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IBugOn 1@ Sayfa) 

Atatiirk Diyarıbekirde Bugün de kadınlarımızı dlnHrıHm! 

B .. .. k Ô d d .. E . "Esirgeme Derneği, Türk 
uyu n er un rganı kadınına hakarettir! 

ınadenlerinde tedkikat yapblar ::-::-..=-.::...~~=ı:..:.= 
6& •crililı ,_,,,..ır. Tiri W-. 2'•1 •W• cvra -.. .- • 

Di b k. d bayram •.,.,,.q. ,,.,,,,., - """""'"' ,.,;w;, . .., ...,,,. °'•'• .... yan e ır e Doğunun· iktısadi AWoi ,,. ... .. ,.,_ .,,. 

l>iyanbekirliler, Atatürkü büJik sevinç tezabürab ile 
karııladılar, tehir emulıiz bir ıece J8f&cb 

bakımdan 
kalkınması 

Mütehassıslar esash bir 
tedkik için faaliyete 

giriftiler 
Aldılımu malllmata ,are hflkGmet 

prk villJetleriniıı ekonomik bakım
dan ve mfltehaasıslar tarafında esu
h bir tedktb tlbi tutulması için il -
mn selen f.aaliyeti sarfa batlam1ttır· 

<Deoamı 11 itld •flftultl) 

Çek .. ,.. ikbt bir Awupa 
111ahatiniı ıollır1 

YaaılC..,.lRıclll 



2 Sayfa 

Her gün 

Yazı Çok Olduğa /çin 
Bugün Konamadı 

-------... ·-•-• ·~u------• 
Atafürk 1 h t<oc'.S ı (-'\ 
Diyarıbekirde 

(Baştarafı l inci sayfada) 
fstasyoncia birinci umumi müfettiş l!e 

o;yarıbekir valisi, kaymakam ve halk 
t'ırafından karşılandılar. 

Atatürk burada otomobille bakır ma
dcmlcri ocaklarına kadar çıkmışlar ve te
sic:at, inşaat ~e maden istihsali hakkında 
alakadarlardan maliimat almışlardır. 

Bir saat kadar süren tedkiklerinden 
s'Jllra istasyona dönmüşler ve 15,20 de 
Diyarıbekire doğru seyahatlerine devam 
etmişlerdir. 

Biiyük Şef Diyarıbckirde 

Diyarıbekir J5 (A.A.) - Atatürk, re -
fakat ve maiyetindeki zatlarla birlikte bu 
akşam saaı 18 de Diyarıbekiri şereflen
dirmişlerdiı. 

Mf'rasim yapılmamaşı hakkındaki e 
mirlerine rağmen Büyük Önderin gele -
c ğini daha bir kaç gün evvelisinden ha
ber alan Diyanbekir halkı büyük bir şevk 
ve heyecan içinde istasyona akın halinde 
gr;-lmişler ve trenin muvasalatında Ata -
türkü büyük ve candan tezahüratla se -
ıa rnlamışlardır. 

Atatürk trenden inerek halkın bu can 
dan tezahürlerine iltifatla mukabele et -
ınişlerdir. 

Sehir baştan paşa elektriklerle tenvir 
edilmiştir. Halk caddelerde sevinç teza
Mirü yapmaktadır. 

Diyarıbekir emsali görülmemiş bir ge-
ce yailıyor. . 
Büyük şefin yüksek 

hitabeleri 
Diyarbakır 16 (A.A.) - Bu akşam saat 

J8 de Diyarbakırı şereflendir~n Atatürk 
ak5am yemeğinden sonra maiyetlerinde 
Başvekil Celal Bayar ile Dahiliye ve Na
fıa Vekillerl, ordu müfettişi ve birinci u
mum müfettiş ve sair zevat olduğu hal 
de ilkönce Halkevini, onu müteakib ordu 
evini ve vilayete mahsus ikametgahı teş
rif buyurmuşlardır. Gerek güzergahta 
gerek bu binaların içinde bulunan binler
ce vatandaş candan gelen tezahürlerle A
tatürke tazim ve tahassürlerini arzetiniş
lerdir 

Atatürk Halkevinde doğruca konfe 
rans salonuna azimet buyurarak burada 
mübarek kudumlerine intizar eden za
bıtan, memurin ve belediye erkanı ve iki 
bini mütecaviz kadın, erkek vatandaşın 
fasıla sız ve sürekli alkışları arasında ken
diJerine tahsis edilen locayı teşrif etmiş
ler ve sahnede Halkevi musiki heyeti ta
rafından büyük bir meharetle çalınan 
parçaları takdir ile dinlemişlerdir. Buıı · 
dJn sonra Atatürk halka teveccüh ede -
rek şu sözleri sôyleınişlerdir: 

c- Yirmi sene sonra tekrar Diyarbakır
da bulunuyorum. Dünyanın en güzel ve 
en modern bir binası içinde modern, ne
fi~ bir musiki dinliyerek beşeriyetin me
deni bir halkı huzurunda şu halkın evin 
de .. 

Bundan duyduğum zevk ve saadetin 
nekadar yüksek olduğunu elbette takdir 
ed<>rsiniz. Bunu kaydetmekle 'bahtiya
rım. > 

Hariciye Vekili 
lstanbula geliyor 

(Baştarafı 1 inci sayfada) 
Ja:ıdı. İktısad Vekaleti siyasi müsteşarı 
Ali Rıza da ikinci trenle İstanbula h3 -
rt'ket etti. 

* Hariciye Vekili bu sabahki 
Haydarpaşaya muvasalet etmiştir. 

* 

trenle 

Numan Menemcncio;!lu Anknı:ada 
Ankara, 15 (Telefonla) - Hariciye Ve-

ka!cti siyasi müsteşarı Numan Menemc>n 
cioğlu bul'iin buraya geldi. Kendısini 

garda f.uşdü Arasla kordiplomatik ve 
vekalet erkanı karşıladı. Siyasi müstc -
şar, hasta olduğundan evinde tedavi al -
tına alındı. 

Operatör Nissen de k('nd.sini muayene 
etıi. Yarın ufak bir ameliyat vaDması 

muhtemeldir. 

SON POSTA 

Resimli Makale: X Gizlenen za/ /ar... X 

Büyük bir Ingiliz hakiminin hususi hayatından bahsedi
lirken eh!iıki "./e dir,i eserlere çok fazla ehemmiyet verdiği 
söylenir: 

- Pazar günleri b!r köşeye çekilir, .eline bu çeş\d kitab
lardan birini alır, akşama kadar meşgul olur, denirdi. 

Bu İngili7 hakimi bir gün ölünce okuduğu kitabların btrcr 
pol•s romanı olduğu anlaşıldı. Bu serleri bir din kitabının 
kabı içine yer!E>ştir!y!lr. çocuklunna din kitabı okuduğu his
sini veriyordu. 

Bazılan hayatının bir kısmını gizliyen kimselere mürat 
sıfatını verirler, muhitini aldattağını söylerler, kendisini 
rnuahaze ederler, hakikatte bir insanın iki yüzlülük yap
ması ve kabnhatını saklaması ile z8:fını saklaması arasında 
büyük bir fark vardır. Her akşam rakı içen adamın zararı 
yalnız kendinedir, fuk~t rakısını çocuklarının karşısında içen 
adamın zararı hem kendisine. hem de muhitinedir. İnsanm 

( 
Deveye hendek 
Atlatmak 
imkansız değildir 

bırakamadığı zaflarmı saklaması bir fazilettir. 

ARAS O 

Komiserin hikayesi 
Maksim Gorkiyi, gece sokakta gü

rültü ettiği için, polisler yakalamış-

lar, karakola götürmüşlerdi. Komiser, 
Gorkiyi isticvab etmi§ti: 

' - ismin? 
- Gorki! 
- Meşhur muharririn akl'abası mı 

olursun.?. 
- Hayır, bizzat kendisiyim. 

- Hüviyet varakan nerede? 
-Yok. 
Komiser bir dakika .dü~ilndüktcn 

sonra: 

NDA ) 
Fransız ordusu 
Durmadan 
Ma'levralar yapıyor 

' 

, .. - Madem ki Maksim Gorki oldu- Son zamanlarda Fransada sık sık as -
Deveye hendek atlatmanın ne 'Kadar ğunu iddia ediyorsun, demi.o;ti, otur ·· ld • b """l: keri manevralar yapılmaktadır. y ü&arı-

guç o ugunu ilirsiniz. Fakat insan bir hikaye yaz, inanayım. 
ogwlu ne e kAd• d ··ıa· ki R · daki resimde bir Fransız motosi' let ne-

y a ır egı ır · esımde Maksim Gorki, oturmU§, bir hikaye 
gördüğünüz gibi, Hindistanda Bikener YCZZTn§ttı. Komiser hikayeyi okuduk- feriryin motosikleti ile bir dereden ge -

lkinciteşrin 16 

r- ' 
Sözün Kısası 

iğde 
Mizaçlı/ar 

E. Tala 

- Filan gazetede, •.. m yeni tefrikasını 
okuyor musunuz? 

- [Dudak bükerek] hamdolsun (!) e
lime gazete aldıg.dl yok! 

- İspanyada hükUmet kuvvetleri geri1 
ye çekiliyormuş .. Asiler ilerilemi§.. 

- Salletallahü ... 
- Tarih sergisini gezdiniz mi?. 
- Nerede bu sergi? .. 
- Franklin Bouillon ölmüş .. 
- Ya?! Kimdi bu zat? Tiyatro artisti, 

filan mı? 
- Lokarno muahedesinin hükümleri • 

nL 
- [Sözür.üzü keserek] yahu! ikide bir, 

Lokarno diye duyuyorum .. Bu mual-ıeda 
Yavuz Sultan Selimle Macar kralı ara • 
sında imzalanmış değil miydi?!! 

- Tutarı 150 liraya kadar olan tekaild 
ay1ıklarından buhran vergisi kesilmiye. 
cckmiş .. 

- Sahi! Bizim maaştan da keser, du .. 
rurlar .. Bu buhran vergisinin nisbeti ne· 
dir? 

Bu tipi siz de tanıdınız, değil mi? Dün· 
ya yüzünde olana bitene biganedir; ve 
bu biganeliği ütihar edilecek bir husu .. 
siyet bilir. 

Bu, bir nevi çirkin hodkamlıktan bas
ka bir şey olmıyan kayıtsızlık, onda, d;. 
ha mekteb sıralarında iken başlamıştır 
T3rihten, coğrafyadan muntazaman dön 
rnüş, edebiyat dersinde, okuduğu parça . 
ların, kimin, hangi eserinden olduğunu 
öğrenmek, bellemek zahmetine kat'iyyen 
katlanamamıştır. · 

Sonraları, gı1ya adam olup ta sosyete. 

!
ye karıştığı zaman, ciddi mübahaseler · 
den, özlü muhaverelerden daima kaçın· 

l
rnış; dinlemek mecburiyetinde kaldıkça 
da, esniyerek tavanın kirişlerini saymak . 
la vakit geçirmiştir. 

Bu sebebden, içi kurumuş bir helvac; 
kabağı kadar kof kalan dimağile, cnun 
varlığı da bir hiçten ibarettir. 

Ve ben, böylelerini, haniya: İçi tüylü, 
dışı bumburuşuk, tndsız, lezzetsiz, iğde 
.... ıir bir yemiş vardır .. Tıpkı ona benze1' 
tirim. 

.. 
mihracesinin 50 yaşına basması şerefi- çişini görüyorsunu. 
ne yapılan şenliklerde, deveye hendek tan sonra katlayıp cebine koymuş. - .. - .... ·-···· ............ - ... ·-·--
değil, fakat mükemmel mania atlatıl - Gorkiyi de seTbest bırakmı§tı. S d k ·b · l l Pikard şimdi de denizin mıştır. Bu vak'adan birkaç gün sonra çıkan a e l Tli e gapz an 

bir mecmuada, Gorkimn karakolda san'atkarane eser/er dibine dalıyor 
Gof:I pantalona düşman Yazdığı hikaye intişar etm·işti. Altın·· F . Bu defa da Büyük Hind Okyanusun-· J ransada kibrit satışını deruhte e -

olan berber da polis komiserinin imzası vardı. den bir kumpanya kibritler ile 8 ıla _ da 3,000 metre derinliğe dalmağa te -
·- .. y p bb" d St ı·· f kA .. 

Londrada berberin biri, çıraklarından A l / ili • cak muhtelif güzel san'at eserleri için ş~ us e eı:. ra ~.s ~r ~şıfı. · meşhur: 
birinin golf pantalonile işe gelmesine l lJUS ra ya_ yer erı bir müAsabaka açmıştır. Gönderilen Pikar~ .~:_uksel u~~versıtesınde .fizik 
dayanamamış, birkaç defa ihtar ettiği nkıraz edıyor cı:an'atkarane> eserler serginin tü- P:Ofeso~dU::. Profesor çok serttır ve 
halde, delikanlının gene bildiğini oku- · Avustralyanın yerli ahalisi son gün- tün paviyonunda teşhir edilmiştir. Pa- b~~a'.'5~ ~~ı~anlarda p.ek az not .ver ..ı 
makta olduğunu görünce, genci mükem lerde İngiliz kralına verdikleri bir ar- ris gazetelerinin yazdıklarına göre bun dıgı ıç:n butun talebesı kendisınden 
mel bir dövmüş, sonra da kovmuş. Üs- zuhalle bütün bütün kökleri k~ı:uma - lar arasında pek çoklan hayret edile _ fevkalade .~?.r~ak.tadır. . 
telik gazetelere de şöyle bir ilan ver - d~n ~evvel ~e?di meml~.e~lerını.n de <X!k derecede san'atkaranedir. Teşhire- Prof:sor~v~~ıha~ard: talebesıne 
miştir: huk~ete ıştırak etmesım ıstemışler - dilen eserler arasında kırda bir konseri kcı.rş gosterdıgı şıddetı muahaza eden 

cBerber dükkanında çalışacak kalfa ~ir. Ingilizlerin Avustralyayı .ijgal et - tasvir eden levha birinciliği kazanmış- bir Belçika gazetesi, son sınıfa kadar 
aranmaktadır. Sıhhat raporu, iyi ah _ tikleri za~an bi1: ~i~yon.a balıg olan ~- tır. Muzikacılar, orkestranın şefi, çal _ ge~iş bir talebenin prof:sörü.? gümüş 
Jak şehadetnamesi göstermesi, ve işde danın yerlı ahalısı şımdi an~ak 60 bın gılar, dinleyiciler, ağaçlar hatta levha- ba.hgının. kaç d~rcce sıcaga muteham -
golf pantalonu giyrniyeceğine dair se _ kadar kalmıştır. 1838 SC?es:r!e ~adar nın manzarası bile kibritler ile . len • mıl ol~~gu sual~:ıe ~~vafık cevab ve -
ned vermesi Iazımdır > Avustralyada bulunan Ingıhzlenn en . b 

1 
d 'U • • 1! remedıgınden dondurülmüş ve şehadet 

-· ----· · b" "k ~ 1 . .. 1 · . mış u unuyor u . .n.eza kibnUer ıle ya · . 1 ld • 

1 J 
-- - uyu eg encesı, pazar gun en ava gı - ı1 b' k d h. · namesmı a amamış o ugunu yazıyor. 

talga, ngillereden der gibi silahlanıp kırlarda yerli ahali- ~et~ul~ emanuştur : 
1 ~ok şa~~ı ~~- --

istikraz ıstemi-Q! yi avlamak idi. : u eman .. ır_ vı - T A K V i M 
· · v t 838 de adanın valisi insan avını ıne de muhafaza edilmekte ve ustunde a-

. (Baş tarafı 1 ınc-ı sayfada) . . • . .· . . sılı bulunan bir levhada çok güzel ses 
Saksıyonfarın kaldırılmasından iti - netmıştı. O ~~k~.tte~~ıı yerliler _vahşı verdiği temin edilmektedir. 

Sinema aklörlügüne 
başlıyan kardinal 

baren İtalya harici ticareti geniş bir su- hayvanlar gıbı oldurülmemektedır. Fa 
re~te yayılmız bulunmaktadır. Faknt yüz kat bu memnuiyet zamanına kadar bir 
elli milyon tahmin edilen son Habeşistan milyon yerliden ancak 120 bin kişi kal 
seferi rnasraflan yüzünden ülkenin :ıltın rnışlı. Avustralyanın yerlileri bütün 
w dövizi epeyce azalmıştır. İtalyan ma- dünyadaki insanların en iptid~~i sayıl- Paris piskoposu kardinal Verdier'nin 
liyesinin son durumu Musolininin yeni makta ve hala taş devrindekı ınsanlar din yolunda gosterdiği istidaddan maada, 
b;r vergi koymasile pek açık olarak mey- gibi yaşamaktadırlar. İngilizler adayı si:ıema sah3SIDda da e~iz olduğu son 
dana çıkmı~tı. Bö~le bir istikr~ z.ın birçok I zapt:ttikleri _ za~an yerlil~r ateşin ~e tecrübelerle anlaşılmıştır. Gayet fotoje
Avrupa ve Akdenız meselelerını hallede- Q!dugunu bılmıyorlarmış. Adada ılk nılr olan kardinal cenabları, sesinin gü
ce?inC' umumivetle inanılmaktadır. teşekkül eden hükumet bir yerli başını zelliği ile de haklı bir surette övünruck-

Tngiliz sefiri ile İtalyan hariciye nazı getirene üç şilin mükafat ilan ettiğin - tedir ve Paris sinema kumpanyalanndan 
r•nın mülakatı doğrudan doğruya Kont ' den o günden itibaren insan avı başla- b:rinm çevırdiği filmde baş rolü oynıya-
Cianonun dik~ le vaki olmuştur.> 1 mıştı. caktır. 

r 
İ~TER İNAN, IS TER İN ANMA! 

cFarzediniz ki büyill: bir mC'ktebde öğretmensini ~. ta.ebP- 1 
nize okutmak üzere Kültür Bakanlığının ~abul etfü!i kitab
lardan birini sr-çtiniz, otuz kırk tanesini mübayaa ctt.c(."'<:t>k
sırı i z. Bu eser Maar:f Vckaletır.ce kabul edilmişti:-. l)('Vıt!t 

rraıl::2asında basılm~::br, vek51ctte satllmaktadır, 1ht.J üw
rınde 7a::ılıdır, !ak<ı~ bu fiat üzerinden satın alma:< serbes-

ti~ine malik değilsiı• ı:.:. Daha evvel mahalli ticaret odasımı 
baş \'urarak kitabın kıymeti hakkında malumat s~mnak 

mecburiyeti varnır. Çünkü mübaynat nizamnamesı bun~ 

amırdir.> 

Bıze bu faraziyeyi ~nlatlıklan zaman olamaz, dediJC. ısrar 
ettiler, gene manmaıiık, fakat ey okuyucu sen: 

i !., 1 l:. l< İ N A ! ', ıs .f ~ .~ İ ,, ...J A ı..J .• J A i 
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Tunceli asileri 
cezalarını buldular 
Elaziz 1 5 - Tunceli hadisesine 3id 

muhakeme hitam bulmuştur. '" 

Seyid Rıza ile oğlu Hüseyin ve Sey· 
hanlı aşiret reisi Hasso, Seydi ve Yu -
sufhanlı aşiret reisi Kamer oğlu Fın -

Tuncelin'de isyan eden 58 suçluya dık ve demenenli aşiret reisi Cebrail 
aid karar tefhim edilmiştir. Bu kara - oğlu Hasan, Kureyşanlı Ulikiye oğlu 
ra göre suçlulardan 1 1' i idama mah - Hasan, ve Mirza Ali oğlu Alidir. 
küm olmuş fakat içlerinden dördü hak İdam hükümleri bu sabah infaz e -
kında idam cezası yaşlarının çok geç- dilmiştir. 14 suçlu hakkında beraet ka
kin olmalarından dolayı 30 sene ağır rarı verilmiştir. Diğer suçlular da muh 
hapse tahvil edilmiştir. Diğer yedi i · telif ağır cezalara mahkum olmuşlar -

dam mahkUınları şunlardır: dır. 

SON POSTA 

Berfin ve Romaga 
Yapılan şayanı 
Dikkat iki ziyaret 

Roma 15 (A.A.) - Çin heyeti, Cenev; 
reye çıkmış ve Berline gitmek U~ere tay 
y.:ıre ile Romaya gelmiştir. 
İtalyan gazeteleri, bu heyetin faaliy.?il 

hakkında hiç bir şey yazmadığı gibi, keza 
R0mada ikamet etmekte bulunan Çin 
propaganda nazırının faaliyeti hakkında 
da sükutu muhafaza etmektedir. 

Resmi bakımdan heyet erkinı, kor.sul 
general olarak tanımış oldukları Ciano:-'a 
bir cemile ziyareti yapacaklardır. 

Maamafih murahhaslar, Musoliniyi de 
göreceklerdir. 

Bu Sabahki ]- ı (' ı 
Gazetelerde \) J 

de ve nasıl balloJunur?• başlıklı bqmaka-
leslnde, Yunua Nadl, tJzaqark meaelesl, ko- • L · T b ' b 
münlzm aleyhtan cephe tarafından yeni bir enın. ra ~usgar ' 
dünya harbinin ~~addemesi sayılarak ma- Tür kiye ve ltalya 
nevra sahasına sürillmQfse, diler devletle-
ıir. de bu meseleyi aynen böyle kabul etmek Yaan: St>lim lta'1ı» Em~ 
ıztırarile harbi evvelemirde Avrupada hal
letmeyi tercih etmeleri ihtimalini yalnız çok 
kuvveW detll, belki gidilecek yeglne 101 O

larak tavsif etmektedir. 

* 
Meşhur Bolşevik lideri Leni=ı'I 

hususi ve siyasi şahsiyeti hak 
kmda denilebilir ki yüz binlerce eser y 
zılmış ve tarihin bu şayanı hayret si 

Tan'da: Ahmed Emin clılüsbet ruhlu yurd
daşa 1slmli bqmatalesinde, hususi Ye ferdl sı her veçheden tedkik edilmi§tir. Faka 
menfaatleri umumi menfaat çerçevesi lçert- Lenin'in, hiç de çok uzak olmıyan bl 
sinde aramak ft görmek liisumundan bah- m~zıde, sevgilisine sayfalar dolusu 
sederek bunu bir Amertta kuabasında rast- nıcktubları yazacak kadar bir romanti 
ladılı bir nümuneyle ınisallendlrmette ve olduğunu hiç bir kimse bize anlatmam'I" 
bütün lşl şu üç noktada ıoplıyarak makale-
sini biUrmettedlr: tır. 

.Türk ruhuna dolru olarat IÖnDet; dev- Bundan bir kaç hafta evvel inti§a:- e-
let lflerlnde umuml menfaat ölçüsünden ay- dPn bir kıtab, (Vladimir hyitclı Oulia • 
rılmamak Ye feragat ve fedatlrlıt bUSUBun- nov) ın aşk ve ihtiras-terennüm edr 
d& nümune olmak; yurddaşlıla ald yeni va- bir sürü mektublarını ortaya çıkar Almanya ile Fransa z!te teı11tkllerını. bir propaganda hansı ya. 

Br:·ksel konferansı bir r&tmadan, Türk .... ; .... •• ani•-···· ~:k.~:::':.:::::·ı.:~~~~~~1;~. 
... arasında bir hadise Karun'da: Asım Us, cTarlhln ıekerrürü• Fakat şimdiye kadar bu eser hakkında 

• Lslmll başmatalesinde, Rom.ada imsalanan tekzib edici her hangi bir iddia ortaya 

b e neşretti Berlin 15 (A.A.) - D. N. B. aşağı - Alman - İtalyan - Japon anlaf1Dasmdanıatılmadığı için Fransız muharrirleri An· ey::.nnam daki resmi tebliği neşretmekte~ir: bahsetmekte, bunun, blr UU' enelkl Me- dr~ Bencler'le, G. Alexinsky'nin 2serinl 
Alman hükfuneti Havas aJansının ternlch sistemini andırdJlını söyleditten b. h kika . . 

.. ' . . , , sonra, İngilterentn, bir taraftan t.p.,ı:ya ır a t ifadesı olarak kabul et:nek 
Brüksel 15 (A.A.) - Pasifik konfo - de ~pla~ış ve deklarasyon metnini ~lm~nyadaki mumessılı B. Ra\ oux un meselesinde son samanlarda tutmala yel- met.-buriyetindeyiz. Bu kitabda, bilhü-

••nsının bııgu··n kat'ı· olarak kabul ede - tasvıb ettikten sonra saat 17· 15 de bu uç gun zarfında Almanyayaı terketme- tend1lM Fra d -'--tın .. ,.er ~- sa bir mektub bize taalllık eden bir si· . . b" · · f 1 . ... nsa an ayn -z- • .... , 
ceği beyannamede ihtilafın sulh yt>lu iJe ıçtımau:ıı ıtırmış ır. . sı hakkında bir karar almaya mecbur 1 raftan da Berlln ve Roma ile anlaşma arzn- yasi meseleyi de mevzuubahs etüği için-
haıli için noktai nazar teatilerine JaPon İsveç, Norveç v~ ~anım~rka :iarkta kalmıştır. larına kuvvet verişinin bir Avrupa har~l dir kı üzerınde durmayı lüzumlu gör • 
Yanın iştiraki reddetmesinin tees~üflı? müh;m menf~atlen o ımadıgından, heri Havas ajansının Berlin mümessili ,.~ku~dn~ kendlainlt~~ t6feye çekmek lçaı clüu1. Muharrırlerinin iddiasına gör~. Le-
kP.rşılandığı, Japon telakkisinin diğer bU- ha~gi bir vazıyet ~lma~ışla.rdır. ı Ravoux, daima Nasyonal Sosyalist Al- m 

0 
u nu sorma ır. nin. bu mektubları, o zaman Petrogradda 

tu.. d.. . Jtalva bu metnın vazıvetı ancıtk da- ' lh · l" ı· · · · · n unya hükumetlerinin telakkilerın - · · • v • 1 . .. 1 manva hakkında garazkirane yazıları racatı gız ı gız ı sevıştığı Madam Lıse de K ... ye 
d h ·ı· ha ziyade karıştıracagını ı en surerek v ' M k . . · 

C!l tamamile ayrı bulunduğu bu i tı .a - . . . . 'jile temayüz etmiş ve Almanya ile Fran vazuııştır. e tublardan bır tanesı~n 
fın her şeyden evvel ve bütün memle - reyını vermem ıştır. .. ı .· · k ) J k • • tarihi İtalyaniarın 1911 de Trablusgarba 
k Konferans önümüzdeki i çtimaını, sa arasında matbuat munasebet eıını ı 0 ay aştırma JÇJD ' . . . .. . 

etleri alakadar ettiği şimdiki nıuhasa . .. '.. .. _ verdiği haberlerle daima ihlal etmiştir. ı ta:ırruz ettıklerı tarıhe tesaduf edıyor. 
nıatın başka devletlerin tebealarına n.ü- pazartesı gunu ogleden sonra y~pa~ak . . . Hükumetin ihracat ticaretini kolay - Lenin, bir çok söz ve sevgi terennürnab 
him zararlar yaptığı gibı· beynelmilel ti· ve bu toplantıda bu akşam tas\'ıb 0 u- , Şımdı de Almanyanın garbında arpıe l k · · · k b"l prım arasında bu hadiseye qöyle temas ediyor d d k · ·ı · h .. k .. m ııstırma ıçın ıhracala mu a ı »' • 
carette vahı"m karışıklıklar husule g'"·tir- nan deklarasyonun son fıkrasının tat - u a sıvı cesı hummasının u u · 1.. . edk"k ba 1 1 g· 1 D yor ki· . . .. . ·· 1 .. .. . .. ı vt.?rıne usu u ıhdasını t ı e ş 3( ı ı · 
diği ve bu suretle bütün dünya millet - b kı uzerınde muzakerelerde bu luna - surd~gu hakkında bir haber yaymı~ h be il kted" ~İsim günün münasebetile tebrikiitımı 

ı a r ver me ır. 

lerinde bir nefret ve infial hisleri dağur caktır. tıı·. Milli bankalar konsorsiyomu ihracatı kabul etmeni dilerim. Şimdi gelelim biraz 

duğu kaydedilmektedir. d H 
1 

' 
1 

fınanse için aldığı faiz mikdarını azalt- da siyaset işlerine: 
Beyanname, dokuzlar muahedesini mu- L r a ı· f a B e r ı· n mı~tır. Yumurta, fındık, üzüm gibi ibra İtalyaya hak vermemde benimle lıem-

hıl olan hareketin Çin tarafından sadir 1 O X 1 n cat maddejerinden alınan faiz mikdarı fikir görünmüyorsun. Maksadım İtalya • 
olduğ h kk d k. J "dd" d b -·.ıı. ind"rilm. t• Şehr· nın hattı hareketini tasvib etmek değil- ', 

- .. ı h i · dir. Vaktaki czavallı Türkiye. Şu ftal • ded ulft aç· ı.n a ı k~pon ı ıedasını. r.e - h t • d •• •• ? yüzde yed! u~"'"6a ı ış ır. ı -
ere ının mez ur muah eyı ımza a 1 su y a mı u ş uvor m•zdeki ihracat tuccar an ar ç pıyasa-

e~r~iş. olan devletlerle açıkça müzaker.·ye s ey a J • larda fiat birliği tesis edebilmek için a- ya!'llar ne gaddar ve fena insanlar .. > gibi 
gırıştığini ve böyle bir müzakereden ks- ralarında gurup gurup birlikler tesisine her taraftan sesler yükseldiği zaman Tür-
Çnıanın Japonya olduğunu müşahede et- Londra 15 (Hususi) - Yarın öğle -1 Ier açmak niyetinde olduğu ve İngil - k-ırar vermişlerdir. kiyenin böyle bir teveccühe hakkı olma-
tilı:ten sonra diyor ki: den sonra Berline hareket edecek olanı terenin barış için İspanyada ve uzak Balkan antantı turizm kongresine işti- dı,tını söyledim. 

Çin müteaddid defalar Japonya ile tek Iord Halifax, Başvekil Chamberlain ve doğuda müdafaaya hazırlandığı hak - rak eden Türk ofis reisi Bürhan Zihni Trablusgarba gelince; İtalyan idaresi 
başına konuşamıya~ağını ve konuşrr.ak Edenle uzun boylu görüşmüştür. kındaki haberler yalanlanmaktadır. a•!det etmı~tir. Belgradda yaptığı temas zamanında Türkünkünden daha fena bir 
ta istemediğini beyan etmiş olmasına na Salahiyettar makamlar tarafından lrda sene\"İ 20 bin metre rnik'ab amba - hı?le girmiş bulunmıyacak. Her halde cf-
zaran eğer bu iş yalnız; Japonya ile ç;:ıe tasrih edildiğine göre Hitler ile Hali - Bir kızm tramvay altında ]ajlık kere5tenin Yugoslavyadan tedari- radın hakkı bir parça daha sayılacak ve 
b k d ı ·· k' k "ld' z·hn· k bundan bilistifade Trabluslular bira.t da-ıra ılacak olursa bir yığın can ve ma - fax arasında cereyan e ecek o an go - parma tarı 8SI 1 kini temin etmiştir. Bürhan ı ı ta as 
lın h b k · be 1 ·ı 1 1 • "h tı L la 1 b" ha fazla safılmıır olacaklar. ara olmasını, ve bütün dünyada ·a- raşmelerin gayesı, yne mı e mese- S ltanahmed kız ta kt b" t 1 ..... _ iş erıne ı raca mızı a.o y aştırır ır şe- 'll' 
tı ki d İ 1 l · u or me e ı a eır.:: • .1 · k " . . . ·· l Kanaatimce cİtalyan kötülüklerh her 

~ı ık, kararsızlık, istikrarsızlığı int».ç leler etrafın a ngi tere ile A manya sinden Yedikulede oturan Nail kızı Mü- kil verı mesı te arrur ettığını soy emıı-
e1en bu müsellih ihtilaf ebediyen de • noktai nazarını telif etmek olacaktır. f d"" 1 tir bakımdan c'l'ürk kötülüklerinden. daha 

şerre , un tramvay a evine dönerken · az kötü olamaz.. 
Vam edecektir. Bilakis ihtilaf halinde bu- Seyahat hakkında resmi bir teblii Y~dikule eczanesi önünde tramvay dur- f•ı• • d •d Eğer insanlan mazideki fikir ve hare-
~u~an iki taraf, Japonyanın mahdud dev neşredilecek madan atlamak istemşi, yere düşmüş, iki 1 ıstın e yenı en ketleri ile muhakeme etmek llzun gel-
te erin mümessillerile görüşmesi fırs..ı - Londra 15 (A.A.) - Avam Kama - &?ağının parmakları tekerlekler altında se, böyle bir imtihana pek az kimse da-
altlı yaratacak bir mü.tareke akdi hu - rasında Lord Halifax'ın Almanyaya kalarak kesilmiştir. kafJŞJkhklar oldu y2nabilir. Kim derdi ki emperyalist düt-
'tsunda mutabık kalırlarsa bir muvaffa- • h t h kk d k b" · b · · 'ı ·1 ı·-~· -· ·- b L ıt· yapacagı seya a a ın a i ır sua - hassa, eyne mı e münakalat şeraiti::ıi K d"' 15 (AA.) _ Dünkü hAd" _ manı Lenin, daha ir .aç sene evvdl bir 
ıyeçt elde edilebileceği şüphesizdir. f" le cevaben, başvekil Chamberlain bu daha iyi bir hale geti!:J:Rek üzere ticaret u us .

1 
F".li fn statüsünün ıse emperyalizm hareketinin tasvibkandır? 

kab in hey'eti murahhasası bu tekli ı müzakere hakkında zamanında rGS - tr:!nlerinin tarifeleri meselesinin halli l~rd dola.~ıdsı e, ı . 5.;mesini isteyen y;a: Nasıl ki çocuk, büyüyüp te hayatla kar-
ul etmiştir. Brükselde toplanan mi bir teblig· neşredileceg· i hakkında ik mes_gul olacaktır. nı en goz en geçırı ka lin " k · oluy · nıu hh nt• h d" f k _ dan otuz kişi, dün §1 rşıya ge ce mun esır orsa, m-
ra aslar Japonyanın bu me ı teminat vermiştir. Tanine tahliye edildi u 1 ır ası azasın . . san da bazı hakikatleri öifeLince o nis • 

~attı hareketinde ısrar etmiyeceğini Seyahat geri mi bırakılıyor? Şanghay 16 (A.A.) - Central Ne\-.s ge;e ;::~~takas;;;:: =tir~~ ~tte ink:iara uğruyor. Lenin, emper • 
llınid etmekle beraber beynelmilel bir Londra 15 (A.A.) _ Press Associ- ç:!l ajansınP göre, Hopeinin cenubunda r

1 
e ada pmrufa gl'dere Abachi · Meir yalizm! Trablusgarb, İtalya ve Tiirkiye. 

nı. Uahedenin akitlerinden biri, diğerle - harbeden 29 uncu ordu kuvv•tl•rı· ener- ar arasın ma 1 Ne tuhaf • s u D .. - B 
11 ation, Chamberlain, Eden ve Lord Ha- "° "° ile bu fırkanın reisi VJacijmir Yabo - ,ey. - en• •-w•P nwç 
d tatbikinin müessir olacağı kanaatin- lifax arasında cereyan eden bir görüş· jik mukavemetten sonra Taningi tahlive . ., . • . botinski de b M d • 
ha

e bulundug·u ahkamı bertaraf. etmek Al · · d b'l etmiştir. • tınskı nın oglu Eri Ya u - e "sm dünkü toplanbsı 
kkın k d • kd de bu mede. man resmi gazetesının e ı - İ ·ıt ede 149 ta ı·ı . lunmaktadır. Ankara 15 (H··-·-') M ...._ 1 

d ı en inde gördügü ta ır ' dirdiği gibi, Lord Halifax'ın seyahati- ngı tr yyare ı otil~ı var Amhard Yahudi kolonisinin şimen - \QWU - emum su a 
evıetıerin müşterek vaziyetlerinin ne nin tehiri imkanının tetkik edildiğini Londra ıe (A.A.) - Hava musteşarı lm rile orman ve zeytinliklerin işletilmesi 

Olabileceğini takib etmek hususunda Murihcad, hava kuvvetlerinin mikdarı diferBist~styonundaEsyadrangınl çıkaovn ası~~~ için Vakıflar umum müdürlüiünce veri-
nıut b k haber vermektedir. Eden, yarın Brük- h kk ndaki bir suale c be d . t' tır. u ıs asyon, e on ien mütedavil sermaye hakkındaki ni -

a 1 kalmışlardır. sel'e dönmiyecektir. Ne zaman döne • a ı eva n eınış ır k •. d' 

Be 'b -~:ıdi d b ki: aınO ır.d k" t 1 f teli . kesı·lrnic::tir zamnamenin mer'iyete konulması Heyeti 
yanname tasvı cua ceği henüz belli değildir. Bun an aş- Umumi menfaatlere taalluk eden 1ıe- va a ı e e on en 'il • Vekilece kararlaştırıldı. 

f 
Brüksel 15 (A.A.) - Pasifik kon - ka Belçika kralının beynelmilel rne - bebler dolayısile tayyare mikdarını bil- Memur namzet'igvi mUdetı" 

erans ı 11 se1e1erin ham için mühim müzakere - Bir adam havuzda bog .. uldu ı, bugün öğleden sonra saa d::-emem. F'akat şu kadar söyliyebili:"ım Ankara 15 - Askeri fili hizmetini y:ıp 

Makineye ~erilirken 
Amerika parlamentosu toplandı 

4sizlerle iş sah bler :nin mıktarlarını tayin etmek 
. üzere herkese kart C.:ağılılacak 

. l..ondra 16 (Hususi) - Birleşik Ame- ı tır. . . 
tıka devi ti . . 1 .. b gu"n Yarın bütün Amerıka halkına bırer 
f e erının meb'usan mec ısı u ' 
e,•kalad b" kartpostal dağıtılacaktır. Halk, bu ka!"t 

e ır toplantı yapmıştır. . · ı ı 
Cuınhurr ; . R lt 1. gönder- pnstallar vasıtasıle ne J.fle meşgu o du -

d· ~ e.sı uzve , mec ıse k · · 1 s ıgı bir beyanname ile bilhassa küçük ğunu. tamamen v~yha'" k~smeten b~ldı.z o ukp 
trnıaye i . . . . . t d- olmadığını merkezı u ume ı ırece -

b n n hımaye edılmesı ıçın e 
ırJer lın t tir 

ti! .a.. masını, endüstriye kuvve ve- . ..re hal areleri a-
ka~esını ve köylüyü daha fazla refaha Alınan ~vablara go ' ç 
si uşturmak için çareler aranmasını tav- rllnacaktır. 

Ye etmiştir. Beynelmilel deımiryollan konırcsi 
fffnı· ~ıveıt, bundan başka vergilerin tah- Atina 16 ( A.A. ) - Bütün Avrupa 

nı v memleketleri delegelerinin iştirak ettik 
d~ı- e işsizlerin vaziyetlerinin islah .e- b 1 qqesbıi de ehemmiyetle taleb eylemış !eri beynelmilel demiryolu kongresi i -

ki, 10 u bombardıman, 30 u muharebe Beşiktaştc& Dikilitaşta Saatçi bayırır.da rnndan memuriyete alınan lise ve bu de-
ve rnütebakisi muhtelif tip olmak üzere ot:tran inekçi Ahmedin kaynı Süleyman, dt>recedeki mektebler mezunları içi.."l 
123 filotilla mevcuuttur. Ayrıca, 15 i dun gece, s&r'ası tutarak eniıtesinin man- namzetlik müddeti 3 seneye çıkarılmış
bombardıman olmak üzere 26 filotilla da dırasındak : havuza düşmüş, boğularak tır. Bunlar namzetlik devrelerini bitirir 
deniz tayyaresi vardır. ölmüştür. Tahkikat yapılmaktadır. bıtinnez askere alınacaklardır. 

1 Bal'allsızın maceraları : Sonbahar 1 

• -., ''" 



4 Sayfa SON POSTA 

Deniz Bank Cüretkarane bir sahtekarlık Şehir Meclisinin müddeti 
sekiz gün uzatıldı 

Meclis bundan sonra haftada 3 gün toplanarak 
mevcud işleri bitirecek 

~~kanı~ ilk sermayesi 50 Bir sahtekarlık mevkufu tevkifhanede de rahat durma
m1ı7y5on .1lıra 0.lacak, fakat mış, sahte icra em1rleri tanzim ederek haciz fekkettırmiş 

mı yon lıraya kadar 
artfırıJ k Ağırceza mahkemesinde iki sahtekar- ı zılmış bir müsvedde verdim. Bunda icra-

aca lık suçlusunun muhakemelerine başla - nın mührü ve dnmgası da mcvcud de -
Denizbank teşkilatı hakkındaki ka- nılmıştır. Suçlulardan Saffet oğlu Kadri ~ildi. Diğer tezkerelerden haberim yok-

!stanbul Şehir Meclisi dün toplan - ler en az 55X30 eb'adında olacaktır. nun projesi kat'i şeklini almak üzere _ diğer bir sahtekarlık hadisesinden dola- tur. Makine ile yazılmış yazılar da bana 
mış, evvelfı riyaset makamının, umu şeklinde belediye iktısat müdürlü - dir. Denizbank'ın merkezi İstanbulda yı, bundan 1,5 sene kadar evvel tevkif e- aid değildir, demiştir. 
mi meclisin 16 - 1 1 - 9 3 7 gününden i- ğünün yapmış olduğu teklif muvafık olacaktır. İlk sermayesi 5 O milyon Ji - diJerek, tevkifhaneye gönderilmiştir. Duruşma, şahidlerin dinlenilmesi ıçin 
tibaren sekiz gün uzatılmış olduğuna görülmüştür. Belediye zabıtası tali - radır. Bunun nısfını Denizbank'a dahil Kadri, orada bir yazı makinesi tedarik başka güne bırakılmıştır. 
daır tezkeresi ve meclisin teşrinisani matnamesinin 525 inci maddesinin bu olacak sekiz müessese verecektir. Bun etmiş ve icra dairelerine aid sahte tez - Ç k I 
içtımalarına başlaması münascbetilelsuretle tadili de kabul edilmiştir. Oto- lar: kereler tanzim etmiştir. an iri müddeiumumi IQİnin 
biıyüklere çeki en telgraflara Başve - büs talimatnamesine bazı hükümlerin Denizyolları, Akay, fabrıka ve ha - Suçlu, bu tezkerelerde 5 inci icra dai- bir tavzihi 
kaletten gelen cevabi tezkere kıraat o- ilfıvesi lüzumuna dair Eminönü ve Fa- vuzlar idaresi, İstanbul, Mersin ve İz- resinin başlığını ve mührünü taklid et -

6/ 11/937 tarih ve 2612 sayılı nüshayı o -
lunmuştur. B Iaharc, miızakerelere ge- tih kaymakamlıklarından gelen evrak mir liman idareleri, tahlisiy.e, Van gö- miştir. Bütün bu işler arasında arkadaşı kudum. Altıncı sayfada mahkemeler sutu • 
ç;lmiş, baz~ arazi .tahrir, emlak komis-/okundu~.tan s.~nra Encüme~i .l\.IJ~hsu -lı~ i~aresi, ~lavuzluk ve romorkörcü • Agop Kadriye müzaheret etmiş ve işleri nunda (Çankırıda bir cinayetin muhakc -
yonlarına aza seçılmesine dair yapılan sunun şumullu surette tetkıkı ıçın ma Juk ıdarelerı. birlikte idare etmişlerdir. mesll başlığı altındaki yazının mahkcmede-
tek ifler kabul olunmuştur. Bebek, İs-' kama iade edilmiştir. Kayışdağı ve Ka- Bu sekiz idarenin bütün mevcutla- Bu iddia ile Ağırceza mahkemesine sev- kJ iddianamemize tevafuk etmediğini gore-

1 k 1 h tl ~ 1 bo rek ta vzlhine lüzum hlsscttlm. Gerçi bu da-tim e sahil yolu istıkameti haritasının r, kula su arında mevcut sert amızı rı, ma up an, rçları ve Mersin, Trab k<>dilen suçluların dün mahkemede sor -- vanın duruşması sonunda, hfı.dlsede takdir! 
yapıla bilme ı ıçın ~iıtçe E~cümeninin I karbon dolayısile b~ . suların ~~rşun -

1 
zon. lima.n idarele:ile Türk gemi şir A - guları yapılmıştır. tahfif sebebinin vucudunu kabul ederek 

mu a,eası alınmak ıcab ettiginden bu dan mamul kahlar ıçmde tevzıı sıhha- ketındekı devletın hisseleri yeku- Suçlulardnn Agop mahkemede hadi - suçlunun Türk ceza kanununun 450 5 ve 59 
hu ustaki m zbata aid olduğu encüme- te muzırdır. Bunlar çinko ve teneke nu 25 mılyon lira tutmaktadır. seyi şöyle anlatmıştır: uncu maddelerine tevfikan mahkfımiyetlni 
ne gönderilm şlır. Büyük bayram gün-ısaçdan mamul kaplarda veya kurşunu Mütebaki 25 milyon lira da hazine - Kadri bir sahtekarlık hadisesinden istemiştim. 

Müddeiumumilerin, davayı teşrih eder 
lcr nde şehrın tenvirınde bir çok mas- havi olmıyan camlardan şişelerde mu- tarafından nakden veya arazi, tesisat, dolayı tevkifhaneye düşmüştü. Ben ta - ve ceza isterken mahkemeden (suçlunun şu 
r aflar ihti~ ar ed lmesine rağmen bu I hafaza ve tevzi edilmesi kararlaştınl- mülk gibi kıymetlerle ilk partide temin puda tellallık ederim, emlak alım satım kadar sene hapse konulmasını isterim> de-
tenvirat mahdut kalmaktadır. Bunun 1mıştır. olunacaktır. işlerinde bulunurum .. Kadriyi iş takibi melerine lüzum olmadığı ve mahkemelerin 
içın büyük günlerde her seferinde mu- Bundan sonra belediye zabıtası ta - Bu 50 milyon liralık sermaye ile - esnasında tanımıştım. Bana haber gön - takdir hakkına karışamıyacaklnrı malum -
vakkat tesisat yapılması işinin önüne limatnamesi maddelerinin müzakere - r ide 100 ve bilahare 175 milyona çıka- dererek, tevkifhaneye giderek, kendisini dur Müddeiumumi, davayı bütün lncellkleri _ 
geçilmek üzere bir program altında ve lerine başlanılmıştır. Yollarda, mey - rılacaktır. görmemi istemişti. Bir gün git tim, gö - le teşrih, delil ve müdafaaları tahlU ederek 
şehrin her tarafından görülecek muh- danlarda veya umumi nakil vasıtala - Bu da şöyle olacaktır: rüştük .. Söz arasında, bana: neticeye göre mun temas ettiği maddeyi 
te ·f yerlerinde. Sarayburnu, Şemsipa- rında ve umumun girip çıkabileceği İlk sermayeye ilaveten 50 milyon .,_ Eğer icrada bir iş takib edersen mahkemeye arzetmekle mükelleftir. 
şa, kuleler \ e aıre ile Taksim, Beya - her ye·rde yerlere tükürmeğe, sümkür- lira harice, fakat Türk vatandaşlara bana gel, buraya gelip giden arkadaşlar Kim olduğu anlaşılamıyan hususi mu -
zıd meydanı gıbi yerlerde esaslı ve da- meğe, her bina sahibinin yağmur su- tahvilat çıkarmak suretile temin edi - vasıtasile, işini hallederim~ demişti. Ben ;~bi~~~:!n k~~Z:1~~~~1 s~I~~~~1:n120Y=~~:s~ : 
imi tesısat ) apılması kararlaştırılmış !arını gelip geçenin üzerine damlatma-ı Iecektir. Ayrıca 25 milyon liralık da 15 de, eski bir haciz fekki muamelesi iç!n, nı, bilgisizliğine veya mahkemede 0 gun bu-
' e bu masraf iç n yüz ~·n lira ayrıl - masına, binaların yüz taraflarına çi - sene vadelerle hariçten istikraz yap - kendisine gittim. lunmadığına hamlediyorum. 
ması icab ettiğinden keyfıyetin bir ke- çek saksısı gibi şeylerin konu1maması.lmağa veyahut taahhütlerde bulunma - 15 gün sonra bana hazırlanmış bir hal- Mahkeme benim talebim! kabul etse ve 
ı e de para bakımından tetkiki için na, dükkanların, binaların usulsüz şe- ğa Denizbank salahiyeti haiz olacak _ de icranın başlık ve mührünü havi bir hMisede takdiri tahfif sebebi görse dahi ce-

l za yirmi sene değildir. Buna rağmen l\Iud
mazbata Biıtçe Encümenme havale e- killerde yıkannıamalanna, ana yollar - tır. Böylece Denizbank'ın Sermaye tezkere verdı. Bunun sahte olduğunu bi - deiumuminin 20 sene ağır hapis cezası iste- • 
d miştfr. da mangal yakılmamasına, binalardan 1 75 milyon lira olacaktır. miyordum, tapuya gittim, tezkereyi ve - meslne imkan tasavvur edileblllr mi? 

Gazino, lokanta, kahvahane, tiyat- halı, kilim silkılmemesine, umumi mec Denizbank'ın esas kadrosu şudur: rerek, icab eden muameleyi yaptırdım. Binaenaleyh bu tavzih ve tekzibin ayni 
ro ve emsali ) erlerin ücret tarif el eri ralara mahsus baca ve ızgaralara katı 

1 
ı müdür ve 1 reis ile 3 azadan mürek- Bu işin takibi için 35 lira almıştım, 25 sütunda neşrini ve bir nüshasının memu -

üçer niısha olarak hazırlanacaktır. Bun ve sulu ne olursa olsun hiç bir şeyin a- keb idare meclisi, umumi müdürün; lirnsını Kadriye verdim. Kadri vasıta - rlyetlmlze gönderJlmeslni ve muhabirleri -
d k. 1 d · · k d h ld nize böyle yanlış şeyler ynzmanıalllrının tep 

lar beledıye iktısat müdürlüğünce tet- tılmamasına, şehir için e ı arsa ar a Iş!etme, fen, bankacılık ihtisas işlerile sile. bu şekilde üç tez ere a a a ım. llğinl ve bu muhabir kimse isminin de bil _ 
kik ve tasdik edildikten sonra bir nüs- bulunan sarnıç, kuyu, mahzen vesaire meşgul olmak üzere 3 muavini olacak- Diğer suçlu ise, mahkemede: dirilmesini saygı ııe rica ederim. Çankırı 
ha ı aid <>lduğu belediye şubesine ve - gibi çukurların açık bulundurulmama- tır. Ayrıca iktısat, maliye ve muame- - Ben Agoba beyaz kağıd üzerine ya- c. !\I. u Gültekin Onay 

~~~~~~k ~;;rt:ı~~ha~:u~:ue~~:sed~b~:~~ ~ıı:a·s!::s~:ı~~r~~=~~s~::,v~:~~:; ~ ~~ı~~~e;~~~ır~akmak üzere murakıbJar Kandıra ormanlarınd;k;Ç";~ Hek"mleri 
mecburi olacaktır. Suretleri bu yerle - da ve meydanlarda her nevi hayvan oy j Deniz teşekküllerine aid bütün mü- Karadeniz sahilinde Kandıra civa _ Dostluk ve Yardım Cmiyetindrn: 
ı in kapılanna ve iç taraflarında halkın natılmamasına dair yasaklan ihtiva e- esseseler, Denizbank'a balğanacaktır. rındaki ormanlardan kaçak olarak Kıymetli doktorlarımızdan ve ceını -
ko aylıkla görebileceği münasib yer ve den maddeler kabul edilmiştir. Görü- l 8.000 kestane çubuğu ve 25 çeki ka _ yetimizin en kıdemli azalarından esb:.tk 
ya icabına göre müteaddit mahallere şülecek bir çok işler olduğundan Şe - Ekmek dar da odun kesildiği öğrenilmiş, mu _ Etfal hastanesi röntgen mütchac;s•sı cC'k-

iri harflerle büyük levhalar halinde a- hir Meclisinin haftada üç defa toplan- Fiatlarına on para hafaza teşkilatı tarafından, mütecasir- tor İsmail Süleyman uzun zamandan -
sılacaktır. Bu tarıfelerin bir örnekleri ması kararlaşmış ve celse kapanmış - leri yakalanmışlardır. Suçlular hak _ beri tahtı tedavide bulunduğu Şişli Ço-
küçük matbualar halinde masalar üze- tır. Zammedildi kında takibat vapılmaktadır. cuk hastant:sindc vefat etmiştir. CmaLesi 
r inde bulundurulacaktır. Kapılara ve Şehir Meclisi Çarşamba günü tek - Ekmek ve francala fiatlarını tesbit e- Kuruçeşmedeki yangının sebebi cu~n saat ı~ da hastaned~~ ltaldırılarak 
dıbaer münasip yerlere asılacak tarif~ rar toplanacaktır. d d" t Beşıktaşda Sınanpaşn camıındc ı1"''n"Zl ___.... .. ... _... - ... ..--- en belediye narh komisyonu un op- Dün Kuruçeşmede bir balıkçı kulübesi ... -

Dünkü kamyon kazası 
lanmış, birinci ve ikinci ekmek fiat - yandığını bildirmiştik. Yangının soba üze - kılındıktan sonra Yahya Efendi meıarlr
Jarına onar para zam yapılmasını tes - rinde kaynat~.a~.ta olan .. sa_:ıd_aı boyasının ğına defnolunacaktır. 
bit etmiştir. Francala fiatı ipka edil _ taşması, yere dok~e.:ek duştuğu yeri yak - ••••••••••••••il!. 

itfaiye otomobili Galatadaki dükkana girerken bir 
yolcunun da bacağını kopardı 

. . maya başlaması yuzunden çıktığı anlaşıl - Parlayan yeni bir yıldız 
mıştır. mıştır. Kulübesi yanan balıkçı Süreyyanın DEANNA DUR BİN 

Poliste: 
Kuşdilinde motosiklet kazası 

Beylerbeyinde oturan Fikrinin ldarestn. 
dekJ motosiklet Kuşdlllnde Çukurbostan o -
nünde Florya deniz evi kiitlbi CevdeUe re -
!ikası Makbuleye çarpmış ve hafif surette 
yaralamıştır. 

YaraWnr tedavi altına alınmış, Fikri ya
kalanarak adliyeye verııınıştır. 

Yakalanan eroin kaçakçıları 
Ramiz isminde bir adam Emlnönünden 

geçerken şüphe üzerine memurlar tarnfın -
dan çevrilmiş ve üzerinde bir mikdar eroın 
bulunmuştur. Ramiz, bu eroini, Beyoğlunda 
eroin satan topal Şükrüden nldığını SÖyle -
miştlr. Topal Şükrü yakalanmış, eroini ken
disinin satmadığını iddia etmiştir. Ramızıe 
arkadaşı Mümtaz ve Topal Şükrü, dün ak -
şam geç vakit asliye beşinci ceza mahkeme
sine verllmlşlerdir. 

e Şüp~e üzerine çevrllerek üzeri ara -
Hadiseden sonra vaziyet nan Asım isminde birisinin cebinde de bir 

Dün Karaköyde bir i tfaiye otomo - içeri girmiştir. Motopomp bu sırada paket eroin bulunmuş, yakalarıarak Asliye 
b T · b · k d .. - . . .. " .. .. beşinci ceza mahkemesine verllmiştlr. 

karısı ateşi söndürmeğe çalışırken en.erin -
den, yüzünden ve vücudunun muhtelif yer- 3 MODERN 
!erinden yanmıştır. 

Alay köşkünde t emsil 
Eminönü Halkevlnden: Evimiz temsil şu

besi, Salı ve perşembe akşamlan saat (20,30) 
da Gülhane parkı içindeki Alaykoşkünde 

.şchirll kız. piyesin! oynayacaktır. Daveti -
yeler Alayköşkünden alınır. ---·· ............. ' ........... ·-----
r- Açık tetekkUr ' 

Sevgili b~barnız Hacı Ahmed Kök -
çünün Allahın rahmetine kavuşması 
münasebetile ebedi medfenine kadar 
ihtiyarı zahmet ederek gelen, mc>k -
tub, telgraf ve şifahi taziyelerile acı
larımıza iştirak eden muhterem zı:ı

vata ayrı, ayrı şükranlarımızı sunma
ğa derin kederlerimiz marri olduğun-
dan samimi teşekkürlerimizi bildiri -
riz. • 

Adapazannda: Kökçü ailesi namına 
Şevket Kökçü 

KIZ 
filmin de .. a 

111111111111111 1 

Şehir Ti~ utrosu 
Dram kısmı Te.pebaşı 

Tiyatrosunclıı 

111...111 
111111111 

Bu nkşanı sııat :.!0,30 dtl 

l 
i SP ANYA 

BAHÇ E L E RINOE 
3 perde 

Yakındu: Kral Lir 

Operet kısmında hu akşnm 
oyun yoktur. 

ERTUCRUL SADi TEK 
TİYATROSU 

Bu gece Gedikpnsa 
(AZAK) sinemasında 

Erkekler 40 ınd•• 
aonra azarlar ı ının ır u n uracı dukkanına gırdı- ,dukkanın on unden geçmekte olan Ya- _ .............................. - .... - ... -

ği~i, bir kışinin ağır surette yara lan - ,lovalı Osman ile Saim adlı b ir adama den tramvaylar b ir saat kadar işleye- 1----------------
dı~nı yazını~~ Kazanın bhilitı ş~su~ışw Osmanı ~lına ~arakdilk· m~~l~di~ ~--••••••-••••••••••••••••••••' 

ve artistler revnsn 

dur: kanın içine sürüklemiştir. Osman dük- K.ızıltoprakda da bir kaza oldu 
Gene dünkü nüshamızda haber ver- kanda bulunan çıraklar tarafından mo Şoför Said idaresindeki otobüs Kı -

diğimiz Kuı uçeşme yangınını söndür- topompun altından çıkarılmıştır. Ka - zıltoprakda Ihlamur raddesinden ge -
meye giden itfaiye arabalarından şo - za neticesinde İstanbula iş aramak ü - çerken Kadıköyünde oturan Dimitri -
för Nusret ıdaresindeki 30 numaralı it- zere gelen Yalovalı Osmanın ayağı ke- ye çarparak ayağının bileğinden kırıl
faiye motopompu Bankalar caddesinden silmiş, Gala tada bir elektrikçi dükka - masına sebebiyet vermiş, yaralı Hay -
Karaköye inerken bir tramvayla kar - nında çalışan Saim de bacağından ha - darpaşa hastanesine kaldırılmış, suçlu 
şılaşmıştır. Tramvayın yanından ge - fif surette yaralanmıştır. ,şoför yakalanmıştır. 
çemiyeceğini anlayan şoför direksiyo - Yaralı Osman imdadı sıhhi otomo • Bir otomobil kazası daha 
nu sağa çe\•ırerek Domuz sokağına bili ile Senjorj hastanesine kaldırıl - Şoför Osman idaresindeki 22 75 nu-
sapmak istemiştir. Çok süratli gitmekte mıştır. maralı otomobil dün Köprü üzerinde 
olan motopomp bu sırada iyi manevra Kazada motopomp şoförüne bir şey ,bir taraftan diğer tarafa geçmek iste -
yapamamış, dar sokağın sol köşesinde- olmamıştır. Dükkan içine giren moto - yen Ali Rifat adlı bir adama çarparak 
ki Sabrinin kundura mağazasının vit - pomb bir itfaiye kamyonuna bağlana - yaralamış, yaralı Gülhane hastanesine 
rinine çarpmış ve vitrini parçalıyarak rak dışarı çıkarılmıştır. Kaza yüzün -1 kaldırılmış, suçlu şoför yakalanmıştır . 

• 

~---• YAKINDA 

AŞK - HEYECAN - lNSAN ve T ABlA 'f 
GÜZELLİKLERlNlN 

EN GÜZEL ÖRNEG l 
TÜRKÇE &ÖZLÜ 

Baş döndnrucn bir ttşk ve 

SERGÜZEŞT ŞAHESERi 
Baş r olde: 

Holivut Yıldızlar mtlsabakası birincisi 

DOROT LAMOUR 
1 P E K sinemasında ~---••.,. 
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lğdırda is kin işleri-
GöçnıcnJcr lğdırın zirai ve sosyal hayatı için değerli 

bir varlık ve zenginlik vesilesi olacaklar 

1 İz mitte ziraat işleri J 

inkişaf ediyor 
Resimle küçük haberler 

1 Iğdır (Hususi) -
ğdırı evvelce gör

m ·· b'uş olanla1-, şimdi 
ır daha gelseler mu

hakkak ki saşıracak
lard K :ı: 

ır. asabayn gi-
ren d" .. ort Bna yoldan 
otedenbcri sırı tan du
var ve ev harabeleri
nin y . d 

erın c şimdi, 

Şoseni n sağ v~ solun
da b' n ıbırinı:. mütena· 
zır sı 

h ra sıra t•vler g<h 
rür ·· sunüz. Bunlar, bir 

İzmit (Hususi) - Karamürsel, Değir
mendere, Gölcük, Hereke, Ereğli, Tnv· 
şnncıl, Yarımca, Derince, Sapanca ve 
köylerinin yeglne istihsal maddesi mey
vndır. Üzüm, kiraz, vişne, şeftali, zeytin, 
elma ve armud Kocaeli topraklarında 
müstesna bir lezzet ve nefasette yetiş
mektedir. Mmtakada meyva ağaçlarına 
arız olan hnstalıklarla ehemmlyetli şe

kilde mücadele edilmektedir. Bütün mın
taka 4 mücadele sahasına ayrılmııtır. 

.Bütün ziraat memurları bir sahada 
toplanacak ve rnetodlu çalışmalar yapı
lacaktır. 

fzmitte elmacılık bilhassa çok ileride
dir. Ziraat Vekaleti aşağı Kirazcadaki 
(120) dekarlık elma istasyonunun üç 
misline iblağını kararlaştırml§tır. Bu 

kısmı 
kıs Yapılmış ve bir . . 

mının yapısına de- Iğdırdaki göçmenlerden bır kafile 
vcıın ed l k .. . . 

1 

. d utamıyacağımız derecede sı-
\7 ı me te olan goçmen evlerıdır. mız en un . .. .. 

arnad b b' · firperverlik gorduk. 
men an uraya gelen göçmenler, kıs- cak ır mısa 
"ak bu. yapısı biten evlere, kısmen de Göçmenler geleli daha üç gün olduğu 

~ mmtakada hava, toprak ve iklim prtları 
meyvacılığa çok müsaiddir. Tesis edile
cek fidanlık fenni meyvacılığı köylü için 
en kazançlı ve en verimli bir servet kay
nağı yapacaktır. 

~ ın koyl içln henüz tamamen yerleşememlşler, er 
tnn 

1 
ere misafir edilmişlerdi~·. Göç-

-n erden muallim Şaban diyor ki: yalannın bir çoğu dışarıda. 
do.:- Bizim buraya gelişimize muhaceret Bir iki saat evvel Halkevi önünde 

"••emez B ı yetı"ı=tı'rdi,.i çocuklara onuncu yıl marşını 
tıl~ .. · u garistandaki evimizden çık- ,. ıs 

'• oz v t d so"yletı1·ı.. esnada, Türk bayrağının mu-\' il a an aki hazır evimize geldik. 6~ 
0 arda k kl d ğı h k '·-ddes gölgesi altında heyecanını tuta-hUk. ona a ı mız er yerde gere .ıı.o .. 1 ~metten ve gerekse kan kardeşleri- mıyarak göz yaşı döken goçmen mua -
A !imlerden Ali de: 
~dapazai-ında -AllahR çok §ükür, yıllardanberi has-S retini çektiğimiz Gazimize kavuştuk, di-

zlma mücadelesi yo~V~~a;~ft~f~~~larız. Bunwı için 

toprağa çok ehemmiyet veririz. Trabzonu 
geçtikten sonra önümüze gelen boz dağ
lardan biraz ürkmüştük. Fakat Iğdıra, 
bu, toprağı çok herekli yere gelince çok 
sevindik. Burada pek müreffeh bir hayat 
kuracağımız muhakkaktır. Bu da olına
sa bile biz gene memnunuz, çünkü asıl 
emelimiz, Gazimizin yurduna kavuşmaktı. 
Allaha binlerce &ükür, bu dileğimiz ol
muştur. Hükllmet bizimle bir baba gibi 
meşgul oluyor. Kaymakam ve doktor 
günde birkaç defa yanımıza geliyor, ha
limizi soruyorlar, en ufak arzumuzu bile 
büyük bir ehemmiyetle karşılıyor ve ya
pıyorlar. 

Bir iki gün süren yağmurdan sonra 
kendini gösteren güneş bütün mahaıie 

halkını sokağa dökmüştür. Her evin ö
nünde hummalı bir onarma ve yerle§Me 
faaliyeti var; içl&rinde demircisi, maran
gozu ve hattA makinistleri dahi vardır. 
Her itlerini kendileri yapıyorlar. Ev 
eşyaları, üstleri başları o kadar temiz ki; 
bizim iark köylülerinin yanı başında - ka-

Göı dınlarının orijinal kıyafeti olmasa - şe-
kurutmada kullanılan makine hirliden farklan yoktur. Bir kelime ile, 

le~dallazarı (H Jğdırın tarımsal ve sosyal hayatı için de-
ltlin b ususi) - Sıtma mücade- ğerli bir yenilik ve kaza için sevimli bir 

teadd.cİ ~ş .~cnedenberi kuruttuğu mü- süstür bunlar. 
dan goıcuk ve bataklıkların imhasın- 1 · ı K . sonra A Göçmen erm vapur yo culukları ara-
:tısinek dapazarı ve havalisinde siv- denizin yıllardanberi eşi görülmemiş !ır-

Gok \1e sıtma çok azalmıştır. tınalı zamanına raslamıştır ve korkunç 
tı:ınra ~eren gölünün kurutulmasından dalgalar üstünde bir beşik gibi sallanan 
r"lıntak dapazarı ve havalisin!n sıtma vapurda dünyaya gelen bir erkek çocu
tııAktad~:~nd~n . hariç tutulacağı anlaş~1- ğun adını (Coşkun Ahmed) koymuşlar. 
tereden . Gol Un kurutulması içın İngıl- Karşılıklı tüten ocakların ortasında bir 
ll:ıalara :ır makine getirilmiş ve çalış· silüet gibi uzaklaşan, koyulaşan iki öğ
sından aşlanmıştır. Gölün kurutulmn- retmene bakıyorum. Ne bahtiyarlık. İn
ara~i k~onra kazanılacak yüz bin dönüm san, çok özlediği akrabasını bile hazan u
tır. A.y0 Y1Uye az bir bedelle dağıtılacak- zun yıllarca göremiyor, imkan bulamı
)erıerd rıca köylünün sıhhatine zararlı yor Nerede kaldı ki bir köy, bir. §E>hir 
dir. e Pirinç ekimi de menedilmekte- halkı tekmil kadrosu ile asJrhk bır has-

slt 
te kavuşabilsin. İşte Cumhuriyetin 

tn re ' k d b" lı... a mü d kudretli elinin başardığı iş bu n ar u-
oyıere d k ca ele idaresi daimi olarak u"ktu"r. Iğdırın, bu ırkdaşları ve bunla-

l'erek 0 tor ve sıhhat memuru gönde- Y 
tıı 'L aıtma1 Jiidırlıları, bir kelime ile; kanı, dili ve 

e"'led· ı vatandaşları tedavi ettir- rm ., kd " ~ · 

Arifiye tohum ıslah istasyonunun çı

kardığı Cumhuriyet buğdayları bu mın
takada bin~ 30 mahsul vermektedir. 

Vilayet tohumluk Cumhuriyet buğda
yı tohumunu ve pullukları kaymonlarla 
köylünün ayağına kadar göndermekte -
dir. Memurlar da buğdayların nasıl eki
leceğini ve pullukların ne şekilde kulla
nılacağını köylüye öğretmektedirler. 

Ronyada su işleri 
Tanzim ediliyor 
Konya (Hususi) - Konya ve civarın

da son zamanlarda bereketli yağmurlar 
yağmış ve köylüyü çok sevindirmiştir. 

Seydişehir kazası civarındaki Suğla 
köyü yakınlarında şuraya buraya akıp 

giden, bataklık yapan sular 8 kilometre
lik bir ana kanal içinden akıtılarak, iki 
sun't gölde toplattırılacak ve Beyşehrl 

gölünden Konya düzüne gelen ana kana
la akıtılacaktır. Bu iş 938 yılında bitiril
miş olacaktır. 

Karaman kazası mıntakası içinden a
karak Mut kazası sınırlannda Göksu ır
mnğına kavuşan (Bıçakçı suyu) da kanal 
ve tünellerle Konya ovasına akıtııacak
tır. Önümüzdeki yıl Konyanın su i şleri
ne ciddi bir alftka gösterilecektir. 

Denizlide belediye çahşmaları 
Denizli (Hususi) - Şehir meclisi mun

tazam toplantılara başlamıştır. Son top
lantılarda şehirde elektrik tesisatı yapıl
masına karar verilmiş ve bu karar vila
yetçe de tasdik edilerek, hatların ıslahı
na başlanmıştır. Diğer müesseselere aid 
olan ve belediye hatlannın geçtiği mın
talrada bulunan hatların yirmi gün zaı·
fında kaldırılması husust müessese sa
hiblerlne tebliğ edilmiştir. İnşaatı biten 
yeni mezbaha bir hafta sonra açılacaktır. 
Mezbaha tarifesi de yapılmış ve tasdike 
gönderilmiştir. Şehrin esas haritası da 
tanzim ettirilmiş ve tasdik için Nafıa Ve
kMetine sunulmuştur. ----------
ne kadar çok özlediklerini bir tek vak'a 
ile, tanışma ve görüşme merasimyıde 
karşılıklı akan göz yaşları ile ifade et
mek knfidir. 

Iğdırın toprağı, kendisini özliyerek u
zak dıynrlardan gelmiş bu yurddaşlara 
kat'iyen namkörlük etmlyecektir ve Iğ
dırın her alandaki durumu, bu kardeı 
kayna§Il'lasından, bir kat daha yüksele
cek ve kuvvet bulacaktır şüphesiz .. 

Fuad Araslı 
~ır. dini bir olan bu kardeşlerin ye ıgerını 

~~==--=---=======Pa=za~r==O~l~a~H7a=.=.~n~B~e:y~~DJy:o:r~k~I::===---===--==-=---=-

- 'Yeııı b" Çtkrn1ş li ır yasak daha 
asan Bey ... 

... Boş arsaları çiroz ser
gisi haline koyanlardan ... 

-

... Belediye ceza alacak -

mış ... 

Hasan Bey - Zayıfhk 

modasına uyan kadınlar 
boş arsalarda mı oturur -
Jar? 

Karasuda Bayan Refia Özalp tarafından açılan örgU ve ellş1,AS kursuna devam eden 
kızlar az zamanda çok muvaffaklyet göstermişlerdir. İlk mekteb salonunda açılan ser
gi çok takdir edllml§tır. Resimde tursa devame eden talebeler görillmektedlr. 

Kırmıt nahiye merkezinde tıo mııtıı bir metteb vardır. 138 talebe, bu mettebde, bir 
tek mualllm. tarafından omtuımaktadır. Mektebin tedris levazımı çok noksandır. Na
hl.1• müdürtl Sakıb Ştn'ln blm.meWt mektebde bir Kızılay talebe teşekttuQ turulmut
tur. Reslmdt, metteb taıebul \bir arada '6r0lmektedlr. 

Keşanın Mecidiye nabiyeatnde nab..lye mtl dllril Hamdinin tegebbüsü ile btlyllk bir 
sünnet dlllilnü yapllmıftır. DQtlndt flllllar çalınmıt ve sabaha kadar etıenWer ya
pılmıştır. Kepnın Beytöy töytlnde de il ~uk al\nnet edllmişt1r. Reslmler Beykö
yünde ve Mecidiye nahl.1ealnde 7ap:ıl&D IGııntt dQt11nlerlnl 1ıöstermekte11ı .. 

Şimdiye kadar Emedde hay\'anla yapılan posta nakliyatı otomobllle yapılmıya blll&
nıımıştır. Halk yenl vaziyetten oot memnun olmuştur. İlk ;ı:l.:~a otomoblll meras1mle 
Kütahyayı hareket etmiftir. 

Kızılcahamamın Şeyhler nahlvesinln 1.sml Ankara Şehir Meclisi kararUe d' llftl:U
mlf, Çamlıdereye tahTil edllnıı~ur. Resimde Çauüıt'.::re llkme ... teb talebesi ı<>rillmektecllr 

" 



• Sa,U. 

• 
ineklerde Verem ....... 

Ba lıa•talıia bide billıaHa Kırım ineklerinde ve daima ahırlarda 
l>e•lenen inelılaJe raatlanmaktadır. A,ılı meı'alarda ıeun köy hay. 

vanlMında veremin ni•beti pek ada. 

Veremin ne ya •. 
man bir derd oldu • 
ğunu artık öğrenmi· 

yen kalmamış olsa 
gerektir. Fennin bun

ca başarılanna raj -
men bir türlü hak • 
kından gelemediği bu 
hastalık, insanlığı 

kemirmekte devam 
edip gidiyor. Bilhas
sa genç nesli tehdid 
eden verem, bugün
kü cemiyetin belli 
başlı düşüncelerin -
den biri olmuştur. 

Büyük harbin doğur-

duğu ve hala gidere -
mediği sefalet te, 
maalesef onun adun-
la .. ını hızlandırmaktadır. Bugün için el ı fabrika kuracağını öirenctik.) Diğer ta
ÖP.ki tek çare, korunmaktan iba - raftan veremli ineklerle mücadeleyi de 
rettir. O da her şeyden önce bün-1 Ziraat VekAletinin üzerine aldığını bu 
yenin mukavemetini icab ettiriyc.r. Bol yakınlardaki gu.etelerin havaaislerJ ara
ve temiz gıdayı, günşeli, açık bir havayı, sında okumuşsunuzdur. Bu haberlere gö
kısacası iyi bir yaşayışın icablarını kar- re, Ziraat Vekaleti geniş bir program ha
~ıhyabildiğımiz nisbette bünyemizin mu- zırlamıştır- Önce Eskişehir - Ankara gü
kavemet kazanacağı ve veremden o ka- zcrgahının 20 kilometre derinliğindeki 
dar beri kalacağımız söyleniyor. Gel gör sahada bulunan 52 bin inek muayeneden 
ki. büyük bir ekseriyet bu ihtiyaçları kıs· geçirilecek ve bu f.§e teşrinisaninin 1 in
men olsun karşılıyabilmekten uzaktır ve de başlandı, şubatın 1 inde nihayet ve
vorcm henı.iz çoğumuzu tehdid etmekte rikcektir. Programın ikinci planında bü
berdevamdır. tün şehir v~ kasabalardaki 97 bin ineğin 

Bugünkü yazıma mevzu olan (İnekler- muayenesi, üçüncü planında da bütün 
deki Verem) i anlatmazdan önce şu bir Türkiyenin her tarafındaki ineklerin mu
kaç sntırlık mukaddemeyi yapışım, b~s- nyeneden geçirilmesi karan vardır. Böy
lenmenin bu derdde mühim rolü olduğu- lece birkaç yıl içinde 3 milyondan fazlıı 
nu belirtmek, bu münasebetle de sütü:ı sığır, tüberküloz bakımından yoklanarak 
be.denmem!.tdeki önemine işaret etmek- h'tstalıklı bulunanlar öldürülecek ve 
tir. memleketin çok ehemmiyetli bir işi ba-

Herkesin bileceği gibi süt, insanın en şarılmış olacaktır. 

l'saslı gıdasıdır ve ondan hiç birimiz ö- Ziraat Vekaletinin bu hayırlı karar ve 
Jünceye kadar müstağni kalamayız. Gün- teşebbüsünü alkışlayıp öğmemek elde de
de en aşağı. bir bardak sütten mahrum ği!dir. Falut bunun benden ÇOK hemik!e
k:ılıınlar, o gün için vücudlerinin bir o r~ düşeceğini sanarak kendi lafıma ge
kadar yerini aç bırakmış sayılırlar. Bu çereğim: 
itibarla sıhhatli bir bünyeyi yaşatmak ta, .o\vrupanın kalabalık şehirlerindeki 

yaratmak ta bu vazgeçilmez gıda ile ya- siit hayvaniannda pek çok görülen bu 
kn.dan alakadardır. İşin bütün fecaati de hastalığa, bizde bilhassa Kırım inekle
işte bu alaka ile başlıyor: çünkü, insan- rinde ve daima ahırlarda beslenen inek
iığı veremden korumak için şart koşulan le:-de rastlanmaktadır. Açık mer·alarda 
süt; bazan bizzat veremi getirip aşıla· geren köy hayvanlannda veremin nisbcti 
maktadır. Buna da scbeb, o sütü veren pek azdır. Veremli inekler iştahsız, yük
inE'klerin veremli olmasıdır. I~ böylece Eeı- hararetH ve zayıf olurlar. Fakat bu 
sarpa sannca ya serden, ya yardan geç- !ıal. ilerlemiş bir veremin görünüşüdür. 
mek yahut buna bir çare bulunmak la- Ycksa henüz ilerlememiş bir \'ereınde bu 
zım geliyor. alfunetlerin hiçbiri görülmez. Görülmez 

Bereket versin, bu yoldaki çalışma- ama, sütünde ve etinde taşıdığı mikrob, 
larla, veremli inekleri anlayıp meydana her vesiler.Ie arkadaşlarına da, insanlara 
çı'karmak VP onların sütünü :çmemek ça- dıt geçer. 
resi bulunmuştur. Şimdi her memlekette Veremin menhus basilleri 6 dakika 75 
ıır tarafta.-ı sütün temiz ve hilesiz elde derecei haıaretteki bir suda kalmakla öl
~ilip satılmasına çalışılırken bir taraf- medikleri gibi, nakıs 8 derecede de 120 
tım da veremli ineklerin meydana çıka- ı:iin yaşıyabilmektedir. Bu itibarla vere
nlmasına bakılmaktadır. (İstanbul bele- min sirayeti her türlü vasıta !le oıur: He
diyesinin de on bin litre süt istihsaline ri vereme :nüptelA inekler yemliklere a
kar~ı kırk bh litre süt (!) satışının önüne kan salyaJarile, tıksırdıkları esnada ha
geçmek ve halka bu en mühim ihtiyacını v:ı.ya kanşan tükrüklerile arkadaşlarına 
g~rektiği gibi temin etmek ma'ksadiJe bir (Devamı 11 inci sayfada) 

-
CÖNÜLİSLERI 

Sinemadan 
Gazinoya, 
Gazinodan eve •• 
- Teyzeciğim, 

Dünyanın en talisiz kızıyım, cüm
lesi ile söze başlıyan bir okuyucum, 
adının ilk harfleri cS. U.> mektubun
da hüla~tan diyor ki: 

- cUç senedir bir gençle sevişıyo
rum, ailevi vaziyetlerimiz derhal cv
lenmem!ze mani oldu, daha iki yıl 

beklememiz lazım, fakat her hafta bu
luşuyoruz, bir sinemaya veya bir ga
zinoya gidiyoruz, gene mes'uduz, yal
nız geçenlerde bir arkadaşım: 

cSeni zabıta takib ediyor, yakalıya
cak, dikkat eb dedi ve hemen dünya
nın en tclisiz kızı oldum, size soruyo
rum, bana karışabilir mi?> 

* Gerçekten bu okuyucum dünyanır 

en talis:z kızlarından biridir. Fakat 

meseleyi tavzih edelim: 

Zabıta hiç kimsenin hareket serbes

tisine müdahale etmez, fakat ahlaki 

kısmı evvela gençleri korumak, soııra 
da doğru yoldan çıkmış olanların et-

rafa mikrob saçmalarmın önüne geç
mek vazifesi ile mükelleitir. Hangi va-

dyet önünde bulunduğunuzu bilmı

yorum, fakat görüyorum ki üç sene-

denberi bir erkekle hatta Jafzan sevi
fen bu genç kız bugün bir gazinonun 
eşiğini aşmaktadır. Yarın bir hücre
nin kapısını geçecektir. Eline bir ... 

diploma alacağı gün de uzak ohmyr..

bilir. Ne tavsiye edeyim: Ya derhal ev

lenmek, yahud da hemen münasebeti 

kesmek desem.. dinliyecek mi? Çok 

/ÜpheJi. 
TEYZJ! 

SON POST& 

- Bugün cumarte$i bayan, yann pazar gelemem .. Ôbürgün muhakkak gelir, 
bonııı.un delinmiş yerlerlnl tamir ederim. 

Alplar nerede? 
Küçük Nihad, mektebden ağlıya ağlıya 

eve geldi. Annesi merak etti: 
- Ne oldu, Nihad nen var? 
- Bugün öğretmen bana, Alplar ne-

rede, diye sordu. Ben de bilemedim. Cez.a 
verdi 

Annesi kızdı: 
- Öteni berini muntazam yerle§tir. 

Sonra ararsan bulamazsın diye kaç defa 
tembih etmiştim. 

Mahkemede 
Hakim hırsıza sordu: 

11 

Hastanede 
- Ben evde yokken bir hırllZ girmif. 
- Ne oldu yakalandı mı? 
- Evet. 
- Demek şimdi hapisanede •. 
- Hayır, hastanede, karım gece onu 

kapıdan girerken görmüş. Bana benzet
miş! 

Zarar yok 
Parkta bir kanapeye oturmu1tu. Bit 

bekçi yanın2. sokuldu: 
- Bay, cedi, bu kanapenin boyası da· 

ha yaştır. 
Yerinden kalkmadı: 
- Zarar yok, ben rutubetten pek kork

mam! 

- Bir milyon lira çalınışsıııız .. 
- Evet bay. 

- Bu adam yüziinden zengin olamadım. 

- Buna sebeb? 
- Açtım, yiyecek ekmeğim yoktu. 

- Sana ne yaptı? 

- Kızını 11eTmedi. 

ParCZ§ü.tç-1. - Atlarken "bir §ey unuttum ama, ne umtuğumu bir türlü aklıma 
getiremiyorum. 

Ne çıkar 
Erkek, kadının yüzüne baktı: 
- Ne güzelsiniz bayan. 
Kadın, erkeğin yüzüne baktı: 
- Yazık ki bay, ben de size ayni şeyi 

sôyliyemiyorum. 
- Siz de benim gibi bir yalan söyleyi

verin ne çıkar. 

Daha fenası 
- Yemek pişirmesini bildiği halde pi-

şirmiyen kadın ne fenadır .. 
- Daha fenası vardır. 
- ?????? 

- Benim evimin ,.eımi değil mi? 

- Evet .. Siz de derhal tanıdınız .. 

Ayni iş 
- Meslek değiştirmedim diyorsun 

ama, eskiden sütçü yanında çalışırdın, 

sonra bir şarabcının yanına girdin, şim· 
di de bir petrolcunun çırağısm. 

- Hepsinde ayni işi yaptım. 

- Ne yatın? 
- Münasib mikdarda su katma işi ba· 

na verilmişti. 

Bayram Bahşişi 
Dişçinin karısı söyledi: 
- Bayram yaklaştı, kapıcıya, bekçiye 

r.ıe vereceğı.z? 

- Bayram günü dişlerini bedava çıka• 
rırım. 

- Yemek pişirmesini bilmediği halde - içkiyi fazla kaçırdığım zamanlarda bana da tıpkı böyle görün.üt. 
pişiren kadın! 

Haberi yokmuş 
Doktçr - Benim saat iki ile beş ara-

6lllda hastaları kabul ettiğimi bilmiyol 

musunuz? 

Hasta - Evet ama, beni ısıran köpeğill 
bundan haberi yokmuş. 

Kızdırmıyayım 

- Acele acele nereye gidiyorsun? 

- Bizim müdür öldü de cenazesine Y~ 

tişeceğim. 

Tezgahtar - (Evini soyan hırıızaJ Seçtiğiniz eş11alan bir paket yapayım mı 

bay. 

- Peki acelen ne? 

- İşe hergün biraz geç giderdim. JCJ-
zardı. Hiç olmazsa bugün kızdırmıyayıııı! 

Rak.bler 
Hapisanedeki mahkumlardan bırim: 

sordular: 
. d . ., 

- Sen buraya neye gır ın · 
- Rakib1erim çekemediler, beni bura-

ya attırdılar. 
- Rakiblerin mi? 
- Evet, ben de hükumetler gib! para 

basıyordum. 

Aslanın başı 
Çocuk, kafesteki aslanı annesine gös

terdi: 
- Anne aslanın başı neye bu kadar 

bi\yük .. 
- Kafes:n parmaklıklarından dışarı 

çıkamaması için olacak.. 

- Bu. ak§'lm yalnız mı çıktın? 
- Evet, kanmın biraz canı ııkılnu~tı da~ 
- Nıeye canı sıkılm'§h? · 
- Yalnız çıkmama!. 



[Kadın gözile Avrupa 1 

Pariste bir sesli sinema 
stüdyosunu ziyaret 

\"orgun yüzlü figüran kız ceYab verdi: "Kendimi beyaz 
i»erdede gördüğüm vakit çektiklerimi unutur gibi 
~ olu7orum. Fakat bu bayat çekilir şey değil,, 

Yazan : M•ann Tahin Berluınl ---

SO?fl POl'IA. 

"Ben bir tımarlıanp kaçkınıyım!,, 
-

Komiser bir saat uğraŞarak 
adımı öğrendi: General F ranko 
Bir polis ve bir bekçinin ortasında T•bim merkezine dofru 70"-ndık. Arb....dea, 

ela bir aiirii blabahk geliyor, ben durdukça hep birden clanaJorlaaW • 
ll.ö~ ~-' F_,,,, D:M 

SıımA•laıa 

Bir•-' 
ans•tla....._ su ?* t• 

All Alımr » tN. 
_ .... _bz ss wllif , .. 

18 lal .... B z c s w OSC4• fe 
;ır w' __.. aa 111111111..-rs - -
JDantarc!a bu "'911Deler, lCıdMWe 11'11111 
kullandıklan ıotn kapatıldılar. Olablllr, 
talat~ ... bll .-a .-..ıl .... 
aemtlmls de bu suretle nsu kaldı. Trrkol 
l!U}'U }'a1nD ~ w .... ....., ..... 
pda 'ftr, ı.nıı.ı:t -- , ... da'* ...a 
a .aawzet llln ..._ _,... ılÜ"Ü'.o 
kelleyi toltuk aıtma aım.t JlllmdJr. 

Sular 1darellne miltead4ld milraCa&tler 
yaptık, h1~11"l 1ıeslr etmedi. Qlnd n lld 
~pepe ........ '811)'11 ıetan.ıı: - tüel
•t ~f 12-U e. ab1bl bU olqp tat-
11.tJe m tetırıımes1 1ç1n müracaat ettik. 
Bizden Dk olara'k 15 ıtra taıemıer w mil
te'ba'td p.n.1111l dil talr Q ~ al1naca
iınt 96fledller. Bu ıuretle !eşebbüaümüz 
au,ya dii§t.ll. Bvvelce suyun dört tenetest
nl S,5 kuru,p getiren ntalaT, ıtm4i '11' 
nruı lstl.JQ'lar.. Balbalcl halkın .mail va
ztrett bu paa.Jl •ermep lı1ç <!e mlisaid 
değildir. 

Belediyeden rtca edı,orm: Keca blr 
semtin binlerce ınsanmı .msım bıralana-
sın!a 

* Somalılann Ali Çetinkayaclan 
bekledikleri 

Somadan Emin Yerce lmzaslle yazılı-

.-r: 
e- 8 Hm Qllıtazıl. Tllilslb. T:.llm. 

1ar, 'PQale, n t. ~. ICa:a...._.....,.,. _... . . , .. .....,. 
a.:ıs • - p' 1... 5 

....... ııı.Jde 
lldlll .. a' ·~--T .... rMaltlr 

arak - ...... " •• T8Dlce la'tuJıo-. 
- a.. 111...ıa '* Jlla ~ır. 
bıtetmet m~urtyettnde lcalıyarlar. 

Batta on datıta mesafede bulanan 
'Tlılclbtla "11'~ ,.eri~ ... ~8'
ler1 buırtınk1l ahmetlerlnden kurtaracak-
tır. Ellı kumpanya zamanında. bu 1f için 
mMeajldli 3Dnn-ııer 'PJ>Jbmt. Dlad 
... Dtltlce 11cle edüememlftl 

Bu köylerJn pek hAıı olan ~ıleklerlnl 
kısa bir zamanda yerine ıetırmeslnl bet
ledlllmiz BaJllldırhk Babmmız Alt Çe
tınkayamn n.uan d1kkattn1 celbederlz.• 

* Okuyuculanmızın sorgularım 

ıeeınlhlaıw 

~erevlnde '.Pansmancı ,,..,,. 
Dolana: 

- Küçfit sıhhat mektebinin praltl fU
dur: Kayıt atustosun bırtnc!en sonuna 'ta-
dar devam eder. Ba tutMen 80IU'& taıe-

198 ahmnu. Tah8ll ıaaddett 2 }'l]du. ilet-
teb gilndllbz ve bedavadır. Müracaatıer 

Sıhhat VekA.letlne veya mahalli .sıhha.t 
mudıirlüğüne yapılır. 

Btnaenale1h sizin gelecek ağustos a
yına kadar beklemeniz llzımdır. 



8 Sayfa 

Londrada mütarekenin 
· yıldönümü 

günü vukubulan hidise 

SON POS T A 
İkinciteşrin· ı• 

Büyük harbin gizli kalmış beş hô.disesi: 2 

Yaman bir Alman casusu olan 
Bolo Paşanın entrikaları 

Onun kurşuna dizilmesi ile iş bitmiş değildi. Daha birçok başlar düşecek, Joseph, 
Caillaux gibi eski bir Başvekilin, Malvy gibi e~ki bir Dahiliye Nazırının, Fransanın. 
en büyük gazetesinin sahibi Humbert gibi bir Ayan Azasının şöhretleri sarsılacaktı 

Dünya harbi tarihinin unutulfrıu~ say
falarından biri de, bütün Fransayı ifsad 
etmek istiyen, çifte karılı istiridye taciri 
Bolonun meselesidir. Uzun hiyanet fa -
sılları silsilesinin en harikuladesini teş -
kil eden bu hadise, nasıl ve nerede baş -
Jadı, bunu kimse bilemez. Ve hiç ıüphe 
yok ki, 17 nisan 1918 sabahı saat altıda 
Vincennes meydanında on iki kişilik bir 
silahendaz müfrezesi, Paul Boloyu kur
şuna dizdiği vakit te iş b!tmiş, k!lpanıp 
gitmiş değildi. 

Daha bir çok başlar düşecek, J oseph 
Caillaux gibi bir eski başvekilin, Malvy 
gibi bir eski dahiliye nazırının, Fransa -
nın en büyük gazetesinin sahibi bulu -
nan Humbert gibi bir ayan azasının ıtöh-

Yazan: Philip Jordan 

'l'lrml aan.lye sonra: Bidise bhram.anuıa yakın elanlar cirilti.Diiıı deyamı berine 
hafifçe bqlannı çerirf7orlar 

rctleri sarsılacak, savrulacaktı. 

* 

1 
Btiktt hkllruııwı ilk saniyeleri: Biclise kaibranıanı 7erde pollıdertıı altmda, Kral n 

kabine ~ lrqlannı bile çe~oıtu 

(J 
~---

Xırk saniye sonra: Bi dise bhı'amanı ıötürüliiyor, Taziyet tekrar eski haline dönmüttür. 

Bundan bir kaç gün evvel Londrada 

mütarekenin yıldönümü münasebetile 

yapılan merasimde tam sükftt dakikasın

da bir adamın ortaya atılarak krala karşı: 

cBunların hepsi riya!> diye bağırdığmı 
v~ üzerine doğru yürümek isterken der
hal tevkif edilerek götürüldüğünü yaz -

mıştık. 

Yukarıdaki şayanı dikkat resimler, bu 
bMisenin bütün teferrüatını göstermek

tedir. Birinci resim adamın bağırması es

n'lsında ve bütün nazarların kendisine 

ievrildiği anda alınmıştır. İkinci resimde 

polislerin adamın üzerine atılması ve Wi-

1 •. 
.. ' ..... 

ğcr hazır bulunanların merasime devam 
etmeleri, üçüncü r esimde de vak'aya sü
vari polislerin yetişmesi ve adamın götü
rli.Jmesi görülmektedir. 

Bütün bu hadiseler tek bir sükut da
kikası içinde cereyan ettiğine göre ada-

mın yakalanıp götürülmesinin çok ça -
buk olup bittiği anlaşılıyor. Ayni zaman-

dı da bir tarafta bunlar cereya.n ederken, 

diğer tarafta merasimin devamı ve 
hiç kimsenin yerinden kıpırdamaması ve 

yakında bı:lunanların ancak vak'a anın
da hafif tertib başlarını çevirmeleri de 
İngiliz soğukkanlılığına canlı bir misa'l 
teşkil etmektedir. 

Bolo Paşanın hikayesinde daha başka 
unsurlar da bulabilirsiniz: Odalıklar, 
tahtlarından olmuş şark hükümdarları, 
İtalyan fesad.çıları, sefirler, gazeteci -

ler, politika adamları, yalancı kontesler, 
ıifreler, mektublar .. İşte bunlar birisi Al
man hazinei kralisinden çıkan muazzam 
bir banlmot kasırgası içinden görünüp 
kaybolmuşlardır. 

Sabık İspanya kralı, Boloyu tanırdı ve 
onunla alış verişi vardı. Gazeteciler kralı 
Hearst, ona Nevyorkta misli görülmemiş 
bir ziyafet vermişti. 

Hikayeyi muayyen bir noktadan anla
talım: 

29 eyllıl 1917 yılındayız. Paris polis 
müdUriyeti, hakkında kafi derecede delil 
ve ipucu topladıktan sonra Grand Hotele 
gelerek lüks ve mükellef bir dairesinde 
ikamet etmekte olan Bolo Paşayı tevkif 
etti 
Mısır Hıdivi tarafından kendisine cpa

ıa· ünvanı tevcih edilen Bolo Paşayı, 
Fransız polisi, aylardanberi göz altında 
bulunduruyordu. 

Alman hariciye nezareti ile temasta 
bulunduğu ve hariciye nazırı Von J agow 
ile arasında, müthiş bir Fransız d!işmanı 
olan sabık Hıdiv Abbas Hilmi Paşanın 
uşağı Sadıkı kullanmakta olduğu bili -
niyordu. 

Ayni zamanda İsviçreye ve İtalyaya es
rarengiz seyahatler yaptığı öğrenilmiş, 
fakat oralarda ne işler becerdiği bütün 
açıklığile anlaşılamamıştı. Sonra harb -
denberi de Bolo Paşanın böyle Karun gi
bi nasıl zengin olduğunu ve bu paraların 
nereden geldiğini kimse bilmiyor, daha 
doğrusu bu gayri tabii zenginliğin sebeb 
ve hikmetini isbat edemiyordu. 

* Fakat 6 nisan 1917 de vukua gelen bir 
bAdise yalnız İtilaf devletlerine harbi ka
z.'lndırmakla kalmadı, ayni zamanda Bolo 
P:ışayı mahkemeye sevk ve ölüme mah -
kftm etti. Amerika bitaraflığını terkede -
rek sayısız vasıta kaynaklarının hepsini 
İtilaf devletlerine boca etti. 

Harbe katılmakla, Amerika gizli 
casus teşkilAtının elinde bulunan bütiin 
vesikalar, deliller de itilaf devletlerinin 
emrine Amade kılındı. Ve aradan -çok 
geçmeden Bolonun Karun gibi zengin -
liğinin mahiyeti, ve bu paralarını nere -
lere sarfettiği anlaşıldı. 
Yavaş yavaş o muazzam şebeke mey

dana çıktı. Ve bu planın müthiş teferrüa
tı da gün gibi aşikar olunca fesad teşki
latının Bolodan daha başka taraflara ka
dar uzanmış, yayılmış olduğu hayretle 
görüldü. Bolonun harbin başlangıcından
bcri, muhtelif Amerikan bankalarınöan 
yarım milyon İngiliz lirası çekmiş oldu
ğu ve bu paranın Alman hükumet hazi -
nesinden alo:ıaxak Berlindeki Deutsche 
B:ınk vasıtasile kendisine verildiği anla -
Şlldı. 

* O znmanki Alman hükumetinin Bolo 
P;ışanın mahud faaliyetlerine azami de
recede ehemmiyet verdiği de yakalanan 
bir takım telgraflarla tezahür etti. Şif -
reli olarak Vaşingtondaki Alman sefiri 
Bernstonff ile Alman hariciye nazırı Von 
J agow arasında teati edilmiş olan bu 

Alman casusunun '1ıUhakemesinden bir intiba 

telgraflarda, sefir mütemadiyen Bolo - rek, Fransaya ihanet edeceğine inandır ~ 
nun ehemmiyetinden, faydalarından bah- nınk istemişti. 

setmekte idi. * 
Bolonun giriştiği işlerin tarihlerle ya

pılan bir mukayesesi, bu müthiş casusun, 
masum olduğunu, hiç bir şeyden haber! 
olmadığını iddia etmesine rağmen, iç yü
zünü açığa vurdu. 

Bolo eline geçen ilk 220 bin İngiliz li
rası ile başlıca hissedarı Ayin azası 

Humbertten Le Journal gazetesinin hisse 
senedlerini satın aldı. Öyle ki yakalan -
mamış olsaydı, ortakları ile bfrlikte Fran
sız umumi efkarının en büyük organını 

nüfuzu altında bulunduracak, idare ede
cekti. Kasasına yağan diğer paralarla da, 

o kadar kuvvetli ve ehemmiyetli olmı -
yan gazetelerin hisse senedlerini ve rüş
vctiin aldatıcı rengine kapılan oldukçaı 
nüfuzlu şahsiyetleri elde etti. 

En kuvvetli bir adam olabilmek ihti -
mal ve imkanı bulunan Bolo Paşa bu te
şebbüslerile ne yapmak istiyordu, ga -
yesi ne idi. Bunu 4 nisan 1918 de başlı -
yan muhakemesi bize anlattı: 

Bolo Paşa Fransız efkarı umumiyesini, 
İngiltere aleyhine kışkırtmak, zehirle -
mck, onları İngiltere harbe, reybi niyet 
ve ınaksadlarla girdiğine ve Almanya ile 
m11hakkak surette ayrı bir sulh aktede -

Bolo yarı hakikat ve yarı aydınlık bit 
dünyada tezgahını kurmuş, işini görü) or
du. Harb icapları, bütün gazetelere ve 
diğer umunıi malı1mat kaynaklarına öyle 
bir sansür kilidi vurmuştu ki, ortada dö
nen şayialar, rivayetler olmıyacak dere
cede almış yürümüş, garipleştikçe gc. .. 
ripleşmişti. Karşısında serbest bir mat· 
buat bulaınıyan kadın erhek herkes, ga
zetelerde sansürün iznile çıkan haber 
iskeletlerini okuyunca bunları resmi ilJn 
veya haber olarak telakki etmeğe başla· 
mışlardı. 

1şin daha fenası, ağızdan ağıza yayı • 
lan her hangi bir şayin ve yahud, ufak 
bir haber kırpıntısı, kafalarda ayni ha· 
kıkat olarak yerleşmekte idi. 

Eğer Bolo Paşa planlarJnda mU\•afiak 
olup da Le J ournal gazetesinin idaresini 
elinde tutmuş bulunsaydı, İtilaf devlet· 
lerine vuracağı kahhar darbenin ve ya· 
pacağı zararın ne derecede muazzam ola• 
cağını hesaplamak hiç te güç değildir. O 
kadar ki - büyülterek söylemiyoruz- böy
le olduğu takdirde, Bolo Paşa tarihin gi· 
d~ini değiştirebilir ve harbin neticesi 

de başka türlü çıkardı. 1917 nin o karan· 

(Devamı 11 inci sayfada) -----........... - --.... . . ._ ..................... _, ___ _ 
r--------------------------------·-------

Dünya harbi lnıiltereye 
giinde vaaati olarak 6 milyon 
İnıiliz liraaı (36 milyon Türk 

liruı) na p.ı.larnıştır 

Brezilya kahve mııb.ııulünün 

yüı:de otuzu imha edilmekte
dir. Şimdiye kııdar imhı edilen 
mikdar lngiltereuin 118 1enelik 
lı:abve ıarfiyııbna mwadildir 

Bir paraşüt atlavıcı

aının düşÜf aür'ati 
dakikada 1066 ka
demdir. Bu aaatte 12 

mil eder 

lngilizleriu en çok ıevdi]dcri 
golf oyunu İıkoçyadan lngil· 
tereye 336 ıcnc evvel ıirayet 

etmiştir 

Briç oyunu 61 11enc ev~cl 
Ruııyadan A vrupnya 

yayılınışbr 

'-----------------------------------·-------
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. Olduğunuzdan daha 
Hollyvoodda ihtilaflı bir mesele ~!i~9. .. görünebilirsiniz 
Güzel Fransız yıldızı Danielle 

teklif edilen film senaryosunu 
İşte size Danielle ' 

Darrieux'un Ameri
dan gönderdiği ilk te
bessüm .. Güzel Fran
sız Yıldızı, artık res
tnen Amerikalıların 
malıdır. Amerikanır. 
garib ve orij~nal fi· 
kirli, usta rejisörler; 
;akalım bu inci gib: 
ransız kızını ne ha

le sokacaklar? 

Fakat oradan sızıp 
gelen ilk haber, hiç 

te nıüsbet değil. Da
n· ı ıe le Darrieux, ken-

disi için sureti mah

susada hazırlanan se

naryoyu tetkik ettik

ten sonra beğenmiye
rek reddetmiş. Sine

ma kumpanyası da 

bunun üzerine başka 
b' ır senaryo aramağa 

koyulmuş. Çünkü E'"'"'''"':'•·' 
~ransız yıldızı, yap-
ığı konturatta, be

ğenmediği senaryola

. rı reddetmek hakkını 
haiz bulunmaktadır. 

Gene Hollywood
dan sızan haberlere 

göre Danielle Darri
eux• un bu senaryoyu 

Darrieux kendisine 
ne içir reddetti? 

reddetmesinin sebebi 

sırf fazla açık olma

sından dolayıdır. An-
laşılan Amerikalı Danielle Darrieu.:ı:'ım Hol!ywood'dan gönderdiği ilk tebessüm 
fiJl?l am·ıı . l F gy lse de iki büyu"k film kumpanyasının ımamaktadır. Bu yüzden aralarında bir iki 

ı en, her şeyden evve ransız 1 • fi ·· y 

artist" . A .. • •• bu iki yıldıza bir arada film çevirtmek defa da ha f munakaşalar oldugu da te-
cı.ıa ·· ı~ın fevkalade mutenasıb olan vu- için mutabık kalmamalarına iht1mal ı min edilmektedir. Binaenaleyh güzel 
llıışuonlu bık·r ticaret mataı yapmağa kalkış- yoktur. Fransız yıldızının ya Hollywoodda kal-

aca lar. 
Bu takdjrde Robert Taylor'un maşukai mayı, yahud da kocasından ayrılmayı gö-

Arnerikada bir adet var: Bir sinema dıldadesi Barbara Stanwyck ne olacak? ze alacağın~ iddia edenler de bulunrnak-
Yıldı . 
k 

zı Avrupadan Amerıkaya gelince Sıiphe yok ki her şeyden evvel sinema tadır. 
end· · ~ 

k 
ısıne derhal kadınsa erkek, erkekse cennetinde mükemmel ve yeni bir dedi- Maamafih bütün bu iddiaların, nazarı 1 

Jdın b' . ır es bulurlar ve beraber film çe- k.:ınu mevzuu ... ve dolayısile bütün dün- dikkati genç yıldıza çekmek için yapılan 
Vırın y • • • 

sev· ege başlar başlamaz da cbirbirlerını ya için reklam vesilesi... reklamlardan ibaret olması da muhte _ 

,1 
1Yorlar, yekdiğerlerine aşık oldular> Diğer taraftan Danielle Darrieux'un meldir . 

• c d d' c Me ıkodular çıkarırlar. Nitekim evvel- Amerikada asla muvaffak olamıyacağını 
e aurice Chevalier'e Jeannette :Mac Do iddia edenler de eksik değildir. Bunlsr, Greta Garbo ve makyajı 

lıald'ı, Simone Simon'a da J ame;:, Ste- gUzel Fransız yıldızının bilakis Holly- Meşhur bir istatistik mütehassısının 
\\l:ırt'ı bul-uşlardı. k k k Y• • bildirdiğine gör~ Greta Garbo, sinema 

•.u wood'da pe ço şey aybedecegını ve 
aiva 11 bu ın· ce ruhlu yıldızın, zıpır Amerikalı· snn'atkarlığına girdiğinden beri makyajı 

!) Yete bakılacak ıoiursa Danie e 00 l "k 
:ırrieu ' l"r taı·afından asla anlaşılamıyacag-ını id- için tam 4· O saat 1 vakit geçirmiştir. 

k ~. x a da dünyanın en yak1şıklı er- .. G G b b tl egı d1· 'b dia edı'vorl<-r. reta ar o u saa eri locasında ay-
u" Ye anılan Robert Taylor mfüıası J ~ ıı:.OtüJ .. nasının karşısında geçirmiştir. Greta mak-
ltı ınuştür. VakıA Robert Taylor'un Gene bazı iddialara bakılacak olursa, 

la paraya, ne de faz
la güzel olmaya lü • 
zwn yoktur. Kadıru 

yaşlı gösteren şeyle -
ri bilip bunlardan 
kaçınmak yeter. 

1 - On yaş küçük 
görünmek için şu bir 
kelimeyi unutmayı -
nız: Tatlılık. Makyaj
da tatlılık, saç ren -
ginde tatlılık, giyi • 
len elbisenin rengin
de tatlılık, yüzün ma 
nasında tatlılık ... Hü 
lasa her şeyinizda 

tatlılık. Kadını bu -
nun kadar gençleş -
tiren hiç bir şey yok
tur. 

2 - Asık yüzlü ol
mayınız. Çatılmış I:a~ 

lar, uçları aşağı kıv -
rık ağız kadar kadını yaşlı gösteren pek 
;ız şey vardu·. Mümkün olduğu kadar gü
ler yüz gösteriniz. Neş'e gözlere parlak
lık, dudaklara gençlik, cilde renk verir. 

3 - Ellerinize çok itina ediniz. Onlara 
masaj yapınız, yağlı kremler surunuz. 
Derilerinin bozul.mamalarına çok dikkat 
ediniz. El yüzün gizlediği yaşı &öyler. 

4 - Fazla kızıl, simsiyah ve açık c::arı 
saçlı kalmayınız. Üçü de - bilhassa 35 
yaşlarında - yüzü yaşlı gösterir. Boyayı
nız, rengini açtırınız, ne yaparsanız ya -
pınız bu renk saçlardan kurtulunuz . 

1 

5 - Fazla kıvırcık saça heves etme-ı 
yiniz. Kuvafürünüz bir yandan değil her 
yandan güzel görünsün. Ekseriyet yü .. 
zünü yalnız önden tetkik ettiği için prıJ., 

!Uden yaşlı görünmek yanlışlığına dii ., 

şer. En genç gösteren saç, en sade ve dü .. 
ze yakın hafif dalgalı saçlardır. 

6 - Giyinişinizde sadeliği asla unut .. 
mayınız. Yazın plajlarda şort giyinmeK .. 

ten, kışın eksantrik şapkadan kaçınınız, 

İkisi de çok gençler içindir. Otuzu aşan 

yaşı çok açığa vurur. 

Ev için örgü ceket 

Yumuşak bir yünden yapılmalıdır. Ke

narlarına gene yünden örülmüş bir a.;

tTakan geçirilir. Rengi açık mavi, pembe, 
sarı, yeşil olursa daha iyi olur. Koyu 
renkler pek iyi gitmez. ı.:?nsub b · ·ı D"nı·eııe Darrieux'nun kocası olan De - pjını bizzat yapmaktadır. Makyajını ya-

lb . ulunduğu kumpanya, Dameı e " k d k' · bul k b K j ~ .. rrıeu. , . d k f k l"d kı k d - dan pıır en e ımsenın unmasına taham- Rop ısa, üzgülü kolludur. orsa ın 
JC u angaje eden kumpanya e- cirm, arısını ev a a e s an ıgın .. , " Örgüsü - Çok basittir. Ters yüz orgü. 

bani 1 ·ı e le Darieus 
ı e k d. n . en ısine mü-
b asıh görülen Ro-

r:~:a 'l'aylor tele • 
ltj] konuşur şe • 

d~ 1nonte edil· 
lll.ıs resinıJ· • • erı 

d
. . . Am 'k d .. dd t film mul edemez. Sanatkarın makyajı iki drapeli kısmı etekteki parçaya merbut-

ken ısının erı a a uzun mu e S b hl tur. 
·. . b"lh A .k 11 b'r 1 saat sürmektedir. a a eyin saat (6)dan 

çevırmesı~e, ı assa merı a ı arın 1 (e) e kadar sürer. (S) den (9) a kadar d Ceket yakadan bağlıdır. Cepleri, tül 
h l' hafıf ve açık olan senaryolarını a kapakları, küçük, dik yakası kürktendir. 

Boyuna doğru örüldüğü için çizgiler u· 
zunluğuna görünmektedir. Bu şekil eni
ne örgüden daha güzeldir. 

ay 1 hazırlıklarda bulunur. 
temsil etmesine hiç te t araftar bulun - ı Hollywoodda bulunduğundan beri 22 - -------------------------------

. .film çevirmiş olduğuna nazaran Greta Yeni sapkalardan iki Ornek 
Garbo makyajı için şimdiye kadar tam 
4.092 saat geçirmiştir! .. 

r 
Haftamn sinema 
Türk Mutan genç kızlar mek

tebinde .. 

Saray 
Alkazar 
Melek 
ipek 
Sümer 

Sakarya : 

Alemdar: 

Hilal 

Azak 

Aşk ülkesi 

Gangsterler karşı karşıya. 

.Aşıklar yolu. 
Çelik kale. 
Bethoven. 

Bir balo hatırası - İngil

tere tacının incileri. 
Güneşe doğru - Lorel Har
dl ve ikizleri. 

Güneşe doğru - Loreı Har
dl ve ikizleri. 
Madmazel Doktor • Zafer 

günü. 

Milli : Sevimli serseri - Tarzan 
kaçıyor. 

Sağda - Geniş kenarlı rcleve ,J(~onr Iarı kalkık şapb)yalnız sol yanındJ b:r 
fiyonga. 

Solda - Si"ri tepeli astrakan şapka. Ayni mod 'ı ( lntr) den de yapılabılir. 

Enseyi saran büzgülü band kadifedir. 
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Kadın gözile Avrupa IRADVOI' 
(Baş tarafı 7 inci sayfada) J - San'atinizi le9iyor musunuz mad-

- Pis san'at; yorgunluktan öldürecek mazel? 
beni- Gidip şuradan bir parça peynirle - Kendimi beyaz perdede ıördüjüm l& Teşrlidsllnl 93'7 8e1ıt 

llugUnkU program 
İSTANBUL 

bır şişe şarab alayım da karnımızı do)'\1- vakit burada çektiklerimi unutur gibi o- Ötl• De41"iyatı: 
ratmı. luyor ve bfoll de seyircilerle beraber al- 12.30: Pllkla Türk auaikill. ıuo: Ha • 

Bir genç kız yanındaki deUk•nlmm daruyorum; fakat hergün bu ifkenali vadb. 13.05: P!U:Ia Tlrt muafklal. lJ.30: 
koluna girmişti. ömrü sürmek çekilir şey değil MtıhteHf plO.t neşriyatı. 

- Sabah üç saat çalıştık, öğleden .anra - Belki siz de bir gün büyük bir yıl- 1:.::-;ı:ıu~·~:~ mualklsi. 18,"5: Emlnö-
aa kim bilır kaç saat çahpcaiı& Ben ele du olursunuz... nü Ha.lkevl nqriyat kcılu namı.na tonferau: 
artistliği kolay bir san'at saıımptun; Al- - Ben mi? Bende o tali nerede? M:ıa- Nusret Bata tarafından. 19: Çocuklara ma-
Iah düşmanını buralara diqürmesm! mafth onların da kendilerine göre zah- aal: Bayan Nine taratından, 19.30: Hava ra-

Jbetleri, ifkenceleri yok mu sanıyOt'Stl- poru. 11>.35: Konferana: 'Zmlııönü Halken S08 
Ortalık tenhalapnca ben de bahçeye nm? Gördüniz ya, Mösyö Victor BcuchPr yal yardan ıubesl namına Dr ... osman Cevdet 

çıktını ve Ull o zaman hayrdie lııalmna- iki _ tırbk b' tuk • • kac!ar Çubukçu (Romatizmalıların ölrenmesl 11 • 
mak: için bndimi M tuttum. aç sa ır nu ıçın ne zım gelen bücller>. 19,56: Borsa haberleri. 

ü.zü1ıdii, bç defa tekrulmnak mecburiye- 20: Kllslk '1'1irt m.wat. OkUJ9ll Jfun Ha. 
!sıklar altmda ve oturduklan Jerde tindeı kaldı. ıu. xeman Rqad: Tanbur oorrs: 17d Sedad; 

süslü ve gü.ze_l gibi görünen o figfiranla- _ Hakkınız ,,.,., iinemıa artisiliği gö- Kltıun Ved.be: Kemençe Kemal Riyazi: Ney 
nn ~cfaleti ne idi! Elbisf:lcrinde ne renk, riindiiğü gı"bi kolay bir san'at clı!ğilmiş. Ted1k. 20,30: ömer Rıza tarafından arabca 
ne biçım, ne de kttlm§ belliydi! Hele yiiz
lcıi, hele gözleri! O ne renkti Allahım? 
Y!l!lak.lan san mı desem, tuıımcu mu? A
ieliıcayib bir renge boyanmq, gözlerinin 
etrafı eflatun, mor, yeşil yağlarla çevre-

lenm·ş. Hepsinde yorgun, bitkin bir hal; 
htp nde: Artık bitse de şöyle bir dinlen
sc'k- di~en bir bıkkınlık. 

iderinden birine sordum: 

. . . . söy!eT. 20,45: Vedia Rua ve arlcadqlan ta-
-!.~ dİ)Olamm? Hele su bır defa bır rafından Tiirt mU&ikilt ve halt prkılan. 

kadını artistin film çevirmesini seyredin, rsaat ayan). 21,15: Orkestra. 22.ı~: Ajans 
göreceksiniz :ae mepkkali, ne yıpratıcı. ha!>erlerl. 22,30: Plikla aoıo: Opera ve ope-
bir ,eydir. ret. parçalan. 22.50: son haberler. 

- Allah hepinize •bır versm! ANKARA. 
Tmıennisile ~ ikinci defa o.yni sahne- H - 11 - 937 - Sah 

ötıe ıaepiyatı: 
yi görmek cesaretini kendimde- bulama- 12.30: Muhtellf plll neşriyatı. 12..50: PlAt: 
dan Neuilly stüdyosundan ayrıldım. Türk musıtısf ve halt flll'kılan 13.15: Dah!. 

M. Deı-kand n Ye hartcJ haberler. 

~ı•---------~, Hendek İcra Memurluğundan: . s.anbul Borsası kapanı J fsmaile 114 lira 80 kuruı vermeğe booç-
fiatları lS _ l l- 1937 !u Kadem Hasanın Kemaliye mahalle.. 

Akpm neşriyatı: 
11.30: Mllhtdlr pın netrtyatı. ıı.oo: Türk 

muslt:isi Te halt tartılan: (Matbule Çakar 
ve arkadaşlan). 19.30: Saat O.yan ve Arap
ca neşriyat. 19.45: Ttirt mus1kit1 ve halk 
şarkıları: (Servet Adn&n ve arbdaşlan). 
20.ıs: Sıhhl konuşma: Doktor Nl.Mttt Kara
su. 20.30: Pll.kla dans muslldsl, 21.00: Ajans 
haberleri. 21.15: St6dJQ Salon ortestruı. 

sindeki ipotekli hanenin ipotek bzlasır.m 
t----------------ı ı paraya çevrilmesine karar VCTi~ış ol-ÇEKLER 

Açılı J Ka'J "-ıt; 
L<>Mra 'i.M O,} •2!1~ 

Nn-Yortt () s.ltl C.&>JS 
Parls ,3 6475 ,3 675 
Mlllno 15 2) l.S,735f 
Brü!.ael 4.707.S 4.7..>J 
Atına 87.58 F.7.72 

1 - P. Tostı: İo Vogllo Amorti 
2 - Lecoeq: Le Pet.ıt Duc. 
ı - Fi.an: Berçeu.w. 
4 - P. Lfncke: Luna. 
5 - Moart: w Noces de FıgarO. 
%1.55: Yannld program ve lstlklil maqL 

., 

Satış ilanı 
Üsküdar icra Memurluğundan: 

Hatke Selime tarafuıdan Vakı{ Paralar İdaresinden 23199 ikraz numarasile 
borç alınan paraya mukabil birinci derecede ipotek gösterilıniJ olup borcun ö
denmemesinden dolayı satılmasına karar verilen ve tamamına yeminli üç ehli
vukuf tarafındaı 900 lira kıymet takdir edilmi§ olan 'Osküdarda Altunizade m.
haJlesirı.in Baflarl>aşmda Topbanelioğlu sokafında elki 51 yeıaf .f5 numarab sal 
VP. ana tarafları J'atma hanım, Ali Şevkrl ve Zeynelabidin beylerin ba~lerf 
sol tarafı Tevfik beyin hanesi, ön tarafı yol ile çevı ili bahçeli bir hanenin evsaf 
ve mesahası ap.ğıda yuılıdır: 

'Oç ayaklı mazayı'"k merdiven ve came Unlı bir antreclen bir kattan ibaret bu
lunan haneye girilince zemini çini döşeli bir antre üzerinde karşılıklı iki oda, 
sağdakinden gıeçflir yine afak ~ir oda, bir lıeJi, zemini kırmızı çiJlf dö~li bir an-

tre üzerinde yine zemini kırık kırmızı çini döşeli bir mutfak vardır. Mutfağın 
behçe kapıg ıneYcudchu. 

Umumi evsafı: H~ne ahppdır. Cephesinde duvar, odalannın pencerelerinde de
mir pm-_maklık, bahçede bir Jruyu. b!r kümes, bir kömtirltlk w mü~addtd nevi 
a:aç vardır. E1ek:trik tesisatı mevcuddur. 

MesaJaa.n: Umum sahua 213 metre murabbaı olup "5 metre murabbaı bina geri 
kalanı bahçedir. 
Yukarıda hudud, evsaf w mesahuı yazılı gayrimenkulün tamamı açık arttır

maya konmuı olup 21/12/m tarihine rastlıyan Salı günü uat 14 den 16 ya ka· 
dar Usküdarda İhaniyedeki dairemizde açık arttırma ile satılacaktır. Art
tırma bedeli muhammen kıymetin % 75 ini bulduğt.ı takdirde gayrlrnentul en 
çok arttıranın üzerine ihale edilecek, ak~ takdirde en son arttıranın taahhüdü 
baki kalmak üzere arttırma on beş giın müddetle temdit edilerek 5/1/938 ta
rihine rastlıyan Çarşamba günü saat 14 den ıs ya kadar gene dairemizde ikinci açıl 
a:ttırması yapılacak ve bu ikinci arttı:mada da arttırma bedeli muhammen 
kıymetin % 75 ini bulma.,. borç 2280 numaralı kanun hilküınlerlne göre be~ 
müsavi taksitte ödenmek 6zere teci. edilecektir. 

SabJ peşindir. Taliplerin arttırmaya girmezden evvel muhammen kıymetin 
$& 7,5 nisbetinden -pey üçesi verm~en veya mmt bir bankanın tetninat mek • 
tubumı ibraz etmeleri JJzımdır. 

Birikmiş verıfierle belediyeye aid ten viriye, ta111.ifiye ve dellilfye resimleri 
ve vakıf icaresi Altı bedelinden tenzfı edilir. 20 senelik taviz bedeli müfterlye 
aittir. 

2004 numaralı icra ve i:flas kanununun 129 ncı maddesinin 4 üncü fıkrumca, 
bu gayrimenkul üzerinde ipotekli alacaklılar ile diğer alakadaranın ve irtifak 
h2kkı sahiplerfnin bu haklannı ve husu:.ile faiz ve masrafa dair olan iddialarını, 

bu ilinm neşri tarihinden itibaren 20 gün içinde evrakı müsbitelerile bildirme-
Ce:ıene ~.n 

Sotyw "'ım 

3,ıfn.ı 

642.>50 

duğundan Kemaliye mahallesinde 328 
ağustos,17 No. h sağı Emin hanest, solu 
camii şerif vakfı, arkas Emin arsası, (>. 

nü tan1ciam ile mahdud tamamı hın b::ş 
yüz lıra kıymetinde ~ ahşab ve a.tm
da üç diıkkim mevcud üç daireli hane
nin nısfı bu kere birinci açık utınna ı ~ 
10/12/93'1 cuma günü saat 11 de Hendeic 
icra dairesınde paraya çe'VL':ileceği vt
b~ liyıkınr bolmadığı takdrrd-e iluncı 
açık artırrr~ ile 25/l'l/'DI comarten Jf..>
ıı;i ayni saatte Hendek iaa daıresincc 
pıraya çevn1eceğinden ayni haklara ir

leri icap eder. Aks" halde haklan tapu sicilı1e sabit olmadıkça satış bedelinin 
T.ad Asliye Habk Mablremeıdllden: 
Tokadın lıılehınedpap maballeafnde U- paylaşmasından hariç kalacakları ve daha fazla malUınat almak istiyenlerin Aımt.erdam 1.4.ıliJ 

Prac 22..7163 
Vf7an& 4.20.ıl 

Madrld 12.&i 
Berıın 1. 9d2.S 
Varşoq 4.lı63 

Buda~ 4~M 
Bllkreı lC.8 4935 
Beııırad ~.s;ıw 

Yokohama 2 .. 530 
Moskova 23.61 
Btokhol.m :i. 1 '87 

ESHAM 

Anad.ola .... " • 
~ 
A. ... s ... 
Bow.mU. - lflltt.u 

~ 

2505 

'"·· o.ııe 

l.4485 
2J, 7525 

4.2134 
12.6& 
l..~1 
4 213, 
4.•Ui 

108 6675 
)4.59 
~.7575 

23,57 
S. 11S7 

.... "", 

i tifak haldanna ve sair haklara malik o
llinlar yırmi gWı zarfinda evrakı müsbi
tcl~ini ibraz etmelHL aksi takdirde pay-
laşmadan hariç bırakılacağı şartname bu
günden itibaren herba açık clduğu t. 

1 lıb olanlar yiizde yedi buçuk depo akçesı 

1 
veya banla mektubu w daha faztı :mc:;.. 

liımat almak &tiyer.ler Hendek icra da!-
n.'Sinin m11rı No. 111 dOsyasuu mi.ıra
cı at ebnelai ilin tıılw1CL 

..................... rzıdeıa: 

~ ~ ....... belir:sfnde ea.-

ın sat taratı Slva.sb .omaun soı caratı .K.a- -ı2/Il/9TI tarihinden itı"bare:n !terkesin görebilmesi için açık bulundurulacak 
sap Fem ve tardql 1Jnti artaa Çerkez Ah olan aıttırma prtnameale 937-5203 numarah do.yuma müracaatlan illa olu· 
med haneleri tt önii J'flll ile :aıalldut 1kl ()(fa.. nm. ('T123} 
lı banenfn sahlbt Mehmedpap: maballesm- ~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~-
den Püd.iillü otuııarmdan Abdullah otıu 
Mustafa ka.rısI Naz1ken1n bll! Titrt.s vefatı 

üzerine Totat hazlnef mallyesi tarafından 

t.esdll taleb edilmil oldtıf\lndan müddeablh 
ham iU.erinde gerek bllverue ft sm-ek bil -
asaJe bir hak iddia edenler varsa hu bapta
lııi Wraala.rım mulii clafrestnde Tokat Aall -
11! Butuk .mahkemesine müracaat. etınele -
r1 m. olllDB'. 

Dr. A. K. KUTIEL 
1'ankl, T opp&.r cacl. '11 

' Emllk ve Eytarn Bankası llAnlan 1 
Bankanın Hesab No. 

lkru 726 

Yt>ri 
Kabataş Fatma Hatu 
mahalleaı GQmOşsuyu 
caddesi etki 19 yeni 
1-23 No. h 

Nn'i 
B8bçeii ey 

lcra Dosya No. 
9a4 - 2254 

Bankamıza ipotekli olup İstanbul dördiincii icra dairesince yukarıda nuına • 
r:ısı ya:zatı d_,a ile 2..12.900 '3rihine ınüsadif Perşembe günü açı.k. arttırma ile 

satılaeak olan ıa-,rim.,,knlii satın alanlar ana ederleıııe Banka bu pyrimenkule 

mevzaatı dahiline kmclile.rine. para ikraz edebilir. 
A.ıôla.ıı .... '""' 
Me~• bat== 

n• "" .,,., 
1 Jj 

rw.am _..a~·ıtm malim Clao Malik oll9 --~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~-~---~-~-~~----

1J a-nlree 
Telef OD 
it.wnt ft Dlltt 
Şark Detlrmen1 
Terkos 

'IS 
ı. ı.t 

ı ıs 
7 IJ o. JJ t 

dıaıı-* TeTftk brm .1b!1ire tar.t1'mdım Si
vuta Jsitt.d dlarmda ..,.ıtaıdlfk d -

ıaelcle olan DlvıJllaba - )IWZI ... :maJlaL 
leaindm Clno .... alla ....... ft Haa 
Nuri cıtıu. Tımlk ale71ııiae aı;tJlı talil da -

1--------;_-------ıi vasılldan dolaJt ıcra. ıar.m ıauhatemedıe 
İ S T İ K R A Z LA S mumaflıe7h namına ~ clamtyenm 

Türk borcu l ~n H 8S ! 
,....., 

• 
• 

• ı ucr~. :4 9J 
a U vade tı . JJ 

lfAViLAT 

r •• .ı., 
a-dOI• ı pe. fit J, 

• ı T&dall 4.i li 
• II pe. \N JJ 
• ll'M. 41-l) 

Anadolu m.Q.. peılJı Q. J> 

PARALAR 

l .ı\.ış 1 Türt altını 114l4 
I nımtnot Os B. ·6), 

~. 

l-4 n5 
14 8J 
00. 

......,....., 
(rJ.tJJ 

~· 15 
OJ JJ 

4' H 
~~ 

tz.airin bir haffahk rfrracafı 
İzmır 15 (A.A.> - Bu harta borsada 11 

kuruı 10 paradan l& kwuş 3~ paraya kQıılllar 
89'1 çuval iidnt ve 5 b11Çt* karuwtan I3 b'
!"lJIR lmdar 418!> ÇDJll Jndır •tılımıt•-

Sivurla bu nsmcfa anDaIC:f olmadığındaıı 
bahlııle iade >nltnwnıa ... ı:b:ıe hukuk u.suti 
muhüemelerf '+• enma JilI lncf madde -

ı sine CeTf1kan DAma kldilat ifasına ve mer
la.ınma ~ mw•tü bulundllla 
%1 ı ll/D1 taıtbllldıt- tıııirlllal 'leJS usulüne. teoır
fl kaa bir ftldl JıRduJldwıma.n abl bakle 
ıııuhUnıenb:r ~ J'IPd'acaiJ ll1n ola -
nur. 

! ist.Mal ikimi lfık ~: 
Miifii5 1smaı1 Ha.san :Masasına geı.en 

Hazmıen·n: istediği gümrük resmt:ıd€n 
5341 lira altı: kuruş ~ muamele vc;:~ısi 
o!arak istediği 84 lira 2a: li:uru.ş v0 stkdi 
resmiyeye müstenid ve müflisin ka~mı ve 
ikrarı artında bulunmuş olduğ'.mdan 
cem'an 5431 lira :t4 kuruş 5 inci sıraya 

ltayd ve kabulüne ve sıra defterinin bu 
guretle duzeltilrnesıne R:arar verüdığı 
ilan olunur. (f!fll) 

Doyçe Levanle Lirıye 
G. m. b. H. ı- Yeni nqriyat 1 

Nöroşirirjl ... hmt - Operatör Nörotirur j 
jiyen. Cemil Şerff :&a7dar .. ba isim altında 
tıbbı bir kitap nqretmiştll'_ Gü3el bir tekil-ı 
de tm:.rua.n bu kitap doktmiao. ve tıb t.aıe -
besi~ çok faydalı bir esercHE. 

HAMBURG 
........ ~, ... ...-t: ....... ........ &............. --
HamiJurg, Brem.. An..,.u. İstanbul 

ve KaradeııiS &ra.llaA: uimet ve 
avdet munta.a.m; ~talar 

İstanbuld~ betrenen r.ıparlıır 
Achaia vapuru 28 T ~ Slınlye doğru 

Andros vapur.u 2'1 'J'. l!Jilniye doğru 
Morea vapuru 4 IC. evvele dbğru 

Akka vapuru 13 IC.. Bnele doğru 
Burgaz, Varna, KöStcnce için 
limanım12dan hareket. edecek 

vapurlar 

~T - Bu ayl.ılı derginin (80) in
c.ı sa;yl31 Erip Erbilenln. mimar Behçet tJn
snıın, mimar Kemal Altanın Yazılarile çık
mıştır 

ÇOCUK DDGisi - Çocuk Esirgeme Ku
rumu Genel Merkezi. tarafından çıkarılmak
ta ollL.., Çocuk Dergi.si'nin 80 ıncı sayısı yeril 
ve ~ ncı çocuk edebiyatına aid hikaye
ler v tanınmış terbiyecllerlmizin JUtlartıe 
çıkın tJr. 

Bu azılar güzel re.sfrnlerle tamamlanmış
tır ç uk DergLsl yalruz ilk oıtul çocuklarını 
dE:ğll onların ağabeylerini bile ilgilendire-
cek zılnrla çıkmıştır. 

Ar - 10 unca sayısı profesör Bayan A
fet'i sim galerisi hakkındaki yazısı, res
s:ım • hrnud C•ırla'nm, Mazhar Nazım Res
mor \rif Bediinin san'at, san'atıııara ald 

r 1 lelerl ile çıkmıştır. 

Andros vapuru 21 T. saniye doğru 
Akka vapuru l!I lt. evvele doğru 
Yakında Hamburg, Brem, Anvers ve 

Roterdam llma:nlan için 
hareket edecet npurlar 

Galilea vapuru 19 T. Saniye doğru 
İl.ata: vaptru 22' T.. Saniye doğru 

Fazia tafsilat için Galata'd;ı Ov:ı:. 

ld...,art banmd:\ DOYÇK I,EV A...~l'E 
LİNYE vapur acenMWtıoa müracaa.t. 

Telefon : «760 - «769 

.. .. 

biri .' 

- - · -- - ~~-~ -
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Bugün de kadmlanmızı dtnliyelim! SPO-R ineklerde verem 
(Baştarafı ı inci sayfada) 

ili~ allka bizi bu mevzua tekrar dön -
nıek mecburiyetinde bırakıyor. 

Dün, bir arkadapmız memleketin mü -
nevver bau bayanlarile görüşmüş, ve on 
ların, bu birlik hakkındaki düşüncelerini, 
duygularını öğrenmek istemiştir. 
Tanınmış kadın operatötümüz Bayan 

Nadire Sadi, arkadaşımızın sualine şu 
cevablan vermiştir: 

- Bazı kimseler muhtaç oldukları için 
İf bulnııya çalışırlar. Bazı kimseler de, 
~~ ihtiyaçları olınadığı halde, sırf vakit 
oldürınek için, kendilerine bir iş icadına 
Çall§ırlar. 

•Kadınları Esirgeme Birliği>, bu ikL"l
d ZÜınreye mensub bayanların eseri ol
sa gerek. 

. Eğer kimseye zarar lan dokunmasa hiç 
bır diyeceğim yok. 

Fakat bu manasız cemiyetin devamı, or
~Ya, ckadınlık _ erkeklik> diye bir ıki 
lılt, bir ayrılık çıkarabilir. Çünkü, mem
lekette, esirgenmiye muhtaç bir çok bi
ça"eler var. 

Halbuki, bahsettiğiniz birlik, ismin -
den de anlaşıldığı gibi, himayesini, sade 
kadınlara hasretmektedir. 

Niçin? 

Sorarım size, erkekler de ayni şekilde 
davranırlar, ve sade kendi hemcinslerini 
koruyup ta, düşkün vaziyette bulun:ın 
kadınlara dirsek çevirirlerse, netice r.e 
olur? 

Vakıa, bnzı softa nazariyeler, kadı:ıı, 
erkeğe nisbeten, cZayıf cins~ addederler. 

Fakat hayatın ve tarihin her safhasııı 
da, erkeklere parm&k ısırtmış nice kadın
lar görürsünüz ki, bu sakat telakkiyi bil
fiil 
k" 1 ve bir daha ayağa kalkamıyacak şe -
ıJde Yere sermişlerdir. 

k Bu. iti?arla, kadınlarda bir zayıflık, ve 
«!lıdilerınde, bir ckorumak kuvveti> veh
~en bazı gafil ve fazla iddialı bayan 
t~~. eseri olan cKadınlan Esirgeme Bir
lgh, kadınlarımızın elbirliğile kapat -

lllalan lazım gelen bir cgerilik kapısııı dır. 

* d Beyoğlu ikinci ilk okul öğretmenledn-
en Bayan Mebrure de diyor ki: 

n c-:-- Bugün, kadınlarımız, şahsiyetleri
d:· 

1
1Zt._eti nefislerine, gururlarına, ve ka 

t~· erıne o kadar hakinı olmuş vaziyet
Yaı:;ıe: ki, bazan, hayatta kendilerine en 
~ n ınsan, en yakın arkadaş sayılan 

b. çlerinin himayesini kabul etmeyi bile •r ~l 
Zti saymaktadırlar. 

!u ~alde, bir kaç bayanın: 
1a Bız kadınları esirgiyeceğiz! diye orta 
tü çıknıalan, hiç şüphe etmeyiniz ki, bü-

11 bayanıan kızdırabilecek bir hareket, 

ltalyada 45 çiftçi 
komünist yakalandı 
ltı.~rna 15 (A.A., - Romaya 20 kilo -
•o~ ~esalede kiin Genzans'lı 45 ~iftçi, 
~:ıst fırkasını yeniden tesis etmcğe 
l't,lhlt Us etmiş olmak töhmetile hususi 
ca :ıne huzuruna çıkacaklardır. Başlı
ko:ut~eht:::rn olan Orlando Bernardi'nin 
ile 111 ~ıst devletlerden birinin merkezi 
ı~ unasebetler ihdas etmiş olduğu söy
IQ~ktedir. Maznunlardan bir grup, bu 

ll'ıahkenıe huzuruna çıkmıştır. 

hatta biraz daha ileriye giderek, diye -
bilirim ki, bir hakarettir! 

*. 
Genç ve tanınmış kadın operatörümüz 

Dayan Pakıze izzet te, Bayan Nadire Sa 
dile, ve Bayan Mebrureyle hemfikir. O 

dn: 
_ Tabii ... diyor ... Pek tabiidir ki, böy-

le bir birliğin ne manası, ne lüzumu, ne 
de :faydası vardır. 
Kadınlar, ne yardıma muhtaç birer za -

vallı, ne esirgenmiye müstahak bire: a -
ciz, ne de vesayet altında yaşanuya mc.h
k-ıirrr birer hastadırlar: 

Halbuki taşıdığı isme bakılırsa, Ka 
dmları Esirgeme Birliği, kadınları esir -
genmiye muhtaç sayılacak kadar aciz ve 
zavallı görüyor! 

Bana ~rarsanız, asıl zavallı olanlar, 
bövle düşünenlerdir. Binaenaleyh, baş -
kaİarını bıraksınlar, ve kendilerini esir -

* Bomonti, 44 üncü ilk okul öğretmen -
lerinden Bayan Vasfiye Fikri de, ayni 
suale, şu şayanı dikkat cevabları vermiş

tir: 
c- Böyle bir derneğin mevcudiyetini, 

şimdi ve büyük bir hayretle öğrenıyo -
rum. 

Bugün, devletimiz, kadınlara karşı, bir 
baba şefkati göstermektedir. 

Türk kadınlannın kavuştukları mazha
rıvetlere, imkanlara, mertebelere, dün -
Yanın en hür, en medeni, ve en ileri mil
İetıeri arasında sayılan Fransa, ve İn 
gıltere kadınlan bile imrenmektedir .. 

!er. 
Çünkü inkıiabımızın, millete kazandır-

dığı sayısız ve sonsuz saadetler içinden, 
Türk kadınlanna ckadın payı> değil, cas
lan payııı aynlmış bulunuyor. 

Acaba cKadmlam Esir~me Derneği
nin> başında bulunan muhterem baya~ 
lar, devletin kadınları kafi derecede esır
giyemediğini mi sanıyorlar? 

Ve kendilerinde, koskoca bir devlettrn 
d:ıha esirgeyici olmak kudretini mi veh
rr ediyorlar? 
Şaşarım akıllarına ... 
Gazetenize lfıtfen, benim, büyüklen -

mizden bir dileğim olduğunu yazınız: 
Bence, cKadınlan Esirgeme Derneği> 

kılığında bir f irmanm ifade ettiği mana, 
krldınlanmızın gururlarını sakatlıyabi -
lecek mahiyettedir. 

Ve büyüklerimiz, kadınlanmızın gu 
rurlarını; taşıdıkları isimlerle kadınlığa 
biı aciz, bir zif imad eden bu kabil mü
esseselerin hüsnü niyetle yapılmış sui -
kasdlarından esirgesinler ... > 

N.S. 

İspanya Fasında 

Güreş federasyonu 
reisi ile katibi 

istifa ettiler 

(Bqtarafı 6 ncı sayfada) ı yeniden üçer saat ara ile derecesi aluı-
hem yemek, hem teneffüs yollarile hasta- m:ıya başlanır ve iki gün devam edileli 
lığı aşılıyabilirler. Memeleri veremli o- bu hararet alına işinden sonra ele geçeJX 
!anların ile, sütleri yalnız insanlar için r:ık&mlara bakılır: İlaçtan sonraki hara
dclil, kendi buzağıları için de bir sirayet retlerin en yüksek derecesi, illçtan ev .. 
vuıtasıdır. vclki harar~tlerin vasatisinden b!r buçu}? 

Türk spor kurumu uınumt merkezi ta- Hülisa, en göze batan besili ve sütlü derece yüksekse inek veremlidil", değf.lle 
rafından İstanbulda bulunan güret, de- bir ineğin verem olması ihtimali uzak sıbhattedir. Diyelim ki, ilaçtan sonraki 
nizcilik ve eskrim federasyonlan reis ve değildir. Böyle bir ineğin eti tie, sütü de dereceler içinde en yüksek olanı, 38.3 
azalarının Ankaraya gitmelerinin, git ıruıanlar için tehlikelidir. BUil.1 karşı, son tür. İliçtan önceki derecelerin ortalaı'lUI 
miyenlerin istifa elmiş addolwıınaları-· Z<.ımanlarda tatbik edilen en 1:oıay usul, dıa 36.7 tutuyor. O halde, 38.3-36.7 1.8 
nın kararlaştınldığını yazmıştık. hayvanlara (Tüberkülin) prıngıı edile- olur değil mi? Aradaki fark 15 der ceyl 

Güreş federasyonu reisi Ahmed Fet - rek hasta olup olmadıklannı anlamak bulup geçtiğinden inek veremlidir . (De
geri. ile umumi katib ve muhasebecisi Sa- usulüdür. Bunun için fÜphe edilen veya rece alınacağına yakın ineğe su Yer, rnif 
duHah Çiftçioğlu dün akşam buluşmuş- anlaşılma~ istenilen hayvan:n deliğine o1mamalıdır). 
lar ve senelerdenberi büyük bir mu - (kıçına) sabah, akşam birkaç gıb derf::Cc Bu işde köylümüzün devlet menw rla
vaffalriyetle başardıkları güreş federas - sokularak harareti alınır ve hepsi bir ke- nna azami teshilatı göstermesi ve bll
yonundan bu sebeble istifalarını bildiren nara yazılarak vasatisi bulunup bır keııa- hassa şu derece işinde sadakatle çalışma
ır.C'ktubu Ankaraya göndermişlerdir. ra kaydedilır. Sonra Tüberkülin denilen sı gerektir İneklerdeki verem mü<'ade. 

Denizcilik federasyonu ile eskrim fe- ila~tan iki buçuk santimetre miknb~ alı- lc>sini başarmak nüfus siyasetimizin bil 
derasyonu reisleri de ayni şekilde ha - na.rak ineğL'l derisi altına şırınga edilerek ilişiğini daha sağlamak olacaktır da onuıı 
reket edeceklerdir. dokuz saat kadar beklenir. 9 saat sonra için... Tanmman 
Güreş federasyonu reisliğine eski Haliç .. ..,._ -.. ,,.. -.. "' -----• .. ., 

klübü güreşçHQrinden Vehbi getirile - Büyük harbin gizli kalmış beş hadisesi 
cektir. Güreş antrenörü Finlandiyalı Pel 

!inenin memleketine gideceği ve eski an- ( Baştarafı 8 inci sayfada ) J dığı gibi, asla bir vatan haini değildi. 
trenör Macar Raul Peterin tekrar antre- M h k · ·ık ·· 1 · d B l P 

lık. günlerinde mağlubiyetin eli kulağın- u a ~enın ı gun erın e. o o. ~-
nörlüğe getirileceği de söylenmektedir. da idi. Bunu hazırlıyacak kuvvetli bir ş=ı, gayet kust~, !a::aracı ve hiddeti~. b11 

Memleketimizin güreş ileminde mu - sebebe lüzum yoktu. Halkın kuvvei ma _ ad~m olarak goru~u.yord~. F~~t mud • 
vaffakiyeteri ve parlak i§leri sayılamı - neviyesi çok sarsılmıştı. Devlet adamları deıumumi, kahredıcı delılle~ı . madde 
yacak kadar çok olan bu değerli p.hsi hatti askerler bile bu mağllıb olına his_ mııd~e s~ralamıya .. başl?yınca,.gıtgı~e_sı:s
yetlerin bunca senedenberi kazandıkları sile malfıl idiler. tu, sındi. Ve muddeıumumı, mulazım 
büyük bilgt ve tecrübeden mahrum kal- İşte Bolonun maksadı, bu hatta bir de- ~ornet'n~n okuması be~ saat süren. id
mak sporumuz için ciddi bir sarsıntı ola- lik açarak mağliıbiyetin müthiş mikro _ d~anamesınd:n s~nra, hır zamanlar ıçle
caktır. bunu yaymak bu suretle Fransayı iz _ rınde yaşadıgı, yuksek tabakanın m<'rakh 
Bafra takımı Bahkesiri 3 - 1 mihlAle sürüklemekti • kütlesi önünde, 14 şubat 1918 de idama 

mag'WIQb etti Buna da az kalsın muvaffak olacsk ve mahkfun edildi.Mornet, iddianamesinin 
biraz da olan Bolo, 4 fllbat 1918 de mah- bir yerinde şöyle demişti: 

Ankara IS (Hususi) - Grup birin- keme huzuruna ,.,,,...,gyı zaman mukad- c- Boloya acımamanızı istiyorum. 
·ıikı · · ikin. • unu bu ~ ... cı.. e~n cı yarım son oy . - der akıbetinin ne olacağını pek iyi an - Sulh zamanında, katiller için idam iste-

gun bır tar~f~ B.~fra spor ~e dige~lt~ lamıştı. Tarihin eşine pek nadir rastla- mek benim vazüeındi Bunu yaparken 
raftan Nazıllıye ~ukm~. ~~b say da dığı fevkalade heyecanlı muhakemele _ de daima acıma hislerile hareket ettim. 
mış olan Balıkesır bınncısı arasın ri:ıden biri olan ve 9 gün süren bu mu- Fakat bugün, en ufak bir esef, keder hissi 
oynandı. Nazilli federasyonun ka - hakeınede maznun sandalyesinde oturan duymadan ve tam bir inanışla ve vatan
rarmı kabul e1miyerek sahaya ge~e - büvük casustan sonra daha başka phsi- perverlikten uzak olarak Balonun ida • 
diğinden _dolayı Balıkesire karşı bük - yetlerin de boy göstereceği engin bir şaş- m•nı taleb ediyorum.~ 
men maglup say~. . kınlıkla meydana çıktı. Hükmü yiyecek Onu siyaset meydanına götürmeğe gel· 

Neticede çok enerJ~k .bır oyun çıka- olan sadece Bolo değildi. Liderleri, po - dikleri zaman derin bir uykuda bulu • 
ran Bafralılar Balıkesırlılere .3 - 1 .~- lit!kacılan, sabık nazırları, gazetecileri, nuyordu. Uyandırılınca, ölümünün yak • 
lib gelmişlerdir. Yann da fınal ıçın şarlatanları, müteahhidleri ve banka - iaştıg~ı idn sevindiğini söyledi. Siyah el· . . . . Ak ...,., takımı karşı- l ~ 
Bafra ıle Izmıtm y .. ~..,. cılarile bütün bir sosyal tabakada suç or- bise giydi. Beyaz eldivenlerini ıaktı. 
laşacaktır. taklığı ile itham altında kalmışlardL On- Berber çağırtarak bıyıklarını kıvırttı. 
Tekirdağh Hüseyin telgrafla ların da Akıbeti daha aonra maltım ola- Son yolculuğuna çıkmadan evvel de kal-

davet edildi caktı. binin üzerine iki mendil yerleştirdi. Bun-
Şurasını hatırlatmak lizımdır ki, bu o- !ardan bir tanesinin erkek kardeşine, ö

)"mda en çok yanan, yapmadığı bir iş için tckisinin dı? karısına yadiglr olarak verll.. 
olmıyacak derecede herpalanan yegane mesini rica ve vasiyet etti. Yarım saat 
a1am eski maliye nazın Josepb Cail!aux sonra da bu iki mendil kan içinde kal .. 
olmuştur. mışlardı. Vt: bu suretle, bu facia niha • 

Hindli F•zzal Muhammed ile dördün 
cü ve son müsabakayı yapacak olan Tür
kiye başpehliftlll Tekirdağlı Hüseyine 
1stanbula gelmesi için Dün Hava Kuru
mu tarafından bir telgraf çekilmi§tir. 

Japonlar 

Caillaux tedbirsiz bir adam olabilirdi. yete ermişti. 
Fakat ihtiyar Clemenceaunun damgala- 1. llo. 

Zehirligaz kurslar~ açıldı Nan~ine doğru 
lıerlem~ğe baş adılar 

bir Arab isyanı mı? (Ba,ttı~/1 l i1'd •11fad4) . Dün akşamdan itibaren İstanbulun 
. zerinde ilç mühim nokta olan U!ngın, muhtelif yerlerinde 45 zehirli gaz kursu 

birer, Üsküdar Parti ve ilk okulda ild, 
Biiyükada Halk Partisi ve Heybeli oku
lunda birer, Fatih, Karagümrük, F ~ner, 
Balat Parti binalarında, Şehremini Ha&. 
evinde, Merkezefendi ilk okulunda; 52 ıı
ci okulda, Aksaray ve Kocamustafapap 
okullarında birer kurs açılacaktır. Kurs
larda kullanılacak mulAjlar dün kazalara 
gönderilıniştir. Her 15 günlük kurs dev
resi sonunda birer imtihan yapılacak, ka· 
zananlara birer vesika verilecek, kaza 
namıyanlar gelecek kurslara devam ede-
ceklerdir. 

Tanca 15 (A.A) - Ispanyol Fasın- Pingu w Şwıkunting'i Japoıılardaıı geri açılmıştır. Beyoğlu ve Fatih mıntakasın-
da bir Arap isyanı çıktığı hakkındaki a1:nıflardır· da 8, Eminönü mıntakasında 6, Be§iktaş, 
şayialar, iyi haber alan mahfeller tara- Nankin ltombwılar altma ttsküdar kazalarında 4, Kadıköyünde 5, 
frndan tekzib edilmektedir. Şangbay IS (A.A) - Japon tayya- Beykoz, Sanyer, Adalar, Eyüb, Bakırköy-

Hakikatte bir son teşrinde iki Fas releri dün Şanghay - Hankeu şimen - de 2 şer kurs açılmıştır. 
Nasyonalist şefinin tarafdarlan ara - difer hattında kain Çekang eyaletinin Her kurs ild hafta devam edecek ve bu 
sında çıkan bir arbede polisin müda - 1 mühim bir şdhri olan Kiahing'e kırk müddet zarfında haftada üç defa ~lmak 
halesini icab ettirmiş, fakat bu sebeb-j tane kadar bomba atmışlardır. Japon üzere 6 konferans verilecektir. Kurslar
le asayişe hiç bir vechile halel gelme- tayyareleri öğleden sonra Nankini bom da muallimliği o mıntakada bulunan ve 
miştir. .. .. bardunan etmişlerdir. daha evvelce zahirl.iaaz kursu görm~ 

İspanyol Fasında sükünet hukum Nankin'in müdafaası ol.11n doktor, eczacı, ve muallimler yaps-
- • sürmektedir. Nankin 1 S (A.A.) - Hükfımet her caldardır. 

yen, tayınler, Tezahürat hakkında verilen maltmat ne pahasına olursa olsun Nankini mü- Kurslara 18 yaşından yukarı bütün~-
llı~nkara 15 (Hususi) _ İkinci umumi 1 Londra 15 (A.A.) - Daıly.~erald gaıe- dafaa etmeğe karar verdiği için halk 

1 
dın erkek her vatanda§ iştirak ed~e~tır. 

de Ulettişlik :mali müşavirliğine İstanbul t<'o;inin Cebc>lüttank muha~ınnden ga~e bilhassa şehrin Menba cihetindeki nok- Kurslara devam etmiyenlerden vılayet 
l fterdar nıuavini Cemal Yorulmaz nak- t~c;ine verilen malfımata gore, .Te~uan da talarına doğru hicret etmektedir. Bu idare heyetinin verdifi karar mucibince 
..,':· Lıtanbul defterdar muavinliğine di Franko aleyhine vuku b~la~. bı! ısyan~a noktalara bir çok zırhlı otomobiller 5 liradan 25 liraya kadar para cezası alı
tbı ru llluhasebat birinci sınıf mürakible - 60 Arab ve 20 İspanyol olı~ıuş~r._ G.~ n gitmektedir. Bununla beraber hüku - nacaktır. Her kursta 100 kişiye konfe -

den İbrahim terfian tayin edildileı·. cuma günü fevkalade ~omıserlık onunde 1 met memurları burada kalmışlardır. rans verilecektir. . 
ı ~YOğlu tedk"k• . . k . u aza tezahüratta bulunan yuzlerce .Arab, kı - Japonya Nasyonal Sosyalizm Kurslarda hava muharebesinin ehem-
ıgı?a, ~ski ba~a~ 1~:fz n:~:ftiş he- taat tarafından dağıtılmıştır. ~ıl~~ dağ Tokyo ı S (Havas muhabiri bildiri - mfyetini, tahrib, yangın, zehirli gaz bom-
)etı kalem direktörlü :.ne Jvanı muha- aşiretlerine mensub ol~uğu bildırılen ve yor) _ Bugün hey'eti umumiye ha balarının kullanışları. Toplu ve t~k ba~ 
Sebat ınü-k bl ğü • ·· vir hükumetin mümanaatıne rağmen Te - !inde toplanan ve Proletarya'nın en şma korunma, maskeler ve gaz elbıselen 

·• ı arından Remzı, muşa ff k lan te h"' t · .. • l' d l :ı a~atlığa . w • • avu _ tı.ın'a girmeğe muva a 0 za u~a - nüfuzlu partisi olan Sosyalıst kutlele - hakkında nazarı ve ame ı ers er ver. e-
lt•Uığı Senııha, Eregh hazme 1 kahrolsun Franko ve memur.arı. . rt· · bir karar sureti kabul ede- cektir. 
dit. ı nt a avukat Lutfi tayin edilmişler - ?bı ares~ni muhtevi bayraklar taşıyorlar -rek rın h~kum!sı e~ tamamile Nasyonal _Sos Kursların açılacağı yerler şunlardır.: 
.,._ s anbul "d k t l memuru ı ar İsp 50 h" u .., 1 t 
4.ICkeriya b. varı at .on ro. . dı. 18 temmuzdanberi ~yaya l . !n yalist bir siyaset takib etmeğe davet et Beyoğlunda, Galata smet nönü oku-

ır derece terfı etmıştır. A b ·ımlş ve hiç biri gerı gelınemıştır. . tir Junda iki, Kasıınpaşa Parti binasında iki, 
ra gı mış . . . 

">· .,. ı· R • • Bu partinin teflen Nazızm tarafda- Hasköy birinci okulunda iki, Şişli Halke-
<.,taj • . Efgan n ec ıs eısı vinde iki, Beykoz ve Anadoluhisarı okuı-

asayiş kanunu projeSı f" ·yafet rıdırlar. Jarında birer, Bakırköy Parti binasında 
~lt . şere ıne z 

tınıı ara .15 (Hususi) _ Zirai asayış ka 15 Hususi)_ Meclis Reis Yüksek sıhhat şurasının iki, Kadıköy Moda okulunda bir, Yelde-
ll'lüt:l ProJesi için vilayetlerden istenil:_n ~nk~r~en ~et Canıtez, şehri _ ğirmeni okulunda 1, Kızıltoprak Parti bi-
taıeaı ealar gelmeğe başlamıştır. Bu nıu- ve.kıllerm1 Efgan meclis reisi şe _ toplanbsı nasında 1, Erenköy Parti binasınd:ı ve 
'1e'Jt.aı:; tasnif edildikten sonra alakad~r 1 mı~de bu ~~a1nadolu klübünde bir öğ- Ankara 15 (Hususi) - Yüksek sıhhat Bostancı okulunda 1, Sarıyer, Büyükde-
korrı· ler delegelerinden mürekkcb bır rcfı~c bu~ . tir Ziyafette riyaset ştirası, Sıhhat Vekili HulU.Sinin reis - re Parti binasında, Yeniköy okulunda bı
dill'<!~~on teşkil edilc>rek proje tedkik ~-, 1~ zıya;etı1 vcr;;~p ~isi Cemal Tunca, hğmde toplandı. Şfıranm bu defa goril- rer, Beşiktaş. Nişantaşı 15 inci okulda 
dtıhili Ve s?.n şeklini alacaktır: Medıs dıv~~ı aza ~~~ı hazır bulunmuştur. şe<'cği ruznamede adli suçlara aid sıhhi iki, Amavudköy Boğaziçi lisesinde iki, 
ha))i i~e encumeni merkezde bır nı:ı - harıcıye .er . b a~aın Toros ekspre- meselelerle Sıhhat Vekaletinin sari ha. Eminönü Alemdar, Küçükpazar, Beya -
da k areler reisliği kurulması hakkın - Mısafır reıs u ~tir. talıklar hakkında vereceii izahat vardır. zıd. Kumkapı nahiye Parti binalarında 

anun Projesini tedkike başlamıştır. sile şehrimizden ayrı • 

Doğunun lktısadl 
Bakımından 
Kalllınmaaı 

(&,tarafı l tftd aayfaaJ 
Bu faaliyetin esasları fUDlardır: 
Türkiye ekonomik durumunun dün

ya memleketlerine ve civar memle 
ketlere nisbetle vasati bir .eviyeye e
rişebilmesi için ne gibi tedbirler al • 
rnak lazımdır. Ve bunlar nasıl tatbik 
olunmalıdır? Memlekette iş hacmini 
arttırmak için köylünün oynadığı mü• 
him role nazaran ucuz ve bol kredi 
temini neye bağlıdır? 

Elyevm başlaffili olan bu tedkikler 
biir'atle bitirilecek, neticesi bir ra • 
porla Ankaraya bildirilecektir. 

lzmilte ilk kar 
İzmit 15 (AA) - İki gündenberf 

hava bozulmuş ve yağmurlu geçmiş • 
tir. Ayni zamanda hissolunacak dere • 
cede bir soğuk başlamıştır. Bu sabah 
İzmit civarında en yüksek mevki olan 
Kel tepeye ilk karın düştüğü görül • 
müştür. 



1Z Sayfa 

Fotoğraf tahlilleri 

Muvaffakiyetleri talihe ve 
tesadüfe bağlamamalıdır 

Biga okııyucuıa .. 
r rı.mızda.n Ali Ay
(ioz'ıın ~U de 
pdur: 

· - imtihanla.rd4 
muvaffak olacak 
'mıyım? 

Fatihten 
Çamsar ıortıyor: 

- Dileğime ka· 
t>tıfc:ıccık mıyım? 

Bu ya~a bir 
gencin dileli, tah 
sil hayatını muvaf 
vakiyetle ikmal et. 

cÇalışan muUak. 
·surette muvaffak 
olur.> İmtihan mu
vaffak iye t -

1 
mek olmalıdır. 

Derslerine ça1ı• 

ııyor mu? İntizam 

Ierini talihe ve tesadüfe bağlamak dolru 
olamaz. 

Hayatm ciddi tarafları ihmal 
edilmemelidir 

Fevn Gökdenfa 
de karakterin.in 
tahlilini btiycm 

Neı'e ve zevkln1 
muhafaza etmek 
isteyenler, haya -
tın sırlarını ea-: 
renmlt olanlardır. 
ancak hayatın cld
cll ta.raflannı da 
ihmal etmemek 
Uzımdır, 

kayıUarına riayet ediyor mu? Arkadaş-
larile iyi geçiniyor ve ciddi bulunuyor 
mu? Bunlara alacağı müsbet cevablarla 
dilelt meydana ıelebilir, 

Fikir hareketlerine daha çok 
yer vermesi lazım gelen bir tip 

Finikeden Fa -
i.ı Sarlar soruyor: 

- Muvaffak o
lacak mıyım? 

Fikir hareketle· 
rlne daha çok yer 
vermek vı mev
aimsiz heyecanla· 

ra kendisini kap -
tırmamak §artile. 

Dlinya mevaddı gıdaiyesi arasında en büyük mükafat ile zafer nişanını, 
d iplom donör ve altın madalyayı kazanan ve bu suretle birinciliği bihak-

kın tasdik olunan 

HAS N ÖZLÜ UNLARI 
Vitamin, kalori, gıda, sıhhat. 
Pirınç, yulaf, mercimek, buğday, irmik, patates, mısır, türlü, bezelye, ba

dem, çavdar öıü unlarını çocuklarınıza yediriniz. Allahın yarattığı saf hu -

bubattan alınm~, vitamini ve kalorisi, kuvvei gıdaiyesi çok olan Hasan Öz
lü Unlarına doktorunuz şehadet eder ki hayatın ve tabiatın en mugaddi ve 
en mükemmel gıdasıdır. Hasan Özlü unları çocuklarınıza tam afiyet temin 
eder. Neş\•üncmalarına yardım eder. Onlan çabuk büyütür. Neş'eli, tam -
bul, hastalıksız tombul yapar. Hasan Özlü Unlarile çok leziz mahallebi ve 
çorba ve yemek yapılır. Mutlaka Hasan markasına dikkat. 

• So11 Posta • nıD 
edebi romım 

SON 

Borsada vaziyet 
Altın fırlıyor, Türk borcu 
tahvilleri bir mikdar düştü 

Geçen hafta blr lkl gün içerisinde bir hııy 
ıı yükselen Türk borcu tahvlllcrl, dün, İs -
tanbul borsasında 15,05 lirada açılmış, ted
ricen düşerek 14,75 kuruşta kapanmıştır. 

Sterlin, 624 kuruştan muamele görmüş -
tür. Londra borsasında Fransız frangı, blr 
İngiliz lirası mukablll 147,18 olarak açılmış, 
cüz'i bir mikdar sukut ederek 147,56 olııralt 
knp:ınmıştır. 

Altın, borsa haricinde lkl üç kuruş ka -
dar dahn yükselmiş, 1085 kuruşa kadar sa -
tılmıştır. 

Gıda maddelerini 
Ucuzlatmak için 
Tedkikler yapılıyor 

Pamuk satışları 
Iğdır sahş kooperatifi faaliyete başlamış bulunuyor 

Adanada bir hayli pamuk sahldı 

w 

Hayatı ucuzlatmak için yapılan tetkikler 
Uerlemektedlr. Bu arada gıda maddeleri il -
zerinde de incelemeler yapılmnktadır. Gıda 
maddeleri fiatıarı müstahsllden, müstehllke Iğdır pamuk kooperatifi menmbları ve U k pamuğun kooperaııfe teslim edilişi 
geçinceye kadar epey artmaktadır. Keza o - w • 

dun, komilr gtbt yakılacak maddeler de ayni Iğdır pamuk Tarım satıf koopera -ı Igdır merkez fabrikası, ay başında 
vaziyettedir. tifleri birliği teşkilat ve tesisatını ta - ,beri işlemeğe başlamıştır. 

Bugiın Karadenizln bir çok iskelelerinde mamlamakla meşguldür. Ayni zaman- t ki' t d d' tatb•k 
fasulyenin kllosu 5 _ 6 kuruş olduğu halde . pe ı ı an ar ızasyonu ı 
istnnbulda 18 - 20 kuruştan aşağı fasulya da, ortak~ar da, b1: taraftan, pamuk top ediliyor 
yoktur. Denlzyolları idaresi navlun ücretle- layıp getırmektedır. Gelen pamuklar İpekli mensucat standard nıumname 
rini indirdiği halde aradaki farkın bu ka - tesellüm edilmekte, üç sınıfa ayrılmak- mucibince, ellerinde muayyen evsafı haiz ol 
dar çok olması nazarı dikkati celbetmekte - tadır. Her sınıf için şimdilik tesbit 8 • mıyan stok ipekll mensucat bulunanları 
dlr.B 1 t b b ld ıoo k t• dilen fiat geçen yıl bu zamanlarda kumaşın mlkdan hakkında Ticaret Odasın u şe mu avassıtıarın se e o u&u a - ' 
lyetle lleri sürülmektedir. Yakılacak madde - tüccarın yaptığı mübayaata nazaran vermeye mecbur tutulduk.lan beYIL?namele 
ıere gelince: Mesel4 kömürü toptan 2 kuru- yüzde yirıni fazladır. rin müddeti dün akşam _bltmlşUr. Istanbul-
şa alan depolar bile 5 kuruşa satmaktadır. . . . dakl bir çok firmalar, dun aqama kadar 
Perakendeciler ıse tutturablldlklerlne gidi - Bırli_k~ ılkbaharda, Sovy~t Ru~ya - Ticaret Odasına ellerlndetı :tuınqlara aid 
yorlar. dan getınlen tohumlardan, ıyl kalıtede beyannameleri vermişlerdir. Ticaret Odası, 

Bütün bu işlere tat1 bir veche vermek ve pek verimli olarak mahsul almıştır. kısa bir zamanda damgalayacaktır. 
için çok esas~ tedbirler alınması karnrlaı - Ortaklara, teslim ettiği pamuğun İpekli mensucat standard nizamnamesi, 
tırılmıştır. Hukfimet, bu hususlarda muhte- kıymetinin yüzde alt~ı nlııbetinde a- evsafını tayin ettığl lpeklllerln üzerine her üo 
lif yollardan maıtlmat toplamaktadır. 

ı vans verilmektedir. metrede blr, kumaşın flot, tpet., IUD, nya 
psalada kooperatif B' l'k k t · 1 f brikas karışık ipek olduğunu bildiren n tabrllta -

ır ı , pamu emız eme a ı 

İpsalanın Karpuzlu köyü merkez olmak olmıyan Taşburun ve Tutlucada birer nın firma veya nl~ett farlk.asım da havl 
üzere Paşaköy, Kocahıdır, Kumdere, Ko - f b 'k ku d ktad K ff bir damga vurulmasını fımirdlr. Halbuki, ba-
yuntepe ve Esece köyleri blrleştlrilerek bir a n a r urrna ~:: oopera 1 

- zı firmaların bu dnmgalan be§ metı'ede bir 
kooperatif kurulmaktadır. ler, toplıyacaklan çıgıtll pamuklan vurdukları bazılannın da damıa 't'1ll'duklan 

-·- kendi fabrikalarında temizledikten halde fir~a veya al{ımetı farika :toymadık-
sonra, birliğin merkezi olan Iğdıra yol· lan anlaşılmaktadır. Bu suretle ntzamname
lıyacaklard1r. Burada, birliğin eksper- ye aykırı hareket edenler, cene ntzamna -
leri tarafından tasnifleri yapıldıktan menin bu husustnkl sarahati mucibince 6000 
sonra, standardizasyon ve balya yapı - liraya kadar para cezası nnnefı mahtfim 
lacaktır. edlleceklerdir. 

Emet tütünleri 
Emet (Hususi) - iı . 

mlr Felemenk fabrl • 
kası eksperi Emede gt 
lerek tütünleri tetkl~ 

etmiş ve Emet tütün · 
lerlnln Akhisar tütün. 
lerlnden daha güzel 
olduğunu söylemiştir 

Emet bu gidişle Istık 

balde Türk1yede en l · 
yl tütün yetiştiren 

memleketlerden biri o
lacaktır. Resimde B -

met tntilncüleri mah , 
sullerini naklederler -
ken görülmektedir. 

çok güzel 

nanın metresi Neriman, •Adnanın ta- - Neriman, rica ederim, diyor, bi- pencerenin yanındaki masanın üzerine 
savvur ettiğinden daha şık ve cazibeli, liyorsun ki... bir demir topuz gibi iniyor, bir aurahi 
odaya giriyor. Neriman, ayakta, hep ayni pozdadır: devriliyor, bir bardak bu sarsıntı ile 

_ Ne o? Gene 0 kenarın dilberini mantosu bir külhanbeyi edasile omu- yere yuvarlanarak parçalanıyor. 
mi düşünüyorsun? zuna atılı ve elleri belinde. Hiç çekin- Ve Adnan, gözlerini bürüyen bir du-

Böyle diyerek acı bir kıskançlık gü- meden bakıyor: yüzünde ayni işmizaz- man içinde, Nerimanın telaşla kapıyı 
lüşıle gülüyor. lar, gözlerinde ayni müstehzi parıltı- açıb koridora fırladığını görüyor. 

Adn lı b. · etı'nefsten kı- larla:- Olan olmuştur. Adnan, ne zamandır 
an, yara ır ızz ' k d - b w b ' h led k 

ık b ' d d v bu kıskanç! v - Ne o? Bu sözüm gücüne mi gidi- oparama ıgı agı ır am e opar-
Şimdi, manzara o noktada büsbütün yaşlarile ıslak bir çevre dalgalandırı- ~ k ırd g~rurNan ogan k' ağzı var 

1~~ yor? Yala~ mı? mıştır. Fakat Nerimanın kaçışı tam bir 
değişmiş, daha parlak çeşidli boyalarla yor. 8~1ın0 .. al ır. ke yda~~ı~ ~erimana' k ı _ _ Hayır .. yalan değil.. yalandan da bozgun mu? Yoksa bir intikama hazır· 
bir dev ressamın elinde ufkun o köşe- Ne hazin bir hayal yıkılışı! yo · Ye ya, en ısı e . . . ar v lık için mi? 

· · b' ·· " l ht k" d ğıl mı kı? K - aşagı... · sine sığmaz bir palet halını al - Adnan sanmıştı ki bu akşam alnını şı. _ır gonu sa e a:ı ~ d · hen Ad 1 T b ' , . t k 1 Adnan artık orasmı düşünmüyor. 
mıştır. Yukarıda, bu paletin renk- bu melteme uzatınca beynindeki ce- dısı de, Mahmurenın arşısın a er- - S nabn:.. elr l) enı Na ~n. , b' Değil mi ki gene Mahmureye koc:ncak ... 
a ·ı b .. h d k'k · kt nsc pençe - en ır yı ansın enman ır Y-erı e oyanan batı ıufuklan, )lennem sönecek, şakaklarında son ter gun, er a ı a erıme e v ' sın- ' ... O kadar sevda onun için bir ölüm bile 
düz, çıplak çizgili Kınalının üs - damlalan kururken göz kapaklarını de inliye inliye kıvrandıgı 0 .~üthiş yılan.. .. . olsa koşacak ona ... Neriman nafile inti-
tünde, . aşağısı bir yara gibi kanıyan, yakan iğneler yumuşayacak, eriyecek ihti:astan son ~i~ kurtuluş umi~ile Adna~ın bu gurleyen ~esı ve b:1 son kam gününü beklesin!. Çünkü Adnanı 
cam gıbi şeffaf san ve vişne çürüğü ve yerlerinde yalruz ılık bir nefesin Nerımanm telk'ımne kaptl ıp peşıne h~karetı . ka~ı~ında ~~nman, ~ır~en, kendi arzusile atılacağı ihtiras kadar 
ışıklarla aydınlık bir takızafer! Halbu- baygınlık veren hazzı kalacak .. ve o düşmemiş mi ki? Fakat o ne? .. Nerima- hır sevkıtabıı ıle gerıhyor. Bellı kı bu hiç bir ateş, hiç bir cehennem yaka -
ki beride, daha yakında, sık çamları ve zaman her şeyi unutacak!... ,nın bu müstehzi bakışı? .. Bu dudakla- defa korkmuştur. Artık ne gözlerinde, maz • 
üstüste ... Yı.ğılmış köşklerile Heybeli, Fakat ne kadar aldanmış meğer!.. Ne rını hakaretle büküşü? .. Eh, işte bu ne dudakla~ı~d~ d~:nin~ i~tihzad~n bir 
b:1 şe.?rıaymden habersiz gibi görünen boş, ne saçma hayale kapılmış meğer!.. fazla! .. Adnan artık bu kadının naza- eser var: Bıla~ıs goz~:rı, ürkek .. hır ~a-
hır hulya a~a~ı. Kınalı bu anda ne ka- Adnan mı sükün bulacak?.. Bilakis rında bu kadar mı açalmış, bu kadar zarla, bırdenbıre degışen, adeta ~elı. • Şimdi bavulu elinde, hızlı hızlı nıer
d~r ~eybet~~ ıse? Heybeli o kadar hü- Adnan ağlıyacak .. fakat ağ'lıyamıyor .. mı hiçin hiçi, adinin adisi olmuş? .. Ko- r~.n A~nanın alev alev yanan mudhış dh·enlerden iniyor. Otelci, merdivenin 
zunlu ve golgelı! Ortada, açıkta, daha Şu sisli boşlukta, şu ölgün suların üs • ca bebek Adnan şimdi de elleri zilli gozlerıne bakıyor. Sonr~ yan korku, dibindeki masasının arkasında, şaşkın 
biraz evvel kızaran durgun sular şim- tünde uçuşan ve bir türlü bir kayaya maskarası mı onun? ... Ne. diye böyle yarı yalvarışı andıran bır sesle: gözlerle ona bakmaktadır. Adnan, hiç 
ai yer yer beyazlıklarla morarm1ş ve konamıyan martılar gibi döne döne u- yüzüne istihfafla bakıyor? .. Ne diye?.. - Bu hakaretin bana mı, Adnan?. bir şey demeden, o gece yatmıyacağı 
bütün gün kabukları ça.tlıyarak yanan, çacak oraya, Mahmurenin kıyısına ... Ne diiiye? ... - Evet, sana .. çekil karşımdan! odanın parasını veriyor. Sonra, aynı 
:tutuşan çamların tepe~ınde son ı.şık Fakat kanadları yok, uçamıyor... Şimdi iki düşman gibi karşı karşıya, - Adnan .. hastasın galiba! hızla otelin kapısından fırlıyor. 
serpintileri bile e1enmış, es~~rleşmış... Niçin böyle oldu Adnan? .. Niçin ka· göz gözedirler. Fakat Adtian, bütiin - Çekil karşımdan! Asfalt yol kalabalıklaşmıya başla -
Sanki bu esmerlik içinde gızlı matem- nadlarını Nerimana kırdırdı Adnan? .. hırsına rağmen henüz itidalini kavbet- - Adnan .. kendine gel .. pişman ola- mJ1ilır. Genç ve güzel Rum kızları yan· 
lere ağlıyan bir ruh dolaşıyor ve de- Ah, nasıl Nerimana düşman şimdi Ad- memeğe çalışıyor ve mukadder ç~rpış- caksın.. !arından telaşla geçen Adnanı birbirJe· 
nizden esen serin bir rüzgar, kayalar - nan!.. mayı hiç olmazsa bir lahza geciktir- - Çekil diyorum, yoksa?.. rine göstererek gülüşüyorlar. 
dan çamlara kadar bütün kıyılarda göz İşte kapı açılıyor ve Neriman, Ad- mek istiyen yumuşak bir seale: Adiıanın 'hiadefle kalkan yumruğK (Arlcası ""'' 

, 



l6 hunciteşrba so~ POSTA 

lstanbulda gömülü milyarlar etrafındaki gizli harb 

Defineleri. _ ~ .~ .. mcr,'".:. Bizansın .......... ~~~~~ft'!I~~----~~ ....... --~----------------' 
Avusturya - Macaristan sefaretinin kuriye memuru trene 
atladı koşarak kompartımanına gireli ve birdenbire dışarı 

. fırladı : " Kuriyeleri çalmışlar! ,, diye bağırdı 
b - Affedersiniz dedı," siz vazifenize 
a'] , 

rn·~ ayınız. Bendeniz trenin hareketine 
ın Usaade etmek için muhabere etmiye 
edt>cburum. Tanzim edilen zabtı da imza 

eceksiniz. 
-n ay hay kurnandan bey! 

ı:r· * ,.ap Usrev, evvela kumandandan ald1ğı 
hil;.ru. derhal müdüriyeti umum iyeye 

ırdı M··a ... tian . · u urıyet, trenin kaybolm3Sın· 
_ zıya de heyecana düşmüştü: 

zıfcs_Y·anı~ızdaki polis memurlarının va
\' 01 ını hı<· bir su retle işkal etmeyiniz. 
J'Ok~uları uzun uzadıya isticvaba lüzum 1 
n 'ld ur. Ekspresi scf ere müsaid olub ol
f' c· ıgı nok:asından sıkı bir muayeneden 
}'.' rdıkten sonra dl'rhal hareket edin~z. 
trı·~ P:esın, sabahtan evvel İstanbula gel-

E: .ulunrnası kat'iyetle matluptur. 
ınırlert v "ld' G "b lı 1 ;u erı ı arı şey, soyguncu-

füldi~ ~-b~bi, failleri hiç mi mühim de -
tanb' 1 ıçı:ı, yalnız trenin alelacele İs- Karanlıkta ceketsiz bir adamın bize doğru geldiğini gördük 

li": a gelmesi mi matliıb? l şey anlamamıştım. Yalnız trenin mühim 
. ı.ısrev bey b. · t· 1 . . " ·Son Posta nın k h llt:ıki . . , ızı gc ıren okomotıfın " ve pe ma irane bir soygunculu~a uğra-

llıı>n nıstı ve memurlarile birlikte, he - sergüzeşt romanı dığı, Avusturya-Macaristan sefarethane-
'l'rl'ni ~~spresin bulunduğu yere gittik. sinin hususi postasının çalındığı, fakat 
&hı . orten karlar temizlenmişti. Eksprc- - 4 - bizim idarece bunların hiçbir ehemmi· 
ta2~ ıstasyondaki battal hatta kadar mun- yeti olmadığı, trenin sabahtan evvel ls-
t,•ra~ bir şekilde scvkolunduğu ve hiç bir volcuların ya alay ettiklerine, ya vak'ada tanbula gelmesinden başka ehemmiyet 
&uret~nın .. tahrib olunmadığı aşikar bir ~edhallcri olduğuna hükmetmişti. Fakat verilecek bir cihet bulunmadığı anlaşılı-

. c gorülüyordu. yolcuların her biri muntazam vesaik sa- yordu. 

!r!:z~t Büsrev beyle makinist evvela hibi muteber ecnebilerdi. Hiddetlerinde Hüsrev bey benim bu acı istihzama 
kı~is~rı, lokomotifi muayene ettiler. Ma- dr> çok samimi idiler. Buna kanaat getir- güldü: 

sonra loko tT 1 1 dikten sonra Hüsrc\' bey gayet tuhaf bir 
g ·rdi . . mo ı 1 ayırıp ası ıaıta - Kumpanya için bu bir skclndaldır, 

• bır ıki prova yaptı. c;ddiyctle kl'ndilerine: ,... dedi. Elbette işin örtbas edilmesinden 
- •vlakine tam ' napor am. Kardan dolayı yolun kapanını~ ol- başka bir şey diişünülemez. Esasen soy-

b. unu verdi V · t · · • b ıldirildi · azıye memurlara duaunu, trenin kaloriferlerı de bozulmuş gunun sıyası ir şey olduğu aşikar .. Kay-
tı"ınal · Memurlar trenin içinde araş- 1 oıc:au için beklemeye mecbur olan bolan makinisti de polisin bulması lA
l'oktu a~ Yaptılar. Fevkalade hiç bir şey tren~ içind~ yolcuların donmaması mak- zımdır. 
lHısre~ b aş~emur olduğu anlaşılan zat, S;\dile kendilerinin uyandırılmak isten- Hüsrev beyin hakkı vardı. 

Sayfa 1-

= 

Posta,, nın H.ikayeleri 

• 
Esrarengiz imza 

Çeviren: Fallı Bercmen 

Müsteşar Navagin paskalya alqamı ziya-/ ğı, kavrıyamadığı fevkaltabiiye vımıkiar' 
rete gelenleri kabul etmek üzere odasına vardır. Temin ederim, ki bu Fcdyukov 
girdi. Paltosunu çıkarıp bir bardak ma· sana sempatisi olan bir ruhtur. Senin ye
den suyu içtikten sonra koltuğa oturarak rinde olsam onu çağırır ve ne istediğinr1 
ziyare~ilerin listesini okumağa başladı. sorardım. 
Listenin ortasına geldiği vakit dizlerine - Manasız .. mantıksız şeyl~r bunlar. 
vurarak bağırdı: Navagin hürafelere filan inanan ta-

- Fedyukov! Kim bu! Kim bu! Allah k.ımdan değildi ama, kendisine rağmen, 
bilir kimdir? bu hadise. zihnine, esrarengiz düşünce· 

Müteaddid tanıdıklar arasında bu Fed- lcr, vak'alal' davet ediyordu. 
yukovu hatırlıyamadı. Kimdi bu adam? .Akşama kadar kafası karmakarışı1' bir 
Bunu kat'iyen tanımıyordu. Uzak yakın halde uzun uzun düşündü. Gece de hep 
biitün akrabalarına, hafızasında resmi bu mevzula meşgul oldu. Nihayet Fcd
geçid yaptırdı; ahbablannın, dairedeki yukov'un çok zaman evvel öleıı kovduğu 
memurların isimlerini kendi kendine tek- memurlardan birisi olacağına karar ver
rarladı. Fakat bu Fedyukov'a aid hiçbir di. Onun ruhu şimdi kendisinı ziyarete 
iz, bir hatıra bulamadı. İşin garibi, bu geliyordu. 
Fedyukov'un adı otuz yıldanberi paskal- Navagin bütün gece rüyasında, zayıf, 
yada ve noeldeki ziyaret listelerinde ya- yıpranmış bir elbise içinde, sarı benizli, 
zılı bulunuyordu. Kimdi, nereden geli- donuk gözlü, yumruğile onu tehd:o cdrn 
yordu, yüzü nasıldı? bır adam gördü. 
Yalnız Navagin'in kendisi değil, karısı Böylece iki hafta geçti. Bu iki hafta 

da, kapıcı da bu adamı tanımıyordular. iç!nde Navagin'in kafası bu iş"ıe mı>şgul 
Müsteşar odasını arşınlıyarak kendi kaldı. Fasılasız düşünüyordu. Yiirurken, bir cevabe~~:;~aline yalnız şu kadarcık diklerini, fakat pek yorgun oldukları için - Müfettiş bey, dedim, hadisede pek 

- Vak'a ı. hir kimsenın uyanmadığını, o vakit birer miihim bir nokta dikkatinizi celbetmiyor kendine mırıldanmağa başladı: otururken, yatarken ... 
~· nın b" ·k d b. · • ,,et enı 1. ır suı as veya ır cnıa- birer istasyon binasına çıkarıldıklannı mu? 
!ık oJın easııli! olmadığı muhakkak. Hırsız· j 11..nh ederek af diledi.. Yol temizlenmiş, - Ne gibi? - Şayanı hayret bir şey! Bunun kim 
ısı gerek f k t b ı, d dl olduğu bilinmesin. Cidden şaşılacak bir 

-ediklerin· .. a a aca a ay u ar 1 kaloriferler tamir olunmuş, tren tekrar - Treni soyanlar, daha do~·~u sefa- h b k ld 

Nihayet izzetinefsine galebe çalarnk 
karısının yanına girerek: 

- Zina, lı'edyukov'un ruhunu dav('t et! 
dedi. buraya ı ~aldıktan sonra treni neden harekete amade idi. fS4...,. şey! Hayır, ayır unun im o uğunu 

?rıaJı Çek.rnışler, bunu anlamağa çalı~- retin kuriyesini soyanlar ne kadar ma- bilmek isterim. 
Yız. Benim kasden yarım yamala!: konuştu- bir, cür'etkir ve şeytan adamlar .. Halbu- Sonra içeriye giren kapıcıya: 

liUsrev b g~ um alman camla tercüme ettiğ:m bu hi- ki vak'ada tuhaf bir mantıksızlık var .. etti ey memurlardan sür'at rıca - Dinle Grigori, dedi. Bu Medyukov'u 
. kiiyeyi yolcular pek anlıyamadılar. Fa- (Arkası var) listeye imzasını atarken gördün mü? 

Kadın bir kartonla bir fincau tabağı 
gf'tirtti; ve kocasını yanı başına oturta· 
rar. bir şeyler mırıldanmağa, sövlPmeğe 
başladı. Fedyukov uzun müddet onları 
bekletmedı. Navagin sordu: 

l:ıaşın knt herhalde başlarına bir kaza gelme-
errıur· k' .. 1 . - Hayır .. - M · miş olma ·~an memnun, soy ~n~ soylene T . Ki ş h haıd erak etme . . 1 1 d h Edirne urmg Up şubesı·n· - İşte imza etmiş.. u alde dışarıda h e b· yınız, yo cu ar an er- tı>krar tren<" bindiler. Hiç kimsenin hu- in 

('ll'ıen j~~ şey anhyabiliriz.. buyurun, s~ısi eşyasıııda eksik bir şey de yoktu. otobüs gezintisi bekliyor. d b bi 

- Bu kımıldıyan ne? 
- Yolunu şaşıran biri .. 

bedi. asyona gidelim.. Muamele ve muhabereler sür'atle ik- Edirne (Hasusi) - Turin - Hayır, bura a ya ancı r kimse 
'l're 1 . tu Memur! d b" . U g ve oto • yok .. 

t1 llden i mal o unmuş · ar an m zun- mobil klübü Edirne şubesi taraf d p ki b · d d v·1 listeyi nasıl 
b· <'eketsız b~mhek üzere idik ki karaniık- köprü istasyonunda kaldı. Diğer ikisi hava müsaid olduğu takdirde o··n·:n -~n i -1 e lubr~lia? egı se 
ile d ır alde bir adamın k r2 k t 1. ld 1 M k" umuz- mza amış o a ı r. 

hır oğru . . '. .. .. oşa yo,cuları es ım a ı ar. ev ı kuman- deki pazar günü Lüleburgaz ve Al ul- . 
l denbire geldığını gorduk. Memurlar d:mlı~ı trene her ihtimale karşı bir müf- 1 a kadar bir otobüs gezintis" t !' - Bılmenı. . 
ecııler. tabancalarına sarılarak geri- rcıe janqarma da yerleştirmişti. ~y . . 1 ertlp e- - Şu halde nedır bu? Sen bekleme sa-

1<0 a . . ,dılmıştır. .. lonunda ağız açıyorsun anlaşılan. Bir 
&çık k: adam soluk soluğa idi. Tıenin Müdüriyet. u~umıye.den (hPmen ha- Gezmenler o gun sabahleyin Edir - pRrça düşün canım. Belki yabancı birisi-
"aya k ı:>ısına gelir gelm 11 .. 1 _ ıcl\et) emrı geldı ve hız hemen hareket neden hareketle Havza, Babaeski yolu dir. Düşün biraz. 

ald ez, e ermı ııı L .. l b "d ekl 
- ""·~ ırarak, bize dogruv Alm . ct!ik. ile u e urgaza gı ec er ve orada - Hayır, ekselans, hiçbir yabancı gel-

•vıosy·· anca. * .. wl w. "ld"kt 
biye b ~· felaket! Mösyö... og e yemegı yenı 1 en sonra Alpul - miş değildir. Memurlar geldiler. La ba-

hircı agırm ~ b t . . luya gelerek akşama kadar vakit a d t "f b .. 
t 

en " aga aşladı. kı m~mur Trende Avusturylt-Maqatistan sc!aretı . . .e - ron a eşn uyurarak zevcenızın yanı-
litt ,,ere atı d 1 çıreceklerdır. km t p 1 d . Ular a ı ar, adamı kollarından kuriyesi hasta olarak yatıyordu. FakJt · .. na çı ış ır. apaz ar a geldıler .. Bun-
- ~~ murlar onu hissettirmeden nezaret al- Yollarda ve Luleburgazda mimar lardan başka ... 
biye istiyorsun? ınP Iınıslardı. Sinanın eserleri, camileri ile Alpullu - Şu haldt' gayri mer'i bir &urette liste 

111 sora ı t "la a ~ k f b ik il ekt" B e he:
11 

u ar. liüsrev beyin bir iş:ıre- şe ~r a r ası ge~ :c. ır. u seya - ye imzasını atmıştır. 
l'ııa de Ye Bizim Hüsrev beyle ben ancak hare- ha tın zevk ve neşe ıçınde ge • i nca t., re atladım. Kendisine Al • çmesı - - Bilemem, ekselans. Hakikat cudur 
dı.ı""' ~ın old ğu Jtetten sonradır ki oturup rahatça konuş- çin her tu'"rlu.. tertibat alınmışt y ·••· u nu ne istediğini sor- · ır. ki burada Fedyukov adlı bir kimse yok .. 

. • '\dam , mağa başlıya bildik. Turing klüp Edirne şubesi havalar - Tuhaf bir iş! Hayret! Anlaşılmaz 
l'ıın ltu . Avusturya-Macarista sefareti - Hüsrev bey geniş bir nefes aldıktan müsaade ettikçe bundan sonra her pa- bir şey! 
~Qlebıı~~e llle.ınuru idi. Şim~i kendine sonra bir sigara yaktı. Bana da bir tane zar .civar vilayetlere böy]e gezintiler Navagin düşünmeğe başladı: 
~tne ko~ kuriye aklına gelir gelmez uzattı: t7rtıp ~derehk hadlkıı:;,ızı~ hoş vakit ge- - Ayni zamanda bu gülünç bir mesele .. 

rf Oldtı.ğu uştu. Kendisinin yolculardan - Eh, söyle bakalım şimdi, olan biten- çırmesıne, em e ra ..Y:ı:yı .. tan~a~ı- Otuz yıldır bir adam burayı ziyarete gel-
:;ı bırak anlaşılınca memurlar kolla- den ne anladın? diye sordu. na yardım edecek ve onumuzdekı ılk miş ve imzasını atmış bulunsun da kim 
')'e_dı, ko§a:Şlardı. Adam hemen trene at- - Hiç! b?.h~rda _dost .Ba!kan . memleke:ıerine olduğu bilinmesin. İhtimal tecessüs u-
t başlad k kompartımanları dolaş.rıu- H~kikat.en nadiseletden hıçbir buyuk bır gezıntı tertıp edecektır. yandırmak gayesile memurun biri bu şe-
arıgır tit ı. Sonra koridora fırfadı, zangır kilde imza atmıştır. 
- ltu ~f!Yordu. Ve bu mülahaza ile Navagin, imzayı 
b· tiye Y k clii 1.~e bağı 0 • Çalmışlar.. tetkik etmeğe koyuldu. İmza uzun ve 
ltu, ba;yıı tdı Ve koridora yüzü koyun cür'etkarane bir şekilde atılmış, yazı kıv-

ınıştı. rık eski tarzda ve diğerlerinkine benze-
.\s1ı * miyordu. 

l>cıı son der 
~ırCUlar ar ece hayrete §ayan olan şey 
a~ Yoıcu:-Sında ~apılan tahkikat oldu. 
icat•· bu!tıiy a~n hıç birisi ne olduğunu 
1.1~1~en ha: ard~. Ve bayıldıklarından 
dıJr{lten ?liç~len Yoktu. Bize, hiddetle, 
•ıJ atını .,~ trenden istasyona çıkarıl-

sa 1.l vvruyorı d 
tıf Yu~ub k ar ı. Hemen hepsi na-
bıtı açtıkları alınış olduklarını, gözieri-

l·i'j ası içina(> ~an kendilerini istasyon 
re,_, be Ulduklarını söylüyorlardı. 

'Y buna evvela pek şaştı, hatta 

ıaş, diş, aezıe, grip, romauzma ve b&h.&D agrıla
rıaızı derbal keser. icabında günde üç kaşe ahnabilir. 

Taklitlerinden sakınınız ve her yerde :srarla 
G r ·pin istey niz. 

Karısının yanına girerek: 
- Bu esrarengiz Fedyukov gene imza

sını atmış, dedi. Hala bunun kim ol::iu
ğun u öğrenemedim. 

Madam Nrıvagin ruhani ve ispirtizm:ı
ya müteallik şeylere inanan bir kadın ol
duğu icin kQcasına: 

- Bunda hayret edilecek bir şey yok, 
diye cevab verdi. Sana kaç defa söyle
dim, gene tc•krarlıyorum; kainatta, bizim 
cılız ;imagırnızın ~ zihnimizin aıamad!-

O vakit kansı mırıldandı: 
- Görüyor musun! İnanmıyord·ırı' 
Navagin ruhla iyi sohbet etti; sonra 

Napolyon'u, Annibal'i, halasını çağırdı. 
Hepsi ayrı ayrı cevablar verdilr.-. Üç 
~eyrek saat kadar konuştu. O günden 
sonra artık bütün işi ispirtizınayl:ı ı ğ. 
l"r.şmak oldıı. Bir sürü kitablar aldı· Hip
notizma, medyumculuk, ispirtizma ılh .. 
Müsteşar hem bu kitabları okııyor ve 

h ... m de akşamları masanın etrafında tec· 
ıübelerini yapıyordu. Yüzlerce broşi.iı o
kuduktan sonra Navagin de bir kitab 
yazmak ihtiyacını şiddetle duydu. 

Beş ay çalıştıktan sonra muazzam bir 
risale hazırladı ve bunu bir ıspirtizma 
mecmuasına yollamağa karar verdi. 

Katibini çağırarak: 

- Bu eseri taahhüdlfi olarak yollnmalı 
değil mi FHip Sergeiç? 

Sonra kiJiseden gelen adama d?ğru 
gözlerini kaldıtarak: 

- Oğlum liseye girecek te .. Vaftiz me
selesi için sizi çağırdım. Çabuk y11pabili~ 
miyiz? 

Dedi .. 

- Hemen yaparız. 
- Yarın .. 
- Pekala .. Siz müsterih olun. Yalnıl 

kı 1iseye bırlni gönderin. Geldiği vakft 
Fedyukov'u sorsun . 

Fedyukov ismini duyunca müsteşar 
sararak: 

- Nasıl, ne dediniz? diye bağırdı. 
- Fedyukov ... 
- Siz .. sız, Fedyukov musunuz? 
- Şüphesiz .. 
- Listeye:? imza atan siz misini?? 
- Evet, ekselans. Büyük §ahsiyetlerin 

dPfterlerine imza atmağı severim. Beni 
affediniz, salonda defteri görünce daya
mımıyarak imzamı attım. 

(Lut fen sayfayı çeviriniz; 
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Denizlerin MakyaveU 

Kaptan Bum - Bu 

Yazan : Ziya Şakir 

Çeviren: Ahmed Cemaleddln ı:t&I~ ... 

Amiral Fon Kayzerl:ng hiddetle haykırdı:"Alman ha 
yel ·ıeri gem:Ierine asla kızıl bayrağı çekmiyecekler 
Alman denizcisi yurduna. imparatoruna asi olabil.r mı 

Abdülhamid sarayının kasvetli sükunetine mukabil, - Mükemmel cevabını verdim. J olarak kullanmışlar ve müsbet ne 
- Bundan emin misiniz?... ler de elde etmişlerdi. 

şehzade ve sultan saraylarında hayat neş'eli geçerdi Ve biraz düşündükten sonra devam l Alman bahriyelilerinin düş 
etti: I karşı yürüyüp harbetmekten im 

- Kruvazörlerde kargaşalıklar, ita- etmeleri bolşevizm propagan.das 
Kız, ağlıya ağlıya cürmünü bizzat tehassıs kalfalar, ve yahut hariçten j zengin manzarayı temin etmek iç~n la- atsi.zlikler başgösterdi de... ne büyük tahribat yapmış oldu~ 

Abdülhamide itiraf etmişti. Abdülha- gelen hocalar vasıtasile kızlara zey- .zım olan, para ... Bu, nereden buıunu· cMöve• nin efradı hakkında dilimin isbat etmişti. 
mid, bu itiraf karşısında, yalnız bir bek, çiftetelli, tavşan, köçekçe, arab, yordu? döndüğü kadar kendisini temin ettim. Artık bu işin lruru, cimi yoktu 
şeye ehemmiyet vermişti: sepetçioğlu, harman dalı, halay gibi Bu sual, saraylarda so:~ımaz~ı. Nihayet: saklamıya, gizlemeğe lüzum görm 

- Acaba kızı, bu cür'etkirane hare- alaturka ayak oyunlarile, vals, kadril, ~a1.lub. ~n, tıkır tıkır •. degın:neılin - Pekala! dedi, ben de kanaat ge- her şeyin bitmiş olduğuna hüküm 
kete teşvik eden; dildadesi, yaver Hüs- Mazurka, Polka, Kazaska, Romen lon- donmesı ıdı. Ama; bu degırmenm su- tirdim Yarın sabah erkenden saat mek icab ediyordu. 
~· bey midir? • gası, Çoban havası gibi alafr~nga dans- yu nereden geli.p, ~erey~ gid iyordu? beşte demir alıp yola çıkacaksı~ız. Evet, her şey bitmişti artık! .. 

Derhal, yaver Hüsnü bey ikinci fır4 I lar ve yabancı milletlere aıd oyunlar Bunu. sor~ak, hıç kımsenın aklına gel- O akşam cCukshaven• mevkii müs- Vakıa cMöve•de disiplin mük 
ka kumancJ.an.mın odasında tevkif e-

1 
öğretilirmiş. mezdı. Mılyonlarca · insanın kazancı, tahkem kumandanına yemeğe davetli mel ve efradın kuvvei maneviyesi 

dilmiş, şiddetli bir isticvabdan geçiril- Bütün bunlara, (mızıkai hü~ayun binbir şekilde ~~!er.inden. çek!lip alınır; bulunuyordum_ Adamakıllı eğlendik. rinde idi ama şu önümüzde gördü~ 
mişti. Fakat gerek bu işden, ve gerek o feriki, Necib paşa) nezaret ederdı. Ben, bu!1lara sarfedılirdi. Netıcenın n~ ?la- Hiç birimiz kızıl isyanın korkunç ve müz cMarkgrab, cKoenig•, cPrinz 
kızın çılgınca s~vgisinden bu genç ~e b.u ~t~~ .çok iyi ~ili~im. ~atta onun ye: 1 cagını, ~u sefihane _hayatı~ hang~ .. ~.kı= iğrenç suratını birdenbire gö~t.er:c:- gent Lui~po~d·. dri~~otları gib~ 
yakış:klı yaverın zerre kadar malu- bştırdıgı haremı humayun bando ~ı betle. hı tam bulacagını, kırnse duşun ğini tahmin etmiyorduk; hiç bırımızın harb gemılerımız, guzel heybetli d 
matı olmadığı tahakkuk etmişti. O za- zıkası şu anda, gözümün önündedır. mezdı. bunun gün ve hatta saat meseiesi ol- ruşlarına rağmen, vatanı ihtilal 
man Abdülhamid, kızı derhal mabeyin- Bu bando, tam seksen aded seçmen kız- ŞEHZADE VE SULTAN duğu, hatır ve hayalimizden bile geç- taklığma sürükleyecek olan derin 
ci Osman beyin evine yollamış. Hüsnü I d~n mürekkebdi. Hepsi de. bir ende ve .. ~ARAYLABI . .. rniyordu. derdin mikroplarile aşılanmış bul 
beyle nikfilılarını kıydırtmış. Fakat cr-ı bır boyda olan bu kızlar, bılhas::;a sarı- _A~ulhamıd ~rayının kasvetlı su - cMöve•, hakiki harb gemilerine nis- yorlardı. Bu gemilerin, Cukshaven 
tesi gün de Hüsnü beyin rütbes:rıi bir şınlardan seçilmişti. Merasimle ça~dık- j kunetıne mukabıl, şehzade ve , s~ltan betle yolsuzdu. Binaenaleyh ben hare- efradının itaatsizlikleri ve serkeşr 
derece terfi ettirerek kan kocayı doğ- ları zaman, resmi elbiselerini gıyer- sara~lar~da hayat oldukça neş elı ge- ket için tayin edilmiş olan saatten evvel ri yüzünden kovulmuş olanlarını 
ruca (Erzincan) a göndertmişti. lerdi. . çerdı. Sıze. bu hayattan bahsetmeden 1 hareket etmek mecburiyetinde idim. biliyorum. Aman yarabbi! Bu ne 

Abdülhamid 'r" saray kadınlarına Fevkalade şık olan resmi elbi.;elen, evvel, Abdülhamidin şeh~deler ve Elime tutuşturulan tahriri $mir zarfı ci, ne inanılmaz bir haldi! .. 
bol bol ihsan ettiği serbestlik, yalnız görülecek şeydi. stilianlar hakkında siyasetınden hah- nı ise limandan çıktıktan altı saat son- cMöve• Kiel limanında demirled 
musiki, ve musikiden istifade idi. Ken- Gene kendilerinden olan zab:tlerile, sedeyim: .• . . ra açacaktım. Demek oluyordu ki <lo- ten sonra yalnız başıma karaya çı 
disi de musikiyi çok severdi. bandonun şefi , göğüslerine tıpkı ya- Şehzade deyince, tabııdır ~ı akla en nanmanın içtima mahalli olarak tesbit tım. Ancak karaya çıkmadan e 

Akhma gelmişken söyliyeyim; ~r ver kordonları gibi birer kordon takar- evve~, en büyiik şehzade. gelır. O da, edilen randevu yeri bu kapalı zarfta mürettebattan hiç bir kimsenin karB 
sene Beyoğluna bir İta lyan musiki he- lar; dört parmak enliliğinde altın sı r- ( Velıahd Reşad efendi ) dır.. gösterilmisti. çıkmasına müsaade edilmemesini 
yetı gelmişti; ve bunlar bir gece sara- malı bir şarpı, hamail gibi sağdan sola AbdüJhamid, küçük birade~i, ve ve- Lakin b~ı zarfı açmak bana nasib ol- zabitlerime sıkı sıkıya tenbih ett' 
ya davet edilmişti. Orkestra heye' inin doğru omuzlarından geçirerek, uzun lıahdı RE~şad efendinin halk ıl~ temas mıyacakmış. Zira cCukshaven• den ha- Karaya çıkar çıkmaz gidib amiral ~ 
içinde harp çal~n bir kadın vardı. Bu 

1 
ve sırma püsküllü uçlarını, sol taraf- j e:m~esı~~ _son. derece ehemm_ıyet ~~- reketimizden üç saat sonra almış oldu- cKeyserling•i gördüm. Şurasını i~ 

kadın. eski bir Italyan şarkısını yalnız !arından . sarkıtırlardı. . . 1 r~rdı .. _Ta?.ııdır kı, bu .da sebebsız degıl: ğumuz bir telsiz telgrafname bizi geri- etmeliyim ki amiral Fon cKeyserlıtl 
harp ile çalmıştı. Abdülhamid, çalınan Merasını salonuna giriş l erı, .hakıka4 dı. Çunku, gerek vel!a_h~ R~~a~ ef~ndı ye çağırıyordu. vaziyetin vahametini maalesef tak 
parçayı, derin ~ir haz ile dinlemişti v~ ten görülece~ şey?i. 1:la.nd~. şefı, yuk~- 11 ve gerek - saray tabın ıle .soylıye~ım;- Avdet edip limand~ f':111da demir e- e~mi.yordu. Beni görür görmez mih 
kadını; çalgısı ıle beraber, derhal ıçerı rıya kaldırdıgı sag elının uç parma~ı hakanı sabık, Murad efendı, şanlaJcıla- der etmez hemen amıralın yanına koş- kı hır tarzda: 
istemiştL arasında, ucu altın topuzlu kumanda rın elinde, Abdülhamide karşı iki teh- tum. Bu ani geri çağırılıştan bazı işle- - Geminizde disiplin ne vaziyet 

Kadın, genç ve güzeldi. Şark saray· asasını büyük bir maharetle dolaştı - did aleti kesilmişti. rin yolunda gitmediğini, artada bir şey- İtaatsizlik falan yok ya? .. diye so 
Iılarının binbir macerasını dinlemiş o- rarak, hazan da havaya atıp tuta rak, Oğlu Murad efendiyi tekrar tahta ic4 ler dönmekte olduğunu anlamıştım. Manidar bir tavırla cevab verdiın: 
lan ve orkestranın kemancıları arasın- dimdik bir yürüyüşle bandonun önün- Jas etmek için türlü entrikalar çeviren Maamafih amiralin nezdine gitmeden - cMöve• de disiplin bakııruJld 
da bulunan kocası; padişahın bu arzu- de ilerlerdi. Dörder, dörder dizilmış o- ve nihayet (Çırağan baskını) gibi kan- evvel cMöve• mürettebatından hiçbir bir şikayetim yok. Bizim küçük c?J 
sunu işitir işitmez; karısını elinden lan kızlar da, en pişkin askerler gibi 1ı bir hadiseye sebei:ıiyet veren valide- kimsenin mezunen karaya çıkmasına ve•de zabtı raht yolunda gidiyor. ){ 
kaçırmak korkusile; muntazam adımlarla onu takib eder- si Şevkefza kadın); bu ihtiras ve entri- müsaade edilmemesini emretmeyi ih- rettebatım çelik gibi sağlam iJnaO 

- Eyvah .. Saadetim mahvoldu. lerdi. kacılıkları y~zü~~e~'. Çırağan .. sarayı mal eylemedim. E! .. Ne olur, ne olmaz- (Arka.n vcır) 
Diye bağırarak, bir külçe kemik ha- Emirleri, kumandaları, duruşları, etrafında çelık sungu1erden murekkeb dı!. .. 

Jinde oraya yığılıvermişti. çalışları; mabeyni hümayun bandosun- bir mania çemberi çevirtmeye, o rnuh- Vaziyetin vahametini amiralle gö-
Bi~ taraftan bu evhamlı kocaya te- dan, zerre kadar farklı değild i. Anıda teşem sarayı, adi bir hapisaneye ben- riişmeden, hatta amirallik dairesine 

selliler verilirken, diğer taraftan da bir tek fark varsa, o da; bu bando he- zetmeye sebebiyet vermiştir. 1 henüz varmadan tamamile anlad!m. ı 
genç İtalyan kadını çalgısı ile, Abdül- yeti.~i. teşkil edenlerin, b irbi:inden gü- Çırağa~dan dış~rı, dışarıd~n ?a Çı- Amirali dairesinde gördüğüm zaman · 
ham idin huzuruna getirilmişti. zellıgı, endamlarının letaf etı, manza- ragana bır kuş bıle uçması ımkanı ol-

1 
ilk cümlesi: 

Hünkar harbi, hemen hemen yanı ranın doyulmaz derecede haşmet ve madığı halde, Sultan Muradın orada _ Kruvazörlerin mürettebatı çık-
başına kadar getirterek, ayni ~rkıyı zenginliği idi. . . yaşam~sı, jurnalcılcre. bitm~z. tüken - maktan imtina ettiler! oldu. 1 
bir de bu suretle dinlemişti. Biliyorum, şu anda zıhnfoızden ~u mez bır sermaye teşkıl etmıştı. Amiral cKarpf• kısa boylu, tosto-
Bazı eski saraylıla:, saray~a .ıl~::ır- geçecektir: cPara! .. • Bu haşmeti, bu ( ATkası var J parlak ve neş'eli simal: bir_ zatt: Ll- 1

1 
ka musikiye ehemmıyet verılmedıgın- kin o gün her zaman gulmege muhey-

den daima şikayet ederler. Sultan Me- lstanbul Vakıflar Dı'rekto··rl Ug'IO 1.IAn ları ya olan çehresinde derin bir endişe \·e 
cid ve Sultan Aziz devirlerinde sara- Cl 

0 
memnuniyetsizlik okunuyordu. Ami- ' 

yın saz alemlerini pek çok methederek; Semti meşhur ve Caddz veya Muhammen aylığı ral imparatorun çok yakın bir dostu 
bilhassa tanburi Şevkidide kalfa ile mahalltsi sokağı No. Cinsi Lira Kur. idi. Cihan harbi patlak verdiği zaman 
Şöhret, Levnifcr, Peyaminigar kalfa- kendisi imparatorun maiyet gemisi o-
ların, ud ve lavta çalarlarken mızrab- Çnrşamba, Tercüman lan cHohenzollern• yatının kumanda-
larından dökülen ince, raksan ve ba- Yunus Cami 3 M:eşrutahane 5 00 nı idi. O sıralarda imparatorun yarış 

'd a r ·k 28 ao tk: dükkan 2 oo i zan da hazin nağmeleri, anlata anlata ÇRrşı a e mcı • kotra ve yatlarına keza amiral cKarpb · 
bitirPmezlerdi. fü!mi Camı 48 Dükkan l 00 nezaret edirdi. Harb ilan edilince, ami-

0 devirlerde, harem musik isine fazla • > 50 > 1 00 ral cKarpf• hafif kruvazörler f!fkası 
ehemmiyet ver;ilirdi. Saraylarcfu mü-r • > 1-50 > 1 00 kumandanlığına tayin edilmişti. Bina-
kemmel birer musiki meşkhanesi var- Yukarıda yazılı mahaller 933 senesi M3yıs nihayetine kadar kiraya veri.rr.(:k enaleyh ilk itaatsizlik ve serkeşlik ha-
dı. Zeki kızlar, küçük yaşlarında isti- üzere arttırmaları uzatılmıştı:-. istrklılerl9 T. Sani 937 Cuma günü saat 15 c ka- reketinin hafif kruvazörler mürette
dad arına göre hanende ve sazendeli- ciar Çenberlitaş'da İstanbul Vakıf ar Başmüdürlüğünde Vakıf Akarlar kaıen'ine batı arasında belirmesi kendisi !çin ne 

Bir Doktorun 
Günlük 
Notlarından 

Çocuklarda 
lmpetigo 

SALI 

(*) 

Çocukların yüzlerinde görülen Ye ~~ 
nelflvam plsllt çıbanı denilen lJnpP. gl 
hastalığı vardır. Bu hastalık bal reıı 

tııtabuklar halindedir. Sulanır, ceraba~ W 
tar ve dolı:undutu yere sıvaşır n böY 
ce bütün çeneyi, yanaldan yüzü Tt pt: 
ıarı her tarafı lstlll eder. Müz'iç bit ~ı 
talıttır. Çocuklarda gerek bu hal • 

ve gerekse en ldl çıbanlar görWdülil =· 
kit daha çok küçük iken henüı tane dıJ' 
linde iken derhal tedavlslne lı:Oflllal~t 
Çok basit bir tedavi ile derhal ıyU ııııt 
İIA.cı d'oxyde de zinc patıdır. 'f'a S1' 
lnotyol pomadı sfirmelı:ten 1barettırir-fl 
koymalıdır. Çocuğun ~ıyıp e fll" 
istilasına mA.nl olmak 1çln de çocu 
ellerini lülbend ile sarmalıdır. ğe ayrılarak devamlı bir surette bura- gelmeleri. (7712) kadar ağır bir darbe teşkil ettiğini ko-

da ders alırlardı. Haftada bir defa da, layca takdir edebilirsiniz. '--<.->-B_a_n_o-tl_an_k_•_lp-ıtakla--y-u-us.-r-~tı•' 
toplu olarak fasıllar yaparlardı. Na fıa Vekaletinden : Bana cMöve» y i cKieb limanı na btr allt6m• 1apqtırıp koDelulyoD ,.,, .. ~ 
Meşkhanen in bir köşesi de cyuncu- sevketmekliğimi emretti. Ben de üçün-

1 
Sıkıntı umanınttda ita notlar bir •oııJ• 

lara tahsis edilirdi. Burada da, ya mii- 29 Birincikanun 937 Çarşamba günü sa:ıt 15 me Ar.karada Vekalet Malzeme Ek- cü filonun dümen sularını takib ede- " ltl lmdadınısa yetl.-ıbUlw. -·····••••H•H-•••••••••••HH••·············-·········- siltme Komisyonunda 171185 lira muhammen bedellı 90 adet basit ve 3 adet mu- rek imp~rator Kiyom kanalından geçe- w·~·:.:.:::::::.:.:::.:::;..;:.::;.;.;;:;:;.;;;.;;,;. ___ _ 
Navagin hiç sesini çıkarmadı. Yıldırım- zaaf İngiliz makas takımı ile 4 basit makaslı bir telakkinin kapalı zarf usuliyle rek cKieb l imanına vardım. Kanalda r-

h vuruımus gibi odasının içinde intiznm- eksiltmesi yapılacaktır. en sür'atli gemiler bile muayyen bir 
1 

l\'IJ bet el 
sı?. adımlarla gidip gelmcğe başladı Bu hususa aid eksiltme şartnamesi ve teferrüatı 856 kuruş mukabilinde An- sür'ati tecavüz edemediklerinden cKi- . 

Neden sonra katib içeri gir~rek: karada Vekfılet Malzeme Müdürlüğilnden alınabilir. el» e vardığımız zaman üçüncü filo ge- 1 

- Risaley: gönderdim, ekselans, dedi. Muvakkat teminat 9809 lira 25 kunıştur. milerini gözden kaybetmemiş, hemen 
Bu sözler müsteşarı daldığı fılemdeı:ı isteklilerin teklif mektublarını talimatnamesine göre Vekaletten alınmış Mal- onların peşinden ayrılmamıştım. 

uvandırdı. Ayag~ın ı h iddetle yere vura- ba .. B h t d b' tı.... · · t · ·h t ' d .. ,. dl ze'ne müteahhidliği vesikasiyle birlikte 29 Birincikanun 937 Çarşam gunü saat u seya a esnasın a za ı n::rımı e - Jstanbui cı e m e ... er: . <" 
raY. hır,..ın ve bog~uk bir sesle ha.vkırdı: 76 f t ı k •ta ıs · l'k ı · A'·"~ rayda · (S"rım> Alemdard•· • ' ~ 14 de kadar Ankarada Malzeme Müdürlüğüne vermeleri lazımdır. c 27. ra ıma op ıyara ı a ız ı mese esı ....,.. · " · rııJ' 

- Beni rahat bırakın! Rahat hır kın _ _ _ hakkında kendilerile uzun uzadıya gö- dülkadir), Beyazıdda: <Cemm. sıı.ıııııı~ 
.. rum B d · ı· ., A l İ yada: <Rıdvan), Emlnönünde: (/. ... Ş· cııyo . en en ne ıs ıyorsunuz. na- stanbul Def• .. erc!arlıg"' ından •• rüc:tüm. İngı' lizlerle yapılması derpiş ye .. .. 

" yanı , Eyübde: ( Arıt Beşir) , ~ıı' mıyorum.. olunan son ve kat'i muharebe hal:>"'ri- > "' 
K• 'bl k r d 1 d Lira Ku .. u-= (Vitalil , Şehremininde: (Nazım~.:..ruıtl atı e ı ıse en ge en a am dışar: • ' nin efrad arasında nasıl şuyu buldu- · k.k) K ragu... ,ı. 

rıktılar ve beklediler F kat ı· ~erlden Na Kandillide Kuyu sokağında eski '!~, veni. 14 sayılı evin 12/48 payı: 50 zadel>afında: (l. Ha ı a ,.ıııoe 
~ · a 'S - J ğunu bir türlü kestiremiyorduk. Hiç (Suad), Küçfikpazarda: (Necati 
'"'gı·n boyunn bağırıyordu· Kandillide Ayazma arkası sokağındı eski 15, yeni 17 sayılı ve 65,50 b . . Bakırko-yünde ·. <I"stepan). .. ,. · şüphe yok ki bunu za itan ışaa etm ış 

- Beni rahat bırakın! Benden ne isti- metre murabbaı arsanın 1/4 payı: 12 29 olaınazlardL Böyle bir haberin zabit- Beyotıo cihetindekiler: > o•' 
ycrsunuz? Anlamıyorum .. Benı.. ra .. hat..· Boyacıköyünde eski Karaki, yenı Görgü snkağında eski 7, yeni 5 !erden gı'zli tutulmasına imkan ve ih- İstlklft.l caddesinde: coeııas::d;: ı>; 
h k 1 I · k d' · · - k ·· k ·ı b b b hçe latada: <Hüseyin Hüsnü), Tak ,.,.1.-..ıı ıra.. ın... s;ıyı ı evın en ı arsası ıçıne çr, muş a:ı azı e era er maa a timal olmamakla beraber zabitlerin bu gU- '~ 

A3 00 monciyıın), Pangaltıda: (Nar Yarmki nüshamızdl: arsanın tamamı: "t haberi halk arasında yaymış olmaları- Beşiktaşta: (Süleyman Receb>· ._ .. 11,,: . 
Yukarıda yazılı mallar 23/11/937 Salı günü saat 14 de satılacaktır. Satış be - na nasıl ihtimal verilebilirdi? Boğaziçi, Kadıköy ye Adal~erıl' 

Bana yirmi p ara deline istikrazı dahili ve yüzde beş faizli hazine tahvilleri kabul olunur. Yalnız muhakkak olan bir şey \'arsa ÜSküdarda: ciskelebaşıl, s:; cO' ~ 
yerİr m isin? Taliplerin yüzde 7,5 pey akçelt!rini muayyen vakitten evvel yatırarak mezkur Alman komünist liderleri gay~ıerını <Osman), Kadıköyünde: (Saad;ıı;.sı 

Yazan: Muazzez Tahsin giinde Defterdarlık Milli Emlak Müdüriyetinde müteşekkil satıs ko~una tahakkuk ettirmek i9in donanmanın :~ :e~:;~de~~1:..~!~~ıı: < 
müraca.Uarı. (F.) (7739) yapacağı bu çıkış hareket.ini bir silahn __________ _ 

ı·czaneler 
Bu rece n öbetçi olan eczaneler •' 
dır: 
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Üşütmenin, Grip, Nezle, Baş ve Diş Ağrılarının Kaf'i ilacı KESKİN KAŞELERİDİR. Bahçekapı 

Salih Necati 

lstanbul Oniversitesi Arttırma, Eksiltme ve 
Pazarhk Komisyonu lllnları. 

Pı:a; 34~ ~~~ 437 lira .96 kuruş keşifli İstanbulda ~rrahpafll hastanesinde ya-
2 ak ŞıruJı Kliniği binası inşası kaplı zarfla ebıltmeye Jıuxıulm\lftlır. 
A :_Bu i.şe aid şartnameler şunlardır: 
B Eksıltme şartnamesi. 
C - Mukavele projesi. 

- Bayındırlık Genel şartnameı:;i. 
n ö E = zel şartname. 
F Ke~ıf cetveli, tahlili fiat ~etveli, mesaha cetveH. 

- Proje. 
d İstiyenlct bu şartnameleri ve evrakı ke~f bedelinin yiz binde beJ1 nlsbetfn-

e3 bedel ile Güzel San'atlar Akademisi Tatbikat bürosundan alabilirler. 

Y 
- Eksiltme 29/11/937 Pazartesi günü saat 16 da Üniversite Rektörlüğünde 

apılacaktır 

n 4 - Eksıltmcye girebilmek için isteklilerin 17 bin 687,52 lira muvakkat temi-
at Vernı · · ı ı· · 1~- dır es: ve bundan başka aşağıdaki \•esikaları haız o up ge ımıes .uu.ını • 

nı~ - 1937 senesine aid 150 bin liralık Bayındırlık Bakanlığından almmış i.nfaat 
uteahhitl"k .. d' . d..x..1 ~ ı vesikası ve talibin kendisi bizzat muhen ıs veya ımmar e& ... se 

t Şaat ınüddetince fenni mes'uliyeti kabul ettiğine dair bir mühendia wya mi
•1arın N t . .. .a • la _.,.._ 

t(' 0 erden tasdikli senedini ve yahut da bır muhenwı veya ımmar ~ 
reken taahh'' d · d.v . d · eli rmesı· u e gır ıgıne aır no~er sPne ve · 

. 5 - Tek!if mektublan 3 ncü maddede yazılı bir saat eıneline kadM' Univer-
Btteye get ' ·ı k kab""-.L.. eril 'tek . ırı erek eksiltme komisyonu başkanlığına ma buz mu LLMKK v e-
d tır. Posta :ile gônderilecek mektublan n en geç 3 ncü maddede yazalı saate ka-
~ gehniş olması ve dış zarfının mühür mumu ile iyice kapatılmıı o1mall ,arttır. 
.;stada gecikmeler kabul edilmez. c 754h • 

Türk Hava Kurumu 

BUYUK PiYANGOSU 
EüyUk ikramiye: 40.000 

Bundan l:ıaıka: 15.000, 12.000, 10.000 
(20.00Q ve 10.000) liralık iki adet müklfat 

Uralık ikramiyelerle 
yardır .. 

. . Şimdiye kadar binlerce kifiyi zengin 
lfbrak ediniz ... 

eden be piyugoya 

[ inhisarlar U. Müdürlüğünden: 
7ı_~1d---------------·----------::..----~.:._,_1 

Q~r a~~ Çamaltı tuzlasında p.rtname ve tablo temasına aygun olmak 
muş~ Yenı bır elektrik santralı tesis1 ip kapalı zarf Ululiyle ebiltmeye konr 

r. 
ll 95Qoo -. Bu tesisatın montajı da dahil olduğu halde mull•mJDell bedeli lif İrmiJ' 
lll lıra ve muvakkat teminat 6000 liradır. 
t~ - Eksiltme 9{X1I/937 tarihinP. raııtlıyan Perşembe günü saat 15 de Kaba· 

l\7 Levaııın ve Mübayaat Şubesi:1deki Alım Ko111isyonunda yapılacaktır. 
ş be~ Şartnameler 475 kuruş multabilinde İnhisarlar Levazım ve Miibayaat 

; Siyle Ankara ve İzmir Başmüd:.irlü klerinden alınabilir. 
Cld - İsteklilerin, fenni şartnamede yazılı tak.atta bir guojen tesisatı yapmış 
bıu Uklarına dair resmi vesikalarını ve şaı1nameye uygun olmak üzere ihzar olun· 
gij § fenni teklif projelerini tetkik edilmek üzere eksiltme gününden en az 15 
tca n eYVeline kadar İnhisarlar Tuz Fen Şubesi Müdürlüğüne vermeleri müna
ltl saya gir..,bilmek için dahi eksiltmeden azami 2 giil" evveline kadar tekliflerini 

~a~ b~lunduğuna dair mezkur şubeden vesik~ ~lmaları Hi~dır. 
diğ Mühürlü teklif mektubunun, kanuni vesaıkı ve V :acı maddede yazılı 
fd~: vesılr..nyı ve muvakkat tenıina: akçesi makbuz veya mektubunu ihtiva 
~ k olar. kapalı zarflar ihale günü en geç sa~t. 14 de k~da: yukarıda adı ge-

J\lun Komisyonu Reisliğine nıaltbuZ mukabılınde venlmış olmalıdır. 
cB.~ c6960> 

""""""' 
ıtlakl .- Rapalı zarfla eksiltmeye konmuş olan bir adet çift devreli otomatik tabı 

~e· . 
2 

sı için taıib zühur etmediğindeıı pazarlıkla alınması kararlaştırılm11tır. 
tt Le:- Paznrlık 22.XI.937 tarihine rastlı~·an pazartesi günü saat 14 de Kabataş· 

3 
azım ve Mübayaat Şubesindeki Alım komisyonunda yapılacaktır. 

4 
- Muhammen bedeli 6000 lira ve muvakkat teminat ~ liradır. . . 

5 
- Şartnameler parasız olarak her gün adı geçen komısyondan alınabılır. 

taı - Eksiltmeye iştirak etmek isteyenlerin, fiatsız teklif mektuplarını ve ka· 
lii~glarını eksiltm .... d n evvel inhisarlar tütün fabrikalar fUbesi müdür-

6une e gunun e 
6 verıneleri lazımdır. _ 

l'ala .- İateklilerin pazarlık için tayin olunan gün ve saatte % 71' guvenme pa-
~rlikte adı geçen komisyona gelmeleri ilan olunur. c7517> 

(!'evıeı Demiryolları ve Limanları işletme Umum idara;r ılamhrı 
Ci~U?arnınen bedeli 68250 lira oıan 30,000 :ldet normal hat çam traversi 30/İ~in
!ıfld§rın/1937 salı gu"' nü saat 15.30 da kapalı zarf usulü ile Ankarada İdare bına-

a s t . 
~u i a ın_ alınacaktır. . . 

)j Şe gırmek istiyenlerin 4662.50 liralılc muvakkı.t temınat ıle kanunun ta· 
rı eıtığ· · · · ·· t 14 30 ı v sikaları ve nafıa müteahhitlik vesikası ve tekliflerinı aynı gun saa 

~r: kadar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. . sa•ıırn nameler 341 kuruşa Ankara, İzmir, E~kişehir ve Haydarpjl§& vemelerınde 
aktadır. (7719) 

I< lJ ş T u·· •• uzun kı:; geoo~rinde biı.e rahat uy-
en i . Y U : ku veren yastık, şilte ve yorganlarile 

~ lin:~ b_ir dostumuzdur. Memur, i~çi herkes yalnız 1 lira ile bir yasbk 
illr ve . . J d' . p•bt- yorgun dımağım dın en ırır. 

~Qka ika ve de11o• u: 1.tanbul, Çakınakçrlar .. ndal)f9cdar 
s_ lı. Ömer Bah oıhı. Tel 23027 

'-• •erlerh Beyol!unda ve Aukarada Yerli Mallar pazarlarıdır. 

ALOMİNYOM MATRA, ÇELİK BAŞ
LIK, GAZ MASKESİ VE MADEN 
1ŞLERİ FABRİKASI TÜRK LİMİTED 

ŞİRKETİ 
TASFiYE MEMURLUGUNDAN: 

İkinci lıan 
Alominyom ma tra, çelik başlık, gaz 

maskesi, ve Maden İşleri fabrikası Türk 
Limited Şirketinin tasfiyesine ve tasfiye 
memuru olarak İsmail İsa Caniş ve Ham
di Emin Çap'ın tayinine karar verilmiş 
ve bu kararname ticaret kanunu ahka -
mına tevfikan İstanbul Sicilli Ticaret 
memurluğunca tescil ve Sicilli Ticaret 
gazetesinin 6 İkinciteşrin 937 tarihli ve 
3276 numaralı nüshasile ilan edilmiştir. 
İşbu şirkette alacak ve sair hukuku 

ınevcud olanların ilan tarihinden itibaren 
bir sene zarfında tatil günlerinden maa· 
da her gün saat 10 dan 12 ye kadar İs -
tanbulda İş Hanında 2 No. lu daireye mü· 
racaatla alacaklarını kaydettirmeleri ve 
evrakı müsbitelcrini tevdi eylemeleri lü
zumu ilan olunur. 

Ta.3fiye memurlan 

lmıail lıa Caniş ve Hamdi Emin Çap 

Hendek icra Memurluğundan: 

SAÇEKSiRi 

KOMOJEN 
Saçhmn köklerini kuvvetlendirir. 
DökUlmesini keser. Kepekleri ta -
mamen giderir ve bOyOme kabili
yetini arbrarak saçlara yeniden ' 
hayat verir. Kokusu ıam, kullanışı 

kolay bir saç eksirldir. 

INGiLiZ KANZUK 
ECZANESi 

BEYOGLU • lST ANBUL 

Tokad Asliye Hukuk M1abkemesinden: 

Tokadın Hoca Ahmed mahallesinden Ha
cı Mehmed oğlu İbrahim kızı Nadide ne ko
cası Tokadın Beybağı mahallesinden Seyft 
oğlu Osman aleyhine açtığı bop.nma dava
sından dolayı.icra kılınan muhakemede mtid 
deaal~yh namına yazılan davetiyenin mu • 
malleyhln ikametgahının meçhul bulundu _ 
ğundan bahisle blla tebliğ iade edllmesi hu
kuk usul muhakemeleri kanununun 141 inci 
maddesi mucibince ilanen tebllğat terasına 
karar verlllp Son Posta gazcteslle Ufln tize .. 
rJne de mahkemeye gelmediğinden muha .. 
kemenln gıyaben yapılmasına ve ilanen gı .. 
yap kararı tebliğine ve bu b:ıptakl muhake• 
menin 23/ 11/ 037 tarihine talikine ıtnrar Te
rllmlş olduğundan yevmi mezk\irdn Tokat 
Asliye Hukuk mahkemesinde bizzat veya U· 

sulfine tevfikan bllveklle lsbat.ı wcut etme-< 
si aksi takdirde muhakemenin gıyaben ya • 
pılacnğı illin olunur. 

Son Posta 

Türk Ticaret Bankasına borçlu Hak· 
kının gayri menkullerinin paraya. çevril
mesine kaıar verilmiş olduğundan Mah
mudbey mahallesi derununda 47 metre 
murabbaında ve yüz elli lira kıymetinde 
35 No. lu arsa iki hisse itibarile bır his· 
aesi ve yine Özge kuyu mevkiinde otuz 
dönüm 4 No. Iu ve yüz elli lira kıymetin
de tarla ve yine Tepecik mevkiindc 34 
NC'. lu 63 arşın murabbaında böcekhane 
ru hisse itibarile bir hissesi ve yüz lira 
kıymetinde ve yine 39 No. lu ve iki dönüm 
266 arşın murabbaında tarla iki hisse itı
l>llrile bir hissesi üç yüz lira kıymetinc!e· 
ki gayri menkullerdeki borçluya aid his· 
seler bu kere birinci açık arttırma !le 
10/12/937 Cuma günü saat 10 da Hendek 
icra dairesinde açık artırma ile paraya 
çevrileceği ~ haddi layıkını bulmadığı 
takdirde ikinci açık artırma ile 25/12/937 Yevmi. Siyası. Havad.13 ve Halt gazetw 

cumartesi günü ayni saatte Hendek icra Yerebatan, Çatalçeşmc sokak, 25. 
dairesinde paraya çevrileceğinden ayni ı S T A N B u L 
haklara irtifak haklarına ve sair haklara l===---ıı::s===-=====~-====--1 
ml\lik olanlar yirmi gün zarfında evrakı Gazetemizde çıkan yazı ve 
mtisbitelerini ibraz etmeleri aksi takdir- ıesi.mlerin bütüıı haklan 
dP paylaşmadan hariç bırakılacakları ar· mahfuz ve gazetemize aittir. 

tırma şartnamesi bugünden itibaren her
k0mn görebileceği ve talih olanlar yüzde 
yl?di buçuk depo akçesi tediy~ etm>!Jeri 
ve daha fazla malUmat almak istiyen 
HPndek icra dairesinin 937 /634 No. lu 
dQsyasına müracaat etmeleri ilan olunur. 

Tokac1 Adiye Hukuk Mahkemesinden: 

ABONE FiATLARI 
t 6 3 1 

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

TOıudn 
YUNANİSTAN 

ECNEBİ 

1400 750 .00 160 
2340 1220 710 270 
2700 1400 800 800 

Abone bedeli peşindir. Adreı 
değiştirmek 25 kuruştur. 

Gelen evrak geri "erilma. 
ilanlardan me•'aliyet alınm~ 
Cevap 1çm mektuplara 10 kuruşluk 

Pul ilivesi lazımdır. 

1 

Pusta kutusu : 741 İstanbul 
Telgf'af : Son Posta 
·relefon : 20203 

Tokadın Büyü~ Beybdı mahallesinde ka- ı 
ın sağı akdemce Iblş oğlu Mehmed verese -
sinden iken hlUen hafidl Halil İbrahlm so· 
ıu akdemce ağcı açık oğlu Bekir bini Meh -ı 
med iken hllen veresesinden kızı Hatice ve 
arkası Aksu ırmağı önü tarik ile mahdut 
7040 metre murabbaı Ye 350 lira kıymeUI ha
ne ve maa bahçenin Tokadın Deve gormez 
mahallesinden Çarıkcı oğullanndan Osman 
otıu olu Süleyman kansı Muazzez tarafın -
dan tesclll taleb edilmiş olduğundan mud -
deablh hane ve bahçenin üzerinde gerek bU· 
verase ve gerek bllasale bir hak iddia eden 
nrsa bu baptaki itirazlarını havi arzuhalle· I 
rtle uaulü dairesinde Tokat Asliye Hukuk 1 
mabkeme.uıe müracaat etmeleri llln olu -ı 
nur. r.. .................................. .,.; 



'- J6 Sayfa SON POSTA lkiaeitepia ı• 

Fiatı her keseye elverisli 
't 

Büyük radyoların evsaf 

1 

• 
LiRA VEJıER.EIC 

ALINI~ 

Bu keşidenin en büyük ikramiyesi olan 

30.000 Lira 
NillET liŞESINE ÇIBTI 
Paıayı, bizzat Nimet Abla, Balıkesir Kazası Kebıud Nahiye

sinde 15346 n•1maralı bilet sahibi Bay Nafiz'iu evine kadar ıötiir
dü, teslim etti. Bay Nafiz sonderece memnun kalarak ve Nimet 
ablaya iyi bir bahşi1 vererek trene kadar t~yi etti. 

Ayrıca: İkinci ikramiye olan 15.000 lirayı da 
8185 nuıııHralı bilet sahibi Bostancıda Bayan Anjel'e verdi. 

ADRESE DiKKAT. latanbul Eminönü 16 No. ııı 
• Nl.MET GlŞESl sahibi : NiMET ABLA OZDEN 

i N K 1 B A Z 1 

HAZIMSIZLIK Can Rızkullah Kllrdi 
Halepte biltiln TOrkçe 
ve yabancı gazete ve 
mecmualar bayii 

Mide ekşilik ve yanmalarmı 
riderir. Son de
rece tebif edil
miı bir tuıı:dur. 

Mümuil mü1-
tııb:ıarlardaa da
ha çabuk, daha 
kolay, daha lı:at'i 
teair eder. Mide 
ve bn .. kları a· 
lı~rmu. Atıı· 

daki fena koku
yu ve tad.aıılıtı 
defeder. MAZON 

iaim ve 
HOROZ 

Marlı:uına 

dilı:kat. 

CAFER Mi.iSHiL Şekeri 
Tesiri kat'i içimi kolay 

en iyi müshil ••kerldlr. 
Bilumum eczanelerde bulunur. Posta kutusu 1255 

ilan Tarifemiz 
Birinci sahil• 400 '•ruı 
l kinci sahil• ıso >> 
O çünci .ahil• ıoo ,, 
Dördiincii sahil• 100 » 
iç tahileler 60 » 
Son aalıile 40 » 
Muayyen bir müddet zarfında fazla· 

ca mikdaıdı il!n yaptıracaklar ayrıca 
tenzilatlı tarifemizden istifade ede
ceklerdir. Tam, yarım ve çeyrek sayfa 
ilanlar !çin ayrı blr tarife derpi~ 
edilmiştir. 

, ____________________ ...... mm ... --~ 
Son Posta'nın ticari Hanlarına aid 

işler için §U adrese müracaat edil .. 
melidir: 

Kirahk fırın a Son Posta Matbaası 
\Tİ kazasında çar~ı Ozerinde Neşriyat Müdürü: Selim Ragıp Emeç 
numHralı fırın kırıılıktır. s. Ragıp EMEÇ 

içindekilere moracaat 972 <il SAHİPLERİ: A. Ekrem UŞAKLIGlL 

tıiacllılı Kolleldll f lrke*' 
Kalıramanzaclı BaD 

An.kara caddeel 

ve kudretinde . 
Lüks gösterisli· 

' 
bir radvo 

38 MODELi 

SoQuğa karşı 
tedbir alınız 

Yalnız sıkı giyinmek 

kafi değildir 

Cebinizde bir ttıp 

kaşe 

GRiPiN 
de bulundurunuı l 

Üşütmekten mütevellid baş, diş, adale, bel ağrılarile kırıkutı 
ve emsaline karşı en seri, en kat'l teslrlt il!çdır. 

icabında günde 3 kaşe alınabilir. 
Taklitlerinden sakınınız ve her yerde ısrarla 

Gripin isteyiniz. .. _ .. _ .. __ 
BU AY 

40 sayla olarak hazırlan~ 
Aynca 8 sayfa ek, 1 bnyük örnekler paftası. Her genç kadın gıbi• 

her yuva sahibi aibi aiz de YARIN bir (EV • iŞ) 
alınız. 15 kuruştur. 


