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lngiliz - Alman görüşmeleri A T A T U R K 

---------------------------------------------------------------· 
Hitlerle Halifaks arasında 3 Büyük Önder dün akşam 

Mersinden KOnyaya .. 
•• saatten fazla suren mülakat hareket ettiler 

• 

neticesi gizli tutuluyor 
Mülikattan sonra kısa 

bir tebliğ neşredildi 

Kanun ve hayat 
8ir kadın, kocası mahkum olunca çocuğunu davacının 
ltucağına bıraktı: "Kocam cezasını bitirinceye kac..ar 

bunu da sen besle,, dedi 
lb I>ün Sultanah
ıa ed 1 inci sulh ce-

d rnahkemesin -
e bir d t· avanın ne-
ıceiendirildi"-" 

l'acfa aı sı -
eli • garib bir ha-
~ 0hnuştur. 

t .8Ydar Yılmaz 
Slttınde b" . T \ taq ırı, ah - . . 

te lnından bır · 
neke pe . ~ 

ltra1t, ynır ça - , 
l'&cfa kaçacağı sı-
~ • Y•kalana • · 
ı.,. Polise teİlim edilmiştir. Dün adli • (inci sulh ceza hakiminin huzuruna cıka-

te?kediı. IUG!u Sultmahmed 1 (Dcmrnl Jl illd -.dllllılJ 

1 Belçika Kralı 
Brüksele döndü 

Atatürk Mallıt yadan aynlırlarlcn 

1 
Adana 19 (Husus!) - Atatürkün te,-IGeceyi trenlerinde geçiren Büyük öndea 

rifleri tehrimizde llOD8UZ ve emsalsiz bfr saat on biri 45 geçe refakatlerinde Bq -
sevinç havası yaratmı§tır. Bütün ıehir vekil CelAl Bayar, Dahiliye ve Nafia Ve-
donanmıı, ayakta bayram yapmaktadır. (Devamı 11 inci sayfada) 

Korkunç ve şeni 
bir hırsızlık 

Bursada ölülerin albn 
dişlerini aöken bir 

mezarcı mahkemeye verildi 

Eıki bir emniyet miıliiriinin ölen 
lrarJefinin pphe iserine Gfılan 
mezarında baflumna aiJ dipis 

bir lıala balanda 
Bursada asliye birinci ceza mahkemesi, 

çok garib ve enteresan bir davanın du -

Filistinde şiddete karşı 
suikastlar artıyor 

Yıkılan evlerin mlkdarı güzü geçti, buna 
rağmen hergiln çarpışmalar oluyor 

Pariste resmi daireler 
muhafaza altına alındı 

Franaada yeniden 460 binada araıtırma 
gapıldı v• '100 Jılfl l•tlc11ab edildi 

Gizli teşkilihn failleri henüz meydana çıkanlamadı, 
Fransız Başvekili ecnebi parmafından bahsediyor 

ruımaaına baflamıştır. Bu dava garabeti Pllt'Vte mtJha/aza aıtma GltftGll. dctılet dairelerinden bir kaçı 
kadar da korkunçtur. Blclise fUdur: 1 Lcbıdrı 19 (HUIUSI) - ll'ranunın muh-ılan gizli siiih depolan hakkındaki tahkt. 

(.0.-ı ıı illd ~ ltdl p>'m1ınade ...,._. çabnlaut o- (Devama l1 inci •JllW) 



Her gün 
Enternasyonal siyasette 
Yeni bir perde - Yazan: Muhittin Birgen -

C ihan harbinin son günlerinden 

itibaren bugüne kadar hiç bir si

yasi seyahat yoktur ki dünya efkarını iU 
daklkada etrafında toplamış olan seya -
hat kadar enternasyonal mahiyette bü -
.yük bir hadise teşkil etmiş bulunsun. 
Bütün dünya matbuatı, Hitlerle konuşan 
Lord Halifax ile meşguldür. En başta İn
giliz gazeteleri olmak üzere, bütün büyük 
1ll!ltbuat, telgraf ajansları, muhabirleri
ni harekete getirmişler, Berlin ve Londra 
ctr:ıfında deveran eden dedikoduları din
leMeğe ve bunları nakletmeğe çalışıyor
lar. Rivayetin her nevi, tahminlerin her 
derecesi birbirine karışıyor. 
Eğer bu ışlerde en ziyade doğru malu

mat alabilmek mevkiinde ancak İngiliz 
matbuatının bulunduğuna inanmak doğ
ru olursa, bu matbuata bakarak diyebi -
lir:z ki Berlin seyahatinin asıl hedefi, Al
manya ile İngiltere arasında, tamamen u
mumi mahiyeti haiz bir temas yapmak -
ta'!l ibarettir. Şu dakikada ne Almanya -
nın :ığzında bir metalib listesi, ne de Lord 
Halifax'ın elinde bir teklif listesi vardır. 
Uzakşark işlerinin inkişafı, işleri o ka -
dar ileri götürmüştür ki şu dakikada Al
manya ne kadar çok istese az ve İngil -
tere ne kadar çok verse kifayetsiz görü
nüyor. Bunun için, işin en iyisi, bir taraf 
için cistememek, ve öteki taraf için de 
ctcklif etmemek, tir. 

* 
Enter.nasyonal politikada yeni bir per-

de açılmıştır. Bu perdenin birinci mecli
sinde Hitlerle Lord Halifax'ı konuşuyor 
görüyoruz. Eğer tiyatro sahnelerin -
de old1Jğu gibi, bu iki mühim aktör bizim 
gözümüzün önünde konuşmuş olsalardı 

her şeyi nnlıyabilirdik. Fakat, bu bir ti
yatro r.ahnesinden ziyade sessiz bir filme 
henziyor ve gözümüzün önünde onların 
ancak gölgelerini ve yaptıkları hareket
leri görüyoruz. cDost olalım, anlaşalım!, 
demek istiyen bir takım hareketler, son
ra hakiki maksadlan gizliyen bir mimik 
Ve her şey bundan ibaret. 

Resimli Malcale: X Meslek seçmek güçtür X 

• 

Bazı meslekler vardır ki ona intisab ederek muvaffak ola
na servet ve ikbal temin eder, bu gibi mesleklerin talibi 
gittikçe çoğalır, artık onun içinde sivrilmek adeta mümkün 
değildir, sona kalanları servete değil, hüsrana sevkeder. 

----· Tatlı su başı kalabalık olur: çeşmeye yana§lll.!k: goçtür, 
bazan hiç mümkün olmaz, bekllye ... bekliye susuzluktan öl
mektense suyu daha az tatlı, fakat başı bot çeşmeye yanaş
mak müreccahtır. 

(~_s_o_z __ A~R __ A_S_D~N __ D_A_) 
insan karakterini 
Anlıyan mailine 

Beynin faaliyetini 
Tesblt eden alet 

UYANIK 

A&IRCA 
UY'KU 

·--~~--------------~~~ 
HERGüN BiR FIKRA 

Oruç Zeyneble bozulur 
Ragıb Pa§a, bir ramazan ak§amı 

Fıtnat hanımı gönnÜ§. Hanımın zen
ci halayığı da yanında imi§. O .ırada 
iftar topu patlamı§. Ragıb P"§a Fıtnat 
hanıma laf atını§: 

- ljtar topu patladı. Art'k orucu-
mu. bozabilirim. 

Fıtnat hanım: 

- Hayhay, demiş, bozabilirsiniz. 
Yanındaki zenci halayığı gösterip, 

ilave etmiş. 
- Oruç Zeyneble bozulur. 

·--·~----------------------
lngilterede yeni ve 

Sözün Kısası 
-

Yazı Çok Olduğu için 

Bugün Konamadı 

lngillz - Alman 
Görüşmeleri 

(Ba§tarafı. l inci .sayfada) 
Heı· Hitıer Lord Halifaxı öğle yemeği

ne alakoymuştur. Konuşma saat 10 dan 
bire kadar üç saat sürmüştür. 

Fransızlara göre 
Faris 19 (Hususi) - Fransız gazetele · 

rinin tahminlerine göre Lord Halifax Al 
manyanın muhtelif cihan meseleleri hnk
kıncaki temayüllerini anlamıya çalışa • 
caktır. Bunların arasında bilhassa 2 mc· 
sele üzerinde durulacaktır. 

Birincisi şudur: 
Almanya komünist düşmanıdır, buna 

mukabil garb hududunda Fransa ile dost 
geçinmek kararında olduğunu söylemek
tedir. Halbuki Fransanın komünist Rus
ya ile ittifakı vardır. Almanya bu iki nok
tayı nasıl telif eder? 

İkinci m<:sele şudur: 
Almanya kendisinden sulh muahedesf 

esnasında zorla alınan Afrika müstemle
kelerinin iadesini taleb etmektedir. Hal .. 
buki bu müstemlekeler sadece İngiltere
ye verilmemiş, diğer galibler arasında 

taksim edilmiştir. Almanyanın arzuları .. 
run hududu nedir? 

Fransız - Sovyet muahedesi 
Paris 19 (İkinciteşrjn) - Excelrior ga

zetesi diyor ki: 
- Lord Halifaxın ziyareti esnasında 

Fransız - Sovyet - İngiliz münasebatı üze 
rinde durulması muhtemeldir. Fransız · 
Sovyet muahedesi İngilterede pek sevil
memiştir. Fakat Almanyayı şarkta ta • 

· mamen serbest bırakmanın tehlikesini 
düşünen r!ngilizler de vardır. İngiliz poli
tikasının Almanyaya aid tereddüdler. 
bundan ileri geliyor. 

Petit Journal diyor ki: 
- Afrikada Belçika ile Portekir.in de 

müstemlekeleri vardır, ve bunun i~in -
dir ki bu iki küçük devleti İngiltercye, 
yanaşır görüyoruz. Her ne olursa olsun 
Almanya ile bir anlaşmanın masrafını 
Fransa çekemez. 

Onlar orada böyle konuşur ve bütiln 
gôzler Beriinde açılan sahneye dönmüş 

bulunurken sahnenin kulislerinde ba~ka 
aktörler dolaştığını, mesela, Belçika kra
lının Londraya gittiğini, Congo işlerinde 
mütehassıs Stieck'i beraber götürdüğü
r.ü görüyoruz. Bundan derhal mana çıka
ranlar. İngnterenin Almanyaya gctıiş 
miktarda bir koloni teklifi yapmak is -
tiyPceği mütaleasında bulunuyorlar. Baş
kalarına göre de, Almanya, orta Avrupa
da hareket serbestistni elde etmek mu -
kabilinde, İngiltereden koloni istemek 
f:krinden vazgeçeceğini söylüyorlar. 

Son günlerde keşfedilen bir aletle bey

nimizin muhtelif anlardaki hareketlerini 

tesbit etmek mümkün olmuştur. Bu Alet

le alman yukarıdaki resimde uyanık, ha

fü ve ağır uykuda iken beynimizin ne su

retle işlediğini görüyorsunuz. 

Garib bir tedris usulü 
Snn zamanlarda Londrada tedris u -

sulleri tamamile yeni esaslara istinad e
den yeni bir mekteb açılmıştır. Bu yeni 
usuUer arasında en ziyade göze çarpan 
m~kteb talebesine her iki ellerini ayni 
kolaylıkla kullanabilmelerinin öğretil -
mesidir. Yani talebe sağ elile olduğu gibi 
sol elile de ayni derecede güzel ve iyi 
ynz:nağı öğrenmeğe mecburdur. 

Londra 19 (Hususi) - Bu akşam Ber
Yukarıda gördüğünüz resim, insan !ine ::!vdet eden Lord Halifax yarın Gö-' 

karaktenni anlamaya yarayan bir ma- ring ile görüşecektir. ........................................... -.............. ... 
Almanya, İngilterenin bu dostluk siya -
setinde ne dereceye kadar samimi ola -
cağını, daha doğru ifadesile, bu dostlu
ğun ne kadar devam edeceğini kestire -
mez. Meselenin esası, iki taraf için de bu 
kadar büyük iki şüphe üzerine oturduğu 
müddetçe bu iki kuvvetin tam bir elbir
liği yapmasına imkan yoktur. 

kinedir Bunun ön tarabna bir insan Resmi tebliğ 
.. .. . .' • . . . Londra 19 (Hususi) - Hitler - Ila • 

yuzunu yapıştırdıgı ve ellerde iki ma- l'f ''}Ak t d d'l 
. A • . ı ax mu a a ın an sonra neşre ı.en 

nıvelayı tuttugu zaman makine ken - resmi tebliğde, Hitler ile Halifax'm AJ 
disinin bütün karakterini belli etmek· µıanya ve İngiltereyi aH'ı.kadar eden bü 
te imiş. tün beynelmilel meseleleri gözden ge

çirmiş oldukları bildirilmektedir. 

Her ne olursa olsun, muhakkak cihet 
şu-:Jnr: İngiltere siyaseti, geniŞ bir sev -
kükeyş hareketi yapıyor. O kadar geniş 
bir hareket ki Rusrayı, Almanyayı, İtal
yayı içine aldıktan sonra Washington'a 
kadar uzayıp gitmektedir. İngiliz siyaseti 
kendisine yeni bir müdafaa sistemi &n -
yor. Cebinde parası, denizdeki gemisi, 
memleketinde fabrikası olan İngiltere, b.ı 
miidafaa sıstemini elbet bulacaktır. 

* 

* Bizce, bütün bu konuşmalar, bütyn bu-
günkü diplomatik hareket neticesiz kal -
mıva mahkumdur. Geniş bir müstemleke 
fedakarlığı bile Almanyayı tamam~n 
memnun edecek değildir. Bunun için, İn
gıltere, er veya geç, kendi an'anevi mü
dafaa programına avdet edecektir: Ken
disi bitaraf durup başkalannı harbettir
mek. Başkaları çarpışmalı, yorulmalı ve 
kuvvetten düşmelidir ki İngiltere rahat 
etsin. İngiltere her hangi bir harbe mü -
dahaleyi, ancak evvelemirde böy!e bir 
şartın tahakkuku ile kabul edebilir. İn -
giltere bu siyaseti muhtelif devirlerde 
tatbik etti. Bunun ikinci tatbik devri de 
içinde bulunduğumuz zamandır. Bizce 
enternasyonnl siyasette yeni başlıyan de
vlr bu istikamete doğru giden devirdir. 

Muhittin-Birgen 

Keza eller vasıtasile yapılacak bütün 
hareketlerde ayni usul tatbik olunmak
tadır. Bu yenilikten maksad ileride her 
ne suretle olursa olsun sağ ellerini kul -
!anmaktan mahrum olabilecek talebenin 
hiç güçlük çekmeden sol ellerini kullan
malarını temin etmektir. 

Çok çocuk doğurmak 
rekoru kimdedir 

İngilterenirt Golbaryt şehrinden 
Golsmit namında bir demircinin iki kı
zından her biri fazla çocuk doğurmak re-

korunu kırdıklarını iddia etmektedirler. 
Bunlardan birincisi 22, ikincisi 24 çocuk 
sahibi bulunmaktadırlar. 

Her iki k1z kardeş te üçer defa ikiz do
ğurmuşlar<lır. Erkek çocuklarından se-

kizi genç yaşında evlenip bugün 19 ço
cuk sahibi bulunmaktadırlar. 

Dünyayı dolaşarak 60 bin 
imza toplıyan adam 

Saray Bosnada oturan Hırvat Molorad 
Rayeviç bugünlerde asrımızın en meş

hur adamlannın el yazılarile imzalarını 
muhtevi bulunan üçüncü bir koleksiyon 
doldurmuştur. Rayeviç bu el yazılarını 
bütün dünyada yaptığı seyahatlerde top
lamıştır. Ekseriyetle bu imzaların üstün
de birkaç satır yazı da bulunmaktadır. 

Ü~ cild koleksiyonda kralların, prensle
rin, siyasi ricalin, meşhur muharrirlerin 
ve san'atkarlann, üç papanın, muhtelif 

Afrika kabileleri reislerinin imzaları var
dır. İmzalann mecmuu 60 binden fazlayı 

bulmuştur. Bunların içinde en kıymetlisi 
Be:-nard Schove'un şu yazısıdır: 

cİ.m.za toplıyanlan idama mahkum 
edecek bir kanunun olmasını isterdim.> 
Amerikada yalnız Greta Garbo, Rayeviçe 
imza vermekten imtina eylemiştir. 

Bilhassa şu sırada harbe girdiği takdir
de dünyanın her tarafında birden har -
betmek mecburiyetinde bulunacak olan 
lngiltere, Löyle bir harbi yapmamak için 
mümkün olan bütün tedbirlere baş vu -
rac1ktır. Karşısındakiler de bunu bildik
leri için son bir sene içinde ona karşı bü
tün kuvvetlerile dayatmışlar ve rnüte -
madi surette diplomatik hücumlara geç-

rni~lerdir. r 
İngiltere de bütün bu diplomatik hü - ı• S T E R ı• N A N' ,. S T E R 

cumları birer diplomasi oyunile def'et -
tikten sonra şimdi, dünyanın gürültii -

İNANMA! 
leri arasında büsbütün sıkışık bir vaziyet Bir arkadaşımız jnsanın terb!yeli ve nazik olmak istedi- - Sen onu yiyemezsin! Muk~belesini görürsünüz. 
tr bulunduğunu görerek Almanya ile ği zaman bazan fıczc düşebileceği kanaatinde. Diyor ki: 

~tluk yapmıya karar vermiş.tir. c- İki kişilik bir tramvay sırasına tahin helvası gibi ya-
Fakat, acaba bu iki kuvvet arasında sa- yılmış bir müşterinin yanındoki bir avuç yere iliştiğiniz 

mimi ve hakiki bir dostluğa bugün im- zaman terbiyeli ve nazik durursanız hakkınız olan yarım 
kan var mıdır? sırayı bu yayyan herifin altından alamazsınız. Fakat dik 
Dünyanın bugünkü vaziyetine göre A.1- sesle: 

manya ile İngiltere arasında samimi b·r _ Biraz toplanır mısın?. dediniz mi, derhal yerine çeki-
dostluk, ancak Almanyanın büyüme 

programınn karşı İngiltere tarafından hiç 
olmau:a T'uhale!et edilmemesi şartile 
mümkündür. Fakat, Almanyanın azami 
programının hududu bugünlük neden· 

lir ve size hakkınız olan payı b:rakır. 

Seyyar bir satıcıdan almak istediğiniz kavunun fiatını 
sorarken: 

- Kaç kuruş kavunlar? Sualini yumuşakça sorarsanız: 

Eğer bu adama: 
- Baksana! Kaça burılnr böyle! diye ekşi bir surat göste

rirseniz daha az fiat ve daha mülayim mukabele görürsü
nüz, çünkü bazı esnd nazarında terbiyeli adam, enayi 
demektir. 

Bir telefon muhaberesi yapacaksınız. Telefon merkezin
deki memura: 

Levazım müdürünü verir mısiniz llıtfen! derseniz en az 
beş dakika bekler, yahud hiç cevab alama?.Sınız. Lakin 
ayni adama: 

- Levazım müdiiriinü versene! Sözünü biraz da karnı
nızdan konuşaq:ık sesinizi kabalaştırıp söylerseniz. hemen 

ibarettir ve yarın nerelere kadar gide -
cektir? Bu cihet malum değildir ki İn -
giltere, bunu hakkile ölçüp biçip netice
•e bir karar verebilsin? Öte taraftan da 

1 NAN, 1 Sm;k;~nizi ~ap~rs'~"~ M Al ' 1 

L-------------------------------------------------~ 

- 30 kuruş! Cevabını alır ve tabii uzaklaşmak isteyince: 

1 STER 

Lord Halifax akşam Berline hareket 
etmiştir. 

Miilakattan sonra 
Londra 19 (A.A.) - SalB.hiyettar İn 

giliz mehafili, Lord Halifax'ın, B. Von 
Neurat'ı iki memleketi alakadar eden: 
meseleleri müzakere etmek üzere Lon-: 
draya davete memur edilmiş olduğunu 
tekzib etmektedir. Yeni İngiliz - Al -
man görüşmeleri ihtimalleri bir tarafa 
ablmamakla beraber, şimdilik hiç biı 
şeyin kararlaşrnamış bulunduğunu söy
lemektedir. 
............... ·-··················-···--------

TAKViM 
İKİNCİTEŞRİN 
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Allah mağliib görmek iatediii· 
nin elinden evvela iradeıini 

ala. 
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Çinde şiddetli muharebeler 
Japonlar sür'atle ilerlediklerini, 
Çinliler ise Japon ileri lıarekiitının 
durdurulduğiı.nu iddia ediyorlar 
400 bin Çinli 1 Hitler sulh Ün çabuk 

Nankini müdafaaya • J ' • • 
hazırlanıyor ımza anmasın ıstemış 

7.:,.~~~~0ğ~~n~~ !.!~j~~~nbulun AL: E •,#-1'~ E 
imarı en kolay işlerdendir• serleYhası He 
yazdığı baş.makalede Modada oturan ,ehlr
cilik mütehassısı Vatnerden aldığı blr mek- • F ransada neler oluyor? 
tubıı mevzuubahs ederek Vağnerln İstanbu-

Yazan: Selim Raı-ıp Em~ lun yılda b'ş milyon Ura tahsisat lle imar 
cdllemiyeceğine dalr olan sözlerinl müna -
kaşa etmektedir. Yunus Nadiye göre çuk iP!!!!,_ ündelik Fransız matbuatmm 
masraf istlyeıı büyük işler tevkal!ı.de varı - ~ neşriyatına bakıldığı zaman o-
datla başarılmalı: üzere İstanbul ve hav:ı ll-
slııln imarı Vağnerln mfitaleaaı hllUıııa pek rada muhayyelesi en geniş zabıta roman· 
ülfl mümkündür ve bu takdirde İstanbul cılarının dahi tasavvur edemiyeceği ka
dunyanm en guzel şehrl olacaktır. Maama!lh dar bir takım esrarengiz hadiselerin ce
makalcde Vağnerin mütaleasına kıymet ver- revan ettiği anlaşılır. İlk bakışta münhrı
mek lcab ettiği de tebaruz edilmektedir. * sıran ancak polisi alakadar edebilir sa-

T:an _ Ahmed Emin .ı>enlzcl Türkiye. nı1acak bir takım inanılmıyacak vak'ala
başlıklı makalesinde, evvelki gün yüz aıtmıı rın tafsilatını görürsünüz. Mesela son 

ikinci yıldönümü kutlulanan deniz harb Ru; ihtila!inden sonra Pariste ikameti 
okulunun kıısaca bir tarihçesini yaptıktan t~rcih eyliyen eski Rus demokratların
sonra Kırım muharebesinden baş - daı. Keren:ski'nin telefon muhaverelerini 
lıyarak, Abdülhamid ve meşrut.lyet devrine 
geçiyor. Cumhuriyet devrinde donanmaya dinlemek icin yakın bir binaya kurulmuş 
verilen ehemmiyeti anlatıyor. ve diyor ki: gizli tertibatın hikayesi, beyaz Rus tE'Ş-

Atatürkün son nutklle Türk mllle!.1 kaatı reisırıin birdenbire ortadan yok o-
.;.,':>rıdra 20 (Hususi) _ Şanghaydan Paris 19 (A.A .) - Oeuvre gazete - racat yapmak suretile bir cenub cep - için yeni çalışma ufukları açarken, bize de- luv::-rmesi, hükumeti devirmek için şu-

bildirildiğin~ göre, Çin ordusunun Ja • sinde Madam Genevieve Tabouis im • hesi tesis etmeleri muhtemeldir. nlzclllğl en mühim bir faaliyet sahası d!yl' r~rfa, burada meydana çıkarılan silah ve 
ftnn!arı dura·urmak u··zere yaptıgwı mu • zasile şu satırlar okunmaktadır: . Avrupanın siyasi mahfellerinde Çin gösterdi .. - ı bomba depoları bir fikir vermek için li-
.-v : • • , Memleketin dortte üçünii çeviren den z-
ka~i) taarru:r. akim kalmış ve Hindenburg cBu ayın altısında Hıtler şahsen kahramanlıgınm zayıflamıyacagı \e lermizden bugüne kadar ok az istifade et- aiettayin ele aldığım günlük vukuattan 
hattı ismi altında yaptıkları müdafaa Tokyo hükfunetini Şimali Çinin zaptı Çinlilerin Japonya ile itilaf etmeği ka- tik. İleri denizci mlllet ol~mak ideali m•ıt - birkaç tanedir. Umumi nüfusu her kaç 
hattı bir çok noktalarından zorlanmış • ile iktifa etmesi ve sulhü mümkün ol- bul etmiyecekleri zannedilmektedir. laka az zamanda tahakkuk edecektir. Buna milyona baliğ olursa olsun, bir şehirde 
tır. duğu kadar çabuk imzalaması için taz- Brüksel konferansının gelecek se - bağlanmak inanmak lüımdır. ve bilhassa bir hükumet merkezinde bu 

J?.pon ordusu (Nankin) yoİunda sür'at- yi.k etmiş.tir. Aske~i ve iktısa. di Alm .. an f_er. son defa olarak toplanması ve her * derece vahim ve kesif siyasi vukuatın 
hf ıı k l ç k t f d ı K urun - Asım Us Beynelmllel serseri ai-

le ılerJemektedir. Şimdiden Soşov kar - ma t erı pe genış 0 an ın arazısı - 1 ı a:.a ın emrine amade bulun u~ - tınlar başlıklı makalesinde Fransadan A - kaydedilmesi, oranın bir takun içtimai 
§ısın?. gelmiştir. Şangsuyu da işgal et • ni zaptetmekle Japonyanın zayıflama- mak uzere Fransız, İngiliz, Amerıka merlkaya ve Amerikadan tekrar Fransaya ve siyasi hadiselere gebe olduğunu gös-
nus~ir. sından korkmaktadırlar. B ununla be - ve Belçika murahhaslanndan mürek - gelen altınların esrannı anlatmaktadır. A- terir. 

Ç\... hu"kr·metı' gı·ttı'kçe yaklaşan tehlı· _ raber Japon askeri mahfellerinin Hit- kcb bir komitenin teşkil edilmesi ih - sım Us altın niçin serseri olur sualine ce -
" u b kl Bünye d'arkı, medeniyet derecesi, siya· ke !>arşısında (Nankin )in bo=ltılma _ Ierin nasihatini tutmıyarak Kantona ih • timali uzak deg·ildir.• va olarak Nevyork bankalarında sa an -

ıı-- mak üzere bir müddet evvel Fransadan git - si rüşt gibi Fransanın lehine kaydoluna-
sını ~abuklaştırmıştır. • ı • A • k 11 ı miş olan 10,250,000 dolarlık altın kölçenln cal: anasırı dahi hesaba dahil etmek şar-

J apon tebliği ı' n o 1 1 z • m er 1 a n m uza k ere 1er1 n e Ruzveltın emrlle Fransaya iade edlldlğlnı ve tile şuna işaret edilebilir ki, İspanyada, 
Tokyo 19 (A.A.) - Tebliğ: bunun sebebinin .'5erserl olmalarından ilcrl 

geldiğini yazmaktadır. Asım us bir müddet· ba .. dağı ta~ıran, nihayet bunlara benz~r 
Şan~hayda Çin ordusunun Soşov ci - b 11 11 k b • h • evvel İsviçre şlmdi de Amerllrndıı yapılan bu b!r hadise, bir fırka reisinin gecelcyın 

\'arın da bataklık ve göller mm takasında uyu i r e em m 1 yet a tf e d ,. , ,. yor muamelelerin son zamanlarda. borsalarda ev'nden alınarak karanlık bir mezarlıkta 
J aprm ileri hareketine karşı tertib et - b- ·· k k ld 11- b d k' ~yu argaşalıkların tesiri o ue;unu ve u ka•ledilmes; olmuştur. Kal ı ı, son 7.a-
lnektc oldağu mukavemet Japon kıt'ala- yuz~.en Amerlkadald kıymetlerin çok dfiştü- manda birbirine giren milliyetperver li-
rının yıldırım sür'atile ilerlemeleri ne - New-York 19 (Röyter bildiriyor) -- Daily Telegraph gazetesi böyle bir iti- ğünu llAve etmektedir. d 

1 
. kd' - .. lekelemek ve kir-

ticesinde hiç bir netice vermemiştir. Hera!d Tribune gazetesi akdi derpiş c- lafın yakın maddi menfaatlerin çer - Asım Us makalesine Amerika •e İsviçre- er erın ye ıgerını 
J dl'lmekte oicm İngiliz - Amerikan tı·caret de hariçten gelen a1Lın1ara karşı alınan }etmek için açtıkları bitmez, "'tükenmez 

apon kı!'aları 18 sonteşrin saat 10 da çeves!ni a~an neticeler vermekten geri kl 
"Er h ı'tı'la"f.·nı fac:ı'zme karı:ı bı'r tedbı'r olarak şiddetli tedbirlerden bilhassa ecnebllere kar- cia·ıalar da havanın bozu uğunu ve va-
nas ing'i iJ:aal etmic:lerdir. :s ,.. d w ktad fi ı ti ki d nı ,.., -s urrnıyacagını yazma ır. ~ı h rr ye artık es manasın a_ a ıy:ın zi etin kanşıklığını gösteren şayanı dik. 

Nnr.kin hükümeti Hankow'a taşın - tavsif etmektedir. Bu gazete itilafa es: - ev tatbik eden devletlerin rer yüzunde ı-aı- Y 
1 

d' 
• b tfed • N y k News Chronicle gazetesi şöyle yaz - • k kat emare er ır .lllağe başlamıştır. Sivil ahali şehri tahli- yası ir n:ana• a en yegane ew~ or madığını yazarak nlhaye .. verme tedlr. · 

d . maktadır: Yalnız garbi Avrupanın değil, dünya ye etmektedir. gazetesi ır. I 
Ç. t bl•w• Matbua!a ha kim olan umumi kanaate cBu alelacie bir ticari itilaf değil, dün· slanbuJun SU derdi yüzünde mevcud dahi1i muvazenesi ~trn-
ın e ıgı diye kadar esaslı bir surette bozulmamLt 

N:ınkin 19 (Çin resmi tebliği) - Yeni göre itilaf mayıs veya haziran başlangı - yanın en büyük demokrasilerinin tesa -
Çın !<ıt·aıarının harb sahasına vu··rudu '•- cından evve: imza edilemiyecektir. Halk susuzluktan örneklik bir demokrasinin için için ge-• ııüdiinün acı le bir tezahürüdür. Siyasi e- · .J • w · b k t l k d b db' 
Z · ş Dı"ğer taraftan ı'ngı'lı'z matbuatı Ame- çır•ııgı u sı ın 1 ar arşısın a e ın erı:ıe, anghay - Nankin dem.iryolu üze- d d 
rinde yapılan Japon ileri hare - ıikan - İngıliz ticari müzakerelerinin res- hemmiyeti iktısad! ehemmiyetin en a - l • ı· v • l o!mamak ve medeniyetin atisinden süp-

k • l h l k 1 kt lıa bt"ıvu"k+ı··ır Demkrası'ler ı'çin bu sabah emJZ ıge rıaye heye düşmemek mümkün olmuyor. atı durdurulmuştur. Halen, Çangsu'da mc:n açı nıasını eyecan a arşı ama a- • · · 
§idd~tli bir muharebe cereyan eylemek - dır. iyi haberler vardır.• etmez olmuş Selim Ragıp Emeç 

tc:.iir R laklı. sakat suratlara benziyecekler! 
Çolr şiddetii bombardımanlara rağm.'n, omanganın Ulus başmuharririninşayanı Roma gibı, İstanbul da, fakat büsbütün 

iki mühim sevkulceyş merkezim teş - , Atatürkün bir uarı·cı""' sı·yasetı· d k b. ayrı üsh'.ibda, çeşme ve sebilleri ile meş. 
~il eden Kaçing ve Tuçan, Çinlilerin c-1 fl ~ İ k at tr yazısı hurdur. Akar su, güzel Türk şehrinin 
!indedir. yavruya iltifatları Deg~ işmiyor Ulus refikimizde Fatay imz.ası ve (K:.ı- şakrayan, gülen gönül ferahlandıran se•.;i! 

Apong'da, yüz mil uzunluğunda b ulu· ı ru çeşme) başlığı ile şu fıkra intişar et- Bari buniardan terkos suyu akıtılsa ve 
n a11 ve Çapu'ya varan yeni müda faa hat-

1 
Büyük Şef Atat.ürk Adanaya ~riflerl fü;kreş 19 (A.A.) - Öğleden sonra va- m!ştir: sı>billerde iyi su dağıttırılsa veya sattı-

bnda 400 bin Çin askeri tahşid olunmuş- 1 esnasında Bor kazası çiftçilerinden bl- bancı gazeteler mümessillerini kabul ~ _ .-Eg~ er kömür depolarından bahsedecc k nls:ı! 
t r.lsinin oğlu ohıb Adanada muallimlik b k 
ur. 1 den başvekil Tataresco, yeni hükumetin cls:lvdım, tek kelime olarak cKuru Çeş- Dikkat edilecek ir no ta daha v~r: . yapan amcasının yanında okuyan Ncll " i 
. Ş~nghay 19 (A.A.) - Reu ter mubabin lsminde bir çocuğa bazı sualler sormuş _ dış siyasetini izah ederek demiştir ki: rne> yazmalı idim. stanbulun başka lıır tstRnbuloo su azaldıkça ve hamam ka· 

bıldı~:yor: Japonlar tarafından yapılan f lar ve çocutun verdl~I cevabları ve zek!i- Klirük Antant çerçevesi içinde Yu • hazinliğini yazmak istiyorum: kuruyan pa!ıldıkça, kalabalığın kokusu fenalaşı-
bir beyannameye göre, Yangtesed:.n I sını çok beğenmişlerdir. goı:lavya ve Çekoslovakya ile Balk:rn An-ı ç,•şmeler! . yor! Kırkçepnenin hastalıklı suyunu mü-
Çar~suya kadar uzıyan ve yeni Çin mu- Başvekil Celal Bayar çocuğa Ankara - tan tı çer~evesi dahilinde Türkiye, Yu _ Şimdi Kırkçeşme sulan da kesılecek dafaa etmiyorum: fakat parasız suyu mü-
daf:ıa hattının belkemiğini teşkil eden ya alındığı takdirde okumaya devam e - nanistan ve Yugoslavya ile gittikçe da - oluısa, İstanbul sokaklarının hüznü bi'ıs- dafaa etmek istiyorum. Birçok fakirler, 
Çi~ so1 cenahı, 19 kilometrelik bir saha- ~~n::~:~eceklerlni sormuş, çocuk buna ha müsbet olarak devam eden ittifakı - bütün artacaktır. Ve bir müddet sonra, eğer çeşmelerde su buluyorlarsa, içmek-
da tr.ımamile yarılmış, üç istikametten mız, milletlerimizin mukadderatının vü- tasları koparılarak, muslukları söküie- te, ve evlerine taşıyarak, çamaşırlannı 

- Evet cev.ııbını vermiş, bunun üzeri- k · d F 
Yap:lan bir hüC'Um neticesinde Çangsu cud bulması ve Avrupanın m"rkeziııde rek, bunla!", kesik burunlu ve kopu tcu- ve erilerini temizlemektedirler. - atay ne küçüğün adresi alınmıştır. Na11 An - "' 
dU~mü~Japon~rhalenSuçovadoğruhlr b~ya göfüri~~k •e ~rlcl h~a~nn \e prkında devletlerin s~h içinde inki- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
'çevirme hareketi yapmaktadır. okutulacaktır. ş;;f etmesi hususlarında, semereli faali - r;= 

(Büyük Şefin seyabatl~rine aid tafsllit yelill'izin esas unsurlarını teşkil eyliye- il 
Bir İngiliz harb birinci ve on bir inci sayfalarımı:ıdadır.) cektir. 

gemisi F raD k~ lıa--ly-a-, _R_o_m_a_n_g_a ___ hal yada 24 k0~~uün i st mahkum 

bayra~ını çekti Hariciye Nazırına Roma 19 (A.A.) -Hususi muhkeme 

1 N şaıı ııerdl 24 kişilik bir komünist grupunu daha 
Salamanka 19 (A.A.) - İngiliz Ga a -

t Ro!na 19 <Hususi) - Kral Emmanucl, rnuhnkeme etmiştir. Brüksel'deki ko -ea k:uvazörü Veuta limanına gelmiş ve d k b" 
i ' italy:ı ile Romanya arasındaki ostlugu münist mer ez urosu ile temasdn bu-
Çeri girerken grandi direğine Franco f 

ı takviye etmek hususunda büyük g3y:ct !unan grup şe i on sene ağır hapse, di-
sp l:lyanın bnyragıw nı rekmiştir. Kruva - h · · d ' - J • .. , . t sarfctmiş olan Romanya arıcıye nazırı ğer ikisi. \ e ıger en de dört seneden 

Zor kaptanı, İspanyol komiserini zıyarc ·1 k d h 
f An•oneskoya, en yüksek sivı nişanı tev- bir seneye a ar mu telif hapis ceza-

~trniş ve İngiliz mürettebatı halk tara ın- • l 
· cih etmiştir. !arımı mahkum o muşlardır. Maznun -
~ hararetle alkışlanmıştır. !ardan ikisı beraet etmiştir. 

Makineye verilirken 
Ma~ar devlet adamları l erline g i.diyorlar' ,tezahüra tla 

k 1 ak ve Hitlerle ... onuşaca.dar 
arşı anac 

B aranyl Japonya da Fı anko hiikimıctini tarnyor 
fi Udapeşte 20 (A.A.) - Başvekil D _ lamankn 20 (A.A.> - umumi knrarg"ıh-
Y:tırerı1tası ve hariciye nazırı Dekan;:, ~::e da~ kanaat. general Franko hükümetlnln 
iiı erindeki zevat ile blrllkte, bug n tarafından hemen bugtinlerde rcs-

erı, Bcrline gitmek üzere, trenle vıyaııa Japonya ğı merkezindedir. 
Yolu lle Passauya hareket edeceklerdir. o- men tanınaca . . f . f t 
orada, Alman hukümetl tarafındıın gönde- Fransız gazetccısı şerc ınc zıya c 
?ilen hususi blr trene binerek yollanıın de. Berlln 20 (A.AJ - Berlln?ekitly~b:ınt :n
vcm. edecek olan Macar devlet adamlal'l, pa- zetecller birliği, Alman hukum~ ıırn m11ıın 2ar Cilnü saat on bire doğru Berllne vo.ra - hudut harici çıknrılmıısma arar fivr r beln 
c ki d j nsı mümessili Ra voux şerc ne r 

ıır ve tezahürle karşılanacaklar ır. Avas n n t tlb tmlş ve ziyafette vnzi-
1.f.ı:ı . be -nn veda ziyafeti er e , 

ıı car devlet -adamları. perşeın gu • ola ıslle gelemlyen bir kaç gazeteci 
.. ~:ıer tarafından kabul olunacaklar ve 0 felc1rı dl Yk üzere bütün gazeteciler hazır 
~am §er•flerlne Hltler tarafından verilen harç oma ' 
kabuı resminde bulunacaklardır. bulunmuştur. 

Parti yeni rr eb'us 
namzed · ni ilan etti 

Ankara 19 (A.A.) - Kocaeli sayla
vı Ncd m Bozatık'ın öliimü üzerine bo
şalan Kocaeli savlavlı,ğına emeklı Or -
general Ali Said Akbaytuğ Parti Gen
başkurunca parti namzedi olarak o -
nav anmıştır. Sayın seçicilere b:Idirir 
ve~ ilan edeı irn. 

C. JI. P. Genel Ba~kan Vekili 
C. Bavar 

Yur.oslavv ı merkez bankası 
:ı drel törU geldi 

füılkan antantı banka direktörleri top
lant1c;ına jştirak etmek üzere Yugoslav 
meıkcz bankası direktörü busabalıki eks
presle şehrımize gelmiştir. 

,1 

Sabahtan Sabaha : 

~ •• 
re1ım Yapıcı 

Osmanlı paşaları altı yüz yıl şark \'ileyetlerinde para toplamak için gez
diler ve Osmanlı imparatorluğu altı yüz yıl bu yüzden patlak veren isyan
ları bcıstırmak için uğraştı. Paşa&rnın C.'.ln yakıp aşiret ve kabile halkından 
topladığı parayı saray, şeyhlennin göğsünü nişan, heybelerini altın doldu
rarak .ade elti. Her isyanın altmda ya bir paşanın kanunsuz hareketi, ya bir 
aç memurun küstiihlığı vardı. Arada mohvolan da devletin haysiyeti ile ha!· 
kın saadeti idi. 

Bu mücadele öyle bir hal almıştı ki artık arzın en bereketli parçası olan 
bu Türk toprakları besleyici değil, yiyici ve kemirici bir isyan, şekavet ve 
cehalet sahası haline gelmişti. 

İnkı:ab Türkivesi bu feyizli toprakları işlemek ve o mıntakaların kabıli4 
yetli unsurlarını kazanmak için iş..:? :r.ercden ba~1amak lazım geldiğini pek iyi 
kavradı. 

Osmrınlı paşalarının kalır kerv:m larile kırk günde varabildikleri bakır 
di.} arır!a Cumhuriyet valileri iki gü nrb gitmiye başladılar. Cumhuriyet ha· 
zin('si şark vı1iiyet1erinde aşiret beylerini yatıştmııak için değil, yol ve mek· 
teb yapmak için akmağa başladı. Okşamasını bildiği kadar icab ettiği zaman 
acıtmasını da bilen inkılabın faz:letn ve idraki! eli Seyid Rızayı sehpaya 
gönderdiği gün vatanı bir ucundan öb'ir ucuna bağlıyan demiryolunun te
mellerini attı. 

Üzerinde hala eski medeniyetlerin ıbret verici izleri yaşıyan doğu Türki
ycsinin bugün i\in de bütün bir u!keyi besliyecck hazine olduğu muhnkkak~ 
tır. Bu hazineyi altı yüz yıl içine gömüldüğü harabt?lerden ayırıp milli sı:r

vetler kadrosuna almak yapıcı rej'm için bir vazife idi. Doğu Türkiyesi artık 
içinden kurdlanan ve dışarıdan kudurtulnn bir fcsad ocağı olmaktan kurtul
muştur. Çünkü rejimin yapıcı eli bu vat.:ın köşesini mamur etmek için sis
temle ve programla işe başlamış bulunuyor. Bııgiin ekilen kıymetler o mnm.
bit topraklarda yarın Cumhuriyet h~.zinesine tükenmez bir servet halıııde 

avdet edecektir. Bürha• C4hW 



4 Sayfa 

Şehir Meclisinin 
dünkü kararları 

POSTA 

Üsküdar adliyesi 
Yeni bina yapılması için 

Vekaletten 
50 bin lira istenildi 

sokaklarda patinaj yapmak Ve Yanan Üsküdar adliyesinin yerinde 

k k d ld 
• yeni bir adliye binası yapılmasının ka~ 

uçurtma uçurtma yasa e i l rar ~!tına alındığını, 'evvelce yazmış -
. . . . .. .. tık. Inşaatın biran evvel başlaması i _ 

Şehır Meclısının dunku toplantı - perde ve duvarlar yaya kaldırımından çin, yangın mahallinde bi k 'f _ 
d t 24 d d ··tf · t 'ki t "ks kt 1 - r eşı ya sın a saa en sonra a ı aıye o o- en az ı me re yu e e o acagın~, pılmış ve hazırlanan bir harita Adlive 

mobillerinin korna çalmalarına nıüsa - bahçelerden ve arsalardan yollara dog- Vekfıletine gönderilmiştir v k·ı tt~ 
ade edılmesi hakkındaki teklif mülki- ru uzanan ağaç dalları 3,50 metre yük- bu iş için 50 bin lira tahs.isat ~ t e ~~ 
ye encümenine hav,ale edilmiştir. Ala- sekliğine kadar sahibleri tarafından bu tir. Tahsisatın gelmesini m .. t 

15k~:~ş 
kadarları bulunmıyan ve vaktile ta - d w l d h u ea ı ' er 

h 
. k k . 

1 1 
k 

1 
anacagına, en ıssız ve sapa yer er e al inşaata başlanacaktır. Yapılacak 

3.A u ettırı mıs o an me tep ve yo bile yollara ve meydanlara koc:ulma - bina iki kat üzerine ı k . . . . " o aca ve ayrıca 
ver~ısı bakayasmın tayyı hakkındakı mış araba bırakmak yasak olduğuna, evrak konmaya mahsus bodrumları ha 
tek ıf kabul olunmuştur. belediyenin tayin edeceği yerler bari - vi olacaktır. 

Mağşuş yağ imalathanelerinin tabi cindeki yollarda fıçı, tekerlek, çember ------
olacakları tadmatnamenin maddeleri vesaire yuvarlamanın yasak edileceği - Çırag"' an sarayının 
f'trnfında münakaşalar olmuştur. Mec - ne, ayna vesaire gibi çok parlayan şey 

l:s azaı~~ından bazıları geç~n.sene mağ ıerin yollarda açık olarak taşınmıya - Tamiri mümkün 
Ş~ş yag ımalı yasa.k edılmıştı:. Buna cağına, yapılışları, görünüşleri, koku -
lu~um yoktur-, Tal!~~t?ame~ı~ buna !arı vesaireleri gelip geçenleri tiksin- Oldug"'u anlaşıldı 
daır maddelerı degıştırılmelıdır, iddi - direcek veya rahatsız edecek ı:;evlerle 
asında bu!unmuştur. Neticede talimat- sokaklarda gezmek ve bunları ;ç;k o - Çırağan sarayının restore esaslarına 
nameye yapıl.~n itiraz _ için . be~ediye larak taşımak yasağına, is ve pis koku göre ta~ir edilip edilmiyeceğini tesbit 
hıfzıs~ıhha m~tehassıslıgı:ıın f.ı.kn alın: çıkaracak yanar şeylerle sokaklarda etmek uzere kurulan komisyon, bu hu-
mak uzerc talımatnamenın rnuzakcrosı . · -· bustaki tetk'kl · · b" · · t h" d'l . . gezılemıyecegme, yollarda ve meydan- ı e.rını ıtırmış ve hazır -
e ır he' ı mk ıştır. . larda her ne suretle olursa olsun biri - lanan rapor Maarif Vekaletine gönde -

Şe ır ·onscrvatuvarı ve tıyatrosu k k ı· . .. . . . rilmic:tir Hazırı b ·· 
19 35 h b k 

,. . . ed'lm. İ ·ere ge ıp geç.menın guçleştırılernıye- ·• · anmış u rapora gore 
esa ı at ısı tervıç ı ış s - - . 1 Çırag· an sa k · · . ' . cegme, yollarda ve meydanlarda kayar rayının te rar ıhyası mum -

tım e, Bebek yolunun beton olarak m- - kkab larla ·· .. k b .. t" .l kün olabilecekt1·r 
k

"f' b" t .. . k aya ı yurume , u z us unue . 
sası te . ı ı u çe encumenıne sev o - s 
lunmustur. kaymak, kar topu, futbol vesaire gibi arayın duvarları tuğladır. Bunlar 

Bıl~hare beledive zabıtası talimat _ top oyunları 've diğer bütün oyunları harab olmamıştır. Harici kısım tezyi -
namesinin müzake~elerine geçilmiştir. oynamak, uçurtma uçurtmak, fişek yak nat.ı ve m~~er ~aplamalar eski hal -

· d k - d - f mak ve basılı halkın gelip geçmesini lerıne kabılı ıfragdır. 
Bınalar an so ·aga 9gru uzanan ener, 
levha vesaire gibi şeyler kaldınmdan ve rahatını bozacak şeyleri yapmak ya- Yangın 5.~~?yı~. y~lnız ahşap kısım-
cn az 2,40 metre yüksekliğinde olacak sak olduğuna belediyece konulmuş 0- 1 ~arını al~p go:u.rmuş:ur. Kargir kısmını 
ve bunlardan yere biç bir şey düşme - lan sokak levha1arile bina numaraları- ı~e gayrı k.ab.ılı tamır bir surette talı -
mesi veya damlamaması için lazım ge- nı her ne suretle olursa olsun bozmak, rıp etmemıştır. Bunu~ için tamiri ga -
len her şey yapılmış bulunacağına, yol kirletmek, düşürmek veya bunların yet k?lay olacaktır. Bır komisyon relö
lar ve meydanlar üzerinde veya ya - yerlerini değiştirmek yasak edildiğine ve planla.~ını haz_ırladı~ta~ ~onra bu e
kında bulunan bina, avlu, bahçe ve ar- dair maddeler kabul olunmuştur. Mec- sasla~? gore t.amır proJesını hazırla -
sa 'arı korumak için sahibinin isteği i - lis Pazartesi günü tekrar topL"'lnacak - rnak uzere .mımarlardan mürekkep bir 
le çekilecek dikenli teller veya tahta tır. başk.a k_omıs~:on k~rulmalıdır. Maarif 

_.. ·--- .,.,,__.. ....... -..- - Vekaletıne gonderılen rapor tetkik e -

Üç aylıklar 
I ayı amdan 
Evvel VPri ecek 

B ir genç dildikten sonra verilecek karara göre 

Çarşıkapıda hareket olunacaktır. 

N.şanlıs!nı vurdu Sıhhat işleri ... 
.Müteka.d, dul ve yetimlerin altı ay- Dün Çarşıkapıda bir çorap fabrika -

Veremle mücadele cemiyetinin 
yeni paviyonu tamamlanıyor 

lık maaşlarının veriımesine bu ay so- sında Mehmed adında bir işçi eski ni -
nunda ba~lanacağı ve tevziatın bay - şanlısını ağır surette yaralamıştır. Vak 
r amdan evvel tamamen bitirileceği- anın tafsilatı şudur: 
ni evvelce yazmıştık. Fakat umumi tev Çarşıkapıda Simon'un çorap fabri - , İsta~bul ~eremle mücadele cemiye~i 
ziatın üç gün içinde bitirilemiyeceği ve kasında çalışan Mehmed Çağlayan ad- ~renkoydeki verem sanat~ryomu~a ı
maaş sahihlerinin tehacümü neticesin- lı 18 yaşında bir genç ,bundan bir müd- hwe olar~k en ~on asri tesısatı haız 40 
de tevzi yerlerinde sıkıntı çekileceği det evvel ayni fabrikada çalışan işçiler- yataklı bı~ ~avıyon. yaptırmaktadı~. İn 
endişesi vardır. Fakat alakadar ma - den 17 yaşında Zeliha adlı .bir kızla ta- şaatı h~ylı ıl7rlemış olan bu pavı~o~ 
kamlar endişeye mahal olmadığı, :ev- nışmış ve nişanlanmıştır. lki nişanlı _ ş~bat nıhayetıne kadar taman:ı.en b ıtı- 1 z'atın bayramdan evvel bitirilmesi için nın aralan bir müddet sonra bozul _ rılecek ve martta basta kabulune baş
icab eden bütün tedbırlerin alındığını muş ve Zelihanın ailesi Mehmedin ni- !anacaktır. 
söylemişlerdir. şanını geri vermiştir. B~ vaziy~tten çok - --- -------·-----

Aylıklarını Emlfık ve Eytam Banka- sinirlenen Mehmc~ Zelı~aya tekrar ni- - Sadakaİ fıtır -
sına kırdıranların cüzdanları da bu n- şanlanmalarını ~uteaddıt defalar söy- ı 
yın 25 inden itibaren malmüdürlükle- lcmiş, fakat Zelıha bunu kabul etme - En iyi !;i 
ri tarafından vize ed lecektir. Emlfik miştir. .. K. K. 

Son 

K. 
bankası da ayın 25 inden itibaren is - Nihayet dun Mehmed fabrikada ça- Buğdaydan : H 12 

kon.~o muamelesine başlayacaktır. lıştığı sırad_a nişa?ı yenileme teklifini Arpadan 19 ıs 
10 
17 

Uç aylık )Oklamaları bugün bitiril- tekrar etm:ş. Zelıhadan red cev3bını Üzümden 116 87 

1 b k k Hurmadan: ı•l33ı> Kuruş 
miş olacaktır. a ınca ıçagını çe ere Zelihayı ağır 

1 
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surette yaralamıştır. Yaralı kız cankur- Yurdumuzu ve milli varlığımızı koru-
mahın en başlı amlllerinden olan hava 

I'ollste : taran otomobili ile Haseki hastanesine kuvvetıerlmlzln, bütün yurd ufuklarına 
kaldırılmış, Mehmed bıçağı ile beraber kanatlarını gererek milletimizin tam 

Otomobil kazaları 
yakalanarak adliyeye verilmiştir. huzur ve emniyet içinde çalışması ve ı -

lerlemesı için bütün kuvvetlerimizin te
Üsküdar Ahçıbaşı mahallesinde otıırıın 

şo!or Ri!at idare indeki 231 numaralı oto -
mobil ile dun Haydarpaşndan Üskudara gl -
derken Baytar mektebi önünde Ferhad Yıl
mazın atına çarpmış ve yaralamıştır. Bu sı
rada kırılım otomobil camları da Ferhad ile 
otomobil içinde bulunan arabacılar kflhyası 
İhsanın yuzlerlnln yaralanmalarına sebebi
yet vermiştir. Yaralılar hastaneye kaldın! -
mış, şoför Rlfat yakalanmıştır. * Galatasaraydan Tunele gitmekte olan 
vat.man Nazmi idaresindeki ı33 sayılı tram
vay arabası ile şoför Kemal ldareslndekl oto
mobil çarpışmış, her ikisi de hasara uğra • 
mıştır. 

Prens Seyf edrlin bugün 
~ef nedilec.ek İ 

Uzun muddettenberi Istanbulda bu
lunan ve evvelki akşam üvey baba.;ı 
Ferıdun paşanın Bomontideki evmae 
ölen Prens Seyfeddinin cenazesi bugün· 
defnedilecektir. 

Prens Seyfeddin Mısır Kral haneda
nına mensuptur. Kendisi ruhi bir has-1 
talığa müptela olduğu için eski l\ıhm· 

Kralı Birinci Fuadın tensibi ile İngil -
Dünkü ka a!ar teredeki timarhanelerden birinde tc -

Kadıköyde Kurbağalıderede oturan 60 ya- davi altına alınmış, fakat burada fıde
şında zekiye MaşaUıktakl tahta köpı uden ta bir mahbes hayatı geçirdiği için giz-j 
geçerken yere düşmüş ve başından yaralan- lice hastaneden çıkarılmış ve İstanbu -
mıştır. Yaralı kadın Haydarpaşa Nümune 
hastanesine kaldırılmıştır. la kaçırılmıştı. O zaman Prensin Mısı -

kemmül ve inkişafına hizmet etmek ve 
bu yolda h1ç bir yardımı esirgememek 
yurd borçlarımızın e"n büyük ve en ö -
nemlilerinden biridir. Hele bütiin millet
lerin varlıklarını korumak için hava 
kuvvetlerini arttırmağa ve ilerletmeğe 
-çalıştıkları ve her fedaki\rlığa kaUan -
dıklnrı bu devirde, kendi varlığını koru
mak yolunda eşsiz fedakal'lıklarile cihan 
tarihinin en şanlı say1aln.rında yer hı -
tan Ye bu sayfaları dalma yaşatan ha -
mlyetli ve-!azlletll milletimize düşen va. 
zıre, bu katı ihtiyaç karşıSJnda diğer 
milletler derecesinde, hatti daha ziyade 
çalışarak mevkllnc ve büyükıüğiine yara-

1 lira yüzünden işlenelll 
cinayetin muhakemesi 

İbrahim Çetin, Samatya açıklarında bir kömür kayığında 
sandalcı Kemali kendine para vermedi djye 

sopa ve bıçakla öldürdükten sonra denize atmış 
Samatya açıklarında, Mustafa kaptana ı bul etmiyerek, cinayeti inkarda, ısrar et

aid kömür kayığı içerisinde, 1 lira yüzün- miştir. 

den sandalcı Kemali öldürmek iddias:le Muhakeme diğer şahidlerin celbi ,çin 
Ağırcezaya verilen İbrahim Çetinin mu- talik edilmiştir. 
hakemesine dün de devam edilmiştir. -··· "•••••••••••ma 

Dünkü celsede Samatya komiser mua
vini Hasan şahid olarak dinlenmiş, hfı -
dise hakkında dikkate değer bazı izahat 
vermiştir. Şahid mahkemede demiştir ki: 

~- İbrahim Çetinle Kemal bir san -
dalfi binerek, açıkta duran kömür kayığı-

na gitmişler. -İki saat sonra İbrahim ayni 
sandalla sahile döndüğü halde, Kemal or
tada görülmemiş. Bir müddet sonra san-

dalda Kemalin ayakkabılarını bulan ba
lıkçılar, şüpheye düşmüşler. 

Bu şüphe üzerine biz de derhal bir za
bıt tanzim ederek, bir sandala atladık. A-

çıktaki kömür kayığına gittik. Kayığın 

içinde A'hmed isminde genç bir tayfa var

dı. Bize İbrahim ile Kemalin kayıktan 
birlikte ayrıldıklarını söyledi. Çocuğu 

merkezde tekrar isticvaba çektik, bu se
fer ifadesini değiştirdi ve: 

NOVOTN i'de 
SÜRPRİZ 

Budnpeşte Operet Şant;;zü 

RUDOLFFY 
Tarnameo yeni bir rcpertuvarln ve 

Yunan Opereti artisti 

ARiS HRYSOHOOS'un 
ve sevimli tenor 

YUN K A'mn 
iştirakile eğlenceli numerolar 

llllllf lf 111111 Şehir 'J'iyntrosu 
Dram kısmı Tepebnşı 

l llll lll il 
Tiyutrosundtt 

111 
Bu İ~a; ~ıı~t ~O~f) da 

\ BAHÇELERINOE 
111111111 1 Yakıııdıı: Kral Lir 

- İbrahim Kemalden 5 lira istemlş!i. 
Kemal ı lira para çıkararak, cbütün pa- Operet kısmı eski Frans1z tiyatrosunda 

Bu akşam saat 20.30 dn 
ram bundan ibaret, bunu da veremem, 
çocuklarımın nafakasıdır> dedi. Bunun 

üz~rine İbrahim Kemalin kafasına bir SIJ

pa vurarak onu bayılttı. Sonra da ~ı -
çakladı ve denize attı, dedi. 

Çocuktan bu izahatı aldıktan sonra, ye
niılen sandalla hadise mahalline, gittik .. 
Karpit 1ambalarile denizde cesedi ara -
mıya başladık. Yarım saatlik bir çalış -
madan sonra nihayet cesedi bularak, çı-

karabildik. Cesedin baş tarafı kan :içi.'1 -
deydi. 

Suçlu İbrahim şahidin şahadetini ka -

ATEŞ BÖCECI 
Komedi 4 perde 

Çoeuk kısım Latonten baba 

ERTUCRUL SADi TEK 
TlYATHOSU 

Pazartesi 
Kadıköy (Snrey~ ada) 

KÖR ve KILIBIK 
Sıılı Gecııh.pa~a ı Aznk) 

sincnıasınd ı 

UNUTULAN ADA M 
Yazan: NAZIM H1K?\1E'i' 

BUGÜN İZDİHAMIN ÖNÜNE GEÇMEK, BÜTÜN DÜNYANIN"' 
EN GÜl EL - EN NEFİS - ve EN ŞAHANE 

..... -

ve me~ııur koıuıK!ur Pı\l.ıL pg~ıP, TllEO LlNGEN turı:ıfınctnıı eşsız bir 
surette yaratılan ŞAHESERLER ŞAHESERlNl rahatca görebilmeniz için 

bu filmi, BEYOGLUNUN en btıynk iki sineması 

M E L E K ve S A R A Y sinemaları 
birden ve aynı zamanda göstermektedir. 

SEANSLAR. Sarayı 12.30 (Tenzilatlı talebe matinesi) 
• 2.30 - 4.30 - 6.30 suvare 9 da 

MELEK~ 2-(TenziH\tlı talebe matinesi) 4.16- 6.30 suvare 9 dıı 

Si nemanın şahe~eri Genç kızların 
Kadıııların Seve:ılerin sevi.enlerin 

filmi Fransızca 

LiL DAGOVER 
Numaralı biletlerinizi 

Pazartesi akşamı büy ük gala 
suvaresl olarak 

T O R K Sinemasmda 
bugünden aldırabilirsiniz. 

TOKATLIYANDA 
Bugnnden itibaren bergnn saat 17 1/2 dan gece saat (1) e kadar 

POGANNY MACAR ORKESTRASINDAN BAŞKA 

GREGOR'S CAZ * Sirkecide bir nakliyat ambarındıı ça - ra nakli etrafında bir hayli münakaşa
lı.şan Hilmi, ambarda dol;\şırken bir balya - !ar olmuş. fakat Prens İstanbulda kal
nın altında kalmış ve sol ayağı kırılmıştır. ,mayı tercih etmiş ve bir müddet evvel 
Hilmi tedavi için hastaneye kaldırılmıştır. e\•lenmişti. 

şan bir hava kuvvetine malik olmaktır. 
Diyanet işleri riyasetinin bu milli ve 
kat'i ihtiyacı nazarı dikkate alarak, neş
retmiş olduğu fetva mucibince sadaka! 
!ıtır ve zekat ile mükellef olanların, yur
dumuzu ve milli varlığımızı havadan ge
lecek tehlikelere karşı korumak uğrun
da feyizli ve sürekli bir surette çalışan 

ve aldığı hediye ve teberrüleri, Kızılay 

ve Çocukları Esirgeme gibi hayırlı ku - ve 14 şen arkadaşı 

Vitmo· m~mlekf'the dönüyor 
Ayasofva mü1.esindeki mozayikleri 

çıkarmakla me!';mtl n'ım tı'"ofesör Vit
mor sene'.!>: f"aı:ye'ini tatil etm'ştlr. 

rumlar ile paylaşarak millete hizmet e -

Al k • h , t• . . den Türk Hava Kurumuna yardıma koş- ve nefis Fransız yıldızı E L V 1 R A M A Y 
maa as erı eye ının zıyaretleri malan ve böylece anayurda hizmette bu-

Şehrimizde bulunmakta olan Alman lunmaları ehemmiyetle ilan olunur. DAN s - M u·· z .• K - ş A R K 1 
askeri hey'eti dün Piyade Atış Mekte - htanbul .. Müftiisü il 
bini ve Deniz lisesini ziyaret etmiştir. •-----------F_._uı_r_en_er_ "-~ Ucul fiatlarla müzikli ÇAY ve AKŞAM YEMEKLERİ 



<" l>r. l{enan Aker Dr. Refik Turgud 
..,azns 

~a~lı . ~ (Hususi) - Samsunun belli 
do~u ıhtıyaçlarından birini teşkil eden 
)et;n~ı ve bakım evi son günlerde faali • 
beıQd· hayli arttırmıştır. 936 mayısında 
)ene 

1Yeınız farafından süt çocuğu mua
illUe Ve müşavere evi adı ile açılan bu 
Ite:ıasese Çocuk hastalıkları mütehassısı 
taı fa il Fevzi Aker'in idaresi altında ic
lııtrı li~liyet etmiş ve binlerce yavrunun 
tar1ılli ır teşhis ve isabetle hayatları kur
~rşı 

1:f tır. .~.üesseseni~ memleketimize 
dıkkar a ettıgı bu meşkur hizmeti nazarı 
do~urrı1 <:elbetmiş mevcud teşkilata bir de 
lııııd şubesi ilave olunarak 937 temmu-

an it'b clıyıe b· ı aren doğum ve bakım evi a -
nu k:~ ~lınik haline konmuştur-. 

bu:Ylik ~?ıkte bikes ve muhtaç anneierin 
'etrı 11 e~~ itina ve şefkatle doğurmalar} 
bir teşh. ılrnekte, yoksul çocukların tam 
lııdır. ıs ve isabetle tedavileri yapılmak-

ı .• tf uess . 
~ları ~:nın baş hekimi çocuk hasta-
~oaı..ırrı ınutehassısı Kenan Fevzi Aker, 
lllsaiye \re .. bakım hastalıkları heki~ı de 
lıeıed·rnut~h~ssısı Refik Turguddur. 

tısıııda 1~~ızın bu mübrem ihtiyaç kar
hu \.'"d' go~terdiği alaka mütehassısların 

.. ıd 'b , 
ilet "e ~ 1 raz ettikleri fedakarlık min-
~kranla karşılı:ınmaktadır. 

-2= 

SON POSTA 

Binaenaleyh demlryollan ldaresln~ muh 
tellt trenlerin, Toros trenlerinin hareketle -

fzmir (Hususi - Hilll istasyonu rl 111nlerlnden ıam günlerde 1şletllmeal ım-
l d Ali bir tren çarp Jı:Anı ııuıı olunca evvelce oldulu glbl bun _ 

memur arın an lfIIl&Bl ıarıa da sevk!Jat :yaptınlacatı ve Urfa poı-
neticesinde ağır ıurette yaralandı, has - taıannın ona ıöre arttınıacatı tablldlr. Bay 
taneye kaldırıldı. gılarımla blldlr1rlm. • 

Marmariste süngercilik ve balcılık 
Marmaris ( Husu • 

si) _ Marmariı, ka-
palı bir liman içinde 
fiiz binlerce çam •· 
ğaçlarile bezenmif 
güzel bir yurd par

çasıdır. Kasabanın 
nüfusu 2500 kadar • 

dır. Eskiden her teY• 

den mahrum olan 

Marmaria bugün ya

~aş yavaş bütün ih

tiyaçlarını temine 

doğru yürümektedir. 

Halkın çoğu deniz -
cilik ve balıkçılık ile 

meşguldür. Çam a -
ğaçlannın bolluğu burada balcılığuı da 
inkişafına sebeb olmaktadır. Marmarisli
ler, çok emek sarfile memleketlerini sün
gercilik bakımından da Türkiyenin en 
ıleri bir yeri haline getirmişlerdir. 
Ağır bir san'at olan süngercilik i§i bu

rada bir geçim vasıtası olduğundan gemi
ciler bu yolda ecnebi şirket ve müessese-

lereı yol vermer:ıek için san'atlerinde Jl

rar ve sebatla çalışmaktadırlar. Marmaris 
civar yerlere muntazam toselerle bağlan
mı§tır. Denizden de her tarafa munta
zam ihracat yapılmaktadır. Tabiatln ver
diği imkanlardan istifade etmesini bilen 
Marmarisliler çok iyi bir hayat geçir -
mektedirler. 

. 

~·ı , ·a 5 
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Ylrm1 altıncı tısını lntaatından olan J:rsurum. büfiik 1atasyonu temel betonıannın ba
m twmıan ikmal ed1lDılf n lnfU' bqlam)ftır. Resim temel hafriyat n betonunu 
göatertyor. 

Malkaranın turtuluıunun UI inci ;vıldönQmtl çok heyecanlı ve coşkun tezahUratıa 
kutıuıanmııtır. Kurtulut merl81mlnde bJmüam, fırka relsl, öğretmen ve talebeler ta
rafından söylevler verllm1f ve blr seçtd renıı Japılınl§tır. Gece de fener &laylan n 
mtıaamereler tertlb edUm1ftır, • 

MIWW 

DeYlet hava yollan 
Karaman em.niyet mey 
danı lnfaatı ikmal e
dllmlftlr. Meydana bir 
de levha konulmuı. ay 
nca tayyareler tara • 
tından meydanın ko • 
layca IÖrillebllmesl 1 • 
çın lcab eden ifaretıer 
vaz'edllmlftlr. Resim -
de, lnp.atı eörmek n u 

sere meydana giden 
Karaman uyman -
mlle parti bafkanı, be· 
lediye relal Yesair zt .. 
vat ıörWmektedlr. 

Pazar Ola Hasan Bey DJyor ki: 

~ - fş tak·b 
1 bit lt 1 edenler için gü-

arar Hasan B ,. ey .. 

... Bundan sonra dairelerin 
kapılarına birer (Şikayet ku
tusu) konacakmış .•• 

• . . Şikayeti olanlar kAğıda 
yazıp bu kutuya atacaklar-

m1f.. 

Hasan Bey - Zarf, kAğıd 
satışı birdenbire artacak de-
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Tiyatronun geçirdiği buhran 
~ .. 

l Bugünün inıanları ıahnedeki feyler& kendi hayatlarına hiç benzemi
yor 11örmekten azab duyuyorlar. Sinirleri boz.uluyor ve banan tabii 

b:r neticui olarak. bir çolr aerlerden hoılanmıyorlar ;... ______ _ 
• 

Ya.zan: Halid Fahri O:zanıoy 
-2-

Avrupada bugünkü hayat şartları ve pıcJSI, bir mühendis, ve daha ne bileyim, 
bu modern hayatın zevkleri, telakkileri mesela büyük Okyanusu korkmadan baş
karr.ısında tiyatronun mevkii nedir? Bil- tanbaşa tayyare ile geçenler, kutuplara 
hassa bu yeni cemiyetin temayüller!ne gidip orada milli bayrağı dikenler, hasüı 
bugünün tiyatro muharrirleri ne dere- şimdiki modern hayatın tılsımlı sure!te 
ceye kadar uyabilmektedirler? Bu suale değişınesinı, gururlanmasını temin eden 
ceveb vermeden evvel eski cemiyeti dü- bfü5n meçhul işçiler, k8şifler., kahraman
şünmek ve onun hususiyetlerini göz önü- hır, halkın nazarında, artık, bütün ömür
ne getirme\ lazımdır. Jerini fikirler ve duygular sıraladıkları 

Bundan yirmi beş yıl evvel hayat bü~- ka~ıdlar üzerinde çürütenlerden ziytıde 
bü!ün ba~ka idi. Sür'at, hayata, örf ve bü,'lik görünüyorlar. Çünkü o fikirler 
adC'tlere girmemişti. Bu yalnız yaşayış•a onlardan ~vvel de binlerce defa yazılıp 
değil, cemıyetin bütün tezahürlerinde söylenmişti:::-. Demek ki edebiyatçı bu
böyle idi. 1ctimai hayat kadar san'at ha- gü!lkü teknik ve zanaat asrında artık bir 
yatı da ona göre bir yol alınış gidiyordu. ilah değildir. Harb sonu adamı yeni ne
Bu arada edebi neviler halk üzerinde ç"k sıl!er için büsbütün başka bir hüviyettir. 
kuvvetli tC'Sirler yapardı. Müellifler rie Bu ne bir şairdir, ne bir mütefekkir, bu, 
çok hürmetle karşılanırlardı. San'atka- sadece bir zanaatçı, bir iş adamıdır! 
rın zaferi, ne kadar güç te olsa, bir kah- Şimdi gene tiyatroya gelelim. İlk <.lü
ramanın zaferi gibi heyecan uyandırPbi- şüncede müTiim bir nokta ile karşılaşırız. 
liyordu. Halbuki bugün bu sahada nıu- Tiyatro nedir? Bir kere, her şeyden f'V

zafferiyet beklenmiyor, adeta imal ,,.di- vel, bu san'at bir lakırdı san'atıdır. Hal
liyor, yar&tılıyor. Hergün 'körükörüne buki bir asırdanberi tiyatroda bir buh
yapılan ilanlar, rekH'imlarla yeni müel- ran var ki o da işte bu lakırdıdır, bu hits
liflere ?yle parıltılı defne dalları dağıtı- ı' b:ttir.: Vakıa gene tiyatroda da cümlele
lıyor kı, vaktile, ağabeyleri bunlara ma- rm guzelliği, üsllıblann çeşnisi, rayihası, 
lik olmak için bazan bütün ömürier~r.ı kelimelerin şiiri hoşumuza gidiyor, fakat 
valdederlerdi. Hasılı dün bu defne dal- bu pek nadir bir zevkimizdir ve artık 
ları, bu şöhret vesikalan altındandı, b~- kütüphane kokmaktadır. Neden? Çünkü 
gün ise kapıddandır! 1920 den 1937 ye kadar geçen zatnan zar-

Eski nesiJler müellifi halk için müs- fında bugünün adamlannı uzun ve kuru 
tesna bir mahllıktu. Adeta bir Hahtı. Jak1rdı ile oyalamak imkanı kalmamıştır. 
San'atkar hücresine, kulesine çekilir ve Tabii olmıyan her şey yeni adamı tiksın
orada hayallerine dalabilirdi. lşte bu d~rmektedir. 
.sa!'l'atkarlardı ki hürmet görürler, alkış- Yeni adam ne istiyor? Her şeyi en .ız 
lanırlardı. Bunlar için ihtifaller yapıiır zamanda, azami sür'atle yapmak... !şte 
ve edebi zeka, insan zekasının en büyük telgraf.. telsiz telgraL. telefon.. tayyare 
tezahürü addolunurdu. Ya bugün? Ah meydanda ... işte onun hakiki heyecan 
bugünü sormayın! Bugünkü san'atkar- mrmbaları .. . 
lar göklerden, bulutlardan arza, toprağa Diğer taraftan terbiye sistemleri de de
inmişlerdir. Ayni zamanda daha çok pra- ğiş'lliştir. Daha fazla harekete ve enerji
tik, daha az su katılmamış, daha az cpur.. ye yol verilmiştir. Bu arada cemiyetin 
dürler. Maamafih gururlan daha faz'a- eğlenceleri ve oyunlan da asra göre bir 
dı". Bu gururu çoğaltan da çok kere hususiyet almıştır. Mesela eski devrin 
san'atla alfikası olmıyan monden yaı:a- dunslan ve masum aile oyunları çocukça 
yışlarıdır. Hakikatte ise, açıkça itiraf d- bır zevk mahsulü addedilmek itiyadı 
mc>.mekle Leraber, kendilerini san'atlau- baş·amıştır. Nasıl ki polkaların ve valsle
na eskiden daha az istidadlı görüyorlar, rin yerini çarlston ve onun arkasından 
neticede de etraflarında eski hürmeti u- rumba tutalı eski klasik danslara dönüp 
yandırmaktan mahrum kalıyorlar. Zaten te bakan bile olmamaktadır. Neticede 
büvük edebi toplantılar iflas etmiş, öl- bac.-döndürücü ve her rnanasile vah§t 
müştür. Bir zamanlar bir Augier'nin, lıir danslar bugünkü sosyetenin şüphesiz ki 
Vktorien Sardou'nun, bir Edmond Ros- daia fazla zevkine uygun geliyor. Bura
tand'm, bir Bernestein'in, bir Henri Ba- daki niçinin cevabı da, gene o meşhur 
1:lille'm kazanmış oldukları manevi va- ciir'at kelimesile verilebilir. Evet, sür'at.. 
zıyeti bugünün ve yarının temaşa müeJ- da~a. her zaman daha ziyade sür'at .. da
liflc>ri içinden acaba hangisi tekrar elde ha çabuk.. daima daha çabuk! Nitekim 
edebilecektir? gittikçe kadınların da erkekler kadar a-

S<>beb?_ Çünkü halk başka ilahlara laka duyduklan ve ihtirasla bağlandık-
tapmaktan hoşlanıyor. Jarı futbol, otomobil gibi sporlarda da 

Bu asırda bilhassa makine san'atları heo ayni müessiri, ayni sür'at esasını bu
harikulade inkişaf etmiştir ve bu inki- labiliriz. 
pf halkı heyecana getirerek, onıi, edebi- İşte bu ruhi halet bugünkü insanları 
yattan ve tiyatrodan başka sahalarda ya- sahne eserlerine karşı da bu yeni zevkle 
ratıcı zekalar mevcud olduğunu isbat et- si15hl::ındırıyor. Sahnede ğördükleri §PY

rnıştir. Hakikaten de öyledir: büyük 'tıir leri kendi hayatlarına hiç benzemiyor 
zanaatçı, bir otomobil yahut tayyare ya- (Devamı 10 uncu sayfada) 

CÖNÜLiSLERi 
Aşk ne va!·it başlar, 
Ne vakit biter? 
All Ertürt hnzaslle bir mektub aldım. 

Epeyce uzun, buna rağmen aşağıya ıı:ık
ledeceğim. Diyor kl: 
•- Dikkat ediyorum, gönül işlerine çok 

ehemmiyet .eriyorsunuz, okuyucularınız 
bu bahisle çot meşgul. Herkes ya koca
sından şiklyetci, yahud da karısından. 
Birisi aşka dayanamadıtını 'lnlatıyor, ö
teki ne yapması lfızım geleccf;1 nı soruyor. 
Yeni çıkan romanları okuyorum. Onlarda 
da mevzu aşk. Gazetelerin tefrlkalanna 
goz atıyorum, mesele gene o mesele. Sine
mada aşk, tiyatroda aşk, edebi eserlerde 
hep aşk. Şarkı dlnllyorum, sôyltyenin du
daklannda hep o nağme. 

vişmekten ibaret. Acaba ruhiyatcılar, ruh 
doktorları, muharrirler, müellifler mual
llmler, bu hastalığın önüne geçecek bir 
çare bulamıyacatıar mı7 

Kendi hesabıma ben gazetede roman
da, sinemada, tiyatroda veya şa:-kıda ne 
zaman aşka lemas eden bir nokta görecek 
olsam derhal uzakla.şıyorum. Ezeli bir 
düşmanım oldu aşk. Ne vakit bitecek bu 
hastalık diyorum .• 

* Okuyucum, yersizlik dolayıslle bir kıs-
mını bllmecburlye hazfettlğlm Du uzun 
mektubu yazmak zahmetine tatıandık
tan sonra biraz da dÜ§Ünmet zahmetini 
ihtiyar etmiş olsaydı bana sorduğu sualin 
cevabını kolaylıkla bul&blllrdl: 

SON POSTA 

Gurultu etme 
Küçük Erhana iki

de bir: 

- Gürültü etme, 
kardeşini uyandırır-

sın" 

Derlerdi. Bir gün 

kardeşi beşikte ağlı

yordu. Erhan ona 
döndü: 

Meıhur ıarkıcı Bay Nureddin dz misiniz? 
- Evet baucın, bir emriniz mi "1'? 

lkinciteşrin 20 

Daha mı iyi ? 
Kocası ölen, dul 

kadına evlenmesini 
teklif ettiler: 

- Ben ikinci koca· 
sı olmayı iatemem! 

Dedi. Bir başklll 
atıldı: 

- Birinci kocaSI 
olsaydın daha mı iyi 
fdi. 1 

. - Neye. 
- Gürültü etmese

ne, dedi, beni uyan
dıracaksın! 

- Çocuğum fU tarafa gitti, benim ıe.rim az duyuramıyorum. Bir kere de riı 
bağır.samz .• 

- Şimdi dünyada 
olmazdın da •. 

Şapkanı niçin arkanda saklıyor
sun, çalarlar diye mi? 

- Hayır, tanırlar diye 

- - Affedersiniz ?wyım, bu tarafa bir 

tenis topu diljtüğiinO. gördünüz 

mü? 

- Bu ıene cm bin lira Jcanm otdu. 

- Benim daha fazla.. Senenin bcı-

ıında karım kaçm11tı da. 

1 Hoş aiJzler 1 
Büyük aşk 

~ Erkek müteesslrdi. Genç kız llkayd 
"kalıyordu; erkek diz çöktü: 

- Ben, dedi, senin büyük aP.m delil 
miydim? 

Genç kız dudak büktü: 

- Öyleydi ama, fimdi değil, bir metre 
<ııeksen boyunda bir erkekle tanııtun da .• 

Düşünmemiştim 
' - Bir mağaza biliyorum, dildf maka

rasını bir kuruJ eksiğe veriyor. 

- Ya öyle mi ben de makara alacak

tım. 

Sana tarif edeyim, buradan tram .. 

veya binersin, Beyoğlunda inersin. 

- Tramvaya mı bineceğim, tramvay 

parasını hesab etmiyor musun? 

- Nereden aklına geldi. Bak ben blı 
senedir hiç bunu dü§Ünmerniştim. 

~ 

Dedikodu 
- Bayan Neclt efinden güne ıençleıl· 

yormuş. 

- Hayır on ıünden, on güne •• 

- Neye? 

- Berberine on günde bir gider Cle .• 
l/ıllılW 

inanmam 
Genç erkek, genç kızın gözlerinin içi· 

ne baktı: 
- Seni çok seviyorum. 

- İnanayım mı? 

- Otomobilime yemin ederim. 

- Otomobilin kaç modeli .. 

- Otuz altı.. 

- Eski tarzda yemin ediyorsun.. İnan• 
marn! 

istediğinizi bulabilirııniz 
Mağazanın kapısında: 

cHer istedilinizi bulabilirsiniz.• 
Yazılı idL DaikkAna giren müperi her 

istediğini buldu. Paket yaptırdı. Kasaya 

fitti: 
- Şimdi de para istiyorum, dedi, ıar

dtrdığım qyanm bedelini ödiyebilınem 

için buna da lüzum var. 

~ 

- Bir ÇOTab aldım .• Yüzd4ı ırüz ipek. 
- 1nanma, ben binde bin ipek diye 

almı§tım, yüzde yüz bile değilmi§! 

- l§Zer bozuk, pe§ine yana§an yok. 
Bütün müşteriler,, taksitle verir mı. 
ain? diyorlar .. 

- V st kattaki bay horlamanızdan 

fikdyetçi .. Uyuyamıyorm'U§. 
- Ba§kaların.ın hususiyetterile ata• 
kadar olacağına uyusa daha iyi edef'. 

Mektebden çıkalı Ud gtln oldu 
Çinde bir Adet varmıı Bir doktorun da elli, kiminin kapısında yüz fener gör- yolda beraber giderlerken meseleyi aç

tedıwi ettiği hastalardan biri ölünce ka- rnüş. Aramıı aramış nihayet kapısında mış: 
pısına bir fener takılırmı~. Ölen hastalar on t:ıne fener asılı bir doktor bul_ - Kapısında en az fener olan doktor&J 
"O~aldıkça fenerlerin de sayısı çoğalır- aradım. Nihayet sizi bulabildim. , ., muş: 
mış. Bunu bilen ecnebilerden birinin ka- Demiş, doktor yüzüne bakmış: 
nsı bir gece hastalanmış, adam, doktor - İşte, demi§, en iyisi bu.. - Evet .. Çünkü ben mektebden çıkalı 
aramaya çıkmış, kimi doktorun kapısın- Dok\~run evine girmiş, doktoru aımış, daha iki gUn oldu. 

Ben söylemedim 
Erkek söyledi: 

- Sizin gibi genç, 

güzel bir kadın. 
Kadın şaşırdı: 

- Ben ne oyum, ne 
~e öteki .. 

Bahşiş 

- Çok işim va:I 
dostum, fU beş lir•Y' 

al, gara git, kayna"' 

Memlekette, hele İstanbulda hüküm 
süren bu aşk illetinden artık oıktık. usan
dık, gına geldi. Etrafımızda hep aynı 

mevzu dönüyor, ruh doktorlann-ı devnm 
edenlerin çoğu hep aşktan hastalanan bi
çarelerdir. Aşt artık bir slllh, blr oyun
cak halini almıştır. Gazete v~ mecm -
!arda basılan karikatür, resim, tablo. si
nema perdelerinde ıörülen vak'a hep ae-

- Aşk Adem babamızla Hana annemi
zin yaratıldıih gün baılamıştır. Yeryü
ıı:Unde insan neslinin tükendiği gün bi
tecektir, derdi, takat aziz okuyucum, ba
.şından bedbaht blr a.şk rüzgarı mı geçti, 
vücudünde bir yaratıı~ Arızası mı var 
bllmlyorum, yalnız hayaline biraz kuvvet 
ver: A§ksız dünyanın ne olablleceğınl 
gözlerinJn önüne ıetırmekte güçliik çek. 
mezslu. -TEYZC 

- Bana kızmayı

nız, bunu bir türlü 

ben söyliyememiş

Um. Nihayet kendi
biz söylediniz. Dalgıç - Ben denize inerken bir §f>JI unuttum ama, acaba ne unuttum. 

nam gelecek, kat11"' 

lar, otomobile koyat'• 

eve getirirsin. 

- Ya kaynanall 

gelmezse .. 

- O zaman gel, t>ef 
lira daha veririm. 



ION POl.,A SayFa , 

"Ben bir tımarhane kaçkınıyım!,, . Fransızlarm gözü He Hlfler - Halifaks mül8katı 

Adli Tıbba götürülürken İ ·ı· Al k d 
~vrakun kabardıkça kabarıyordu. Buna bakarak doi- ngı iZ - man onuşmasın an 
~usu zabıta memurlarını yorduğum için üzülüyordum 

1 1 
• • k k 

1 
~ 

R~ :::.:: :.!!!: ta ya nıçın uş u anıyor r 
t r Almanyanın en yakın he

deflerine harbsiz varması 
mümkün telakki edaebi
leceği halde halya için 
ayni şeyin söylenemiye-

ceği aşikardır 

sözlerini haykırdığı Brenner geçidırıe 
yerleşir. Bu tarzda teşekkül eden 80 mil
yonluk Alman kütlesi cnayath bir ihti
yaç: olarak denize çıkmak talebini J.leri 
sürer cBismark. tn: 

c-- Tiryeste Alman limanıdır•. 
Cümlesini benimsiyerek Tiryeste üze

rine yüklenir. 
Eğer faraziye tahakkuk etseydi Muse>a 

lini bu muazzam mesele hakkında mille~ 
HitleT tinP ne §ekilde cevab verirdi? 1 Htılifaz 

crfnıllizlerin Al nlarla 
4 

ha akınclan Almanyanın Akdenizin bu kıyısına in- hattl .konuşmayı istenilen mecraya ge • 
bir temas Jaltma=. l'nm...:n. ~ mesi mukabelesiz mi kalırdı! İtalya \ar- tirmek mevzuu bahsoluyordu. 

Zabıtanın muharrir için doldurdu~ mil§ahede varakanndan bir parça rHmemiı rörinöyor, eneli ... tefebbüsten şıhk olarak esasen 1891 tarihli ittifakı İtalyan matbuatının endişe ile dolu 
- 28 - - Köftecilik. bir netice çıJunuracatını .öyledller. Sonra mü~elleste kendisine vadedilmiş bulunan ihtiyatkarlığı da mazur görülür: 

Yo~n;,ıyorsunuz a, bana emniyet etmi- : ~:~r:? sokak, ::.::a::~a~t;ı~m~::d:.=: ~ı::;a~ şimali Afrikanın o güzel parçasını ıı.lmaz d';HerA~evi nikbinlik mevsimidir. de-
ba: '"e olur ne olmaz, işi sağlam kazığa 78 numara.. daiını araştırmaya baktılar. AJ&tıcla okuya- mıydı? ~. Pr. . -~an matb~atın~n ilk ~~lerda 

glıyor.. - Evli misin? catmız yazı bir Fransu dlplomatmındır, Gamalı haç bayrağını dalgalandır&n gosterdıgı memnunıyet ıle ne buyuk te-
y Yemek yedıkten sonra odama gidi-ı - Hayır. Fransız ıörüşiinü ıösterir.» Alman zırhlısı Adriyatikte, hatta İtal - zad. İtalyan matbuatı İngilterenin Al -

0Sorurn, yerde bir yatak serili. - Çocuğun var mı? * yayı Akdenizde kuvvetlendirmeden manya ile konuşması arifesinde Alman 
ruyorum: - Yok. İngiliz siyasetinin karakteristik vasıf- evv('l .. bu olabilir mi? matbuatına (Roma - Berlin) mihverinın 

- Bu ne? - Hastalanmadan evvel nasıldın? larından birisi de emrivakie hürmet et- Bütün bunlann tahakkuk ettiği gün sarsılmaz olduğunu hatırlatıyor. Bu, bu-

" -ta Hiç .. bu gece ben de senin odanda - Anlamadım?. mesidir. Almanyanm komünist düşmanı olmac;ı nu:t Almanyaya hatırlatılmasının b!r 
,,a cağım. - Yani şen miydin, mahzun muy- İngiltere işleri yolunda giden General İtalyan halkına §ilphe yok ki zayıf gö • şekli değil midir?• 
1l.ı. Ses çıkarmıyor, elbiselerle yatağa dun? Frankoya - Fransız hükumetinin pire - rünür. Alman matbuatı bu davete evvelki gün 
le ~nı~·or, gözlerimi kapıyorum. Kirpik - Şendim. lenmemesi için • ticaret ajanı sıfatı al - * cevRb verdi, İngiliz gazetelerinin ileri at-
Ç rıının arasından Cevadı süzüyorum. - Okumak yazmak bilir misin? tında bir elçi yolluyor. Bunun içindir ki İngiliz hükumetinin tıklan faraziyeyi şiddetle reddederek' 
ı.~kC~k sabaha kadar uyumuyor, nöbet - Bilirim. Hayret verici hamleleri demokrat dev- Lord Halifax'ı Almanyaya yolladığı z<:- (Berlin - Roma - Tokyo) müsellesin•rı 
ue lıyor - Evvelce hastalık geçirdin mi? Jetlerin çok ağır gayretleri ile tevzin edi- man B. Musolininin gösterdiği reaksi- s~ıısılmaz bir kudret olduğunu söylecli. 

ö . 
g 

Yle ya belki uyku esnasında kalkar - Geçirmedim. lemiyen bır askeri kudretini her gün yon mazur görülür. B. Musolini bir İn - Bununla beraber Almanyanın en yakın 
ırtıağına sardırsam? - Tımarhaneye gittin mi? biraz daha arttıran Almanyaya ise Lord giliz nazırının bir nyafette söylediği bir hedeflerine harbsiz varması mümkün tc-
Sabahleyin saat 9 da Cevad beni ~ Gitmedim. (Halifax) ı yolluyor. nu~kun bir kelimesinden istifade cde:ek lakki edilebileceği halde İtalya için aynı 

lrıerkeze götürüyor. - Rakı, şarab içer misin? Bununla beraber bu çok evvel mevzuu İngiliz sefirini Kont Ciano vasıtasile ça- şeyin söylenemiyeceği gene meydanda • 
b Gece nöbetcı· olan . ·ım· - içmem. bahsolmuş bir meseledir. İngiltere Al - ğırttL Konuımadan uzakta kalmamak, dır. 
0 

muavın gı ış. 
e:ıi gören mukayyid Enver bir bekci Cevablar.ımı alel'acele yazdı. Sonra ~anyadan taleblerini soran notayı Ber-

tagırıyor bizim k bar k 1. altına bir şeyler ilave etti. Göz ucile lıne yollıyah 18 ay oldu. İngiltere on se-
tut , a an evra ı e ıne ki d b b kl' uşturuyor H a· b k 1 t k okudum: z rı.y ır reva e ıyordu. l> . ay ı a ·a ım, e rar * 
angaltıya. ·Yukarıda adı l8DI 78Zılı Faruk bu-
l'olda bek · · li d kA - d 1 k rada kimsesiz olduiwıdan zabıt vara- Halifax'ın soracağı suallere Hitler ne 

Okuyoru . cının e n en agı l a ara kasım imzalattırılaeak JWme bulun- cevab verecek? 
•Şisli mn. h' b k . 

1
. _. mamıştır. Esasen kendisi de tedavisini Bazı İngiJi~ gazeteleri Alman devlet 

• a ıye aş omıser ıgme - · · · .. ·· ı ı •Sözu" F uk h ' d istemekte oldugundao Adli Tıb'a sev· reısının somurge •ese e erini tehir ede • 
.__ geçen ar , er ne ka ar ·ım k .. · b b k t 'lt d A t L"tiınizde oturmakta ise de hurad• ı kedı e uzere ış u :ıa ıt varakası im- r7 . ngı lere ebnah ~uds uryada bir pile • 
•1111101 k h .. ı ;ıalandı. bısıt yapı ması ım e kendisini serbest 
Lr. ve a ra ası yoktur. Esasen dun- . p 1. • k · t' ğ' · ~ Yak' k d bö • Komıser o ıs Polis Hasta » bıra ınasını ıs ıyece ını yazmışlardı. 
'1i 8Is~ n ar. . yle ~rarlı cuınet Yazısını 'bitirince kağıdın altını ba- Böyle bir taleb 20 yıllık bir perde ara • 
ı... in g 1 ~nnen;:ştır .. MuşahPde zab- na imzalattı. Sonra karşıki masada ya- sından sonr3 şarka doğru yürüyilşün ilk 
~ta~~ a ıı:ıca phıd de bulunma- zı yazan polise döndü: merhalesi olurdu. 
tl:.t r. Vak a sınırınızda cereyan et- Kemal efendi al b" k. - d b Doğruluğunu kabul edemi ğ' 1 -sllle gör -· . 

1 
• . - , ır agı , yaz a- yece ım z 

"-ıı. e gererının yapı ~s~ ıçm .. •- kalım şu çocuğun tezkeresmi, söylü- bu faraziye İtalyan matbuatında pek hak-
deıiı . olarak tekrar merkezınıze gon- orwn. Iı bir heyecan uyandırdı. Tatbik mev • 

dı.. y ki' k l b gu- .. • . . . . .zabıta tababetine me onu ması u nun ışi olmıyan bu 
lia\· Tabı.~ nahiye başkomnen• c27/9/937 günü saat 14,5 raddele- faraziye gerçekte aldın alabileceği bir fa-

lla a. çok guzel... Etraf berrak. fnsa- . de Hayllİyf .... taban . de . dİ'-'e raziyedir. 
tah}ıJ d a·-· b' . }" nn r- esuı fllD ~ çilin e ~e ıgı ır sevınç ge ıy?r: kadar tanımadığı eski mali e memur- Bu takdirde ne olur? Alman ordusu 

fısı k'gezmesıne çıkmış gibi ağrr ezdıkı )anndan Kadriye tecavüz efen ve Tak- Musolininin bir kaç yıl önce meşhur olan 
tı 1 1 makam Panga1tı merkezine va-, . 

8 
.. "k Du kak 78 .............. ' .... .. ......................... .. 

~ruz. dsun t uydu gu· vareıl 
1 

80 H'I . n_un
1 

aaFr:: rada ihtiyat memur olacaktır. Bir ta-
nen. .. .. . a o ur u an aşı an ı mı or u .. d . l M 

d 1 gorunce muavin tekrar yerın-, k -· . 'f d d 1 ne gon crsın er. emur gelirken ev-
en sıç ru geregının ı ası zımnın a a aın ı o- kl d ı· . 

rıyor: ak .. derilm. . ra arı a ge ırsın .. 
rtı - :Ne o, gene mi sen 1 Seni gönder- lar ıon ş· r 1111~'. ha k · · Gözlerimi kapattım, memurun gel-

ediler ıni? · • _ d ış 
1
1 na ıby~. ş 0d~us,~rın mesini bekliyorum: 

_ H . Kagı ın yazı ması ıtınce, un w ev- . d' lacak b k 1 1 8e ayır efendım... a'·a rabtolundu Şaka maka bizim ev.I - Şım ı ne 0 a a ım. Tımar-
~ft-. kcinin el.nden kağıdı alı)or, oku- :a~ da amma k~barpuştı ha! Bu kııdar'haneyi boy!ıyacak mıyım? Bugüne ka-

"'r. ı . . . ld . ı dar yaptıgım oyunda muvaffak ol-
p muame'cnın sırf ben m ıçm yapı :gı- 1 b d 

~. eki, diyor. Otur bakalım .. Sö.> ~c nı görünce doğrusu hem polislere acı- durn. Baka ~ . u.,n an sonra muvaffak 
_ 

1
• ~eni hastaneye göndereyim mi? yor, hem de koltuklarım kabarıyordu. olabı!ece.~ mıy~.~: - . 

L_ Lutfedersiniz Esasen elimden bir o" 1 d" .. - d" denberi bir sürü Ben boyle duşunurken nıhayet kapı-
~Za . . y e ya uşunun, un b 1 bir r .. .. .. 
ili "J ç.~ö~cağmdan korkuyorum. Birisi~ insan benim için seferber olmuştu. dan uz~n oy u d" po ıs gozuktu. 
Ce:z 0 durursem biliyorum, kanun bana Muavin kağıdı komisere imzalattı. Muavın seksleln ı. ı·d E kl 

da 
a vermiyecek Fakat ilel'ebed vic- ~ . d' 1 d'· - Gel ba a un, ev a . vra arı ge-n . · Aşagı ın ı, ses en ı. . . ., 
_azabından kurtulamıyacağım. _ Daireci, şu Faruk için bir posta. tırdın mı: . f d' 

sen· Peki oğlum. Peki merak etme. Ben _Muavin bey kimse yok. Arkadaş- - Getırdım e en ~m .. b 
tarı bugün gönderirim. Birkaç :ıy ya- }arın ikisi izinli, öbürleri vazifede.. -:- Bırak bura~~f' a u efendiyi al, 

s n. Birşeyciğin kalmaz. Süze karıştım: polıs doktoruna g? ur.. .. . 
- Çok tes kk" d . . ben' bek . ·ı . - Aman muavın bey, ben bugun ı-"' ..:e ur e erım. _ Bay muavın, ı cı ı e gon- . . . 
-rekmece . d . k~ - d ka zınlıyım. 

'1.Yor sın en uzun bır agı çı - derin.. _ Canım ne olur bunu polis dokto-
- ve suallerine başlıyor: - Olmaz. . .. :. "t" ür bırakır oradan da izne 

Adın ne? _ Niçin olmasın, emın olun dunku r~na ?0 ur ' ' 
- F aruk t' y ld bir şey yapmam gıdersın. _ · buhran geç ı. 0 a . . · E k M · diyeköyünden gelen rne-

Soyad 1 d · · Fakat polısle gıder vra 1 ecı _ ](" .. ın. - On an emınun. lmurun eline tıkıştırdı. Zavallı memur 
_ \'uçuk. sen işin daha çabuk olur. Yo~ akşa- b b"ktü evrakı aldı. Bir göz 
- aşın? ma kadar sürünürsün. Halbukı ben ~e- oydn.u~~ Sou ra ~ordu: 

\'mı· k" el h t neye yatmanı ıs- gez ır 1
• n 

_ n 1 se ız.. nin bir an evv asa _üstünü aradınız mı bir şey olma-
nabanın adı~ t' nım Ben şimdi memur bulduru-

- Hılın· . ıyo . 
ı. m - N ru . 

_ , erede doğdun? Dışarı sesleniyor: . . . 
-1aş~öprüde.. _ Daireci efendi, daırecı efendı .. 

e ış yaparsın?, Mecidiyeköyüne telefon et bakalım. O-

sın .. 
Dün, o kargaşalık arasında Pangaltı 

merkezi üstümü aramağı unutmuştu. 
(Arkan 'IXJT) 

Eski adliye binasının 
Enkazı ve Alemdarda 
Lüzumsuz bir çınar 
Bir otuyucumus yuı70r: 
Birkaç ;eene enel yanan eski adllye bi

nasının enkul bili yerinde duruyor. 
Halbuki bu notta. gerek AyUOfya mtııe
sfne civar olmasından, gerek Topkapı 
ve Altert Mbe'Ji gezecek kimselerin gil· 
zerglhına mil.sad!ftlr ve biç de bot bir 
manzara arzetml,Jor. Bu enkazın t;uradan 
bir an evvel taıdırtılmua ,ve yerinin bir 
an enel imar edilmesi bütün lıtanbullu
ların bir dllefldlr. Bu dllele naçiz blr ter
cüman sıtaWe keytlyetl allkadarl&nn gö
zü önüne koymayı faydalı buldum. 

* 
Sulaanahmedde, Alem4&r caddesinde, 

tramvay yolu üaerine tesadüf eden bü
yükce blr çınar atacı vardır. Ağaç tesme
nln bir günah oldutunu ben de bfllrlm. 
Fakat bu &taç. bu halile, ne ıölgesinden 
istifade edllebWr bir yerdedir; ne de ı:ü
zelllk temin edebilecek bir nzlyette, kal· 
dı tJ eeyrüseler için de her zaman bir en
gel teşkil etmektedir. Kaldırılmasının isa
betli olacatına kanllm. Bunu ip.ret et
mekle de bir hemşerl vazifesi yaptığımı 

sanıyorum. 

* 

yalar bulunacak. İzmit Polisinden bu hu
susta alaka ve takibat bekleriz .• 

* Köylü kumatlarında ihtikar 
mı var? 

Esnaf okuyucularımızdan Hasan El bt
se yazdığı blr mektubda aon zamanlarda 
söze çarpan blr pahalılıktan bahsediyor. 
Bu lhtlt:lr ve pahalılık kaput Ozer1ndedlr. 
Blr top kaputa son günlerde 150 tunq 
zam edllmlştlr. Halbuki bunlar, köylüler 
lçln en lüzumlu §eylerdlr. Koylil temiz ve 
düzgün bir kıyafette gezebllmek lçin ka
puUara lbtlyacı vardır. Okuyucumuz ali
:tadarlann nazarı dikkatini celbedlyor. 

* Kasımpaşa orta mektebinin yolu 
çok bozuk. 

Kasımpaşa okuyucularımızdan Sulhi 
yazıyor: 

• Kiıltilr Bakanlığı bu yıl İstanbu -
lun muhtelit yerlerinde yeni orta melt -
tepler açtı. Bu arada bh:im semtimiz olan 
Kaaımpaşada da yeni bir orta mektep a. 
çıldı. Bu, blzl zlyadeslle memnun etti Se
nelerdenberl sürup giden mekteuıılıllt 
derdinden kurtulmuş olduk. Ancak yenJ 
mektebin yollan çok pis, çamurlu ve tm
ludur. Sabahleyin evlerinden tertemız çı
kan çocuklarımız bu yol yüzünden akşam 
üstO berbad bir halde dônüyorlar. İstan
bul Kültür Müdürluğünden ve beled ye
mlzden rica ediyoruz: AHikadarlar ikaz 
edilir ve az bir masrafla yol temlzlenmif 
olursa. Kasımpaşalılar çok memnun ka -
lacaklardır. · 

• lzmit çiftliklerinden birinin Adapazarında pahalılık ve odun 
aoyulmaıı ve bir temenni kömür derdi 

İzmit İstiklll caddesinde komisyonculuk Adapazarlı okuyucularımızdan Geyvcll 
ynpan okôucularunızdlU'l Saba.haddin :lsmaU Hakkı, bize yazdığı bir mektupda: 
Palabıyık dün matbaamıza gelerek şu şi- Adapazarının pahalılığından, bazı yolla
kiyetlni anlattı: rın bozukluğundan, bir kısım esnafın da 
c- İzmite bağlı Kullar köyünde Kullar çürük mal sattığından bahsederek, koca 

1slmll blr çlttllğimiz vardır. 23 teşrinievvel kasabanın odun sıkıntısı çektiğini söylu -
pazar günü akşamı kızımız 1-"ikretln ra. yor. Adapazarı elvan, ormanlarla dolu oı
hatsızlığı dola;yısile İstanbula gelmiştik. dutu halde, halk yakacak odun bulama
Aradan dort beş gün geçtikten sonra per- maktadır. Komür de o nlsbette azdır. 
şembe günü çiftlik binası bir takım hır- Haftada bir araba ıslak komür geliyor ve 
sızlann soygununa uğramış, dört oda b:ıı- kilosu 8 - 10 kuruşa satılıyormuş. 
tan aşağı altüst edilmiş, eşyalar çalınmış, Okuyucumuz şehirdeki yolların tnml • 
bir beygirimiz de göUirillmüş. Biz çiftliğe rl ve pahalılığın -önüne geçilmesini istiyor, 
gelditlı;niz rün çlCtılti böyle bulduk. Zabı- odun ve komC::- sıkıntısının izalesi için da 
taya başvurduk. Üınld ederiz k1 sarık, eş-belediyenin na~rı dikkatini celbedlyor. 



8 Sayfa 

Hikaye 

Küçük vida ve ihtiyar çivi 
Bu güzel bir gemi idi. Fakat adına ge-1 

mi demiyorlardı, zırhlı diyorlardı. Çün
kü hep çelikten yapılmıştı ve toplan var-

dı. Zırhlı yola çıkmıştı. Yolu uzundu. 

Han?- geçti. İki hafta geçti. İkinci hafta

nm sonunda gemide bulunan binlerce 

vidanın arasından bir küçük vida oynadı: 

- Canım sıkılıyor, dedi, ne de olsa hen 

mühim bir şahsiyetim .. Yeknesak bir ha-

AA 
Heyet gittikten sonra ihtiyar çiviyi yata tahammül edemem. Denizin altına in 

çağırdı: 
mek, orada olup bitenleri görmek istiy.r-
rum. İşittim ki denizin altı bir filemm:ş. - Şimdi anladım, dedi, ben mühim 

Ornda çiçekler. ağaçlara, ve ağaçlar hay- şahsiyetim; benim bir hareketim hepi-

vanlara benziyorlarmış. Onları görmek 

herhalde hem eğlenceli, hem de faydalı 

olacak .. Kendimi yavaş yavaş, kıvıra kı-

vıra buradan aşağı bırakıvereyim, 1>e?1i 

kimse de görmez .. hem görseler de ne 

olur. Kendi kendime sahih değil miyim? .. 

Bana kim karışır ki? .. 

nizi mahvedecekti değil mi? 

İhtiyar çivi cevab verdi: 

- O kadar mühim şahsiyet değilsin 
sen, bu gemideki binlerce küçük vida

lardan bir tanesisin .. Senin gitmenin e

hemmiyeti yoktur. Fakat sen gidersen 

s~·ni taklid edecek başka vidalar da mey

Böyle söylerken bir yandan da 

Ianıyordu. Onun sözlerini işiten 

küçük vid~lar kulak kabarttılar. 

hazn·- <la:ıa çıkarlar ve bu başka vidaların da 
1 .• ·1 

başka gı .. mesı e gemiden bir parça gider. O par-

-- Biz de, dediler, biz de gideriz. Bu 

gemide ka!mak bizim de canımızı sıktı. 

Denizlerin dibini görmek sevincile kı

mıldandılar. Sesleri o kadar fazla çı'ctı 

ki gemidelc ihtiyar çivi bile onların sesle

rini duydu. 

İhtiyar çivi ürkmüştü: 

- Eyvah, dedi, bu düşüncemzıer yü-

2ünden başımıza felaket gelecek. Onlar 

denizin dibinin kendilerine bir mezar o

lacağını akıllarına getiremiyorlar. Fena

lıkları yalnız kendilerine olsa haydi ne 

i~ .. Bütün vidalar yerlerinden çıktıkları 

zaman, geıni de parçalara ayrılmış oıa

cak ve gemide ne varsa hepsi denize dö

külecek. Bunu düşünen küçük vidaya bir 

heyet gönderelim, fikrinden vazgeçırea 

lim. 

Bunun üzerine vapurun her kısmında 

bulunan çivilerden bir heyet seçilip kü

çük. vidaya gönderildi. Küçük vida mem
nundu. 

çayı da başka parçalar takib eder. Bir vi

danın ehemmiyeti yoktur, fakat o vida

ya benziyf:nlerin birleşmesi işi bozar. ........................................................ ...-
Deniz kaplumbağa arı 

• Deniz kaplum -
o• O 

o~~~~ bağası hav~ alma -
· dan .sekiz gün su 

YE:?Bil altında yaşıyabi -

lir. 

Atrı"kada fena bir adet 

Dünyanın büyük bir kısmında medeni 

f 1 

SON POSTA 

Merakh ve Faydah 

Cücelerin iştihası 
1 

Cüce imanlara raslamışsınızdır. Boy- l 
farı bir çocuk boyundan fazla değildir. 

Boylarına göre el-
bise, ayaklarına 

göre ayakkabı, 

başlarına göre şap
ka bulunmaz. &m
dalyeye oturduk
ları zaman sılulır
lar, çünkü ayakla
rı yere degmez. Bir yatağa yattıkları za
man yatağın ortasında kaybolurlar. Ko
nuşurlarken !karşılarında bulunanlara 
başlarını yukarıya kaldırdıklarından yo-
r .ılurlar. Bütün bunlar cüceleri üzen 
şeylerdir. Yalnız cüceler büyük yemek 
tabakları ka.rşısında hiç üzülmez, bilakis 
sevinirler. Çünkü bunlarda iştiha hazan 
kendilerinin iki üç boyunda olanlardan 
da:ha ziyadedir. 

,,,,,,,,.,,,, 

Başta taşınan çocuklar 

Çocuklarını birçok türlü taşıyan insan
lar vardır. Bazı memleketlerde kucakta 
taşımak adettir. Bazı memleketlerde sırt
larına bağlayıp taşırlar. Brezilyada da 
hiçbir memleketinkine benzemez, kadın
lar çocuklarını bir torba içine koyarlar ve 
bu torbayı arkalarına bırakır. Torbanın 
bir ucunu da başlarına tutturur, öylece 
taşırlar. 

Aydınlık veren nebat 
- Dernek oluyor ki, dedi, ben mühim 

bir şahsiyetim bana bir heyet gelip rica 
insarılar yaşadıkları gibi büyük bir kıs- Kora şibiceziresinde lahanaya ben-
mında da el'an vahşiler vardır. Bunların ziyen bir nevi ne-
bize uymıyan pek garib adetleri görülür. bat vardır. Bu ne-
Afrikada yaşıyan bir kabilede evlenen bat yapraklarını 

ed~yor. 

Heyete baktı: 

- Merak etmeyin sözünüz üzerine fık- kadınların ayak bileklerine ağır toparlak örten bir madde-
cisimler takarlar. Bunu takmalarından nin tesirile gece-

rimden cayıyorum. Denizin dibine inmi- ı. d k d d k mal\.sa , a mm ev en çı amaması için- leri ateş böcekleri 
yeceğim, müsterih olunuz. dir. gibi aydınlık verir •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • suyu---boşatan···· .................................. _ 

Ct'tsft::t. 

Meşhur seyyah çadırını, çol
de arıya arıya, güç bela bula
bildiği blr ulak golciığün ke
narına kurmuştu. 

- Hele, ped1, çadırda bir so
yunayını .. ilk işim, bu gölcük
te güzelce yıkanmak olsun ı 

·~' 

O, çadırda soyunurken filler de içecek su aranuya 
çıkmışlardı. Gölcüğü görür görmez sevindiler, koşa 
koşa gölcüğe geldiler. 

Hortumlarını hep birden suya soktular ve u
na kana su içtiler. 

Meşhur seyyah yıkanmak için gölcüğün kenarına geldJ. Fakat bir
eenbiıe şaşırdı. Gölcükte bir btre au kalmaml§tı. 

İkincitcşrin 20 

Hasis Haşimin hikayesi 
~ · 11\ 

İhtiyar Haşim, Tunusun en fakir mahallesinde otururdu. Komşuları onu hiç sev
mezlerdi. Çünkü onlar Haşimln, çok hasis, ve çok fena bir adam olduğuna kanidi
ler. Oturduğu fakir mahalledekiler gibi değil, en zengin mahallelerde otur1.nlardan 
daha çok: para kazanırdı. Fakat gayet az masraf eder, en ucuz yiyeceklerden alır, 

hiç kimsenin glymiyeceğl derecede eski elbiseler glyerd1. Hele iyilik ettiğini, başka

larına yardımı dokunduğunu gören olmamıştı. Niçin böyle yaptığını soranlara: 

- O da karın doyuruyor .. Yabud: 

- Eski elbise de insanın vücudünü örtuyor, yenisine ne lüzum var.. tarzında 

cevablar Terirdl. 

Şehrin tanınmış zenginlerinden Faruk, bi rgün Haşimi yemeğe davet etti. Ha§lm 
o günü yemek masrafı yapmadan geçireceği için çok sevindi. 

Beraber yola çıktı

lar. Faruk Haşime: 
- Dur, dedl, hele 

şu fırından ekmek a
lalım. 

Fırına girdiler, Fa
ruk fırıncıya sordu: 

- Ekmeğin iyi mi
dir? 

- Bu da sorul u.r 
mu? Tereyağı gibl 

Faruk, Haşime dön
dü: 

- Bat, Haşim, fi· 
nncı ne diyor. Ekme
ğini tereyağma ben
zetiyor. Demek oluyor 
ki, tereyağı ekmekten 
daha lyl. Ekmek ala-

cağımıza tereya~1 ala
lım. 

Birlikte fırından 

çıktılar. Bir tereyağ
cı dükkanına girdiler. 
Faruk tereyağcıyu sor
du: 

- Nasıl, tereyağın 

tyl mit-
- Hiç sormayın, 

zeytinyağı gibi ince ve 
kokulu!. 

Faruk, gene Haşt

ae döndü: 
- Gördün ya, Ha

,ım, tereyağmı zeytin
yağına benzetiyor. De
mek oluyor ki zeytin-

- Hele gel, ben sana evimde ikram edecek şeyi buldum. 
Haşimin önüne bir çanak koydu. İçine su doldurdu: 

yağı daha iyi. Tere
yağı alacağımıza zey
tinyağı alalım! 

Oradan çıkıp bir 
zeytinyağcıya girdi
ler. Faruh zeytinyağ
cıya da sordu: 

- Zeytinya~ın ıyl 

mi? 
- Hiç sormayın, 

gayet iyi; hele bakın 

su gibi şeffaf! 
Faruk, gene Haşime 

döndü: 
- Zeytinyağcı da, 

zeytlııyağını suya ben. 
zetiyor. Demek oluyor 
ki su daha iyidir. 

- Ekmekten, tereyağından, zeytinyağından, hepsinden iyi olduğunu duyduk ya .. 
' bununla karnımızı doyururuz. 

Faruk, Haşime bir ders vermişti. Ve Haşim de ondan sonra hasislikten vazgeç

ti: 
Eski elbisenin yeni elbise yerini tutacağını, her ne ile olsa karın doyurulabileceğini 

iddia etmedi. 

VlENÜ 
Resmi görüyor mu

sunuz? Resim bcy:ı

sızdır. Şimdi siz bu 
boyasız resmi kc$in. 
Uygun gelecek renk
lerle güzelce boya
ym, bize gönder in. 

En iyi boyamış oian
lardan bir kişiye bir 
futbol topu, bir kişi
ye şık bir çay fincanı, 
diğer yüz kişiye de 

ayrı ayrı kıymetH ve 
güzel hediyeler vere
ceğiz. Vereceğimiz 
hediyelerde cSon 
Posta> markası var

dır ve bunlar bilhas
sa küçük okuyucula
nmız için ısmarlan-

BÖLMlEClEMÖZ 

miş, yaptırılmıştır. Bilmeceye cevab verme müddeti on beş gündür. 
Bize bilmeceyi gönderdiğiniz zarfın ü zerine cBilmece> kelimesini ve bilme

cenin gazetede çıktığı tarihi yazmayı un utmayınız. 



iyi ekmek meselesi 
Macarlar davayı halledebilmek için buğday ve unlar 

Üzerinde tedkikat yapacak bir enstitü kurdular 

81lıün memlekete f4mil piıkin ve güzel ekmek meydana getirmek bize hiç bf.r 
ıaman miiytı ser olmaml§tır. 

SOR POS'r.& 

Vak'a MeksL'ltanın 

Amerika hududunda 
klin bir şehrinde ıe
çer. Küçük bir sine -
mada bj.r haydud fil
ıni gösterilmektedir. 

~· 

'l'&?k memleketinin bir vaSfi da z\raat-ıtloğ~ azalır. Me~k~z kısım,. münhasıran 
Çl Olmasıdır. Mühim mikdarda toprak saf nışastayı hlvıdir. Bu nışasta husust 
~alıa.ulü yetiştiren memleketimizin cihan azotlu bir şebekenin içindedi:ı:; Bu azotlu 
Pi.Yasasında llyık olduiu mevkii uzun za- tebeke glütenden ibarettir. Bu da iki 
blaıı işgal E'cfememesi, tohumluk işinin muhtelif kısımdan terekküb eder. Buğ
baııolunaınaınasnıdan ileri gebiştir. Bu daydan ekmek yapılabilmesine imkan 
11'~ l;>ütiin memlekete pmil pişkin \'e veren de işte bu kısımdır. Halbuki diğer 
lliıtı ekınek meydana ıetirmek te hiçbir hububatta bu madde olmadığı için bunlar 
~ müyesser olmımıştır. Mesela ekmeklik un Y'!Pılmıx.~ müsaid değillcr-
Qlı~n ekmeği, memleketin birçok dir. f§te asıl meseleyi ihdas eden de bu

~rlerine faiktir. Sonra Anadolu, buğda- dur. Bltçok kimseler, birçok ciıls buğ
)'a eheınınıyet vermekle beraber kısmen dayların fazla nişastalı olmasından şika· 
lrJ>i, kısmen mısır ekmeli yer. Yufkayı yetcidirler. Halbuki, buidayın gidai has· 
tel'Cih edenler de çoktur. sası, bilhassa glüteninde 1:emerk\~ eder. 

Braganza namında • 

Bazı ınemleketleTde suyuıı dışmdli da- ::1:.~ka~!,; 
hi yaşıyabilen bahklar bulaiıddfuntt bf.. 
li~ıor muydımuz? 

~en daha evvel davranarak başlı Hatta-, bu hassanın fazlalığı glütenin faz
~a bir mesele olan bu büyük davayı lalığı ile mütenasib değildir. Cinsindedir. 
baiıetmiş memleketlerin hareketini göz- Davanın püf noktası da işte bunlardır. Ve 
deıı leçirirsek, alınacak pek çok faydalı bu mesele halledilinceye kadar, bazı de· 
lefter gözümüze çarpar. Jiacaristan, bu ğirmenlerin 100 kiloluk buğdayı çuvalın
~ldide, vaziyetini ehemmiyetle tetkik dan muhtelü cins olmakla hazan 66 kilo 
:ebileceğimiz bir memlekettir. Çünkü ve bazan 86 kilo un çıkarmalan sır ve 

lca»istan, hakiki bir çiftçi memleketi- hikmeti de kesilip atılamıyacaktır. 
~; Visi mikyasta hububat ve bilhassa 100 kiloluk buğdaydan 66 kilo un. çıka· 
-Cday yeti§tirir. ranlar, beyaz ekmek temin eylemek ga-

--yer yltzUnde kaç volkan var? 
Bugün yer ~ - ) 

zünde ve faaliyet 
halinde 400 volkan 
vardır. Sönmüş( r1:. .-~ 
volkanların sayısı~ 1 ~'":,..~---;. 
ise 800 den fuJa • ~ 
dır. Büyük deniz .. 
lerin altında bu -
lunanlar ise bu ra. 
kamlardan hariçtir • --Karıncaların kuvveti 

seyretmektedir. Film 
den coşan haydud -
lar birbirlerine giri
yorlar. Kargaşalı • 
ğıiı önüne geçmek is-
tiyen sinema müdü- Şen Hat1dud filmmden bir sahne 
rü seansa nihayet verir ve mefhur bir ı eder. Chivo kadına tutulur •• Bu arada 
şarkıcıya güzel şarkılar söyletir. Bragan- Braganza yardımına bir diğer haydudu 
za bu delikanlının sesine hayran kaldı- çağırır. Clıivo kaçmağa muvaffak olur 
ğından onu birlikte götürür. Chfvo adın- ve sinemaya davet ederse de müdür onu 
da bıılunan bu delikanlı radyoda kon • haydud sanarak polise teslim eder. .. 

ser vermek arzusunu beslediğinden hay- ChiBvo; masumiyeakatinil. üıb~ t::~fk ~er-
. . zere raganzayı y ama .. 

dudlarm reısı radyo merkezini basarak ve teklifi kabul edilir. Chivo radyoda 
arzusunu yerine getirir. Braganıanın çok hOf}andılı şarkıları söy

Radyonun hayduc:llar wafmdan baaıl- ler ve nilıayeti.Dde esir tuttuğu delikan • 
dıiuu hisseden polisler talr:lbe lirflirler- hyı serbest bırakmasını istirham eder. 

liu 'llaC1lristanın bir ziraat memleketi, y~sile. b.uğday danesinin ~a~ı~ m~rkez 
•• ~day~ da insanı besliyen başlıca gıda nuvesını almaktadırlar, ~anı halıs nışasta 
~~esı olnıası, bu memleketin en göze ihtiva eden kısmını. 86 kılo un almak !Çın 
~l'illl varidat kaynajını teşkil eder. Son ise zengin gıda ihtiva eden kabuklu ;o. 
~da Macarlann iktısaden bi~ hayli. smJardan daha ziY.ade !stif~d.e .olunmak
da uk çekmeleri, dünya piyasasında l>uı.. 1adı.ı\ Şu halde: Ekmeğın iyılıği, kullanı-

Zayıf ve nahif se de muvaffak olamazlar. Baydudlufa Haydwllarm reisi Cbivonun arzusunu ye-
görcfii~b bir sevkedilen Ôafvo bir genç kadın ile bir rine getirdikten maada beraberinde bu • 

da!larına _k~ bir sürüm bulamamaların- l~n .unıa: ~~kadaim:-. Yclt1a lauğdayın 
tir dır. Çunkü buğdayın fiatı yükselmı~- cmsile degıl. Maamafıh bu meselede ek
hiı ~e h~un neticesi olarak umumiye:~le, mek yapma şeklinin de büyük rol oyna

karınca, o CJlız ba- delikanlınm bulundvlu otomobili tP.vlrif ı~_yı.>t. • 
~~~ 

'ltte t6?ı_ ~unyada, buğdaydan yapılmış ek- dığı muhakkaktır' Şöyle ki: 
~ 15tihlaki azalmıştır. Buğdaydan ya- Herhangi bir unu su ile kanştınp tuz-

Caklarile kendr a-
ğırlığının on misli 
ağırlığındaki eu•
lan taşıyabilmek • 

lebe rı .ekınek istihl8.kinin azalmasının bir fo~~. ve- hamur yapmak kafi d.eğ!ldir. tedir 
~ı de ekmeğin, birçok hastalıklar do. Çunku bu hamur kabarmaz. Mayası gel- MMıı 
~ asıdır. Hazım cihazında husule gel.an miş değildir. Böyle bir hamurun ekmeği Yarraklat ne 
Jtıı ok hastalıklar, son zamanda, kanıı- hem tats~dır, hem de güç hazmofunur. 1' 
bı . ekmeğe atfedilen arızalardır. Maa· Demek ki mayanın ekmek üzerinde bü- kadar SU 
da afüı bu cihet kat'iyetle hallolunmuş bir yiik tesiri vnrdır. Eğer maya, herhangi 08Şrederfer? 'f t? ,_. 
Qı \ı'a değildir. Bundan ö'ürüdür ki, he- bir hamurdan alınmış, ekşitilmiş diğer Bir santimetre" 1 
~ düny~nm hiçbir memleketinde hal- b.ir hamur parçası ise, bu da ihtiyaca ka

·eı..... ~eınış olan temiz buğday ve temiz fı sayılamaz. Bu mayanın, kullanılmada:ı mura~baı. b~ yap- 4 
d.t""&lt!Jt :meselesi birçok ilim adamlarının .evvel, hususf muamele görmesi lazımdır. rak, yırmı dort sa-
11.t~§tığı bir' mevzu olmuştur. Maca- . ~a~anın dış kısmı un~ bulanmalı, çe- I atte 3 ile 9 (laID 

~~ ~evcud olup bütün dünyatJaki- kiştınp uz&tm~l~ ve vyenıden hamur yo. 1 arasında su ne§fe
dt hır numune sayılabilecek olan buğ- juruyormuş gıbı yogurmalı ve arasıra der. ta! Ve ekmek enstitüsü, işte bu ihtiyaı;- teknenin kenanna bununla kuvvetli kuv-

1! ~oğ:rnll§tur. vetli vurmalıdır. Bu muamele yirmi da- Aya gitmek mllmkun olsaydı ... 
Eğer Kamere gidebilmek mümkün ol

saydı, küre üzerindeki eşyanın, orada, al
tı misli daha hafif bir siklet ifade etti • 
ğini hayretle müşahede edecektik. 

1 
Belçika Kralı 
Brllllaele 
DIJndll 

tiiıi ll e~titü. Macaristanda yetişen bü- kika kadar ~rmelidir. Bundan sonra 
~ bu~day nevilerinden muhtelif hali- maya, sıcak b~r ye~d.e beş, altı saat üstü 
)a \>'ücude- getirerek bunlardan un kapalı bekletilmelıdır. Sonra, üç defa 
dePbrınış, bu unların pişme şekil ve yukanki ameliye tekrar edilmeli ve her 
f>ureeelerint tesbit etmiştir. Bunun için, defasında mayaya bir mikdar un ve su 
da llnların hacimlenme, su kaldırma, gı- ilave olunmalıdır. O suretle ki takriben 
llGn~erıne ınikdarlan da ayrı ayrı göz (). mayanın iki misli mikdannda ham un 
\te de bulundurulmuştur. Macar buğday ılive edilmiş olsun. t3undan sonra, bu 
~ ekınek eııstitüsü, tecrübelerini yapar- madde, g'.me sıcak bir mahalde lifi de
ıı.ıaıa:rn~n ve el emeği tasarrufunu fazla r~cede kabarıncı~a kadar bırakılmal.ıdır. 
t\atturı dıkkate almamıştır. Göz önünde Bır ekme~ .a~ derecede Iezzetlı ve 
_,11!1 iu, sadece, ekmek ya:gılacak bir u- bazı~ kabılıyetı fazla olabilmek içın bu 
llıllll lıarnt gıda verebilmesi, lezzetli ol- amelıyeye behemehal muhtaçtır. fnstıı.m Dalı 
~ Ça~ hazmedilip vücudce kolay Maya ve buğday tanesjn1n ig .kabukb- :ar yapını~_ ve ~n son olarak t~ bir m~ - ... teDer ....-..ııe Nlh ........... 8 aD;; Kral ~ha~-~ 
fih edilebilmesi olmuştur. Maama- rmın ihtiva eylediği (diyastaz) azotlu gazadan yuz bın dJnar kıymetmde nıu - iiftlaa ft~ ı..... Biti 2'~ /Qmiıufe 
~ :titünün tecrübeleri nihayete er- madde sayesinde klfi dereeede ekşiyip cevherat ~~ştır. ~~ mallann ı k sineması bu ~ ~ eni Fakat kaplanın 1IPJllll olduiu ilk hü .. 
'ta...ca - aktan uzaktır. Bu hususta, büyük tahammür edince hamızı karbon ifraz takriminde küçuklerden bırısı payını be- _ pe • , fil 
~~fabrikalarına düşmektedir. eder. Bu hamız, kabaran gliitenin içinde ğenmediğindeıı arkadaş~ tarafından guzel kadmı·n~:ıl:n~ DorD~=-~ :ı:: ~:ıı:: :: b~akı~orlar. 
"' .,.,u: mahpus kalır ve bunu patıatıp dışarı çı- dövülmüş ve bunun üzenne zabıtanın ~ourun çevır ~· e ece sı • 
~. ~~ğday tanesi birkaç kısımdan mü- kamaz. Ekmek pişerken :fırınlll sıcaklığı kat'iyyen bula:madılı çeteyi doğruca gi- göstermektedir. Mevzuu tudm. rada ~.Jemir ileHhulaiicumdırunHdulan vaz geçi• 
L~ D ham d. .....u. -clire)dörüne bildirmişti yor . .-un veren . a çocuklu• 
~ . ·. aneyi muhafaza eden dış hamurun içinde mahpus ı.uıunan w 1P ~ r. . . Vak'a Malezyada _geçiyor. Hula adın· twıu bu kaplan ile maymun arasında 
llli"e lÇeride mevcud unlu ve merkezi karbon boşluklarını daha z:iyade kabar- Fakat ihbardan sonra yakalamak ıçm daki küçük kız kulilbesl civannda balık geçirmi§tir Christian 1 h ~Bu nüve, danenin içinde bulundu- tır, glüten maddesi yer yer yarılır; ek- giden polisler kimseyi ele geçirememiş- avlamaktadır. Bu sırada yabani filler kö- la çekiner;k Ch . ti yara ~tır. Hu· 
)p.,~ -Uhitin riitubet derecesine göre unlu mek içinde göze çarpan göz sil» delikler lerd!. Çül1kü 1nuhbir çocuk yaptı~ına ye hücum ediyorlar. Yıkılan kulübeler tt b 1 rıs ana ya aşıp mua • 
::-ııtı u ' t · lm polislerin elind k rtu vene e u unuyor. 
~ Yeya çok mikdarda istihlak ede- hasıl olur Bu delikler ne derece mun a- pışmaıı o 111 ve en u - altında yainız bir ihtiyar kalabilmi§tir. Hula d lik ı d t t . . . 

h. ~m olurİar ve ekme~ de ne derP.ce larak gidip arkadaşlarına vaziyeti an!at- 0 da Hulayı anyor. ÇoCuk küçük bır k edire. an ının av .e . e mesını ıste • 
4.llfer t km w. ..+ Ert 1 gun-il muhbir b~k k meme t . Fakat Chrıstian • Hula a.r-

dıv ka arattan, bir buğday danesinin fazla bir ayniyet gösterirlerse, e egın mı.,.ır. es a or- kaplan yavrusu ile oynamaktadır. Fa)tat katla 1 .. türü Se ahi 
'~ buğu bir değil, dört tanedir. Mahi- cinsi o derece iyi demektir. tasında alır yaralı o~rak bu~unmuş .ve büyük kaplan çocuğun üzerine atılmağa da b ş lanna ~rist.Y°!· ~ lı ar ;r•n:· 
hlt ~ başka başkadır. İki dış kabuk ke- Bir zamanlar İstanbul !beled'iyesinm arkadaşlarının ihanetı dolayısile kendi - hazırlanırken adam bunun üzerine hü - zı : = ıan m :1ışa.n sı va l• 

ıa.eu USUie ıetirir ve insan için gıdat kıy- ecvafıkebfre ve ecvafısagire diye .meşgııl sini bıçakla >:araladıklarını söylemiştir. cuın ederek kaplanı öldürüyor. Kendi de hi;o ~ıyor ;e ~ ~ı onun; e!z,: 
it bııı!,oktur. Yağlı ve fosforlu mahiyeti olduğu mesele, işte budur. ~u dt~fa ~k cıd:: :;rçocukette ;apıla~ takkharb- aldığı yaraların tesirile ölüyor. lar :e seyy.:~ e: ;yor~~ ı~erl 
d -qe en fazl da ku B km kl rin bayatladıkça su geç- ı·ıya uzenne po an mure e 
etı iç kab a gı vvetini ihtiva e- azı e e e . 1 . olan bu çeteyi yakalamıştır. Çocuklar Çocuk yalnız kalmıştır. Aradan 15 se- bir büyücü sandıkları Hulayı öldürmek· 

'it de iht· uktur. Bunun haricinde iç nü- mez bir hale gelmelerı, sertleşme e~~e hepsi de suçlarııu itiraf etmişlerdir m ne geçiyor. Seyyahlar oralarda gezmek- tir. Hula kaplanı çajırıyorsa da kaplan 
d ler . . ıva. ettiği fosforlu ve azotlu mad- çabuk ufalmal~ bazılarının ise 

1 
~ · tedirler. Bunların maiyetlerinde bulu - öldürülüyor. Fakat Christian kurtulu • 

b un ıtibaı:ııe çok zengindir ve bilhassa ehcerişli" bir ~yet alına~. mese ~ nan yerlilerin kumandanı Karen cesur yor ve yerlilerin elebaşısını öldürüyor. 
8u uıerınde müessir hassası vardır. ise, henuz fennın ,halledem~diği ~erleı:~r .,...-ı::-~=.:-: == bir adamdır. Yerliler bjiyük bir kaplıpı- Maymunlar yardıma geryorlar. Yerliler 

dJr ~daYın et kısmı da mütecanis değil- ki Macarların tesıs ett~erı yem enstitu, dfllmls utan ldzmet1erlnbı en 1tat1D4 dan çok ürkmektedirler. Seyyahlardan katıyorlar. Eva Amerika• 'I dönüyor. Hu-
~ ~.~~ tnadent rosfatlan ihtiva e- bu mesele ile ehemmıyetle me§gul ol- ptlrmeUJls. ~~ •ık_. karar veri- la ile Christian ormanla asında yap • 

-"'Uarııı Jlisbeti dıpndan içeriye maktadD'.. * YOr. mağı kararla§tırıyorlar. 



10 Sa,ta BOM POSTA: 

Elistinde şiddete karşı suikastlar 1 RA ovo 1 
(8a.ıt4Ttıfı 1 inci 11t1yffUÜ&) 

Fransnlar vaziyeti nanl cörü,.orlar? 
Berut 15 (Fransız telgrafı) - Kırk 

gündenberi Filistinde bütün Akdeniz kı
yılarını tehdid eden dahili harb, yan -
grnJar ve suikastlar devam etmektedir. 

İngiltere hükumeti tarafından ittihaz 
edikn bütün askeri tedbir'ler, isyanı bas
tıramamaktadır. Nitekim dün de Kuaü
sün merkerinde bir dörtyol ağzında atı
!r.ın bır bomba bir otokara tesadüf etmiş 
ve sekiz kişiyi öldürmüştür. 

As..~eıi mahkemelerin tehdidleri de hiç 
parl! etmemektedir. Nitekim Filistin yük
sek komiserliği silih taşıyanlan ölüm ce
zasına çarptıracağını iian ettiği halde bu 
bile fayda vermemiştir. Çünkü burada 
büt5n bir halk kütlesi kendisini kanun 
harici addediyor. Bugün 800,000 Fil\stin 
'.Arabı, 800,000 asidir. 
· B:taraf müşahidlerin ve ecnebilerin ka
naai ine göre gerek Arab, gerek yahudi 
m?hafilince hiç bir uzlaşma imkinı gö
ıiinmemektedir. Bugünkü halde aradaki 
iht:Hifı yatıştıracak hiç bir çare yoktur. 

Bugünkii ayaklanma, sırf Filistin işle
rini tedkik etmek için teşekkül eden ve 
neticede Filistini ikiye parçalamağa ka • 
rar veren İngiliz tahkik heyetinin bu ra
poruna ka111dır. 

Arab dünyasının nefret, husumet ve 
kini bugün çok büyüktür. Bugün bu 
kütleyi bu hisler tamamile kaplamıc; bu
lunuyor. Ve ittihaz edilmekte olan şid
detli hattı hareket, bu hissi gitgide art!ı
rıyor 

Arab dünyası için kat'i bir kurtuluş 
için bu yo~ müreccahtır. Her Arab sui -
kasdçısına bugün hem dinini, hem de mil
liyetini kurtarmak mevzuu bahsoldı;ğu 
için yaptığı iş büsbütün mukaddes geli
yor. 

Bu güzel ve latif yerler bugün bir 
harb, bir mücadele meydanına dönmüş -
tür. Yalnız akşamlan, teşrinisani gii -
neşleri batar ve bu güzel sahillerde fev
ka1ade gurup manzaralan vücuda ge -
tirirken minarelerde ezan okuyan nıü.ez
zinler sonsuz ve büyük olan Allahtan 
kendi ırkları için merhamet diliyorlar. 

EDEBİYAT 

Tiyatronun geçirdiği buhran 
(Bqtarafı 6 ncı 1111yfada) ı tarafa bırakılırsa) esas itibarile yerinden 

görmekten azab duyuyorlar. Sinirleri bo- kıpırdama;. bir san'attır. Ne sinemada (ıl
zulııyor ve bunun tabii neticesi olarak, duğu gibi bir anda değişebilen zamana, 
göı·dükleri birçok eserlerden hoşlanmı- ne de onun gibi geniş mesafeye maliktir. 
yorlar. Bu sebebden imkanları da bir hudud 

BugünkD progr•• 
• İldncitqrin 193'1 C....ned 

İSTA!fBIJL 
Öfle nefriyatı: 

12.10: Pükla Türlt musiki.al. 12.50: 
vadls. 13.05: Plakla Türk mua1klal. 
Muhtelit plAk ne~rlyatı. 

Akşam neşri7atı: 

Ha -
13.30: 

18.30: Plakla dans musikisi. 19: Safiye: 
Piyano ve keman retakatlle. 19.30: Hava ra
poru. 19.35: Konferans: Dr. Salim Ahmed: 
lHastalıklara tahammül ve ademi tahammül 
n sebeblerl). 19.55: Borsa haberleri. 20: Sa
d~ ve arkadaşları tarafından Türk muslr.isl 
ve halk şarkıları. 20.30: Ömer Rıza tarafın
dan arabca söylev. 20.45: Semahat Özdcn
ses ve arkadaştan tarafından Türk musikisi 
ve halk şarkıları, (saat ayarı). 21.15: Orkes
tn. 22.15: Ajans haberleri. 22.30: Plfıkla solo
lar, opera. 22.50: Son haberler ve ertesi gü-
nün programı. 

ANKARA 
20 İkinciteşrin 193'1 Cumartesi 

Öf le nqrlyata: 
13.30: Muhtellf plil.k neşrlyatL 13.50: Pll'lk: 

Türk musikisi ve halk prkılarL 13.15: Dahi
li ve harici haberler. 

Akşam neşriyatı: 
18.30: Plak neşriyatı. 18.35: Çocuklara Ka

ragöz: (Kuçült Alll. 19.10 : Turk musikısi ve 
halk şarkıları (Senet Adnan ve arkadaştan). 
19.35: Saat il.yarı ve arabca ne~iyat. 19.56: 
Türk mu.sitlst ve halk şarkıları (Hikmet Rı
za ve arkada,,lan}. 20.15: Edebi konutma: 
Halli Vedat. 20.30: Türk musiltial ve halk 
şarkıları (Salahaddin ve arkadaşları>. 21: 
Ajans haberleri. 21.15: Stiıdyo salon orkcs
t.raaı. 21.55: Yarınki program ve İstiklal mar
~. , 

IIiısılı au!aşılıyor ki bugünün temaşa içindedir. İşte bunun için, artık tiyatro
muharriri,\•eni bir hayat içinde ve şiip- dan, mükalemeden ve pek alışmış de- Olçü Üzerine 
hesiz düne nisbetle çok yorucu günlerın korlarla bin kere tekrarlanmış mevzu-
mi.lşkül şartıarı ortasında bunaımış oıan ıardan - ne kadar zarif ve derin de 01sa- F ennl Kası~ Bağları 
seyircilerini yormadan eğlendirmek, yor- Jsr! - umuntiyetle usanç duyulmağa baş- Mide, barsak, böbrek 
ın.,d.ın düşündürmek vaziyetinde kalmış- lanmıştır. 1 dtitkünlüğiine 
tır. Demek ki bugünkü sahne lisanı, 1':1- Eski repertuara gelince, Moliere gibi ı F&lllll 
tün bu ceıdyet insanlarının gündelik ha- büyük istisnalardan maada pek çoğu 1 

yatlarında konuştuktan lisanın az çok şimdiden unutulmağa mahkum bir vazi-1 KOrlalU 
benzeri ve o konuşmaların birer parçası yel.tedir. Y"' sinemanın tesiri?... Fakat latiyenlere ölçi 
olmalıdır. Ayni zamanda bugünkü ha- bu, büsbütün ayrı bir davadır ve ancak tarıfeıi gönıierıliı 
yatın sür'at \'e hareketi de bu devrin te- bu davanın tetkikinden sonra buna karşı E"'.'lnön~U 
ma§'cı eserlerinde muhakkak belirmelidir. bugünkü ve yarınki tiyatronun hakiki 1ıTır ıokagı 

zün1Jeii ~D'a~iti\\'Uf~._~ubş_ş~atia buna ne istikameti ihtim~l. d~ha. d?~~. ha:~~ri~~ ıl A el. 2:21 ... 9lııııll.,.-h 
denizin dibinin kendılerıne bır mezar o- d f b• Ad t Z.t ~JJ.A rlA . . Atrıka a ena ır a e , • ., __ .... ' 
lacağını akıllarına getıremıyorlar. Fena- il Oreopulo~ 
llkları yalnız kendilerine. olsa haydi ne 

1 Taklitçilerden 

1 Emniyet Sandığı ilanları 

Taksitli Emlak Sataşa 

SEMTİ CİNSİ 

BeyoğluncLı Feriköy İkinci kısım ma- Üçer katlı, befer odalı, te11-
hallesinde eski Hacıabraham, yeni kos ve elektrik. tesisatını 

Sabun fabrikası sokağında eski 7 havi kargi.r iki evin tamamL 
mük. yeni 14, 16 No. lı 

Şişlide, Feriköy İkinci kısım mahal- Uç buçuk katlı yedi odah 
lesinde eski Halebliibrahim, yeni terkos ve elektrik tesisatını 

Tokoğlu sokağında eski 7, yeni 7 havi önü bahçeli kirgir bir 
(No. taj 17 No. lı) rnn tamamı. 1'100 

Beylerbeyinde Bürhaniye mahalle - İki katlı beş odalı ve sar-
si.nde eski Halidağa, yeni Nuribey nıçlı yarım kirgir maaahır 

sokağında eski 2, 2 mük. yeni 11, 11/2 bir evin tRmamı. 300 
No. lı. 

Beylerbeyinde Bürhaniye mahalle - Kirgir aitı odalı maabahçe 

sinde eski Halidağa, yeni Nuribey so- bir evin tamamı. 300 
k?.ğında eski 9, yeni 3 No. Iı 

Galatada Alacamescid mahallesinde Bir buçuk katta maaoda 
Mahmudiye caddesinde eski 266, yeni kargir bir dük.kin. 600 
268 No. lı . 

Kasunpaşada Bedreddin mahallesin- İki katta iki bölüklü ve bet 
de Aynialibaba sokağında eski 22 t>dalı maabahçe ahşab bir 
yeni 22, 22/1 No. lı evin tamamı. 900 

1 - Arttırma 22 T. Sani 937 tarihine düşen pazartesi günü saat 15 te yapıl 
cak ve gayrimenkuller en çok bedel verenlerin üz.?rlerinde kalacaktır. 

2 - 4\rttırmaya girmek için muhammen kıymetin yüzde onu nisbetinde pe 
akçesi yatırmak lazımdır. 

3 - Arttırma bedelinin dörtte biri peşin ve geri kalanı sekiz senede sek.iz mü 
savi taksitte ödenir. Taksitler yüzde beş fa:ze tabidir. 

4 - Taksitler öden inciye kadar gayrimenkul Sandığa birinci derecede ipotek 
kalır. (7518) 

Türk Hava Kurumu 

BUYUK PiYANGOSU 
lklacl k•tld• 11 ı Blrlnclklnun ı 1937 dedir. 

Buyuk ikramiye: 40. Q O!) Lir.!l.dır ... 
-~CJ t/P ....... - -" 

ruıc ıın~~ardu~~;~: 15.00Ô, 1i.ooo, 10.000 Uralık ikramiyeleri• 
(20.000 .,.. 10.000) lir~ık iki adet müklfat Tardır •• 

Şimdiye kadar binlerce kifiyi zengin eden bu piyangoya 

iştirak ediniz. .. 
iS'! .. Bütün vidalar yerlermden çıktıkları _ l &. SlklnlnlZ. 

zaman, gemi de parçalara ayrılmış oıa- ~""-~:::::= .. ~-------~-===------------------------------
cak ve gemide ne varsa hepsi denize dö- _ 

külecek. Bunu düşünen küçük vidaya bir 

heyet gönderelim, fikrinden vazgeçıre--
...-..~-------------------....... --------c------., 

lim. 

Bunun üzerine vapurun her kısmında 

bulunan çıvilerden bir heyet seç_ilip kü

çük vidaya gönderildi. Küçük vida mem-

nundu. Dünyanın büyük bir kısmında medeni -
insanlar yaşadıkları gibi büyük bir kıs
mında da el'an vahşiler vardır. Bunların 
bize uymıyım pek garib ad~tleri görülür. 

Kum bat~ biri 
- Demek oluyor ki, dedi, ben mühim 

bir şahsiyetim bana bir heyet gelip rica 

ed:yor. Afrikada yaşıyan bir kabılede evlenen 
Heyete baktı: katlınların ayak bileklerine ağır toparlak 

1 
_ Merak etmeyin sözünüz üzerine fık- cisimler takarlar. Bunu takmalarından 

rimden cayıyorum. Denizin dibine inmi- maksad, kadının evden çıkamaması için-

yeceğim müsterih olunuz. dir. 

.0 .... ~. 
BoınonU - Nek~ar 

Aıılan çlmento 
Merıı:.es bankası 

1e eanu11 
Teleloıı 

ittıha~ Ye Dellr. 
Şark Detırmeııl 
Terltoe 

o ı. ıo 
962S 
1 ,JJ 

o 85 
1 lJ 
ı ıs 

7. lJ O.lJJ 

İSTİKRAZLAR 

"'"''' Türk bO<CU 1 potin 1 CO.o.J 
• • 1 ... dtll ;4 67~ 
• • n vadeı. OJ .JJ 

TAVİL AT 
h .Jıı 

Anudolu I pe. O') ,.IJ 

• I yadell 4, 2J 

n pe . l.W '1J • 
• u ya. 4).2J 

Anadolu mil. pe,ın 38 8J 

PARALAR 

ı Tilrk altını 
] n:ı nknot Qc B. - 1 

ı\,ı, 
1~91 

'-67. 

"'-'-• 
00.0) 
14 6S 
oo. 

~,)•"4• 

(ıJ.OJ 

4ı.2J 
oJ.ıJJ 

4j 2'.) 
gı 8S 

ilan Tarifemiz 
Birinci .Jaile 400 lırıruı 
ikinci aahile ZSO n 
Vçüncü aalaile 200 » 
Dördüncü .alaile 100 » 
iç eahileler 60 » 
Son aahile 40 » 

Muayyen bir müddet zarfında fazla-
ca mikdaı Jı ilan yaptıracaklaı· aynca 
tenzilatlı tarifemizden istifade ede
ceklerdir. Tam, yarım ve çeyrek sayfa 
il!nlar !ç!.n ayn bir larife derpi~ 

edilmiştır. 

Son P01ta'nın ücarl ilanlarına aid 
işler iç.in fU adrese müracaat e<iil· 
melidir: 

tıincılık Kollektlf Şirketi,, 
Jtabramansade Baa 

Ankara caddesi 

L---------

-~ffm 
çıı•j 



20 bdııciteşrin ON POSTA 

Memleket meseleleri ATA TÜRK Şamda Türkiyeye, Hatay 
(Ba§tarafı 1 inci ıayfada.) çindeyken yüksek ınm ve ahlak adamları • 1 J Ô --2.o /<O ' k h k d v • ti 

Oldu· .. ~ ı A nın elile hürriyet ve demokrasi terbiyesine Büyük nder dün akşam arşı ava ço egış la gunu son gunlerde aldıgun ve la- alıştırılmakta olduklarını bana aalah!yetıe • 
la da almakta olduğum bazı mektup - söyllyecek insanlar çıksın ve bunlar bana Mersınden Konyaya (BQftarafı 1 inci ıayfada) 

rdan anlıyortun. diyebilsinler ki: h 1 
iinıveraıteyı yakından tanıyan bazı dok- _Hayır, bunda da hataya ve gaflete düş- areket etti er geçt-n müddet zarfında Vatani bloku u -

~rlar, bu arada bazı muallJmler, m1lll bir ü- tün. Avrupada oldutu gtbl bizim üniver - (B<L§tarafı 1 inci sayfada) zun uzun içtimalar akdettL Müzakereler 
Veraitenln ne demek olduğunu bilip de biz-ı sitemizde de talebe bir teşkllAt sahibidir. Bu killeri olduğu halde vagonlarından ine • yaptı. Bu müzakereler hakkında mat • 

~~tı nıüesaesenin ve böyle bir Üniversitenin teşkilAtın yalnız faydalı neticeler vermest ve lki buata resmt olarak iki satır kuru bir teb • 
•Ucud §artıanna •ahfb oldulh·nu bilenler, talebenin az bilgi ve noksan hazırlık hase- rek: kendilerine istikbale gelen mü ve 
b .... 6"' , k • kA 1 d Bu liğ verildi. Ve resmi olarak hiç bir -y b ep bana yazdılar ve bu tınlversıteye dair: blle taşkınlık yapma'larına mAni olmak için as f'rı er anının ellerini sıkmış ar ır. ...-
,.~ takun acı baklkatıer1 tam bir hürriyet de, tıpkı Avrupada olduğu gibl, hocalarımız esnada istasyonda toplanan binlerce hal- söylenilmedi. Kulisde söylenen feylere 

&aınlıniyet içinde ortaya atmış olduğum. ve doçentıerimlz bu teşk:illt içinde talebe 1- kın alkışları ve: c Yaşa Atatürk> sesleri nazaran henüz blok içinde ihtilAf ve mü-
::n dolayı beni tebrik ettiler. Hattl, bu a- le beraber, tıpkı birer talebe gibi mevki sa- yükseliyordu. nakaşa devam ediyor. Ekseriyet, bu ışin 
k da llnıversıte ile yakından ve resmi alA - hibidirler ve onlarla elele, kafa kafaya ça - · d Fransaca istenilen şekilde hal tarafını 
~ aları bulunanlar bile bana uA1lah senden ıışarak, kendilerini yarınki Türkiyenln ge - h:tasyond~ Büyük Şef asker, jan arma, 
&aıı Olaunh dediler. 11Lt demokrasial içinde, tam manaslle hayır- polis, belediye zabıtası müfrezelerile, iz- il!izam etmekte olduğu gibi, Fransanın 
1,,_~akat, ne ~adar dikkate layıktır ki yazı- ıı birer unsur olarak yetl.ş.tirmeğe çalı.µrlar. cile:-, mektebliler tarafından hürmeUe se- Ş:tm hükuır.etinden istediği şeyler üze-
i;llll bizzat üniversite içinde de amca ile Yahut bana denilsin ki. _ lam!anmıştır. Bu sırada 21 top atılmış ve rinde ısrar dmekte olduğu muhakkaktır. 

kib edildiği halde, oradan hiç bir ses çık- - Hata ediyorsun, hata! Avrupa univer- ı Berutun Yüksek Komiserlik mehafili 
~actı; beni peı. yakından tanıyan iki dos- sitelerinde talebe te4tllltı diye bir şey yok- bütiin fabrikalar düdük çalmak sureh e 
~ A At f" k"" -• 1 ile sıkı temasta bulunan matbuatı, bu ko rrıun derdll teoekkürlerinden n tmsasını 1 tur; orada da inzibat, söyl~nerek ve bekli- a t~r u se.ı.am amışlardır. 
tıı 1Jlıa7a lüzum görmiyen birkaç talebe ınek· j yeret hoca De talebe her gun birblnle kay- Büyük Önder halkın, c yaşa, varoh ses- işin r.aruri olduğu ve Suriyenin nihayet 

bundan başka, üniversiteden hlç aes naşarak detll, tıpkı bizdeki ıtbi susturarak leri arasında otomobillerine binerek doğ- Cent'vre k:ırannı kabul ve tasclika mec· 
tıkınadı. tinıverslte, o büyük mey ve ceza verilerek temin edilir! At t" k d' K b""r bulunduğunu yazıp durmaktadır. 
dan içindeld bu··yu" k bina derin blr Nihayet laterdlm ki ben ylrminci asrın ve ruca a ur parkına gelmişler ır. a -
liirtt 1ç • mı tl ını d.Jsi 11 . ıerl pının önünde iki Hataylı kız kendilerine Suriye - Fransa muahedesinin kabul ve inde sanki çatısının altında düşü - bu asır ce ye er n P n prensıp • d'k b 
llerı hiç blr ~anlı in.san yokm\13 gibi, laknyd ni yanlı§ anlamış olayım. Gafil ve cahil o - güzel bir buket takdim etmişler ve hü - tus 1 inin una ve bunun gibi bir iki me-
: hlsaıı, bir ölüm sükflneti içinde gömülü, layım. Bunun için bana fÖYle bir ders ve - tün Hataylıların minnet ve şükranlannı seleye bağlı olduğunu söylemekte ısrar 

dece su.stul rilsln: . sanmuşlardır. eden bu nevi gazeteler, bu şart ifa edil-

* 
- Yirminci asrın terbiye prensibi ile bun- At tü k t d medikçe Suriye muahedesinin tasdik e- Menemencioğlu Suriye başvekili ile 

iaterdı . dan evvelki asırların terbiye prensibi ara - a r parkı gezmişler ve anıtı e - d' . v. • • • 

11- nı ki, ve ıu memleketin hürriyet ve h1 bl f k yokt r e hl,. bir ... Y kik ettikten sonra asfalt caddedeki Kız ılmıyecegını tasrıh ediyorlar ve Şam bir arada 
~ ..... otrasıy Af k büUl M illl i b . t dl sında ç r ar u • s n " ..... 1 . . . . . 

tı, benı- e ı n gon er ep ıs er bilmiyorsun Birgen aradaki terbiye farkı San'at okulu ve İsmet İnönü Enstitüsünü gazete erınce iktıbas edılen bu neşrıyat efkarına bildirmegv e ehemmiyet vermic:ı 
l.~ uu üniversite hakkında yazdıklarım ' ' . . t h · b · t ft k 'b ilini' -s 
-.,p J'&nJ•• •-· B nlı .. .. 1 değnek ve falakanın kalkması ve mektep 1- şcreflenclirıruşlerclir. .Atatürk bir saate a ıç ır ara an te zı ed yor. tir. · 
le te oy o..,un. en ya § gormuş o 9.Yllll d ğl esidir Darülfünun la - . 
bu rs anıamış bulunayım. İsterdim ki, be:ı simlerl~lnı e ıteşm e ,.e.v••m' ek ... "ftdlr •B 1• yakın muallım ve talebelerle hasbıhal • Ayni zamanda bir yandan Suriyenin Suriye başvekili Cemil Mürdem ı 

nıeseled h ld 1 mini •Un vers • Y ~ u ..... • u 6.9 1 d b 1 1 . . . . .. . . .. 
t.ıe.;.d e ep a anmış o ayım. de yapılmıştır. Başka ne istiyorsun? er e u unrnuş ar, memnunıyetlerını ız- Turkıye ıle munasebetleri bahsinde ve teşrinisani akşamı, hariciye nazırı Sa 

ka ... , lnı ki, unlversltenln salA.hiyettar ma m da '"' idi: har buyurmuşlardır. bir yandan da Sancak · ı 'ne karc:ı Su- dull:ıb Cabiri de 15 teşrinisani akşamı .... arı nıeydana atılıp bana desinler· -Ha Bir arzu Y" . _ •• .. Ö ış erı -s 
lır, Yan1•n blll u· i lted h · f - Avrupadan getlrllmış olan profesorlere Buyuk nder şehirde bir gezinti yap - rıyenin aldığı tavır ve harekette de bariz rada bulunan diğer heyet azalarını iftar 
kiiıte ~ yorsun. n vers e er a - bilh h ki 1 ·· 1 k . . 
d dekanı değil hatU\ her hoca hattA. ber ve bu arada assa e m pro ~or ere tı t:ın sonra. maıyetlerindek.i zevatla bır- bir değişiklik göze çarpmaktadır Beru- davet etmişlerdir. İftarda Kont de Mar 
OÇent ü 1 ' ' karşı aleyhte bir propaganda yapıldı&• yan- likt · ta . 1 b' · 

lle n versıte hakkında sorulan bir su- . biz buiıların hariçte hekimlik . e ıs. S) ona ge erek vagonlarına ın- ta gelip te birdenbire hastalanan ve hu _ telin vekilı Ostroroğ da hazır bulun mu 
serbestçe cevab vereblllr. Bundan kork- lıştu · Eğer mıslerdır. . . 

lnası için hiç bi b b kt N d 1 ti y:ıptıklarını istemiyorsak, bunu, vatandaş - ) .. • sııst bır trenle, Kont de Martel'ın husu- tur. 
2le kanunun, ne rd;en:ıa~o ve ~~fu! r:;n:t n~ ıann yük.sek ihtisastan mahrum edilmeleri Ataturk .halkın coşkun teı.ahüratı ve st doktorunun refakatile Ankaraya av • Bir zamandanberi Şamda bulun 
~ bu sallıııyet, bütün dilnyanm hiır ft- pahasına da oLsa, bizim profel6rlerlmlz1n yaşa seslerı arasında saat 13,20 de Mer- det eden Menemenciojlu ile Suriye ha - Sancak meb'uslarını, geçende Sancal 
•er11ıe1ennde olduğu gibi blztm ünlver - kazançlarını mildafaa etmek lçtn değil, bir sine hareket buyunnuızlardır. · . . gitmtş olan Milletler Cemiyeti heyeti h 
~e d d Blzlın • ,._, site 1 d protesöriln mutlaka tendlainl tın1vers1teye M ~ ncıye nazırı arasında gayet samımt tel • 
ta "-- e var ır. uıuver m z e J.Azı ldlllf nslbtnı üd f eninde afi te U ~n .... ~~ . yeti beraberine almamıştır. Bu mesel ..;::r hoca, tınıverslte hakkında bir f1k1r basretinesl m ge 6• pre m a aa Mers' 19 (H A tat" k b gr ar a "~tir. SW'iye harıcıye 
'qJebtıır ve hattA tlntversltenln teşk:UA.tı- için yapıyoruz! d .. tın, be d ususı) - A ur u naıın, telgrafında Menemencioğluna A - gazetelerde bahis mevzuu olduju sırad 
n......~a tarzını tenkld ederek notsa~m Nihayet, tınıverstteden fUllU a duymak gun saa on ş e halkın candan ve sa- fi t tem 1 tm• . . meb'uslar, gazetecilere heyetin kendi 
~ haktındatı ftklrler1n1 serbestçe an isterdim: mimi tezahüratı arasında şehrimizi şe- ye enn e ış, • harıcıye müsteşln- ]erini beraber götürmeje lüzum görm 
~ bUırr B1z1m hocalanmızın kafalarını 11: - Hocalarımız her giln derslerine devam reflendirmişlerdir. mız da hastablı dolayısile Şaım ziyaret dikl('r ini Vt: bundan dolayı da kendilerin 
,.._ ~tenın bürokrasi çemberi içinde sıkan ederler. ne.vam etmetal~kayledardursun, tımu - Hususi vagonlarından inen Büyük' edememiş olmasından dolayı teessüfle - ce denilectk bir -y olmadığmı söylemi 
""iV uır §ey J'Okt Ha B Blrg ınJyetle münevverleri • eden tarın Ö ·nı b'ldi .,.. S . b ş ...-, 
~Jorsunı ur. yır, ay en sen tttrUi meseleler tlzerlne her gün tınıversttede nder beraberlerinde bulunan Bq • r~ 1 rmıv-r. unye mat uatı, ~mı !erdir. Eskiden böyle bir hAdise kıyame 

06rıtıı isterdi ki üniversite profesörlerin- konferanslar verirler. Dünyanın ve Tilrktye- vekil, Dahiliye, Nafia vekillerile ilk ka- zıyaret ed~k olan Türkiye haricıye kopmasını mucib olabilir ki bu defa m 
~-~~ç olnıazsa birkaçı çıksın ve bana §1i nln hangi meselesi vardır ki ilnlversltem1 - .dın askeri tayyarecimiz Atatiiı1k kızı m11stqar1DlD neden dolayı bu ziyareti seleye Şamda &ayet tabii olarak bakıl 
~ aöylestn: ztn lı:Onferans sa'Jonıannda tetldt ve mii.,a- Sabiha Gökçen, Or ve Korgeneraller yapamıyarak Ankaraya döndüğüııil mat- maRı da gösterir Jti .hava cok deiti 
lı.... Yanıııyorsun, Birgen, bizlm iinlverstte- taıa edilmekte bulhaunmasın:a_ı:: bunlara olduğu halde istasyon ve caddeleri dol buatta nefnttirdiği bir teblll ile Suriye bulunuyor. 
Q,;;,e ale!Ade pratlslenler gibi ücret alarak devam etmiyorsan ta ve t sende - dunu binlerce halkın al.kıt c va • ~ ..----
.. ~7enehane sahlbl olan doktorlar hoca dlr. Profesör X 1n Çin - Japon davası hat - . • yap, p I f A B l 1 ı. K 
~ Joktur. Bizde de profesörler ba~ka yer: tındaki konferanslar serlsine niçin gelme - rol:t sesleri arasında hükfunet konağı- ar 8 e re•mı e c "a ralı 

Oldatu. gibJ, yalnıs konsültui,<>nla met din? A,merik~akl Now Deal hareketine ald nı teşrif ettiler. Bu sırada limandaki Daireler maha"aza Brilllaele 
1lrıer. Profesörlükle avukatlılı hAIA bir olarak profesor Y in tpnteran.slarımn n&8l1 vapurlar ve şehirdeki fabrikalar dü • 1 4 

' tutan, rıtzam hllAfma ve muvazaa yo- ali.ta uyandırııUf oldutunu niçin gÖrmedin? düklerini çalarak Büyük Şefi selimla- Altına alındı DIJndil 
...._~!'J~t Jazıhanealne aahib olan hl~ bir mtıerlzmln yeni hutük nazaıtıeJerlnl. l'a - . 
~-aııoruınils yoktur. Bunu da ranlıf öl • fizmln korporasyon bareketlnl mun tonte- mış~. ~ donanmıştır. (Baıtartıfl 1 fnd .ayfada) (Baştara.fı 1 fnd sayfada) 
~· Veyahut lç1mizde Ir:azara böyle raııslarla tettıt eden btlytlt lllmlerlmtzl din Atatürk hüldbnet konağında yanın kat derinle§tirilmektedir. 3 - Beynelmilel 1* cihan lktllat ton 
tlte-,_ ıtı tl'1 bul~ bile bundan iiniver- ıemete ıeımec:Unse kababat bJzde midir, aen saat kadar meşgul olmuşlar, validen i- Şimdiye kadar gerek Patis, gerek el - feranaının toplantıya calmlmaaı. takat a 
~11lıttırıın hiçbir haberi 10ttur. Eler oı. de midir? * ıahat almışlardır. Müteakı"ben bele • varında 460 filpheli binada ara§tırma ya- tı;ı_:-; lç1n daba enel 
~~ bJz derhal bunun &ıilne geçerdik. d 'yeyi, yeni yapılan evleri, memleket 700 ... _. iBUcvab edilm~·+h• m ıremtn1n buırlatııması. 
~ biz, burada blrblrtmlzln tusurıanna Btltiln bunlar gibi daıı. pet çot 191 din. 

1 l1makta 
0 

Pılmıf ve -.... _ _ ,.,...... TmDlll d1dlllne lllle Btlo'b Kralı diin 
w.;__ ~n.n ft blrblrtm1sln batın lç1n bir- ıeınek ~ t.nercum ti JIU!lfJlım ıaa • hastan~ yap lan içme su- Jour gazetadıw ~ butiiD resml l844. ~~ JadNfnl bu iç meeelmin hal 
~ 1e1 çıtarmıyan bocalar deiWs. bl • ıar. 11ntverıdten!D içine dotunaun ve mite • yu bendlerini tetkik buyurmuşlar, a • daire ve r.ıileaeseler m1a- bir muhatul JIDe balla ~~~ melllenln 
'- 'l'lrtıyeye J.llm Ja11D&k ~ b1ll lstls. esdr olarat bana b67le cevabJar 1'erlldn. Iikadarlardan izahat almışlardır. altJna aJ.ınımflımhr· Nezaretlerde 1§1 o- «1Di um•ruı. ı.temettedlr. 
"ette~ ııetatmızı iniventteye hasret .. Halbutl, t.taııbuı Pbrtlıln en J1lbek n en Atatürk yeni ;yapılacak lıa1kevi ve lan1ar evvell bir istic:vaba tabi tutul • Alll cıı:;m• • .... 

Oez!tt1tat etmif lnsanlamr tarfbl bir mevtUne tunıımq olall bu ftn1 • anıd ile alakadar olmuşlar ve vali ta • rııaım: ve ilsUeri arandıktan sonra içert- ~ 20 cltefrln) - Petlt J 
'ite RönW isterdi tı talebe ııe ttntver - verslte blnaaı, aantl mermerden bir lblc.te rafından verilen izahatı tasvib bu -saade edilm idedir. suetell. 
~ llasıııdatı mtlnuebetıer hattında 111 gibi. eanm ve aotut. sustu. B1f bir teJ1r n Yl!U'- ye girmelerine mu e • - Belçika Kraiınm Londrara 1Rmeat el 
...... ~ da JaDht olsun Yann bU'P teesa1lr hareketi rtnennedl. muşlardır. Yeni deliller ban ltbaad tonteransuıdan 11.yade Al 
~ ~e htlttlm ve rey ~bibi oıa • Demek. çelebi, bJzde de lnlTentte böJl• :Mersinden ayrılırken valiye Mersi- Paris 19 (Hususi) - cCagoullar> gizli __,.,. bl'fl Belçlta tongosunun mtl • 

lol OJD&Jacak ıaıebenin lni"ferslt.e ı · ohıY0,1'! _ _ _ _ _ _ _ _ nl ziyaretlerinden ve unnmıl faaliyet • tepnltın faaliyetine ald yeni deliller el· dataıa lobuUr. demettedir. 
- _.....,_. .. -:'~ ten miltevellid memnuniyetlerini fz • de edilmektecUr. lıoDdta • <hlndteptn> - BeloJb 

Korkunç ve şenı hır hırsızlık 1ıar ~~~ Bu&On Lille ~de, domuz eu ıa - ::. =~ıra:: .:nsı 
Buyjik uııua- a pırı saat on yedide pmala mahml bir kam.7on f6Phe tlze • Cim l'lJWt dJwG w JlelQlb Kralı De 

'-1 (~ J itaci •fllada) ~ nuftır· · halkın silreldi a1>11Jan. UMtnda Kon - rıne d1ırdmaJmaf, içinde mulJt)ar ctoıu- ima K'ralmm aruma otarmuttu. 
~ •Alna emniyet müdürü Kamil Biınun ~rfne Yoksulevi vaaıtuhe yaya hareket e&mişlerdir. au 1fWı ve cephane buhımnuftur. Londra 19 <AA> _ bı maıtmat 
~ ~kirgede annesi ve kardeşi Ali G Galibin teehiz ve &ek:fini kenditfne ha • u p~ nmbteUf ~de p~ ••as>a _,,•m•nde beıan aundulutla gö 

te -rabet oturmaktadır. Ali Galibfntvale edilen ve cesedi meunu yerlet • nanan ~ netkeaiade de büyOk mlk -. ftD .__ 8rflbelden barQa 
'-a leaırıii .ı\lgölün de aileleri yok~ tkmil bul•ınan 70 yqlarmtla flD'a"1 me.. Ve hagal Urda snaıı w ınttrMjaz meydana çıka• ~Kral hMMDln tettU1 ftllfealt'1 

lllJ) - beı ay kadar evvel Klmil1 hasta iJAb:l Abdürrahmanuı evinde ~ilse- (Baftat'Gfl ı ind •jdadtı) ~- :..1: ~ =~: Ter 

~ &ııne~ı tedavi için İstanbuİa gö .... tine a\'a,tu'ma yap~ ~ ne- rılmıştır. Haydar Yılmaz ııaahkemede IU• oıau..,. ...... ....... -- 1llUe Londıaıa ... Glmmattur. 
~~ kaıde§i Galibi sapasağlam Bur- ıicesinde alt ve üat ild kel.Dik difJe bir da- u inklr etmff ve: Bundan ı.pa. gizli bir telefon ıe~ LGDdra u <A.A> - Belçlb Kralıo ... , 
""1 bıraJanıştır. Fakat Galibe fstan~ul- mak meydana çıkarılmıştır. Galibla altın çun Bu yıı1r tenekesini 10kakta bul _ Us!Df1i JIMIVCWI olthıiu da •ıalqılmıt ft • da Brtbele bana\ nnlfQr. Beraberla
saıdı~ bir mektubun; (öhnüftllr, dl§lerinin 4ie mezara Abdürl'lh.-n ta • muştum. ~ ~ diye al • bU phekenhl bazı ubrf müesseselerle de B. Spaü ::· Jamon bulUDUJOr :· 

Jlaii .::1lt ... ) derkenarile iade edildi • rafından IÖkillilp Ç4bndıjı ve~ her dmı, sahibine ilde edecektfm. Ben sade- pil teller vuıtuile ballı 'buluadula _ı:ı:; Leopoldo;" ..=-~ 
~ ce.aklı bqından gitmif, htJDO. ~ngi bir fekHde 101f edileJl bful ~ • ce bir aevap ~ isteclim. demipir. :me,.._ cıkanhmfbr. :._ 11a11mmuttur. 
--- kopnuştur. dne bir hlfka aın kafasi t .... l'IP • Fakat, d1Ull§IM IOJlrmda suçu sabit ol- lleb'uun medisinln lnıgünkü toplan • Kral Briibelde 
~ da maalesef hakikatle brp tar- beat ~ tahkflrata ~· Ne • dutundaiı ~ 5 ata gün hapsine tısmda ·~· t,epilltmuı lultye • 
ta...:..__ lehniPe de kardeşinin nezdinde ticede 6lil dip lurmz\11Hııd1.-. dolayı imam karar ~ tevkif edibDlftlr. tiDi mevmu btheedm 1-pekil Cbau • Briibel 11 (A.A.) - Kral Leopold, re
~ lAzım ıelen para - 25 lira - ile ~t evrakile 1tirJikte- llM'lepmefe ve- MAhbıileDfJi Detfcelenmesini müteakib. temp1, bv itte bu:a maeenperest ecne • takatinde B. Janson, Spau oldulu MI
~ bir ceviz sigara tabakaAınUı 1e- rilmiftir. Suçlu IOl'IU em;emda her ~ samiln ii'umd* bulunan bir kadın fleri bilerin de pannafrolduiu ve iuçluıarin de, sut ıtco da Brilbele ıelmlt ve mil
~ hller eatili de ,azünden kaçma • tnür etmektedir. Jılabbme NPa bır atılnu§ ve mcalmda taşıdıfı iki yapnda n.uhübk -surette meydw çıbrıı.Calı- llakallt nuın Jaspar, Brüksel belediye ,t. Derb&J müddeiumumllife mi .. güne bırakılmıft.ır. bir ~ daWCUUD kollarına atarak: nı tıS1lemiftir. re.tsl Mu va lngntere b6yük elçililf eıı-._J.n edt!rek; karde§inin bir cinayete Jı _ Sen, beDm.ı kocamı hapse mahkdm kln1 ile aörilftükten IODr&, ı..ekea f& • 
~litını, olması ihtimalinden bah- Harl~tıta alınaea ettirdin.. Al bu pulu, o hapiste iken, bu Bu hafla yaptfacO maçlar tosuna gitmiştir. 
ı.; . Vapurların 11111/arı vavruya leJ1 bakecaklm .. diye baimmt- Yeni kabine 

._...__- laıl garabet ve akıllan durduran Ankara 19 <Bund) _ TOrk bQrall altı· iu TAKSIM STADINDA: 
~t te bundan sonra kendisini gös - u pecek ftpurllır baJrlnndôl at-ınna • • 'I~ • .........,_ Brüksel 19 (A.A.) - Kral, Jamıonu 1e-
~: Galibin mezarmm açıJınasına meııln dördlııctı JDMldellnln ikinci ı:.auı w 111111 mlklfab Lonl AhtMtl Adem ni kabineyi kurmaya memur eımi§tlr. 

~ -.a:!::'· fakat mezar açıldı':1 va· fU n:~: ~~ pret -- Raliert Cictlı verirdi B7lp • Giiaet Hı·ndıı· yarm son gllPHİIİ 
~ ayrılmış ve Galibe aıd ol- mı ahnacak fllepla' JÜ1IS 1N pljwnn..,,... • Nuri Botut • .., 

"'-- ~ir kafa ile k:arplanılmıştır. nın ı 1nc1 maddesinin btHmıllle "1*Ur. Bun- Ne'f701'k 19 <.LA~=~ ŞEREF STADINDA: J&pacak 
ı.......-.ea ilatünde bulunan bu yabancı b- ıann tuııanıımq olarak ıllJUllaıan baliııde KolomblJa d~ ... __ .. _ •obel -•'- SiileJmaniıe - Vefa 
~ ııe --•.-MI• eu ta- luk dlplom111nı - - 6'' •U&U Hind pehlivaıılarmdın lfaha.mmed 
111.. dit alt ve ne de flst çenesinde tek JatJarl on bet aeDl1l ~--· tune tiklft.tmm da. Jıend'ilne ftl1ld1lfn1 duJ • Nihad Bekdik 

ICSrflltnemesi, bilhassa dikkati cel- :::tan bu W:';fm!ene ~..:~~a _ -· CeelJ baDdaD bebı .:6:ı.hanlr hem KADIKÖY STADINDA: ~=-s! =::n~e veı:n~;.: 
'tele ..:; bu Vaziyet şüpheleri daha zi. taklar lçln 22 Pfl ppıemet llMI bbal e- OC* m~•- ti: c'&~ % Fenerhahçe- Beykos Tekirdalb Hüseyin ile yapacaktır. Gü • 
-- ~etlendirmiştir. Derhal yapı - dJlaılfık. Ancak uıe-ı• .-iıel~e lnt& :c:m bafafir ...... Ba mıa\ beJnelml· Feric:lu• Kılıç J repn hakemliğini Cemal yapacakbr. 
tlt «faıerı:t neticesinde merhum Galibin ed11mil olan ~,:ımm~ ::.:.:: ıeı • ....-.- bir PIJMJD• tebaan !da - GalatalanJ • Beıtll*ı Milsabakaya saat üç buçukta baflana • 
~ ... _ ~~}~en altuı olduju ha - çat ~ lç1Jı ,_,. ~~.. -'-.... etnamell re ecldDıeJldlt. IJb1& im ı.tıJrımette - - Saml ...-c.:~ 

-1"'4llla "'ı.. . ,..;,., . b' h eueeeleı-.l&IUIJ ver-- ~ .....-.. .._ ıı.u•uu-. . ~ 11aaar.uwıı ve tenı ır ır- _. ___ ...ı -1r Ml'ttılr.--------..;;;~~~-~_...;._....__ __ ..;._ ____________________________________ _ 



fZ Sayfa 

Fotoğraf tahlilleri 
Zekasma güvenilebilir bir genç 

Tarlabaşı okuyu
culanmızdan Fe
ridunun suali de 
ıu: 

- Muvaffak ola
cak mıyım? 
Zekisına güve

nenler, fiil ve ha· 
reketlerlnl kuv

,.·etli secıyelere bağlandıkça muvaf
iakıyetlermi fena tesadüflerden koru
m-ıktan başka çare kalmaz. 

l//tllNll 

Okuyan muvaffak olur 
1stanbııldan Mah 

mu da: 

Okumaktan zevk 
alanlar, ilım sana-

sında muvaffak o

lacaklarından e
mın olmalıdır

lar. 

Uyamk fikirli bir tip 
Hekimhandan 

Süreyya imzasile 
soruluyor: 

- Muvaffak ola
cak mıyım? 
Uyanık duygulu 

ve fikirli olanlar, 
muvaffakiyetin bi
rinci plandaki va
sıflarını elde etmiş 
bulunanlardır. 

Nezle 
Başağrısı 
Kırıklık 

Dikkat 
ediniz 

Dl.ii&-..,...., 
sakin tabiatli bir genç 

Samsun okuyu
culanmızdan Re· 
cai karakterinin 
tahlilini istiyerek 
soruyor: 

- istikbalim ne
dir? 

Sakin tabiatli O· 

lanlar, kendilerini 
fl~diselere daha az maruz bırakırlar. 
Bu hal, mütevazı ve samimi bir hayat t~ 
mlnine yararsa da; teşebbüslere, ham
lelere lüzum vardır. 

llfıNlıN 

iki turlu muvaffakiyet 
Hayreboludan S. 

TekeT iOrtıyor: 
- Hayatta mu

vaffak olacak mı
yım? 

Şöhret ve ikbale 
ıahib olmak mu• 
vaff akiyetlerin ba, 
şında gelirse de 
sessiz ve sadasız o lanlan da vardır. 
Kabiliyetlerle mütenasib oldukça ikin
cisini elde etmek daima mümkündür. 

Son Posta 
Fotoğraf tahlili kuponu 

l.im _. • • • • 
J\dreı • • • • 

DİKKAT 
l'otograf tahllll içln bu kuponlardan 
5 adedinin gönderilmesi oarttır. 

Bu ilk tehlike alametler·ni gör··r görmez derhal 
. • 1 , 

N.EVROZi·N 
Almak lazımdır. 

NEVROZ1N soğuk algınlığının fena Akıbetler doğıırmasına mAnJ 
olmakla beraber bOtQn ıztırabları da dindirir. 

icabında günde 3 kqe alınabilir 
lsım ve markaya dikkat. Taklitlerinden sakınınız 

- Yuan 
L Halid Fürt ozaft;J 

SON POST& 

Çanakkalede 
zeytincilik ve 
palamuıculuk 

Çanakkale (Husustı - Memleketin Uca -
rl durumile yakinen allkadar olan vali Atıf 
Ulusotıu biltün tuccar ve esnafı Halkevlne 
davet ederek memleketin ticari derdlerlni 
dinledi. Umumi menfaati korumak için ne 
yapılmak l~msa onlarla istişare etti. Söy
lenilen makul işlere çare bulacağını söyle
mekle beraber bilhassa borsanın lüzumun
dan bahsetti. 
Buranın başlıca ihraç maddesini teşkil e

den palamut hakkında bir nizamname ya
pılmıştır. Palamut ihracatı sıkı bir kon -
trol altına alınmıştır. VilAyetimizden ibrnc e. 
dilecek palamutlar için de ekonomi bakanlığı 
kontrolorlerinden Necati Yucel buraya tayin 
edllerek vazifeye başlamıştır. 

Ziraat vekaletinin zeytlncmk teşkilatı 2-3 
senelik bir maziye sahlb olmasına rağmen 
memlekette bir hayli muhlm :lşler başarmış 
bulunmaktadır. Tilrldyede ilk olıı..rak oldukca 
vnsl mlkyasda çekirdekten zeytin yetlştlrll
miştlr. 

Bu meyanda Ç. K. merkez fidanlığı 12.000, 
Kozludere fidanlığı 4.000, ve Bayramiç fi
danlığı 3.000 fidan yettştlrmfştlr. 

İkinciteşrin 20 --

1 Balkan Antantı Merkez 
Bankaları müdürleri 

Ankarada toplanıyorlar 
Romen ve Yunan banka direktörleri dün geldiler 

Yugoslav banka direktörü de bugün geliyor 

Rome7l bankacıtan §Chrimizde 

Bundan başka dağlarda 6 000 delice zey
tin ağacı aşılattırılarak bunlardan 1.000 ta
nesi ı8 mart 918 alanına .dikilerek fôvdele
rı kireçlenmiş, muntazam sıralarla dikilmiş 
veBoğnzdan pek güzel bir manzara arze - önümüzdeki hafta içinde Ankarada ya • Ünye, 21105 'kllo Samsun, kabubus cevizi 
decek hale getirilmiştir. pılacak Balkan Antantı devleUerl Merkez İstanbula idhal edllmlştlr. 

Zeytin a~açlarının budanmaları, ~ubre- bankaları umumt direktörleri toplantısına Gene bir haftada, 4960 kilo Giresun, 8000 
lenmeleri ve hasadı gibi bakım işlerinin l§tlrak edecek olan Romanya ve Yunan mer- kilo Trabzon, 3760 kilo Vak!ıkeblr, 19280 ki· 
zeytinciye oğretllmesl için zeytlnclllk kurs - kez bankaları müdurlerl şehr1mlze gelmiş - lo Görele, 1350 kilo Akçakoca kabuklu, 19050 
ları açılmış ve ehliyet gosterenlere liyakat lerdlr. Romen hey'eti Romanya Merkez ban kilo Trabzon, 4240 kilo Giresun, 3200 kilo Fal 
vesikası verllmlştlr. Vesikasız kimseler zey- kası umumi müdürü B. Costantlnesko, ban. sa, 3120 kilo Unye, 9120 kilo Görele. H520 tı .. 
tın budamadan menolunmuş, hasat z~manı kanın Admlnlstratörü, harici servis şefi ve lo da Akçakoca iç fındığı İstanbul& klhal e· 
tayin edilerek do.ha evvel hasat yapılması hususi kalem müdürü, dUn oehrlmize gel - dilmiştir. 
yasak edilmiştir. mlşlerdlr. 8 tcşrlnlsaniden 14 te~rinlsanlye tadar o· 

Yunan murahhasları da Atına bankası lan bir hafta zarfında, Istanbul limanından 
Prusyadan yılan balığı isteniyor umum müdurlle Pire bankası müdürü ve İskenderlyeye 2390 kilo iç ceviz, Gldlnyaya 

Prusyadan bir müessese memleketimiz - bir müşavirden milrekkeptlr. 11760 kilo kabuklu, 27534 kilo kabuksuz tın. 
den yılan balığı almağa tallb olmuş, key - Banka direktörleri Perapalasa inmişler • dık, Kôstenceye 2340 kilo iç fındık. Vlyanaya 
fiyet, Türkofls tarafından alflkadarlara bil- dlr. Bugün de Yugoslavya devlet bankası 5850 kilo, Marsllyaya 23317 kilo iç fındık 1h-
dirllmiştir. müdürünün gelmesi beklenmektedir. raç edilmiştir. 

Yılan b:ıhğı, tatlı suların denize dökül _ Umumi müdürler bugun olmadığı tak - İstanbulda, şimdi, 16 ton kabuklu fındık. 
duğü yerleı de ve bazı göllerde mebzulen bu- dirde yann Ankaraya hareket edeceklerdir. 301 ton kabuklu, 10 ton da iç cevi:ı stoku var· 

lunmaktadır. Evvelce balıkçı Rumlar tnra. Yunan murahhasımn beyanah dır. 
fjndan fazla mlkdarda tutulan bu balık, Kalay istihlaki arbyor Yunan devlet bankası umum müdürü Qu-
son zamanlarda, ra~betslzlik ~ üziınden pek deros, dün, kendislle goruşen bir arkadaşı- Bu yıl ağu tos ayı içerisinde dünya kalay 
tutulmamakta ve satılmam ktadır. Uzun ınıza şunları söylemiştir: istihsali 17200 ton ldl. Eyllllde, istihsal mlk· 
zamandır tutulmadığı için hayll ürediği ve darı 19000 tona çıkmıştır 
şimdi pek mebzul olarak bulunabUeceğl tnh- - Bu sene, Balkan Antantına dahil dev- 1936 ağustosundan 1937 ağustosuna ka-
mın edilmektedir. letlerln merkez bankaları umum müdürle - dnr olan on iki aylık devrede dünya kalay 

Al 1090 k fı I d 
rlnln konseyi Ankarada yapılıyor. Bankacı- 1 tihlakl 175li80 tonu bulmuştur. 

tın uruşa r a ı lıır konseyinin llk topl ntısı geçen sene A- Aynı devrede istih al edllen kalan 192.868 
Turk borcu tahvilleri, dun, İstanbul bor- tlnada yapılmıştı. tondur. Bu sene zarfında en fazla kalay ls-

sasında 14.75 lirada açılmış, on kuruş daha Ankarada akdedeceğlmlz toplantıların bir 1 tihUık eden memleketler sıraslle Amerika 
duşerek 14.65 lirada kapanmıştır. hafta kadar süreceğini tahmin ediyorum. birleşik cumhuriyetıerf;" İnglltere, Rusya, Al· 

Fransız frangı, Londra boısasında pek Bu müddet içinde Balkan Antantı devletle- manya, Fransa ve Japonyadır. Bunlann ha
ctiz'i bir mlkdar daha düşmuş, bir sterlin rinin merkez bankalarının teşriki mes~isile rlclndeki memlekeUerln umuml ıatihlD.ld ye
karşılığı 147.13 frank olarak açılmış, 147.25 para, dovlz ve klerlng gibi meseleleri de mü- künu 28962 tondur. 
olarak kapanmıştır. zakere edeceğiz. p 

Borsa haricinde, altın, bir iki kuruş daha Gelecek toplantımızın nerede yapılaca _ amuk ipliği fiatlan düşüyor 
yükselmiş, bir gün evvel 1088 - 1089 kuruşa Aını Ankarada kararlaştıracağız... Dünya piyasalarında pamuk 1plll1 :ftatla· 
satılırken dün 1090 kuruşa yükselmiştir. rı, Uç dört ay kadar evvel, oldukça mllhlm 

Fındık ve ceviz ihracab k isbett n...n..:;-Sivas • Erzurum tahvilleri sayılaca n e duşmuştü. Bu d'"9'"9'"" te· 
8 teşrlnlsan1den 14 teşrln1sanlye kadar aon slrlerl, şimdi, piyasamızda da görülmettedlr. 

Dördüncü Sıvas-Erzurum tahvlllerlnln bu
günden itibaren kayıd muamelesine başlan
mıştır. Kayıd müddeti 15 lklnclkAnuna kadar 
dır. Diğer tertlbler gibi bu tebtlbler de bü
yuk bir rağbet gormektedlr. 

bir haftalık fındık ve ceviz piyasa.sile lhra- Bizim en ziyade pamuk ipliği aldJlımıs yer 
cat vaziyetleri şu şekilde tesblt edilmiş bu- Amerikadır. Düşüş nisbetı, yirmi numaradan 
lunmnktadır. aşağı ipllklerde yuzde on beş ve daha faz• 

Bir hafta zarfında, 1400 kllo Ünye, 3500 lndır. Bazı ipliklerde yüzde otuza tadar da 
kilo İzmit, 2735 kilo Ordu, kabuklu; 2168 .kilo istifade edilebllmektedir. 

türküler çağıra çağıra kendisine bebek- Saraylı hanımda, yahud Belediye gazi- çamlıklarda başka bir çifte rastladığı 
ler doldurup diken, bez donlu ve çıp- nosunda toplanmışlardı. Bir kısmı da zaman böyle sinirlerini gıdıklıyan bir 
lak ayaklı bır kızla evli Adnan!. .. Bu, Selekte kadeh tokuşturuyorlardı. Hiç taze zevkle bu garib hisse kapılmamış 
ne gülünç bir levha idi, hele bu, ken- şüphesiz içlerinde gündüz Adnanla be- mı idi? 
disi için, Neriman için ne acı b'r ha- raber vapurdan çık-tıklanm görenler Bacaklarında, geçirdiği asabt sarsıntı· 
karetti! Buna tahanunül edebilecek mi de vardı. Şimdi ona Adnanı soracaklar- nın zıddına, uzun uzun yürümek ihtiya 
idi? Etmeli mi idi? Etmesine imkan ve dı: cı ve kudreti görüyordu. Çankaya oteli 
mantık var mı idi? - Adnan bey nerede? Galiba vapur- nin yanından kıvrılarak Telefon san

İçinde gittikce büyüyen intikam hır- da kendisine raslamıştınız. Sizin otele tralının önünden geçti ve santralın bi· 
Fakat bu anda garsonlardan bi- rımlı saatlerde bir göl gibi durgunla- sile ne yapacağını, bu loş, tenha otel mi indi? ıaz ötesindeki bahçeli köşkün her ak-

ri ansızın salona girmiş olsaydı, şan, Jap.alaşan! baz~n da en ölü hava- salonunun hangi mermer masasına ha- Diye<:eklerdi. Bu yan alay, yari cid- şam çiçekleri sulama saatinde asfalt
ilk korkusu geçen Nerımanın :trtık hır- larda bırdenbıre ?ır kasırga olu? or- şını vurup parçalıyacağını bilemiyen di ve dostça suallere ne cevab verecek tsn geçenleri de ıslatan hortum sul3rı· 
sından kanatacak kadar dudaklarını ı- ~a~ları yıkac.~k. bır kudretle ~erıı:ıanı Neriman artık bunalıyordu. Hemen fır- ti? Adnanın Adaya gelmişken birdenbi na kapılmamak için acele adımJarla 
sırdığını, ara sıra' i.ıcudünden bir sar'a- onune katı? s~ru.~!:yen bu acaıb hılka- ladı, kararmağa başlıyan merdivenden re çıkıp gidişini nasıl te\lil edecekti? İyi Kadıyoran yokuşuna doğru tırmandı. 
1ı gibi sarsıntılar geçtiğıni ve çukurla- te karşı duşkunlugu sadece bundandı. yukarıya odasına çıktı ve acele truva- si mi iskelede hiç görünmemeli idi. Bu- İlkmektebe çıkan taş merdivenlerin ö
rına sığmamış gıb açılan gözıerinaen İşte bunun içindir ki, ananla müna- karını omuzuna atarak tekrar aşağı in- nun için de çamlıklara çıkacaktı. Hem nüne gelince bir an o tarafa, asıl Aşık· 
kıvılcımlar saçtığını bu alacaklranlık- sebetinde hep böyle derecesi sıfırla dı. bu saatte alacakaranlığın en alaca renk lar yoluna çıkmağı düşündü, fakat der· 
ta bile öıeb lırd . Evet, Neriman da kırk, ellı arasında inip çıkan bu ihtiras Bu anda otelci, merdiven:n dibindeki lcrile boyanan çamların dibi, Nerima- hal bu yoldan vazgeçti. Fırtınalı ruhun· 
gidenden daha tabii bır halde değildi. barometre inin hiç akıl, sır ermiyen ampulü yakmıştı. Nerimanın telaşlı na, içindeki f1rtına) ı gizliyecek en e- da, sebebini tayin edemediği bir arzu 
Neı iman da kudurmu tu. Adnan biraz bu tezadından hoşlanıyor ve donduğu halinden, gündüzkü beraber geldikleri min, en ıssız bir bucaktı. Ne Aşıklar ile daha geniş ufuklara hatta bulutlara 
evvel nas~l n~g.ın bir canavarsa Neri • dakıkaların buzlarını tutuştuğu daki • bayı bulamadığına sinirlendiğini san- yolunda tektük rastlıyacağı çiftlere yükselmek istiyacı duyuyordu. En iyi
rnan da şımdı ılk fırsatta onu parçala- kaların ateşinde çözüyordu. Şimdi ise dı. Bir lahza tereddüdden sonra: kendisi bakacak, ne de onlar yanların- si, yokuşu hiç sapmadan ta yukarıya, 
mak için üzerine atılacak bir dişi kap- Adnan, derecesinin belki de en yüksek _Adnan beye mi baktınız, hanıme - dan geçen bu genç kadına dikkat ede- Ayazmaya kadar çıkmak ve oradan so
lan gibi idi. ~aten Adnana karşı en sev- noktasında OJlU bırakmış, ondan bık- fendi, dedi, galiba işleri çıkmış, bavulu ceklerdi. Nihayet, kendisi için, aşıkının la kıvrılarak, İsatcpesi gazinosile A· 
dalı, en ateşlı, en mahrem dakikaların- mış, onun üstünden atlıyarak ötekine alıp gittiler. randevusuna giden bir bayan diyecek- yazma arasındaki yolun ortasında iki 
da bile bu yırtıcı ruh onda ne zaman koşuyordu. Ötekine! .. o Mahmure de- Neriman, kısaca: !erdi ve bu zandan kendi hesablarına uzak ve etekleri kandil pırıltılı deniz 
eksilmişti ki? nen küçük kıza! .. Kim bilir, belki de - Biliyorum! da bir gurur hissesi çıkaracaklardı. parçası arasında ciğerlerine yüksckl~ 

Onun kollarında daima tatmin edile- bir yolunu bulup onunla evlenmek i- Dedi ve otelcinin mütecessis nazarla- Aşklarının etrafında diğer aşkların da rin rüzgarını doldurmaktı. Belki ancak 
rniyen bir açlık hissetmemiş mi idi? çin... 11ndan bir an evvel kurtulmak .için çırpındığını, kanadlandığını düşünmek, o zaman biraz geniş bir nefes alabilir· 
Öyle iken, çölde Sfenksın dılini çözmek Evli Adnan! ... Hele daha dün$ kadar camlı kapıya doğru yürüdü. bilhassa genç aşıklar için heyecanları- di. 
isteyen bir Mı!';·rlı sihirbaz kadın gibi Beylerbeylı mahalle hanımlarının he- Karanlık asfalta çıkınca, bir an du- nı büsbütün çoğaltan bir düşünce değil İsatepesi~~ çıktığı zaman, gece !dcta 
üç yıldır hep onun etraf nda dönmiiş, diye ettiğı kumaş parçaları ve yırtık rakladı. Nereye gidecekti? İskeleye mi? mi idi? Neriman çok defa kendisi de, çökmüştü. Once, çamların arasına ka· 
çok defa en genç aşıklarını bile ona fe- eski sedirler içinden çıkarılmış saman İşte herkes o tarafa gidiyordu. ~endi ortalık kararırken, bir günlük genç bir yarak durdu ve Heybeli tarafına bak· 
dadan çekinmemişti. Bazan en yıldı- 1 kopuklarile, sevincinden Rumeli ağzı tanıdıkları da ya Yıldız pastahanesinde Aşıkın kollarına yaslanarak geçtiği bu tı. (Arkaı Nf') 



SON POST'A .,.,. 13 

milyarlar etrafındaki gizli harb 

Hikayeleri 

Biza-nsın Defineleri 
bana 2000 liralık bir çek uzatmıştı. Elimi iç 

çıkardım ve 

Ona gök bile ağladı 
Yazan: SallJhattln Enis 

. cebime atıp çantamı 
~ır_ kiğıda sarılı bulunan elması 
~=~~erini düzelterek telgrafa bir 

kendisine teslim ettim 

tu.: :ek ~ok sevdiğim Viyanalı bir dos
tlti. ;.. ~i>ah sizi telgrafla bana tavsiye 
dlıın.. oruştüğümüze pek memnun ol-

d Dedı. kend · · um. Pr "ısıne teşekkür ederek otur-
&etıru o~esor telefonla bana bir kahve 
di, ~lınrrıesı emrini verdikten sonra eğil
"u"ara~: gayet samimi bir tavırla dizime 

-p 
~iııeı a~don, dedi, muhterem İstanbul 
b - le erı ~üdürü Hamdi bey dostumuzla 
li y gorüşüyorduk.. 
eınen: 

- ıt et~ ıca Ederim, devam ediniz.. dedim. 
tıı.. ~Yade ne görüşüldüğünü anlamak 

llroı e .. 
tııetıe esör, Hamdi beyle büyük bir hür

\'e T )oldu: sı ıs bir fransızca ile konuşu-

l>ıt~alesef güzel şehrinizde çok kala
h~k:e urı, dedL İki gün lonra Suriyeye 

~ıll'ııı~ ~tm~ye. ~ecb~m. Antak~a ci
a rrııya ki Zıncırlı hafrıyatını lngılizler 
~bur Çalışıyorlar. Orada bulunmaya 
k Yınet:n· Maamafih yarın müzedeki 
koıekg· olduklarına şüphe etmediğim 
il! ıeı!Onl~ınızı memnuniyetle görme-
ltaın ek ısterim 

'1 d ea:i hey, Zi~cirlide (Hamorabi) ye 
el ğ rıı· herler bulunacağını hiç zann~tmc-
t • Ik' · l re a· 1 o cıvarlarda daha ziyade E-
S rır ıd asar bulunduğunu söylüyordu. 
'l'ıuıei Profesörden, Viyana imparatorluk 
luıanı:~ akade.misile muhabereye vakit 
k tle .. ~ğından dolayı büyük bir neza-
~ Oıür diJed. 'l'ofego .. ı ve hemen ayağa kalktı. 
1 :Terek ru ertesi günü bekliyeceğini söy
g ttı. Veda etti, beni de selamlıyarak 

liaı.ıd· b . r aot Od l eyı kapıya kadar geçiren pr.>-
l'tıi taırı ay~ dönünceye kadar ben kendi
ıı. llıdı ~mıle. toplamıştım. Profesöri.in 
rı., ~rı Yle ılk defa görüştükleri ve res
~ etle Uşt~kları aşikardL Profesörün rnu
~ ııL_ alakas ld v b ~t tr ı o ugunu da anlamıştım. 
h r l'tıiiıe~: soygu~.c~luğile Perapaiasta 

bll' ~ pro.fesoru arasında zihnimde 
O ar h lesıs edemiyordum. 

~nlttl. a~~-Profesör tekrar salona dön
.. ~~ ~ını tavana kaldınp tatlı bir 
"'C?lt: lllle bir müddet düşündü. Sonra 

bı... c\ffede · · . 
~· lfıe ~~ı~ız, dedı, muhterem ahba-

'bıt budiıi lnukafatınızın derhal verilnıe
l:\11 8Öı Yor •. 

:ı~ ~~?ne gayri ihtiyari kıpkır
lG'Qıle ~ Zira gayet samimi bir 
~ t:l lülumsiyen profesörün göz-

ıtı .. k~ 0~llıdan beni dikkatle tetkik et-

lll' l>oat Ulun~. ~~rketmi§tim. 
ulaurı~ UJrıa buyuk bir hizmette bulun-

~ 'Iitrıa b~ .. 
rrı ti. 'l' Söz, pek manalı ve rünıuzlu 
' t ereddüdsüz: 
~ \>etı ded· 

ofe&ö un. 
l:> r IÜldü: 

~r 0stuın 
~~~lJ. ettit· .un ben.den bir talebi var .. 
li bir tnız takdırde ayrıca sizi yük-
~ löy} ltıaaşla istihdam edebileceğimi 
'- 'l' 'ıtıemi istiyor. 

'tekit" ' r,lta ur ederim.. 
ltıe~ fate .t. doğrusu, sizinle açık görüş
' a run.. 
'~l'UJıuz. 

~el biı- fılan dostum tarafından çok 
lt.t~t~ k l'latta tecrübe olunmuşsımuz 
~~ lı .. L~IZannılflınız. Fakat ben m~s,li-~da hiçbir mal6mat sahibi 
l't~Q. '..:re derhal: 
~Ilı.~ bir if istemete gelmedim! 
~ ~ Ofeaör tekrar güldü: 

....._ "lıı ftbı~edi. Fakat fimdi bulundu-
lfl)'ır ınemnun musunuz? 

lıttı~ "&eQ d;" Öyle • .. ı._,_ · 
, 8otabu1r l'lli ~uıun edenm. Mesle-

'l'erCii Yun? 
) ..... 11.)'Jr llıaıı •• 
~~ ~ ~enfzl aormuyorum. Ha-

lllı? ç ir l'lleslekle meswl olına-
' Olct ..... ı. unı. 

BOJIU beı ktı"f 11a va,., 11a yoktu. O kadar küçük, o kadar küçük bir m :..vezzi .. 

Hava, soğuk ve yağışlı. Topaneden bin- ne kadar, ne kadar dıı çok Mehmedler 
mi~ olduğum tramvay, oldukça dolu ol· var, Mehmed ve Mehmedcik, lisanımızcia 
duğu halde bir kısım safrasını Karaköy- ne ulvi ve mukaddes bir rümuzdur. Meh-
de, diğer kısmını Eminönünde boşalttı. mcdcik, Mehmedcik abidesi, Hep bu 

cKc:ı'riye camii cıvannda bir evin mahzenini gezeceğiz!. Eminönü meydanı elektriklerle pırıl pı- rümuzun ayrı ayrı ifadeleridir. 

" Son Posta n DID fesör teıekkür etti. dan haridn elektrik ziyası tramvayın vaydan atladı. Tramvay camını sisliy n 

1 

çasma sard1fım elması teslim ettim. Pro- rıl.. fakat tramvayın buhulu camların- Küçük Mehmed, parkın önünde tram-

sergüzeşt romanı 
- 8-

memnuniyet parladı. 
"Yüzüme bir müddet garib garib baka

rak düşündü. Sonra, pek ağır bir cid
diyetle: 

- Çok iyı! dedi. Çok iyi! Benim mem· 
leketinizde bu işlerden anlıyan birine 
çok ihtiyacım olacaktır. Evvela dostnmun 
ricasını halledelim de .. 

- Buyurun uz .. 
- Dostumun sizde emanet bir elması 

varmış. Gııliba bulmuşsunuz .. 
- Evet .. 
- Bulunmuş bir emaneti sahibine biz

zat getirip teslim etmenize mukabil kü
çük bir mükafatın ikram edilmesi son 
derece tabiidir. Elmas yanınızda ise şu 
iki bin liralık küçük çeki size takdim e
öeceğim .. 

Profesör hazır bir çeki uzatıyordu. Çek, 
himiline tediye edilmek üzere Osmanlı 
bankasına çekilmişti. Tereddüd etmeden 
para çantamı çıkardım ve bir ldğıd par-

Sonra: içine bulanık, karışık ve mağmum bir buharı pardesümün yenile sildim ve o-
- - Tarih muallimi bulunuşunuz çok ışık şeklinde, adeta bulut altında kalmış mm ıslak kaldmmtlrda çıplak ayakl.trı

isabet oldu. dedi. Acaba Bizans eserleri- bir eüneş:n donuk rengi halinde ;lkse- le ince senini tekrar işittim: 
ni hiç etüd ettiniz mi? diyor. - Son Posta, Akşam, Son Te1graı! ... 

- Bir zaman fÖyle merak ederek göz- Tramvay Eminönü durağından kalktı. O zaman gayri ihtiyari tramvayın dı.r-
den geçirmiştim. Hafif bir ses: masından istifade ederek ben de traın-

- Çok !yi. Tarih Aleminin ve bütün - Son Posta, Akşam, Son Telgraf... vaydan indim. 
dünya müzelerinin meşgul olduğu mü- Ses o kadar kö~ idi ki, gayri ihtiyari - Mehmed!.. diye kendisini çagırdım; 
h!m bir meseleye hiç temas ettiniz mi? başımı arkaya çevirdim. Kanşlasaydım, gazete almak istiyen bir müşteri oldu u-

- Ne gibi? boyu beş kanş ya var, ya yoktu. O ka· mu sanarak insiyak! bir hareketle eiinl 
- Meseli, dünya müzelerinde Bfaans dar küçük, o kadar küçücük bir müvP-z- gazetelerine götürdü. Kendisinden bir 

saraylanndan sayılı birkaç eserden baş- zi .. İlk dikkatimi sırtındaki mintanı, i'ltin- gazete aldım ve sordum: 
ka hiçbir Şf!Y olmadığını biliyorsunuz ta- ci dikkatimi çıplak ayakları celbetti: - Mehmed! ... Senin kimin var? 
bii.. İstanbulun fethinde, bu kıymetli ve Minimini omuzlarile hafif kaburgau- - Neye soruyorsun amca? ... dedi... 
zengin eserler yağma edilmiı olsa, elden rmı örten mintanında - muhtelif bez par- - Neye soracağım? .. Merak ettim ılP ... 
ele dolaşaralt gene müzelere intikal et- çalarından - bir değil, üç değil, beş de- Cevab verdi: 
meleri icah etmez miydi? Halbuki ortada ğil; bir sürü yama vardı. Bembeyaz yüz- - Sadece bir anam var. Babam Vf' 3. 

Bizans hazinesinin eserlerine aid hiçbır Ei, açık sarı saçlı koyu mavi gözlü bir beylerim varmış, fakat onların hep ı öl
§ey bulunmayıp biç nazan dikkatinizi yavru .. Dilenmiyor, çıplak ayağına, yağ- müş. Şimdi biz, annemle ikimiz ka mı-
celbetmemiş midir? murla yamyaş olan yamalı mintanına §JZ! •. 

_ Vallahi. kat1 bir şey söyliyemcm. rağmen tra~vaydan tramvaya atlıyarak Ben onu fazla muztarib etmemek · ırı 
Çünkü meşgul olmadım, her ne kadar ve caddelerın ıslak °:~~Jarında çı~lak sua1Ierimi fazla tamik etmiyorum; fakat 
memleketimiz Bizans eserlerile zengin aycıklarla koşarak, kuçucuk yaşına oak- o, gösterdiğim alakadan mütehassis ll!a· 
olduğu için pek çoklannı gördümse de.. mıyarak beş on kuruş ~zanabilmek için cak ki sözüne devam ediyor: 

(A L-- koşuyor, durmadan, dinlenmeden koşu- - İki ağab~yim Balkan harbinde, k"si 
Tl\,Ufi var) :ı.....J • 1 yer. de büyük haruue ô müş; fakat anam. l•a-

~---~===~~======~---~-----==~-- ~ims~~~~~d~: aoo~ınm~m~~~bir~n~ 

Gripinin faikiyeti 
Çabuk tesir ederek ainıan sreçirmesine mu
kabil uzviyette hiçbir zarar yapmamasıdır 

Bu fena ve karışık hava
larda en büyük yardımcı
nızdır. Baş ve romatizma 
ağrılarınızı geç~rir, nezle 
ve gripi önler. Kadınların 
muayyen zamanlarındaki 
rahatsızlıklarına da iyi 

gelir. lcabın:ı göre 14 
saatte 3 kaşe;e ka ar 
alabilirs:niz. 

Bütün bunlara ra .. men 
mide ve böt re lerı.1 ze 
sıkınb vermez ve kalbi 
kaf yyen yor .. naz. 

- Koş yavrum ... diyorum... Hayatta lecekler ... diyor. 
senin nasib ve kaderin de bu imiş.. - Ya, baban? ... 
Ne yaparsın, koş!... - Ben, onu hiç hatırlamıyorum cı ·,_ 

Bir an kafamda, beynimin içinde bir ca! ... Ben doğduğumdan birkaç ay s nra 
hercümerç oluyor. Düşünüyorum: Ben ökıüş. 
de bir babayım, benim de bir oğlum var. - Ne iş yaparmış? ... 
O, oğlum ki, bu dakikada beni evimde - Küçük bir katibmiş... Ölünce bı .. e 
bekliyor, hattA sadece bekliyor değil, geç 300 kuruş maaş bağlamışlar. 
kaldığım zaman üzülüyor bile ..• Bir an Onunla yavaş yavaş konuşarak Ale n-
gözümün önüne öldüğüm gün ve onu ta- dar yokuşunu çıkıyoruz. 

1 
kib eden aylar geliyor. Manzarayı daha Küçük Mehıned, şehrin kaldırımla1 ı:U 
tamik edemiyorum. dolduran bu kadar binlerce insan içinrit>n 

Sirkeciye yaklaşırken tramvayda şid- bir kimsenin kendisile bu kadar vakın-
detli bir karambul oldu. Öyle bir karam- dan alAkadar oluşundan mütehassis ı ıla
bul ki, oturmamıza rağmen kendimizi cak ki hatta gazetelerini satmağı vani 
miişkülatla yüzü koyun yere kapanm&k- ası 1 vazifes"ni bile unutmuş, sözlerine 
tan koruyabildik. Ne olurdu, tek hepimiz de•raın ediyor. 
yıiz ko) un yere kapanaydık ta tramva- - Bu zamanda 300 kuruşla iki can ge
yın arka sahanlığında Eminönünden ~i:-- çinir mi amca? .. diyor .. Sonra anam cok 
keciyc kadar bir tek gazete satan o k;içiı- ihtiyar; eskisi gibi çamaşıra, tahtaya gi
dil< yavru, yere düşmeseydi ve dişlerL"li demiyor. Ayaklan tutuk... Onun iç:"n 
kanatmasa~dı.. . ben çalışıyorum. 

Bu had.<11e. tramvayda üç beş kisinin - Mektebe gitmiyorsun 0 halde? ... 
nazarı dikratini celb ve merhametini tah- - Ne gezer? .. Mektebe gidersem 8_ 

rik etti; omı: namla ben• kim geçindirir? ... 
- Bir y(rin acıdı mı yavrum?... Sultanahmed tramvay durağına gelin-
Diye sordular. ce orada kendini tutamadı. Beni bıraka-
Kat'i bir ifade ile ve dudaklannın !ki rak tramvay bekleme yerine koştu ve in· 

ya'1ınd~n- sı .. an ince iki kan çizgisıne rnğ- 5iyaki bir şekilde bir taraftan tramvaya 
men hatta güler bir yüzle: girmeğe uğraşıyor ve bir taraftan da .ince 

1 
- Hayır .. hayır!.. sesile bağırıyordu: 
Dedi. - Son Posta, Akşam, Son Telgraf! ..• 
Yü:zü o k~dar beşuştu, ve arısını o ka- Zannederim ancak bir tek gazete sata· 

cl·ff sak!?masını biliyordu ki, göstermiş bıldi, yahud hiç satamadı. Çünkü traın
olduğu bu necabet tramvayın sekiz on vaya girmesile tramvayın kalkmasını 

kisiden ibaret olan yolculanndan üçünü müteakip kendisini tehlikeli bir hare
aıakadar etti. Ondan gazete aldılar. Hat- ketle basamaktan atması bir oldu. Bir an 
ta bunlar içınden birisi, üstü lime lime b:r durdu, etrafına bakındı. gelen geçen 
hamaldı. Emindim ki belki okumıuu biJe tramvaylara baktı. Vaktin geç olması 
yoktu. • ha.~ebile, bir if yapamıyacağma kanaat 
KüC"üğü yanıma çağırdım: getirmiş olacak ki, oradaki bakkallardan 
- 8ğlum adın ne senin?.. bL-isine uğnyarak yanın kilo ekmek, 
- Mehmed! . .. diye cevab verdi. bir3z zeytin aldı. Sonra yemi§çinin ö-

' ... tclir" 
4·tri!ı 

~ualliınt idim.. 
birdenbire vüzfhıde 

"Gripfn,, i ısrarla isteyiniz! 
J'---------------~ 

Bir an düşündüm ve kendi kendime: nünde uzun bir lahza durdu. tl'züın küfea-
- Ah, yar .. bbim! .. dedim;. Türkiyede (Littfen •Jlfa11' çewirinf.ı) 

• 



14 Sayfa SON POSTA 
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Denizlerin Makyavell Saragında 33 
iı\dıı Bir Kaptan Bum • Bu 

: Haremağasının H~tıralar• 
Yaza.u : Ziya Şakir 

Çemen: Ahmed Cemaleddln Sar 

Bir bölük piyade askerile ~üstahkem bir kaleY 
benzeyen belediye dairesini işgal ettik. Biz top 
topu 300 kişi idik ve bu küçük kuvvetle tamam doku 

Nigahnaz: " Aman k alfam, canım kalfam, ne olursa saat binlerce asiye karşı koyduk 

senden olur. içim, Marn:ara çırası gibi yanıyor!,, diyerek 
genç bir Ermeni ırsfasını sevdiğini söylemişti 

Elim tabancamın kabzasını yakalamış, ı ateşinin tesirsiz olmasına mukabil bl 
asabiyetle sıkıyordu. Gözlerimi karşım- mitralyözler kızıllar üzerine cehenn 
dakilerin gözlerine dikmiş dik dik bakı- bir ateş tufanı saçıyordu. 
yordum. Spartakistler bir kere hücuma ltıı1 

Oh! Oh!.. Herifler kendilerinden ürk- belediye dairesini hücumla zaptet 
Halk, bu adamın üzerine hü - 1 Diye bir telgraf çekmişti. Çok tabii- validesine söyliyememiş; yalnız Nigah- rnediğimi ve erkekçe karşılarında dim- teşebbüs ettiler. Lakin isabetli ve ~ 

cum ederek elinden bıçağını almak dir ki, bu telgrafa ehemmiyet hile ve· nazı: dik durduğumu görünce şaşırdılar, boca- ateşimiz karşısında perişan oldular. '/ 
istemişlerdi. Halbuki bu azgın herıf, ' rilmemişti. - Deli kız! Otur, oturduğun yerde .. !adılar. Bunlar vahşi bir kurd sürüsü lar cesedlerle dolu idi. 
elindeki korkunç kamayı teslım etmek 1 Llkin; bu adamın bu garib iddiası, alimallah seni aşkapısına bağlarım. O r.issini veriyorlardı ve tıpkı kurdlar gibi Hücumla bir iş göremiyecek.lerini 
şu tarafa dursun, orada bir iki kı~iyi 1 birçok kimseler tarafından hakikat te- mundar herifin gözleri önünde k•rbaç- içlerinden en açının, en kudurmuşunun !ayınca bırıayı tutuşturmaya teşeb 
de yaralamıştı. Fakat derhal yaka.an- lakki edilmiş, hatta, birçok dediltodula- larım .. diye, tehdid ile iktifa l.!lmişti. ÜzP.rime atıiıp ilk kurşunu yemesini bek- ettiler. Lakin hamdolsun bu teşebbÖ 
mı.ş; ?.abıtaya teslim ediımiş hapse a lıl- ra da sebebiyet vermişti. Halbuki, 4 işden geçmişti. Nir~ahna- liyorlardı. O zaman ben yeniden ateşe rinde de muvaffak olamadılar. Zira 
mıştı. Gerek o tarihte, ve gerek ondan son- zın kalbine düşen aşk ateşi, artık bu ha7ırlanıncıya kadar hep birden üzeri- ton kolay kolay ateş alır bir madde 

Bu adamın ismi, Ahmed Hamdi idi. ra; bazı zevat bu meseleyi benden sor- zavallı kızı deli dh•ane etmişti. Bazı me saldıracaklardı. Ben bir kişi, elli k:şi- ğıldir. 
Vaktile süvari jandarma iken, tarde- muşlardı. Henüz vakti gelmediği için arkadaşlarına derdini anlatmış; kendi- ye karşı nP yapabilirdim? Tabii neticE:de 
dilmişti. Fatih camiinde çıkardığı bu ben bu sualleri süküt ile geçiştirmiştim. sini saraydan kaçırmıya bir çare bul- rMğhib olacaktım. Ancak işte o ilk hü
vak'adan beş on gün evvel, Kör Alinin Artık tarihe karışmış olan bu mesele- malan için yalvarmıştı. Tabiidir ki bu cu:nu göze aldıracak yiğit meydanda yok
kafilesi arasına karışarak Yıldız snra- yi de şimdi size izah edeyim: sözleri işidenler -korku ve taassubla- tu. Herkes evvela komşusunun üzerime 
yına da gelmiş, sarayın önünde bağırıp Nigahnaz ismindeki bu kızın; saray· rından- kendisinden büsbütün uzaklaş saldırmasını bekliyordu. Ben bütün nef
çağırarak, A bdülhamidi irticaa ~v;k da, hamamın külhanında yand~ğı b:r mışlardı. ret ve hakareti.mi dilimde toplamış bir 

İlfınihaye mukavemet edebileceğ' 
nihayet anlamış olacaklar ki müzakere 
gir!şmek istediler ve bize bir mura 
heyet gönderdiler. Bu bolşevik mü 
heyeti bize doğru ilerledi ve bunlar1'1 
lebaşıları hülasaten dedi ki: edenlerin en önüne geçmişti. hakikattir. Kızı, ~k iyi hatırlal'ıın. He- Nihayet bir gece; sabaha karşı, l3ür- halde kendilerini hücuma davet ettim: 

Hamdi, o zaman ele geçmemişti. Fa- nüz, on sekiz on dokuz yaşlarında, fı- haneddin efendinin hamamının külhan - Haydi. ne duruyorsunuz ya! ... Yal- - Pekala, belediye dairesini ele 
kat, beş on gün sonra, li'atih camiinde kır fıkır, ateşli bir esmer güzeli idi. tarafından acıklı bir feryad işitilmişti. nız size şurasını haber vereyim ki içıniz- mek için yeni bir teşebbüste bulun' 
çıkardığı bu hadise üzerine yakayı ele Böyle delişmen kızlar, Abdülh::ımidin Bu feryadı duyan kızlar. yataklarından den hangısi evvelii kıpırdıyacak olursa değiliz. Bu bina gibi güzel ve nefis 
vermi.ş; mahkemeye tevdi edilmişti. muhitine yaklaştırılmadığı için, bu kız fırlıyarak, külhana şitab etmişlerdi. onun son kıpırdayışı olur. Çünkü onu ec- I san'at eserim neden tahribe kallaşab , 

Bu adam muhakeme esnasında na· ~a, .şehzad~ B_ür~anetlin efendinin da· ı Manzara, fecidi. Külhanm çukuru- dadına kavuştururum. Arka tarafına da Ho! ho! .. Bu baylar belediye dairesı". 
zarı dikkati celbeden bazt şeyler söyle- ıresıne verılmıştı. n:ı. düşen Njgahnaz, alevler içinde çır- Allah kerim ... Haydi diyorum size!.. ! nefis bir san'at eseri olduğunu bizim 111' 
mişti. Fakat; mahkeme, bu sözleri sa- Aradan üç sene geçmişti. Bürhanct- pınıyordu. Kızlar ve haremağaları, 

0
_ Düşman propagandası ile beyinleri su- ralvöz ve tüfek ateşimizin acısını ıatt 

ded harici addederek uzun uzadıya ted· tin efendinin ikametgahında bazı tadi- nu bu cehennemi ateşler arasından kur ta:ımış, açlıktan gözleri dönmüş olan bu tan sonra &nlamış olacaklardı. 
kikata girışmemiş, yalnız miıddeiuınu- 15.t yapılmasına ihtiyaç hissecl lmişti. taramazlardı. Onun için onlar da bağ _ ç.:ıpulcu alayı içinde vaktile kumanda Kızılların bu aldatıcı sözlerine inarıd• 
minin nazarı dikkatini celbetliği için, Yirmi, yirmi beş gün zarfında, jn~aat rışmıya başlamışlardı. Derhal dış kapı- etmiş olduğum tuzak gemilerinde biz- demiş olsam yalan söylemiş olurunt. 
gayet mahrem olarak, Abdülhamid kü- işi bitmişti. Sıra, duvarların ve tavan· ya adamlar koşturmuşlardı. Nigfıhnazı met etmiş bir eski neferim de varmı~. zaman anlamış oldum ki bu çapulcll

11 

çük bir adliye tahkikatı geçirmişti. ların boyalarına, altın yaldızlı nakışla- kurtarmak için, kapıdaki tüfekcileri, Zavallı o kadar perişan, o derece tanrn- ancak kuvvet karşısında siniyorlar 
Ahmed Hamdi; mahkeme huzurun· rına gelmişti. Bu işin ça~~k bitmesi i~in nöbelci hademeleri çağırtmışlardı. m:ız bir hale gelmişti ki kendisi söyleme- miinhasıraP. yumruktan anlıyorlardı· 

da, parça parça verdıği ifadelerde; şu- de, sara~ın ustalarınaA ılave!e.n, ~ıa~ıç- Fakat kapılar, kilidli idi. Üstüste ka- miş olsaydı ben mümkün değil, kendiı;i- Bizim zayiatımız nisbeten hafifti 
nu dernek istemişti: ten de bırkaç kalemkar getırıl:nıştı. panan bu kapılar açtırılıp da tüfekciler ni tanıyamazdım. birkaç mıaktul ile yaralıdan ibaretti. 

Bu adam, Adapazarlı bir dul kadın- Bu eski neferim benimle karşılaşınca 
la evlenmişti. Bu kadının kızı, vaktile E rkeklerin hare~ dairesine girip ka- ve hademeler yetişinceye kadar, zaval- eski a1nleri hatırlıyarak merdlik ve ce-
Abdülhamidin sarayına verilmişti. Fa- dınlar arasında ça ışmaları, sarayda en lı Nigahnaz, bir külçe kömür kesilmiş- saret damarları depreşmiş olmalı 1<i ar
kat aradan üç sene geçtikten sonra; bu mühim bir hadise addedilirdi. Dıına bi- ti. Tabiidir ki Abdülhamid de bu ferya- kadaşlarına hitaben: 
kızın, saraydaki hamamın külhanına naen bu inşaatın devamı esnasında, bü- dı işitmiş; ne olduğunu anlamak için a- _Ne yapıyorsunuz çocuklar? diye hay-

tün haremag·aıarı fa.liyete (!ermişler· damlar go··ndermı'ştı' Bı'rkaç dakı'ka son 
düşeıek yandığı işitilmişti. Annesi, hem •J ); • kırdı. Bu adam kaplan Lauterbah'tır ve 
bu meselenin aslını anlamak, hem de di. ra da, bu acı hakikat kendisine arzedil- kendisi harbde bize öz babalarımızdan 
kızının metri.ık eşyalarını almak için o Hal böyle iken; nasıl olmuştu, nasıl mişti. chıha ziyade iyilik yaptı. Bizi hakiki ev-
tarihte saraya müracaat etmiştL vakit bulmuştu; bilmem ki, hu Nigah- (Arkası var) !adlan gibi hoş tuttu. O, gürültüye pabuc 

Kadına: naz ismindeki kız, kalemkarlardan genç , - -.. ~:.--~~-~·-·_·-_·_-_-__ ·-_·-____ ·_- _ - _- _ -_ bırakır bir adam değildir. Gelin, vazge-
- Kızın, kazaen hamamın külhanına bir usta ile sevişmişti. Ve doğruca kal- Yeni neşriyat 1 çin bu sevdadan. Yoksa hepinizi birer bi-

düştü; yandı. fasına koşarak: rer haklar alimallah ... 
Demış. lerdi. Ve kı-ın ecvalan ile - Aman kalfam, canını kalfam, ne cÇocako. n «Ana• - tıÇocut. dergisinin M . tl t 1 olan 

..... , ".J 1 d 1 İç'ını Marmara çı- 62 nci sayısı bugün çıktı Çocuk E.5lrgeme anevıya arı za en sarsı mış 
beraber, bir mikdar da ihsan vermiş- 0 ursa sen en ° ur. ' K , uı mızın ok Ih i val:ışi ve müfteris herifler bu sözler k:ır-
ıerdl·. rası gibi yanıyor. Benim derdime der- urumunun sır~ yavr arı unıa t -

yacını tatmin etmek kaydlle çıkardığı bu şısında büsbütün durakladılar ve :ır:ıla-
Gel zaman, git zaman, n!hayet, meş- man ol.. demişti. Ve macerasını kalfası dergi her nüsha daha miikemmeı bir şekil rında fıskos ettikten sonra çekilip gitWer. 

rutiyet ilan edilmişti. Bu Ahmed Ham· na nakletmişti almaktadır. Kurum, ailelere hltab edecek o- Şayed bu sürü arasında 0 eski neferim 
t 'd z il k lf aklı bı:ı<:ından •t lan e:Ana. isminde bir dergi çıkarmaıı.a da k di·, şuraya buraya, hatta bazı gaze e ı a- ava ı a anın, -ı gı • 6 b:.ılunmamış olsaydı, bugün belki de ço -· h k 1 . karar vermiştir. 

ı·ehanelerı'ne mu"racaat ederek: m~ti. Çünkü; Niga naz, çı ı ması ım- +.an toprak olmuştum. Herhalde iyi ta-. · Yeni Türk - Eminönü Halkevi taratın-
_:_ Abdülhamid; benim üvey kızımı, kanı olmıvan bir yola gırmışti. Eğer se- dan ayda bir çıkarılan <Yeni Tün> mec _ liim bu meselede de imdadıma yetişmiş, 

hamam külhanında çatır çatır yaktır- vi.ştiği ad;m b ir Müslüman olsa, bir ıle· mıııasının 59 uncu sayısı çıkmıştır. Bu sayı- bc::ıi linç edilmek gibi korkunç ve tüyler 
mıs. Anası o tarihtenberi mecnun gibi receye kadar çaresi bulunabilirdi. Hal da bir çok al~kalı yazılar vardır. ürpertici bir akıbetten kurtarmıştı. 
bir. halde. Padişahı dava edeceğim. buki Nigahnazın seviştiği genç, bir Er- Halkbil~i Haberleri - Eminönü Halke- Bizim teşkilata mensub gönüllü cüz'ü-

Dive bazı şeyler söyliyerek bunları meni idi. O tarihte, bir Müslüman k:11- "1 tarafından ayda bir çıkarılan Halkbilgisi t::ımları yararlıklarını, faydalarını, kml-
.J b' H · f .. 1 • 1 Haberleri adlı folk.lor mecmuasının 73 üncü 

gazetelere yazdırmak istemiş Vi! hatta nın ır ırıs ıyana yan goz e oa.unası lar belediyesine hücum ettikleri gu"n, iE-
h sayısı çılan~tır. 

Bakırköy telgrafhanesinden, mabeyn bile, akla ve avsalaya sığmıvan h.i: hi- -------------- bat etmek fırsatına ilk defa olmak üzere 
başkitabetine: yanet telakki edilirdi. ,r °"'\ m:il oldular. 

•Zati şahane hakkında bir davamız Mütaassıb kalfa. öfkesinde:-ı çıld.ra- Bir Doktorun ı Bir bölük piyade askerile müstahkem 
var. Fakat padişah aleyhinde davayı cak hale gelmişti. Fakat, acemisini zab- Günlük C11martesı bi!" kaleye benziyen belediye dairesini 
muvafık bulmuyoruz. Bu meselenin a· tedemediği için kendisi de mes'ul ola- Notlarından (") içgal ettik. Belediye dairesine kale gıbi 
ramızda halli için sarayi hümayuna cel- cağı cihetle, bu acı hakikati tıe 11:ız' ne- dedim. Hakikaten de betondan yapılmış, 
bimi istirham ederim• darlara, ve ne de Bürhanettin efendinin Mevsim hasla/ığı: kuvvetli bir bina olan cHamburg, ı)e:e-

siııin mostrasını dolduran ve elektrik de küçüğüıı ince sesi aksediyor: 
ışığı altında sarı yakuttan bir salkımı an- - Anne ... 
dıran üzümlerin lezzet ve tadını gözlerile Küçük Mehmed buna cevab alamıyor ... 
adeta yer ve içer gibi seyretti. Ben düşünüyorum: 
Beş on adım yürüdü. Adımları müte- Belki sabahtan ak~ma kadar küçük, 

reddiddi. Bir an durdu, durakladı ve za-ı narin ve zayıf vücudile ıslak kaldırıf'l
yıf vücudünü parkın ıslak parmaklığına larda koşmak, tramvaylardan •tramvay
dayadı ve sonra bir hareket hamlcsilc lara atlamak suretile tehlikeli şerait al
ge:i döndü. yemişçinin önünde durdıı. tında hayatını kazanmak bu yavruc;ık 
, _ Kilosu kaç kuruş bu üzümün ?.. iç:n çok elim bir mecburiyet olduğu h~l-

Manav cevab verdi: df' küçük Mehmedin hayatta belki en bü-

2 kur )Ük tesellisi bu izbede anasile karşılaş-- 5 uş ... 
maktır. Tekrar ince sesi aksetti: 

- 20 ye olmaz mı amca!.. - Anne! ... Anneciğim! ... 
- Ne kadar istiyorsun?.. Kulübenin kapkaranlık manzarası ve 
- Beş kuruşluk. küı:ük Mehmedin içeriye akseden hıçkı-
Dikkat ediyorum, şimdi küçük Meh- rıkları bana her şeyi anlatmıştı. 

mc-din adımları daha çalak, daha zinde.. Şapkamı çıkardım. Ayağımda yürüy~-

7..<?ytin ekmekten başka üstelik 5 kuruş- celr kuvvet olmadığı için orada ilk rns
luk üzüm alabilmenin vermiş olduğu hu- geldiğim taşın üstüne oturdum. 

diye dairesi bizi ortaçağ kaleleri g:bi 
Zatürree 1 diişmanlarımıza karşı muhafaza etti. Biz 

r 
topu topu (300) kişi idik ve bu küçük 
k:.ıvvetle tamam dokuz saat binlerce kı
zıla karşı koyduk; mukavemet ettik. 

Spartakisller civardaki sokaklara da-

Mevsim hastalıklarından olmak üzere 
şurada burada zatüreeler görillıneğe 
başladı. Zatürreenln mikrobu malümc!ur. 
Pinomokon denlilen bir mikrobu vardır. 
Bu her zaman ağzımızda, boğazımızda 
bulunur. Fakat biz zatüree olmayız. za
türee mikroblarının akciğerlerde faaliyet 
göstermeleri için vücudün müvazenesln
den bozulması ;1\zırndır. Vücudün müva
zenesinden bozulması da şiddetli soğuk 
algınlığı neticesi lle hasıl olur. Yağmur 
altında ıslanmak, ... ereyanl havada kal-

ğılmışlar ve en küçük manialardan isti
fade çaresini gözönünde tutarak bizi mu
hasara etmişlerdi. Belediye daire.sinin ö
nündeki tarasalar karşısında vücude ge
tirdikleri barikadlardan bize karşı fa"ı

losız, lakin tesirsiz bir mitralyöz ateşi aç
mışlardı. Bina cephesi isabet eden mit
ralyöz kurşunlarile sıyrılıyor, kabuk ka
buk olup dökülüyor, lakin mermilerin bi
ze kadar nüfuz etmesine mani oluyordu. 

Bizim elimizde de mitralyözler vardı. 
Bunları pencereler gibi tabiyevi nokta
lara yerleştirmiştik. Onlan.Q. mitralyöz 

K A 

Kızıllar l:u ademi muvaffakiyet Ü 

ne şehirde tutunamadılar ve (Harnbll 
~C'niden sükuna kavuştu. Lakin cliı. 
burg~ sakin olmakla diğer Alman ,ehif 
)eri kızıl tehlikeden kurtulmuş olmuY0 

du. Bilakis p€k çok Alman şehirlerde 1'. 
gövdeyi götürüyor, bütün vatan ihti 
ateşleri içinde cayır cayır yanıyordu. 

Almanynda şimdi Spartakistler, 1c; 
nıiinistler, bolşevistlcr, anarşistı~rd .....ı 
türemiş olan siyasi teşekküllerin nt>P"" 
yurdu bir kan ve ateş tufanı içinde ~ 
ğup öldürmek, düşmanın yapamadığı 
şeyi yapmak istiyor gibi şuursuz hare~ 
ediyorlardı. Bizim gönüllüler ise bütO 
bu kana susamış çapulculara muhal~ 
Onlar nizam ve intizam; sükun ve ~J~ 
tarafdarı idiler. Biz mevcud müşkülıe' " 
yenerek Almanyayı h erçebadabad ıcııt' 
tarmak istiyen o zamanki hükUmete_ ~ 
dıktık. Ben hususi bir ahzıasker şul:IV 
vücude getirmiştim. Hatta gazetele" 
ilan dahi vererek gönüllü yazıyordu~, • 

Gönüllü kıt'alanm yalnız (HaınbUn' 
c!a değil, hatta (Berlin) de bile meŞtttSf 
du. (Arkası 1'Clf"~ 

• ::.Jl1 

Nöbete/ 
ı~czaneler 
Bu rece nöbetci olan enaneler ~ 
dır: 

İstanbul clbetindekiler: ti' 
Aksaraydq: (Sarım). Alemdarda: (/. v 
dülkadlr). Bcyıazıdda: <Cemli). satnl şif 
yada : (Erofilos). Emlnönünde: cae e' 
Kemall. Eyübde: <Arif Beşir). Fenerci 1". 
(Emllyadl). Şehremininde: <N~. 
Şehzade başında: <İ. Halll). Karagii111d 
rukte: (Suad>. Küçükpazarda: cNecJ 
Ahmed). Bakırköyünde: (İstepan). 
Beyoğlu cibetindekiler: 
İstiklal caddesinde: CDelli.suda). 'feP" 
başında : CKlnyoli>. Karaköyde: (11~ 
ytn Hiisnü). İstlklll caddesinde: <Llı:tı 
ciyan). Pangaltıda: (Narglleclyan). 1' 
şiktaşta: (Nall Halid). 
~faziçi , Kad!köy n Adalardakiler: ıl' 
Usküdarda : <Imrahor>. Sarıyerde: c.rttO' 
rt>. Kadıköyünde (Saadet, Osman l11l 1ı• 
si). Büyükadada (Şinasi Rıza). HeYııe 
de: (Tan1l4). ~ _..... 

ş E zur ve teseJliyet onu adeta değiştirmiş, Yukarıda Allahın göğü, izbede küçük 
yorgun yüzüne bir beşaşet ve yorgun vü- Mehmcd ve dışarıda ben, üçümüz birbi
cuılüne adeta yeni bir hayat kudreti ver- r:mizdcn habersiz ağlıyorduk ... 

m:'.:!· 
Belli etmeksizin onu takib ediyorum. 
Bu takibim, Sultanahmedin yangın sa

l.asındaki harab bir kulübesi önünde ni
ha• ·e• buluyor. 

Yarınki nüshamızda: 

Hastayı ziyaret 
Çeviren : Faik Bercmen 

mak, üşümek gibi vaziyetlerde a\C'lğer
lerde ihtlknn yani kan hücumu vaki olur. 
Ve zatfirree mikroblan da derhal faali
yete geçerek bu mühim hastalık ilan o
lunur. Kışın bilhassa sonbahar ve ilk
baharda hava ve muhit derecel harareti
nin tebeddülatı zamanlarında bu has
talık daha ziyade görülür. Şiddetll bir 
ateş ve titreme ile başlar, baş ağrısı gö
rillür, öksürük olur ve böyle 7, 9, ıı gün 
devam ederek büyük bir ter krlzl ile has
ta şifayab olur. Fakat bu her zaman ma
alesef böyle bitmez. İhtlliitatı 'kalbiye vn
kubulur. İhtiyarlarda, kalbi zayıf olan
larda, alkollk olanlarda bu öldürücü ih
tllfltlar daha zlyade beklenlllr. 

(•) h a etlan kellp Uk.la711US, yalı8\ 

bir aıı.tau Ja•lf*JnJJ kol1elat1•• 1aııı•aa. 

SıJuatı amanmızıla b• aetıar bir • oldor 
~"' lmıladınııa yetl'9blllr. 

NIO.IAl~IMA 
Grip, Baş ve Diş Ağrıları, Nevralji, Artritizm, Romat ~ 

Bi an ıslak g"cenin soğuk havası ic;in-

• 
• 



~ İkinciteşrin S O N P O S T A 

•• 
Oşütmenin, Grip, Nezle, Baş ve Diş Ağrılarının Kaf'i Hacı KESKiN KAŞELERİDİR. 

Sayfa 15 

Bahçekepı 

Sa:ih Necati 

t LAN 
ETi BANK EREGLI KÖMÜRLERi iŞLETMESİ 

1 
Kömür Satış Şucesinden 

t stanbulda ve bilfilıara icabında Zon guldakta iJllUhascbe !işlerinde çahi" 
ırılrnak ·· ı ·· t di b" tıı uzerc seksen liraya kadar aylık ücretle ve imtihan a mup e ır 
ernur alınacaktır. İsteklilerin aşağıdaki şartlan haiz bulunmaları lazımdır. 

1 - Türkiye Cumhuriyeti tabaas ınıian olmak. 
2 - Askerlik hizmetini yapmış bulunmak. 
3 - Yaşı otuzdan yukarı olmamak. 
4 - En az Lise veya Orta Ticaret Mektebi mezunu olmak. 
5 - Sıhhat raporu ibraz etmek. 

13 
6 - Bir suçla mahkum olmadığına dair vesika ibraz etmek. 

'l' u şeraiti haiz bulunanların imtfüan günü olan 10 ilkkanun 1937 ye kadar 
~de İskele caddesinde 28 numaradaki daireye müracaatları. 

~nhisarlar Umum Müdürlüğünden: 

1 
imtihanla Memur Alınacaktır,, 

tıa:arcrn i~ mülhakatında açık ve açıl3c ak memuriyetlere imtihanla memur alı
frır ~~r. I:"tihan İstanbulda 30/11/9;}7 Salı gü~ü saat ~3 de ~ir~ecide ~nhisar
ğıd;ık· rnurın kursu binasında yapılacnktır. İmtıhana gırmek ıstıyenlerın, aşa-

l ~ e~saf ve şeraiti haiz olmaları gerektir. 

2 
_ Lac.kal otta mekteb tahsilini biti rmi~ olmak. 

3 AsY.erlığini cfili veya kısa hiznıe t!i> bitirmiş olmak. 

4 -
21 yaşından aşağı ve 30 yaşınrlan yukarı olmamak. 

5 
: Sı~hatli olmak ve vazife ifasıra mani bir rahatsızlığı bulunmamak. 

13 İyı ahlak sahıbi olmak. 
u beş maddedeki şartların muhakkak tcvsiki gerektir. 

ı • İmtihan mcv zuu şunlardır: 
2 = liesa,P : Adadı mürekkebe, tak sim gurcma. halita. tenasüp, faiz. iskonto. 

3 lienaese : Satıhlar, Hacimler. 

4 - Muhasebe: Usulü defteri cİhtiy:ır idir.> 

5 = C~ğrafya: Umumi Türkiye. 
.,., Rıtabet : Orta tahsile göre. 
~~ot· t . 

uç Intihana girmek istiyenler şimdiden ih dilekçe ile ve evrakı müsbiteleriyle 
n adet fotografla birlikte İdaremiz Memurin Şubesine müracaat etmelidirler. 

llına ~.İmtihan neticesinde ayni derecede muvaffak olanlar arasında ecnebi lisa-
• akıf bulunanlarla muhasebe suali ne doğru cevab verenler tercih edilirler. 

:-::--____ c7662> 

l L ev 1 0 • .........., e emırvo"arı ve L man.arı sletm3 Umum tdara;ı ıHi llırı 
\~;::-----------...:;~.:.:.:.::.:.:.:::..:....=.;::;.;~~:.::~ ...... ~--~..::.;..! 
eheş~~ınmen bede~~ ~~250 lira oıan 30,000 :ı.det norma:. hat çam traversi 30/İkin
sırıda /l937 salı gunu saat 15,30 da kapalı zarf usulu ile An karada İdare bina-
n satın alınacaktır. 

~1 u işe girmek istiyenlerin 4662.50 lira Jıl{ muvakht teminat ile kanunurı ta
n eıw· 14
130 

gı vesikaları ve nafıa müteahhitlik vesikası ve tekliflerini ayni gün saat 
Ş~ a kadar komisyon reisliğine vermeleri 15.zımdır. 

lla!ı):tıanıeler 341 kuruşa Ankara, İzmır, E~kişehir ve Haydarpaşa veznelerinde 
~ktadır. (7719) 

Nafıa Vekaletinden ı 
2913'' • A Siltrne ırınc ~anun 937 Çarşamba günü saııt 15 me Ar.karada Vek~let Malzeme Ek-

~af İnl<·o:nısyonunda 171185 lira muhammen b~dellı 90 ~d.et basıt ve 3 adet mu
elt~ı gı~z makas takımı ile 4 bı\_sit makaslı bır teJakkının kapalı zarf usuliyle 
e t?nesı yapılacaktır. 

kar~ hususa aid eksiltme şartnamesi ve tefcrrüatı 856 kuruş mukabilinde An
~ a Vckitlct Malzeme Müdürlüğünden alınabilir. 
f uvakkat teminat 9809 lira 25 kuruştur. · 

?e~~e>kli.~erin teklif mcktublarını talimatnamesin~ ~öre ~ekaletten alınını§ Mal-
14 d muteahhidliği vesikasiyle birlikte 29 Birincıkunun 937 Çarşamba günü saat 

::----- e kadar Ankarada Malzeme Müdürlüğüne vermeleri IB.zımdır. c7627> 

___ ;;;;;,.------------------...;;;,;;,;;,;;;;;;:;;; 
u. Müdürlü~ünden: L inhisarlar 

Ca~ ~ İdaremizin Cibali Tütün F':bri°kası e~rafına şartnamesi mucibince yapıla
l'tıtı§t~:tvarla binanın harici badana i§i p.11nrlık usuliyle eksiltmeye konul- ... 

ır_·R . . 
l!l eşıf bedeli 9~6 lira 32 kuruş ve muvakkat temınatı 73-98 liradır. 

"a~1 - Pazarlık 7/XII/937 tarihine rast hyan Salı günü saat 14 de Kabataşta Le· 
hım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

a:1n b-:--· Şartname ve keşif nameler 5 ltu :·uş bedelle hergün sözü geçen şubeden 
a ılır 

'V • 
lt.ollli:- İstt>klilerin pazarlık için tayin ed iien gün ve saatte yukanda adı geçen 
~gelmeleri ilfın olunur. cB.> c7867-. 

Ştıı· IDL1KLERİ İMAR CEMİYt::'l'i NDEN: 
Cenıı bılıhtı Yetlmtztn, 938 yılı lçln takvim ve muhtıra çıkarmadığı ve plya&adakl takvim Te 

~hiç bir allıkası bulunmadığı sayın halka ve müessesata arzolunur. 

l<oıayhk-Şıklık Dr. IHSAN &AMI ---llıııı. 
'4ır tı1dı11 •••ol ~olorlıllı •••· 

Jln apo, merekl111 B•y•nfar. onl•r 
için rıpılmıt olon bu HlllDr-•O· 
letla., 9l7orok 9ık1t§ı da tıml" ol• 
mit olurlor. Hululu lncıltlr VO• 
Cuduft tınuDbGnO dGıoltl• •• an 
Udld hırıkıllorılı bllı kıt"ln•" 
••1maı 

Flyıtı ı 7 112 lirada• ıtıltor•"' 

Satıt ,.,ı ratnıa ı 

ISTANBUl, Btroilu 
Thıl "'oydan• 12 No. ıu . 

Mı§oıımııı ı lyoral ıdln lı ••t• 
ı:. No.lu lorllımlıı lıt17 nlı. 

BAKTERiYOLOJi 
LABO RATU ARI 

Umumi lcan tııblilitı, frengi nolct.i 
naz.arından Vauermao vo Kabn teamül
leri , lcao küreyvatı Hyılmuı, tifo ve 
ııtm. ha.Ulılcluı tethiıi, idrar, balgam, 
urehat kaxurat ve ıu tahlilitı, ültra 
uıilcroakopi, hu1Uıi qılmr i.tiburı. Kand• 
üre, telcer, Klorür, Kollutorin ınJlctarlan· 
DID tayiıı.i. 

Divanyolu: No. 113. Tel: 20981 , 

il..~ Flyıtlı•ımııda ııa1Gk tı11ınaı. 

• o b Peratör. urolog ·~ Can Rızkullah Kürdi 
r. Mehmet Ali Halepte bütnn Tilrkçe 

hast"lıkıf drar yoHarı ve yabancı gazete ve 
Eın~rı mut~hassısı . .l<öprU'>171 ı mecmualar bayii 

ınonn ban, 'l'el: 21:11.> ~ '•••••••••••••" 

l 
• Teneffüs yollarile geçen hasta

h ki ara karşı ·koruyucu, tesiri 
kat'i pastillerdir. Nezle, bron
şit, grip ve boğaz rahatsızhk-. -
larında, ses kısıkhgmda pek 
faydahdır. Bütün eczanelerde 
bulunur. 

INGİLİZ KANZUK ECZANESi 
BEYOGLU • ISTANBUL 

l lstanbul Üniversitesi Arttırma, Eksiltme ve 
Pazarhk Komisyonu ilanları. ... 

1 - 348 bin 437 lira 96 kuruş keşüli İstanbulda Cerrahpaşa hastanesinde ya-
pılacak Şirüji Kliniği binası inşası kaplı zarfla eksiltmeye konulmustur. ' 

2 - Bu işe aid şartnameler §Unlardır: 
A - Eksiltme şartnamesi. 

B - Mukavele projesi. 
C - Bayındırlık Genel şartnarne~J. 

D - Özel şartname. 
E - Keşif cetveli, tahlili fiat cetveli, mesaha cetveli. 
F - Proje . 
f stiyenler bu şartnameleri ve evrakı keşif bedelinin yüz binde be~ı nısbetin

de bedel ile Güzel San'atlar Akademisi Tatbikat bürosundan alabilirler. 
3 - Eksiltme 29/11/937 Pazartesi gün li saat 16 da Üniversite Rektörlüğünde 

yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için istekliJerin lı7 bin 687,52 lira muvakkat temı
nat vcrmes~ ve bundan başka aşağıdaki vesikaları haiz olup getirmesi Uı.zımdıl'. 

1 - 1937 senesine aid 150 bin liralık Da ymdırlık Bakanlığından alınmış inşae.t 
müteahhitlik vesikası ve talibin kendisi bizzat mühendis veya mimar değilse 

inşaat müddetince fenni mes'uliyeti kabul ettiğine dair bir mühendis veya m:
marın Noterden tasdikli senedini ve yahut da bir mühendis veya mimarla miiş
tereken taahhüde girdiğine dair noıer spnedi vermesi. 

5 - Tek!il mektubları 3 ncü maddede yazılı bir saat evveline kadar Üniver

siteye getirilerek eksiltme komisyonu başkrmlığına makbuz mukabilinde verile
cektir. Posta ile gönderilecek mektubların en geç 3 ncü maddede yazılı saate ka
dar gelmiş olması ve dış zarfıiım milhUr mumu ile iyice ka'P8tılmış olması şart~ır. 

Postada gecikmeler kabul edilmez. c 7541' 

~ 

1 _ MUhammen bedeli 6020 lira tutan Fen Fakültesi Jeoloji Enstitüsüne alı
nacak aletler 22/11/1937 Pazartesi günü saat 15 de Üniversite Rektörlüğünde 
fhal~ edilmek üzere açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunda yazılı belgeler ile beraber % 7,5 muvak
kat teminat verinelerl lazundır. Liste ve şartname hergün Rektörlükte görüle-

bilir. c7475> , 

•atın ahnır \ 
(;

ski ve Yeni Halıl;Jr 
nbuı Posta kutusu 261 e \ 

Piyasada MEVCUT BÜTÜN 
TIRAŞ SABUNLARINDAN 

ÜSTÜN olan 

BOZKURT 
tıraş sabunları. 

ÖZTÜRK ÇOCUKLARININ 
M AL 1 D 1 R ve ÖZ T 0 R K 

işçilerinin elinden çıkmıştır. 

Teneke kutusu 25 kr .. 

mektupla mnracaat. 1 

Son Posta 
Yevmt, Siyası, Havadla ve Halk ıazeteal 

Yerebatan, Çatalçeşme sokak, 25. 
İSTANBUL 

l 
! 
l 
l •=-----==-==--=====---------1 

Gazetemizde çıkan yazı ve l 
resimlerin bütün haklan 1 
mahfuz ve gazetemize aitür. 

-·ABONE 

TO'RKİYE 
YUNANİSTAN 

ECNEBİ 

FIATLARI 
t •. 3 1 

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

-1- 750 400 150 1 
2340 1220 710 270 

1 

2700 1400 800 300 

Abone bedeli peşindir. Adres 
değiştirmek 25 kuruştur. 

Gelen evrak 6eri 11erilmes. 
lliı1Jlardan mu'aliyet alınmas. 
Cevap ıçın mektuplara 10 kuruıluk 

Pul ilavesi lizımdır. 

Pona kutusu : 741 İstanbul 
Telgra/ : Son Posta 

Telefon : 20203 



Bu radyon 
ay rı şaya 

hayret bi 
hidisedir! 

Id ıuesi güç ve karışık 8 

veyn 4 dOğme yorine 
büıthi ayarkrı bir mer. 

kezden idare eden tek 
düğme geçnıiştir. 

1 H s N 
Yarım yağh gece ve ,deniz kremlle 

Menekşe ve acıbadem 

Yağsız Kar Kremi 

ACIBADEM Y AGI 
KREMİ· 

Çilleri, sivilceleri, ergenlikleri izale eder. ihtiyarla 
gençleştirir, gençleri güzelleştirir. 

HASAN ismine v• marka•ına dikkat. 

Bunlardan başka yalnız PHILIPS'in temin edeb1ldiği bir çok tek!mnl rncfyonuzu •intihap etmeden önce 1938 
PHILIPS modellerim tecrabe ve tetkik ediniz. 

&atıf • PHİLİPS S~ONU Galata Jeneral Han, Voyvoda cad. t 7 ve acentaları OROZDİBAK, İstanbul BAS
MACIYAN, Istiklal caddesi, Beyoğlu - EKREM, Kadıköy Muvakkithane caddesi 49 - AHMED ve 

yerleri HAMİD Özgül, Pendik ve başlıca taşra vilfıyetleri. 

Baş, uiş, nez ıe, grıp, romatızma nevralJı, kırıklık va LütUP 
ağrılarmızı derhal keser. icabında günde Uç kaşe ahnabilir· 

Taklitlerinden sakınınız ve her yerde ısrarla Gripin isteyiniz. 
~ .. t ·il ... il • •. ,..,, - ~ ... , . • - ••.. 
·""'-"A -~~ ~ x .... )it.,... .:.. -... • •··. 

- K Di • 
1 ' •••• Gri ~Eilşit • ·Dil 

Romatiz a ve işitmekten 

"EVU• Matını isteyiniz: 
ft:IM, mOd .. Ye nyat hueueunda dljier yUk.Mk1 

f'arka .uıı,rıe muk•v••• •diniz.• 
ttuııanan1&rcsan bir fikir edininiz~ 
,•tt•. o vakit nıofn nerkeeln - -

REVUE 
wtını ı.rcın ettıJını anllyacakaınız. 

• 
UmumT Depaeu: l•t.anbuı, B.ahQe Kapı, Tq .... n 22 T•l•fbn: 21354• 

bilsaıe gelen bitin 
ağrılara karşı en 

kuvvetli iliç •• 

Lüzumunda günde 3 tane alınabilir. 
Mide ve kalbi yormaz - Tesiri ~nidir. 

Taklitlerinden sakınınız, ısrarla SEF ALIN isteyiniz. 
1 lik ve 12 ilk amballjları v•rdır. , 

&EFALIN'I bir ker• tecrDbe ellen onu ısrarla istemektedir. Siz de ahnız. 

ıı. ;, ''' • • • • • • 1 ' 'P-.. U-.... -L ..... rrM·üSıii.ia"E"vr8il'I 
Ş lSTANBUL A. BEYAZIT 

HAKKAKLER c 
No, Sl • 53 f 

Kullaoıl~ıı POSTAPULU ahn1r i 
Her çeoıt aatllır : ----·-·-... -............ -..................... _.: 

Son Posta Matbauı 

Ne§?iyat Müdürü: Selim Ragıp Emeg 
S. Ragıp EMEÇ 

SA:llİPLEBİ: :.t. Ekrem UŞAKLIGtL 

ZlRAA T IŞLERİLE UGRAŞANLARA 
Bol ve iyi mahsul elde etmek için Amerikan UfOIO 

"AMOFOS,, 
Kimyevi gübrelerini kullanınız; Anadolu için Aceot• 

aranmaktadır. Tür ki yede yegine sab~ yeri: 
Agro Kimya MUesseseal 

Posta kutusu 640 İstanbul 
Meccanen katolog gönderilir. .J 


