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Atatürk dün Tuncelini şereflendirdile 
Hozat deresi üz~rinde inşa Almanya, lngiltereye 10 

edilen beton Singeç köprüsünü senelik bir mütareke 

bizzat Atatürk açtılar teklif ediyor 
Bilgük Şef imar faaliyeti hakkında izahat aldılar ve Tuncelinde 

kendilerini karsılauan minimini mekteb çocuklarile konuştular 
-·········-·-········-······· .. ··--··-·····--

Müftülere dair 
bir kanun 

teklifi yapıldı 
Teklifte müftü adının 
başimamlığa tahvili 
taleb edilmektedir 

Ankara 17 (Husust) - Muı meb'usu 
Hakkı Kılıcoflu viliyet ve kazalardaki 
müftü adının başimamlığa tahvili hakkın
da meclise bir kanun teklifi vermiştir. 
Teklif bütçe encümenine havale edilrnış
tiT. Hakkı Kılı<: teklifinin mucip sebeb
lerini mazbatasında ıöyle izah etmiştir: 

(Devamı 11 inci sayfada) 

Berlln, Orta Avrupada serbestce hareket 
edebilmek şartlle on sene müddetle 

müstemlehe meselesini ortaya atmıyacahmış 

Lord._H:ılif a~ dün Berlinde temaslarına başladı, bu akşa 
Munıhe gıdecek, cuma günü de Hitlerle görüşecek 

Londra, 1 7 (Hu~ 
susi) - Sunday Ex· 
press gazetesine gö
re Almanya müs
temleke meselesine 
dair, Orta Avrupa
da serbestce hareket 
etmesine mümanaat 
edilmemek şartile 
İngiltereye on sene· 
lik bir mütareke 
teklif edccektır. 

Alman. hariclı1e nazın Kont Ciano ilı bir cırcıda 

Gazete bu husus· 
ta Berlinden Lon· 
draya bazı malfuna\ 
geldiğini ilave et
mekte ve on senelik 
mütareke devresin
de A 1 mil n ya 
nın müstemleka me 
selesini asla mevzuu bahsetmiyeceğmi şartların şunlar olacağı tahmlıı edi 
bildirmektedir. mektedir: 

Bitlerin mütareke için ileri süreceği (Devamı 11 inci sayfada) 

Şehir Meclisinin dünkü toplantısı 

Selcimi 1uet 

Bu isim kalkmalıdır! 
Dün görüştüğümüz Şehir Meclisi azaları da (Kadınlan 
Es· rge rr e Derneği) nin adını ve srayesini beğenmiyerek 

sür'atle değiştirilmesini jstiyorlar 

T \I ,•}\ K.ıdınL\rt 

F'·IR< ,f\\f l>l·R~ECl 
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2 Sayfa 

·Hergün 
1 

Yazı Çok Olduğa /çin 
Bugün Konamadı 

Şehir Meclisinin 
dünkü toplantısı 

(BCt.§tarafı 1 inci sayJada.) 

Bu sokakta eskiden cuygunsuz kimse
ler• varmış. Fakat bu cuygunsuz kiıJıse
ler, oradan çoktan sürüldüğü halde, bi -

Çl\Te sokak auişöhretinden kurtulama -

mı!J. 

cİnsanın adı çıkacağına cam çıksın!> 
derler. Anlaşılıyor ki, adları kötüye çı

kan sokaklar da, talihsizlikten yana, 
isimleri fena çıkan insanlardan geri kal
mıyorlar. 

SON POSTA 

Resimli Makale: X Şarkı ve garbı ayıran farklar.. X 

Nitekim, cFeridiye, sokağında oturanlar, 
mevsimsiz, nkitslz ve biçimsiz ıdyareUerle 
rahatsız edlltyarlarmış. Çünkü bu töbekAr 
olmuş sokağın vefakar müdavimleri, oradaki 
.tapılan, hfill aynı IAübalWkle çalıyorlarml§. 

Şimdi, orada oturanları. mahud cFeridl-
1e• nln suişöhretl yüzünden taciz olunmak
tan kurtarmak lçln • sokağa. yeni bir 1sJm 
takllacakmış: 

Garb memleketlerinde bir pazar giint1 dolaşmaya çıkan
ları gözden ıeçi.rinJz. Aralarmda seviye ve ıervet farkını 
dikk3te çarpar bir fekilde göremezsiniz, hissedilmiyecek de
recede azdır. Buna mukabil ıa.rk memleketlerinde seviye ve 
ıervet farkı derhal göze çazpar. 

Garb gıdaya sadece vucudu besleıne noktasından. bakar, 
lezzet ve faz) alık kısmına bakmaz. artırdıjı parayı ıiJinme
sine hasredeı, ıark ise bilfilris gıdanın lezzet kısmına bakar, 
paraı;mm en btlyük lasmını buna harcar, aiyinmeyi ildnci 
dereceye bırakır. Biri garb, diğeri prk dÜJÜncesidJr. 

cTemlz Sokak!• 
Azalar, bu tekllfe hlç düşünmeden aynı ce

vabı verdiler: 
- Muvafık.!. 

Elbet te muvafılı:!. Töbeklr olan kadınlar 
1slınlerlni değ1ştlr1rler de, töbekA.r olan so
kaklar değiştirmezler nü? 

Temenni edelim ki, tez günde, Beyoğlunun 
diğer bazı maruf &<>kakları da aynı Akıbete 
kavuşsunlar. Ve onların levhalarında da şu 
1slmlerl omyalmı: 

cBa.klreler sokağı> 
cMelfileler caddesiı .. 
Onu taldb eden teklif de, merhum pır Ab

dülhak Hamid'e dalrdl. 
Kabul edilen bu teklife ~öre. Abdülhak HA-

mldln evine bir plAka asılacak, n Tatsim
dekl caddeye konulan: cAbdülhalt Hamldo 
ismi, üstadın lçlnde yaşadığı sakata na.klo
lunacak. 

Dün Şehir Meclisinin bu kararlarına iki de 
temenni Ilft've edildi: 

( S .OZ 
Köşegastığı 

Müsabakaaı 

Halkevlerinln kütübhanelerinde birer Ab- Şikagocıa yapı.lan bir köşe yastığı 
dü~_hak Hamid köşesi bulundurulması, müsabakasında birinciliği, yukarıda 

Universltemlze, bir şeref sütunu dikilmesi resmini gördüğünüz yastık kaza.IJ.ID.lŞ -
ve Hamid gibi büyüklerimizin tsimlerinln bu· .. . . ·. 
sütuna altın b.arfierle yazılması... tır. Bu yastık, tıpkı bir goz bıçımınde -

* dir. 

AR A ·s D N DA 
·--'.~~~----------------* 

HERGUN BiR FIKRA 
On kuruş bahşiş 

Huil hüngür hii.ngü.T ağlarmıf. O-
nu bu halde görenler sormtı§lar: 

- Ne ığ1ıy01"i1Ln, ne olc:lu? 
Ha.ria cevcıb t>e'l'mif: 
- Yüz lira kaybettim. 

- v cıh vah, bulmak amidi de yok 
ha? 

- Buldular, getirdiln; uıl 0114 ağ

lıyon.ım ya! 
.-- Neye? 

1 
- ·Bulup getirene on kuruı bahşi§ 

ı1ermtk mecburıiyetind.e kaldım da. 

·- * Dünyanın en çok 
Sevişen çif tl 

Nobel malla/atını 
Kazanan muharrir 

) 

İkinciteşrin 18 

r- " 
Sözün Kısası 

Oku da 
inanma 

ismet HulOel-

D ün sabahleyin evden çıktım. 

Akşam evgime döndüm. Bütün 

bu müddet esnasında hiç sinirlenmedim. 

* Sokak.ta hiç bir dilenci bana el aç -
madı. 

* Beyoğlu caddesinde koluma çarptık -
tan &onra bana dönüp: 

- Gözün kör mü be adam! diyen ol -
madı. 

* Haliç vapuruna bindim, vapur iskeleye 
tam vaktinde gelmişti. Gene tam vak -
tinde hareket etti. 

* Sokakta kavga edenlere rastgelmedim. 

* Kadın eşyası satan mağazaların came-
kAnlarının önünde bir tek kadın dur • 
muyordu. 

* Öteberi alacaktım; hangi mağazaya gir-
dimse hepsinde de bir tek fiat &öyledi • 
Ier. Ve p1f?rlığı kabul etmediler. 

* Kömürcüye uğradım, kömür alacak -
tını. 

- Kaça? 
Dedim. Bana bir ay evvel söylediği fia

tı söyledi 

* oaatimi Karaköydeki saatle Ayar ettim. 
Eminönündeki saatle de, Beyazıddaki sa
atle de saniye şaşmıyordu. 

* Yağ aldım. Zerre kadar hilesi yoktu. 
ismet Hulılsi 

Bütün Japongada 
/ngiltereye karşı 
Hücum şiddetlendi 

(BCt.§taraJı 1 inci sayfada) 

Nevyork 17 (Hususi) - Amerika mat
buatı 9 lar konferansının vardığı netice
yi hiçten ibaret saymaktadır. 

Nev-York-Times gazetesi: 
j - Acınacak bir vaziyet, diyor. 
· J ournal of Commerce ise: 

Dün verilen blr diğer karara göre, artık, Evlenmek için takib edilen 
umumi evlerde çalışan kadınlar, aşıladıkları 

.t5u sene Nobel edebiyat mükafatı - Japonyaya karşı iktısadi abluka ya-

hastalıkların tedavi masrafını ceblerlnden garip bir usul 
verecekler. 

Yani, belediyenin, oraya gidecek olanları Dünyanın en zengin a~amlarından 

Fra.nsız muharrirlerinden Roger Mar - pılmasına ve Çine ;fiilen yardım edilmesi
tin du Gord.'a veri.1ıniştir. Yukarıda ne kara: verilmedikçe iş~ içinden çıkıla-

. . . d:;.ıı,.,-;..,- uh . b .• mıyacagını kaydetmektedir. 
hastalığa yakalanmaktan korumak ıc:ın ala- sayılan 5 7 y~ında. Belçikalı Aben 
cağı tedablrin, ve vesaitin masrafları, her a- Brükselde güzel bir dansöz ile tanış • 
yın muayyen zamanlarında, o evleri işleten- mış ve onunla birkaç ay birlikte yaşa-

resmını gör u.g~uz m arnr, u mu-
kafatı kazanan 6 ncı Fransızdır. On - Komadan bir ses 

lerden tahstı edilecek! mı.ştı. Dansöz Peşteye gitmek üzere 
dan evvel hep Fransn: <ılan Sul1y - Roma 17 (A.A.) - Havas a.jansı mu -

ha birinden: 
Prudhomme, Mistrol, Ronion Rolland, * Belçikalı zenginden ayrılırken · eğer bir 

Ve ... ~elediye zabıtası talimatname proJe- erkek çouguw dünyaya ietirirse mazisini 
s1nln muzakeres1ne devam edfidl. · . . 

İtalya ile Almanyanın, Çin ile Japonya 
Anatole France ve Bergson da bu mü- arasında mutavassıtlık yapmak üzere bir 

Müzakere edilebilen üç maddenin en fazla nazan dikkate almıyarak kendısıle ev- kifatı almışlardır. müdahalede bulurunalarına İtalyan mc-

münakaşa koparanı ŞU oldu: }eneceği vadini alnuştL 
cYollarda ve meydanlarda, belediyece k·o- Aben'in sevgilisi şimdi Belçikalı bir B lin h t hah . direkt" ·· 

ı ka l d b bulund w b" w er ayvana çesı oru -
nulmu~ o an nape er en aşka yerlerde, ve hastabakıcının ugu ır dogum 
evlerin. dukkAnların sokak üzerindek.l kapı- hastanesinde bir erkek çocuğu doğur _ ne bakılacak olursa, dünyanın en çok 
lan önünde oturmak suretile sokağı işgal muştur. Bu hadisenin telgrafla Aben'e sevişen çifti yukarıda resmini gördü -
etmek yasaktır• w.. .. B l' h balı . d k" 
canım, bu maddenin de münakaşa edJie- bildirilmesi üzerine hemen Peşteye ge- gunuz er ın ayvanat çesın e ı 

bilecek neresi var? diyeceksiniz. Fllhaki.Jm: lerek. vadini yerine getirmiş ve geçen karı koca su aygırlarıdır. 
~u madde, evvelA hlç bir itiraza mahal bırak- salı günü 19 yaşında bulunan bu dan-
mıyacak kadar dört başı mamur iörünüyor. söz ile evlenmiştir. Pamuk toplamak için bir 
Fakat bakın Belbıi İzzet ne diyor: ------ l k .J'c d ld• 

Dünyanın en garip 
vasiyetnameleri 

fmza yerine parmak işareti bulunan 

bir vasiyetnamenin muteber ve hükmü 
cart midir? Londra mahkemelerini he -
mt>n de ilk defa ifgal eden böyle bir me-

sele hakkında İngiliz hl.kimleri hüküm
lerini vermi§ler ve parmak işareti ile o-- Efendim... Bu madde değlştlrilmell... F ordun "Sulh gemisinin,, a et eş,e i l 

İstanbul §ehrlnln kenar mahallelerinde, !,.- h • Ak b • ı · t · t b hük ·· " azın a ı etz Amerikada pek çok senelerdenberi a!l vasıye namenın mu e er ve mu 
!erinden otomobil değll, yük arabast, hattA • ld y kabul tm" 1 di B mu·· 1915 ilkka"nununda, otom.obı·ı kralı Han- pamuk mahsulünü toplayacak bir ma~ carı 0 ugunu e ış er r. u -beygir. eşek bile geçmlyen sokaklar var. Bu 
sokakların, lk1 odalı evlerinde oturan fakir ri Ford bir gemi satın alarak, ismini kine yapılması için bütün makinistler rıasebetle gazeteler bazı garib vasiyetna

ruelerden bahsediyorlar. vatandaşlar, faraza bunaltıcı bir yaz gece- cSulh vapuru> koymuş, bununla Avru- büyük gayretler sarfetmekte idiler. 
sinde, nasıl hava alacaklar? Kapılıırının ö- paya seyahat etmişti. Oraya varınca da Son zamanlarda böyle bir makine ya -
nüne lk1 sandalye atıp biraz soluk alnta::rın- 1916 Noelinde, siperde çarpışanları çekip pılabilmiş ve bütün pamuk toplayan -
lar mı? w b 1 alacağım ve harbe nihayet vereceğim lar tarafından kullanılınaga aş an -

Böylece ba..şhyan münakaşa, şöylece cevam demış· tL Fakat kazın ayagyı öyle çıkmadı. mıştır. 
etti: 

- Ne demek ... Sokak ortasında hava mı Sefer, muvaffakiyetsizlikle neticelendi. Bu makine son derece mütekarrul sa 

Mesclu birisi varis yapmak istediği bir 
genç kızın fotoğrafının arkasına cher şe-

yimi buna bırakıyorum, diye vasiy~tlni 
y:ıpmıştır. Diğer bir kadın da dünyanın 

en uzun vasiyetnamesini yapmıştır. Bu 

vasiyetname 1066 sayfa ve 95,940 ·keli -ahnırml§? Bu müsaadeyi verin de, görün ve Ford hayal inkisarına uğrıyarak Ame- .~ılmaktadır. Mahsulü tamamile topla
siz sokakların halini. Alimallah, es dde orta- rikaya döndü. . dığı gibi iyisini ve kötüsünü de seç -
sına nargile kurarlar! Son günlerde bu sulh gemisinin enka- mektedir. Bir saat içinde 4,000 metre nıeden mürekkeb imiş. Vasiyetnamede 

- Hem ne münasebet efendim ... İ.itaııl>u- zımıı bir mühirmnat fabrikasına satıldı- .murabbaı mahallin pamuğunll bu su - koyduğu şartlarından birisinde hiç bir 
Jnn bava alacak yeri mi yok? B~lediyenln h"l dan b h dil · · 

ğ k k gyı haberini alan Ford: retle toplayıp seçmektedir. Yeni maki- veç ı e yaşın a se memesını ve r "•.ırd1 ı os oca parklar inler, cinler için 
mi"J Gitsinler, oralarda istedikleri kadar ha- •- Desenize emelirnde muvaffak ola- ,neler şimdiye kadar Amerikada pamuk mezar taşma doğduğu tarihin konma -
valansınlar! madım. Şimdi gemiyi parçalayıp, erite- toplamak için çalıştırılan işçil~rin mik- masını ısraren istemekte ve buna mu -

Neticede, bu maddenin müdafileri ağır cek ve bunlardan kurşun yapacaklar> .darını 2 milyondan beş yüz bine indir-! halif hareket eden varislerin haklarını 
bastılar. Ve münakaşası 30 dakika süren demiştir. miştir. l kaybedeceğini zikretmekte imiş. 
30 uncu madde de kabul edilince, rets Necib 

hafilinde reevsimsiz nazarile bakılmakta 
ise de bu kabil bir müdahale, İtalyan dip
lomasisinin ulaşmak istediği gaye olmak
tan çıkmalnıştır. Ayni mehafil, Japq,nya
nı'l ne Brüksel konferansını ve ne de A-
merikanın tavassutunu kabul etmiyece •• 
ğini, fakat zaman geldiğinde İtalya He Al
manyanın müşterek bir hareketlerinin 
muvafiakiyetle neticelenebileceğini be -
yan eylemektedir. _ .......................................... ------···· 
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Müzakere, bittabi kA.fi görüldü. Fakat bu ' ' 
uzun celsenin yorgunluğu arasında Necib Bir gazetede okuduk: için Alınanyadan surf'~i mahsusada gelen ve matluba muva-
Serdeng~;tı ilk defa olarak, mecllsln bundan ı c- Bukaç sene evvel Dersimde (3) metre kutrunda, (0,0) fık b11ian bir mütehassısa tamam (11,000) liraya satılmış.> 
sonraki toplantı gününü bildirmeyi unuttu! metre uzu.nluğunda hır ceviz ağacı kesilmiş, bu ağacı kesil- Evet bu satırları muhterem bir meslekdaşımızda okuduk ve 
Eğer azalar .bundan sonra toplanacakları 1 dıği noıctadan bir Ka=adeniz limanına kadar getirmek için arkadaşımızın doğru sözlü olmasına ragwmen hikayesinin ha-
günü tahmin etmekte müttefikan isabet 1 
gösterirlerse, sehlr meclisimizin s:ı.de ferase- (4000) lira nakliye ücreti verilmiş, sonra bu ağacı görmek kikat olctbilcceğine inanmadık, fakat ey okuyucu sen: 

!~~~;e::;:;~tine dPğ!:, kerametine de iman L 1 s T E R ı N A N' İ s T E R İ N A N •• ı A l 

Naci S3duila.Jı ------------------------------------------------------------------------~--------·----~----...J 

Kalemin kuvveti bileğinkin -
den müessirdir 



- il lkincitepia SON POSTA 
---- ---- -- ---- --- ·--·---

TELGRAF HABERLER i. 
lngiliz ve Belçika Kralları 
Londrada nutuk söylediler 

Londra 17 - İngiltere kralı, resmi tiri şükranlarını bildirmiş, iki memleket a- Londra, 1 7 (A.A.) - Belçika kralı 
ziyaret yapmak üzere buraya gelmiş o - rasındaki münasebatm ötedenberi sıkı ve Buckingham sarayında Londra şehir 
la., Belçika kralının şerefine dün ak - dostça olduğunu söylemiş ve demiştir ki: mümessillerini kabul ettikten sonra 
fam verdiği ziyafetteki nutkunda iki cİngiltere bize yalnız istiklilimizin tek- Belçika elçiliğine gitmiş ve orada ya
ınemleketi birbirine bağlıyan müşterek r&r teessüsünde yardım etmemiş bu is - rım saat kadar kalarak Belçika tebaala
mı>nfaatler ve müşterek ideallerin yarat- ti~i.li müdafaa hususunda bize yardım rını ve Bayan Baldvin ile Lord ve Ba
tığı sağlam bağlan kaydettikten sonra a- vadinde bulunmuştur. Zaman geldi ve yan Samuel'i kabul etmiştir. 
radaki muhabbet ve sıkı dostluğun ebe- İngiltere derhal ve terddüt göstermeksi • Paris, 17 (A.A.) _ Fransız gazete-
dıyYen kalması temennisinde bulunmuş zin verdiği sözü tuttu. leri, Belçika kralı Leopold'un Londra-
ve istikbalin, hüsnü niyetle ve harici si - Kral Leopold, İngiltereyi sulhun bc-k- yı ziyareti etrafında muhtelif ta~min-
Yasette dürüst bir hareketle sulh dava - çisi olarak tavsif etmiştir. lerde bulunuyorlar. 
sına hizmet etmek yolundaki azmimizde Londra 17 (Husust) - Bu gece de «Üeuvre> gazetesi, kralın Londrada 
su~hun en kıymetli inancasını bulaca&ı - Buckingam sarayında mükellef bir balo müstemlekeler meselesini ve merkezi 
na kanaatim vardır> demiştir. verilmiştir. Balo esnasında, ilk defa ola- Avrupa vaziyetini görüşeceğini yaz.-

Belçika kralı Loopold, İngilterede ge- ra;r bir caz orkestrası dans havaları çal- maktadır. 
çirdiği uz.un senelerden ve umumi harb mıştır. . . cJour> ise, kralın İspanyada bir mü
senelerinde binlerce Belçikalıya İngiliz Buckingam sarayında şımdıye kadar tareke akdini müzakere edeceği müta-
nımetinin gösterdiği kabulden dolayı ya:nız askeri bando çalardı. 1easında bulunmaktadır. 

···ı:~~~I;~···k~~f ~;~·~~~~·d·; ... TE;az;zı·n .. ıurkçBsi 
ınüşkülit henüz bitmedi 

. ----
Saylav Fazıl Ahmet Büyük 
Şefin emir ve direktifleri ile 
kelimenin aslını teşrih etti 

[ 
Bu Sabahki 1 

- Gazetelerde 

m#talesinde Dlyarbamda yapılan demlr
yolu töreninden bahsetmektedir. Bu tören 
mi.ınasebetile Nafıa Veldll Ali Çetinkayanın 
s0yledlğl nutkun bazı parçalarını iktibas ve 
bunları teşrih eden Yunus Nadı sözlerini 
şoyle bltlriyor: 

cŞlmdl bütün şfmendfferlerl ecnebi kum
panyalardan daha iyi olarak kendimiz işle
tıyoruz, ve bt\tun şimendlferlerimlzi kendi
miz yapıyoruz. Atatürk Türldyesinde tahak
kuk eden fnkıl6.pları anlamakta müşküllt 
!:ekenlere yalnız bu şimendiferclllkte lemin 
ettiğimiz tarakkller üzerinde düşünmelerini 
tavsiye ederiz. 

E.ı 
e Krallar kralı t1e 

imparatorlar imparator 
evini, barkını satıgor 

Yazan: Seliın Rqıp Emet 

B ir zamanlar Haile Selasse adf. 

le anılan Habeı imparatoru, 
bugün, İngilterede, Londra §ehrinin mil· 
tevazı bir mahallesinde bir mülteci ha· * yatı yaşıyor. Krallar kralı ve lmpar~tor-

Tan - Ahmed Emln Yalman cTaniyenin ~r imparatoru, herhangi bir ihtimale 
karası ve beyazı• başlıklı bqmakaleslnde ,_ t .. anrp ngilterede vaktile tedarik c•-f• 
munakaşa menuuna dokunuyor n ancat ...... .,. 
ayni gazetede çal1Ş&n w arkad9.4111 milna~ olduğu evini ve işlerini çabuk görmek 
kqada belki tugaya tutU.flllıyacatıannı ı- içjn almış olduğu otomobilini satılığa ~ı
şaret eden Ahmed Emln, Atagündüsiin ten- karmıştır. Çünkü parası yoktur. Vaktile 
di gazetesinde, kendine karşı yazdıtı bir me-1 k ti · t ked k 
polemik yazısından bahsederek, Aka ile .,...: _ e ~ı _ e~ . er en beraberinde •· 
münakaşaya ctrlfiyor. Akagündiiz Ahmed lıp gotürduğü ıddia edilen servetin aslı 
Eminin cBlr hastalık: tavsiye mektubu• ad- ç1kmamıştır. Yakın bir atide memleketi. 
lı yazuıına cevab vennif, tavsiyenin kötüsü ne dönebileceği zannile beraberine aldı· 
oldutu gibi, ly1al de olabllecetın1 aöylemJştir. . 
Ahmed Emin de verdlti cevabda tavsiyenin ğı pek az mıkdar para ise suyunu çek• 
karuı lle beyazını blrblrlnden ayırdığını mek üzere bulunuyor. Başında, İtalyan 
söylüyor ve sonra ıu neticeye varıyor: Zl"hirli gaz ve tayyare boml>alanndm 

cMemletet1ınlzde intıllbın yeni devri için kurtulabilmi• akraba! y 
(rasyonalizllsyon) diye bir programın Büyük . . 7_ an var. arıntn 
Şef tarafından kabul edilmesi, tavsiye ır.ek- endışesı bugunden omuzlarına çöknıdf 
tubunun delllet ettiği sthnl ihtıyaU:ınnın ve onları manen çökeı4tniştir. 
ölümü demektir .• 

* Kurun - Asım Us da bugünkü başmaka- Habeşistanda birçok zorluklarla karp. 
lesinde Atatürk'ün son seyahatleri ve yeni laşan İtalya, sabık imparatora memleke
Diyanbakır ismi üzerinde durmakta ve bu tine dönüp İtalyan hakimiyetini kabuJ 
isim değişikliğinin hatlld manasınd" vatan etmek şartile eski mevküne muadil bil 
çevresi içinde yeni bir hayat t.ekA.mülünün 
beşareti olduğunu yazmaktadır. vaziyet vermeyi teklif etmektedir. Kral· 

Asını Us iki gün evvel yazdığı Diyarıbalur- lar kralı için, bu teklifi kabul edip yan· 
da temeli atılan Cizre hattının temel atına nın maddi endişelerinden kurtulmak 
töreninde bizzat Atatürt'Ün bu töreni ıerer. derhal mü k "· d" F k t H ·1 s ı sM 
kndirrnelerl ve törenin Atatürk'ün bu güzel m un ur. a a aı e e a 
şehri ili< defa şerenendirmlş olmuının 20 in- hiçbir zaman yıldızı barışmamış olduf1J 
el yıldönümüne tesadüf etmesinin tarihi bi- İtalyanın bu tekliflerini reddederek se 
rer ehemmiyet aldığını kaydetmektedir. !aleti tercih etmektedir. Şu kadar var k.J 
Asım Us 20 yıl evvel bu tehlrde orJular - t .. 

kumandanı sıfatlle bir silrfl askeri meşgull- o:ıun bu vaziyetini gorenler, ngıliz ha· 

Londra 17 (Hususi) - İspanyadan ec- helerde şiddetli bir ateş faaliyeti gcirül
neti gönül.iülerin geri alınması, iki ta - müştür. Her iki tarafın da şimdi Mad -
:rafa muhariblik hukukunun verilmesi ve rid cephesine ehemmiyet verdikleri gö
kontrolün takviye edilmesi gibi üç esas rülmektedir. Bu sabah hükfunet topçu
iizerinde anlaşılmış olmasına ve Rusya- su şehrin Frankocular eline geçmiş oian 
ıun da İngiliz planını kayıtsız ve ıartsız Oniversite mahallesini, Franko topçu -
kabul etmiş bulunmasına rağmen mese- lan da şehrin hükfunet elinde bulunan 
le bitmiş sayılmamaktadır. Şimdi İspan- m"?rkez semtlerini bombardıman etmlş -
Yada çarpışmakta olan iki tarafın cevab- lerdir. 
lan beklenecek, bu arada da teknik s~lamanca 17 (A.A.) - General Fran
Pürüzlerin tedkikine devam edilecektir. co, matbuata fU beyanatta bulunmuştur: 

Ankara 18 (Telefonla) - !!!azizde Halk 
evinde Elaziz meb'usu Fazıl Ahmed, At:ı
türkten altlığı direktif VJ! emir üzerine 
bir müsahabede bulunmuş ve arabça 
sanılan Elaziz kelimesinin Türkce mP.m
leket manasına gelen el ile gıda manası
r.a Azıgdar. terekküb ettiğini, bu itibar
la kelimenin münbit, mahsullü, ve bere
ketli manasına geldiğini söylemiştir. Ve 
Atatürkün dikte ettirdiği notlan oku -
muştur. Bugünkü Ulus gazetesi de Elaziz 
keJimesinin yerine Türkce olduğu ıçin 
Elazıg ismini kabul ederek kullanm;şur. 

yetler arasında utr&fll'ken Dlyanbatır orta- riciyesine bq vurarak kendisine, İngilb 
sında bir ana cadde açtıran Atatürt'fln bir h3zinesinden muayyen bir tahsisat baf
gün Dlyanbatırdan geçen ve iti komtu latmıya teşebbüs etmişlerdir. Fakat Ha· 
memlekete giden bir demlryolunun açılma . . f 
töreninde bulunması DtyarıbakırW&r için ıle Selasse talyanın tekliflerini reddet. 

İngiliz mümessili tayin edildi c Kiliseyi ve hristiyan medeniyetini mü 
Londra 17 (Hususi) - Ademi müda - dafaa edeceğiz. Yeni devlet hakiki b;r 

hale komitesi reisi Lord Plymut, Mosko- demokrasi olacak ve bütün vatandaş1ar 
va hükfunetinin İngiliz planını aynen ka- hükılmete iştirak edeceklerdir.> 

[Büyük Şefin ıeyahatlerine aid taf~i
lılt birinci ve on birinci sayf alanmızda
dır.] 

olduğu gibi bOttin Türk mflletl için de paha mesine mukabil İngiliz hazinesinden m:ı
bt lçld lmez bir bahtiyarlık olduğunu yazmak- aş almak gibi bir derekeye düşmeyi ka-
a ır. 

bul edecek olursa, o zaman, bütün bu 
yaptığı feclakArlıklan, topyekun, kendJ. Ortaköyde bir 

ihtiyar genç bir 
kadını yaraladı 

bul ettiğini, gerek Valens, gerek Sala- Creneral, dini tarikatlar idaresinde ya-
ınanka makamlarına bildirmiştir. pılan tedrisatı ve cizvitliği meneden ka-
Diğer taraftan İngiliz hükumeti İspan- nunlarla rahiblere aid emvalin müsade -

.y_aya ilk ticari mümessilini tayin etmiş - resine dair olan. kanunların kaldırılacağı-
tir. nı ilave etmiştir. 

Bu mümessil, İniglterenin Arnavud - Yanlış bir haber 
luktaki eski konsolosu Sir Robert Huc - Londra 17 - Amirallık dairesi, Bar -
hinsondur. celonadan ve Cardiwn adındaki İngiliz 
İspanyada çarpıtma tekrar kazıştı vapurunun Asilerin bir tayyaresinin te-
~ondra 17 (Hususi) _İspanyadan bil- cavüzüne_ uğramış olduğuna dair olan ha

dırıldiğine göre dün akşam bütün cep - beri tekzıb etmektedir. 

Ziraat aı;ff ;ri f~brik;sTkuruluyor 
Orta anadoluda 12 vilayet ~~ylü~~nün her biri birer 

fenni alet aahıbı edılecek 
Ankara 18 (Telefonla) _ Zir~t Ba - zırlanmaktadır. Şimdilik bir fabika ku

kanlığı Atatürkün senelik nutkunda işa- rulması, pulluk, tırmık, tohum temizle -
ret ettiği işler üzerinde bütün ziraat teş- me, ekme, ilaçlama makinelerinin bu 
k."latını seferber etmiş bulunmaktadır. fabrikada yapılması mutasavverdir. Or
Bunun için bir çok komisyonlar kurul - ta Anadolunun 12 vilayetinde bulunan 
~'1Ştur. Bu komisyonlardan birinde köy- 600 bin çiftçi ailesinin en kısa zamanda 
lunün asri ve teknik ziraat aıetlerile tec-ı hiç olmazsa birer pulluğa sahih olmaları 
hi~i :traf ında tedkikler yapılmaktadır. temin ~dilecek.tir. B~ndan ~a~ka gü~re 
ICoylunün muhtac olduğu pullukların mcseles_ıle de ehemmıyetle ıştıgal edıl -
~rd içinde yapılması için bir plan h:ı - mcktcdır. 

Antikomünist 
paktının tatbikatı 

Roma 17 (A.A.) - Hali hazırda ltalva 
ile Almanya ve Japonya arasında ko

0 

-

münizm aleyhinde aktedilmiş olan itilafa 
merbut protokolun derpiş etmekte oldu
ğu daimi komiteyi tesis etmek üzere gö
rüşmeler yapılmaktadır. 

B. Von Ribbentrop'un merkezi Berlinde 
olaca~ olan bu komitenin başına getiri _ 
leceği muhakkak addedilmektedir 

Yeni Romen 
Kabinesi 
Bükreş 17 (Hususi) - Eski başvekil 

Tataresko, önümüzdeki meb'usan intiha
bım tedvir etmek üzere yeni bir kahine 
kurmuştur. -------
Musolini Japonya 
ite yeni bir pakt 
imzalamak latlgor 

[ i Tokyo 17 (A.A.) - Halen Japon mille-

Makl•neye verı·ıı·rken tinin mümessili olarak İtalyada bulu -
:.. mm S yukai partisi şefi İşiro Hatayamağ 

Nisinisi gazetesine B. Musolininin ken-

Fransa da meydana çıkarılan hükumet di;;i ile yaptığı bir görüşmenin neticesjni 
tddonla bildirmiştir. 

darbesı· ı·ş;nde Alman parmagv 1 mı var? Hatayama, gazeteye telefonla şunlan 
' bildirmiştir· 

t · Musolini, Japonyaya karşı en derin bir 
G:zli silah cepolannda bul~nan b~tün silal.lar A:man dostluk beslemektedir. Hatta bana dedi 

rnamuld"tı ı·m.·ş, Par:stekı tevkıfler 10 u buldu ki, memleketıerimizi karşılıklı olarak bir-
- _ _ _ birine bağlıyan dostluk hislerinin sami - . 

Parıs, 18 (Husus}) - Pollı tarafından tel, İnglllz krallarının Dublendekl heykelle- rniyetini kE'limeJer ile ne derece bildir -
~eYdana çıkarılan slyast darbei hükumet rinln sonuncusudur. mek mümkünse o derece mükemmel bir 
ta:lfltının çok şümullü olduğu anlaıııınat- Rusyanın Leto~Y8, ve Estonya surette ifadE' edecek yeni bir pakt ;mza-
edu · Şiındtye kadar Pariste ıo kişi tevkif elçılen lamak istiyorum. 
be lnlftir. VllayeUerden de birçok tevkif ha- Mosko.a 18 CA.A.> - Bovyetler Blrllli J 
rrı:'erı relmektedir. İ§in içinde sağ cenaha Merkez! icra komiteaf, ivan zotovu I.eton- Rusgada/ı/ lalgan/ar 
ta~Q bazı mebusların ve diğer rütuzlu ya ve Kuzma Nlkltini Estonya elçllli\lne ta. Ç J ı/pror 

Pa;etlertn bulunduğu anlaşılmıştır. yin etmiştir. l ar ~ . 
sııah ls civarında meydana çıkarılan, gizli Frankoyu Macaristan da tanıdı Roma, 17 (Hus~sı) - Moskovada;ı 
zer " dep01arındaki binlerce roveıveı-, mnv- B da eşte 18 <A.A.> _ HaricJyc nazın B. gelen bir habere gore, Sovyet Rusya, I
lltıttı;. ınaldneU tüfekler hep Alman mamu- de ~:ya, General Franconun Macarl.>tan t .. lyanın da antikomünist pakta dahil 

Ortaköyde Salkım sokağında oturan 
tütün işçisi Numanın refikası Fatma, ko
casından ayrılarak kendisine varmasını 
teklif eden ve bakkallık yapan polis mü
tel:aidi 60 yaşında Hüseyinin teklifini 
reddetmiş, Hüseyin de bundan muğber 
olarak tabanca ile kadını muhtelif yerle
rinden yaralamıştır. Bu hAdisenin mu
hakemesi ağır cezada görülürken de Hü
seyin Fatm2ya davasından vaz geçmesıni 
teklif etmi~ Fatma bu teklifi de redde
dınce Hü~~in büsbütün kızmış ve dün 
kajını gene tabanca ile sol memesi al
tından ağll" surette yaralamıştır. İhtiyar 
scmra prens Sabahattin yalısında oturan 
kızı Fethiyenin yanına gitmiş, ona da ;ki 
el silah atmış, fakat kız yaralanmamıştır, 
vak'adan sonra kaçan ihtiyar carih gece 
yakalanmıştır. 

el:le silmiş ve kendi kendini mahkum et· 
mış olacaktır. Bir vatansever için, kar
şısında mağulb olduğu düşmanından ati
fet beklemek ne ise, ecnebi bir dostun
dan maddi yardım görmek ve buna t• 
nenül etmek te ayni ıeydir. Omid etmek 

lbıındır ki taliin fena bir cilvesine mal-
1\ıb olan bu bedbaht, zaruretin doğurd.ı· 
fıı elim bir vaziyet içinde ihtiyatsızl1ğa 
düşerek tarihin mahkilmiyetine hak ka
zıınmaz. - Selim Ragıp Emeç 

Harb tehlikesi 
zail oluyor 

Deniz nakliya~ında harbe 
karşı sigorta primleri 

mahsus miktarda indirildi 
Londra 18 <A.A.) - nenıs nakllyatıncll 

harb tehllkelerlne karp aııorta primler\ 

Marsi:ya konsolosumuz geldi 
Marsilya konsolosu ailesi ile birlikte 

ml•?.unen bugünkü ekspresle ıehrimize 
gelmiştir. 

mahsus surette lndlrllmiftlr. Akdeniz mın
tatası için aiıorta haddi yüz İnglllJ Jlrasl 

için 7 tilin e peniden 5 flllne. Şanıhay içlD 
de ıene yilz lngUlz liram lçln 20 flllnden ı 
şl.llne indirllmiftlr. 

rr Sabahtan Sabaha: 

Bedava 
Geçt>n gün bir Ankara telgrafı okulum. flkmekteblerde devlet hesabı~ 

parasız yatılı talebe için açılan ıuüsa b.ıka imtihanına bin çocuk girmiş. Bun• 
!ardan ancak elli biri muvaffak olmuş. 

Binde elli bir farkı izah etmek gqçtür. Memlekette 'ınkılib maarifini yay• 
mak için hükumet sistemle, programla çalışıyor. Büyük bir muallim ordu-

sunu VE' gittikçe genişliyen maarif kadrosunu beslemek kolay değildir. Şunu 
da itiraf etmek lazımdır ki Türkiyecie tahsil başka yerlere nazaran parasa 
denecek kadar ucuzdur. Bizde zeki bir çocuk aile bütçesine yük olmadan 
ilk tahsilden başlıyarak yüksek tah'Sili:ıe kadar devam edebilir. 

Buncı rağmen her derece tahsil mekteblerinın devlet hesabına yatılı kıs
mına girebilmek için şayanı hayret bir tehalük var. işte binde elliyi bu nok
tadan izah etmek güçtür. 

Bu bir ruhi halettir ki bizi daima ucuza ve bedavaya heves ettirir. Vakti 
hali yerinde aileler bile çocuklarına bedava tahsil yaptırmak için her çare
ye ve her kapıya baş vururlar. Bereket maarif idaresi isabetli bir kararla 

Du tarafmdan tanınmasına mütedair olarak olması üzerine. Sovyet topraklaı ında 
blende İngiliz kralının heykeli meb'usan mecllstnde ıo:uı~n bir suale tahr~- ycışı) an bütün İtalyanları J kanunuev- 1 

kaldırıldı ren verdiği cevabda, hukumetln daha eylul 1 k S kl 
l:>ubu . . . 1 Franconun Dudapeştedeki ve e adar ovyet topra arını terkct-

Q orges~u 18 (A.A.) - Inglltere kralı Illklndci ay:d~~~:C:ı dö Ballon ile te~ gcçnıiş hleğı;: davet edecektir. Büt.ün ikame~ 
bQI n Caomber - Dis~rictln medha n e ın m · tl · kaldı lm tı 

unaıı heyteıı de ta.tduılmıştır. Bu heJ • oldutwıu blldlrmifUl. mezunıye erı rı ış r. 

meccani tahsil kadrosuna girecekleri sıkı ve anonim bir imtihana tabi tuttu. 
Bunu umumi ahlak noktasından takdir etmek lazımdır. Çünkü bu bedava 

tahsil aşkı ile daha küçük yaıta çocukfarın iltimas ve tavsiye peşinde koş· 
tuklarına phid oluyorduk. Yeni imtihan tekli bu çirkin müracaatlara sed 
çekti. Birhan Cahid 
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nakil İsfanbulda umumi 
vasıtalarına binenler 

gittikçe azalıyormuş 

Köprü üst9nden muhtelif nakil vasıtalarını gösterir bir manzara 

Şehircilik mütehassısı Vagnerin yaptığı edilince Haliç vapurlarının vücuduna t 1k 
bir istatistiğe göre İstanbul şehri içinde met kalmıyacaktır. 
işliyen vesaiti nakliyenin hemen hepsi- Vesaiti nakliyeye taksi ve hususi oto
nin taşıdığı yolcular her sene bir mikdar mobiller de rekabet etmektedir. Taksi ve 
daha azalmaktadır. Yapılan istatistiklere hususi otomobiller yapılan tahminlere 
göre 1913 senesinde Şirketihayriye va - göre 1936 senesinde altı milyona yakın 
purları Boğaziçine 18,613,000 yolcu ta - yolcu taşımıştır ki bu mikdar Devlet Dc
ş1mış iken 1936 senesinde bu mikdar rniryolları Avrupa ve Haydarpaşa hattı 
9,482,000 azalarak 9,131,000 e, Haliç va - banliyösünün taşıdığı mikdara baliğ ol -
pıırları 1913 senesinde 10,321,000 yolcu mı:tktadır. İstanbulda 310 kişiye bir oto
tn~ımış iken 1936 senesinde bu mi!td:ır mobil isabet etmektedir. Vesaiti nakliye 
r:;ıı9,000 azalarak 3,602,000 e, Akay va - işlerinin modem bir şehre yakışır şekilde 
purlan 1927 senecinde 11,694,000 yolcu ta- idare edilmesi için bir elden idaresi za
şımış iken bu mikdar 1936 senesı:ıde ruridir. İstanbul belediyesi bu işi hallet-
611,000 azalarak ll,C83,000 e, tramvay mek azmindedir. Yakın zamanda şehrin 

irfaresi 1926 senesinde 62,202,000 yolcu ta- bütün vesaiti nakliyesi İstanbul beledi -
şımış iken 1936 senesinde bu mikdar ı yesinin eline geçecektir. Avrupanın mo-
6,190,000 azalarak 56,012,000 e, Tünel 1927 dern şehirlerinden bir çoğunda vesaiti 
sc"csinde 10,813,000 yolcu taşımış ıken nakliye bir elden idare edilmektedir. Şe-
19:~6 senesinde bu mikdar 3,973,000 aza - hirlerde münakale tevhidi ilk olarak 1912 
hrak 6,906,000 e, DC'vl<'t Demiryolları Av- senesinde Berlinde yapılmıştır. Bundan 
rupa hattı banlıyösü 1929 senesinde sonra Londra 1933 senesinde ayni usulü 
3.'ı92,000 yolcu taşımış iken 1936 senesin- kabul etmi~tir. 
de bu mikdar 778,000 azalarak 3,024,000 e, İstanbul belediyesi vesaiti nakliyeyi 
Haydarpaşa banliyösü 1929 senesinde şehre mütevazin olarak tevzi etmek mak-
3,375,000 yolcu taşımış iken, 1936 sene - sadile ileride Gazi köprüsünden yalnız 

r.nne bu mıkdar 84>,000 azalarak 2,521,000 otobüs işletecek, Halicin iki sahil boyun
e düşmüştür. ca otobüs seferleri başlayınca Haliçte 

Bu yekünlara göre son seneler içinde feribot işletilecek, Bebek _ Eminönü 
en fazla yolcu kaybeden Şirketihayriye, trc-mvay hattı kaldırılıp yerine otobüs 
ik;nci derecede Haliç ve tramvay idare- iknmesi ileride tasavvur edildiğinden Be
leridir. En az yolcu kaybeden Akay ile bekten de Istanbula feribot seferleri ih

Dcvlet Demiryolları bnnliyöleridir. Maa- dı:ı~ olunacaktır. Vesaiti nakliye işleri bir 
mafih Avrupa hattı banliyösünde hazi - elden idareye başlanınca halka aktarma 
randanberi tatbik edilen tenzilatlı tarife hakkı verilecektir. 
yıızünden 1937 senesınde taşınan yolcu 1937 senesinde şehir dahilinde otobüs 
mikdarı evvelki seneleri aşacaktır. seferleri ikamesine geniş vUs'at veril _ 

1936 senesinde şehır dahılinde işliyen miştir. Bilhassa Maçka - Beyazıd ve 
otobüsler 3,904,000 yolcu, taksiler 4,750,000 Kıırtuluş _ Beyazıd arasında işliyen oto
~ r>lcu taşımıştır. Yolcu sayılarının azal- büslerin taşıdığı yolcular bir hayli ye -
mı'iına başlıca sebeb fstanbulda nüfu- kuna baliğ olmaktadır. Takriben her gün 
sun muhtelif sebeblerden dolayı azalmış 9_10 bin yolcu Beyoğlu ile İstanbul ara
olmasıdır. Dığer sebeblerin en başında sında gidip gelmektedir. Tramvay ar:ı _ 
m"vcud vesaiti nakliye nisbetinde oto - baJarının 1937 senesinde taşıdığı yolcu 
büc; seferleri ihdası ve halkı~ her sene 

sayısı 1936 senesine nazaran bir hayli da-
baska tarafa rağbet etmesi yüzünden g~ ha azalacağı şüphesizdir. Maamafih buna 
etr~csi gelmektedir. Mesela Şark demir-

} rağmen halii tramvaylarda oturacak yer yol arı 1934 senesinde aşag~ı yukarı 
1,300,000 yolcu kaybetmiştir. Halbuki ay- bulmak mümkün olamamaktadır. 

SON POSTA 

İstanbul - Edirne 
asfalt yolu bir sene 

sonra bitecek 
İstanbul- Londra asfalt yolu 
bitince seyyahlara büyük 
kolaylıklar gösterilecek 

İkinciteşrin 18 

Balık B~nk kuruluyor 
Balıklardan un ve gübre yapacak fabrika da gelecek 

yıla kadar kurulmuş bulunacak 
İstanbul balıkcılarlle İtalya lçtn balık alan takas yollle memleketimize ihracatta bıılun

flrmalar arruıında flat üzerinde blr anlaş- malarını tavsiye etmiştir. Bu tavsiye, Fran
ma yapılmış olmasına rağmen, beklenen ne- sız ticaret ve sanayi nezaretinin resmi orga. 
tıceler tamamen alınmış değlldlr. Bu firma- nı olan Monnfteur Officlelle'le'de neşredil· 
ıar, istedikleri kadar balık nlmakta, balık- mlştlr. 

cılar, fazla balıkları, gene, ya denize dök- Altın boyuna fırlıyor 
mek, yahud da, toptan, çok ucuza vermek Birkaç gün evvel Parlsten gelerek Ankara· 
mecburiyetinde kalmakta ve mutazarrır ol- ya giden ve tekrar şehrimize avdet eden Dü 
maktadır. Geçenlerde İstanbula gelerek ba- yunu Umumiye komiseri Ali Rıza, bugun Pa· 
Iıkcılarla. gö:üşen İktısad Vekftleti balıkcılık rlse hareket edecektir. 
ııubesl müdürü Kemal, balıkcılarm, Vekile-
tln düşündüğü glbl fabrika açılarak !azla Türk borcu tahvilleri, dün, İstanbul bor
bahklardan yağ ve gübrellk un çıkarılması- sasında 14.75 lirada açılmış, bir arrüık 14.70 

k t ti 1n liraya kadar düştükten sonra tekrar 14.75 de İstanbul ile Londra arasındaki asfalt na ço aratdar oldukları ne ces e varmış- kapanmıştır. 

yolun ıinşasµıa alakadar hükfunetler tırMemleketlmlzde fazla balıklardan konser- Londra borsasında bir stcrlln kar .. ılığı 
büyük ehemmiyet vermektedir. Yolun ve yapılması, yağ 

0

ve un çıkarılması için fab- 147,411 olarak açılan frank, cliz'i bir yltkse
Türkiyedeki kısmının ~ası gelecek rlkalar kurulması esas itlbarlle tekarrtlr et- llş ile 147.29 olarak kapanmıştır. Dolard:ı 
sene tamamlanacaktır. Macaristandan mlştır. İktısad Vekaletine bağlı balık bank mühim bir değişiklik yoktur. 
sonra Avrupa yollan düzgündür Tür- isimli bir banka kurulması 1çln meclise bir Altın, borsa haricinde biraz daha yi'ı.:sel-

k . h d d d M . · d layiha verUmlş bulunmaktadır. Bu ldylha, mlş, 1087, hattA. 1089 kuruşa kadar satı'mış-
ıye u u un an acarıstan hudu u- yakında müzakere ·edllecek ve meclisten çık- tır. 

na kadar devam eden Balkan hükfı- tıktan sonra, banka kurulacaktır. Banka, bu . . 
metleri yollarının ise çoğu bozuktur. fabrikaların kurulması ve satış işlerlle çok Bır haftalık ılırncatunız 
Bu sebebden İstanbulla Avrupa şehir- yakından alft.kadar olacak, halkın daha faz- Bu ayın iklncl haftası zarfınd{l ist nbul 
leri arasında ya ıl to b'l h t- la balık yemesi için lcab eden tedbirleri de gümrüğündesn muhtellf ecnebi meml"k"tle-

. k P an °.~ mo ı seya a alacaktır. önümüzdeki seneye kadar fabrl- re lhrac edilen tütun, yumurta, tiftik, pa-
len pe aı yt!kuna balig olmaktadır. kanın kurulacağı ve balıkcıların bugUnktl lamut balığı vesaire gibi istihsal maddelerl-

Londra - İstanbul asfalt yolu açılın- müşkül vaziyetten tamamen kurtarılacakları mlz o1dukça ehemmiyetli yekfinlara bal!~ 
ca bu hat boyundaki bütün hükumet- ümid olunmaktadır. olmuştur. Son hafta zarfında İstanbul güm-

ler bu yolda yapılacak seyahatler için ipekli kumaş standardizasyonu rilğünden Almany~~.a . 2~.301.793, Finlandl-
büyük kolaylıklar gösterecektir. Yol Ticaret Odası, müddeti zarfında beyanna. yaya 99.217 kilo tutun, ltalyaya 17.528, Yu-

b 'd' ı melerl verllmlş olan ipekli kumaşları ipekli nanistnna 9.950 kilo yumurta lhrac edilmiş
oyunca ~~ ıp gelecekler, • pas~pAort kumaşlar standard nizamnamesi hükmünce tir. Bundan başka Almanyaya 9.805 kilo ke

harct ve dıger bazı kayıdlaroan azade damgalamıya devam etmektedir. Şimdiye çt .. ~~ı'.. 89.736 kil~ tiftik, 38.800 kilo da ceviz 
tutulacaklardır. Beynelmilel turizm kadar damgalanan kumaşlar yüz bin met- kutuğu ihrac edılmlştlr. 
teşkilatı her hükumetin turizm teşki- reyi geçmiştir. Damgalanma işi üç dört güne 
ıatı ile sıkı surette münasebette bulu- kadar tamamlanacaktır. 2,650,000 liralık nikel ve 
nacak, her tarafta t b · · lcuların Altı ay müddeti olan ipekli çorablar stan-

. o omo ıı yo a dard nizamnamesi de iki aya kadar tatblka bronz para to o. landı 
aynı şekılde sühulet gösterilmesini te- başlanacak, 0 zaman da, ipekli çorabların 
min edecektir. Bu vaziyette Edirne tu- damgalanması işi başlıyacaktır. Ay başından itibaren tedavi.ilder. 
tizm bakımından beynelmilel bir e- Çivi narhırun kaldınlışı memnuniyet kaldırılacak olan nikel 25 kuruşluklar· 
heınmiyet alacaktır. uyandırdı la bronz 1 O kuruşluklar peyderpey 

Trakya umumt müfettişliğinin de}a. Çivi n çivi teıı nıırhının kaldırılışı çivi pi- darphaneye gönderilmeğe başlanmış 
leti ile Trakya şehirleri arasında oto- yasasında müsbet ve müsaid tesirler yapmış- tır. Şimdiye kadar 650 bin liralık bı·om 

mobil ve otobüs gezinti seferleri ihdas u~·r'.. t d d. 1 1. t es"ı on kuruşluk, 2 milyon liralık da l"İkel 
d'l · t' B f zum s an ar ızasyonu a una nam . . 

e ı mış 1r. u se erlere de gelecek sene İzmir 17 (Hususi> _Üzüm davamızda bü- 25 kuruşluk toplanmıştır. Evveıce pı· 
daha geniş vüs'at verilecektir. yük bl; hamle olan üzüm standardizasyonu yasaya 4 milyon liralık nikel yirmi be~ 

• • Buhran vergısı 

150 liraya kadar dul, yetim 
ve emekli maaşlarından· alı
nan verginin iade edileceği 

doğru değil 
Bazı gazeteler 150 liraya kadar olan 

dııl, yetim ve emekli maaşlarından buh
ran vergisi alınmıyacağını, şimdiye ka
dar alınmış olanların da iade edilece -
ğini yazmışlardı. 

Alakadar makamlar kendilerine bu yol
da bir tebliğat vaki olmadığını, bu işin 
bir kararla değil, ancak bir kanunla ya -
pıJabileceğini bildirmişlerdir. Esasen 30 
liraya kadar bütün maaşlar buhran ver -
gisinden muaftır. Otuz liradan yukarı 
maaşlardan da ilk 30 lira için buhran ver
gisi alınmamaktadır. 
Eğer kanunun bu sarahatine rağmen 

ilk 30 liradan buhran vergisi alınmış ise 
bu verginin eshabına iadesi icab etmek
tedir. Yoksa 150 liraya kadar olan maaş
lardan alınan buhran vergisinin iadesi 
hakkında henüz ne bir kanun, ne bir ka
rar, ne de bir emir yoktur. 150 lira maa -
şın kanuna göre ancak 120 lirası buhran 
vergisine tabidir. Eğer yanlışlıkla 150 li
ra:ıın hepsinden vergi alınmış ise bu ver
gidE> ilk 30 liraya aid olan verginin ia -
desi icab etmektedir. 

tahakkuk ettirilerek bu husustaki nizanın~- lik çıkarıldığına göre elyevm bunların 
me dünden itibaren mer'lyete girmiştir. U- yarısı toplanmış bulunmaktadır. 
züm kontrol heyeti dünden itibaren 7-12 ve T 1 k l kl n h lı 
17-21 numara arasındaki standard tiplerin op anan sarı on uruş u arı a · 
muayenesine başlamıştır. İhraç edilecek U- taları biraz daha ıslah edilerek yeni 1 O 
zilm mahsultl, standardizasyon mütehassısı paralık ve 20 paralık bronz paraların 
Doktor Bade'nin nezaretinde, kontrol ıne- basılmasına başlanacaktır. 

murlan tarafından kontrol edilmektedir. Bu Eski paralar toplanırken piyasada bil' 
suretle alıcı piyasalara hilesiz, taşsız ve top- .,. b h h l 1 · · in 
raksız üzüm sevki mümkün olacaktır. ufaklık u ranı usu e ge memesı ıç 

Fransanın ihracat tüccarlarına icab eden tedbirler alınmıştır. Topla-
bir tavsiyesi pan eski paraların yerine yenileri çı-

Fransız hükt\metl, lhracatcılarına, hususi, karılmaktadır. 
=us 

BU AKŞAM BÜYÜK SİNEMA MÜSAMERERI OLARAK 411' 
le ~ R ~ v SENENİN EN GÜZEL VE ŞA-
~ ~ ~ HANE FİLMİ DAHİ BESTEKAR 

sinemasında PUÇÇİNİ'nin ŞAHESERİ 

. \, 

LA BDUEMli 
· MARTMA EGGERT'-'-J.EAH KIEPURA , 

' . ·• ' . . . . . -~ 

ve Avrupanın en bOyUk 

iki komiği 
PAUL KEMP • TBEO LINOEN 

Localar ve numaralı koltuklar bugün sabahtan 

gişemizden temin edilebilir. Tel. 41656 

YARIN AKŞAM 

itibaren 

~ı•-... a---' 
ni sene Bakırköy h~ttına işliyen otobüs
ln 1,260,000 yolcu taşımıştır ki bundan 
da tren yolcularının treni bırakıp otobüse 
binmeğe br.şladığı pek aşikardır. 

Alman askeri hey' eti ıerefine 
bir çag zigaf eti verildi 

dün 

1 P E K sinemasında 
'l'ÜHKÇE SÖZLÜ 

DiŞi TARZAN 
iKi SAAT 

Eyüb ile Keresteciler arasında işliyen 
ot .-,büsler 936 senesinde 1,343,000 yolcu 
na~letmiştir Ayni otobüs seferlerine mü
V~?.i olarak Galatadan Hasköy ve Sütlü
CPye kadar ikinci bir otobüs hattı ihdls -························· JJ o I is I e : ···· ....................... __ 

..,. -
Bir araba süriicüsii 'arabanın altında 

kaldı 
Dun Lfüellden geçmekte olan pamuk baı

yalarlle yuklu Ali ldareslndekl 2538 numaralı 
yuk arabasının hayvanları ürkmüş ve ara
bacı Ali arabanın altına düşerek ayaklann
dan yaralanmıştır. Yaralı Ali Ccrrahpaşa 
hastanesine kaldırılmıştır. 

!Jlütef errik: 
Deniz Bank kanunu 

Dcnizbank kanunu birinci kanun a -
yında Büyük Millet Meclisinden çıkarıl -
m1s olacak ve 938 senesi ikinci kanunu 
başında Denizbank teşekkül etmiş bu!u
nacaktır. Denizbanka geçecek olan deniz 
müesseseierinde hazırlıklar başlamıst:r. 

1!1 

Dünkü ziyafetten bir intıba 
Ordumuz ve askeri mekteblerimiz hak

kında tedkiklerde bulunmak üzere An -
karayı ziyaret eden Alman askeri heye
ti. dün şehrimize dönmüştür. 

İstanbul merkez komutanlığı heyet şe
refine dün Parkotelinde bir çay ziyafeti 
vermiştir. 

HEYECAN 
AŞK - GÜZELLİK 

AKILI.ARA HAYRET VERECEK MACERALAR 
BİNLERCE VAHŞi - BINLERCı.:. FİGÜRAN -

BİNLERCE V AHŞI HAYVAN 

ve Baş rolde : 
Holivuduo en güzel vücutlu en güzel lcızı meşhur 

DOROTY LAMOUR 
............................................ r 

Nazik ve gayet Parisli 41\ 
bir muhitte 

Mutlak bir ketumiyet.. ..1 
ERTUC1RUL SADi TEK 

TİYATROSU 
BAKIR K Ö Y'de 

Cuma gUnU akşamı 

Çamurda Zambak 
Pazartesi akşamı 

Kadıköy SUreyyada 
( K Ö A ) ve ( K 1 L 1 B 1 K ) 

111111Jll111111 

111...111 
111111111 

Şehir 'l'iyatroı;-u 

Dram kısmı Tepebnşı 

'J'iy nt rosmıda 
Bu uk., anı silnt 20,30 cin 

iSPANYA 
1 BAHÇELERINOE 
1 3 perde 

Y11kında: Kral Lir 

Operet kıRmı eski Fransız tiyatrosunda 

Bu akşam sanl 20.30 cin 

ATEŞ BÖCEGI 
Kcımedi 4 p~rde 
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Memlekette spor 

Ilıca Erzurumun nümune ltzmir şehir meclisi 
• • J mühim kararlar 

,, ,. 
nahıyesı o uyor verdi 

~ 

Ilıcadaki kaplıcanın. önden vı arkadan görılnil§Ü 
Erzurum un en güzel nahiyesi olan Ilı· fi! a kıynafıdır. 

ca, Yeni imar planının tatbikinden sonra Erzurumun en ön safta gelen sayfiyesi 
rurdun nümune nahiyelerinden biri 0 • olan Ilıcada, daha ilkbaharda bütün bi
acaktır. Ayni zamanda işlek bir merkez nalar dolar ve etrafta yer yer, küme kü-

olabn k ru1 'l'r ecek hususiyetleri de taşımaktadır. me çadırlar u ur. 
abzon - Erzurum transit yolu üzerinde Aygır deposu da, doğuda cins hayvan 

0:11~u, kaplıcaları, damızlık hayvan ye- yetiştirilmesine verilen ehemmiyetle 
tı§tır · -k 11 · 1 b' .. heıı· me merkezi oluşu bu hususiyetlerin mütenasib, büyu ro erı o an ır ınues-

1 haşlılarındandır. sesedir. 
it Son zamanarda inşası biten asri ve Erzuruma nazaran rakımı 15 metre al-
le~tıfurJu otel ve kaplıcaları, her sene bin- çak olan Ilıcanın havası ve suyu çok gü

ce vatandaşın istifade edebileceği hir zeldir. Te~~i_r~~ tamamen elektrikledir. 
..,....---~- ......... ~ ~-~ ... ......_" W"' 3'*4.-VV .... 

Bursa bele~i A~danoş nahiye 
faydalı müdürü 

tedbirler aldı bir kaza atlattı 
• 'Bursa (Husu. 

sı)k - Belediye a
çı ta 
d ve yıkanma-
an satılan g:da 

lnadd"le . .. 
d " rı uzerın-
e ·a şı detlı takibat 

~~Pılınaktadır. Son 
ır h ft · 

250 ~ a ıçnıde 
kılo kokmuş 

PeYn· 
k ır, 820 kilo 
okmuş b 1 k . Bursa belediye reisi 

-'e a ı , cı-
s t Ve • 
diJ . saır bir çok maddeler imha e -
rın lllıştir. Belediye sınırı dahilinde ':>ulu
b~~ .Mihraplı köprü altına 208 teneke 
ları zın depo edildiği haber alınl'tl-\ş. Bun-
Ş n kısmı azamı müsadere edilmiştir. 

la behri sinekten kurtarmak için hanlar
bı.ıı ıına ınümasill yerlerde gübre ve saire 

G undurulması menedilmiştir. 
be) ~~en gün valinin başkanlığı altıuda 
llıU:t 1Yede yapılan bir toplantıda şehrin 
Y<ıp,ı:,kbeı. ~la~.ı görüşülmüş ve plfının 
tillll· ~sı ışı mutesahhıs Kandemirge ve

le ~Ştır. Şehir bin hektar üzerinden iha
r1~. ilerek bir hektarı dokuz liraya ve-

ıştir. 

Çarşamba elektrik santrah 
ıslah edildi 

te;~rşamba (Hususi) - Çarşambanın 
,,.ırat 

hntb ını temin eden İş Bankası Ç::ır· 
lah a elektrik santralındaki motörü ıs
let... etmek suretile normal bir c:ekilde iş-

"ıes· · • 
l~ı11 ırıı tf•min etmiştir. Motörün tebdili 

trııştısantraı direktörü Rifat ç.:>k çal\Ş
r. 

Ardano~ (Hususi) - Güleş köyü oku-

1 

lunun resmi küşadı için merasim maha1-

lir.e giden nahiye müdürünün atı ürk

miiş ve yoldan uçuruma doğru müdürle 

ber~ber yuvarlanmıştır. Müdür derh'il 

attan sıçramış ve çal~ra tutunarak mu

hakkak bir ölümden kurtulmuşsa da bey

gir 60 metrelik uçuruma yuvarlanarak 

telef olmuştur. 

Erdekte bir deniz kazası 
Erdeğe bağlı :Ma.rmara nahiyesinin 

Türkeli köyünden Rifat oğlu Mustafa 
çalıştırdığı deniz motörünü temizlerken, 
her nasıl olduysa altında kalmı~ ve bo
ğularak ölmüştür. Hadise hakkında tah
kikat yapılmaktadır. 

Bir beygir bir çocuğu öldUrdU 
Torbalı 17 (Hususi) - Karakızlar kö

,ründe Mehmedin beygiri, dört "yaşında 
Kazım isminde bir çocuğu çiğniyerek öl
d:i ı rnüştür. Beygirin sahibi hakkında ta
kibat yapılmaktadır. 

Hasankale dağlarına kar yağıyor 
Hasankale (Hususi) - Burada ha\'a

lar birdenbire bozulmuş ve civar dağla
ra kar yağmağa başlamıştır. Havaların 

yRğınurlu gitmesi yüzünden köylüler 
gü:?:Iük tohumlarını ekememişlerdir. Ka
sa!ıada bu yıl geçen yıla nazaran buğday, 
arrıa ve diğer mahsulat çok bereketli ol
muştur. 

17 (Hususi) - Şehir Meclisinin 
son celsesinde alınan kararlar arasında 
en mühimmi 930 yılı şubatından önce İz. 
mirde yangın yerlerinden arsa alanlar -
dan bu arsalan iade etmek istiyenler hak
londa verilen karardır. Hükumetimiz, bu 
tarihten önce emlaki milliyeden arsa ve 
bina alanlar hakkında, §imdiye kadar 
tediye nisbeUeri yüzde yirmiyi bulan -
larm, haklarından vaz geçmek prtile ar
sa ve binalan iade edebileceklerini son 
bir kanunla kabul etmişti. Riyaset, bu 
kanun hükümlerinin belediyenin sattığı 
arsalara da teşmilini istemiş ve kabul e
dilmiştir. Yekfuıları İzmi,rde bir milyon 
lirayı aşan bu gibi arsaların sahiplerin
den şimdiye kadar arsa tutarının yüzde 
yirmisini ödiyen veya tediyelerini bu 
nisbete çıkaranların arsalarının gerıye 
alınması kabul edilmiştir. 
İzmir Şehir Meclisi reklam işleri hak

kında çok ccazib, bir karar almıştır. 937 
İzmir fuarında yapılan tecrübe göster • 
miştir ki ticari müesseseler hoparlörlerle 
ve ilft.n kulelerile yapılan reklamlara bü
yük bir alaka göstermiş, yapılan müra -
caatların bir kısmı rağbet yüzünden geri 
çevrilmişti. 

Şehir Meclisinde verilen karara göre 
belediye şehrin umumt yerlerinde, Ke -
meraltı ve saat kulesi önünde hoparlör
lerle neşriyat yapacak, bu arada gazete 
havadisleri ve Anadolu aj~nsı havadis 
servislerini de halka verecektir. 

Buna mukabil ticart müesseselerden 
bir def alık reklamlar için kelime başına 
on kuruş, tatil günlerinde de kelime ba
şına yirmi kuruş alınacaktır. Bundan be
lediyenin büyükçe bir varidat temin e
deceği umulmaktadır. 

Belediye, afiş işlerini de nizam altına 
alnuş ve afiş kuleleri hazırlamıştır. Dai
mi afişlerin metre murabbaından birinci 
sınıf için senevi elli lira, ikinci sınıf için 
yarım metre murabbından 30 lira, üçün
cü sınıf için yarım metre murabuaından 
20 lira alacaktır. Belediye resimleri bu
nun haricinde kalır. Muvakkat reklam -
lar hususi bir tarifeye tabidir. 

Yeni Adana ve Ceyhan 
tayyareleri 

Adanalıların değerli yardımlarile alı
n.ın sekizinci ve dokuzuncu Adana tay
yareleri ve Ceyhanın aldığı yeni tayyare 
bugünlerde mahallerine götürülecek ve 
büyük merasimle ad konacaktır. 

Erzurumda Atatürk heykeli 
Erzurumda Lalapaşa Camii yanında 

yapılmakta olan şehir bahçesine Ata
türk'ün heykelinin dikilmesine karar ve
rilmiştir. Bu heykel için halen Cu~huri
yct caddesinde bulunan kaideden istifa
de edilecektir ve bu kaide bahçeye nak
lecflleccktir. 

Hasankalede belediye işleri 
Hasankale (Hususi) - Belediye umu

runun kaymakamlık tarafından tedviri
ne başlanılmıştır. Yeni kaymakam Bay 
Münib belediyeyi ıslah etmiş ve kasaba
nın ihtiyaçlarını tesbit e~r~k f.a.:ılivete 
ge~rn1ştir. 

Erzurum (Husus!) - Kıt sporlarının Brlurum.da taammüm etmes1 için merkezi u -
muml tarafından Erzurum spor kurumuna on adet lı:ayak ile techizat 7olladıtı rtbl 
~ığınak yapmak için be§ bin liralık da tahat.sat eöndermlştlr. Dağcılık federuyonundan 
Ilyas kış sporları antrenörü olarak Erzuruma merkez tarafından gönderllmlft1r. 

Erzurumda mmtaka başkam vali Hatim Etntntn hlmmetlle spor faallyeU artmqtır. 
Düne kadar Mıl olan gençllk teşekkül etmlf bulunan dört klübde yer alarak faallyete 
geçmiş bulunuyorlar. 

Halkevl kupası maçı için Halkevl takımile llse takımı karşıla§mışlar, lise takımı 
Halkevlnl sıfıra karşı lk1 sayı Ue malJQp ederek kupayı alml§tır. Resimde, maçtan 
evvel Halkevl takımını göstermektedlr. 

,,,.,.,., 
Tekirdağ Yılmaz 

ıspor?a, Çorlu Halkevl 
spor klübü arasında 
Tekirdağ sahasında 
bir m::tÇ yapıldı. Ve 
0-0 berabere kalındı. 

Maçın hakemliğ1n1 

Romanya federasyo -
nundan hakem Ser
tifikalı Çorlulu Azl2 
Şener yapmıştır. ıno 

bir sızıltıya meydan 
verilmeden tarafeynin 
gayretlle güzel bir o .. 
yun çıkmış ve gece. 
s1 de Tekirdağ genç -
!eri müsamere vermlşlerdlr. Resimde Çorlu Halkev1 takımı görülmPlttedlr. 

NtıNW 

Mnnis:ı (Hususi> -
Sakaryaı spor kliibü 
iyi bir şeklide çalış -
maktadır. Klüb vllA -
yet ve kaza takımları 
1le muhteıu maçlar 
'Yapmaktadır. Hnlkevl 
~ar faııı\fyetlnl art -
tırmak için teşvik ko
şuları yapacak, birin -
el gelene miiklifat ve
rilecektir. Resimde 
Manisa sporcuların -
dan bir grup görülmektedir. Bu müsabakaların nettcesl Ollyledlr: ~ 

Geyve İdman yurdu klloda: Ahmed <Balıkesir) - Şefik Cİznılr)/ 
Geyve (Hususi) - 926 da kurulan idman Balıkes~r sayı hesablle gallb, 61 k!Joda: Os-

yurdu spor klübü, dört senedir bir atalet man Clzmlr), Hasan <Balıkesir) Iz~lr sa11 
devresi geçlrmekteydl. Şimdi, hevesktır ienç- hesablle gallb, 66 kilo.da: Enver Clzmlr),, 
Jerle eski emektarlar memlekette sporu lh- Muzaf~er (Balıkesir> Izmlr tuşla gal,lb. ı 
ya için yeniden teşebbüs yapmışlar, Halk klloda . Ahmed (Balıkesir> - Bekir Clzınlr> 
partisi binasındaki kliib odasında toplanan Balıkesir tuşla ga!ib. 79 klloda: Mustafa lBa
heyetl umumiye, yeni idare heyetini seç _ lıkesir) - .Musa (lzmlr> Balıkesir tuşla gallb. 

I. hls ıar muhasebecisl Cemal reis 87 kiloda . Mustafa (Balıkesir) - Zeynel (İz-
miştir. n ar - ı • h bll Ilb ka tanlığa Nihad Vural, kAtlblile Mus- mlr) Balıkes r sa~.ı esa e ga • Ağır sllc-
Uğe, P id e nıemurıuıı..·na Ahmed ıet: Şerif CB:ılıkesır) - Mehmed (İzmlr), Ba-tara Akkya, ar &" • 

azalıklara da Sabrl Tarhan ve İsmail lıkeslr tuşla gallb. 
Çakır .seçilmişlerdir. İkinci yedi müsabakayı da Balıkesir gQ-

Klübün gösterlt kolu da yakında tee.sstıa reşçJ!erl üç mağlubiyete karşı dört gallbiyet-
edecektlr. le kazanmışlardır. Bu musabakaların neti -

Pek yakında bir avcılık klfibü tesis edil- cesl de şöyledir: 61 kiloda: Ahmed CBalı-
rnesl de düşünülmektedir. kesir> - Osman (İzmlrı Balıkesir tuşla ga -
İ~r _ Balıkesir .. müsabakalan lib, 66 ~lloda: Enver lİzmlr) - Ahmed <~-

B 1 k l (H si) "i:ıır bölgesi güre§ lıkeslr) Izmlr tuşla gnllb. 72 kiloda: Ali <Iz-
a ı es r usu 1 H .. • 

takımı buraya gelmiş, Halkevinde BaUkcslr m r - useyln (Balıkesir) Izmlr tuşla gallb, 
bölgesi güreşçllerlle müsabakalar yaparak nynı klloda: Ahmet CB:ı.lıkeslr) - Bekir ı iz
ıizmlre donmüşlerdlr. mir) Balıkesir tuşla gallb, 79 kiloda Mustafa 
Kalabalık bir güreş meraklısının bulundu- <Balıkeslr).Hasan <İzmir> Belıkeslr sayı he

lu bu gUreşler çok alfıkalı ve heyecanlı ol- sabile gallb, 87 klloda: Musa (İzmir) _ Mus-
muş, iki şehir güreşçileri arasında yapılan tafn tBalıkesirl İzmir h b'l !lb 
yedl müsabakayı Balıkesir güreşçileri lkl . . sayı esa ı e ga. • 
mağ!Ubiyete karşı beş gallblyeUe kazanmı-ı Ağırsiklct. Şerif· <B::ıhkeslı·J - Mehmcd <Tz-
lardır. mir) Balıkesir tuşla gallb. 

KÜÇÜK MEMLEKET HABERLERİ 

~a . 
t1~!~ada bir yaralama vak'ası 

Hasankalede Ali Çavuş abidesi 
Adanada bir ey çöktü ı ticede Ramazan Remziyi karnından bıçakl&. 

Adanada icadlye mahallesinde oturan yaralamıştır. Yaralı hnstaneye kaldırılmış vt 
kunduracı Ahmedln evinde nişan merasimi mutecıH•lz yakalanmıştır. 
esnasında merasime gelen birçok davetliler Orman kaçakcıları 
evin sofasına toplanmış bir vaziyette iken so- Geredenin Kösreıı koyunden Saffet Çmar 

da a 
1 
ısa (Hususi) - Kırkağaç kazasın

tııl'\ s en Sındırgılı Mehmed oğlu füıma
bıı· ;e Mustafa oğlu Hüseyin arasında 
k<ıvga adın sevmek yüzünden çıkan bir 
trıl't... ~onucunda Hüseyin, Ramazanı sol 
""' ·• 1esı Ü . 
"'itar zerınden ağırca yaralamıştır. 
k:ııana teşebbüs eden Hüseyin hemen ya
~et mış ve evrakile birlikte cumhuri
lir, llluddeıl.ınumilığıne teslim edilmiş -

Aşkalede demiryolu inşaatı 
L Aşkale ( • 
••avaı Iiususı) - Bozuk ve yağışlı 

ar, de . . . 
dıırd mıryo!u in:saatı faalıvetını 

urmu 
ll~·ın y· Ştur. Bu havalideki kısımlarda, 
~ı ın ırrnisınde faalivet tatil edilecektir. 
Cdec k~alnız tünellerdeki faaliyet devam 

ır. 
23 .. 

l uncu k k tU ısım insaatından 1070 metrc-
laırı1~ı7;lın ayak hafriyat ve inşaatı baş-

Hasankale (Husu
si) - Hasankalenin 
kurtuluf günü olan 
13 mart 1918 de, Ha
sankaleyi Ermeniler
den kurtarmak için 
gelen ve Ermeniler 
tarafından ıehid edi
len Sıvaslı Ali Çavuş 
için şehir kenarında 
bir abide dikilmiş ve 
Ali çavuşun kemik
leri merasimle nak
ledilerek yeni yapı

kon-

• 

lan mezarına 

muştur. Merasimde 
ilkmekteb talebeleri. 
nüfus memuru ve 
kaymakam vekili 
Muhittin tarafından nutuklar verllmi.J v e Abideye muhtelif çelenkler konmuştur. 
Abidenin açılış resmi vali Haşim tarafın dan yapılmıştır. Resimde abidenin acılış 
töreni yapılırken görülmektedir. 

fa direkleri a~ırlığa dayanamıyarak kırılın~ Ue Mustafa ve on yedl arkadaşı Kızılc:ıha. 
Tt sofada bulunanlardan Rahim kansı Fat- mam ormanlarında ağaç kescrlerden y:ıka
ma vücudünün muhtellf yerlerinden yara- lnnmı<-lar ve adliyeye tesllm edllmlşlerdır. 
lanmıştır. · · • · • • • •.... 

Bir tokatta adam öldürmüş 
Adananın Oöbe köyünden Yusuf oğlu Meh 

med adında biri aynı köyden arkadaşı Ka
sımla oynarlarken Kasım Ahmedin kulağı

nın arkasına blr tokat vurmuş ve bu tokat 
neticesinde Ahmed hastalanarak aynı gü'1-
dt ölmüştür. 

Bıırsada bir araba kazası 

Bursa, (Hususi) - Burada bir arabn ka
zası olmuıtur. Yeşllden Mehmed ve Feride 
isminde lkl müşteri alan ıo numaralı araba 
hilltOmet istikametine giderken hayvanlar 
ürkerek arabayı alabildiğine sürüklemeğe 
başlamışlardır. Tehlikeyi hisseden yolcular 
kendilerini arabadan dışarı atmışlardır. Yol
culara bir şey olmamıştır. Başıbo§ alablldi
ğlne giden araba Gemlikli Murtazays çarp
Tnlf ve hafltce yaralamıştır. 

Adanada bir yaralama nk'ası 
Adanada Hürriyet mahallesinden İbrahim 

otlu Ramazan ile aynı mahalleden Cuma All J 
otlu Remzi yekdJğerlle kavga etmişler ve ne-

• f'tA.\#i 
JiLET 

o-ru kLU TRA$ 
.........._.. 8JÇA_G·t · 

daha serfdir 
daha sa~JamJ1,. 
daha keskindir 
daha dayanıkl1d1r 



6 Sayfa 

Tıbbı Adli kitibi Raif 
dün mahkUm oldu 

Bu katib, Tıbbı Adlide bir suçlunun ehl:yeti cezaiyesi 
olmadığına dair sahte bir rapor tanz:m etm~şti 

Resmi evrak üzerinde sahtekirhk su-, Dün müddeiumumi Remzi mütaleası
çundan Ağırceza mahkemesine verilen J r-J serdetmiş ve dava son safhaya var -
sahık Tıbbı adli katibi. Raifin muhak.e - mıştır. 

mesi dün neticelenmiştir. Müddeiumumi niütaleasında, suçlu 
Raü, ihtilastan suçlu Nail isminde bir Faiğin tecziyesini, Mehmeclin beraetini is

tahsildarın, kendisine teklif ettiği 500 li- temiştir. 

ra mukabilin.de. suçlu hakkında Tıbbı ad- Suçlu vekilleri de tahliye talebinde 
lid" müşahedesini müteakib akli hiç bir bulunmuşlar. ancak bu taleb mahkemece 
malfiliyeti olmadığına dair verilen ra - kabul edfhr.emiştir. puruşma, müdafaa 
poru, imha etmişti yaptlması için, başka güne ba.raktlmıştır. 

Bundan sonra suçlu Nail hakkında Suçlu Faile hakkında müddeiumuminin 
ehliyeti cezaiyesi olmadığına dair Tıbbı istc.>diği ceza mikdan 3 s~ müddetle ha
ad!i :müessesesinin resmi başlığını ve pistir. 

drıktorıann imzaıannı havi sahte bir ra- MahkOm kadmlar Kayseri bez 
por tanzim ederek, bunu müddeiumumi-
lik yolile olmayıp bir hademe vasıtAS!le fatrikasında çalıştırılacak 
mahkemeye göndermiştL Raifin Ağırce - Adliye Vekfileti cezaevlerinde bulunan 
zada yapılan muhakemesi sonunda suçu kadınların cemiyete faydalı birer uzuv 
işlediği sabit olarak, 1 sene 6 ay müd - h.ııJine gelebilmeleri yolunda tedkikler 
detle hapsine, yapılan sahte muamele - yapmaktadır. Bu arada, İstanbulda bu -
nin iptaline ve 8700 kuruş ,mahkeme har- lunan bu gibi kadınların Kayseri bez fab
cmın kendisinden alınmasına karar ve- rikalannda çalıştınlmalarma dair bir ta-
rilrrjştir. savvur da mevcuddur. Bu husus kesbi 

Şi:e belediye veznedarının kat'iyet ettiği takdirde icab eden makam
lara bildirilecektir. 

muhakem:si Hamame1.ar belediye aleyhine 
Tahsilat defterine ve dip koçanlarına 

ta ltsil edilen pa.ralann mikdannı eksik da va açtl lar 

SON POSTA 

Mizah: 

Doktordan mngilisine: 
Pasteur'den kıymetli sevgırrsme, 
Seni gördüğüm anda hissettiklerımi 

bile bilseydin ne olurdu? Kalbimin atışla
rı saniyede sekseni geçiyordu. Hele sen 
sö-.: söylemiye başlayınca sesinin gışayı 

tablım üstünde yaptığı ihtizaz beni adeta 
Urltütüyordu. Ah bilsen; seni karşımda 
gö::mek, göğsünü. sırtını doya doya din
lemek istiyorum. Hatta bunu da kafi gör
miiyorum: Seni ameliyat masasına yatı -
rıp orada uzun uzun, saatlerce seyretmclt 
için çan atıyorum. Benim sevgilim, kim 
bilir senin ciğerlerin ~ kadar güzeldir .. 
Miden ne muntazam işler, barsaklal'ln 
ne derece temizdir. Ben bu güzel ciğer
leri okşamak, bu muntazam işliyen mi
deyi elimle tutmak, bu temiz barsaklara 
parmaklarımı dokunmak zevkini hiç 
duymıyacak mıyım? 

Bu reçeteme acele cevab ver olmaz mı 
sevgilim. 

* 

Doktor 
Bana Kalbdinlcr 

ya1.mak suretile yedi yüz küsur lirayı ih
tilastan suçlu, eski Şile belediye vezne
darı Eminin muhakemesine Ağırcezada 

Belediyenin hamamlara tevzi edilen Avukattan sevgilisine: 

devam olunmuştur. 
Suçlunun iddiasına göre ihtilas edil -

diği iddia edilen para evinden kasa anah
tarı çalınarak, hırsızlık suretile kaybol
muştur. 

Müddeiumumi bu iddiayı varit görme
miş ve Eminin ceza kanununun 80 ve 
203 üncü maddelerine göre tecziyesini 
istemişti. 

Dünkü celsede suçlu vclrlll hadisede bir 
hırsızlık olduğuna dair iddiasında ısrar 

ttmiş ve mahkemeden tevsii tahkikat is
temiştir. 

Müddeiumumi de mevcud delillere gö
re buna lürum olmadığını söyl~tir. 

Mahkeme bu nokta üzerinde bir karar 
vermek üzere, duruşmıyı talik etmiştir. 

Cibali tütün fabrikasındaki 
iht:lasın muhakemesi 

kırkçeşme suyunu kesmesi üzerine, şeb- Sevgilim Masume; 
rimizde.ki bazı hamamcılar bir arzuhal - Sana mektub yazmadım diye beni it-
le müddeiumumiliğe müracaat ederek' hem ediyorsun, kendimi müdafan yolun
belediye aleyhine dava açılmasını iste - da ve Wı kat'iye ibrazına muktedirim. 
mışlerdir. Bu öyle bir dava ki sen müddei ve ben 

Hadiseyi tedkik eden müddeiumumilik miiddeialeyh mevkiinde bulunduğumuz 

ortada amme hukukunu alakadar edecek gibi, benim kendi kendimin ve -
bir mesele görmediğinden, davanın an - kaletini der'uhte etmiş vaziyette 
cak hukuk mahkemelerinde açılabilece - olduğumu da unutma. Şimdi sen 
ğini hamamcılara bildirmiştir. Bunun ü- bana mektub yazmadığım için tem
ze,.ine hamamcılar hukuk mahkemesine bel diyorsun.. Gerçi cümleye göre te
müracaat etmişlerdir. Belediye ile hamam vatür bünycsile buna hükmedilebilirdi 
cılar arasındaki bu ihtilaflı dava yakın- ·ama bugünün kanunlannda bu yolda hü
da hukuk mahkemelerinden birinde rü- kfun ver1ıiiye im.kan ve mesağ yoktur. 
yet edilecektir. Ben işte gıyaben ve vicahen tembel ol-

nılldığımı ve seni ihmal etmediğimi mü
Muallimlere konferanslar verilecek dafaa sadedinde irad ediyorum. Bundan 

İstanbul ilk tedrisat müfettişleri mu
allimlere imla, tahrir, hesab, fen bilgisi, 
yurd bilgisi, resim iş , beden terbiyesi 
derslerine aid konferanslar verecektir. 
Konfera,'lls mmtakası üçe ayrılmıştır. 

ötes1 vereceğin karara bağlıdır. 

Cibali tütün fabrikası tahakkuk me - K~mferanslar İstanbul erkek lisesi, Ga -
muru Faik ile tediye memuru Mehmed latasaray lisesi ve Kadıköy 13 üncü ilk 
ihtilas suçundan Ağırceza mahkemesi - mektebinde verilecektir. 

Masume .. seni bu pazar günü muhak
kak beklerim, gene gelım!diğin takdirde 
ihzaren de celbettireceğimi bilmiş ol.. E
ğer gelirsen seninle bir bara gider, orada 
bir celse akteder, güzelce eğleniriz. 

Avukat 
Kanuner 

ne verilmişlerdi. Suçlular hakkındaki id- Beyoğlu Halkevinde nıohasebe kursu * 
dia, tevzi edilen paranın yekunlannı foz- Beyoflu Balkenndea.: Evimizde CMuhase- Eski memurdan sevgilisine: 
la göstermek ve tevziat defterinde hıhri- be usulü) kursu açılmıştır. Bu ders yüksek Ağuşu litiflerine, · 
f • il ·htT ticaret -ve 1ktısad mektebi Profesörlerinden Fi 15 tP<ZTinisani 937 tarihli ve bilanu-
at ıcl'.ası suret c, ı ı as yapmaktı. Rngıb tarafından vertlecektır. Arzu edenle- .,.-

Suçlulardan Mehmed yapılan muha _ rin kaydolunmak üsere evimize müracaatla- maralı tezkerei aliyeleri cevabıdır. 
kemclerinde hadise ile bir alakası olma. _ n mercudur. Tezlterenizde mevzuubahs olan aşkı bi-
dığını söylemiş, tahakkuk memuru Faik -------- nihayemizin gubarı rüyet, guban ayıb ve 
ise: Kızılayın evlere dağıtacağı kartlar gubarattan hiçbir sebeble sekted~r olmı-

- Ben bu parayı ihtilas etmiş değiliın, Kızılay İstanbul mümessilliği önümüz- yacağını bir kere daha be!ana cur'etyab 
pJra tevziatile alakam da yoktur. Def _ deki şeker bayramında halkın Kızılaya obt'ilk zatı aliyelerinin atıkan esved, ve 
ter üzerinde yapıldığı söyienen tahrifata üye yazılmasını teşvik maksadile 150 bin cediden asfar olan hariri_ sa~~~ ve 
gelince ... Bunlar, sadece bazı tashihler - aded mektub ve kart tabettirmiştir. Bun- lebi renginizi bus ile gul~estı. ıbtıra -
den ibarettir, demiştir. tar yakında evlere dağıtılacaktır. matı faikai daimei mütem~yetı ~!kane

lerlnıi bir kere daha takdıme cur etyab 

-

CÖ Ül iSL.ERi 
Bir şanteıj 
TeşebbibH1 
İzmirde Bayan D. E. ye: 
Bahsettiğiniz harekete şantaj der

ler. Kanunen bir suçtur, yapanı şid

detle cezalandınrlar. Yann zabıtaya 
giderek: 

cBu genç, kızlık 7.amanımda aile dos
tumuzdu, kcndisile konuşurdum, bel· 

ki ihtiyatsızlık ederek bu konuşmaaa 
biraz da ileri gitmiştim, bilahare bir
birimizi kaybettik. Ben evlendim, ço-

cuk sahibi oldum. Şimdi bu adam kar
şıma çıkmış, eski münasebetimizi ko-

cana haber vereceğim cümlcsile beni 
tehdid ediyor.:. 

Diyecek olsanız bu zatın aleyh;nde 
gerek id&ri ve gerek kanuni takibatın 

yapılncal:ından emin olabilirsiniz. Fa
kat bu teşebbüsü zevcinizc haber ver-

meden yapmak doğru mu? Onun ka
rakterine bakar. Ben olsaydım vaziyeti 
kocama anlatır, bu teşebbüsü ona y..ıp
tırtırdım. Muhakkak olan nokta şu
dur: Korkmıyacak, soğukkanlılığınızı 

kaybetm:yecek, tehdid karşısında gös-. 
ter.ilecek küçük bir zafm sizi felakete 
götüreceğini unutnuyacaks.ınız. 

* Şişlide Bayan A. N. a: 

Bir erkeğin resmi teşebbüse geçme
den evvel müracaatının kabul edilip 
edilnıiyeceğini anlamıya çalışmasını 
suç görmem. Bilô.kis tabii bulurum. 
Genç kızın vereceği cevab müsbet ve-

ya menfi olduğuna göre iki cüm'iede 
hüJasa edilebilir: 

- Bu teşebbüsü yapmayınız, veya: 

- Babamla konuşabilirsiniz, şı::k-
linde. 

TEYZE 

olnrum. Eyyamı güzeşternizi derhatır e
diyorum. Refikai şefikai canı beraberleri 
ismetlu Nuriye hanımefendinin devlet
hanelerinde tertib buyurulan leyliyede 
caz ve saz bir taraftan aramsaz olurken, 
diğer taraftan zab. aliyelerile kaimen 
tiiki reftaril~ icrayi raks ve şadümani 
eylediğimiz esnada vücudü Iatifinizin a
ğnşu 3şikanem içre lerzan oluşunu bil -
cümle lezaizi dünyeviye ve ubreviyeye 
tercih ettiğimi beyan edersem bunu ~a~r
re~le karşılamayın, bu zevki binihaycyi 
eminim ki şu ane değin değil benim g•bi 
mülize.meten kaleme müdavim bir efen
di, hülefa ve mümeyyizin ve hatti müdü
ra.:u şuabat dahi tatmamışlardır. 

İkinci bir telaki için evamiri kat'iye
lerine muntazıran hatmi kelim eyleri/n. 

Aşıkı bendeleri elhakir 
• Ka,if 

* Fütürist şairden sevpıisine 
Ran ran ran .. 
Run run run 
Sendeki burun, 
Az az az 
iz ız ız 
Sendeki ağız; 
Öz öz öz 

Sendeki göz 
Ela 
Bela 
Oldu başıma 
Aşkının, vapur çarkını 
Andırır ak:mı.. 

Ördeklerin vak vakını, 
.Aradı sevgim.. 
Üzengim 
Üstünde yükseldim 

görmek için, 
Harb ederken Japonyayla Çin 
Hicin 
Develerinin kulan kenarında.. 
Yarında; 

Damarında varsa, 
Sôrarsa 
Seni aşkın 220 voltluk cereyanı; 
Tere yağını 
Ekmc.>ğe sür de, aç 
Karnına güllaç 
gibi ye 
gel bu hafta Heybeliye .. 
Alalım sı~tımıza iki eşek; 
Gevşek gevşek 

Bir tur yapalım, 
Kur yapalım. 
Yapalım haydi! 
Kim caydı? 
Olan sevgilim! 

Hazım Fikret 

* Şoförden sevgilisine: 
Sevgilim, 
Seni gördüğüm an hayatımın bir viraj 

noktası~ş.. Gazımı kesmeden, frenime 
basmadan bu virajı döndüm. Artık dirck
siyonumu kaybetmiş gibiyim. önüm rap
pa mı, düz yol mu farkedemiyorum. Sa
na doğru nizam! sür'atten çok fazla bir 
sür'atle geHyorum. Kalbim manyatonun 
içindeki su gibi fıkır fıkır kaynıyor, da
ha fazla ilerlemek tehlikeli!.. Önfunde 
belki yol kapalı, bellrl de ben%irıim bite
cek. Bana acı.. İşaret ver, ve bana gel.. 
Sana kalbimi otomobilimin kapısı gibi 
açık tutuyorum. Şoför 

Saim 

* Terziden sevıilisine: 
Biz birbirimize göre biçilınit iki sev

giliyiz .. Tam üç defa prova ettim Ye ar
tik. anladım ki, kalıb gibi uyuyoruz. En 
kiıçük bir pot bile bulmak imkAnı yok. 
Aşkımız sanki telilı ... Hiçbir uman bu
günkü şeklini ~ybetmiyecek, belki biraz 
diz verir, buruşuk yapar ama • zaman 
da onu ütüyle düzeltebiliriz. Bana ne va
kit evleneceğiınW sormuştun. Bunu t.ak
site bağlıyalım: Birinci taksitte a kes
m:? olur. İkinci taksitte nişanlaıurız. ü
çüncü taksit nikihtır. Dördüncü t.aksit te 
düğün! Bak o kadar uzun vadeli değil.. 
Ancak dört taksit. Birinci taksitin zama
nını bu aybaşı olarak tesbit etmiye sen 
de muvafakat ediyorsan acele cevab ver. 
Meseleyi görüşmek üzere bir an evvel 
tahsildarımı göndereyim. 

Terzi 
MakaaeT 

* Muhasebeciden sevfİ)isine: 
SeYgilim Kebire, 
İlk deia göz göze geldiğimiz anı hatır

lar mısın, ben o anda aşkın; hayat defte
rimin zimmet yapraiına yazıldıiıru his-
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setmiştim. El'an o def terde bakiyei zim
met olarak görünüyor. Seni daha sonra
lan da gördüm. Uzun uzadıya tetkik et
tim. Riya matlub, dudağına zimmet o
lan kızıllık ne kadar göz alıcı idi. Hele 
saçlanmn ondülasyonu defteri kebi.riıı 

muntazam çizilmiş kolonlannı andın· 

yordu. Vücudün yürürken mütemadiyen 
açılıp kapanan bir yevmiyenin yaprakla· 
rı gibi kıvrılıyor, bükülüyordu. 
Artık bu aşkın bir bilançosunu yapmak 

za.ınanı geldi. Senei atiyeye devretmeye 
imkan yok. Müsaade et ben hemen bir 
beyanname hazırlayıp evlenme memur• 
iuğuna vereyim, tetkik etsin, kabul etsin 
ve aşk hesabının bakiyei zimmetini e.v· 
lemne hesabının matlubile kapıyalım ve 
birleşelim. Muhasebeci 

SauaTeT 

* l\fimar<Ian sevgilisine: 

Sevgilim Baniye, 
Gene bir binanın planlarını yapıyo

rum. Senin adını hatırladım. Esasen ne 
vakit hatırlamıyorum ki, elime pergeri
mi aldığım zaman bacakların gözlerintln 
önüne geliyor. Dubl desimetremi büyü· 
tüyorum ve senin boyuna erişiyor. Gön· 
yeme bakarken muntazam bumunu gör
müş gibi oluyorum. 

Dün yeni yaptığım bir apartımanın ki
remidleri üzerine çıkmıştım, yalnızdım. 
etrafımda kimseler yoktu .. Kiremidlenn 
üzerine gene boylu boyumca uzandım ve 
onları sanki senin kızıl saçlarınmış gibi 
uzun uzun kokladım ve öptüm. 

Seni sevdim seveli hayatnnın plAnı 

bozuldu. Ruhumu aydınlatacak bir pen
cerenin açılacağı yeri tesbit edemiyorum. 
Ruhumun bir kapısı yok ki aşkımı salı
vermek için onu açabileyim. 

Benim sevgilim Baniyc, 
Hayatımın binasını kurmak, onun her 

ka~ma ayrı ayn şekiller vermek senin e
linde. Yarın akşam seni beklerim. Mek· 
tuba leffen gönderdiğim plfını eline al. 
O planda görünen yere gel. Bol bol g<;. 
rüşür ve anlaşırız. MinıaT 

* Aktörden sevgilisine: 

Planer 

Benim Bedia gülüşlü, Şevkiye bakışlı, 
Şaziye halli; Semiha sesli, Melek boylu 
sevgilim; 

Aşk sahnesini..ı perdecisi gene per· 
deyi açtı. Sahnede sen ve ben varız. Sen 
maşuka rolüne çıkmış en usta san'atknr· 
dan daha ustasın. Ben de jön prömiye 
rolü oynıyan Raşid Rıza kadar cana ya
kınım .. Aşkımız bize ne iyi bir rejisör o
luyor, elindeki gönül kırbacile bizi het 
an kırbaçlıyor. O hızla birbirimize her 
an daha yaklaşıyoruz. Sen ne güzelsin, 
saçların Mari Antuvanet rolüne çıkın~ 
bit artistin proke kadar güzel, yüzünde 
bir La Dame O Camelia hali var. Dudak· 
lann Otello'nun son perdesinde. Otello 
ile karşılaşan Dezdemonanın dudakları 

kadar titrek, vücudün, bir Karmen vücu
dü kadar kıvrak. Sana ne kadar bağhyııtl 
bilsen ... Romeo, Jülyeti benim seni sev
diğim kadar sevmemişti Otello Dezde
monayı benim seni kıskandığım kadar 
laskanmamıştL 

Evlenmiye karar verdiğimiz andanbe
ri kuracağımız yuvanın dekorunu düşü· 
nü yorum. Ne mükemmel olacak. Orada 
bize çiçekler, kuşlar, aşk teraneleri 
süfle edecekler, ve biz onları birbiri· 
mize tekrarlıyacağız. Oh ne bahtiyarlık· 
kendimi bir alkış tufanı içinde kalmış gi· 
bi ınes'ud hissediyorum. 

* Mizahcıdan sevgilisine: 

Sayın kariim, 

Oynarer 

Yazdığım mektublann kopyalarını 
saklamak adetim olmadığı için maattecs· 
süf buraya kendi sevgilime yazdığım aşlt 
mektublarından bir nümune koyanuyo
rum. Özür dilerim. 

İsmet Hulilsi 



il İkincitepia SON POSTA 

-R aramürselde 
Susuz I alan bir 
GIJçmen lllJgiJ 
İzmit otutucutanmmtan lbrahlm Ka

vala yazıyor: 
- Geçen aene Romanyadan hmlte bir

çok göçmen pld!. Bu arada Karamtlnel 
kazasında J91ll8en J'&pılan Bubap k6Jl
ne 130 hane 16çmen J8l')eftlrlldL Ba 169-
menlerln btl&ön lbtlyaçlarınm yerlerine 
getlrlld111nl. battı mllstahsll bale pld!t
lerlnl blDat llderet l&'dlm. 
Yalnız göçmenler su iUL.ıyaclle tıvran

mattadırıar, Bunun için de bükQmeUn ıu 
ıetlrllmeal JQlunda göıRerecel1 çalıfma

lara göçmenler maddeten " manen yar
dım edecetlertnl, lnpatta, natllyat işle

rinde çallf&e&tlannı aöylemektedlrler. 
Subafı köyünün suyunun temini tçln a

lAtadarların nazan dikkatini celbederlm. 

* Afyonda 700 talebe muallimsiz kaldı 
Afyondan emekli f(izbap Y. Demirer 

yazıyor: 

- Afyon metteblertnden bazılan son 
günlerde muammalı talmıştır. Bunun se
bebi de mecllat umumlnln bu mettebler
deki bazı sınınann mualllinlert için tah
sisat ayırmamasıdır. 700 tadar talebe şim
di boş sını!larda, boş vakit geçiriyorlar. 
Maarif müdiırliığune başvuruyorus, bize: 
11Yenl meclisten tahsisat istlyeceflz, ve
rirlerse sınıfları açacağız!. cevabını veri
yorlar. Yavrularımızın ba41 boş kalmnsı 

• 
bizi dilfündürüyor ve fbıüyor. Kültür Ba
tanlıfının nazarı dlltkatlnl celbederiz. 

* 
Cskildarda bili l..ıwnsız kalan 

•ir sokak 
Üsküdarda Adliye karşısındaki Çlçekcl 

aokatmuı balom.sızlıfından blr muddet 
eneı babaetml.ftllt, fata t bl7.e o yazıyı 
J&1dıran otu)'UCumuz gönderdlll yeni bir 
mettubda YUlyeUn aynı oldutunu yana 
J&tıla aöyllJOr ft diyor tı: 
•- Soqt ıene aynı TUfyettedlr. Kışın 

" taranııtta geçilmez bir baldedlr. Ana 
llgam patıamq, etrafa fena bir koku Jn
tlfarına hatlamıştır. Bu yüzden evleri -
mlzde bile çok kötü bir koku devam edlp 
gttmektedlr. Bizim soltatımıaa amud, ya
nı adliyeye giden yolun tamiri için bun
dan .~lr müddet evvel müddelumumlllk
ten Usküdar kaymakamlıtına yazılmıştı. 
Şimdi taşlar nakledlllyor, ne olur, bizim 
aokak da bu arada tamir edilse olmaz mı? 

* Otobüs şoförleri 18 saat mi 
çalışıyorlar? 

Byilb otuyucularunmlan Behcet Krom 
bize yazclıtı bir mettubda otobüs ~tor
lerinln lnsafıızca çalıştırıldıklannı Uerl 
sürüyor. İş kanununa gore bir Jşcl ancak 
8 saat çalışabllir. Fakat İstanbulda bir o
tobüs şoförü 18-20 saat mütemadiyen ça
lıştırılmaktadır. Bu hususta iş bürosunun 
ve diğer alakadarların dikkat nazannı 
celbederlz. 
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Bu kış moda olan manto, 
• 

tayyör ve roblar 
Moda olan renkler: 
En başta siyah geliyor. Manto, tayyör, 

rob her türlü elbisede siyah çok moda, 
Bu tayyörlerle mantoların çoğu astra
ka:ıla süslü. 

Yalnız siyahın bir mahzuru var. Es
merlerin çoğuna pek yaraşmaz. Bu yıl 
modası yaratılırken bu da düşünülmüş. 
Bu kış siyahla beraber bütün koyu (pek 
koyu) renkler de rağbet görecek: Gece 
mavisi, siyah lale, mürekkeb siyahı, koyu 
şmab rengı, koyu kestane, koyu yaprak 
y(-şili gibi... 

Bilhassa erguvan ve mor arasındaki 

renkler pek sevilmekte. Mor ve eflatun 
üç yıl önce de moda olmuştu. Fakat bu 
yıl gene zevk ve heyecanla karşılandı. 

Eflatun bilhassa genç kadınlar tara
fından çok seviliyor. Hakikatte de gen;, 
ince ve çok beyaz tenli kadınlara dahcl 
ziyade yaraşıyor. 
Şarab rengi de esmerlere ayni derece

de iyi gidiyor. 

Moda olan kumaşlar: 

En fazla kadifeler, düz yünluıer, jerse 
ve krepler moda. Kıvırcık, çiçekli, çiz -
gili kumaşlar eskisi kadar görünmüyor. 
Bilhassa sabah ve sade (öğleden son
n) lan yumuşak düz yünlülerden yapı
lıyor. Yı.in jerse de çok rağbette. İpekli 
kreplerin çoğu yünlü gibi mat. Bazılıırı 
yün ve ipek karışık. 

Buzgülü, plili, parçalı modeller iç:n 
dllha ziyade krep marokenle .kttp romen 
küllanılıyor. Tayyör tarzında dar etekli 
düz biçimlerse, ince dralarla düz yünlü
lerden yapılmaktadır. 

Hele kadife, belki hiçbir zaman bu kış 
kadar sevilmemişti. En sade roplardan, 
en abiyye elbiselere kadar hep cins cins 
kadife kullanılıyor. 

Biçim ve carnitürler. 

\ 

\ 
Bu kış elbise biçimleri çok sade. E .. ~k

ler daha kısa. Beller biraz daha yukarı-

da. Yakalar ya dümdüz, yahud yuvarı .k. 
Kollar uzun ve az kabarık. 

En göze çarpan yenilik şu: Elbiselerin 
önü biraz bol. Bu bolluğa hem subah, 

c hem de öğleden sonra elbiselerinin ço
,Runda raslıyacağız. 

Bazı modellerde eteğin önündeki plise 
korsaja kadar çıkıyor. Fakat çoğunda 

yalnız etekte kalıyor. 
Bunun için elbiselerin bu söylediğimiz 

yeniliğinden istifade etmelisiniz. Eğer 

geçen mevsimden kalan ropunuzun par
çasından biraz varsa bunu derhal önüne 
bir pli gibi ilave ediniz. Geçen yılın dar 
ve düz etekleri bu şekilde değiştirilmeye 
çok müsaiddir. 

Fazla parçanız yoksa, gene demode el
bisenizi modaya uydurabilirsiniz. Plisiz 
eteklere bu kış gene (yırtmaç) yapılıyor. 

Bilhassa yanlarda. Bu modeller ötekile
rinden daha çok dar. Eski robunuzun e
te~ini biraz daha darlaştırıp yanından 
yırtmaç açarsanız bugüne uydurmuş o
lursunuz. 

Yeni robların korsaj kısımları fazla a
biyy, modeller de çok karışık. Fakat sade 
elbiselerde umumt şekli şundan ibaret: 
Önden düğmeli, roba veya bandla süslü, 
büzgülü veya drapeli kesikler. 

Bunlardan birçoğu pek sade. Fakat 
tam genç işi. Biçimlerin bu sadeliği üs
tünde garnitürler çok göz alıcı ve her 
türlüsü var: nervür, gans, şerid ... Pikür 
hemen hiç yok. 

Yeni $apka modelleri 

Solda - .ı:3ordo renginde fötr şapka. Yeşil grogrenle süslü. 
Sağda - Sarı fötrden spor şapka. Kor delası kahverengi grogren, kenarlarına 

yeşil ajürlü jl'rse geçirılmiştir 
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Bunları 
biliyor mıydınız? 
lnamlmıyacak bir rakam 

Maruf hayvanat 
alimi Howarda gö
re bir tek karasi· 
nekten, bir mev -
simde 6,000,000,000 
karasinek meyda -
na gelir. Pastör 
enstitüsüne göre 
ise, bu mikdar 

24,000,000,000,000 dur. 

l 3a,OOO,OOO ton sinek 

Yer yüzünde mevcud bütün sineklerin 
ağırlığı, bütün insanların sıkletine mua
dildir. Yan (130) milyon ton. 

Gurultunun zararları 

Beşer neslinin akıbetini tehlikede gö
ren bir çok ilimler, bunun, bilhassa ıe -
birlerin müthiş gürültüsünden ileri gel
diğinde ittifak ediyorlar. Çünkü bu gü -
rültü, dayanılmaz bir asabil yorgunluk 
doğurmaktadır. 

En uzun boylu 
adam 

J:>ünyanın ıim

diye kadar görü -

legelmiş olan en 

uzun boylu ada -

mı bugün sağdır. 

Bu, bir Finllndi • 

yalıdır. Adı Caia. 

ruestir ve boyu • 

nun uzunluğu (2) 

metre (83) santim. 

dir. 

Şurup gibi çeliKıer 
Çok büyük bir 

tazyika maruz ka-
lan en katı cisim -
ler dahi, hiç bir 
hararet değişikli -
ği olmadan pek -~ 
mez gibi yumu -
.ıarlar. Mesela (20-
30) bin metre u -

'<t 

r 

Geliboluda bir geminin makinesi 
bozuldu 

İstanbul limanından İzmire hareket e
den Yunan bandıralı Cermanya vapuru
nun Gelibolu önlerinde Galata feneri ci
varında makinesinin bozulduğu tels!zle 
Tiırk Gemi Kurtarma şirketine bildiri! -
miştir. Vapurun makinesi bozulunca su
ların cereyanına kapılmaktan korkul -
mu~, imdad istenilmiştir. Mahallinde ya
pılan tedkikler üzerinde makinenin ta -
mir edilebileceği ve ortada bir tehlike ol
madığı anlaşılmıştır. Çanak.kaleden vası
ta gönderilmiş ve makinenin tamirine 
başlanmıştır. Geminin yoluna devam e
derek bugün İzmire varması bekl~nil -
m2ktedir. 
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Sefalet içinden bir anda 
yıldızlığa yükselen artist 
İsa Miranda diyor ki: "Rollerimi yaşıyarak oynuyorum. 
Çünkü sefalet, acı, bedbahtlık, hep alışık olduğum 

şeylerdir. Bunları yadırgamıyorum,, 
•' 

Son zamanlarda 
bütün sinema muhit
lerinin nazarı dikk8· 
tini şiddetle celbeden 
bir yıldız vardır. O 
da meşhur İtalyan si
nema yıldızı İsa Mi
randa'dır. 

Fevkalade mute-
nasib bir vücude, a
sil bir güzelliğe ma
lik bulunan bu genç 
san'atkarın en son 
çevirmiş olduğu ve 
geçenlerde İstanbul
da dahi gösterilen 
(Nina Petrovna'nın 

yalanı) filmi, her ta
raf ta, pek büyük bir 
rağbet ile karşılan· 

mıştır. 

Bu güzel İtalyan 
yıldızı, hayatı ve çe
virmiş olduğu bu son 
filmi hakkında şu 

malfunatı vermekte
dir: 

Son günlerde 
ıılt ıık bana şu sual 
irad edildi: 

cEn çok hangi fil4 

nıinizi beğeniyorsu

nuz?, 
Ben de bilatereddüd 

fU cevabı verdim: tıa Miranda, Nina Petroıma roıımde 

cEn son çevirmiş olduğum (Nina Pet- ı tedir. Ben hususi hayatımda cmeş'um 

rovna'nm yalanı) filmini... bir kadın> değilim. Fakat çocukluğum, 

Size bunu etrafile anlatayım: ı gençliğim, san'atteki ilk adımlarım hep 
Bu filmi ne için seviyorum biliyor mu- hüzün ile geçmiştir. 

sunuz? Çünkü hayatıma çok benzemek- İtalyada Milano şehrinde doğdum. E· 
,_,...... beveynim zengin adamlar değildi. Haya· 

saka 1 ı na ç o k tımı kazanmak için genç yaşta chayat 
mücadelesi> denilen şeye atıldım. On bir 

du .. şku·· n olan bir yaşımda bir terzinin yanında çıraklık 
ediyordum. 

ıd Seneler geçtikçe sırasile bir moda ma-
yı iZ ğazasında satıcılık, mankenlik, modellik 

Victor Francen 

Sakalına en fazla düşkün olan; sa.talı 

üzerine titrıyen yegane sinema san'atkarı 
Victor Francen'dir. 

Senelerdenberi çevirmiş olduğu film· 

lerin hepsinde sakalsız hiçbir rol yapm..ı
mıştır. Kendisine sakalsız rol verilmiş 

olduğundan dolayı birçok filmleri red
deylemişti. 

Halbuki. .. 
Sinemanın başaramadığını tiyatro ba

şardı. 

Meşhur Fransız muharriri Henry 

Bcrnstein'irı tiyatroda yeni bir piyesı oy-

nanacaktı. Francen, bu piyeste mühim 

bir rol almıştı. Fakat rolü gene sakalsız

dı ... San'atkarı sakalından vazgeçirmek 

iç;n Bernstein yirmi dört saat uğraşmış 

ve nihayet muvaffak olmuştur. Bu piyes-
te Francen'i sakalsız göreceğiz. 

yaptım. 

Sonra daha fazla ilerlemek istedim ve 
gece dersanelerinc devama başladım. 

Az zamanda steno-daktilo imtihanını 

verdim ve meşhur bir avukatın yanında 
kltib oldum. Sabahlara kadar çalışıyor
dum ve ancak ailemi geçindirebiliyor· 
dum. İnanınız, tam sekiz sene hiçbir eğ
lence yerine ayak basmadım. Bunca gay
retime rağmen 1934 senesinde işsiz kal· 
dım. 

Nihayet bir gün bana bir iş bulundu: 
Bir garajda satıcılık ... Birkaç gün sonra 
da Milanoda küçük bir stüdyoda pek e-

l h~mmiyetsiz bir rol aldım. Ortalığı s:i· 
püren bir hizmetçi rolü. Bu rolü yapıp 
para kazanabilmek için her akşam dört 
kilometrelik yol yürüyordum. Buna ha· 
yat denir mi?. 

Nihayet iyi bir rol almağa muvaffak 
oldum. Bu Pirandello'nun bir eseri idi. 
Milano'nun iyi bir tiyatrosunda oynanı· 
yordu. Oyun verileceği akşam saat beş 
raddelerinde babam rovolverile oyııar· 

ken kazaen öldü. Ben, bu acı dakikalar
da bile ya~ıyabilmek için rolüme çıktım. 

Sonra müteaddid piyeslerde rol ald nı. 
Rollerim beğenildi. Yaşıyarak oynadım 
çünkü. Sefalet, acı, bedbahtlık hep alı· 

şık olduğum şeylerdir. Bunları yadırga· 
mı yordum. 

İlk filmin cLa signora di Tutti> olmuş· 
tur. Sonraları birçok film çevirdim. Fo· 
kat bu son filmimdeki heyecan kadar hiÇ 
b'r filmde hC'yecan çekmedim. Bilirsiniz 
ki cNina Petrovna'nın yalanı, vaktile 
sessiz olarak çok takdir ettiğim Brigitte 
Helm tarafından çevrilmısti. Bu fıJrni 
görmedim. Rejisör bu filmi görmemi tav· 
siye etti isl-: de herhangi bir tesir altında 
kalmamak için görmek istemedim. Fil· 
min kahrall'anmı kendime göre yarat· 
mıık istedim. Zannedersem muvaffak ta 
oklum. Hükmü kiymctli seyircilerim 
vermişlerdir elbet.. 
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Garip ve inanılmıyacak şeyler _ı 

\ 

Demirden yapılma bu yelkenli, kömür 
yüklü olduğu halde 1876 senesinde 
ateş alınca, tayfası tekneyi bırakıp 
lı:açmıılar, yelkenli de yirmi ay kendi 
kendine yanmış vo Tahiti ada1ına 
düşerek sönmüştür, Bugün bu gemi 1 

hali kullanılmaktadır 

Normanh fatihlerden 
Robert Guişcard, 

bir bağırmasile 60 bin 
kişiyi harbe 

sur erdi 

A vustrnlyalı bisikl et şanı· 
piyonu Nicholson,bisikleti ile 
9 ayda tam 90 bin kilometrcı 

yol kat'etıniştir 

·' 

Kay%er W ilbelm 
büyük harbin 

bu iakemleyo oturarak 
imıalaınıştır 

Bir dü,man bomLuı, nldür· 
dütü 30 ukorin gömüldüğü 
ııoktada ayni •umanda IH· 

bet ettiti •facı da parça· 
lıyarak bir aalıp viicude 

l'etir:ııiştir 

.......... ~ ~ ~-··················· ........ ..... ...~~~ ... -·--····························· ........................ . -~·· ·····················-····••.........---~ ···~· 

Büyük harbin gizli kalmış beş hadisesi: 3 I 
1 1) TİYATRO & • 1 

Harbin 
Ş eh i r tiyatrosunda "Ateş böceği., ortasında lngiltereyi 

sulha teşvik eden lord Şehir tiyatrosunun komedi ve vodvil 
kısmında mevsimin üçüncü eserini de 
sevrettik. Tiyatronun bu kısmı adının 
i!~desile seyircisini güldürecektir. Fakat 
güldürmek için ne yapacak? Evvela bu Eski Hariciye Nazırlal'ından olan lord Lansdowne'un Daily 

'f elegraph gazetesinde çıkan mektubu hiddet uyandırmış 
ve zavallı adam çok ağır hakaretlere hedef olmMştu 

cilıeti tayin etmek Hizım. 

* 
Senelerdenberi kuvvetli bir varlık ha-

linde yaşıyan Tepebaşı tiyatrosunda eser 
seyrettik, aktör seyretmedik. Orada ak
tör eseri temsil ediyor. Fakat berikin
de iş böyle değil: ı1ktör birinci pla
mı çıkıyor. eser ikinci planda kalıyor. 
Aktör esere uyacağına; eseri kendine 
uyduruyor ve oyun eğlenceyle, alayla 
oynanıyor, seyirci de kahkahalarla gülüp 

L Lansdowne sulh mektubu nedir? Ve 
ansdowne kimdir? Lansdowne muhafa

takar bir aristokrattı. Arthur Balfour'up 
Yakın arkadaşı ve eski hariciye nazırla
~ındandı ve cEntente Cordiale> fikrinin 
. Ulucusu idi. 1914 de de bütün hücum ve 
ırnalara rağmen bu fikrinde sebat ct
?n•şti. 

k Lansdowne 1917 yılında, Londrada çı-
an Daily Telgraph gazetesinde, katlia

?na nihayet verilmesini istiyen meşhur 
:~ktubunu neşredince, İngiltere matbu
d tının ekserisinin hücumuna maruz kal
t 

1
j.Binlerct! İngiliz onu vatan haini diye 

e <ıkki etti. 

dbünya harbinde, hiçbir devlet adamı bu 
p,erece küfre ve ta'na maruz kalmamıştı. 
}' u hal, Lansdowne'u kederlendirdi. İhti
te~la~tı. Fakat bir kere olsun ağzından 
y hır şikayet bile işitilmedi. Onu ıanı
..... ~nlar bu hareketinin sarsılmaz ve sa
.. 0rni b" · k iy ır ınanış mahsulü olduğunu pe 

tı bi.~iyorlardı. 
hn•·konce Timese verilip te neşrinden 

·•na edile.n, sonra da Daily Telgraph'ta 
Sıktın 
?rıı ~:ktub, inceden inceye hazırlan-
l..o ~. duşunülmüş bir plandı; karardı. 
rn~rd Lansdowne, parlamentoda bir sulh 

unaka . . · · P.a}f Şası seferberlığı yapılması ıçın, 
fikr our'Ia danışmıştı. Fakat Balfour bu 
&ett~d1:1uarı~ çıkınca, i~i gazetelere ak-

ı. 

Lord L 'k" Cfte r· . ansdowne'nin, 1916 yılı 1 ı ın: 
rn hş ınınde kabineye, daha kat'i ifadelı 

.ı rem b l~ . hıı$i il' layiha sunduğunu, bu ayı-
'-r loda nihai zafer hakkındaki şüphe ve 
~ edd· d . 
~ u lerini izhar ettiğini yalnız kabı-
tu h~~dan bazılarile bir iki yakın dns-

ılıyordu 
tı . 

la"'hoyd George, harb :hatıralarında, bu 
"

1 ada tl' dcJııı n etraflıc.a bahseder. Kuv\'€ ı 

ber ?rl~ bu layihayı çürütmekle ber~
li<> ' ıhtıyar diplomatın yüksek seciyesı-

. kar 
l şı duyduğu takdiri de saklamaz. 

Ord L ··ğ· l'huh ansdowne'nun kabineye veroı ı 
· hrad A a Şunlar vardı: 
13 ' 'l'~naj azlığı, 

tıi~ı~ı :Filon.un. kabiliyetsizliği, ve de
rı genulerıne kar~ aczi '"' - 11.f·u ,.. , :n 1 etlerin istismarı 

\tasat; ~uaz7:'1m harb ma;rafları cgünde 
Lord eş rnılyon İngiliz liras1>. 

ile 1 ny.rıca, itilaf bloku akidleri -
ngıı· 1 a 'it ri hız erin bel bağlıyamıyacakbrını, 

la"'ın oz'{Unun Rus ve Romen hudud
bitar ı f sarstığını, Amerika ve İsveç gibi 
lt:\rşı~ devletler nezdinde İngilterenin 
b aştığı .. ı~ ~ 
ıldırj guç uklerin gitgide arttıgını 

~tng~~r ve n_etice itibarile: .. 
ere, bır anlaşma için muzakere-

Yazan: Philip Jordan 

Lansdowne 

ye girmek imkanlarına sed çekmemeli
dir> diyordu. 

Belçika, İskandinavya, Japon ve Rus 
kavnaklanndan, Alman gruplarından te
re~şüh eden ve sulh hareketlerini göste
ren vesikalardan da bahseden lord, İn
gilterenin yakın bir zamanda bu mesele 
iJe muhakkak surette meşgul olacağı kn

nnRtini beslemekte idi. 
Lord, .-maziyi kafi derecede tatmin et

miyecek ve istikbal için de emniyet .. v~r
mivecek bir sulha razı olamayız> sozıle, 
ar;uladığı anlaşma siyasetinin ana hatla
rım da çizmiş oluyordu. 
Muhtıra, kabine azasile, o zamanki er

kanıharbiye reisi General Roberlso:ı He 
bac;kumandan General Haig'e dağıtıldı. 
G.;craller, muhbrayı iyi bir görüşle lcar
şıladılar. Asquith hükfuneti, vaziyeti in
ceden inceye tetkik ve mütaleadan SQh-

zaf ersiz bir sulha yanaşmak fikrini 
ra, ~ d'" b" kökünden reddetti ve eger uşman oy-
le bir sulh niyetini anlıyacak olursa ,bu 
ınııazuım mücadelenin gayesi olan hc-

d flerden hiç birine ulaşmak mümkün o-e . . 
Iamıyacaktır> kanaat ve netıcesıne var-
dı. Sonra böyle bir sulh, Almanyanın g3~ 

l .. olarak tanınmasını istilzam edece.1ctı 
.o . d 

ki buna da imkan yoktu. Aynı zaman a 

Mister Asquith'in, sözile: 
c- Böyle uzun, mahuf, muzlim, ıztırab 

Zulüm resmi geçidi; şerefsiz bir anVP. 
l"şma ne neticelendirilemezdi.> 

G Görüniirde, muhtıraya dair afaki si:>z
Jer söyliyen, sadece 0 zamanki harici.ye 
nazırı Edward Grey olmuştu. Asquıth 

kabinesinin dağılmasile, Lord Lansdovmc 
tekaüde, inzivaya çekildi. Fakat aradan 
bir sene geçtikten sonra Daily Telegraph-

eğleniyor. 

ta sesini yükseltince, itilaf devlctlC'rinin 
vaziyeti ciddi bir surette bozulmuş Ye 
sarsılmıştı. Denizaltı gemilerinin yarat
tığı tehlike, öyle bir şekil ve hal almıştı 
ki, !ngilterede azami bir korku baş gös
termişti. Rusya ihtilal içinde çöküp git
mişti. İtalya daha hala Caporetto rnağ~u
biyeti ile çırpınıp duruyordu. İngiliz or
dusu Paschendaele'de darmadağın ol
muş, bozguna uğramıştı. Fransız ordusu
nun yarısı isyan etmiş bir halde idi. Bü· 
tün Fransada mağlubiyet hissi meş'um 
bir tarzda yayılıyordu. Ludendorff za
manla çarpışarak, savaşarak, Amerıka

dan gelen yardımın tesiri görünmeden 
evvel harbi bitirmek istiyordu. 

Komedi tiyatrosu da aktörünü komedi 
e~erine intibak ettirmeli ve ala alaheyle 
sevirciyi güldürmeyi bir yana bıraklp 
k;medinin esprilerile seyirciyi tebessü
m" alıştırmalıdır. Seyirciyi katıla katıla 
güldürmek maksadile dil çıkarmanın ye
ri Şehir tiyatrosu sahnesi olmamalıdır. 
Böyle gülmek, eğlenmek istiyenler ıçin 

Şevkiye 

mın.. Fakat bu arada Luiz girer. Luiz, 
gece Konradla buluşacağı yerde Konra• 
dın oturduğu otelin garsonile buluşmuş
tur. Hem onunla evlenecektir. Kend•ni 
satmaktansa bu tarzda hareket etmeyi 
daha doğru bulmuştur. Konrad, avukat~ 
işinden çıkarır. Yeni alınan eşya gen 
gider. 

J,ord Lansdowne, bu anı fırsat bildi ve 
sulh teklifinin t14m sırası olduğunu san
dı. Mektubu, ifade itibarile mutedil ve 

ihtiva ettiği fikirler bakımından da ga
yet mantıki idi. Fakat efkarı umumiy~
deki aksi, harb zamanlarının kör düş
manlıkları sırasında, halktan mantıki bir 
mukabele beklemenin ne kadar abes ol
duğunu gösterdi. 

Lord Lansdowne şunları teklif cdiı

yordu: 
ı - Düşman ülkelerinde sulh grupla

rını harekete getirmek için, İngilterenin, 
bi~yük bir devlet olan Almanyanın iz
nıihliılini, mahvını istemediğini, bunun
la uğraşmadığını, ne de, gene Almanya
n ın istemediği bir hükumeti iş başına 
getirmek hususunda tazyiklerde bulun
madığını apaçık anlatması icab ederdi. 

2 _ İngilterenin Almanyayı beynelmi
lel ticari komonitelerden uzaklaşbrmak, 
çıkarmak niyetınde bulunmadığını, de
ni1Jerin scrbestisi hususunda lazım ge:~n 
meseleleri konuşmaya, incelemeye ama
de bulunduğunu ve harb meselesine dön
meden, ihtilafları halletmek için bir an
laşma yapmıya hazır olduğunu l?ildir
ınesi liızım gelirdi. 

İste bu kanaatlere dayanarak, Lord 
~ 

L~nsdowne: 
_ Tamamile emin olmamakla beraber, 

~eni yıla şerefli ve ebed müddet bir sulh
la girileceğini ümid ediyordu. 
Buzı gazetelerde bir takım şahsiyetll?r 

bu mesajı hürmetle karşıladılar. Bunu:ı
la beraber mektub umumiyet itibnrHe 
keı.kin bir muhale! et havası yaratmıştı. 
Avrupada ise karmakarışık bir hüsnü
kabul gördü. Harbe daha yeni girmiş o
lan Amerikalılar, mesajı beğenmediler. 
Onlar bu raddeye ulaştırdıkları harbin 
devamını istiyorlardı. 

(Devamı 12 inci sayfada; 

tulUat sahneleri yok değil ki!. 

* 
cAteş böceği:., komedi ve ~o~vil _tiyat

ro<;una rej:sörle birlikte gırdı. Pıyeste 
rol alanlar::Ian Şevkiyeyi rejisörün ko
nuşturduğu, llalidenin jestlerini re]i~ö
rün idare ettiği pek belli! Sahnede h&kım 
reHsördür. 

İşte bizim istediğimiz komedi ve vod
vjl tiyatrosu! Madem ki bu tiyatro da bu 
yola girdi, bundan sonra da yolunu şa
ş.ırmasın ! 

* K. Necatinin Malnar Frenç'ten terci.ı
me ettiği cAteş böceği> komedisi dört 
perdc.'<fir. Birinci perdede, sinemalarda 
yol gösterc>n bir kız görürüz. Kızın adı 
Luiz'dir. O bir ateş böceği gibi yanıp sö
nmı fenerile sinema seyircilerine yol gös
teren bir könuıesizdir. Kendisini bir ticaret 
~irketinin müdürü Konrad'a, avukat ka· 
rısı olarak tanıtmıştır. Konrad'la yemek 
yerler. Konrad'ın müsteşar bir arkadaŞJ 
vsırdır. O da gelir, fakat sarhoştur. Luiz'e 
karşı tuhaf hareket eder. Luiz kızar, ko
var. Konrad Luiz'in kocasına iyilik et
mek ve bu yoldan Luiz'i rahat yaşatmak 
is•er. Kocasını sorar. Luiz telefon rehbe
rinde Mişka isimli bir avukat bulur. O· 
nıın kocası olduğunu Konrad'a söyler. 
Kl)nrad ertesi gün avukatı müdür oldu
ğu şirkete alacaktır. 

İkinci perde avukatın yazıhanesinde 

gt-çer. Avukat fakirdir. Müşterisi yok, 
alncaklısı çoktur. Luiz bu avukata gelir, 
işi anlatır. Avukat evvela kızar, fakat 
refaha kavuşacaktır. Kabul eder. Konrad 
geldiği zaman Luiz'i orada bulur. A vu
ka ta iş teklif eder. 

Üçüncü perdede avukat yeni girdiği 
hayata intıbak edebilmek için her şeyi 
değiştirmektedir. Yazıhanenin duvarları 

kfığıdlanmıştır. 

Yeni yeni eşyalar gelir. Avukat rncm-

Üçüncü perdeden sonra tiyatrod~n biri 
sahneye çıkar, ve anlatır: Tiyatroda gös
te.rilen haynttan bir parçadır. Fakat ha· 
yat bu değildir. Hayat yürür ve değ'şir. 
On sene sonra acaba ne olmuştur? 

Dördüncü perde açıldığı zaman on se
ne 11onrayı görürüz .. Avukat bir profe
sördür. Eski katibi Karo~in karı~ıdır. 

Luiz'in nişanlandığı garson lokants aç· 
mış, iflas etmiş, tekrar garsonluğa başla
mış!:r. Konrad gene tüccardır. 

Birinci perdede Luiz'in kovduğu müs
teşar da bır tüccar olmuştur ve Luiz'.:n 
kocası da odur. 

* 
Bu mevzu hoş esprilerle süslüdür. Te· 

sadi.:flerde bir vodvilin mantıksız karı
ş;klığı yoktur. Biraz uzun olmakla bera
her sıkıcı da değildir. Oynıyanlar içınde 
HRlide ile Şevkiye çok muvaffak olmuş
lareır. Halide jestleri ve konuşmasile c· 
sere tamamile uymuştur. Şevkiye, eserin 

belıi başlı rolünü yapıyor. Operetlerde 
şımarık rol!ere çıkan o, bu tarzda bir ro
lü ilk defa üzerine aldı. Şarkısız, danssız 
ve tulCıatsız bir temsilin bütün yüktı ü
zerinde. Şfwkiye yadırgamıyor. Aksamı
yor. Sahnenin icabına uyuyor ve mu\ .ıf
fak oluyor Garson rolünde Reşıd, müs
tc5ar rolünde Refik Kemal seneden se
neye olgun:aşan san'at kab 1 yctlerini 
gösteriyorlar. 

Konrad rolile, avukat Mişka rolünü 
•. odvil sahnemizin en usta san'atkarları 

rıl:ın Vasfi ile Hazım yapıyoılar. 
İsmet Hulusi 
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KIRALIK 

APARTlt1Aft 
I 

SON POSTA 

Mü,terl.·Klrahk apartıman kaç odah? 

Kapıcı. -Beş oda ve banyo 

Müşteri.·Banyoda havagazı aleti varmt? 

Kapıcı. -Evvet efendim malsahibi son 

sistem JUNKERS banyo aletle-

ri koydurdu. 

hava cı•z• 
1oı1te111 

101 istiklal Caddesi-İzahat-veresiye satiş 

biri 

J 
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EN HOŞ VE TAZE MEYV ALA

RIN USARELERINDEN iSTİHSAL 

EDiLMiŞ TABtl BiR MEYVA TU

ZUDUR. Emıalıiz bir fen harikası 

olduğundan tamamen taklid edile

bilmesi mümkün değildir. Hazım· 

11zlığı, mide yanmalannı, ekıilikle

rini ve muannid inkıbazları giderir. 

Ağız kolcusunu izale eder. Umumi 

hayatın intizamıızlıklannı en emin 

surette ıslah ve ınıana hayat ve 

canlılık bahıeder. 

İNGtLIZ KANZUK ECZANESi 

BEYOGLU • ISTANBUL 

l Uevıet Demiryolları ve L.man arı .şletm3 Umum ıdara.;ı ı:aııırı 
Muhammen bedeli 7000 lira olan 20 000 kilo Kloru tutya 22.Xl.37 pazartesi gü

nü saat 15 de Haydarpaşada gar binası dahilindeki komisyon tar!lfından kapalı 
zarf usulü ile satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 525 liralık muvakkat teminat ve kanunun tayin et
tiği vesaik ve Resmi Gazetenin 7.5.36 gün 3297 veya 1.7.37 glin 3645 No. lu nüsha
sında intişar etmiş olan talimatname dairesinde alııımış vesika ve teklifleri muh
tevi urflamu ayni gün saat 14 de kadar Haydarpaşada gar binası dahilindeki 
komisyon rei.sliğine vermeleri lazımdır. 

Bu işe aid şartnameler komisyonda:ı parasız olarak dağıtılmaktadır. (7504) 

~ 

Muhammen bedeli 68250 lira oıan 30,000 adet normal hat çam traversi 30/İkin
citeşrin/1937 salı günü saat 15,30 da kapalı zarf usulü ile Ankarada İdare bina· 
sında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyeıılerin 4662.50 Hra lılıt muvakkıat teminat ile kanunun ta· 
yin ettiği vesikaları ve nafıa müteahhitlik vesikası ve tekliflerini ayni gün saat 
14,30 a kadar komisyon reisliğine verme !eri lazımdır. 
Şartnameler 341 kuruşa Ankara, İzmir, Eskişehir ve Haydarpaşa veznelerinde 

satılmak.tadır. (7719) 

1 

.$4/dnı 

~~ .. '"· 
-1"4.l.P ... 3~. 

inhisarlar U. Müdürlüğünden: 
Malın cinsi 

I - Hurda inşaat malzemesi 
II - Sandık imalatından çıkan ince 

tala§. 

Miktarı Bulunduğu yer 

Toptaşı bakım evi 
500 Çuval Cibali tütün fabrikası 

IlI - Boş benzin tenekesi. 325 Adet Cibali nakliyat şubesinde 
IV - Hurda demirbaş eşya. 23 Kalem Üsküdar depolar grupundt 
V - Salıncaklı çocuk karyolası. 10 Adet Cibalı çocuk yuvasında 
VI - Tahta fıçı hurda. 35 > Likör fabrikasında 

VII - Küp su için 166 > Mecidiyeköy 
Yukarıda cins ve miktarı yazılı mallar 25/XI/937 tarihine rastlıyan Perşem

be günü saat 10 da pazarlıkla satılacaktır. İsteklilerin malları hizalarında yazılı 
mahallerde her gün görebilecekleri ve pazHlık iç1n de tayin olunan gün ve 
ı;aatte' % 15 teminat paralarile birlikte Kabataşda levazım ve mübayaat şube
si müdürlüğündeki satış komisyonuna gelmt!leri ilan olunur. c7636. 

İstanbul Orman Başmühendisliğinden : 
ı - İstanbul vilayetinde Şile kazasır.dıı hudutları şartnamede yazılı Koruca" 

dağ devlet ormanından 12201 kental meşe ve 5229 kental karışık olmak üzere 
ceman 17430 kental odun ve 3486 kental kömür 15 gün müddetle açık arttırmaY• 
konulmuştur. 

2 _ Arttırma 23/11/937 tarihine müsacüf Salı günü saat 14 de İstanbul Orma0 

Başmühendislik muavinliğinde müteşekkil komisyonda yapılacaktır. 
3 - Beher kental odwıun muhammen hedeli c5> ve kömürün cl6> kuruştur· 
4 - Muvakkat teminat 108 lira 70 kuruştur. 
5 _ Şartname ve mukavelename projelerini görmek istiyenlcr bu 

içinde İstanbul Orman Başmühendislik muavinliğine, Ankara Orman 
Müdürlüğüne müracaat edebilirler. 

müddet 
umufll 
c7593• 
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Atatürk dün Tuncelini 
şereflendirdiler 1 ' 

SON POSTA"' 

Bu isim 
kalkmalıdır! 

(BCl§tarafı 1 inci sayfada) 
Kadınları Esirgeme Derneğinin böyle 

dnr giden yol üzerinde Atatürkün ku - davrandığı da lsminden anlaşılıyor. Blr .ço-
1 (Baştarafı 1 inci sayfada) 1 b 1 k cukları Koruma. blrllği kurulsun. Ben de 
~rjnin tazimlerini kabul buyuran Ata - dumu?a intizar eden büyük bir ~a a a~ı beraberim. Bir •Körler!, Sağırları, Dilalzlerl 

turk selam resmi ifa eden askeri kıt'ayı ~ üce Önderi candaft gelen tezahuratlaı la Koruma Birliğh kurulsun. Ben de berabe-

Sayfa r1 

SPOR 

~eiti§ ettikten sonra istasyon bulvarını alkışlamışlardır. rim. 

~ki Yakalı dolduran binlerce halkın coş- l\lekteb çoc~Iarı ~r:mda .. " sa;;::~ıartadınlar. ne çocukturlar, ne de Oyun zevksiz oldu, her iki taraf da bir çok fırsatları 
un tezahürleri ve yaşa varol sesleri a - Kasaba medha~.ınden . ıı_ı . r~n yuru- Fıtrat o~ara. hiçbir kablllyetl, erkekler- • f d d B f hl ka 

Bafra, Balıkesir İdman 
Yurdu arasındaki maç 

ra~nda 4 üncü umunu müfettişlik karar-ıyerek gelen Ataturk, mırumın! mekteb den eksik Tennek haslslilinde bulunmamış- kaçırdılar. Fırsatlardan ısti a e e en a ra ar zandı 
~ahını teşrif buyurdular. Umumi müfet- çocuklarının önünde d~rara_k bunlarla tır. Ankara (Hususi) - Milli küme ha - Balıkesir kalesini sardılar. Llkin Feth bir 
tış kongen(:ral Abdullah Alpdoğan mü - ayrı ayn konuşmuş ve ıçlermden bazı- Zaten kendilerinin de ötedenberl. her yer- ricinde kalan şehirlerim~ arasındaki fut- ~ok sayı fırsatları .kaçırıyor. 
fetti§liğin mesaisi ve bundan sonraki ça- farının yüzünde sivrisinek ısırmasın- :~d\l~er vesileyle iddia ett.Weri batlbt de bol turnuvasının dömifinal karşılaşması Onuncu dakikada Balıkesirliler biı \or
lır.na Planl~n hakkında Atatürke izahat dan hasıl olan çıban hakkında kaza Şu halde: •Kadınları Esirgeme mrntı. ne B:dra spor ile Balıkesir İdmar birliği a - ncr kazandılar, ve çok güzel çektiler. Bir 
•raetıniş V<! yeni inşaatın proje plin ve doktorundan izahat alarak bwıun s~be- oluyor? ra-;ında yapıldı. Şehir stadında oynanan kafa vu~u, vaziyet 1-1 berabere .. 
:resimlerini göstermişlerdir. ' bi ve tedavisi üzerinde esaslı tedkıkat Kadınlar_. Hem düşünün bir kere- Fakir, bu oyunun seyircisi gayet azdı. Hakem, Bir aralık Balıkesir aleyhine bir i wul 

Tun r d yapılmasını emir buyurmuşlardır. Aciz, sakat, ihtiyar kadınlan bile detU de, Saim, oyuna tam 13 de ~landL oldu. Top Balıkesir kalesi önünde. D ... ika 
"'Bund_an sonra A~7ü1;k, e maiyetlerinde Atatür~ Pert~ !,hlkevinievesasahnloesnı.ule- c.~:n~ı:n ~~=. n:~r~~~ye muhtaç 15, soliçin bir şütü, vaziyet 2-1 Bafr le-
~_i§vekıı Bayar ve Dahiliye ve Nafia Ve- nu gezmışler, kutubha?e v. . görmiye, kadınlara olan hürmetim manidir. Takımlar: Bafra spor: Mitat, Necati, hinde. Bundan sonra Balıkesirliler 1 ra-
ku_ıeri, orgeneral Kazım Urbay, umumi diğer tesisatını çok b~gerunışlerdir. .. Ve bu hürmettir ki, beni, bu cemiyetin mev- Ahmed, Ali Muhlis, Kazım, Şakir, Ah- berliği temin için çok çalıştılar. Bu a .ıda 
llll!fettiş Alpdoğan ve diğer zevat oldu- Pertekten coşkun ugurlama tezahur- cudlyet1ne makul bir mana yermekten mene- med, Şerif, Çalôr, Osman Fethi. otuz birine~ dakikada Bafralıların biı a • 
~~ halde Tunceline gitmişlerdir. Yolda leri arasında ayrılan Atatürk saat 17 de diyor! İdman Birliği - Refet, Münir, Şevket, kını Şakirin bir şütü gol vaziyetini 3-1 e 
"'lUrat suyu u- · d ki k. k"" -d gc.- EHizize avdet buyurmuşlardır. * Ali, Turgut, Hilmi, Necati, Suphi, Sala - çevirdi. Ve oyun böylece bitti . . 1 zerın e es ı opru en A • nlik . . de Daimt. Encum~n ftzalarından, muharrir 
çı erek eski Pertek .kalesinin bulunduğu El.azız şe ıç°! . Selfunl Izzet de şunları söylemektedir: haddin, İbrahim, Hakkı. Selim Tezcan 
•aha önünden Hozat deresi üzerinde ın- EUiziz, 17 (A.A.) - Elaz~e a,rak ,.._ Bana sorarsan, ben bu cemiyetin aa- Maç başladı, Bafralılar, Balıkesir kale-
§a edilmiş olan beton köprüye gidilmiş basmaları top atılmak sureb~e selam- dece adını değlştlrmesınden faydalı bir ne- sini sardılar, sagv açık Fethi topu ortala -
Ve Türk tek •v· • '"-;'7~ k b" . • }anan Atatürk, istasyondan itıbaren u· ıtce alınabileceğine kan! detmm. Bu ce..'111-
b _ nıgının J UA<)e ır eserı oıan . f . .. .. .. 1 halk yeUn. adından anlaşıla manadan turtul- dı, Şerif önü boş olduğu halde gol ata -
r u koprünün kordelası bizzat Atatürk ta- zun bır m.esa. eyı ~rumuş _er, . .ın ması, yani kalıbını, kıy~fet.l.nl detll, ruhu- rnadı, avut oldu. İlk on dakikada Bafra-
afından kesilmek suretile küşad resmi jc- ve mekteblılenn sev!? tez~hurlerıne ıl- nu ve gayeslnl detlştırmesı llzım!• lıiar biraz hakim oynadılar, lakin bir 

ra edilmiştir. tifatla mukabele etmışlerdır. * mtiddet sonra oyun mütevazin bir hal 
• .. .• .. Umumiğ müfettişlik binasını teşrifie- Gene Şehir Mecllsi A.zalanndan tım,aıer 

13 Smgec koprusu . de riyaseti cumhur bayrağı keşide Edhem Aldf'in tiJrrf ıudur: aldı. Müsabaka nisbetep seri cereyan e -
S u köprünün eski adı Soyungeç ve r~~l . ve bu esnada halk büyük teza- c- Yazdıkların~~ dikkatle, alakayla. ve diyor. Fırsatlar karşılıklı kaçıyor, iki ta
~ıngeç olduğu hakkında kendilerine va- e .. ı mış b l nmuştur Resmi ve hususi zevk.le okuyorum! Iddlalannızda da çok lıak- rafta da klas oyuncu olinadığı belli. Çün-
~ olan mar t .. . .. . . . huratta u u · .. luıınız ... Dilerim tı anketlniz, !fi.yık olduğu b" .. 
teJuffuz .. uz:ı uzerm<: Ataturk dılimıze binahır, mağazalar bayraklarla suslen- alfl.kaya kavuşsun da münener bayanları- kü güzel paslaşma ve kom mezon gore-
g ıtıbarıle en kolay şekli olan Sin- ·ş. taklar kurulmuştur, şehir sevinç mız, bu mevcudiyetinin ve lsmlnin manasın- miyoruz. 

e;_ adı verilmesini tensib etmişlerdir. ~-ı 'd kaynaşıyor. ı dan hoşlanmadıklan bu birlikten turt.uısun-
~urada d M " ıçın e · ı Bir aralık Balıkesirliler Bafra kalesi ö-ltu n av ~tte urat suyu uzerınde Di arbakır - ak - lran demiryolu ar... . 
tulmakta olan ve yüz met t l"" d Y . d ıı·ı . . h cKadınları Esirgeme Birliği• ne demek? nüne yerleştiler. Lakin fırsatlardan istı-

tek bir keme .. ı·· . ti tret .u.lmun ke törenine Çetınkayanın ave 1 ennı a Artık blr kadın-erkek farkı kaldı mı? fa.:ıe edemiyorlar Bafranın beki Mehmed. r us une ıs na e tın e d El A • lm. r I.! ' 
ıureme yuk k b. kı . . mil tren e azıze ge lŞ ~· Eğer ortada, eslrgenllece.k bir deni, blr ae- uzun btr vuruşla topu Fethiye geçirdi. o 
!lan . se ır ymetı hıfız bulu - Bu gece Halkevinde Ataturk şerefine falet, bir felaket nrsa, söylesinler, eıeıe ve- . . 
~ 1 Yenı Pertek köprüsünün başına gı· - .. ·ı...,;..tır· relim ellmizden geldjğl kadar ve elbirll.ğile da ortaladı, top Şerıfe geçtı. Top gene 
"! lllfoti musamere verı .... ~.. • . F . b" 

1 -:ı r. E • canlıla tazimi · korunalım! Fethiye geldı. ethı muhakkak ır go 
i Atatürk, köprünün fenniğ maligv ve E . rzm 17 (:susi) erı B- -k Böyle değllse kadınlar, neden, nelerlnl e- kaçırdı. Zaman zaman iki kale de sıkı -
ktısadiv ' rzıncan, - uyu sirglyorlar? Siz o bayanlara söyleyin, şef- • . . . 4-

l'l'J.i • g bakımlarından kıymet ve ehem- önder Atatürkü karşılamak, Erzincan- katıerlni, erkeklerden eslrgemesinlerf- Çün- şıyor, tabir caızse iki taraf da adeta ras.-
Vt ~~tı hakkında mütehassıslar tarafından lıların candan bağlılıklarını, tazimleri- kfi erkekler, onlardan, hiçbir ıeylerlnl esır- geJe bir oyun oynuyorlar. Hele favuller, 
te~ en malumatı dinledikten sonra Per- ni arzetmek ve şehrimizi şereflendir- gemiyorlar. Türk erkekleri, U.clınlara karşı haddi hesabı yok. Hakem sık, sık oyunu 

dır. ~:a merkezini _teşrif buyurmuşbır - melerini rica etmek için albay Özen !~~~k~~::g~~n!ıU::ı:~ıı::k ':er~ ~:: kesi~or, .. ~açın zaten mevcud olmıyan ta-
sab:ı medhalınden Halkevine ka- Elfızize gitmiştir. korlara sahibdlrler. Böyle mes'ud bir cemi. dı busbutun kaçıyor. Devre sonu yakla -

.,. __ - .._ -- - - - - - - · yet lçlnde, bir •Kadınlan Esirgeme Blrllğb şıyor, iki taraf ta gol çıkaramıyor. 

Almanya, I~g--iit~~~-y·;--iö-senelik bir :~;;,ı;.,::.:.::~=::ı.~·enmlye muhtaç Top nihayet ~afralı Çakıra geldi Ba. 
Bir mektub ve bir düşünce lıkesır sıkıştı, ıki ofsa~ oldu, top Baı~-m Ü tar eke tek~ İ f d • 0 Doktor Fahreddin Kerimden blr mektub kesir kalesi önünde. Bır faul, uzun bır e ) y r aldık. Kendlsl bu mektubunda, Kadınlan E- vuruş.. ve nihayet Bafralıların birınci 

1 (Baştarafı 1 inci sayfada) Iara bir nihayet verllmesinin lcab etUğinJ slrgeme Derneği hakkında hiçbir gazeteye goJü oldu. 
s-.· - Almanya, Avusturyacia serbest söylemiş, butün bu kabll meselelerin ParLs beyanatta bulunmadığını yasıyor. Oyunun 

35 
inci dakikasındayız, gol ü-

-~~un veya bir plebisit iç" h 1. t paktlle Milletler CemlyeU paktı çevçevesl 1- Ben Fahreddin Kerimin Kadınlan Eslrce-
gCÇtiği takdird ın are ,e c çlnde muzakcre edllmeslnl ileri sürmıl§tür. me Derneği hakkındaki fikirlerlnl kendlslle zerine Balıkesirliler açıldılar. Ve birin-

2 e, Muteaklben söz alan Liberal partisi lideri yaptığımız husus! bir konu§Dla esnasında ci devreyi berabere bitirmek için çok 
""'an- Alm_ anya, _ Çekoslovakyadakı Al- Lord Samuel. dunya işlerine yeni bir dür.en ~renmı.tım. Bu mektubu!:'dan anlatılıyor 
.,, ek Jl v& - uğraştılar. Lakin beceremediler ve böyle-y t a ıyetJerıne bir nevı muhtarı- verilmesi için Milletler Cemiyeti paktını \'er- ki. doktor, bu ha.suataki dutüncelerlnln na-

e Verilmesi için Prag hükun etine sallles muahedesinden ayırmak llzım gel- kilde renk değiştirdiğine hfikmetmı,,. :ruha- ce birinci devre 1-0 Bafralıların galibiyc
llota verdi" i · . .. 

1
, dlğlni sbylemlştir. kllta. ben. yazımı yazdıktan sonra, kendisine tilP ıona erdi İkinci devreye Balıkesirli

le etrne ~ _zaman Ingıltere muaaha- Avrupa işlerinde Almanyanın da blr rnev- blr da.~ göstermek ihtiyatını tuzuıt bulmuf- ler pek canlı başladılar. Ve hemen gol 
liitı melıdır. .kil olduğunu kabul eden Lord Samuel, ingil- tum. Ustad bu ganetlmi aynı kalemin, ken- yapacaklardı. Fakat Bafra müdafaası bu 

be ~r, Avusturyada yap•lacak ser- terenin bazı tedakirlık.lara katlanmasının t- dlsinden birçok defalar tefet.türıer kazanan t Bafr 
11 

b" k 

ikinci büme klübleri 
Fikstürii çehildi 
İkinci küme klübleri, dün akşam top. 

}anarak bir devrelik fikstürlerini çekti .. 
ler. Evvela sahalar üzerinde uzun mii .. 
naknşalar oldu. Nihayet itilafa varıldı. 
Ç"'kilen fikstüre göre maçların programı 
şunlardır: 

21 TeşrJnlsani: 

Hllftl - Galata Gençler - Karaguınruk ~ 
Kasım paşa: cFener sahasında11. 

28 Teşrinisani: 
Ortaköy - Karagümrük; cŞeref sahasın

da•. Beylerbeyi - Sümer: cFencr sahasında,, 
4 Kanunuevvel: 
Altınordu - Doğ'anspor: •Şcre! atadıııda,, 

Hllftl - Kasunpaşa: cFener stadında•. 
5 Kanunuevvel: 
Feneryılmaz - Galata Gençler: cFener sta.

dındaıı, Davudpaşa - Karagümrük: cıŞcret 
s~dındaıı. 

8 Kanunuevvel: 
Anadoluhlsar - Sfimer - Ortaköy - Doğan

spor: cıŞercf s~dındaıı. 

12 Kirrununvel: 
Beylerbeyi - Sümer - Hilal - Feneryılmaz: 

ıŞeref stadında •. 
19 Kanunuevvel: 
Sümer - Galata Gençler - D:ıvudp:ışa - Do

ğanspor. 

25 Kinunıaevvel: 

Anadoluhlsar - Altınordu - Ortakoy - Bey· 
lerbeyl. 

lstanbul atletizm ajanlığı 
Münhal bulunan İstanbul etletizm a • 

janlığı için. eski heyet reislerinden Be
şi!ctaşlı Ali Rıza ile eski yüz metre şam· 
piyonlarından Galatasaraylı Enis nanızeö 
gösterilmiştir. Federasyon, bunlardan hi· 

be s~ bır seçimin Nazi idaresinin gale- cab ettiğini lle~ı sürmüş, fakat bu !edakir- niçlı lsA.rına batışla.sını tehlikeyi de atlat ı. a ı ar ır aralı 
~:tlen~ccl~~e~ne inanm~tadı~ Jıkl~nyalnızfu~teren~~edilmem~ ~& ------------~-------------------

rnanyanı ç k ı • . sini ıs~i!~r. ç· 1·1 Nankı·nı· şı.dd tle mu·· dafaa 
rini ajan olarak seçecektir. 

lar . . n c os ovakyadakı Aıman- J .. aıliz gazeteleri n d. .,. d i 10 J er e 
b 

1"1n m ht . t . t . . el" v -- e ıyor. 711 ı: 'lu··ıere a r 
ir ~ . u anye ıs emesmın ıger Londra, 17 (A.A.> - Lord B.alllax'ın Ber- ırıuıı JJ • h• d } 

~tın Sebebı de Prag'daki Sovyet nüfu.: linl zl.yaretlnl mevzuubahseden Tlmes gaze- Bir kanun için sivi erı şe ır en çıkardı ar 
}i lt fel_ce uğratmaktır. .tesl, bunun Almanya lle lyi bir müna1ebet ld 

<i 1tlerın, İngiltere ve diğer demokrat devresi açabllecetını !aznıattac11r. Teklifi yapı l 
evıetlerd ı· 1 • • .Daily Telegraph •• Ingllterenln ınuer-Ha- (B ta fı 1 inci sa J da) 

la.nlllrn en ta ~·a.n ım~~ra.~or~ugu:1uıı nrax mülllkatındnn fimdlUk müsbet bir ne- aş ra y a 
ll'ıakta asını da ıstıyecegı umıd o.un- uce beklemediğin! kaydediyor. Dünya işlerinde göklerden emir almı-

b dır. Almanlua .. yan ve teşkilatı esasiyesinde laik oldu -
~erı· gore . l .. 

ta b ıne giden Lord Halifax'a Alman Berlln, 17 - cVolkischer Beobachter .. ga- ğunu söyliyen ve ış ennı o yolda yürü -
()• e lerinin nelerden ibaret olduğunu zetesi, bugün Berline gelen Lord Hallfaxın ten bir devlet teşkilatı esasiyesi içinde 
t_8tenrnesi 1·ç·ın taı· t ·Jd. rı· gıbı" bu ziyareti hakkında diyor ki: miiftü adının da yeri ve manası kalma -qıg·ı ıma verı ı ::.ı • 1· ili " - . 

l teren· . ..cl1 Alman - ng z munasebetlert ~ütun dun- tı 
l'e de .. 1n eJmd7 olmıyan taahhu e- yayı al!kadar eder bir ehemmiyeti haizdir. mış r. 

gırışmemesı hatırlatılmıştır. önümüzdeki günlerde yapılacak müzakere- Şımdi bu adın ve bu mevkün devlet 
a Berlinde temaslar ]erden kat1 bir hal tarzı Te hat.ti herhangi teşkilatı içinden silinmesi mantıki bir za-

!tı erlin, 17 (A.A.) _ Havas ajansı bir tebliğ ne§ri~ çıkması beklenemez. Bun- ruret olmuştur. Binaenaleyh bu ilifik o-

(B4§Umıfı 1 inci sayfada) 
içm Çinliler payitahtı boşaltmıya koyul
muşlardır. Maliye ve sıhhiye nezaretleri 
şimdiden Hankou'ya nakledilmişlerdir. 
Mareşal Şan-Kay-Şek başkumandan 
Londra 17 (Hususi) - MareJ&l Çan -

K:ıy-Şek başvekalet vazifesinden çekil -
rneğe ve münhasıran asken işlede meş -
gul olmağa karar vernıiftir. 

vetlendirilmektedir. Yeni Çin kıt'aları 
Suçau koyunda tahaşşüd etmektedirler. 

Pazar günündenberi düşman tayyare -
!eri Suşova 700 den fazla bomba yağdır
mışlardır. Gerek insanca, gerek bina iti
barile çok mühim zayiat verdirmişlerdir. 
Yıkılan binalar arasında kızılhaça aid 
müesseseler de vardır. 

74 Japon harb gemisi Yantze neh!"inin 
ağzına gelerek demirlemiştir. Asker ih • 
racına mani olmak için icab eden ted -

' 

llhabirinden· ıar Alman ve Inglllz noktalnazarlarının TU- Iarak sunduğum kanun teklifinin kanu _ 
Lord H . · zuh bulmasına yardım edeceklerdir. ka dilerim K t k.lif" 

henu alıfax'ın ikamet programı, Fransızlar nasıl tefsir ediyorlar! nıyet zanmasını · anun e ı 
~a z k~t'i surette tesbit ed"lmemiştir. Parfs, 17 - Lord HaJJfax'ın Berlln seyaba- şudur. 
tau~~afıh Lord Halifax'm B. Von Neu· ti gazetelerde uzun tomanter ıere mevıu oı- 1 - Vilayet kaza ve nahiy.elerdek.i 

Çin ordusunun bqlrumaı:ıdanlığını 

denıhçie etmiJ olan Mareşal, diğer hüktl
met erkanının Nankinden çekildiğinden 
sonra dahi kendisi payitahtta kalarak, 
mukavemet işini organize ve idare ede
cektir. 

birler alınmıştır. 1 

Şiddetli muharebeler 
Şanghay, 17 (A.A.) - Banşov'un ıark1nda 

çok §iddetU muharebeler olmaktadır. 
her .~ B. Goering'i ve B. Von Blom- maktadır. ımiftü odaları başimamlığa çevrilmiştir. 
d· g ı Yarın ziyaret etmesi muhtemel- ·~Poc:ıue11 diyor ki: 2 _Başimamların görecekleri işler bir 

ll-. Çiin}:·· b b alnglltere tecrubelerlle bllmelldlr ki, Al· talimatname ile tesbit edilmiştir. 
l:ıeJnn u ugün öğleden sonra ey- manyaya yapılan her taviz onun !ştlhasını 

Lo ı el avcılık sergisini gezecekiır. artırır. Blsmark'ın meşhur bir aöaü vardır: 3 - Bu kanunu Başvekil yürütür. 
Ritm rd ~alifaxın yann akşam Münihe Hiçblr kimse muarızını satın alacak derece- 4 - Bu kanun neşri tarihinden mute-
c ...... ek U?.ere Berlinden hareke~ ede- de zengin değildir.• berdir. 
"gı .. .. ------

?ıij ~~lenrnektedir. Kendisi cuma gu- Diyanet itleri teıkilitı 
orad!iunih'den Eberfelzberg'e giderek Parisde tıigasi bir Ankara 17 (Hususi) - Diyanet itleri 

Loa B. Hitler'e mülaki ol!icaktır. Suikast leşkllalı reMiği teşkilatının vazifelerini gösteren 
<lonec~~:lıfax, Berlin'e cumn :ıkşanıı Meydana çıkarıldı nizamname Devlet Şfırasından geçerek 

İ (B~tarafı 1 inci sayfada) mer'iyete kondu. 
tond lk mülakat 1 . b- -

!le _ ra 17 (Hususi) _ Bu sabah Berli- ciana çıktığını ve Seine po isinm utün 
Vasıı ol · Frnnsada araştırmalar yapmakta oldu -Ci'fe an Lord Ha lif ax, akşam h3:ı-

!iışrn:dazırı Von Neurath ile ilk bir gö _ ğu'lu yazıyorlar. Bu gizli suikast teşkili-
('; e bulunmuştur. tının on binlerce adamı vardır. Polis Pa-
~etal G rıs· civarında Reuil'de hakiki bir istih -? fın . eoring Berlinde Lordun şc-

e bır · f k!ım haline konan bir villa bulmuştur. Bu l..oıı..1 zıya et verecektir. t .
1 

d l 
ton~ •dar Kamarasında miizakerclcr villanın içi silah ve mühimma ı e o -

l!erıın rn, 17 <Hususi) _ Lord Hali!nx'ın durulmuştu. 
1ebı nı eyahatııe Almanyanın müstemleke ta- "'Ocuvre• gazetesi, Boulogne ormanı ci
hararet~~e~~· bugün Lordlar KamaraSlnda varında da bir silah ve mühimmat depo
t İlk OlarakuzakerelC're yol açmıştu. sunun meydana çıkarıldığını haber ver -
UJlay1 nı soz alan işci parti ;;! lideri, Av-, . 

eşguı eden sJyasi , e fkt:sacli :zorluk- mektedır. ~ 

Evkaf bir devlet 
Müesseseaidir 
Ankara, 17 (Hususi} - Maliye encü -

m:?ni Evka! teşkilat kanununu görüşme -
ğe başladı. Encümende evkafın bir amme 
müessesesi mi, yoksa bir devlet müesse -
sesi mi olduğu üzerinde münakaşa ce -
reyan etti. Neticede evkafın bir devlet 
müessesesi olduğu, hükfunetin görüşüne 
uygun olarak tesbit edildi 

Nehre mayn döküldü 
Şanghayı Nankine bağlıyan Yang-Tze 

nehrine Çinliler tarafından büyük mik
tarda mayn dökülmüştür. Bu suretle Ja
ponların askeri nakliyatı güçleşecektir, 

Japon hariciye nezareti namına söz 
söylemeğe sallhiyettar bir zat, Japonla
nn Şanghaydaki beynelmilel mıntakqyı 
işgal etmiyeceklerini beyan eylemiştir. 

Vaziyet güçleşti 
Diğer taraftan, şimali Çinde ilerle -

mekte olan Japonların vaziyetinin de 
güçleşmiş olduğu bildirilmektedir. 
Sarınehir kıyılarında tahaşşüd eden 

Çi:ı kuvvetleri büyük bir mukavemet 
göı;tennektc ve Japonlara 'hayli uıyiat 
verdirmektedirler. 

Nankin'in müdafaası 
Londra 17 (Hususi) - Sivil halkın 

Nankindcn tahliyesi işi.ne başlanmı:;ıtlr. 
Bu ameliye cuma gününe kadar ikmal 
edilecektir. 
Diğer taraftan müdafaa te~kilatı kuv -

Japonlar piyadelerinin ileri yürüyüşünün 
yolları dolduran Çin ölüleri yüzünden teab
hure uğradığını bildlrlyorlar. Çinliler Kuln
san'dan ~ekllirken harb yerinde biri general 
olmak üzere beş bin ölü bırakmışlardır. 

Beynelmilel Kızılhaç delegesi albay Wat.
teville Çln ordusunun bütün cebhelerde mu
hasamatın başında biri öhi veya yaralı ola
rak tahminen 800 bin asker kaybettiğini söy. 
ıemlştır. 

İmparatorluk umumi karargihı 
Tokyo, 17 (A.A.) - İmparator, Çlndeki u

keri harekatın yüksek kontrolunü el!ne ala
cak olan imparatorluk umum karargahın1n 
tesisi kararını tasdik etmiştir. 

200 bin Japon askeri 
Şanghay, 17 CA.A.) _ Şanghay mıııtaka

sına Japon taln1ye kıtaatı gelmiştir. Yalnu 
Şanghay mıntakasında şimdi 200 bin Japon 
askeri tahaşşüt etmiş bulunmaktadır. 

Fransaya ultimatom verilmedi 
Tokyo, 17 CA.A.) - Salfıhlyettar mııhafll, 

ecnebi bir membadan gelen ve Japonyanın 
Fransaya bir ültimatom vererek Hindi Çini 
yollle Çine sıldh gönderilmesine nihayet ve
rilmesini ihtar etmiş ve aksi takdirde Hain3.D 
adasının işgal edileceği tehdidinde bulun .. 
mus oldutunu tekzib etmekteilr. 



12 Sayfa 

Büyük harbin gizli kalmış beş hadisesi 
(Baş tarafı 9 uncu sahifede) 

Mütcakib senenin şubat ayında 
Lansdowne komisyonu toplandı ve 
komisyon bir konferans teşkil etti. 
konferanstan hiçbir netice çıkmadı. 

liye etmek veya herhangi diğer bir feda
bf r knrlıkta bulunmağa kat'iyen niyeti yok

bu tu. 
Bu 1 Bu raddeye gelmiş olan bir harbde mu-
Zi- hakkak olan şey, taraflardan biri g9. lıb 

geldiğini anlayınca, müstakbel bir 2alıb 
sıfatından başka herhangi bir ünvanla 
sulh müzakerelerine yanaşmak istemez, 
m$lğllıb olduğunu sanan taraf ta, harb 
meydanında savaşı kaybettiğini kabul t:t· 
mek ve yahut ta sonuna kadar dövüşmek 
mecburiyetindedir. 

ra bu hareketin arkasında hakkile, layı
kile bir piston bulunamamıştı. Mal"tta 
Lansdowne, gazetede ikinci bir rnektub 

neşretti ve Lordlar Kamarasında da ga
yet ciddi bir hitabede bulundu. Diğer ta 
rnftan harb bütün şiddet ve zulmile de

' am ediyordu. 
cLord Lansdowne ve yahut herhangi 

bir kimse bu sıralarda harbi durdurabı
lir miydi, acaba?> diye sorulabilir. Ben 
z:mnetmiyorum. 

Hakikat şu idı: Kont Czernin'in cDün
ya harbinde> isimli kitabında söylediği 
gıbi her iki taraf ta cşiddeh e dayanan 
bir sulhu dikte ettirmek istiyorlardı. Al
ınanyadaki ilerde gelen devlet adamları
na, bilhassa Ludendorff'a gelince, onun 
s1yasi ve iktısadi manada Belçikayı ıah-

Bir harbi ortalarında durdurmak bir 
rüyadan, hülyadan başka bir şey değıl
dir. Asıl marifet onu ba~lamadan evvel 
önlemektir. 

Bununla beraber Lansdowne, temiz, a
çık bir vicdan ve huzuru kalble ölmüş 
olmalıdır. Zira fırtınaya karşı durdu. 
Kütleye göğüs gerdi. Bu namuslu ve şe
refli adamın bıraktığı vasiyetten insan
lığın, doğru, fakat zayıf mantık aesl da
h'l halA yükselmektedir. 

t. Ho. 

P A T 1 
İç ve dış basur memelerinde, basur memelerinin her türlü 
iltihaplarında, cerahatlenmit fistüllerde, kanayan basur me
melerinin tedavisinde daima m~vaffakiyetle şifayı temin eder. 

. ,· ... .. . ...... ·~ . 

Yüksek Mühend.s Mektebi Arttırma ve 
Eksiltme Komisyonundan : 

Mcktcbımiz malzeme laboratuvarı iç"n 24 adet granit taşlarının kesmeğe mah
sus şartnamesi mucıbince destere alınacaktır. Beherinin muhammen b delı 28 

~ira olup ilk teminatı 51 liradır. Eksiltmesi 27/12/937 tarihine ratslıyan Pazartesi 
günü sı tt ı 4 de yapılacaktır. İsteklilerin şartnamesini görmek için hergün ve 
cksiltm\ ye gırmek ıçin de bellı gün ve saatte Gümüşsuyundaki mekteb binası 

dahilind~ müteşekkıl komisyona müracaatları ilfın olunur. c7507> 

SON POSTA 

Mecidiye gemi

sinde küçük zabit 

Nevres fotoğrafı

nın tah lilinl isti 

yor: 

Kendisini gö 

termek ve kıymet. 
lendirmek ister. 
Bir şeyi parmağı
na doladığı zaman 
netice alıncaya kadar üzerinde te
vakkuf eder. Amirlerine karşı muti ol

duğu kadar madunlarına karşı ciddi dav

ranır. Parayı israf etmez, daha ziyade 

tutumlu hareketlerde bulunur. 

~ 

Cömertliğ i israfa vardırmamak 
IAzımdı r 

Malatya okuyu,.. 
c:ulanmızdan Fa.i
kin suali de jtı: 

_ Hayatta mu-
vaffak olacak mı

yım? 

Sevimli ve Jyı 

kalbli olmak mu. 
vaffakiyet amille
rihden biri ise de 
rikkati, sinir za

yı FJığı mertebesine, cömerdliği de israfa 

,•ırdırmamak lazımdır. 

Bir de dikkat edilecek taıaf: 
Temiz ve şık giyinmek ve giyindığini 

yakıştırmak selim bir zevke delalet eaer, 

1 
ancak sevgi ve heyecan maceralarına 
fazla yer verilmemesi lazımdır . 

Uzağı gören bir tip 
Adapazarından 1 

Karakulak'ın su · 
ali şudur: 

- Hayatta mu • 
vaf fak olacak mı -
yım? 

Uzağı görm 
muhtemel zorluk -

İkinciteşrin 18 

ıaı, diş, aezıe, grip, romatizma ve bitin al)rıla
rıaızı derbal keser. lcat mda günde Uç kaşe ahnabilir. 

Taklitlerinden sakınınız ve her yerde israrla 
Gripin isteyiniz. 

. . .l\k"" .. 

İstanbul Sıhhi Müesseseler Arttırma 
ve Eksiltme Komisyonundan: 

Eksiltmeye konulan iş: Heybellada Verem Sanatoryomu ara pavyonunun ka-
lorifer tesisatı. 

Muhammen fiat: 7978 lira -! kuruştur. 
Muvakkat garanti: 598 lira 36 kuruştur. 

Heybeliada Verem Sanatoryomu ara pavyonunun kalorifer tesisatı açık ek
siıtmeye konulmuştur. 

1 - Eksiltme Cağaloğlunda Sıhhat ve İçtimai Muavenet Müdürlüğü binasın
da kurulu komisyonda 24/11/937 Çarşamba günü saat 15 de yapılacaktır. 

2 - Mukavele, bayındırlık işleri genel hususi ve fenni şartnameleri proje ve 
keşif hülasasile buna müteferri diğer evrak hcrgün komisyonda görülebilir. 

3 - İstekliler cari seneye aid Tic~ret Odası vesikasiyle 2490 sayılı kanunda 
yazılı belgeler ve bu işe yeter muvakkat garanti makbuz veya banka mektubu 
ile birlikte bu işe benzer 7000 liralık iş yaptığına dair Nafıa Müdürlüğünden 

almış olduklan müteahhitlik vesikasiyle birlikte belli gün ve saatte komisyona 
gelmeleri. c7535> 

İstanbul Beşinci İcra Memurluğun
dan: 

Sirkecide Silivri otelinde mukim Mak

İstanbul Birin(4i İflas MemW'luğuıı.· ı lalra ~arfşı ttedbir 
a magn ırsa ve -

dan: receği için mu -
Müflis Veli Zade Mustafa Faikin dos- vaffakiyct esaslarından biri elde edilmi~ 

y3sı yenilenmektedir. Alacaklıları 19/11/ olur. Tedbirleri, fena tesadüfler bozma

1 . ılanbul l:. elediye!İ ilanları 1 -------
Cerrahpaşa hastanesine lüzumu oları 8000 metre amerikan bezile 1000 metre 

şllte yüzü açık eksiltmeye konulmuştur. Bunların hepsine 4110 lira bedel tah· 
mın edilmiştir. Nümunesile şartnamesi Levazım Müdürlüğünde görülebilir. İs-sud tarafına. 

Muzaffer Kılıç vekili avukat Nazmi 

Nuri Köksnl tarafından istihsal kılınan 

İstanbul Asliye Birinci Hukuk Mahke
mesinin 937 /125 numara ve 21 haziran 937 

tarihli haczi ihtiyati kararile 7600 lira

nın temini istifası zımnında Çorlu Ziraat 
Bankasında mevcud (2000) liranın h:ıc-

937 Cuma günü saat 15 de dairede haz.ır 

bulunarak yenilemeye aid muamelC'Vİ 

f Ptkik ve teyid etmeleri, gelmedikleri 

takdirde yenileme muamelesini kabul et

miş addolunacağı ilan olunur. (1976) .... _. ..................... -........................... _ .. 
zine karar verilmış ve haczi ihtiyati ka- ılünen tebliğine icra hakimliğince karar 
rarı yukarıdaki adresinize teblig edil:nek verilmiş olmakla tarihi ilandan itibaren 

üzere gönderilmiş ise de ikametgahınızın bir itirazınız var ise bu müddet içinde 
beJli olmamasından dolayı tebliğ edil- şifahen veya tahriren icra dairesine bil

meksizin geri gelmiştir. Bu kere haczi dirmeniz lüzumu tebliğ yerine ıeçmek 
ihtiyati kararının (30) gün müddetle ve üzere ilin olunur. (974) 

• Soe PCNıta • .. 
edebi romuu 

- 34-

- Yaun :;;-) l HaJid F ıhrl OzıMOJ 

dıkça muvaffakiyetler emniyet altına a-
Jınmış olur. 

Son Posta 
Fotoğraf tahali kuponu 

isim 

Adre1 • 

DİKKAT 
1"otograf tahlili tçln bu kuponlardan 
5 adedinin gönderilmesi ıarttır. 

tekliler 2490 No. lı kanunda yazılı vesika ve 308 lira 25 kuruşlı.ııl ilk teminat 
makbuz veya mektubile beraber 19/11/937 Cuma günü .saat 14 de Daimi Encü-
mende bulunmalıdırlar. (B.) (746 2) 

"""""" Hepsine 1000 lira bedel tahmin edilen Şehzadebaşında Kalcnderhane mahalle-
sinin Bozdoğan kemeri sokağında 13-15 knpı ve 7 harita No. 1ı evin enkazı satıl
mak üzere açık artırmaya konulmuştur. Şartnamesi Levazım Müdürlüğünde 

görülebilir. İstekliler 7~ liralık ilk ıemi nat makbuz veya mektubile beraber 
19/11/937 Cuma günü saat 14 de Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (B.) (7508) 

Akay İşletmesi Müdürlüğünden: 
Adalar - Anadolu - Yalova hattında 20 /İkinciteşrin/937 Cumartesi gününden 

itibaren kış tarifesi tatbik olunacaktır. Yeni tarife iskelelere asılmıştır. c7768• 

tahsızca yiyordu. Mahmure aynanın ve Beylerbeyine geldiğindenberi kendi • maklıklı kapıda bir lahza durub arka· 
konsolun tozunu silerken, bir aralık o- sinden hep uzak durmak, söz arasında. daki iç kapıya baktı. Bu camiye çocuk· 
nu konuşturmak istemiş, bilhassa •Ye- en küçük açılmayı hemen kapamak luğundanberi kimbilir ne zamandır hiç 
ni elbiseni ne renk yapacaksın?:. diye istiyordu. Bunda muhakkak ki o san- girmemişti. Şimdi değil, başka bir gün 
sormuş, fakat kız, başını bile çevir- dallı gencin tesiri vardı. Adnan şimdi _ şimdi Mahmureyi görecekti!-, fakat 
~.1edcn, ışilc meşgul, sadece «Bilmem, Nerimana kar~ı dün akş~m~i h~ddetini yarın, yahud öbi.ırgün şu camiye tek -
bakalım, her halde koyu bir renk!:. de- u_nutmuş, adeta nedametlı b~~ ~ısle ~e.- rar gireyim dedi. Çocukluğumda gör
miş, fazla söylemeden tepsiyi alıp çık- rımana acıyordu. Fakat butun kını, düğüm renk renk kandiller ve mihra· 
mıştı. gittikçe, Mahmurenin komşusu ohm 0 bın iki yanındaki büyük sarı şamdan-

Bu ses ona: rın ucunda Adnana tuzak kurnıuşiar- Bugün de. yarın da öyle mi olacak- sandallı gencin üstünde toplanıyordu. }ara dikili kocaman mumlar gene ayni 
·· d ? M h b ·· ·· ·· te basit kı 

c - Olüm bir kere bir eve dadan - ır. tı a murc, u gorunuş z, Camive varmadan deniz kenarında- ilahi dekor içinde bana ayni tesiri ya-
masın yoksa? .. • diyor ve 0 zaman Bey- Bu iki tuzaktan kim kurtulmuş ki hakikatte Adnan için hep bu kadar ki açık v kahvenin önGne gelince, sanki pacaklar mı diye düşündü. Artık, vak· 
lerbeyindeki yalı, gözlerine, içerisi can Adnan kurtulsun! . . . muammalı, bu ka.?ar ka~alı mı ~ala .. - 0 genci arıyormuş gibi, akasyalarla iri tile babasından aldığı en eski m ukad· 
çekişenlerle dolu kocaman bir Iahid . ~ da, ~aşkaları gıbı, herkes gıbı, saa-,caktı? Bilha ~ d~ı~. Nerımanı gorm~.ş çınarın altında tektük oturanlara bak- des duygularından bile şüphe etmeğ• 
gibi görümiyor. Sanki evvelce ölüp gi- tını beklıyor. olması ve - busbutun de çocuk . dcgıl tı. Kimi sessizce kahvesini içiyor, kimi başlamıştı. 
denlerden, anasından, babasından. da- . ~a:i .. ikincisi, ilkinden evvel gelmese ya - Ad_nanla o kadının arasındakı mü- daha yeni gelen gazetesini okuyor, ba- Döndü, caminin karşısındaki küçük 
dısından ve daha dünkü ölü belediye ıdı .. olum şehvetten evvel... nasebetı anlamış bulunması acaba kı- zı gençler şakalaşarak gülüşüyor ve kahveye de baktı. Bunların kapısında, 
çavuşundan sonra Gülsüm, Fatma, zın üzerinde ne tesir yapmıştı? Her~al- başı kasketli, kırçıl sakallı b ir ihtiyarla arkalıksız, küçük, alçak yer iskemle-
Mahrnure hepsı ölecekler ve Adnan, 111 d_e Adnanın .!"1ahm.~re~~- kar~_ı :a~ıye- torunu yaşındaki bir genç, ta dibteki lerinde yalnız ihtiyarlar oturmuş, ya· 

d . b 1 tı bundan boyle busbutun guçl şıyor- masada tavı'la oynuyorlardı. b . b" k t - lt d kkalı 
ken isı, un arın hepsini gömdükten B b h B 1 b . - "Ik d Ad d"" .. . . b noktas d anı ır es ane agacı a ın a o 

u sa a ey er eyıne ugnyan_. ı 1 u. · nan uşuncesının u . ın a İhti •ar galiba karşısındakinin açık fı'ncanlarla sabah kahvelerinı" i i orlar-
sonra son nefesini sonsuz bir inilti ile vapurdan çıkanların en yaşlısı değılse bırden durdu ve Mahmurenın yazıha- ) - u·· tu""ste ele atı . . ç y 
verebilecek! b"l b"tk" d"" .. 1 .. h" .. 1 h ld" - . .. .. h tırladı Neri bıraktıgı tek kapıya s g - dı. Adnan kendı kendıne: 

ı en en ı ın ve uşunce ısı ıç şup le- aneye ge ıgı gunu a · - d k" h"dd tinden sö !eniyor genç . . ti-
Şehvet ve ölüm .. şimdi Adnan bu iki siz ki Adnandı. Yanından biletini ve- man telefon ettiği sırada, neden Mah- yor u ı 1 e Y ' . - Beylerbeyınde ne kadar da ıh 

kardeş dehşetin korkusu içinde sayık!ı- rerek geçen altmışlı}{ ihtiyar, kolunun murenin gözleri yaşarmıştı"? Neden de gi.ilmekten kırılıyordu. Adnan bır yar var! 
yor, daha kaç gün, kaç gece, kaç saat bir çarpmasile onu az kalsın devirece~- öyle ansızın kederlenmişti? lahza hay~etle o~l~ra ba~tı.' sonra Diye söylendi. Sonra düşündü: 
sayıklıyabilecekse . .. ti. Geceki uyk-usuzluğu ve sinir buhrrı- c- Anlattıklarım inirlerime dokun- Mahmure ıle kendısı ve bu ıkı. oyuncu _ y asa idim ben de ileride sabah 

Bu son düşünce ile ürpererek yüzü- nı işte ·o kadar vücudünü saısmıştı! ?u da .. J> demışti. Bu söze o zaman pe_k arasında ruh ürpertici, garib hır .. h:n - kahvel:;imi bunl~r gibi bu yan kaldı • 
koyun yatağına kapanıyor ve uzun u- Adnan, şimdi, solda, iskele camisi ta- ınanmamıştı Adnan ... Kız acaba dog- zerlik buldu. Bunlar ne kadar gulunç- rımındaki iskemleler üstünde mi içe· 
zun kalbinin çarpın ılarını din~erken rafına yürürken, hala, vapurdaki gibi, ru mu söylemişti? Yoksa, telefondaki tü! Ya kendisi, Mahmurenin karşısında cektim? 
ölüm kadar kuvYetl~ bir ihtirasın ger- son yirmi dört saat içindeki macerası· sesin bir kadın sesi olduğunu anlamış- daha mı az gülünç bir oyuncu idi! . kt da ümidini kesi .. 
gin sinirlerine alev saldığını hisscdi- nı düşünüyordu. Dün bu saatte yalı - tı da bir kıskançlığa mı kapılmıştı? .. . . . . . Aı tık yaşama an 

d ·a· U k d . kalkmış Mahmu- Eg-er öyle ise Ma}lmurenin Adnana kar- Bu anda gozlerı camıye ılıştı ve so- yordu. yor. a ı ı. y u an yenı , .
1 

d . 
Şehvet ve ö üm .. ik · de karanl·kla- renin odasına getirdiği kahvaltısını iş- şı bir sempatisi olmak gerekti. H~lbuki kaktan dış avluya geçı en emır par-

(Arka.n var) 
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lstanbulda gömülü milyarlar etrafındaki gizli harb 

· Bizansın ·oefinelerf 
! 

Posla,, nın Hikayeleri 

Birdenbire kompartımanın kapısı açıldı, içeriye koridordaki 
açık pencerenin rüzgarı doldu ve bir kağıt parçası uçtu 

~1:1tıarını şimdi iyice seçebildiğim bu ı 
~:u memurlardan biri olması ihtimalile 

Sana Varacağım! 
Yazan: ismet Hulusi 

b~ katıe, helecanla tetkik ettim: Hayır 
ıı· 

tı ıın memurların yüzü değildi. Hem ta-
ıınadıg~ un b" .. 
M'· ır yuz. 

d Ustehzi bir tebessümle dişleri sıyr1l
ı \•e .. :a Yuz camdan kayboldu. 

bi ~r müddet olduğum yerde donmuş gi
'l' aldım. Kaç saniye geçti bilmiyorum. 
~ı \"nanuıe kendimi toparladığım zaman 

d .,,dsı mihaniki bir sür'atle yelek cebim- • 
en •.;ı 

h, a ·Hm, ayakkablarımm içine soktum. 
Q;j l . 
d rı elmds artık benimdi. Yabancı a-
tı~'"r., belki de, bel.ki değil, muhakka~{ be
gern onu yerden aldığımı görmemişti. O 
oJ C<! bulurım·uş bir elmas - hakiki olup 
,,., 'nadığına kat'i surette emin de oluna
·•ı:yaca ~ h 
bü .. gı alde - bana niçin bu kadar 
la Yuk bir hırs vermişti? Bunu hala an
:a;~~orum, bir takım kanşık hisler ... 
,.... ' ı, treni soyanların gecedenberi te
·•l'ls h r 
bl! . a ınde olduğumuz büyük hırsları 
ltı Ynırnde farkında olmadan meçhul hırs-

r uyandırmıştı. 

1l' * fradır~f ederim ki o vakitler korkak ve 

Kağıdın üzerinde iri bir takım ~lar 

" Son Posta ,, nın 
sergüzeşt roınanı 

-6-

mırdı. Hayret ve dehşetle okudum 
ni görüyordum. Bana derin bir hayretle: 

- Ne o? Hayrola, neye suratın böyle 
karışmış? Ağlıyor musun? dedi. 

DEFİNE GANGSTERLERİNİN 
KUCAGINA DOGRU .. l\'>r~sı za~ıf denilebilecek bir adarndtın. şam Sirkeci istasyonu saa:i _aı:ında :ı'~~i 

Yat ak .hır adam olmak, demek ki ha- otomobile çekinmeden bınınız. Buyuk 
sırı,~a hır gün en müthiş cür'etler ara- mükafatınızı alacaksınız.• Evet, sebebini ben de tarnamile bilme
~e a cirid oynıyan haydudların sergü- Kağıdı anlamamış gibi bir daha, sür'at- den gözlerimden yaşlar geliyordu. İçim
ınıstierine karışll"ıya bir mani teşkil et- le okudum. de birdenbire bir ağlamak hissi kayna-

.Yor. Birdenbire garib, müthiş bir korku his- mıştı. Bu, gözümde pek büyüttüğüm bir 
kı Serveti, zenginliği, hatta günlük nz- settim: Görülmüştüm! Bana o anda ci- vicdan azabının birden patlaması gibi bir 
~a~d~n maada para kazanabileceğimi u- nayct romanlarındaki gibi esrarengiz ci- şey mi? Birdenbire büyük bir alçaklık 
"• bır haval gibi düsünürdüm. Belki bu- nayetlere karışmışım gibi geldi. Alıklaş- irtikab etmiş olmanın duygusu mu? Yok-
•ı:ın i • d" ~ A 

bııl çın ır ki çalınmış olmasa bile, c;ırf mıştım. Sonra oirdenbire kağıdı parçala- sa, böyle alçakça bir tehdide karşı his-
Ve ~~rnuş ols::ı dahi, cinayet lekesi ol:"ın dım, pencereyi açtım, kağıd parçalarını set.tiğim müthiş bir öfkeden, korkudan 
kı,,.rnıh~yet ,.,lsa olsa 500, veya 1000 Jıra rüzgarın suratına savurur gibi savurdum mı ağlıyordum? Sarih surette bilmiyo
sa . etındC' bulunnn bir pırlanta taşa bir ve hemen pencereyi kapadım. Şaşkın bir rum. Yalnız bütün hayatım, Kosuvadan 

d~l'l~ye içirdc> sahih olmak bana garib ve haldeydim. Arkama döndüğüm zaman, muhacirliğimiz, sefaletle geçirdiğim uzun 
··rın b' 
}{ ır ll'Z7.C't ''ermic;ti. içeriye şişmiş, uykulu ve şaşkın gözlerile seneler, ölen karımın solgun, hastalıklı 

0ı'n ornpartımanda hicbir şeyden haberi Hiisrev bey giriyordu. Fakat kapının ö- yüzü; dünyada biricik sevgiyle bağlı 
bir ~~an .. u~uyan Hüsrev beyin masum, nünde birdenbire durdu, hayretle yüziı- olduğum kızımın hayali, onun benim eve 
\''' .. z vuzu gibi ]Pkesiz ve pembeleşmiş m~ bakmağa başladı. Tren kalkmıştı. yoksul dönüşlerime boynunu bükerek o . .. zun b k 
eltrn e a ıvor, ic;imden bu adamcağızın Hüsrev beyin, bir baba şefkatile göz- hazin tevekkülleri gözlerimin önüne gel-
ll":tik~k Parası iC'in cektiği meşakkatlerin !erimin içir!e bakan hayret dolu gözlerı- mişti. (Arkası var) 
l'ıeı- ~fatınırı asla ödenmiyeceğini dilsü- ====-============~ 
dil)ı~ ·hakkını almış bir adam gibi, ken- ~-1---------~ Kadın gözile Avrupa 

liı rnes'tıd hissediyordum. J atan bul Borsası kapanış (Baş tarafı 7 inci sayfada) 

h~ı a~_dttdl:ır, ı:iinhesiz peşinde koştuk- fiatları 17 _ J 1- 1937 Kaç kişi, İstanbula birkaç saat mesafede 
ha .. 1rl ır Sc>rvPt ıırrurunda uzun uzadıya olan Uludağa değil, hatta şehir içindeki 
trı 1h anmı: plfınlar ve bunca gayretler, ç E K L E R Çamlıca veya !cacliye tepelerine kadar 
la"'dıarÔler s:rrfederek trenler soyuyor- çıkmak zahmetine katlanıyor? Halbuki 
rı .. p .. hür tarafta tren kumpanyası ge- Açılı' Kap l ıq her türlü sporları yapabilmek için bizim 
bu :Şındc> koştu~u S!!rvetler için, hiitün Londra '>

23
·
25 tı23 00 m~mleketimizden daha müsaid bir ülke-

cınavetı . .. t·· d 1 . ı· "eY Yorı 0,8J48 0,8145 d'li B 
ge>rirrn· <.>rın us un en, ya nız trPnın ., - 13.6975 23.b4J5 ye ender tesadüf e ı r. unun kıymeti-

Vak ~VP bakıyordu. ::ı!':ıo 15.2825 15,2890 ni bilip istifade edememek her bakım-
t<'s1irnıa, bQ.lki bulduğum elma5 düğmeyi erütsel 4.7132 4.7187 dnn çok yazık oluyor. 
a"r!ını etsem havdudlann hüvivetlerini Atına 67

·685 67•72 Sporun sıhhat ve neş'e kaynağı oldu-
~llı;· atrnıva bir sebeb teşkil edebilirdi Cene'f~ 3

'
4697 ~:~~5 ğunu bir defa daha gençlerimize hatır-

hilll 
1b~lrna<;ın üzerindeki işaretler mü- ~~erdam ~:~!93 ı.44!ı4 latmak isterim. 

l"ilkat ır hakikati m<.>ydana çıkarabilirdi Prat 22.84Jl 22,tsS25 
tuh) k·bu benim vazifem mi? Görmiiş- vı1ana . 4.2462 4.2275 

e•l'tıi" ı va7 ifesi olanlar bile bunu arzu Madrld 12·675 12 68 
•Or g·b· ı Berlln 1.9884 1.9584 

Cor] . ı ı yapıyorlardı. O halde? 1 vartoY& 4.'J.4 4.2425 
tı du -~ ıstasvonuna kadar bütün bunla- ı Budapeıı. 4.0112 4. ı 12S 
Yaı1.,.t~nerı>k vicdanımın kıpırdayışlarını snıı:re~ lt-6 86 106.9025 

l}ıan btnıa~a çalışmıştım ve hiçbir za- seııırad !14. 6575 i4'l.·.
7
6
5
7
75 U el Yolıtohama 2.iStı4 

"'eva fel'kmes parçasının bana saadetler Moston 23 4 25 23•475 
!>'du~ a etler getirecek garib bir tıl5ıını stoıı:holnı :tıı21 ~.1133 
llalhu~~u ~klımdan bile geçirmemiştim - - - --E-• _S_H _ _ '"A-1\-f---~
\ı-.an b·ı, hıç bilmeden. başımın üstünde • 
Corı ır. Yıldırımı tutmuştum! •---------o-Açuıı 

dır1p u ıstasvonunda Hüsrev beyi •Jyan- f.Dadolu ım. " 60 

tır-ıa .. dtC'lgraf basına çağırdılar. Kompar- peıın 
tı •• a v l A. şm. "' 60 vadeU 

M. Berkand ____ ........ ..--._.......·-·--. ....... ~-. ..__ 

Satılık Konforlu Ev 
Ayaspaşa Alman sefarethanesi yanın _ 

d::ı Çifte Vav sokağında No. 5 kalorifor, 
sı"'ak su, havagazi, elektrik ve telefonu, 
kuyu, sarnıç, terkos ve karşısında Ha
mıdiye memba suyunu havi altı oda, iki 
sofa, mermer iki taşlık, alafranga ve 3la
tıırka mutfak, çamaşırlık, kurnalı, ban
yolu gayet lüks hamam, çiçekli ve ağaçlı 
bahçe ve her türlü konforu ve nezareti 
kiımileyi havi bir ev satılıktır. İçinde a -
aam vardır. Tel: 20711 

Uğraşıyor, uğraşıyor, fakat bilmeceyi bir türlü bulamıyordu 

Ahmed Niyazi, Melihayı ilk gördüğü 1 - Ohi. 
anda sevmişti. Saçları ,Ur, koyu kumral, Dedi. 
vücudü beyaz, yanaklan gamzeli bu kızı Yetmiş iki buçuk milletin de diline uy
kim sevmezdi ki Ahmed Niyazi sevme- muyordu. 
sin.· Ahmed Niyazi bekirdı. Paralı idi. Ahmed Niyazi gene düşündü: Hcrhal
Sevdiği gibi, sevilebilecek te bir insan- de türkçe idi. Halledilmesi lfızımdı. :mıl· 
dı. İlk işi Melihaya sokulmak oldu. De- letmek için de uğraşmak şarttı. Ahmed 
reden, tepeden anlattı, fUndan bundan Niyazi gününün iki saatini buna hasretti. 
dem vurdu, sözü evirdi, çevirdi; sevgiye Her sabah dokuzdan on bire kadar müte
intikal ettirdi, oradan da evlenmiye ka- mııdiyen uğraştı. Ah bir halledebi1:;e, 
dar vardırdı. hemen gidecek, Melihaya: 

- Ben, dedi, sizi almak isterim. - lışte, diyecek, bilmeceyi hallettim . 
Meliha: Benimle artık evlenirsin değil mi? 
- Hayır! O gün nişanlanacaklar, hemen niknh 
Demedi. Fakat: muamelesini yaptıracaklar, ve karı ko::a 
- Evet! olacaklardı. Ne saadetti bu, Ahmed Ni-
De diyemedi. yazi bu saadetin hayalile adeta mestolu-
- Size bir bilmece söyliyeceğim, bu yor, kendinden geçiyordu. Ah bir halle· 

bilım:ceyi hallede bilirseniz... dPbilse .. 
- Halledebilirsem ne olacak? Uğraşıyor, uğraşıyor, fakat bir türlü 
- O zaman evlenip evlenemiyeceğimt- bulamıyordu. Halledemedim, demek te 

zi anlayacaksınız.. işine gelmiyordu. Öyle ya, bir bilmeceyi 
- Öyleyse hemen bilmeceyi söyleyin. halletmekten aciz bir budala olduğunu 
- Söylüyorum, dikkat edin? Sapnap itiraf etmek kimin işine gelir ki! 

vaprapcapğım! Bunun manasını öğre- Bir gün gene masasının başına geçmiş, 
nirseniz her §ey olmuş demektir. meşhur tılsımlı cümleyi yazmış, hallıne 

Ahmed Niyazi cümleyi aynen defteri- çalışıyordu. Arkadaşlarından biri odaya 
ne yazdı. Ezberledi. Acaba bu hangi li- girdi. Ahmed Niyazi o kadar dalmıştı ki 
sandı, manası ne idi, kime sormalıydı? onun odaya girdiğini, yanına geldiğini 
Günlerce dilşündü; bir Fransıza sordu: hntta önündeki kağıdı okuduğunu gör-

- No. mcdi. Omuzuna bir el dokunduğunu his-
Cevabını aldı. Bir Almana sordu; Al- se~tiği zaman arkasına döndü: 

man: - Ne o dostum, çok meşgulsün! 
- Nayn. - Evet bir şey hallediyordum da .. 
Dedi. Araba sordu; Arab: - Önündeki kfığıd mı? 

- La! - Evet! 
Dedi. Rwna sordu, Rum: - O da ne, içinde bir alay cp> 'larfi 

--· ------- ·- ·-··-- 1 • -·----- ofan bir satır yazı. 

Ahmed Niyazi tekrar yazıya baktı. Ha 
kikaten bir alay cp> sıralanmıştı. Göze 
tuhaf geliyordu. Acaba bu cp• ler ne olsa 

Bugünkü progra111 gerekti? Bilmecenin tılsımı cp:t !erde mi 
iOi? Arkadaşına yer göstermeden kağıdı 

IRADVOI 
İS TAN BUL yakaladı. Cümleden cp> leri kaldırarak, 

18 İkJnclteşrin 937 Perşembe kağıdın bir tarafına «P• siz şekilde ynz-
ötıe nqrlyatı: • y d ğ k d S aı. az ı ını o u u. c ana vı:ıracaltım.> 

12.30: PlAlı:.la Türk musllı:.ls1. 12.50: Ha - _ Buldum! 
vadls. 13.05: Pllkla Tilrt musikisi. 13:30: 
Muhtelit plAk n~riyatı. Dedi ve Arşimed gibi: 

Aktam neşriyatı: - Buldum! 
18.30: Plakla dans musikisi. 19: Bayan İn- Diye sokağa fırladı. Çok şükür ki Ar· 

cı: Piyano ve keman refakatlle türkce şan. şiıned gibi hamamda değildi de sokağa 
19,30: Hava raporu. 19,35: Spor musahabe- çıplak fırlamadı. Dosdoğru Melihanın e
leri: Eşref Şefik tarafından. 19.55: Borsa ha- vine gitti. Kapıyı açan hizmetçi onu bir 
berlerl. 20: Cemal KA.mll ve arkadaşları ta- salona aldı. Biraz sonra içeri güzel bir 
rafından Türk musikisi ve halk şarkıları. . . 
20.30: Ömer Rıza tarafından arabca söslev. genç kız gırdı. Meliha idi, hiç te değiş-
20.45: Fasıl saz heyeti. Okuyanlar: Küçük ruemişti. I!) ark a nız kalmıştım. Pencere "aını- somonu _ Nektar 

€a'iet h ası.nd::ın Çorlu istasyonunun gece 1 Aı>1an çimento 
ltar1ı azın bir mezarlık gibi görünen j Merlıtt3 bankası 
bire 'k rrıanzarasına bakıyordum. Birden- İt Bankası 

25.05 
OJ.O:l 
o.oo 

1 J,SU 
OJ . .ıl 

2S.05 
00.00 
o.oo 

10,70 
o ı,ı:J 

Safiye, İbrahim, Ali; keman: Cevdet, Tan- Ahmed Niyazi ayağa kalktı: 
bur: SalAhattln, Ut: Cevdet Kozan, Kanun: 

CU 0n-part H ·· Telefon r:irn f' . ımanın kapısı açıldı. enuz İttihat ve De~lr. 
~tııtı .• ıkıtlc>rinden kurtulmamış oldu- ııarlı: De~ırmenJ 1 ıcın k .., 
~l'tj., orkuyla yerimden fırladım 'l erlı:~ 

lJ,JJ 

6 tı5 
ı ıo 

1.1s 
7. lJ 

011,JJ 

0.JJ) 

Ş' .rE:' kor'd ı-----
1ddC'tJi r·· 1 orda acılmış bir pencerPnın İS T j K R Az LA R 

l.ıçtu. Uzgarı doldu, bir kağıd parçası ' - -- -
Q 1 Aı;ıı.ş h.aıJll ııJ 
l 'kadar.. Tilrlı: borcu ı peşln CO.vJ oo.o ı 
~ Çr>ti k' 1 • ı vade.: ;4 8'.> 14 75 

~l'C'ğirrı. ırnse girmemişti. Bunun için. , • • 11 vade!. OJ.vJ oo. 
lıır ?lcıf birdenbire kısılmışken. rahat • 
ha•;" r~s ~ldun, kimse yoktu, kapı hr:>r - --TAVİL AT 
t~l?l g" Uzgurdan açılmıştı. Fakat, sinirle- .-------- ----;.~ıL,--r...-•)_"'_.;.-, --• 
tUıgttrı~C'denberi yerinde olmadığı için, f.Dadolu I pe. OJ . J·J Cıu.OJ 
bı.ı hir . i~eriye attığı kağıd parçasına • 1 vadeli ~ı·ı~ ~~·~~ 
tarı ken~~~nrnış gibi korkuyla bakmak- : ~ ~:·. oo.oJ oG.oo 

l(ft.i!ıd nıı alamamıştım. . f.Dadolu mü. peşin o.• l.IJ \10 . ı)J 
:eril'ldC' ~tik~:karak uzandım. Kağıdın ü- p A R A L A R 
c:ı '-'E d ır takım yazılar vardı. Hay-
'Öl "hsetıe okudum· 

d.. "Crk~· . . 
lıiirrıt • ınız. Fakat eğer bulduğunuz 

lit, fQıYı. tesJirn edersE>niz vazivet deği-
:ıı ctıın· • 

ıze kanşmayınız. Yarın ak-

ı Türk altını 
ı Banknot Os. B. 

.ı\lış 
1081) 
267. 

Satış 
1087. 

Muammer, Viyolonsel: Mes'ut Oemll, Klar -
net: Hamdi. 

ANKARA 
18 İkinciteşrin 937 Perşembe 

Öğle neşriyatı: 
12.30: Muhtelit plAk neşriyatı. 12.50: PlAlı:: 

Türk muslklsl ve halk şarkıları. 13.15: Dahi. 
ll ve harici haberler. 

Akşam neşriyatı: 

IS,30 : Muhtelit plak neşriyatı. 19: Türk 
musikisi ve halk şarkıları <Makbule Çakar 
ve nrkadnşlnrı tara.tından) 19,30: Saat ayarı. 
ve arabca neşriyat. 19,45: Türk muslklsi ve 
halk şarkıları (Servet A<lnan ve arkadaşları 
tarafından), 20,15: K6.zım Nami Dunı: 
Terbiye. 20.30: Plakla dans musikisi. 21: A
jans haberleri. 21.15: Stüdyo salon orkestra
sı 21.55: Yarınki program ve İstiklal marşı. 

- Meliha! 

Dedi. Genç kız şaşırdı: 
- Benim adım Meliha değildir. Meli

ha annemin adıdır. 
Ahmed Niyazinin gözü duvardaki ay

naya ilişti. Buruşmuş yüzünü, beyaz saç
larını gördü. Düşündü: Melihanın bilme
ceyi kendisine söylediği zamandan o ane 
kadar tam yirmi beş sene geçmişti. Nasıl 
olmuştu da bunu iimdiye kndar hiç hn
tı r lamamıştı. 

- A.ffedersiniz, yanlış bir yere gelmi
ş!m! 

Dedi ve asıl Melihayı görmeden evden 
çıktı. 

---.. ... _.. -·-·--·---·--- -----------------· 
Kayıp - 331 senesinde Düzce rüşdlyesln

den allyyüll'ıla derecede aldığım mekteb ıaha 
detnamcmi zayi ettim Yenisini çıkartaca

ğımdan eskisinin hilkmü yoktur. 
Kocaeli inhisarlar memurlarından Düz
cenin <'edld ma. Hl No. evde Musa oilu 

Faik DotruJ 

Yarmki nüshamızda: 
Dört gün 

Yazan: Milı. Za§çenko 
Rusçadan çeviren: H. Alaz 

... 
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Denizlerin Makyaveli Saragında 33 
iı\d•ı Bir Kaptan Bum - Bum 

. Haremağasının Hatlralar• 
Çeviren: Ahmed Cemaleddln San.çoilll 

ihtilalciler sivil halka saldırıyor, kendilerine iltihak 
eden zabitleri hapse atıyor ve şimendifer 

istasyonunu berhava ediyorlardı Yazan: Ziya Şakir 

Abdülhamid, dördüncü kadını Mü ~Jika kadından Küçük zabitlerden birisi beni görün-,tizamı iade etmek için bir takım tedbir" 
Y. ce selam verdi ve: ler aldı. 

başka hl.çbz•r kadını SU•·reklz• bı•r muhabbetle • - Kumandan, dedi, biz sizi alıp ge- tkinciteşrin ayının ortalarına doğru,. ' ' SeVmemzş, miye götürmek için geldik. Sizi şehirde miralden telsizle bir emir aldım. Bu CIJlif' 

l 2ı") b • t ~ b k t böyle müdafaasız bir halde bırakama- de cMöveıonin cLetonyada>daki AlrnaO OnUn Q ~ Sene lr yas zga QŞ oymuş U yız. Bütün efrad sizi istiyorlar. Aramız- bahriye efradını alıb getirmek üzeri 
Vakıa AbdüThamid: o~lanpı ser:- J oğ~ll~rının da harem dairesine girme- da üç dört tane sütü bozuk var ama cLibau>a hareketi isteniyordu. cLibau•• 

best bıralanıştı. Fakat bu serbestlik de lerını menetmişti. onlara da bizlerden hiçbir kimsenin e- kayda değer bir hadise olmadan vardıı 
bir çerçeve içinde idi. Kendisinden izin Başikbal, uzun sürmeden bir kız dün- hem.miyet verdiği yok. Sizi alıp gemi- ve cMöve> harb bandirasını şerefle ti' 
almadıkca, hiçbir efendi çıkıp gezemez- yaya getirmişti. Abdülhamid, bu çocu- Ye götüreceğiz... şıınakta devam etti. 
di. Her hangi bir sebeble gemıiye: çık- ğu huzuruna getirtmiş; evvela kendisi Ve cesaret verici bir tebessümle ila- Kızıllar cLetonya>da vaziyete hakiJO 
mak isteyen efendi, derhal Ialasını ma- uzun uzadıya onun çehresini tedkik et- ve etti: • olmuşlardı. Mahaza küçük ve ehemmi • 
beyn dairesine göndererek başmabeyn- mişti. Sonra, kendi hususi bendeganmı - Hiçbir kimse sizin apu1etlerinizi yetsiz çarpışmalardan başka büyük vsk'r 
ci vasıtasile Abdülhamidden izin ister- birer birer çağırtarak: sökemiyecektir. Bundan emin olunuz. lara şahid olmadık. Çünkü zabitler d' 
di. Abdülhamid, evladlannı çok sev- - Bu çocuk, kime benziyor? Bana Zira bunu yapabilmek için evvela he- açıkgöz davranmışlar, ~nlar da kendi bil' 
diği için hiçbir zaman istenilen izni mı, yoksa Selim efendiye mi? demişti. pimizin birer birer cesedlerimizin üze- susi komitelerini teşkil etmişlerdi. ~ 
diriğ etmezdi. Şunu da ilave edelim Çocuğu görenler, tamamile Selim efen rinden geçmeleri lazım... erkanıharb zabitlerinden mürek.keb bit 
ki; Abdülhamid çok zaman oğullarım diye benzetmişlerdi. Buna ben de ken- - Pekalfı, geliyorum! dedim ve ka- grup gemiye geldi ve liman kaptanı J\l--
da takib ettirirdi. Bundan ::naksadı da, di reyimi ilave edeyim ki; bu küçük nmı haberdar ettikten sonra onlarla manya hükumetine aid bütün erzak '{I 

halk ile temas edip etmediklerini öğ- sultan, hakikaten Selim efendiye ben- beraber yola çıktım. Vakit henüz pek malzemenin gemiye nakline müsaade et~ 
renmekti. zemekte !idi. Hatta, büyüdükçe, bu erken olduğundan sokaklarda k~mse- B.z de hemen işe başlıyarak limanda bt" 

En büyüğünden en küçüğüne kadar benzeyiş, bir kat daha tebarüz etmiş. cikler yoktu. Bir hadise çıkmadan iske- ze aid ne varsa cMöve.ye yüklemeğe blf 
efendiler, tenbihli idi. Yollarda, kendi- Hepimizin şüphelerini kuvvetlendir • leye vardık. Orada motörbotun beni ladık. Aman yarabbi! Neler yüklemiyot"' 
lerine selam duran askerlerden b1şka, mişti. İşte Abdülhamid, 0 tarihten iti- beklemekte olduğunu gördüm ve b;r- auk? Torpil ve mühimmattan tutunuz dl 
hiç kimsenin selfımına mukabele et- haren Selim efendiyi Yıldız sarayın _ kaç dakika sonra kendimi cMöve• nin erzak, motörlü küçük tekneler, tayyare-
mezlerdi. Halktan kim olursa olsun, dan uzaklaştırdığı gibi, beş yaşını te _ güvertesinde buldum. ye kadar her cins ve nevi malzeme biref 
hiçbir sebeb ve bahane ile efendilere cavüz etmiş olan şehzadelerden ııiç bi- Gemi zabillerile yaptığım bir müza- birer ambarlarımıza iniyordu. 
tekarrüb edemez; bir tek söz söyliye- rinin, hiç bir sebeb ve bahane ile ken- kerede de cMöve• deki vaziyetin tıbk1 Biz bu yükleme işile meşgul iken li 
mezdi. di dairesine girmemesini kat'iyetle ira- e\·ime gelen zabit vekilinin söylediği 1 mcına bir İngiliz kruvazörü girdi. cLibaıJ• 

Bazan sokaklarda ve seyir yerlerin- de etmişti. gibi sakin ve emin olduğu neticesine o sırada cLetonya~ cumhuriyeti arazisl-
de, efendilerin arabalarına dilenciler vardım. Bunun üzerine ef:ad.mı gü- ne dahildi ve Letonyalılar da İngiliz aırJ· 
yaklaşır; hatta bunlardan bazı kunıaz- ___ .(!~~S: var) verteye toplıyarak kendiledne şu nut- raline müracaat ederek yüklemekte ol • 
]arı, fazla para koparmak için ara'!>anın r -, ku irad ettim: duğumuz malzemeyi Almanyaya naklet· 
önüne atılırdı. Efendilerin maiyetinde Abdülhamidin içinde hal'edilinciye kadar Bir Doktorun cSiz, çocuklar bu gemi ile harikalar 1 mesinde mani olmasını istemişler. 
bulunan ağalar, bunların bir an bile e- oturduğu Yıldız sarayı. koridorlarından G u·· n ıu·· '.·ı yarattınız, efsaneler yaşattır.ız! D~niz· Bu adamlar İngiliz amiraline: 
fendi ile temasına müsaade etmezler; biri ~ Perşembe de cesaret, gemicilıkte kahramanlık ve - Alıb götünneğe teşebbüs ettikterf 
hemen ellerine beş on kuruş vererek Notlarından (·") feragat denilince ilk evvel sizler aklı- bil'ıimum malzeme bugün bilfiil Letonr• 
arabanın yanından uzaklaştırırlardl. lunduğum, ve bizzat şahid olduğum ma gelirsiniz. cMöve• nin birinci ve i- kızıl cumhuriyetine aiddir, demişler. 

Efendilerden birkaçı müstesna o·mak pek acı bir hakikati nakledeyim: 1 V: l kinci akınları yalnız biz Almanları de- İngiliz amiralinin kulağına cKızıl ı..e-
üzere, hemen hepsi askerdi. Bunlar, Abdülhamid; dördüncü kadını Müş- erem.n Sırage ve ğil, hatta düşmanları bile hayrette bı· tonya cumhuriyeti> cümlesi hiç de bol 
evvela birer alaya nefer olarak kayde- !ika kadınefendiden başka, !ıiçbir ka-I irs/yet meselesi rakmış yavuzluklardır. Siz punları u- gelmemiş olacak ki: 

dınını sürekli bir muhabbetle sevme- ? z tın ş d n-· d k l b. Lct ın}ııJ' dilirler; sırasile onbaşı, çavuş, başçav~ış Son zamanlarda veremin irsi olduğunu ve nuttunuz mu. anne em. aye u-1 ·- unya a ızı ır onya cu 
rütbelerini ihraz ederlerdi. mişli. Kendisine, son derecede sadaıtal sirayet meselesinin zannedlldl~I kadar nuttunuzsa, sizlerden evvel ben buna: riyetinin mevcudiyetinden haberdar dt' 

Cuma selamlıklannda bu efendiler- gösteren ve tamamile emnıyet bahşe- tehlikell olmadığını iddia eden bazı mu- cEyvah!.• derim. ğilim! cevabını vermiş. Yalnız görüyo ' 
den bazıları, resmi elbiselerile Hamitli- den Müşfika kadınefendi ile tam 22 ell1fler nrdır. İşittiğime göre aranızda birkaç kişi rum ki orada cMöve> hakiki Alrıı~ 
ye camiinin binek taşına dizilirlerdi. sene bir yastığa baş koymasına !ağmcn Bunların fikrince verem sirayeti daha burada karışıklıklar çıkarmak istiyor· harb bandırası dalgalanıyor. Bu da baJll 
Taburları selfımlık resmine iştirak e- diğer zevcelerine geçici bir muhabbet l ziyade irsl yollarla oluyor. Esasen verem- lnrmış. Şayed gemide hoşa gHmiyecek, kafi. Sizlere yardım edemem. 

be 1 · t· F kat b l a· -· 11 olmıyan bir insanın verernlllerıe te- 1 ... den efendiler de, yalnız Abdülhamidin s emış ı. a un an sev ıgı za- kanun ve nizama uygun ohnıyan bir cLibau>da kalmış olan bir kaç bö u 
1 d d · ki d k t mas etse bile kolay kolay hastalığı kap- • 

geçtiği esnada kıt'alarına iltihak ede- man ar a, aıma 0 aş arına sa a a madığı görülmektedir. Bunun en büyük . Şt!Y varsa açıktan söyleyiniz. cMöve> de A!man askerini de aldıktan sonra mertl 
rek tabur kumandanının iist başında göstermiş, sevgilerinin pek kısa si.ırme- misalini hastabakıcılar ne hastane ha- 'kanşıklıklar çıkarmak isteyenler kim leketimize müteveccihen yola çıktık. ~,. 
kılı~larını çekerek selam vazifesini ifa sine rağmen, sev~iği kadın'iarı bütrın demelerinde gösteriyorlar. Fllhaklka ge- olurlarsa olsunlar, gemiden hemen çı - kerlerden bir kısmını cDanzig>e, bir Jc1" 
ederlerdi. kalbi ile sevmişti. Işte bu anıda, adı la- ce gündüz veremlilerle düşüp kalkan kıp gitsinler. Bunlardan hiçbirisinin' nunı da cDresdenıoe çıkardık. Biz d' 

B'nek t d .. tb boy sırasile zım değil, haznedarlardan da birini ı hast.nbakıcılarda verem sirayeti olmu- ismini öğrenmek istemiyorum. Yalnız cMöveıo ile cKiehe döndük. Bu suretle 

dı.zı·ııe faşdı~l a, gru "beb~ıre manzara .teş sevmişti. Ve bu sevgisi dolayı<.iile hu yor. Buna mukabil evlerde zevc veyahud onlara diyorum ki daima şerefile ya- şerefli ve kahraman cMöve> ile sonuncll 
n e en ı er, arı k d .. .. birinde B .kb 1 zevceden blrlslnln verem olması dolayı- k 

kil ederlerdi. İçlerinde, beş yaşında ço- genç a. 1~ gunun aşı · a sile onun ue en yakın temas eden zev- şamış, şerefi için dövüşmüş ve bin ere sef~rimi yapmış oluyordum. . 
cuk b"l bulunan bu sun'i askerle:r oluvermıştı. . cesl veya zevci olduğu halde esasen bun. ölümü göze aldırmış bu gemide onların cLibauıo da iken enfloenzaya yaka1s11 

· •d'k; e · bahriye süvari berriye' Abdülhamid; Ba~ikbalıni hakikaten ıarın müteverrim olmaması sebeblle has- ir.i yoktur. Bir şkampavya hazırlataca- m1ş ve tedavi edilmek için de cKieh l;alr 
gıı ı erı ' , 1 ·dd. · • bır muhabb tl ö ··ı- So ~ • d• hatt" tüfekci sınıflarının üniforma.sile cı ı ve samımı . . e e sev - taıığı kapmadıkları g ru uyor. nra o has ğım. Onlar ve şayed onlardan haşka ge- rıye hastanesine girmek mecburiyetin 
vitr~lere sıralanan yalancı bebekler~,rnişti. Mabeyn dda~res:rıdeki işlerini bi- tadan gelen çocukda 0 kadar sık sık te- mide kalmak istemiyenler varsa he- kalmıştım. Nihayet doktorları evimde 

benzerlerdi·. tirib de harem aıresıne geçer geçmez; mas ettlrllmedlğl halde birdenbire verem men çıkıp gitsinler. cMöve• biraz son- daha çabuk iyi olacal'hma, müşkuI9t1' 
inkişaf ediyor. Mesele çok mühim ve cld- l!I• ro' 

Abdülhamidin en çok ehemmiyet daimaN: erede BaşikbaJ? di bir mevzudur. Fakat bu iddialar ne ra demir alarak limanı terkedecek. Ka- ikna ederek hastaneden çıktım ve evi 
d .. · b" , · k d zlb ı olsun bu&r.n ı ı·arınızı \•eriniz ev )adlarım...... geldim. ver _ig. ı ır şey. v_ar. sa, o d .. a şehzadelerin Derdi. Ve onu derhal karşısınd"' go··r- a ar ca o ursa • ı:.u umum - j . ..1r 

1 h l ı d H b ks dl u yeUe kabul edilen şekil, veremin slraye- Yalnız şurasını tekrar ederek ve yenı- Hastaneye girmeden evvel amiralle ı~ 
a sı ı mese esı 1 ı. . atta u ma a ~a, mek isterdi. Fakat her defasında da ti muhakkak olduğundan bilhassa küçük den sizlere hatırlatırım ki cMöve> şim.- rüşmüştüm. Şimdi cKieh şehri artık #asi' 
Yıldız sarayında hır de Şehzadcgan k ndı'sı·ne·. k d 

k b. t . d e çocuklarda bir yaşına a ar verem mlk- diye kadar misli görülmemiş ve artık bı.r yiş ve sükunetine yeniden kavuşrn ·-tJ 
me te ı esıs e ilmic:ti. Efendilerin ço- _ Aslanun' B "kb 1 S 1. f eli· bl ~a savıeu ve h- h .. b k " . F ··· aşı a , e ım e en ro arının çocu., ucumu daha da görülmesine imkan kalmamış ı- ama kızıl bandıra gene gözde, komüP1 
gu, u me tebe devam ederlerdı. • ~- nin dairesine geçf Haber g··nderib çok sert ve tehlikelidir. d Ş f' h 1 1 d d 
kat b~?lardan ~içbiri, ~ım.e. heves ist~- getirtelim. 

1
• 

0 
Yeni doğan çocukların evde müte _ ricik korsan gemimiz ir. ere ıne a e bermuta revacda i i. 

dadı gostermemış; ve hıçbırı, esaslı .bı.r Dı·ye cevab "rlerdı· Ve derh"l a- verrım insan varsa mümkün mertebe u- gntirmemis, ismini kirletmemiş bir ko:-san Amirale: -~ 
1 - t verı · " zak bulundurulmaları ve o muhitten u- 1 ge:nı·sı·. Hı"c bir harbde bu gemi sancagyını - Deniz zabitlig .. i mesleg·ini terkede---mes ege aid tahsilini ikmal etmemış .ı. g· alan k t k B "kb r s r 

f d l · h · d temb ld" Hepsi oş urara aşı a ı e ım e - znklaştınlmaları en lüzumlu bir şarttır. arva etmek küçüklüğünü göstermedi. O ğim amiral!.. dedim. e en ı erın, epsı e e ı. fe d. . d . . d t· t· 1 d" ı w k d • . . . . . 1 n ının aıresın en ge ır ır er ı. KüçUk iken yutulan mlkroblar hiç bek- sancağı siz daima şerefle, vakarla yü - Amiral bu kararıma itiraz etti ve: .ti 

de hhavaı ıdı. Vle hd~pAsı de,kcı·dt~ıdşedy :r- İlk zamanlar; Abdülhamidin içıne ıenmedlk bir anda akciğerlerde veynhud se:<1erd€' dalgalandırdınız. Şimdi bugün - Lauterbah, dedi, burada kalSll~ 
en azzetmcz er ı. z ço ıs ı a e:ıe- b" .. h . . ı· B .kb 1. · - te""hür t · c!P' . .. . . . d ır şup e gırmemış ı. aşı· a mı, og-ı beyin zarında verem "" a ı yapar. onıı siz kPndi ellerinizle çapulcular k~r- daha iyi edersiniz. Yeni hükumeti teı., 

rı gosterdıklerı hır şey varsa, o a mu- 1 d k k k . . h' b. b b k .... e• 
. . . . - . d' -1 .un an ıs anma - ıçın ıç ır sc e , , • , öu notları keSlP aatta1uuı:, J•ll•• şısında mı indireceksiniz? Kararınızı lıe - e~mek için hüsnüniyet sahibi bütün w 

s~ı idı. Bılhassa A?dul~amı ın og u ı görmemişti. Fakat bu kadının, Selim 1 bir allııiun• yapqtınp koUetri1•• ,..,, • .._ Iiyorum çocuklar!..> lekdaşlara ihtiyac var. 
Burhan efendı, zevk ıle dın lenecek de- f d" d · d. k.. ı ·· k ·· t d. - · · 1 1 . · 1 ı k e en ıye a eta uş un u gos er ıgını Sıkınıı umanını,.d• ba notlar lıllr dotıeı Bu açık \'C' samimi sözlerim onların k_a - Başımı sallıyarak cevab verdim: .-.ı• recede pıyano ve vıyolonse ça ma ma- h. d" . . b. .. 1 . · t• bili ıı~ 

. . . . ısse ıncc, ıçıne ır şup 1e gırmış ı. cıbi lmdadınııa ""tlıte r. bhe işlemişti. cMöve> de efradımla kı - - Hayır amiral!. Ben vazifemi yaP ,r 
haretını elde etmıştı. Günün birinde, Başikbal hastalan - ı çiik bir müşkülle bile karşılaşmadım, ara- ya gayret ettim ve elimden geldiği ıca01, Abdülhamid, en büyük oğlu Meh- mıştı. Beni başlı bir rahatsızlık fısarı f 1 mızda en hafif bir anlaşmamazlık bile ol- yaptım da, imparatorumla vatanıma Jı 11' 
med Selim efendi ile senelerce dargın göstermediği halde, yataktan çıkmamı- 1 l\'l. 'I; e; el madı. met için dünyanın bir ucundan diğet f" 
kalmıştı. Saray ahvaline vak1f geçinen- ya başlamıştL Abdü;harnid, sevdiği 1 Şehirde kızıllar vaziyete hakim bulu- cuna kadar dövüşmekten yılmadıın· U 
!erden bazıları, baba ile oğul arasında- kadının bu esrarengiz hastalığın elan /_ CZIJ ne/er 1 nuyorlardı. 1htilıllcilere iltihak etmiş o- kat şimdi vazifemin artık hitama ~r~ıt 
ki dargınlık hakkında, muhtelif efsa- endişe ve telaş etmiş; derhal doktorlar Bu rece nöbetci olan eczaneler şunlar- la'l tek tük zabitler de gene ihtilalciler olduğunu hissediyorum. Ve başka -~ 
neler .söyl .. erl_er . . a. u_ya, Mehmed. s. elim getirtmişti. j dır: 1 tnrafından hapse tıkıldılar. İhtilalci!cr ba.vrak altında "alışmayı istemiyot"P', 

İstanbul cibetindekiler: n :. ' efendı mufrıt hurnyetperver ımış de, Doktorlar, Basikbali muavene etmis- ri) Al şı·mdı" s·ıvil halka saldırıyor. Çapullara, amiral... Ben kanaat değiştirecek bir · " • Aksarayda: (Ziya Nu · emdarda: 
onun için müstebid babası sevmezmiş. ler; Abdülhamide giderek: <Eşref Neş'et). Beyazıdda: <Haydar). sa- gı:ısb ve garetlere cür'et ediyorlardı. dam değilim. tıll' 
Guya, bir gün baba ile oğul, bir harita· - Efendimiz! Başikbal hazretleri, matyada: (Teofilos). Emlnönunde: <Sa- Hatta bir aralık cKönig> hattı harb zırh- Karım cNeulirandenburg> da · f.i' 
yı tedkik ediyorlarmış. Selim efendi, hamiledir, demişlerdi. llh Necati>. Eyübde: CArlf Beşiri. F'e- lısının hafif topları şehre tevcih edildi lunan ebeveyninin ikametgahına tlf 
(93 R ) h b . d R 1 t ı Abd""lh 'd. k lb" b" nerde: <Hüsameddin). Şehremininde: a - us ar ın en sonra us ara er- Bu söz er u amı ın ·a ıne ır ·· ve kızıllar şimendifer istasyonunu berh!l- mi~ti. Hastaneden çıkınca trene ... d 

(Nazım>. Şehzadebıışında: CUn!verslt~). • ııı•· 
kedilen ve istıi.k1al kesbcden yer~eri yıldınm indirmişti. Oğlu Selim efen- Karagümrükte: <Kemal). Küçükpazarda: va etmek istediler. Yalnız bir kaç hususi dım ve cNeulirandenburg> un yo ' 
göstererek: diye karşı olan şüpheler artık büsbü -ı (HuHisl). Bakırköyünde: <Merkez>. ikAmetgahla bunlarda oturan bir k:ıç tuttum. Ah! Kızıllar tuhaf ve acaib; 

- Ecdadınızın bin meşakkatle zab- tün kuvvetlenmişti. Biiyük bir lıidde· ne1otıu cihetindekiler: vatandaşın kanına girmekten damlardı (Arkası va'~ 
tettikleri bu kadar yerleri, düşmana te kapılarak o günden itibaren dairei I İstlkl~l caddesinde: <Kanzuk). Galata- :~~:mbir şeye muvaffak olamadılar. -· · · .:. ___ ,_ ~i 
nasıl verdiniz... hümayundan, şehzadeler dairesine hiç da: Cİsmet). Taksimde: (Nizameddln). İşte 9 ikinciteşrinde imparatorun isti- ... Üç bayırlı memleket lşlnln bit~~ 

k d · · t · Kurtuluşta: (Necdet>. Yenişehlrde: (Pa- • ~-· 
Demic:, Abdülhamid de bu sözleri bir a ının geçmemesını emre mış; ve 1 fasına kadar geçen ,.;;nler zarfında ki bile. insanı hlslerimlz.i ve _..-" runakyan). Bostanbaşında: ( tUhad). ..... _:ıı. 1r-

hazmedemiyerek oğlunun suratına şı· bu iki daire arasındaki geçidlere, kami- Be,şlktaşta: <Ali Rıza). cKiehde vaziyet bu merkezde idL Harb duyg-ularımızı tharekete getirınC6• ı" 
rak dl.ye, bı"r tokat ın· dı'rını'ş, artık on- len demir parmaklıklı kapılar yaptıra- x.. zI ı K ·· Ad ı d kH aı·tık hı.tama ermişti. Biraz sonra yeni cefl için, iiç mühim dava bir ara~zrııt'' Bo6a ç • adıkoy ve a ar a e.r: lince ,bir yurd adammın, fitre yard• ,..,-
dan sonra, baba ile oğul arasına şid - rak kendi dairesi ile oğullarının daire· Üsküdarda: (İttlhad>. Sarıyerde: <Asaf). sosyal demokrat nazırlardan Her cNos - karşı kayıclsız kalmasına lhtiınal •ti 
detli bir nifak girmiş. Yalan, bunlar, si arasındaki irtibatı tamamile kesrniş-ı Kadıköyllnde: <sıhhat), <Rıfat). Büyllka ke> Ber1inden cKiehe geldi ve amiralle Jiz. ./ 

l 
A b 1.. lm dk dada: (Şinasi Rıza). Heybelide: (Tanaş). ~ karni en yalandır. Ben size içinde bu .. ti. Ve, fevkalade ir uzum o a ı ça eörüştükten sonra şehirde asayi~ ve ;n-



..., 11 İkhıdteptıi 

ltaYl 
~llrı. ıı - M 
tlllı cu &ınıtın al tepe Askeri lisesinin doku -
~ ta~dlk dan 31/12/936 tarihinde aldı -

l.ıtıcıan en~ıneını kaybettim. Yenlslnl ala-
Sirke ~ iai~ı~ hükmü yoktur. (979) 

c Elauıı: otelinde: Biisameddin 

SON POSTA Sayfa 15 

T. Cumhuriyet Merkez Bankası 
13 ikinci ~eşrln 1937 Vaziyeti 

AK Ti F 
KASAı 

19.623.242 Altm : Safi kilogram 
BANKNOT ••••••• 
UFAXLIK ••••• • • 

. . . 
• • • . 

DaJ.ilJJıi Mıılıalnrla: 

1 
27.601.659,79 
11.597.443,-

842.922,21 -
!'ürk Lirası .. • • • • • • • • • 1 579.723,06 

Hariçtelıi Malıa1'irler ı 

Altın : Safi kilogram 6.482.909 

Altını tahvili kabil Serbest :fövizler . 
Diğer dövizler ve Borçlu kliring baki-
yeleri . • • • • • • • • • • • 

Hazine T ahvillai ı 

Deruhte edi. evrakı nakdiye karşılıği 1 
Kanunun 6 ve 8 inci maddelerine tev
filcan hazine tarafından vaki tediyat • 

ScneJat Cüdanı ı 

HAZİNE BONOLARI •••••• 
TİCARİ SENEDAT . • , •••• 

Eılıam w Talıoilit Cüdanı : 
(Denıhde edilen evrakı nakcll

A - (yenin brplığı Esham ve Ta.b
(vilAt (itibari kıymetle) . 

B - Serbest esham ve tahvillt 

AvanılaT: 
• • • 
1 • 1 1 • 

, 
9.118.729,58 

S.605,81 

~.056.087,97 

158.748.563,-

13.577.480,-

3.000.000,-
38.279.847,18 

37.636.556,02 
3.602.032,32 

104.937,56 
8 646.028,43 

Altın ve Döviz '1zerine 
Tah villt üzerine • • • 

1 

. . 1 
-

Hi••eJarlar • • • r • • • • 

Jluhtelil • • ı • • • ı ı • 

• 

•• 

Yekiin 

Uta 

40.042.~-

519.723,0I 

. 

34.183.423,34 

145.171.083,-

41.279.847,18 

41.238.588,34 

8. 750.965,99 
4..500.000,00 

17.002.951,16 

332. 748.607,07 

1 

PAS 1 F 

Sennaye • • • • • • • • • 
ihtiyat A~ • • • • • • • 

AdJ ve fevblide 
Huaust . • • • 

• • • 
• • • . . ' . . .. . . • • • 2.105.172, 40 

4.516.007,70 

T eJavüldelti Banlınotlar ı 

· Denıhde edilen evrakı nakdiye • • • 
Kanunun 8 ve 8 inci maddelerine tev
fikan hazine tarafından vatf tediyat . 

Denıhde edi. evrakı ukdtye bakiyesi. 
Karşılığı tamamen altın olarak illve
ten tedavüle vazedilen • . . . 
Reeskont mukabili ilAveten ted. vazd. 

Türlı Liran MevJarıtı: 
Dövi% T aalJaüJatı: 

-------ıı 

1
158.748.563,-

13.577.480,
--e 

145.171.083,-
19.000.000,-
13.000.000,-1 -------n 

320.323,99 

31.188.017,GO 

Altına tahvili kabil dövtzler • , • • 1 
~r dövhler ve alacakh kllrtnı ba-
kiyeleri • • • • • • • • • • • • 

;........ ____ _ 
Mahtelil ı 

Yekan 

2 Mart 1933 tarihinden itibaren: 
İıkonto haddi o/o Si Altın üzerine avanı % 4j 

Lira 

15.000.000,-

6.621.180,10 

177.171.083,-
11.749.695,67 

31.508.341,59 

. 90.698.306,71 

332.748.607,07 

Belediye Sular idaresinden: 
İdaremizin Feriköy deposunda mevcud 6000 adet boş çimento çuvnlı açık art

tırma ile satılacaktır. 
I. - Satış şartnamesi levazım servisinden parasız olarak verilir. 

2. - Taliblerin 22/11/937 Pazartesi güml snnt 15 de Taksimdeki idare bina-
smda müteşekkil komisyona müracaatları. c770l:t 

TURK TiCARET BANKASI A. Ş. 
Eski HA YDEN 
Yeni BAKER 

mağazalarını ziyaret ediniz. 

MERKEZİ: ANKARA 

HER NEVi BANKA MUAMELA11 

Her ay faizleri ödenen: 

BDPONLD VADELi MEVDUAT 

ş u 183 E: L. E R D 
D 

ANKARA 
Adapazar1 BozöyUk Gem ilk 

iSTANBUL: 1 Bandırma Bursa lzmıt 
1 Bartın DUzce Safranbolu 

TeJetön: 2316 Bolu Eakit•hlr TeklrdaG Telefon ; 22971 

Türkiyenin her tarafında muhabirleri vardır. 

TELGRAF ADRESİ: 

Umum Müdürlük: 
•• TDBBBANB - Şubeler: TICABET 

Mobily:ı hususundn cEMSA-
Li ARASINDA> en iyi ve 
zengin çeşidle.r bulacnksınız. 

SALON, YEMEK ve YA -
TAK ODASI takımlarını 
HER YERDEN İYİ ve UCUZ 
ŞERAİT ve FİATLARLA te -
darik edebilirsiniz. 

ESKIŞ EHi>iDE 

Ses - Işık Kitap Evi 
ilk, Orta Lise mektep Kitaplanııın 

Satış Merkezidir. 

Son Posta 
Yevml. Siyas1, Havadia Te Halk Kazetesı 

Yerebatan, Çatalçeşme sokak, 25. 
İS TAN BUL 

Gazetemizde çıkan yazı ve 
ıesimlerin büfüü haklan 
mahfuz ve gazetemize aittir. 

ABONE FIA TLARI 

TUR.KİYE 
YlJ N ANİST AN 

ECNEBİ 

1 6 
Sene Ay 
Kr. Kr. 

3 1 
Ay Ay 
Kr. Kr. ---1400 7üO 400 100 

:.340 1220 710 270 
2700 1400 800 300 

Abone bedeli peşindir. Adres 
değiştirmek 25 kuruştur. 

Gelen evrak geri uerilm~ 
ilanlardan meı'aliyet alınm~ 
Cevap ı~w mektuplara 10 kuruşluk 

Pul ilavesi lazımdır. 

Posta kutusu : 741 İstanbul 
Telgraf : Son Posta 
Telef on : 20203 
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Dünya diş doktorları ve diş macunlRrı arasrnda en büyük mükafat ve zafer nişanlarım diplom donör ve altın madalyalar kazanan ve bu sureti 
birinciliği kat'iyetle sabit olan ve Fransa sefarethanesince tasdik olunan 

HASAN diş macunu 
Günde yalnız 

1 
• 

defa 
Dişlere ebedi 

H 
• 

iki misli 12 ı12 
Dört misli 20 

verır kuruştur 
DANTOS diş macıınu kullananlar hiç diş ağnsı çekmezler. Diş etleri kanamaz, dişleri çürümez. inci gibi beyaz, sağlam olur ve b 

suretle iyi çiğnendiği için mide rahatsızlığı gelmez. Mutlaka Hasan DANTOS diş macunu markasına dikkat. 

• ' • ' # , ' ı/. . :. ' . ~ . . . ----
'Kaşel~riııin tesirini öğl'enenler baş, 

diş, adale ağrılannı unuturlar 

NEZLE, KIRIKLIK, ROMATİZMA, GRİP VE EMSALİ HAS
TALIKLARA KARŞI BİUiASSA MÜESSİRDİR 

Terkibi ve tesirindeki sür'at itibarile emaalııiz olan GRİPİN'in 
10 tanelik yeni ambalajlarını tercih ediniz. Geceleri tutacak 

olan ağrılara karşı ihtiyatlı bulunmuş olursunuz. 

İcabında günde 3 kaşe alınabilir. 
Taklitlerinden sakınınız. Ve· heryerde ısrarla 

Gripin isteyiniz - -- -
T. C. Ziraat Bankasından: 

Bu ayın sonunda tedavülden kaldırılacak olan nikel 2S ve bronz 10 kuruşluk
lar bütün şube ve ajanslanmızca değı§:tirilmektedir. Kumbaralı tevdiat sahi!:ıle

rinin kumbaralarındaki bu kabil paralarını da değiştirebilmek üzere ay sonun-
dJn evTel gişelerimize müracaat etme1ermi rica ederiz. ~4260> c7779> 

..... .... _ ..... _ ............ .-.................. -.. ... ...,_ , 

1 P U L 1 Mustafa Evren 
Ş lsTANBUL; BEYAZIT 

HAKKAKLER 
No, 51 - 53 

Kullauıl°'."ı' POSTAPULU ahnır İ 
Her çefit satılır i ___________ __. ....... --.................... . 

. ilan Tarifemiz 
Birinci sahile 4<JO kurut 
ikinci •ahil• 250 )) 
Oçüncii .ahile 200 » 
Dördüncü ıahile 100 >' 
iç sahi/eler 60 » 
Son •ahil• 40 » 
Muayy~n bir ınüddet zarfında fazla

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

Son Posta'nın ticari ilanlarına aid 
işler için şu adrese mtiracaat edil
melidir: 

:iıincılık Kollektlt ŞirkeU. 
&ahramanzade Ban 

.&Jıkara caddesi 

L----------------~ 
Son Posta Matbaası 

Neşriyat Müdürü: Selim Raglp Emeç 
. S. Ragıp EMEÇ 

SAHiPLERİ: A. Ekrem UŞAKLIGlL 

öksUrenlere ve ... fAT 
göğUs nezlelerlne .a.lıl\ NBAB· 


