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Suriye Başvekili "Hatay Nankin üstünde Rus 
itilifının tasdiki işi bir ye Japon tayyareleri 

aya kadar bitecek,, diyor Çin hükOmet merkezinin semasında 
Bay Cemil Mürdüm dün bu itilaf için endişe verici bir kovalamaca 

lstanbuldan geçerek Parise gitti sovye;~t~~7 ;::::.~:d::ra!!~
1

::t;!r~::duna 
Hataydan gelen garib bir haber: Milletler Cemiyeti hey' eti seçimde Türk 
olmıyanlann Türkler lehinde re1 vermekten menedileceklerini söyledi. Bu 

meseleyi ehemmiyetle tedkik ve takib etmemiz lazımdır 

• 

(Sağda) Milletler Cemiyeti! heyeti Antakyada, huıuıt muhabirimi.ıle beraber, 
Türk mümeariller bir arada 

Japonların hücumuna karp hcızırlancua Na~klnden bir manzara: ..... 111Jare ı>om
balanndan korumak üzere ı1em unıll erle tel kafesler içine alınan bir 4blde 

I:Iataydan garib bir haber geliyor; bu said bir şey yoktur. Buna rağmen ortaya 
ienı doğan küçük devletin ilk teşkilitını böyle bir fikir atılması, acaba maksadın 
~rmıya aid hazırlıkları Y•Moak elan yanlıf bir ifadeainden mi ibarettir, yoksa 

~ılletlcr Cemiyeti heyeti Hatayda ted - bu heyet her hangi bir tefsirin tercüma-
ıkıe:de bulunduğu sırada ortaya bir ce- nı mı oluyor? Bunu tayine, bizce, fU da

ınaatın diğer cemaat lehine r€y verme- kikada imkAn yoktur. Hatay Türklerinin 
s~n~ müsaade edilmiyeceği hakkında bir meseleyi <>hemmiyetle takib etmekte ol
fıkır atmıştır. Ne Hatay ana yasasında, duldan gibi bizim de bu bahsi ayni su -
rı.kae de bunu tefsire yanyacak sair vesi - retle tedkik ve takib etmemiz lazımdır. 

la.rda böyle bir memnuiyet tesisine mü- (Devamı 11 inci ıayfada) 

Antepte meydana N. Menemencioğlu 
çıkan silah deposu Devlet vekili oluyor 
Ankara 22 (Hususi) - Gazianteb ce - Ankara 22..(Hususi) - Parti wnumt he

Zaevinden kaçan beş idam mahktimu yeti azalığından siyast müstepr olanla
lıakkında cezaevinde ve civarında araş- rın timdi tekrar eski vazifelerine avdet 
brınatar yap1lırken Ermenilerden kalma etmeleri ve Numan Menemencioğlunun 
bir silah deposu bulunmuştur. Bu de - devlet vekilliğine cnezaretsiz nazır• ta -

(Devamı 13 üncü ıayf'lda) yini ihtimali vardır. 

Tramvay ve Elektrik, 
Şirketleri Istanbul 

Belediyesine 
Belediye, istanbuldaki tekmil nakil vasıtalarını idare 

edecek, bu suretle 20 milyon liraye çıkacak 
olan şehir büdcesile lstanbul sür'atle imar edilecek 
İstanbulda mev -

~d her türlü vesa- l 
ltı nakliyenin bir el ı 
~n idaresi zarurl f 
vır halde bulunmak 
tadır. 

İstanbul Beledi .. f 
Yesi Avrupada ve .. 
•aiti nakliye işlerini 
tek elden idare e .. 
den şehirlerin bu hu 
IUsdaki nizamları • 
Ilı getirterek ted . 

~k etmiştir. İstan • 
uı şehrinde mev • :d bihlınum vesa • 

nakliyenin bir 
•lden idaresi hüldl- Tramvay ve Elektrik şirklerinin biMn 

;1.:,tcede kararlaşmış ve bu i§ beledi • bu hususda hazırlıklara başlamlf ve te 
-. e verilmi§tir, İstanbul belediyesi J (Devama JO uncu ıaJllada) 

Suriye Başvekilinin 
"Son Posta"ya beyanah 

Londra 22 (Hususi) - .Japon or - dafaa hatlarını takviye etmişlerse de. 
dusu, Suçau'nun işgalinden sonra Nan Japonların ileri hareketini durduramı-
kine doğru serbestçe ilerlemekdedir. yacaklan zannedilmekdedir. 

Çinliler, bu mıntakadaki son mü - (Devamı 2 inci ıayfada) 

Yepyeni bir dava 
Suriye Başvekili Bay Cemil Mür

dümün refikası ve hususi kalem 
müdürile birlikde dün akşamki To
ros ekspresile şehrimize gelmiş ve 
Haydarpaşa istasyonunda Vali mu
avini Hüdai Karataban ile diğer ze- Bestekar Sadeddin Kaynak, gazinolardan hakkı telif 
vat tarafından karşılanmışdır. 1•1 tivor, bir kadın hanende ile bir müessese aleyhı.nde 

(Devamı 11 inci sayfada) .1 

--·---·········--... - ..... _ _J dava açh, diğer bestekarları da buna teşv:k ediyor 

F H b 
........ •• Besteklr Sadeddin Kaynak. bundan bir İstanbul vilayetinin maarif mildüriyeıi-

Ta n sa a r ,. y e müddet evvel, hanende MuallA ile onun ne müracaat ederek, ve ücretini vererek, 
çalıştığı müesseseyi işleten Artald, ve sahıbi bulunduğumuz şarkının hakkı telif 

N ti d 
Faruk aleyhlerinde bir dava açmııtL ilmühaberini alıyoruz. Fakat buna rağ -8 z a re n e Kaynak, şarkılarının, kendisine hakkı men, eserlerimize tesahüb edemiyoruz. 
telif verilmeden okunuşundan müşteki Herkes, her yerde, ve her şekilde bizim 

ht b 
•tı idi. şarkılarımızdan müstefid oluyor.> sa 8 za 1 8 r Bestekir, dün kendisile görüşen arka- Da\ı'a ettiğim muessese, şarkılarıma 

daşımıza, açtığı davanın mahiyetini fU karşı bu laübaliyane temellükü göster • 
Paris 22 (Hususi) - Par~_ Soir p cümlelerle anlatmıştır: . mekte çok ileriye gitti. Müteaddid ih -

zetesinin bildirdiğine göre, Sübay kı _ c- Bir ŞR.rkı yazıyoruz, besteliyoruz. (Devamı 13 üncilt..Gyfada) 

yafetini taşıyan dört meçhul phıs, har 

~~::ae~~=:o~!e:~::~=~çt;~ Şehir Meclisinde margarin yaQmm 
tibatına rağmen, bazı kalemlerde araş- . 

~r;aıar yapmağa ~~vaffak olm~lar- ne oldu Ü u tarif edilemedi! 
Bunların bazı muhım evrakı aramış 

'ıar işlerini bitirdikden sonra, nezaret Bir tezadın. hikdyesi: Daimt encütrım 4,?alann.dan biri clstanbulun Jcnar 
oldukları anlaşılmışdır. Meçhul şahıs-ı • "' * 
kapısında beklemekde olan otomobile semtlerindt' daracık sokaklarda otuNn biçarelerin sokak kapılannın hüne 
binerek kaçmışlardır. birer ıandalye atmalannı doğru bııtmıyan meclis Boğaziçi yalılarına don göm-

(Devamı 11 inci sayfada) lek cııılmasına tniilaade etti!> diyor. 

Eğlence şehirlerinde 

60Gün 
cİıte yeşil maılahlı bir Hindli 

kadın .. göğsü, kolları, kulakları, saç 
}arının aruına kadar her yanı pır -
ıantaıar, züınrildler ve incilerle iş
leıunif. Birkaç milyonu üzerine 
takmış takıştırmış, yanınızdan ge -
çiyor. işte ar~~sından Ağah~n ~e -
liyor. Kendinızı canlarımı~ bır sıne
mada zannediyorsunuz.> 

Bu satırları, arkadaşımız Kemal 
Ragıbm gazetemiz için hazırladığı 
fevkalAde meraklı ve şayanı dikkat 
seyahat intıbalarından aldık. 

Pek yakında başhyoruz 1 

Eskiden, iki, üç dakika içinde ifiDi bJ-, 
tirip dağı)ıveren Şehir MecHsfmfzfn dün
kü toplantısı tam bir saat 45 dakika sür
dü. 

Daha geçen zabıt okunurken kızılca kı-
yamet koptu: 

Galib Bahtıyar: 
- Yanlış! diye bağırarak ayala kalktı, 

ve: 
- Biz, dedi, sahillerdeki yalılara ça -

maş!r asılmamasına karar vermemlftik. 
Viıkıa, arkadaşımız Ali Naci, böyle bir 
teklı!te bulunmuştu amma, bunu kabw 
etmemiştik. 

Bu sözler önünde oturan zatı sinirlen
dirdi. 

- Ben, dedi, Naci Aliyim. Ali Naci de
ğilim! 

Fakat onun bu tashihine, kimse kulak 
asmadı. Devam eden bu milnakaıada o -
nun ismi, hep: ,Deıuımı 13 inctl 14S/fada., Galib BahtiJICI" 



• 

2 Sayfa 

Her gün 
Siyasi Müst~arhkların 
Laıvı 

D 
Yazan: Muhittin Blrı• 
ün gelen haberler, Vekiller He -
yetinde yapılan uzunca bir mü-

zakereden sonra siyasi müsteşarlıkların 

lağvına karar verildiğini bildirmıektedir. 
Siyasi milstep.rlıklar yeni ihdas edil -

mişti Bunların böyle birdenbire lağve -
dilmeleri bir dereceye kadar ani bir şey 
görünürse de hakikat böyle değildir. Bir 
hayli zamandanberi bu müsteşarlıklann 
iyi işler bir organ olmadıkları görülüyor 
ve bunlaru:. lüzumsuzluklarından bahse
diliyordu. 

Siyasi miısteşarlık ihdası fikri Türkiye
de yeni bir şey değildir. İttihad ve Te -
rakki devrinde, eski Babıali mektebiıün 
yetiştirdiği ve inkılab fikrine yabıncı 

devlet adamlarının yanıbaşlanna yeni ve 
genç unsurlardan ve pa~lamento içinden 
bir takım parlmanter müsteşarlar ver -
mek ve bu suretle bunların yetişmelerine 
yardım etmek düşünülmüş, fakat, harbin 
gelip çatması üzerine bu tasavvurlar yal
nız münakaşa sahasında kalmışlardır. 

Bıi fikir, başka bir fikirle karışarak İs
met Paşa hüktlmetinin son devrinde tek
rar meydana çıktı ~ malfun olduğu üze
re, meclisin geçen içtimaının son zaman
larında, kanun şeklini alarak hayata geç
ti 

* Siyasi müsteşarlıklar parlamentolu"'iıü-

SON POSTA 

Resimli Makale: 

Derdini soy1euı'.t1en <lernıan bulamaz, derler. l"'akat mü
temadiyen derdden bahsedenın de dinliyecek kulak bula
mıyacaJından emin olabilirsiniz. 

1C Fazla derd dost kaçırır. X 

Sözün !ayda qermesi için her zaman değil, fakat sadee!e 
müsaid vakitte V'e elinden yardım gelecek adamın anfinde 
söylenmesi lazımdır. 

Sözün Kısası 
----

Yazı Ço.E Olduğu /çin 
Bugün Konamadı 

------ - ·---...--
Nankln ilstilnde Rus 
Ve Japon tayyareleri 

(Ba,tarafı 1 inci sayfada) 
Nankindeld ecnebi müşahidlerden 

,alınan haberlere göre, bugün ilk defa 
olarak Sovyet tayyareleri de Nankin 
.ufuklarında görülm~ ve şehri bom -
pardıman .'için· gelen Japon tayyarelP
.rinin takibine koyulmuşlardır. 

Çinliler Mareşal Bluher'den 
imdad istemişler 

, Tokyo 22 (İkinciteşrin) - Viyana
'Clan Nişişi ismindeki Japon gazetesi .. 
,ıe telgrafla bildirildiğine göre Çin baş 
)tumandanı (Çan - Kay - Çek) ismi bi• 

-:;~;:=:~::=::;~~=:::::;::::::~::::::::::::::~;::;::::~;::===:::=:::=:::~~- linmiyen bir ecnebi devletin ataşemi-

( S trıf ~ A R A s o N IR\ A ) literi vasıtasile Sovyet Mareşalı Blu .. '-1 .:=. l6JI per'den imdad istemişdir. Ve icabın -
_ .da Stalin'in arzusu hilafına hareke1 

L.._ __ d ___ b---------------·------------·------------~ etmesi, zira icabında merkezi Çin or -
on ra eledlg, .--""'."H""""E~R~G---.u.-N--8-1-R--F-IK_R_A_. Bir gilreşçiye aşık ,dularının daimi müşaviri Qlabilec~ği -

Reisi tartılıyor Olan Hindli prense• ru bildirmişdir. 
Sovyet ıazetelerinin neıriyptı 

Sen vazgeç 
HolZywood'da verilen bir maskeli 

baloya, komik Şarlo da, Altına hü
cum'dakı me§hur kıyafetile gitmifti. 
Ayni kıyafete girnıi§ daha birçok 
kimseler de vardı. Balo heyeti tertibi
yesi bunlar arasında en iyi Şarlo mu
katlidin.i seçme müsabakası tertib et
ti. Şarla mukallidleri nraya dizilir
k~ hakiki Şarlo da aralanna giriver
di. Orada bulunanlardan biri elini 
onun omuzuna koydu: 

Londr~ 22 (Hususi) - Sovyet har
}:liye nezaretinin organı olan cKrasnaya 
,Zvezda> gazetesi, mülhem olduğu tah· 
min edilen bir makalesinde şu satırları 
yazmak dadır: 

- Şimali Çinde faaliyette bulunan 
Japon kuvvetleri, bu faaliyetlerini Mo 

olistan hududlarına da teşmil ettik -
leri takdird@, Sovyet ordusu ile kar .. 
§ılaşacaklanna emin olabilirler. 

Mogolistanla dostluk muahedesile 
))ağlı bulunan Sovyet Rusya, dostu .. 
nun topraklarına saldıran Japon or • 
,dusunu ezmeğe hazırdır.• 

kumet memleketlerinde çok rağbet bul -
muş organlardan değildir. Belli başlı bir 
şekilde tatbik edildikleri iki memlekette, 
Fransa ile İngilterede, başka başka fikir
lerin ve başka başka an'anelerin mah -
sulleri olarak mevcuddur. Fransada, hü
kfunete iştirak edecek fırkaların veya 
grupların temsillerini kolayla~maktan 
başka bir maksadın eseri değildirler. Yani 
sın narlamentoculuk ve fırkacılık ba - İngilizlerin an'anelenne ne derece 
mı:ı~dan bir ehemmiyetleri vardır. İn- merbut oldukları maltimdur. Bu an'a
gilterede ise parlamento ile hükumetin nelerden biri de Londranın yeni inti
münasebetlerini kolaylaştırmak ve nazır- h~b- e~l-~n belediye reislerinin halkın 
lara yardım etmek gibi maksadlarla te- gozu onunde tartılmaşıdır. 
sis edilmişlerdir. Yukardaki resimde Londranın yeni 

- Sen bu müsabakaya girmekten 
vazgeç/ 

Dedi, Şarlo dönüp baktı: 
- Neye? 

Hindistanın Baba prensesinin Gre • Tokyoda İngiltere aleyhinde 
gory isminde bir güreşçiye Aşık oldu - bir nümayiş 
ğunu evvelce yazınışdık. Yukandaki Tokyo 22 (A.A.) - Bugün İngilb 

- Neye olacak, Şarloyu bir 1<ere- resimde genç ve güzel prensesi, sev - dostluğu cemiyetlerinin ilgasını, büyüj 
cik olsuu sinemada görmedin mi? Ne gilisile görüyorsunuz. ,Britanyaya karşı sempatik siyasetirı 
kıyaj.etin onun kıyafetine benzemiş, Genç aşıklar şimdi bir sirkde bir - .terkini, Hong - Kong üzerinde şiddet• 

Bizde fırkaları hükiimet içinde tem- belediye reisini, bu an'aneye tevfikan 
sil endişeleri olmadığı için siyasi müs _ tartılmasını görüyorsunuz. 

ne de makyajın! likde numaralar yapmaktadırlar. 1i bir kontrol yapılmasını ve İngiltere; «-------------• . . ,nin veyahud herhangi bir devletin Çiıı 
teşar1ıklara esas olmak üzere İngilterede
ki fikir alındı. Fakat, tam İngiltere nü -
munesi tatbik edilmedi. Fazla olarak İn -
gilterP.de bunun bir takım an'aneleri bu
lunmasına mukabil bizde bu an'aneler 
yoktu. Etatist bir rejimde nazırlarm ve
ya vekillerin işleri çoktur; bizdekiledn 
de günden güne işleri artmaktadır. Bun
lara yardımcı vermek ve bilhassa veka -
letlerle parlamentonun münasebetlerini 
kolaylaştırmak üze're bu tarzda müstc -
şarlıklar ihdas edildi. Ve bu sayede bir 
takım yeni unsurların devlet adamı ola -
rak yetiştirilmelerine de yardım cJıl -
miş olacaktı. 

Ancak, müsteşarlar tayin edilip işe baş
ladıkları zaman görüldü ki parlamento
nun fırka taksimatlarmı hükumette tem
sil gibi bir zarureti karşılamıyan ve ay
ni zamanda çalışma an'aneleri yerleşmiş 
bulunmıyaıı bu organlar hükumet için 
bir kuvvet unsuru değillerdir. Ya vazıfe 

ve salahiyetleri vekillerin vazife ve sala -
hiyetleri ile birbirine karışıyor ve bu su
retle makinenin işlemesi müşkülata uğ -
ruyor. yahud da bunların vazifesiz ve 
salahiyetsiz kalmaları lazım geliyordu. 

Salahiyetlerin birbirine girmesi fena 
bir şeydi; salahiyetsiz müsteşarların da 
h!ç lüzumu yoktu. Bu vaziyette siyasi 
mfüıteşarlıklann lağvı tercih edilmiş de -
mektir. 

* Ben o zamanlar bu fikri iyi bulanlar-
dandım. Öyle ümid ediyordum ki siyafJ 
müsteşarlar vekillerin yüklerini hafifle
tecekler ve itlerin daha kolay yürüme -
sine yardım edeceklerdir. Halbuki, İn -
gilterede mevcud olan an'anelerin bizde 
mevcud olmayışı ve bundan başka salahi-
.,..Uer meselesinin vüzuhsuz ve karıiJk 
kalması, ılüsteşarlıklardan beklenilen 
faydanın tahak}tUkuna mani olmuştur. 
An'anelerin teşekkülüne kadar c:idarei 
maslahab yolundan gitmektense bunl.m 
tağvedivermek daha münasib görülmiiş 
.:ıluyor. 

Muhittin Birgen 

Ortamek~eb müdürlerinin toplanhsı 
Şehrimizde mevcud orta mekteble -

tin müdürleri dün Maarif Müdürü Tev 
ök Kut'un başkanlığında toplanmış, bu 
seneki talebe mevcudu, ihtiyaçlar, ted
ıis meseleleri üzerinde görüşmüşler -
dir. 

En uzun ömürlüler 
Bulgaristanda imiş 

Son gün1erde ne§l"edilen bir istatistiğe 
göre en çok yaşıyan insanlar Bulgaristan
da imişler ve adedleri de gitgide artmak
ta bulunuyormuş. 

Bu istatıstiğe göre Bulgaristanda yüz 
yaşını geçenler her milyon ahaliye nis
betle 426 kişidir. 311 kişi ile Kolombiya 
ikinci, 140 ile Brezilya üçüncü gelmek
tedir. 

Bunlarda.n sonra bir milyona nisbetıe 
yüz yaşından fazla İsveçte 65, Belçikada 
25, Almanyada 2 ve İsviçrede 1 insan bu
lunmakta imiş. İngiltere ile Avusturya
da bu nisbet daha küçüktür. 

Bütün Amerika altmış 
ailenin malı imiş 

Amerikan gazetelerinin borsa müver
rihi isminl verdikleri meşhur Amerikalı 
muharrir Ferdinand Ludberg son zaman
larda ne§l"ettiği bir eserinde bugünkü A
merikanın 60 ailenin malikanesi olduğu
nu iddia ediyor. Başlarında Rokfeller ai
lesinin bulunduğu bu altmış aile Birleşik 
Amerika hükUmetlerinin en zenginleri o
lup memleketteki büY.Yk bankerler, bü
yük kumpanyaların direktörleri, nazırlar 
ve diplomatlar hep bu ailelere mensub o
lurlarmış. 

Bu altmış ailenin etrafında daha az 
90 aile faaliyette bulunuyormuş. fakat 
bunlar daha az zengin ve diğerlerinın 
takib ettiği istikametten ayrılmazlarmış. 

En zengin altmış aileden onu iki mil
yar dolardan fazla servete malik bulu
nuyorlarmış. 

Bir Hind fakirinin Hafif meşreb bır kadına jhtilafına herhangi bir surette müda ı: 
Tatbik ettlgu l garib usul tatbik edilen ceza halede bulunmasının reddedilmesini ı. 

Londrada çıkan cBritanya tıb gazete
si» nde Bombay hastanesi operatörünün 
garib bir müşahedesi münderiçtir. İngiliz 
doktorunun bu müşahedesini aynen nak
lediyoruz: 
cBombayın meşhur fakirlerinden biri

si bir gün alelacele muayenehaneme ge
tirildi. Fakirde dehşetli bir emopetzi baş
lamıştı. Çabuk bir muayeneden sonra a
meliyata karar verip midesini açtım. Bü
yük hayretle midesinde -düzünelerle, jilet 
bıçağı, çakı1 -gümüş eşya, anahtar, ve sair 
bunlara benzer şeyler bulunuyordu. Fa
kir hergün ahaliye yaptığı oyunlar ara
sında bunları yutarmış. 

Bunları midesinden çıkardıktan sonra 
fakir tedavi edildi. Sualim üzerine iim
diye kadar hayatına mazarrat vermeden 
san'atini nasıl yaptığını bana anlattı. Fa

İ 11! d d Mi s k . . d lduk ,leb etmek üzere büyük bir miting ak• 
r ~n a a 8 to es ısının e o - d d"lmi d" 

ça hafif meşreb bir kadın vardır. Çap - e Mı "t" ş ı:r.S . k i f k lld · .,, 
ı ınge eıyu a ır ası erı o: 

k.ıncadır. Londrada kırmadığı ceviz kal- ' . .. . ' 
I ].ah h 1 ed k trl· d d"" TeıJıro Yamarnato ve cSıyah Dragonı 

mamıştır. 5 1. a ~re. an aya o- denilen ifrat derecesinde vatanseveı 
nerken, otomobılde evlı bır adama rast - cem· t" f l"d · B T · , d . ıye 1n rnaru ı erı . oyama rı i 

ldamıştırdı. SGt~kes ın yanınldl a kızd kar e~ı yaset etmişlerdir. 
e var r. ule eğlene yo arına evam e- M"t• g d d"" t b" t . . . . ı ın sonun a or ın va anper : 

derken, beş on kişı otomobili çevırmış- ver bay kl 11 k ı·ı · . . . , ra ar sa ama sure ı e, ım ' 
ler ve adamı arabadan aşağıya ındırmış- parator sa ·· ·· d• · 1 1 
1 

d" rayının onun en geçmış e 
er ır. ve imparatoru alkışlamışlardır. 
Kadın kaçmıya koyulmuş, yol kesen- Bundan sonra küçük bir hey'et, in, 

ler, kadının arkasından takib ederek ya- giliz sefarethanesine giderek İngilte . 
kalamışlar ve 3 kilometre kadar sürükle- re hükfunetine Çin _ Japon ihtilafında, 
dikten sonra bir bisiklete atmışlar, tek- ki hattı hareketini yeniden gözden ge; 
rar otomobile getirmişler. Ve adamla bir- çirmesini ihtar eden bir beyanname 
likte Belmullet kasabasına götürmüşler. vermişlerdir. 
Orada bfr papazın evine giderek, kadını --------
zorla önünde diz çöktürmüşler '1e: Hariciye Vekili Ankarada 

c:Bir daha evli adamlarla gezmiyece -
ğine dair:t yemin ettirmişlerdir. 

kir numarruarına başlamadan evvel bir J 
litre, numaralardan sonra gene bir litre, ngilterede en okunmıgan 

Ankara, 22 (Hususi) - Hariciyt 
Vekili Dr. Tevfik Rüşdü Aras bugüı 
buraya gelmiş, istasyonda karşılan 
mışdır. 

uyuyacağı zaman da tekrar bir litre su gazete 
içermış, ertesi sabah midesine üzerinde İngilterede halkın okumadığı bir gaze-
yapışık bir madde bulunan 12 metre u- tc vardır. İsmine cThe London Gazetta> 
zunluğunda bir şerid uzatırmış. d D 1 · • "di R • erle!". ev etm resmı gazetesı r. esmı 

Şeridin bir ucunu da ağzında tutarmış. ilanlar kabine tebeddülleri büyük vak'a
Bir miiddet sonra fakir yavaş yavaş bu 'ıar he~ orada intişar eder.' Fakat bu ga
şerJdi çeker ve midesinde bulunan §CY- zetenin sür'atle hiç alikası yoktur. Eıı 
ler de ıeridin üzerine yapışmış olar~k ~ı- hayati bir meseleden altı ay sonra bah
şarıya çıkarmış. Son uğradığı felaketın setmekte hiç te beis görmez. MeselA, tn
bfr gün .tembelliği tutarak anlattığı u- giltere kralının tac giyme merasimin~, 
sulü · tatbik etmediğinden ileri geldiğtni hadiseden altı ay sonra haber vermiştir. 
ilave eden fakir usulünü doktorun bü- Buna rağmen fiatı da bizim paramızla 60 
yük hayretleri içinde gözünün önünde ku~tur. İngiltere matbuatı bu gazeteyi 
tekrarlamıştır.> lüzumsuz bulmaktadır. ' 
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Ôfle İkindi Yataı 

İSTER iNAN, İSTER İNANMA! D. 

Bomonti şirketi kendisine ''erilmiş olan imtiyazın önü
müzdeki yılın ılk günü bitectğini düşünmüş, hükumete 
baş vurarak: 

- İmtıyaz müddetinin temdid edilmesi veya tesisatın 
satın alınmas• şıklarmda'll ha'ngisin1n ihtiyar edHeceğini 
sorm~ hükfunettcn de mukaveleye göre hareket edileceği 
cevabını almış. 

Bir arkadaşın yaptığı tahmine bakılacak olursa hükume
tin bu şekilde cevab vermesi ne imtiyaz müddetini uzatma~. 

ne de tesisatı satın almak niyetinde olmadığını göstermek
tedir ve bu vaziyette de şirket için tesisatını haraç mezad 
satmaktan başka yapılac2k bir şey yoktur. Bu tahmin 4oğ
ru mu, değil mi lıilrnivoruz. Fakat tahakkuk edecek olur~ 
mevcud tesisatın b:ra yapmıya mahsus olan kısımları ım -
cak bu işe yaradığı: b:ra yapmak için de müsaade almıya 
lüzum olduğu, müsaadeyi almak da şüpheli bulunduğu ci
hetle fabrikayı satın r.lmak istiyenlerin bulunabileceğine 
inanmıyoruz, fakat ey okuyucu sen: 

iSTER 1 NAN, 1 STER l NAN ~ A ·I 



Lord Halifaks'ın Berlindeki 
temasları hakkında mütalealar 
1 
ı 

lngiliz gazeteleri vaziyeti müsbet, Fra~szz gazeteleri 
ise men/ i ve bedbin bir gözle lef sir ediyorlar. 

d. Bu Sabahki J (' ' 
Gazetelerde ı Y~ 

Cumh:~~~Ug~:~sz N~~~İ~l~d Hali- AL: E 
fax'ın Almanyad.ki temaslan. !simli baş- -~~--~---•••r••• 
nıakale .lnde Lordun Almanya seyahaUntn e lord H ali''aks Ber/ine 
f.P.minl yoklamak lcin olduğunu soylemek.- 14 
te, temaslarda görusülen ve gorüşulmesı niçin gitmi'ş; lngiltere 
muht.eınel olan maddelerden bahs ve bazı 
mulaleat serdettikten sonra makalesini şöy- neden korkmuş? 
le bitirmektedir : 

Yazan: Selim Bafll' Em~ " Eğer bu konuşmalar içinde her iki tnra! 
nıümkt.ınse harbten sakınalım ve 1htu6rları 
sulhan halledelim fıkrlne temayüı ettllerse R esmi bir murahhas sıfatile de • 
şiındıllk bunu bile büyuk bir kAr sayma.it lfı- ğil, sadece dinleyici ve dinledik
zımdır. Hakikaten insanlığın ve insanlık 1- Jerini harfiyyen dönüp nakledici bir mü-
çiııde istisnasız her milletin en büyüle kll.n t 
ancak harb ihUmallnl berı.araf etmekle ta- şahid sıfatilc ngilterenin Berline gön -
h;ıkkuk edebllecekUr.. derdiği mümessil ne gördü, ne işitti ve ne 

Londra 23 (Hususi) - Lord Hali- lundurmakdır. Bu müddet zarfında naz hareket etmiş, Alman programını * nakletti? Bütün bunları noktası nokta -
fax akşam üzeri buraya gelm~ ve der- şarkda "e va~ati Avrupada gerek Rus- tam bir surette meydana koymamış. Tan - Ahmed Emin Yalman ıOn dört. sına kayd ve ifade etmek elbette ki münı-
haJ Başvekili görerek A lmanyada e - yaya, gerek Çekoslovakya ile Avus - Bu programın içyüzünü ortaya atan i- milyon Türk köylüsüne uzatılan el. başıııcıı ktin değildir. Fakat Lord Halifaks'uı bu 
dindiği intıbarlar hakkında uzun uza- turya ya karşı hareket serbestisini mu- ki taraflı paktlar doktrinini mevzuu Yb~vzeısm~at. h13 seneDeevvel 1Ankartağya b~eıen ter- seyahatine Fransanın verdiği büyü!c e-
..a. • • • , b k" ı. mu e assısı wey e yap ı ı ır konuı-
"'-'Y~ malumat verl'lll§tır. hafazil cdece~tir. Fakat Almanyanın 1 ~hs eylememiş ve yalnız, kanaat ar mada, terbiyecinin kendisine, maarlfünlzln hemrniyete bakılırsa, belki de kısa bir 

Ingiliz gazetelerinin aldıkları ha - bu hareketi, I ngilterenin gözünden kaç bır surette ileri sürülen bazı avans ta - inkişafı için ıKöye bilgl sokmak• Uizım gel- zaman sonra patlaması muhtemel bir Av
bcrlere göre Alman devlet adamları mış olamaz. lebleri ile iktifa eylemiştir. Bu tal~b - dlğlnl söylediğinden bahsetmektedir. rupa harbine takaddüm ederek Alman -
Lord Halifax'a Alman menafünin her Fransız matbuatı ayni zamanda İ - ler de Avusturyada Plebisit ve ÇeKos- o zaman harekete geçemiyen maarlfin yayı bu maceradan vaz geçirmiye ma -
hangi bir sahada İngiliz menafii He as- ta:lyanın endişe etmesi lazım gelen nok lovakyadaki Alman ekalliyeti için de 8bialfafheatr~-ıkbu sahabda ileri dablr adımtattığ~nı ı, tuf bir teşebbüs gözile bakmak doğru o-
l ~ . . . nı anın u esasa yanan oy e& t- 1 k 
a muaraza halinde bulunmadığı nok - taları saymakda devam etmektedır. daha genış imtiyazlar olsa gerekdır. menleri usuHınü düşünüb askerlikte ça,·uş- aca · 
tası üzerinde teminat vermişler, Ko - Echo de Paris gazetesinde, Pertinax B. Hitler, bu takdirde, müstemleke luk ve onbaşılık yapan köylülere kurs gös- Geçen eylül ayı içinde Hitlerle Muso -
ınün izm aleyhtarlığı cephesinin de bu diyor ki: taleblerini en ileri safa koymuş olsa tererek köy muammı yetiştirmeyi temin yo- lini arasında Berlinde muhteşem bir mü-
ıneyanda bulunduğunu söylemişlerdir. cEğer Führer, Lord Halifax'ın ya- gerekdir. Zira, İngilterenin müstemle- lundakl fikrJnl~ bugün fevkalade semereler lakat yaptılar. Birbirlerine pek çok gizli 
Musaliabe esnasında bütün Avrupa nında iki taraflı paktlar na7.ariyesini i ke taleblerini is'af edememek zarure- ~:~~ğ!~i .. dkebsol ylemekte, Deride de bnnd~n şeyier anlatmak ihtiyaç ve mevkiinde bu-

l · ·· ·· d.. ı· ·ı· b 1 t• d b k b"l Jyu r çok faydalar edinileceği mu- 1 b "k" 1 k t l 'd ' d'kk ınese elen gozden geçirilmişdir. Müza- ]eri sur uyse, ngı ız nazırı una an - ın e ulunduğundan buna, mu a ı tnleasını serdetmektedir. unan u ı ı mem e e ı erı, ı at c-
kerelere muhtelif kanallardan devam cak oldukça sarih bir chayır• cevabın- (belki de merkezi Avrupa meselesinde * dilecek olursa, hiç bir zaman b;ışb:ışa 
edileceği muhakkakdır. dan başka bir suretle mukabele etme- daha tavizkar bir hattı hareket yakib Kurun _ Asım us siyasi müsteşarlıkların kalmadılar. Hatta, mühim tezahürat ya-

Fransız gazetelerinin mütalealan miştir. Fransız hüklımetine Londra - eylemesi muhtemeldir.• n~çln kaldırılmlf olduğundan bahsediyor. Ve pılacaıc olan noktalara giderken dahi ay-
Paris 23 (Hususi) - Fransız mat - dan evvelce verilen teminat, bu hu - Londra 22 (A.A.) _ Jialifax'ın rapo - dıyor lcl: _ rı yollar vt ayn vasıtalar seçtiler. Fran· 

buatı İngiliz Lordunun Berlinden mü- sUsda hiç bir şüpheye mahal bırakma- runu kabine "ar<::!lmba gu"'nkü toplantı - .d• .Naz~iyat bakımından guz~l olan bu sız diplomasisinin müşahedesine na1.a -
. . . . B . :'l r- ı arı ve sıyasi tedbirin flllyat sahasında fay. . . . . . 

saıd hır ıntıba almış olamıyacağı zan- maktadır. O hald~ ~erlı? :•e e~~hte~- sı_nda. tedkık edecektir. o zamana kadar dası olamıyacağı meydana çıkmıştır. r~n, ~ıtlerlc Musolınıyı, bu derece bır -
nında devam etmektedir. Fikirlerine gaden görüşmelerının gızlı ve bılmmı- hıç bır beyanatta bulunulmıyacak ve ile- Büyuk Önder Atatürkün bu sene Kamula- bırlerıne )akın olmalarına ağmen ılbu 
göre Almanyanm bütün hedefi, şimdi- yen tarafı ne olabilir? Alman milleti - rı sürülecek tahminler de bittabi hak•ka· yı . açarken işaret ettiği dlrektıfler arasında derece birb:rinden uzak bulunmıya sev
lik garb hududunda Fransayı atıl bu- nin şefi, belki de ilk defa olarak :{ur - te uymıyacaktır muhim bir dııstur vardır. Millet ve menıle - keden esbab, tamiri mümkün olmıyacak 
._.. •• • • • • • • • • • • • • • •• • • • • •-•••• • • • • • • ....... • • • • •• •• • • • • ••• •• • • • ••••• • • • • • • ~ • • • • • • • • • • • • • • • • • • ketin ha~ır ve selameti için tedbir alınırken emri vakilere tesebbüs etmeden konuş -

B •• k 1 k f d M •• t " • •• p • taklb edilecek olan düsturların kltablara : . .. • 

S ı a U ayım dun arıse ve teorilere değU doğİ-udan doğruya hayat:ı makda fayda degıl zarar mulahaz!l et -r u s e o n e r a n n v~ umumi tecrübelere dayandığını ilçıtı,:a meıer:dir. Aımanya, bü~k h~rbde bi -

H k tt• gosterlr. taraflığını İtiliif devletlerı lehıne terke-ç• hh d ı ti . are et e 1 Bu ifade Ş~nu izah eder ki cumhuriyet hü- den İtalyanın her zaman soldan geri ya-ln mora ası ev e eri k\ımeU, mllh menfaatler için almış olduf,'U pabileceğini düşündüğü için, ona, rnuh-

' 

Orada Avrupa serbest herhangı bir tedbirin - nazarıyaı noktasın- t l'f ı bb .. 1 ·nde kat'i surette b"ı 
dan ne kadar parlak olursa olsun - °"meli e 1 eşe us erı ~ •dd ti t k •d tt• güreş şampiyonasına tecrübe ve tatbikat ııe. muayyen maks9~ ve bağlıyabilec•"ğini sanmıyordu. Nitekim 

Şı e e en 1 e ) j tİrak d k gz.yeyı .. temln edemlyeceğl anlaşılınca derhal Berlin - Tokyo ~nla.şmasına İtalyanın iş-
Ş e ece geri doneceıctlr. tirak etmekten ımtına etmesi, Almanya 

' ' Cünyanın son iki senelik hadiseleri göstermiştir ki 
dev!e!lerin hath hareketi zorbalık ve karışıklık 

am ilerini daha zjyade cesaretlendirmiştir" 

Türkiye pro!es - :ıiteklm sekiz ay ~vvel ihdas edllen siyasi için İtalya hakkında beslediği şüpheleri 
musteşarlar usulunfin bugün tereddütsüz ' _ .. . . 

yonel serbest gü- olarak kaldırılması bu haldkatl ispat etmek takvıye cdt>n buyuk hır scbebdı. F akat 
reş ikincisi Müla - içJn en kun·etıı bir delil mahiyetindedir. vaktaki bu imtinaın kaçınılmaz bir ta-
yim pehlivan, dün Memleket ve mllletln yüksek menfaatle:-l kım zararlar do~urabHeceği Romada an· 
akşam konvam:l • hatalarda ısrar et.mekte değil, en kısa yoldan lasıldı: İtalya da Berlin - Tokyo misa -

bu hataları ıslah etmektedir. • . 
yonel trenile Pari- kına ımza koymıya muvafakat etti. İşte 

Brüksel 22 (Hususi) - Bugün öğle -/karışıklık amillerini durdurmaktan zi- se müteveccihen Büyük JVıj Jet Meclisinin bu ü ç büyük devlet arasında imzalanan 
den sonra toplanan Uzakşark konferan- ı yadc onları cesaretlendirmiştir. Çin he- hareket etmiştir. bu misaktır ki İngiltereyi. on beş gunlük 
sında, Çin murahhası WP!linglon Koo h:ı-1 ye ti murahhasası şu kanaattedir ki !1edef- Mülayim, orada dünkü toplantısı b!r farkla Berline derhal bir müşahid iza-
raretli bir nutuk söyliyerek konferan - Jerdcki tesanüdü hareketlerdeki tesanüd dünyanın en kuv- Ankara 22 (A.A.) - Büyük Millet mına mecbur etti. Çünkü henüz harbe 
sın faa!iyetini tenkid etmiş ve ezcümle takib etıneJidir. vetli pehlivanlari- Meclisi bugiin Hilmi Uran'ın reisliğinde hazır olmıyan İngiltere, Fransanın da 
demı~tır ki: Çin dokuz devlet paktını imza etmiş le Avrupa serbest ~ toplanarak Konya ovası sulama idaresi - bugünkü vnziyette kuvvetli sayılamıya .. 

c- Bu projede ancak umumi prensib- cievletlerden müşterek bir hareket iste - güreş şampiyonlu- nin J 933 yılı son hesabına aid mü taba - cağını düşiincrek bir emri vaki karşısın· 
lcr tekrar edHiyor. Devletlerin almaları nııye kendinde hak görüyor. Bu yalnız ğu için güreşecek- Mülayim pehlivan kat beyannamesi ve yjiksek ziraat Pns - da buiunmaktan çekindi. 
lazım geJen müşterek hareket hakkında mezkur muahedeye hürmet edilmesi için tir. titüstinün 1933 mali yılı hesabı kat'isiııe Alrr.anya hükumeti, Lord Halifaks'a 
hiç bir kayıt olmadığı gibi Çinin mıı~a- değil, ayni zamanda umumi hak, nizam Değerli pehlivanımız çok ani olarak ha- aid di\·an! muhasebat riyaset tezkerele - neler anlattı? Yukarıda kaydettiğim g.bi 
\ 'ernet kudretini arttıracak ve Japon te - ve dünya sulhu namınadır da.. reket ettiğınden, kendisile bu sevabati rile Konya ovası sulama idaresinin 1933 bu husustcı esaslı bir sızıntı henüz terPş-
ca,·üzünc de karşı koyacak tedbirlerin Çin murahhasının bu nutkundan son- hakkında konuşamadık. Fakat kendisinin yılı son hesabı hakkındaki kanun layi- şuh etmi!; değildir. Fakat müstemlekeler 
tahakkuku hususunda hiç bir kayid ;h- ra, bazı murahhas heyetleri tarafından daha evvel Amerikada muvaffakiyctli hası ve d ivanı muhasebat encümeni mescleı:;i;den evvel Çekoslovakysdaki 
ti va etmemektedir. evvelce hazırlanmış olan karar suretinin güreşler yaptığını, şehrimizde de bir çok mazbata~ı ve yüksek ziraat. enstitüsü. 1~331 AJmanlarıl" vaziyeti ile Avusturyanın bir 

Projede tadilat yapılmasını sonradan ilk kısmı kabul edilmiş ve Çine fiili yar- tanınmış ecnebi güreşçileri yendiğini na- yılı son hesabı hakkındakı kanun layı - an evvel Almanva ile birleşmesi Jüzu _ 
istiyeceğim. Fakat şimdi şunu beyan et- dım hakkında esasa taalluk eden ikinci zarı ıtibara alacak olursak, orada bir hay- hası ve divanı muhasebat encümeni ~az- mund.m bahsecliİdiğini hissettiren bazı 
meliyım ki, doğrudan doğruya veya do- kısmın müzakeresi çarşambaya bırakıl - li ınuvaffakivetlcr kazanacağını kabul batası okunarak kabul edilmiştir. deliller vardır. 
layı,iJe yapıiacak müessir bir hareket o1- :rnıştır. etmemiz lazım gelir. Meclis çarşamba günü toplanacaktır. Almanya, Çek devletinin bugünkü ha-
ntndıkça, beyanat veya kararlar, ne ka- A Nitekim, MüHiyimin İstanbulda paç3 v- Jile sulh havasını bozduğunu iddia edi-
dar ~amimi olursa olsunlar bir şey ifade lmanya Rusyadaki bazı raya çevirdiği Bul Kumar, şimdiye kadnr Balkan bankaları yor. Onu yola getirmek için de Çek ca _ 
edemez. kc nsolosh ki arını kapatıyor Pariste yaptığı bütün müsabakaları ka - direkt Ö:-}erİ toplantısı miasmn dahil Almanların ayrılmalarını, 
Dünyanın son iki senelik hadiseleri gö:; Londra 22 (Hususi) - İtalyadan zwmıştır. :Eğer bir kazaya veya haksız- Ankara 22 (Hususi) - Balkan An esasen Alman olan A\·usturyanın da artık 

termiştir ki, beynelmilel münasebatta sonra, Alman hükumeti de Sovyet Rus lığa uğrumı);c~~ 01~~~· !~~kıye proft>~- tanlı De\'let bankaları Direktörleri lıu fazla beklemeden Almanyaya el uzat -
hak ve nızamı hakim kılmayı arzu ede - yadaki bazı konsolosluklarını kapat - yonel serbes gure~ ı ıncısının orada bır g ün ilk toplantılarını yaptılar. Yarın masını istiyor. Vaktile iki kolordu scvke-

rok tanınmış pehlıvanları yere sereceği b rck devletlerin hattı hareketi zorbalık ve mağa karar vermişdir. ;) tali encümenler faaliyete geçecekdir. derck öyle bir te~ebbüsü hudud boyun-

[ 
muhakkaktır. Kendisine muvaffnkiyetkr Yarın akşam da Maliye Vekili şerefleri cfadu:·duran İtalya, şimdi, bir iddiaya gö-
kmenni ederiz. ne Ankara palasda bir ziy::ı.fot re, bu iltihaka rıza göstermiştir. İngil -

Makineye verilirken il Beyrurtta kanlı 
yapıldı 

verecekdir. tereyi de haddinden aşırı teliışlandıran 

.. . ~ Belçika Kralının temasları bu 01nıuştur. 

İtalyan gazeteleri İtalyanın İng llereden istikraz 
yapmak istediğ ;ni tekzib ediyorlar 

numayışAer 
Brüksel 22 (A.A.) - Kral. birbirı ar -

kasına . maliye nazırı de Man'ı meb'u -
san meclisı sol liberaJ grubu reisi Max'ı, 

Ea kla a ker arasında liberal de\•lel bakanı Devezesı ve katolik 

şidietlİ çarpış rr.a •ar oldu. partisındeıı ziraat nazırı Pierlot'yu ka -
Roma 23 (A.A.) _ Agencla Ecoııomfca, mak suçu ne geçen senenhı llkte<ırinlnde ıı "O k" • f k 't d l • bul etmişti!'. Sanıldığına göre, kral, n1uh-

İtalyanın ingiltereden ödünç para ::ııınak klşının muhakeme aILına alınmasına mun- 2J lŞ 1 ev ' e 1 telif partilere mcnsub sıyasi eşhası, ka -
istediği hakkındaki şayialan tekzib ederek cer olan hadise neticelenmlııtir. Berut 22 (Hususi) - Dünkü nümayiş- bine buhranına bir hal çaresi bulmak ü-
dlyor ki: Aralarında Llvon clvarındn Villeri:>:ınne ler «>sna:ıında bir Senegalli asker ölmüş- zere toplamaktadır. 

İngiliz sermayesi İtalyuya pnra vermeye heledlye relıı muavini ile bir belediye gzası - • · 
hazırdır. Çünku İtalyanın borçlarına sadık da bulunan b::ışlıca mücrimler altı ay hapse tür. ( . . . . . . ... -· ----· -'=\ 
olduğunu biliı". Fakat İtalya senelercleııberi v6 yıız frank ağır para ceza ına mahkum ol- Derhal faaliyete geçen askeri kuvvet- KÜÇÜK HABERLER 1 
kendi yağlle ka\Tulmasını bilmiştir. Ej er muşlardır. ler ınzıb3'1 temin etmişlerdir. İki yüz 
ihtiyacı olursa altını kendi vatandaşlarından T d t t b" . kisi te\•kıf edilmiştir. Loııdra. 22 - Vindsor Dükü bir mec -
fsteyecektlr. u nus a ram\•ay ve o o us gı·e,·ı Lorıdra 22 (Hususi) - Kudüsden bil - mııa aleyhincte açdığı davadan vazge;: -

Tribune gazet~sl de şoyle yazıyor: Tunus 23 (A.A) - Otobus ve trnmvny k' . h , nı!~dlı·. Mecmua Duke nakdi tazminat 
Mussolininln siyaseti gostermiştir kJ: Fa- işçlleri bugiln toplanarak ücretler arttırılın- diı iliyor. Geçen sene ı ısyan . areKetin - vereceek, Dük de bu tazminatı hayır mu-

'1st ekonomısı ve maliyesi bir irade ve kuv- caya kadar umumi grev yaparak şehlı· mü- d enberi aranmakta olan Şeyh lıfan Sadi, esseselerine hediye edecekdlr. 
vet mahsullidur. nakalatını durdurınıya karar vermişlerdir. uç arkadaşile birlikte, hu~ud dağları a - · varşova, 22 - Muzır faaliyetlerde bu-

Viyana tıb fakültesinde bir hadisP- Şehirde miinakalAt tamnmlle durmuştur. rnsındaki lıir mnğarada, Jngiliz müfre - Junduklnrı için 20 komüniste muhtelif 
Viyana 23 (A.A.) - Tıb fakilltesinde ted- Balkan Posta idareleri toplanıyorlar zelerı tarafından yakalanmıştır. 

1 
h:ıpls cezaları verilmişdlr. 

rı~ hm~ddetinin uzatılması üzerine tale_be At.lnn 23 (Hususi> _ Çekoslovakya post.a l\1agaradfi 4 mitralyöz ve büyük m ik - ı Manıl:ı., 22 - Son tayfunda 180 klşl 
lÜrült b ı t b f k-ı ölnrnşdür. Maddi zarar mllyonlıırı bul _ u yapmış ve unun uzer ne ı n u - idaresinin geçen müzakerede muallıltt.ı k..ı- darda mühimmat bulunmuştur. 
test dersleri muvakkaten kesmiştir, lan işleri tedklk etmek üzere Balkan ve l{ti- f S d " k d 1 makdndır. . 

Hakikaten Almanya, bugünkü vaziyet
ten istifad,.. ederek Çekoslovakyayı tl'pf:· 
ltm!ye teşebbüs edecek midir? Avus tur
yayı hemC'n ilhaka kalkaC'ak mıdır? Bu 
hususta derhal ne evet ve ne de hayır de
nebdir. 

Fakııt ufukta görünen emareler huzur 
\' eı icl olmaktan uzaktır ve Akdenizde İn
giltere ile Fransayı mat edebileceklerini 
sanan bu tki devletm, Tokyodan gelecek 
müzaheretle her zaman bir emri vakie 
kıyam etmeleri muhtemeldir. Çünkü ka
nıdi rler ki politikada istenen şeyi ver -
mezler, onu almak lazımdır. Ne yapsın
lar, kencii!erinden evvelkilerin ic;rıne 

iktifa ediyorlar. - Selim Ragıp Emeç 

Fabrika ve madenlerde 
çalıştırılan mahkumlar 
Ankara, 22 (Hususi) - Fabıikalar

da ve madenlerde çalıştınlan mah -Liyonda gizli el bombaları yapanlar "Uk Antant devletlerinin en çabuk bir zı.- Şeyh Ir ~n a ı ve ar a aş arı yeni 1 Viyana, 22 - IsUrya vllıiyeUnde glz-

mahkum~ old ular ;nanda bir posta ve telgraf kongresi akdet- kurulmuş olan askeri mahkemelere tcv- li bir Hltlerci cemiyet! meydana çıknrıl-
kl d . mış, 12 klşt t'lvkJf edilmlşdlr. 

Llyon 23 CA.A.) - Gizli el bombalan yap- melerlııi 1stedJğlnl gazeteler yazıyorlar. dı cdılecc er ır. --------------- l 
kumlara yeni çalışma sahaları temini i 
çin tedkikler yapıhnakdadır. 



4 Sayfa 

Haliç Tersanesi 
Yeni atölyeler yapılıyor, bütün inşaat ve tesisat 

bir sene zarfında ikmal edilmiş bulunacak, 
getirilen . son sistem makineler yerlerine konuluyor 

Küçük ve bü -
yük vapurlarımı -
zı, harb gemileri
mizi bütün mal -
zemesi yerli ola -
rak yapabilme -
rniz için fabrika 

ve havuzlar ida -
resinin genişle -
tilmesi ve Haliç
de yeni tersane -

Tersane ışçite ri mektebi 

SON POSTA 

Taksi şoförleri 
belediyeye 

müracaat ettiler 
Otobüslerin kendilerine iş 
bırakmadığını iddia ederek 
onlar gibi müşteri almak 

istiyorlar 
Şehirde otobüs seferleri çoğaldıkça 

taksi otomobillerinin müşterileri azal • 
maktadır. Taksi şoförlerinden mürekkeb 
bir heyet dün bu hususu anlatmak üze
re vali ve belediye reisi Muhiddin Üs -
tündağı görmeğe gitmişlerse de valinin 
komisyonda bulunması üzerine ziyaret -
lerini bugüne bırakmışlardır. Heyet nza
sının anlattıklanna göre şoförler şunları 
istemektedirler: 

c- Otobüsler çoğalınca müşterilerimizi 
kaybetmeğe başladık, ticaretten çekil -
mememiz için, otobüslerde olduğu gibi 
biz de bilet mukabilinde muayyen üc -
retle mıntakalar arasında yolcu taşıma
mıza izin verilmelidir.> 

İkinciteşrin 23 

Cerrahpaşa hastanesi 
için yeni binalar 

Dün mutfak ve çamaşırhanenin temelleri atıldı, göz ve 
hariciye pavyonlarının inşaahna da yakında başlanıyor 

Dünkü temel atma merasiminden bir intiba 
Dün, saat on buçukta Cerrahpaşa has- J hariciye pavyonunun ihalesi bugünlerde 

tanesinin mutfak ve çamaşırlık binası - yapılacaktır. Göz pavyonu 75, h;riciye 
nın temel atma merasimi yapılmıştır. Bi- pavyonu da asgari 150 yataklı olacaktır. 

naların temelleri, vali Muhiddin Üstün- Cerrahpaşa sertabibi Rüşdü Çapçının, 
dağ tarafından atılmıştır. Bu merasimde, Ankara Nümune hastanesine tayin olun
belediye erkanı, Şehir Meclisimizin bir duğunu yazmıştık. Rüşdü Çnpçı yeni va
çok azaları hazır bulunmuştur. Mera • zifesinin başına, gelecek ayın sonunda 
simde bir kurban kesilmiş, ve hazır bulu- gidecektir. Cerrahpaşa hastanesini, sene· 

nanla) h 1 b .. f d 1. lerce, takdire layık bir muvaffakiyetle ·a, azır anan u e e çay, ımona -
ta ikram edilmiştir. Binanın 110 bin Ji _ idare eden Rüşdü Çapçı, bu üç pavyo • 

nun da temelini atmakla, yeni vazifesi 
raya inşa edilmesini, ve 11 ayda tamam -
!anmasını, müteahhid taahhüd etmiştir. 

Fakat alakadar şoförlerin bu taleble
rin şayanı kabul olmadıği mütaleasmda 
bulunmaktadırlar. Zira İstanbul beledi -
yesi şehrin otobüs işlerini yakın zaman
da eline alacaktır. Taksi otomobillerınin 
dünyanın her tarafında olduğu gibi bizde 
de ancak taksi saati ile çalışmaları icab 
etmektediı İstanbulda taksi otomobil -

0

leri son aylarda çoğalmıştır. Halen do ~ 
kuz yüz taksi otomobili çalışmaktadır. 
Bunların satıyı azaltıldığı takdirde, yani 
_geçen seneki rakama indirilmek şartile 

nin vücude geti - zarar etmemeleri temin olunabilir. 
rilmesi hakkında 1936 senesinde taksi otomobilleri İs -

Önümüzdeki ay içinde, hastanenin gö"i 
ve hariciye pavyonlarının temelleri de 
atılacaktır. Göz pavyonunun inşaatı 119 
bin liraya taahhüd edilmiştir. 

başına gitmeden önce, İstanbula, bütün 
eksikleri giderilmiş, ve bütün noksanları 
ortadı:ın kaldırılmış mükemmel, ve mu· 
azzam bir müessese bırakacaktır. Bu c -
seri görenler, Rüşdü Çapçıyı kazanan An
karanın talihine imrenmekten kendileıi
ni alamıyacaklardır. büyük bir faali - tanbulda dört milyon yolcu taşımıştır. 

yet sarfedilmek - Mı 

350 bin liraya çıkacağı tahmin edilen 

tcdir. Mektebde der• Tedavülden kaldırılan nikeı emurların ferdi Türk - Yunan gümrük 
Fabrika ve Havuzlar İdaresinin te - zarif gemilerinden b iri olacaktır. Ro - Vaziyetleri Muayene mukavelesi 

kemmül ettirilerek tamamile modern morkör bir hafta sonra Deniz Ticaret ve bronz paralar 
bir hale konulması bir sene içinde bi- Müdürlüğüne teslim edilecektir. İstanbul Vilayetinden: 1/ 12/93 7 ta- Te&bit ediliyor Bugün imzalanıyor 
tirilecektir. Buna aid bir çok makine - Açılan tersane işçileri mektebinde rihinden itibaren tedavülden kaldırıla- Başvekalet İstatistik Umum Mü • Devlet Demiryolları Avrupa hattın-
lcr ısmarlanmış ve bir kısmı da gel - iki sene sonra makineci ustabaşılar ye cak olan bronz on ve nikel yirmi beş dürlüğü, amme teşkilatına mensub bü- da tren yolcularının gümrük muaye .l 

miştir. Gelen makinelerden saçlara tiştirilmeğe başlanacaktır. İktısad Ve- kuruşluklar 225 7 No. lı kanunun 8 in- tün memur ve müstahdcm1erin mikdar nesi yüzünden gecikmemeleri için hu
Fılant yapacak bir makine yerine kon- kaleti, talebelere ayda 15 lira vermek- ci maddesi mucibince bu tarih mebde ve vaziyetleri hakkında 937 senesine dud farkı olmaksızın Türk ve Yunan 
muştur. Bu makineden bir tane daha tedir. Bunun 5 lirası mekteb ücreti, -4 olmak üzere bir sene m üddetle yani aid bir istatistik hazırlamaktadır. Bu gümrük memurlarının müşterek çahş
gelmek üzeredir. Tesisata aid malze - lirası öğle yemeği olarak kesilmekte, 1 / 12/938 tarihine kadar Malsandıkla - istat istik milli bankalarla şirketlere de maları kararlaştırılmıştı. Bu karar ö • 
menin yüzde yetmişi kanunusaniye ka 4 lirası ceb harçlığı bırakılarak 2 lira- rile Cumhuriyet Merkez ve Ziraat ban teşmil edilmiştir. Milli bankalarla şir - nümüzdeki haftadan itibaren tatbik e
dar gelmiş bulunacaktır. sı da tasarruf için İş bankasına yatırıl- kaları tarafından kabul edileceği ilan ketlere memur ve müstahdemlerin sa - dilecektir. Hazırlanan mukavele bugün 

Fabrika ve Havuzlar İdaresinde pa- maktadır. olunur. yısı kadar ferdi sual varakaları gönde- saat 1 1 de De\•let Demiryolları 9 uncu 
viyonların inşaatı ilerlemektedir. Saç Fa~rikada halen 250 işçi çalışmak- • • • rilmiştir. Sual varakaları memur ve işletme dairesinde Türkiye namımı 
işletme paviyonu büyütülmüş ve be. _ tadır. Iş çoğalı:sa işçi mikdarı art~.ll"~~- Karadenızd~. ae~ı~n . ~ır aal var ~üstahdemler. t~rafından 3 1 birinci - Nafia ~omiseri ile Yunanistan namına 
tondan yapılmıştır. Burada: Kazan in- ~aktadır. Fabrıka ve Havuzlar Mutlu- ı:arcarmel ısıml: Ingılız vapuru ev- kanun 9 3 7. tarihıne kadar doldurulmuş Bay Sıtasinopolos tarafından imzala _ 
şası atölyesi, köşebend inşa atölyesi ru Cemil, tesisata verdiği ehemmiyet ~elkı ge.c~ Karadenıze çı~ar~en Rume- olacaktır. istenilen malumat m emuri - nacaktır. 
vardır. Demirhane boruhane ince dö- kadar eleman işine de kıymet vermiş - 1ı fenennın 50 derece şımalın~e. kal1? yet vaziyeti, tahsil vaziyeti, şahsi ve a- - -----
küm atölyeleri islih edilmiştir. tir. bir sa.ı gör~üş, limana bi~dirmıştır. Lı- ilevi vaziyet olmak üzere üç kısımdır. Galatada bir otomobil 

. . . Memur, tajebe ve amele için ayrı man ıdaresı vapurların bır kaza yap. - Şahsi ve ailevi kısımdaki sualler a - p k 
. Halıçde. ~urulacak yenı ter.s~~enı.n ayrı yemekhaneler yaptırmıştır. Ye - maması için dikkat li hareket etmelerı- rasında: cEşinizin veya kendinizin ol - ar 1. yaptırı/aca f. 
mşaatı da ıkı seneye k~dar bıtırılmış mek esnasında radyo dinlenmektedir. ni acentalara söylemiştir. mak üzere eviniz var mıdır?>, cK ira e- Liman Idaresile Belediyenin müş -
olacaktır. Buraya son sıstem kızaklar - k ı -· ·-- · · . t k · acag· · ı d" D h·1· v • .. . . Ayrıca sıcak ve sagu su ar akan duş S d k • f vınde oturuyorsanız ayda kaç lıra kira ere en ) ap ı ış er un a ı ıye e 
kon~caktır. Karabuk dem~r fabrıkamı- dairesi yaptırılmıştır. a a al 1tJr - veriyorsunuz?• cKendinizin, eşinizin kaletinden vilayete tebliğ edilmiştir. 
zın ınşasından sonra makınelerine ka · 1 · hh t · 1 . h · v·1~ t b Liman ·a ·ı b l d' .. .. . . . . - i dare, ame enın sı a ış erıle ya _ . 1 Son veya çocuklarınızın ayat sıgortası var ı aye , unu ı aresı e e e ı -
d~r but~n gemılerırnız burada ınşa e- kından alakadardır. Dahilde temiz bir En iyi ~ mıdır?> sorguları vardır. yeye bildirmiştir. Esasları şunlardır: 
dılecektı.r. . berber dükkanı kurulmuşdur. Saç için lL K. K. Ferdi sual varakalarına doldurula - Yeni yolcu salonu bitince .a:kasın -

Fabrıka ve Havuzlar Idaresi halen ( 1 O), tıraş için (5) kuruş alınmakta _ Buf daydan : ~: ~: !~ cak malfımatın sicile geçmiyeceği, şah- daki Karamustafapaşa caddesını bele • 
bazı vap~rları havuzlamakta ve tamir dır. Amele tam bir intizam içinde ça _ ~~d:e: 118 87 67 si vaziyete tesiri olmıyacağı, kimseye diye 20 metre genişliğinde yapacaktır. 
etmek~e~.ır ... ~.~~d~n başka Deniz Tica- lışmaktadır. &armadan: «133• Kurut gösterilmiyeceği ve ifşa olunmıyaca - Rıhtım gerisindeki cadde limana ter -
ret Mudurlugu ıçın sekiz ay evvel ıs - Fabrika ve Havuzlar İdaresi Müdü- Yurdumuzu ve milli varlığımızı koru- ğı ayrıca tasrih edilmiştir. kedilecek ve rıhtıma kalbolunacaktır. 
rnarl~~~.n ~Kılavuz) isimli büyük ro - rü Cemil dün Ankaraya gitmiştir. Mü- manın en başlı Amillerinden olan hava • • • Buna mukabil, liman idaresi, yolcu sa-
morkoru?. ınşaatını bitirmiştir. Sağlam 1 dürün Ankaraya gitmesi tersanenin kuvvetlerimizin, bütün yurd ufuklarına lkı yılda tedavı edılen hastalar lonunun arkasındaki un ambarını be -
v.e. ç .. 0 k guzel olan romorkör dizel mo - kurulması ve Deniz Ba.nlc teskı·1a·tı'le a- kanatlarını gererek mllletlmizln tam Yapılan bir istatistigv e göre iki sene lediyeye vermektedir. Belediye bura t } huzur ve emniyet içinde çalışması ve f -
or u ve son sistemdir. Limanımızın Hikadardır. lerlemesi için bütün kuvvetıerlmlzln te- zarfında Sıhhat Bakanlığına bağlı has- smı otomobil parkı yapacaktır. Liman 

.._----.,"" ---____..., kemmül ve inkişafına hizmet etmek ve tanelerde 10 4229 6 kişi yatırılarak, idaresi, Karaköy köprüsü başında rıh -
Deniz işleri: Şehir işleri bu yolda hlç bir yardımı esirgememek 4.987. 143 kişi ayakta, doğum evlerin - tımdan 10 metrelik bir kısmı beledi -

Denizlerimizde 66 yılde ne kadar T opkapı - Beşiktaı 
gemi battı? otobüs .servisi 

Tahl!si~e Umum 
0

Müdürlüğünce ya- Topkapı ile Sirkeci arasında ihdas e-
pılan ~.ı~. ıstatistiğe göre idarenin ilk dilen otobüs seferlerine altı araba tah
teşekkulunden 19 36 yılı nihayetine ka sis edilmiş iken bunlardan an ak ·· ·· 
dar geçen 66 sene zarfında deniz sınır- . . c uçu 
!arımız dahilind k 1 d . k ışlemektedır. Bu hatta çalışan otobüs-e vu ua ge en enız a .. . .. 
zalarının adedi 1562 olarak tesbit edH- culer beledıyeye muracaat ederek oto-
miştir. Kazaya uğrayan gemilerin büs hattının Topkapıdan Bcşiktaşa ka-
1333 ü Türk, 53 ü İngiliz, 89 u Yunan, dar uzatılmasını jgtemiş:lerdir. Top-
34 dü Ru~, 8 i Avusturya, 5 şi Fran _ kapı Sirkeci seferlerine tahsis edilen 
sız, 1 ~. s~ Italya~, 6 sı Alman, 6 sı Bul- altı arabanın tamamı henüz işlemeğe 
gar ~uk~etlerıne aiddir. 4 tayyare i- başladığı için bu hattın otobüs ihtiyacı 
Je bır torpıdo da bu yekuna dahildir. vaz·yeti kat'i surete anlaşılamamıştır 

. M7cmuu 1526 .ya varan kazazede ge Yarım saatte, 40 dakikada bir otobü~ 
mıler~n 142 tanes~ vapur ve diğer mü - j ~lemesi halkın ihtiyacını karşılamadı -ı 
tebakı 1420 tanesı de muhtelif cins ge- . . 1 · d T g 

ıcın evve emır e opkap s· k · midir. Bu kazalarda vukua gelen · ~ ı - ır ecı ınsan . . . 1 h . b . 
zayiatı ise 66 sene zarfında 772 i bul- servısının ıs a ı ıca etmektedır. Altı 
makta ve kurtarılanların ade~ de otobiisün hattın ihtiyacını karşılayıp 
10,962 ye varmaktadır. Bu suretle ka- karşılamadığı anlaşıldıktan sonradır ki 
zaya uğrayanların mecmuu yekunu Beşiktaşa kadar temdidinin muvafık 
11, 734 olarak gösterilmektedir. olup olmıyacağına karar verilecektir. 

yurd borçlarımızın en büyük ve en ° - de 27.9-45 kişi yatırılarak, 34-4.-444 kişi yeye verecektir. Belediye burada güzel 
nemlUerlnden biridir. Hele bütün mlllet-
lerin varlıklarını korumak için hava ayakta tedavi edilmişlerdir. Dispanser- bir kayık iskelesi yaptıracaktır. Bu kı-
ıruvvetlerfni arttırmağa ve uerletmefe lerle muayene ve bakım evlerinde ise sımda ufak bir meydan vücude getiri
çalı.ştıkları ve her fedakArlığa katlan - 19,91 1 kişi yatırılmış, 3.895.836 kişi a- lecektir. 
dıkları bu devirde, kendi varlığını koru- yakta tedavi edilmiştir. Yolcu salonunun tesisatı 
mak yolunda eşsiz fedakArlıklarlle cihan - Yeni yapılacak yolcu salonunun tef-
tarlhlnln en ıanlı sayfalarında yer tu - lll il I Şehir Tiyatrosu k 
tan ve bu sayfaları dalma yaşatan ha - 11111111 1 Dra · rı kısmı Tepebaşı rişatı, tesisatı, tezyini için ço itina 
mlyetll ve razlletll muıetlmlze düşen va. 

111111 

! Tiyat rosunda gösterilecektir. Bu itibarla dekorasyon 
zife, bu kat'l ihtiyaç karşısında diğer san'atkarları arasında bir müsabaka ya 

i Bu akşam saat 20,30 da 
mnıetıer derecesinde, hattft. daha z yade I S P A N y A pılacaktır. 
çalışarak mevkllne ve büyüklfiğüne yara- 111 Mihaniki tesisat 
Şan blr hnva kuvvetine malik olmnktır. B AH ÇELER 1 N DE İ stanbul limanile Trabzon limanın-Diyanet işleri riyasetinin bu mfllt ve 111111111 3 perde 
kat'i ihtiyacı nazarı dikkate alarak, neş- Yakında K R AL L 1 R da kullanılacak vinç gibi mihaniki ve-
retmiş olduğu fetva mucibince sadakat saite olan ihtiyaç mikdarı tesbit e • 
fıtır ve zekat lle mükellef olanların, yur- Bu akşam Operet kısmında dilmektedir. Tesbit işi bittikten sonra 
dumuzu ve milli varlığımızı havadan ge- oyun yoktur sipariş verilecektir . 
lecek tehlikelere karşı korumak uğrun- _ _ ... .. ·~ · · · · ·-- · · · --··-· -
da teyizll ve sürekli bir surette çalışan ERTUCRÜL SADi TEK ferah Tlyatroeund• bu gece 
ve aldığı hediye ve teberrülerl, Kızılay 'I' 1 y AT R O s U Sinemada: Ege manevraları <Hakiki) 
ve Çocukları Esirgeme gibi hayırlı ku _ Varyetede: Yeni numnralar. 
rumlar Ue paylaşarak millete hizmet e _ Bu gece: Gedikpaşa Tiyatroda: Büyük fevkaHide mi.isamere. 
den Türk Hava Kurumuna yardıma koş- (AZAK) sinemasında Kavuklu Ali - Dümbüllü ve arkadaşları 
maları ve böylece anayurda hizmette bu- U'HUTULAN ADAM ve sahnelerimizin emekdarları bir arada bl-
lunmaları ehemmiyetle ilan olunur. Yazan : lômum mukallidlerin iştlraklle sünnet dü -

İstanbul Müftiisü NAZIM HİKMET jtünü hokkabazlı karagözlü kuklalı lübiyat. 
F. üııener Dühullye: 15, mevki 25, hususi balkon 35 

---------------• Çarşsınba ( 0 SK0DAR HALE) localar ıoo - 150. 
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Isparta elektrik tesisatı 
ıslah edilecek 

!spartada orta mekteb binası 

21 
lsp1rta (Hususi) - Elektrik tesisatı- kararlaşhrılmıştır. Bu takdirde, daha 

d. ın ıslahı düşünülmektedir. Şimdiye ka- büyük kudretli elektrik istihsali müm
ı a.r i!llik fabrikasının motöründen isti- kün olacak, ıehre gündüz de cereyan ve
~d? edilerek istihsal olunan elektriğin rilehilecektir. 
h hır civarındaki bir şel81eden istihsali Bir liseye ihtiyaç var 
d Usu'illnda mütehassıs bir heyet tarafın- Buranın yeglne eksiği lisedir. Bu yüz-
'ttı~~ tedkikat yapılmıştır. Bu tedkikat den, bine yakın talebe, haricde, baıka vi
da Usbet netice vermiş, yakın bir zaman- ıayeUerdeki liselerde okumaktadır. Bu

bu sudan istifade ile elektri~. ~s~i.h~ rada bir lise binası yapılacak olursa, halk 
ta 3-4 bin lira teberrüde bulunmağa ha-

Kelkit kasabası 
Kırana 
Naklediliyor 
. ~e~kit (Hususi) - Kelkit Gümüşeli 

"ılayf'tine bağlı güzel ve şirin bir kaza 
~:rk_r>~ıdir. Kaymakam Celal Değer de 
d lkıtın in1nrı yolunda çok çalışmakta-
ır. Kazanın asayişi çok iyidir. 

zırdır. 
Vilayette, biri İspartada, biri de Yalvaç 

kazasında olmak üzere iki orta mekteb 
vardır. Uluborlu belediyesi, orta mekteb
de okuyan talebe için bir talebe pansiyo
nu açmıştır . 
İsUimköyde bir yatı mektebinin kü§ad 

merasimi yapılmıştır. İspartayı doğrudan 
doğruya Antalyaya bağlıyan Belönü şo
sesinin de açılma merasimi yapılm~tır. 

SON POS T A S•yht s 
• 

Karasuda iT rakyada sıtma mücadele 
Mekteb ihtiyacı f 
Karasudan yazılıyor: Karasuda kültür aaliyetinin neticeleri 

vaziyeti pek zayıftır. 5 sınıflı olan. il~ o-
kul için evvelce işga edilmiş olan bına- ----------- * * * 
nın inhidam& mail olmasından dolayı o- 25414 metre kanal açıldı, 2070000 metre mlll'8bbaı bataklık kurutuldu, 
kul heyeti münasib ba§ka bir bina bula- 13368 metre ınik'abı çukur dolduruldu, 53136 metre dere temizlendi, 
madıkları için hükfunet tababetiyle sıt- 86918 kişi tedavi edildi, 370 kilo kinin, 842 kinin ampulü, 
ma mücadele doktorunun kira ile işgal 39914 tatlı sulfato dağıtıldı 
eylemiş oldukları, binayı intihab e~erek 
keyfiyeti aid olduğu mercie bildlrmışler-
di. Muvafakat emrinin teahhur eylemesi 
ve binayı işgal edenlerin tahliyeyi gecik-

tirmesi okulun vaktinde açılamamasını 
muclb olmuş"tur. Okul halen açılmış ise 
de okutturulacak kitablar gelmemişUr. 
Bundan başka okulun elzem olan eşyası 

da hE'men hiç yok gibidir.· Bu yüzden o
kul idaresi sıkıntı çekmektedir. Kaza 
merkezinde yeniden bir okul binası ya-
pılmak için hükiimet 5000 lira kadar yrır
dun ederek halkın muavenetiyle 10,000 

liralık bir bina vücude getirilebilecektir. 
Burada temizlik işleri de ihmal edil

miştir. Kazanın en işlek ana caddesinden 
lağım suları geçmektedir. Kasabada ger
çi iki üç çeşme yapılmışsa da bu çeşme
lere akan suların membaları açıktır. 

Membalar ormanlardan mısır tarlaları -
na inen domuzların güzergahıdır. Yağ-

mur yağmadığı zamanlar bile sUlar ek
seriyetle içilemiyecek derecede bulanık 
akmaktadır. 

Kaza ka)makamı Kağızman kayma
kamlığına nakledilmi~ ve mahalli memu
riyetine gitmiştir. Kaymakamlık veknle
tini tahrirat kAtibi yapmaktadır. Orm:m 
mühendisi Şevket Isça da Tokat mühen
disliğine nakledilrni§ ve yerine Yüksek 
Orman mektebinin 935 mezunlanndıın 

İsmail Sütmen tayin edilerek ife başla

mıştır. 

.. 

Trakya bataklıklannın kuruttil ması için Jcanal açılışı 
Edirne (Hususi) - Birkaç yı'ldanberl olan bağlılıklarını tekrarlamaktadırlar_ 

Trakyadakl sağlık hareketlerinde sıtma Trakya ağaçlandırılıyor 
mücadelesi ön planda yer almaktadır. Edirne (Hususi) - Trakya ve İstanbU: 

Bu sene içinde kurutulan en mühim fidanlıklarından her sene tedarik edilc:n 
bataklıklardan Kırkgöz, Çimllgöl, Saz- meyvalı, meyvasız yüz binlerce fidan ~c
lıdere, Aksaray bataklıklarının ortadan hlr, kasaba, nahiye, köylere dağıtılara~ 
kaldırılmasile kilometrelerce arazi hem cadde, §Ose, hendek çay ve nehir kenar 
ziraate elverişli bir hale gelmiş ve hem larma ve meydanlıklara, mezarlıklara 
de o havali halkı böyle mühim sıtma bahçelere dikilmek suretile, Trakyanu 
kaynaklarından yakasını kurtarmıştır. ağaçlandırılmasına, çehresinin yenfleşti 
Sıtma mücadele teşkilatı reisi doktor ri!mesine büyük ehemmiyet verıınıek· 

İzzet Arkan rakamlara dayanarak izah tedir. 
eden bir beyanatında vaziyeti şöylece Trakyan.n 200 kadar köyünde yakaca~ 
hfilfısa etmiştir: orman ağacı bulunmadığından bu koy· 

lerde kollektif fidanlıklardan tedarik e- Yalnız bu sene zarfında yeniden aç-
dilen akasya fidanları ile yenı baltaı~k· 

tığımız kanalların heyeti umumiyesi 
19022 metre, arkların (daha dar kanad· lar yapılınC'lsına çalışılmaktadır. 
lar) 6395 metre, kurutulan bataklıklaı Trakya Etnografya müzesi açıhyor 
2070000 metre murabbaında ve bilhassa Sinanın eserlerinden ve Selimiyt 

'ieni yaptırılan imar planına göre ka-
6abanın 300 metre mesafedeki Kıran 
ltlevk·· 

Bigada kültür işleri 

doldurulan eski ve yeni kerpiç çukurları camii bitişiğinde 15 odalı yeni Etnog 
13368 metre mikabıdır. Bu sene yaptığı- rafya ı:rıüzesi tamamile bitmiştir. Ya • 
mız en mühim iş de derelerin temizliği kında Istanb.u~ ve Ankara~an kıymen 
işidir. Çünkü Trakyada her köyün için- parçalar getırılecek ve muze açılacak 
den veya yakınından büyük, küçük bir tır. .. . 

t ııne r.akledilmesi kararlaştırılmış-
tır. Burada yeni bir belediye binası yap· 
:ılacaktır Esasen mekteb de buradadır. 
it ıranda yapılacak hükumet binasının da 
~şfi bitirıJmiştir. Yeni bir spor sahası 
ltlt Y::ı~ılacaktır. Doğunun üçüncü umu
l' llıtıfettışlik mıntakasının kaza, nahi
~ Ve köylere varıncıya kadar her tara-

da geni~ bir imar faaliyeti vardır. 

karamanda bir kadm toprak 
altında kaldı, öldü 

t ~ararnanda İbrala köyünden Mus -
ua a kızı 20 yaşında. Şerife, iki çocuğu 
t e beraber iki kilometre kadar uzak -
~~ Beyaztoprak yerine gitmiş ve bir 
i dar almak üzere kazdığı bu topra
t~ Yıkılmasile a1tında kalarak ölmüş
l' · Çocuklara bir şey olmamıştır. Ka-
'bll.nıan müddeiwnumi muavini Feyzi Biga (Hususi) - Burada kültür işleri 
aikır hadiseye el koymuşlardır. büyük bir hızla ilerlemektedir. Tam kad-

Bi r g 'ff 'ff' d' ro ile derse başlıyan orta okul ile ilk o-enç, 1 ~r~ gı 1, ıye kulların kitabları tamamen gelmiştir. 
yengeSlnl YUrdU Yalnız orta okulun biyoloji kitabı henüz 

a gelmemiştir. 
~ Ursada Kanberler mahallesinde o-
~ an Haydar adında biri, yengesi ba - .. Kaza mer~ezinde ~~isi ~~er v: birisi 
it. art Safa 'nın komşusu İsmailin evine uç dershanelı olmak uzere uç ve koylerle 
d tara gittiği~i duymuş, doğru 0 eve gi- ntıhiyelerde 42 ilk mekteb vardır. Bun-
etek yengesini çağırmış : lara devam eden talebenin mikdarı 3500 
':" Sen ağabeyim yokken başkalarının kadardır. Çanpazarköy ve Dimetoka na
~llıde bulunuyorsun, deyib bıçağını hiye merkezlel'indeki mektebler beşer 
~kerek yengesini ağır surette yarala - dersanelidır ve leyli kısımları da vardır. 
~r. Bunlardan haşka Karabiga ve Yeniçift-

lik mektebleri de beşer dersanelidir. nı
ğer köylerde mevcud 89 mekteb tama
men üçer dersanelidir. Geçen sene kırk-
tan fazla mezun veren orta okul bu yıl 
üçüncü parti mezunlarını verecektir. Bu 
okulun yenı gelen yorulmaz direktörü 

Ziya Öç, talebenin zabtı raptı bakımın
dan canlı bir varlık eseri vücude getir
miştir. Bütün öğretmenlerin canla, başla 
çalışmakta, kültürel vazifelerini büyük 
bir ihtimamla görmekte olduğu bu irfan 
yurdunun mevcud talebesi 204 dür. Re
simde orta mekteb talebeleri mektebleri
nin önünde görülmektedir. 

Pazar Ola Hasan Bey Diyor ki: 

- Rasan Bey ben kitab 
'esınekte çok titizimdir ... 

... Gülünçlü romanlar a
rarım ... 

... Hem §Öyle böyle te -
bessüm etmek te değil. 
Kahkahavla {!Ülmek iste -
rim. 

Hasan Bey - Kitabı ya
zan muharririn mali vazi

' yetini dü~n, kahkahadan 
· bayılırsın! 

dere geçmekte ve bunlann ekserisi Me- Turk tarıh kuru~unun 93~ !ılmdı 
riç veya Ergeneye dökülmektedir, Meriç Trak~ada .. ynp_tı~aca~ı kazılar ıçın. U 

Eı:gene nehirlerinin ise yatakları çok mumı Mufcttışlık şımdıden hazmık 
~~!muştur. Bu sebebden muhtelif yerier- ları~ı ve tekliflerini yapmıştır. 
de durgunluklar ve taşkınlıklar yaparak ~ize_ kazasında eski .eserlerden kıy. 

t nakleden sivr,isineklerin coııtal- metlı bır hamamın yemden canlanmn· 
sı mayı :ı 6 • • • l\'r"'f tt• ı·k 'l\ır · • M 

b b. t veriyor sı ıçın Urnumı ıu e ış ı nıımaıı a~ 
masına se e ıye · ,.. k lfl · · · har Altan planını ve eş ermı yap . 

Temizlenen dedrelenbn kuzub~luğk~ 5~,1·3ı6 mıştır Hamam 4000 liraya Vize Bele, 
metredir. Bunlar an aş a ır opru J e . . · t ı k b · 

· · E dıyesı tarafından vap ırı aca , u yı. 
İpsala ovasına suyun taşmaması ıçın r- v • : • k ve bö leliklıı 

H • d d" t t ne bend yapılmış sonuna dogru bıtırılece Y 
gene uzerın e or a v• • • hem bir eser ve hem de bir sağlık k•y. 
ve ayrıca 5 adet su ~egırmenının b~~; meti elde edilmiş olacaktır. 
lerl de açılmıştır. Bır taraftan bu . § Trakya kasab ı d bavımlırhk 
yapılırken diğer taraftan köylerdeki sıt- Edirne (Husus~) a:_ı ~alk;ranın c!ek· 
malılar her hafta köye uğnyan sıhhat trik malzemesi kfımilen gelmMir. İkin· 
memurları tarafından tedavi edilmekte cikanunun birinde yakıl k fçin hara· 
ve bu iuretle köylünün sağlığı ve neslin retle çalışılmak-tadır. Kma elektriği 

b .. zl .. 1'.": k k d eşanın 
gür u U&-t orunma ta ır. eksiltmeye konmuştur. Uzunköprünün 

Kadromutu tanıam1ayıp işe başladı~- elektriği de 31000 liraya ihale olunmuş· 
mız sıralarda hemen her köyden heyet- tur. Vizen:n elektriği ise 938 yılında ve 
ler geliyor ve her kazadan müracnatlar kale üzerinden bir şiltle temin edile· 
oluyordu. Biz de en çok sıtmalı olan köy- cektir. 
Jerdf·n işe başladık. Birkaç ay şpnra bil- Saray merkezinin suyu 938 yılında ge
tün sıtmalılar tedaviye alınmış, halkı- tirilf.'cek ve Çorlunun su ve elektriği de 
mızda yeniden sıhhat ve neş'e avdet et- önümlizdeki sene içinde tamamlanacıık
miş bulunuyordu. Geçen sene Edirne, tır. Tekirdağının su işi de 169000 liraya 
Çorlu, Hayrebolu ve Keşanda 4 şube ile gene 938 de bitirilecektir. 
121 köyde mücadele faaliyetine devam Eceabat merkezinde bir park ve Ata
edilmişti. B11 sene sıtma mücadele teşkı- türk anıdı 937 nin son ayları içinde hit
latının Uzunköprü ve Meriç kazalarında miş olacaktır. 
da şubeler açılmak suretile 6 şube ile 213 Edirne Kültür parkı hararetle yapı\
köyde mücadele faaliyeti devam etmek- maktttdır. Parkın planlan gelmiş ve tat
tedir. bika başlanmıştır. Burada bir aydanberi 

Bu sene teşrinievvel sonuna kadar hergün 50·60 amele çalışmaktadır. Elek-
86,918 kişı muayene edilmiş ve bunlar- trik fcıbrikasındaki büyük kabirlik tema
dan 25,003 kişi dalaklı bulunmuştur. Ge- mile söktürülmüş ve bir heyet tarafın
ne bu sene 33,492 kişi tedaviye alınını§, dan seçilen parçalar müzeye kaldırılmak 
bunlara 369 kilo 438 gram kinin veril- üzere damgnlanmıştır. 
miş, 842 kişinin ampulü şırınga edilmiş, 
42,252 kan muayenesi yapılmış ve çocuk
lara 39,914 adet tatlı sulfato verilmiştir.> 

Bu rakamlar ve bu kısa izahat Trakya
daki büyük sosyal ve sağlık harcketinın 
önemini ve devletin bu yolda katlandığı 
maddi fedakarlıkların derecesini belirt
mtğe kafidir. Nitekim bunu müdrik olan 
ve büyük bir sevinçle karşılıyan halkı
mız Trakya Umumi Müfettişliğine çek
tikleri telgraflarda Cumhuriyet hüki'ı

metimize duydukları minnet ve şükran
larını bildirmekte ve Atatürk rejimine 



1 Hadiseler KufJsında =ı 

Bu şehirde de Belediye • 
mı var? 

V akit geceydi. Üç katlı evin orta katında bir pencere açıldL Bot bir rakı 
şişesi sokağın taşlarına düştü. Parça parça oldu. Parçalar etrafa yayıldı. 

Üç katlı evin orta katındaki ayni pencere bir kere daha açıldı. Bir sofra örtü-
sil aşağı sallandırıldı. Ekmek kırıntıları, balık kılçıkları, konserve kutulan so
kağa döküldüler. 

Üç katlı evin alt katında bir pencere 
elindeki leğeni, sonra da başını çıkardı. 
bulaşık suyunu sokağa döktü. 

açıldı. Evin hizmetçisi pencereden evveli 
Sağa baktı, sola baktı, leğenin içindeki 

Üç katlı evin üst katında bir pencere açıldı. Nişanlısından yeni ayrılan genç 
kız, nişanlısının didik didik didiklediği resımlerini sokağa savurdu. 

Üç katlı evin üst katında bir başk:ı pencere açıldı. Edebiyat meraklı~ı deli
kanlı, yazdıktan sonra kendinin de beğenmediği şiirleri parça parça ettı, büktü 
büktü, sok::ğa attı. 

Gece geçti. Sabah oldu. 

üç lcatlı evin sahibi sokak kapısını açtı, sokağa çıktı. Bir kere tükürdü, tükil
ıürken de gördü ki, sokak ekmek kırıntıları, balık kılçıkJarı, konserve kutula
n, şişe kırıkları, kağıd kırpıntılarile dolu idi. Çirkeften gölcükler hlsü olmuştu. 
Res;m parçaları bu gölcüklerde kayıklar gibi yüzüyorlardL 

Üç katlı evin sahibi yüzünü bµruştıırd u, başını ikı tarafa salladı: 
- Ne pis sokak, dedi, bu şehirde de güya belediye var! .. 

ima.et Hulilaı 

C Bunları biliyor mu idiniz? 
.. 

Bir sene aç yaşayan 
hayvan 1 

Amerikahlan niçin garib 
buluroruz? 

Amerika 
senesi için muaz -
zam bir sergi ha -
zırlamaktadır. Bu 

IOH ~iT& 

Kartalın 
kaptıQı çocuk •• •• 

· Uvey kızını öldüren Ome 
müşahede altına alınaca 
Gayri tabii hareketler yapan suçlu Tıbbı Adliye 
muayene ettirildi ve Tıbbı Adliye sevkine karar verildi 

Feriköyünde üvey kızı Remziyeyi - Hayır, bir diyeceğim yok, diye. c 
bıçakla öldüren ömer Tınl, sorgu ha- vah vermiştir. Birkaç şahid daha d 
kimliği tarafından idamı talebile Ağır len~rek, duruşma diğer şahidlerin ce 
cezaya veri.Jıni4ti. bi için başka güne bırak.ılmış!ır-
, Ancak suçlu ilk celsede mahkemede 
bazı gayritabii hareketler ya~ ve Poliste: 
reisin sorduğu suallere cevab vermek Bebekte bir tramvay kazası 
istememiştir. Bunun üzerine suçluda Dün Bebekde bir tramvay kazası olmuş, l 
duruşma yapılmasına m8.ni bir hasta - 'k1 k1ş1 yaralanmış ve yaralılardan blri kal 
lığın olup olmadığı anlaşılması için, dırıldığı ha..cıt:ı.nede ölmüştür. Kazanın tat 
tabibi adilde muayene ettirilmesine sıııı.tı şudar: 
ka ;1 .... ;..+;.. Muh k me e dün de Bebekde Yoğurthane sokağında Mada 

rar ver.u.LL&l.'l~· ~ ~ Y Jllarya'nın evinde oturan Bursalı 75 yaşın 
bakılmış ve adlıye tabıbı Enver Kara- da Kirkor oğlu Bogos dün sabah Bebek tra 
nın gönderdiği cevab mahkemede o - vay durağından ha!·e:;et eden Bebek - E 
kunm.uştur. Bu cevabda maznunun ad- mtnönü tramvayına atıamı1 ve bu sırada ıs 
U tıb · !erinde bir müddet müşahede tasyon plintonu Ritat bir tehlike olmam 

ış w için lhtiyann kolundan tutarak tramvayd 
altına alınmasının muvafık olacagı ka!. almak istemiştir. Bu sırada sür'atlni arttır 
dedilmektedir. Mahkeme suçlunun mu tramvay arabası her lkl yolcuyu da sürükli 
tjahede altına alınmasına karar vere - yerek yere düşürmüştür. 
~k duruşmayı talik etmiştir. Suçlu - Kazada Rifatın sol kolu yaralanmış, Kir 

ki'. 'tabil t ah.. t muhake _ korun da sol ayağı kırılmış ve başından ya 
da ga~n . ez . ura ın . w. ralanmıştır. Yaralılar kazayı müteak.lb der 
meye mani teşkil edip etmiyecegı bu hal imdadı sıhhi otomoblll ile Beyoğlu be 
suretle anlaşılacaktır. Iedlye hastanesine kaldırılmışlardır. İhtly 

Kendile~ 

tinden zehir istih
sal etmek üzere 
hususi kavanozlar 
içinde muhafaza e
dilen bazı cins yı
lanların, hiç bir gı
da almadan bir se
neden fazla ya~a-

. Zı'nc"ırl"ıkuyu cinayetinin Bogos biraz sonra hastanede ölmüştür. Ad 
serginin duvarları l1ye ve polis kaza hakkında tahkikat yap 
öyle bir madde ile İri bir kartal, ancak iki yaşında bu- muhakemesi maktadır. 
bo aktır ki ge lunan mini mini bir yavruyu kaldırıp Zincirlik:uyuda Levent çiftliğinde, Yakalanan esrarkeş ve eroinciler ya~ac ill kaçıyor. Bu feci hadiseyi yukarıdaki Hüseyin isminde birini öldürmekten Bir müddet evvel, Yalovadan İstanbul 

dıkları görülmüştür. .. celeyın bunlara - resimlerden takib edebilirsiniz. 1 M taf gwlu çoban İbrahimin gelen Kalamış vapurunda yedl torba içeri 
t · ı uaı tev ~ .. .. ku suç u us 8 ~ . d sinde 4 kilo 950 gram esrar bulunmuş, faka ravıyo e ş - ~al çocu~ .yalnı~ gonın:c~ .r- duruşmasına, Agırceza mahkemesın e, kime ald olduğu anlaşılamamıştı. Epey sü 

KUr~lere ait 
bir hakikat 

cih edildiği tak - şun gıbı yanma mıverdı. Ve mını m~ - devam edilmiştir. ren tahkikat sonunda bu esrarların sabıka 
dirde hiç bir insan hayalinin tasavvur e- ninin göz yaşlarına bakmadan ken~ - İkinci şube komiserlerinden ~b . - lı Ha ticeye ald olduğu anlaşıl~ış. Hatice d'"! 

Bir kürkün tüy
leri dışan doğru 

olduğu zamandır' 

sini kucakladı. Kuvvetli pençelerıle d h şahid olarak dinlenilmış yakalanarak asliye beşinci ceza mahkeme demiyeceği korkunç manzaralar h3sıl o- k d w w . di a gö _ urra 1:1a~ . sl müddeiumumillğlne verilmiştir. Hatice, 
.~":a ıgı çocugu şım yuvasın ve demışt~ ki: tevkif edilmiştir. lacaktır. 

Uçan yıldızlarm 

* 
Midesinde yedi yaban ördeği 

bulunan kuş 

~=c~:~:~a;;~ ff[ ( 'l 
malfun değildir. Jl.11 ıırı~., -

stır'an 

r 
i .. 

'kadar Okyanus sahil-Şimdiye 

zannolunJa
rın hilafına olmak 
üzere gökyüzünde 
ziyadar iz bıraka -
rak birer fişek 

gibi uçan yıldız -
lar şems manzu -

lerinde bir kut 
vardır ki bu hay-
van, balık avlıyan 
kuşları avlamakla 
hayatını geçmr. 
Geçenlerde bu 
kuştan bir tanesi 
ele geçirilmiş ve 
midesinde diri, eli-

mesine mensub 
değildirler. Bun
lar, gökyüril beş -

' _...,,__; n yutulmuş olduk- ---~;::::::;~::---:::-.__. 

Iarı anlaşılan ye -Juğundaki serseri yıldızlarından~ır ve 
saniyede sür'atleri 300 kilometredır. di tane yaban ördeği bulunmuştur. 

-

CÖNÜL İSLERİ 
Çoculı 
Hasreti .• 
Müstear bir isim altında yazan bir 

erkek okuyucum bana hayatının hi
kayesinı ımlatıyor, hülasa edeyim: 

c- Ben karımı severek aldım, fakat 
evlenmE-min saiki bu olmadı, bir yuva 
kurmak ve çocuk sahibi olmak istiyor
dum, bu istek bende o kadar kuvvetli 
idi ki sevsem de sevmesem de evlene
cektim. Sevdiği~ bir kadına tesadü

füm bir tali eseri oldu. Fakat bu tali 
sonuna kadar devam etmedi. 14 yıldır 
beklediğim çocuktan eser yok. Ho.lbıı

ki karım kadınların çocuk yapabilmek 
kabiliyetlerinden uzaklaşmak üzere, 
ben ise orta yaşı epeyce geçtim. Ka
rım müteessir, ben ise büsbütün hara
bım, o halde ki karım beni bu halde 
görmiye dayanamadı, geçen gün bahis 
açılmışkı:n teklif ederek: 

- Ayrılalım, dedi, başka bir kadın
la evlen. Beklediğiniz çocuk belki on
dan gel~bilir. 

Teklifi hemen reddettim, fakat -> ka
dar müteessirim ki hiçbir nasihat ve
ya tavsiye beklemeden derdimi gene 
size yazıyorum, belki hafiflerim, diye.-

* Bu okuyucuma benden tavsiye ve 
nasihat beklememekte olmasına ra~
men fikrimi gene söyliyeceğim: 

- Teklifi reddetmekle pek akilhe 
bir hareket yapmıştır. Orta yaşı geç-

miş bir adam yıkılmış bir yuvanın ü
zerine yenisini kuramaz, kursa bile ye
nı yuvada bir beşik bulacağından emin 
olamaz, bu şekilde bir teşebbüsün akı
beti hüsrandır. 

Fakat kendisinin ve 1rarısırun yıl
lardanbPri plblerinde biriktirdikleri 
şefkati dökecek bir sahaya muhtaç ol
dukları muhakkaktır. Annesiz, baba
sız, yeni doğmuş bir bebek bulunamı
yacak bir şey değildir. Vakıa damarla
rında sizjn kanınızı taşımaz, fakat ço
cuğun üzerinde müessir olan amil yüz
de 25 kan ise yüzde 75 muhittir. İlk 
günlerinden itibaren yanınızda bulu
nacak, ve sizin . olacak, nüfus küt~ğü
ne de o şekilde geçecek, neden teşeb
püs etm:yesiniz? 

* İmzası okunmıyan okuyucuma: 
Nikahlı değildiniz. Onun için üze -

rinde kanuni bir hakkınız yoktur. E
ğer bir vicdan borcu ise ve o bu vicdan 
b0rcunu hissetmedise, evlendiğiniz z.1-
man da gPne size iyi bir karı olamıya
c~ ktı. Bunu evvelden öğrenmiş oldu
nuz. Siz onu aramayınız. Ve üç ay son
ra vaziyetiniz düzeldiği zaman kendi
niz,, iyi bir eş olacağını hissettiğiniz 
bir başkıısile evlenirsiniz. Ve ömrünil-
7Ün sonuna kadar rahat yaşarsı nız. 

Si7İ aramamış olmasını da bir izzeti 
nefis meselesi yapmayın, hayatta dai
ma yumuşak davranmıya, sertlik gös-
termemeye çalışınız. TEYZE 

turuyor. - Tahkikatın başlangıcında İbra - * Hokkabaz 19.kabile maruf sabıkalı Mu• 
Fakat, fazla müteessir olmayın! Bu hlm suçunu inkar etmiş ve bir şeyden ammerin Laleli civarında seyyar olarak er~ 

hadise vaki değildir. Bu sahne kurnaz haberi olmadığını söylemiştir. tn sattığı haber alınmış, ve yakalanmıştır• 
bir fotografçı tarafından tertib edil - F kat suçlunun belindeki bıçak yı- Muammer yakalanırken beş paket eroini yuO 

· k a ' .. .. mağa teşebbüs etmiş, fakat, buna meydan mistir. Zavallı kartal canlı hır çocu kanmış olmakla beraber, ustunde kan il e ·şt· 
' w. ver m mı ır. 

yei1ne yuvasına bir taş bebegı naklet - lekesine benzi.yen bazı lekeler vardı. * Köprünün Kadıköy iskelesinde dolaşan 
miştir. Hadise akşamı İbrahime bir şey söy - sabıkalı yankesicilerden Süleyman çevrile • 

Edime Postası 
letemedik. Ertesi günü yeniden istic - rek üzeri aranmış, cebinde bir kibrit k~tus~ 

b b 1 dk ıu fazla sıkıştınlın _ içinde bir mikdar esrar bulunmuştur. suıey 
.va a aş a 

1 
' suç - b . t' d man müddeiumumiliğe verilmiştir. 

ca vak'ayı itiraf etmek mec unye ın e B' y ani k t t k"f dildi Edirne Postası refikimiz on üç ya - .. 1 1 tt . ır un ı ap an ev ı e 
. . . d t b 'k kaldı ve şoy e an a ı. Vangel isimli bir kaptan, Yorgl Ismindel şma gırmışdır: Arka aşımızı e rı 

1 
e- , - Ustam Sotirinin koyunlarını ot- blrlnl pasaportsuz olarak Pireye kaçırdığı 1• 

der, muvaffakiyet yolunda devam nı !atmak üzere tuğla harmanlan civarı- çln dün yakalanmıştır. 
isteriz. pa gitmiştim. Gece basmıştı. İçimde vangel, (Deli YorgD lslmll Yu!lan balıll 

b·r korku vardı. Zira, birkaç gün evvel, gemisinin kaptanıdır. Geçenlerde Istanbul : "') k• • 1 
. . lar dan Yorgi isminde blr1sin1 almış, Pireye ta Erzurumda tug a ve ırem t civarımızdaki bır çobanı yaralamış ' çırmıştır. Yorgi de hırsızlıktan suçludur. 

f b •k a ıldı koyunlarını da çalmışlardı. Vangelin bu hareketi tesbit edilmiş \'el 
a rı ası Ç Tam bu sırada o civarda dün <Deli Yorgi) gcmlslle tekrar balık al "" 

Erzurum 22 (AA) - Şehrimizde bulunan çukurlardan biri içi - mak üzere limana geldiği görülünce yaka • 
· 1 b" ··k kiremit ve .. ~1 b' d ın gız· lenmf., ol- lanmıştır. Vangel suçunu itiraf etmiş ve ad• yenı yapı an uyu .. . lUg a ne ır 8 . ~m .. .. "9 w . Uyeye verll111iştır. 

fabrikasının açılması dun Vah Haşim duğunu ve bızı_m s~d:n .. ç~dıgı hır Bir kunduracı bir kızı yaraladı 
tarafından tezahüratla yapıldı. koyunu da içen çektı~ şor.~~~ .~e~ Kumkapı NI.şancasında Mescid sokağın • 

Umumi Müfettiş Tahsin Uzer, bu hul adam, benim kendısını gordugumu da oturan kunduracı Hamza evvelki gece sl• 
.. as betle irad ettiği bir nutukda farkedince, koyunu bıraktı. Çukurdan nemadan çıktıktan sonra mahallelerinde o-

mbunrikae E un imarında _ dışarı fırladı. Ve sonra, bir hamlede turan ve eskidenberl münasebet peyda et • 
fa nın, rzurum .. . _Ya w w f hal- mek istediği Afife adlı bir kıza sarkıntıiıı 
pacağı mühim rolü tebaruz ettırmı.şdir. gırtlagıma yap~tı. Bogazımı ena etmiş ve kızın polise şikA.yet edeceğini söy • 
Fabrika Marsilya tipinde ayda 300 bin de sıkmıştı, boguluyordum. Yanımda ıemesl üzerine sinirlenerek bıçakla sol böğil• 
kiremit yapacakdır. bulunan bıçağı ona sapladım. Bu su - rtınden yaralamıştır. Yaralı kız hastaneye 

retle elinden kurtulmuştum. Ayrıldık- kaldırılmış, Hamza yakalanarak adliyeye ve 
Tekirdag"ında spor hareketleri tan sonra, hasmımın elinde, tabancaya rum111ur. • • 

.. benzer bir şey görmüştüm. Beni vu - Bir yavrun•1n üzerıne muhallebı 
Tekirdağ 22 (AA.) - B~gun w spor racak sandım. Onu, bir daha bıçağımla tenceresi devrildi 

bölgesi başkanlığınca Tekirdagın::ia , 1 d Şişlide bir apartımanda oturaa Mehme4 
spor müsabakaları yapılmışdır. Va!i - yarsa alı~.• bu izahatı aldıktan sonra tızı Ayşe dün mangal üzerinde muhallebi pl-

.. b lund - uç u an ' flrirken bir buçuk yaşındaki kızı Kevser teıı 
nin, tumen komutanının ~ ~gu ve maktulün parmak izini aldık. Billhare cereyi devirmlf ve muhtellf yerlerinden yan"' 
binlerce yurddaşımızın alaka goster .~ bunu müdüriyette parmak izlerile kar mıştır. Küçük kız tedavi altına alınmıştır. 
<liği bu müsabakalarda Yılmazspor klu şılaştırdık. Öldürülen adamın Saınat - Bir araba bir kadını yaraladı 
hü kupayı kazanmışdır. yada Gencay isminde birinin ~~~ Yemiş iskelesine ta~dlı Ziyanın __ idare : 

b k Hüseyin olup, hırsızlık suçile müdurı- sindeki 2358 numaralı yük arabası dun Gül Karamanda bir ara a azası t k dih,.,;., bwundugun-u anıa _ hane hastanesının duvarına çarpmıştır. Bd 
İbraladaa Karamana, arabasile ağaç 

getiren Sudaragili İbrahim, .~~~da a_raba
nın devrilmesile araba ve kutuklerm al
tında kalmış. ezilerek ölmüştür. 

ye e sev e ~~ sırada orada bulunan ve Ayvansarayda otu4 

dık. . . . ran Pakize de araba ile duvar arasında tal4 

Reis Refik Omay, suçluya şahıdin ı- mış, muhtelif yerlerinden yralanmıştır. Ya• 
fadesine karşı bir diyeceği olup, olına- rah kadın hastaneye kaldırılmıı, arabacı ZLt 
dığını sormuş, İbrahim: ya yakalanarak tahkikata başlanmıştır. 

1 Bacaktuzın maskaralıt ları : 

6'_ o "» - p --- ~ .... -e .g 

~ ~~ ~ 
...:: • - .. 



"Ben bir tımarhane kaçkınıyım!,, 

r-
11 kişiye 4 yatak 

y ashksız yatakta rahat edemeyince etraftan gene 
alay başladı. Beni himaye eden adam kulağıma 

.efilerek mırıldandı: "Sende amma enayi imişsin ha~, 
Röportajı yapan: Faralt KüPilı 

-32-
Jandarma kapıyı 

6çıyor. İrili ufaklı bir 
llirü adam kapıy• 
hücum ediyorlar. 
biiçbe a aralarından 
•eçer k içeri giriyo. 
hım. Kapı ardımdan 
kil"tı yor. 

<Tm:flmt Ti ltUbu b&kJa aıab.fuılVl 

lzmir okuyucu. 
lanm.ızdan Rqad 
clcı karakterüıi11 
tahlilini istiyerek 
soruyor: 

- Muvaffak ola. 
cak mıyım.? 

Acul olmak, sert 
olmakla ifade edi· 
lemez. Çalışan 
mutlaka muvaffak 

GIY& 

olur. Çabuk inanmak ve uysallık göster· 
mek bazı ahvalde faydalı oJmıyabilir. 
Her şeyin hakkından ıelmek istemek iyı 
bir feY ise de, muktedir olabilecekleri ü
zerinde durmak daha iyi netice verebilir. 

Tarlhden aagfalar: 

( Ilinı harb) in tarihi 
,,. • * 

Romalılarda Jipnan iurine yiirüye6ilmelı iriıe luu6 ilanı laınıJı. 
Banan iPn tle tliifınan cıraiainin laatladrı1111 ""'"' Plerelı Wr nusrcdı 
atmd ica6 ediyorJa. Hal6alri lıral Piriia'an memle/eeti AJriyatilc 
denimain Öl__,• .....,_70ftla. T •llllflılar tleniM ltalıiın oltlalıla· 
rınJan hi~lııir ROntG • .,,.g; oraya güleıniyortla. B• yiizd• Romaldar 

m im oaiyette lralm ·,ıL 

Yazan: 

Olıagacalarıaıızın 
Sorgularına 
c~11ablarımd 
.., ....... .,.... Arbna: 
- Menuubablettllinb pebllYan. mem

lekette balkm tendJslne pterdlli mu
habbeti auU.dhm• etmlf ..,ılır. lla Jil
den onun bir daha orta,a ~lnnaaına im· 
Jı6nm ıMı••· lbamaflb lllndll lle 
tarplafmUI için bblm delil. blaat liret 
crgaınbaUirlerlnln harekete seçmesi 11.
zımdır. 

* bmlr KaryıJab M. lleUh: 
- TilrkiJede Srzincanda uterl orta

mek~. İstanbalda, Bunada askeri lise 
vardır. Asked onamektebe girmek lc;ln 
bllba&sa asker çocuiu olmak, tamü.ssıhba 
bulunmak, llltmektebl bltınnlş olmalı: ve 
yapılacak imtihanda tuanmat lhımdır. 
Askeri liseye girmek lçln de yutanda ssy
dıiımız prU&rla beraber ortametteb me
zunu olmak lbımdır. 

* 

Turan Can 

lama le mektalt ıiadeftn ekQ11e1m1UZa: 
- Bahsettlllnlz müsabaka cevab -

lan arasında hiçbiri maksut akademik bir 
brflbk ~ edemem)fUr. Blaanır bir 

netteeye nnlamallUftır. blldlırilorm. 

* Kadlkiy ekayacalarımndan Ba7&• E
alneye: 

- Menuubahsettlltnlz meselenin aslı 

Yardır. Bir ı.ticla lle sıhhat müdürlülune 
muracaat. ed1nh n ftZlyeU bllclirlnlL 

* Okayacalanmndau G. Erıüner'e: 
- Sizin mevzuubahsettilinlz bina, Hü

mune hastanesi detil, Ösküdar Ha!uvl 
binasıdır. M.aamanh hastane .Haydarpa. 
ta Numune hastanesi• bmlle yadedlllr, 

Usküdar diye delil. 

* Beylteliada Orlaan sokakta Ahmed Gür-

-··= - İstanbulda bir Hamallar Ceml~U 
.ardır. Oraya muracaat edlnlz, derdirılzl 

anlatınız. Size Jol 10atereceklercllr. 
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Genç kız psikolo f sini 
gös~eren bir film 

Şehir tiyatrosunda prova 

Bu hafta Türk sinemasında çok şayanı 
dikkat bir film gösteriliyor 

Sabien Peterı cBekllret> filminin bir sahnesinde 
cTürk> sinemasında bu ıiafta çok şa- anlatıyor. trene gene hiçbir şeyden şüp

yanı dikkat bir film gösterilmektedir. helenmiyor. 
Fılmin ismi cBekarel> yahut cl6 yaş> tır. Bir gün keman çalmakta iken Corbet'in 
Lil Dagover, Sabien Peters, Geraldine annesinin elini sıktığını görüyor ve bü
Katt ve Karl Schoubeck tarafından çev- yük bir üzüntü içinde kalıyor. Kendine 
rilmiştir. Mevzuu şudur: hakim olmağa uğraşıyor. Gece operaya 

Yeunifer Lavrence'in kocası on sene gidiyorlar, fakat görmüş olduğu manza
evvel vefat etmiştir. Genç kadın geçine- ranın tesiri altında kalmıştır. Annesinin, 

şt B. babasının hatırasına hiyanet ettiğini dü-bilmek için bir terzihane açmı ır. ır 
dostunun €;Vinde tanımış olduğu seyyah şünüyor vo Corbet'e karşı derin bir nef-
Corbet kenc?.isinc delice aşık olmuştur. ret hissediyor. 
Çoktandır aşkı unutmuş olan Yeunifer Büyük derdini kimseye dökemiyen 
bunu tekrar hatırlamağa başlamıştır. O frene müthiş bir teheyyüç içinde çırpın
da Corbet'i sevmekte olduğunu anla- maktadır. Corbet genç kadın ile göriişü-
mıştır. yor. Suali şudur: 

Corbet Qna izdivaç teklif ediyor. Fakat cAşk henüz küçük yaşta sayılan bir 
Yeunifer, kendisine iki genç kızın Iotog-, kıza feda E:dilebilir mi?> Yeunifer kızını 
rafını gösteriyor. Bunlar kızlarıdır. Biri aşkına tercih ediyor. Corbet meyus ola.
on altı yaşında, diğeri henüz küçüktür. rak T.,ondreya dönüyor, uzaklara gitmeği 
Büyüğünüıı ismi İrene, küçüğünün Bıı. - tasarlamaktadır. Yeunifer de kendi der
bctte'dir. İrene İngilterede bulunmaktn- dıni annesine anlatıyor. İhtiyar katlın 
dır. Yaş gününü tcs'id etmek üzere hep Corbt•t ile evlenmesini tavsiye ediyor. 
birden İngi!tereye gidiyorlar. İki kardeş Çocuğa bak1lmasını söylüyor. Düğün ıçln 
birbirlerin! çok sevmektedirler. trene an- hazıriıklar başlıyor. Bu haberi alan t rene 
nesine de çılgınca merbuttur. Annesinin evden kaçıyor. Londranın sisli sokakları 
vüruduna cok seviniyor ve Corbct'i fark arasında dolaşıyor ve nihayet kendini 
bile etmiyor. Günün birinde Corbet ka- denize atıyor. Babette ile Filip onu kurta
dının eski kocasının resmini görüyor. rıyorlar. Ayıldığı vakit kabahatini arıh
Yeunifer çekmiş olduğu sıkıntıları ona yor ve aile ocağı gene saadete kavuşuyor. 

La Boheme filmi lstanbulda 
.Melek> ve cSaray> sinemalarının bu 

haftaki programını da La Boheme teşkil 

etmektedir. Bu film, Martha Eggerth ve 

Kıepura tarafından temsil edilmiştir. ] 
Mevzuu şudur: 

Dört meteliksiz arkadaş beraberce ya- ı 

şıyorlar. Parasızlığa rağmen neş'eleri yP.

rinde idi. Aristıd bir eser hazırlamıştır. 

Tfıbı'cien ruacağına mahsuben 500 frank

hk avans taleb etmiş ve talebi kabul e

dilmiştir. Buna binaen arkadaşları bir 

eğlenti tertib etmişlerdir. Eğlenti atöly(

de yapılacaktır. Ressam olan bu dört ah

babdan bilinin sevgilisi bulunan Lolet 

bac:kaca Denis'i beraberce getirmiştir. 
Jean Kiepura bir filminde 

Rene buna fevkalade hiddet ederek ilk 
kazancını Denis'in ayakları altına fırla

tıyor. 

He/yom gazile 
Banyo yapan yıldız 
Gec;enlerde Hollywood stüdyola -

cintıkam maçt> 
vodvili Şehir tiyat
rosunda sahneye ko
nulacağı zaman mü
him bir mesele mev
zuubahs olmuştu. 

Vodvilin üçüncü per
desinde bir futbol 
maçı yapılacaktı. Bu
nun için on birer ki
şilik iki futbol takı
mile bir orta, iki de 
yan hakemine ihtiyaç 
vardı. Rol tevziinde 
usta olan tiyatro re
jisörü, futbol takımı 
hazırlamakta acemi 

idi. .Ne yapacağını 
şaşırmıştı. Tiyatro
nun bütün aktörleri, 
ınemurları, süflör -
Ieri, perdecileri, gişe
cileri bir araya top -

lanmışlar, bir hal ça .. 
resi arıyorlardı. Reji
sör, dramatorg Şük .. 
rüye döndü: 

- Bay Şükrü. 
- Ne var bayım .. 

Seçtim, tamamdır. 
Rejisör - Öyleyse 

mesele kalmadı. Fut-
bol takımının oyun -
cuları seçılmiştir. Hepsi yerlerini bili -
yorlar ya? 
Şükrü - Takımda ben de var mıyım? 
Rejisör - Bana mı soruyorsun, seç

tim .. dedin ya •. ~en bileceksin. 
Şükrü - Şey yanlış olmuş, ben oyna

nacak eseri seçtim demek istedim. 
Rejisör - Şunu şöyle söylesene. 
Müsahibzadc - Bay Muhsin, Bay Şük

rü kavaidi futboliyeye belki agah değ!l
lcrdir. Bu hususta müsaade buyurursa
nız bendeniz fikrimi söyliyeyirn.. 
Futbol tabir ettikleri ıaab şeyhülislam 
Kehkeşanizade devrınde icad edilmiş ve 
medreselere devam eden talehei ulUm a
rasında revaç bulmuştu. Kelimenin aslı 
futbol olmayıp cfudlası boh du. Yani ta
lebei ulCı.mdan birinin fodlası bol olduk
ta kendine fazla gelen fodlayı diğerine 
yuvarlardı. Bu laab adabı diniye ve dün
yeviyeye uymadığından naşi kadıi ay
naroz Divriki Yakub efendi tarafından 

hücceti katıa ile kaldırılmıştı. 
Rejisör - Bay Celal, biz tarihini iste

miyoruz. 
Hazım - Coğrafyasını istiyoruz. 
Reşid Baran - Ben anlatayım, ben .. 

Ben iyi coğrafya bilirim. Galatasarayda 
okurken hocam Suad coğrafyadan bana 
hep on verir; ve bravo derdL 

Rejisör - Şimdi futbol takımı yapac..1-
ğız, bu işden anlıyorsanız ne ala! 
Hazım - Takdim edeyim? 
Reiisör - Ne? 
Hn.zım - Ben enalfı içiyorum. Onclan. 
Rejisör - En alU, demedfn1. Futbol ta-

kımı teşkilini biliyorsanız ne filfi dedim. 
Ncyire Neyir - Biz mektebde ik"n 

mektebin yanındaki arsada oynarlardı. 
Tallit - İşte bilene rasladık. 
Neyire Neyir - Meşin top vardı. M~ 

şin topa ayakla vururlardı. Sonra bir şey 
vardı bakayım .. Topkapı. 

Hüseyin Kemal - Yok Edirnekapı. 
Şaziye - Bir de Silivrikapı var galiba. 
Rej!sör - Şimdi hepinize kapıyı gös

tereceğim ha! 

Halide - Aman Muhsin beyciğim ka
pılı, bacalı olmayı hiç sevmem. 

Gişeci Daim - Topkapı, bizim mahaı
le, yani ne oldu; orada beni mi aramış
lar?. 

Rejisör -- Neyire Neyir, Topkapı, de
di, bunun bir manası o]acak. 

Dcnis çok güzel bir sese maliktir. Ye

gane ilek ve hevesi operada teganni et

mektedir. F'akat ai]esini geçindirmek 

mecbtıriyetı onu, bu hevesinden mahrum 

bırakmaktadır. Arkadaşlarının ısrarı ü

zerınc, Denıs La Boheme operasından bir 

parça oku ı>r. Sesi fevkalfıde beğeniliyor. 

Usta bir muganni olan Rene kendisine 

ders vcrmeği teklif ediyor. Derslerle be

raber iki genç sevişmeğe başlıyorlar. Bu 

arada Denis hastalanıyor. Rene'nin tiya!

roda oynıyacagı ilk akşam oraya gidcYTii

yccepine erk üzülmektedir. Fakat opera

);! rariyoda dinJıyor. Denis'in ha;:.trıhğı 

kesbi vahamet ediyor. Paraya iht!vaç 

vardır. Bundan dolayı zengin bir ad:ım 
ile münasebete giri~mcği teklif ediyor. 

rmm birinde cArtistler ve Modeller> na
mınd.:ı bir film çevirmekte olan yeni yıl
dızlardan Miss Canova rol icabı banyoda 
şarkı söyliyccekti. Yıldızın vücudunun 
çıplaklığı banyodaki sabun köpükleri ile 
ör-ul• cektı. Fakat rejisörlerin uğraşma -
hıı ına rağmen buna muvaffak olunamı
;y oı du. Çünkü sabun köpükleri hemen 
dağıJıveriyordu. 

Behzad - Topkapı, Kale kapısı. 
Neyire Ncyir - Hah buldum, kale var, 

kale .. 
Aksesuar Hamdi - Ka1c burada duru

yor, 9hakespeare'in piyesinde kullanmış
tık. Demek gene ayni dekor kurulacak. 

Rejisör - Dekoru bırakın, şimdi ben 
de hatırladım. Bir kaleci ~Iacak. 

Relik: Kemal - Bir kaleci, iki bek, iiç 
haf, beş for. 

Nıhavet rejisör Walsh helyom gazından 
istifaueyi düşünür. Muvaffak da olur. 
Güzr>] Miss Canova'nın zarif viicudu hel
.J om köoüklcri ile sctredilebilir 

Rejisör - Ay bu biliyormuş. 
Reiik Kemal - Bilirim ya ne zannet

t:niz. 
Hejisör - Aferin sana, şimdi ızel bu 

Yazan • ismet Hulusi • 

arkadaşlar arasından kendine bir trup 
yap. 

Halide - Benden paso, başkasının t:u
puna bir defa girdim. Girdiğime girece
ğime pişman oldum. Bir daha mı töbeler 
töbesi. 

Refik Kemal - Bu futbol trupu, yani 
futbol takımı, Vasfi.. 

Vasfi - Ne var? 
Refik Kemal - Sen kaleci olursun. 
Vasfi - Olmaz. 
Rejisör - Neye? 
Vasfi - Ben koskoca klü bil sırtıma a

!ıp sokaklarda ckaleci geldi> var mı kale 
istiyen diye bağıramam. Hem sırtta küfe 
bile taşıtm1yan belediye koskoca k:ılenın 
tnşınmasına razı olur mu? 

Rejisör - Münakaşa yok! 
Muammer - Eyvah, yevmiyesi kesildi. 
Sami __.. Kimin? 
Muammer - Kimin olacak, münakaşa

nın .. Biz yokken nasıl yevmiyemiz kesi
liyor&a, bugün de o yokmuş, onun kesi
lecek. 

Rejisör - Sesi kesin, bek oynıyacaklaı: 
belli oldu. 

Samiye - Ben İspanyol raksını yapa
nm, başka oyun bilmem. 

Rejisör - Sana soran var mı? 
Şaziye - Oyundan bahsedildi de o da 

cevab verdi. 
Şevkiye - Ben de oynayazayim polka. 
Rejisör - Şimdi hafları tesbit edelim. 
Bedia - Hazım, Vasfi, Behzad, Halide 

bir dP ben 

Rejisör - Onlar da ne? 
Bcdıa - Tuhafları tesbit edeceksiniz 

ya .. ben de tuhafları saydım. 
Refik Kemal - Tuhaf değil, haf. 
Müsahibıade - Havf yani korku. 
Cahide - Tam benim yapacağım şey, 

korkan insnn rolünde nasıl muvaffak ol
duğu•nu bilirsiniz. Hele ağlamak ta varsa 
mükemmel! 

Rejısör - Siz böyle konuşacak mısı

nız, ben sizi susturmasını da bilirim? 
Rafları kadınlardan seçeceğim, Halide, 
N'eyire, Bedia, Şaziye, Cahide .. 

Necla - Ben yok muvum, ben ne ola
cağım? Hem ben futbolü gayet iyi bili-
rim. 

Rejic;ör - Bilir misin? 
Necla - Bilirim ya, futbol zıpzıp taşi

le oynanır. Bir adı daha vardır. Bakay!ın .. 
şey şey buldum. Birdirbir .. 

Rejisör - Karıştırdın? 

Necin - Ne münasebet, ben bir şey 
karıştırmış değilim, hatta evde plav pı~i
riyor<ium. Tencereyi bile karıştırmadan 
buraya geldim. 

Vasfi - İftara mı davetli) iz? 
Şaziye - Vallahi Necla, bugün nnnem 

de evde yok. Kemal de yemek pişirmeyi 
bcceremiy<•r. Aç kalacağız. Biz de sana 
gelelim; olmaz mı? 

Rejisör - Şimdi forları tesbit edeceğız. 
Forlar: Said. Sami, Reşid Akif, Reşid Ea-
r an biri dl? hP.n 

Hal ide - Ben açıkta mı kaldım? 
Hazım - Ne o kirayı vermedin de ev· 

den mi attılar? 
Rejisör - On bir k işilik takım old'.l. 

Dığer on bır kişilik takımın teşkilini baş· 
ka güne bırakalım.. Şimdi, size futhol 
hakkında bazı esaslı malCı.mat vermeli 
lfizım .. Bunu da kaleci seçilen Vasfi Rı· 
zaya bırakıyorum. Haydi Vasfi kend"ni 
göster. 

Vasfi - Beni görün, gördünüz mü, he· 
le şu boyuma bosuma bakın. 

Bedia - Saçı dökülmüş başını da gös· 
ter. 

Rejisör - Kendini gösterden maksa· 
dım, yani şu işin altından ustaca çık ma· 
nasına idi. 

Vasfi - Hangi işin altından? 
Rejisör - Futbol hakkında izahat ve

receksin. 
Vasfi - Futbol baylar bayanlar, iut· 

boldur. Futbol hakkında izahat izlhat. 
Yahu bilmiyorum. 

föızım -At! 
Vasfi - Ha sahi futbol bir attır. Araba 

çckPr, yarışa girer, kesilir, pastırma olur. 
İşte futbol budur. 

RejisCir - Olmadı. 

Halıde - Oldu, oldu. 
Rejisör - Ne oldu? 

Halide - Olmadı dediniz ya .. Saklam· 
baç oynuyorduk. Ben saklandım, oldu, 
dedim. 

ReJisör - Olmuyor, olmuyor .. 
Hazım - Hele ben anlatayım dn gö· 

rün. 

Vasfi - Benden iyi an atacağa haltın. 

Hazım - Futbol topla O) nanıı-. Topla· 
rın birçok cinsleri vardır. Sahra topu, ce
bel hpu, ağır top, hafif top, havan ~opu .• 
Topu koskocaman kalenin karşısına g~ 
türürler. Topçular sıralanırlar. Topa mer
mi koyarlar, barut koyarlar, kapsül ko
yarlar. 

Bedia - Kapsül biliyorum, benim oğ· 

lumun bir kapsüllü tabancası da var. 

Hazım - O kapsül gibi değil bu. Be
nim söylediğim top kapsülü. Kapsül ate~ 
alır, barut yanar, mermi gider, kaışıda
ki kaleyi yıkar. 

Vasfi yere diişer. 
Vasfı - Eyvah öldüm, başıma +aşlar 

düştü. Enkaz altında kaldım yet"şin. ·ro· 
dad. 

Koc:arlar: 
- Ne oldun, ne var? 
Vaı:;fi - Daha ne olacak, kale yıkıldı, 

ben enkaz altında kaldım. ' 
ReJ1sor -- Yıkılan fılan yok. 
Va"fı - Nasıl yok, Hazım topu attı. 

Beı. de kalede kaleci değil miyim, kosko· 
ca kale; kulelerile, burclarile üzerim,.. yı
kı:dı. 

Vasfi bayılır. İmdadı sıhhiye telefon 
ederlt-r. Ötekiler de ona baka baka ba· 
yılmıslardır. İmdadı sıhhi otomobilleri 
hepsinı birden toparlayıp hastanelere gö-
türürler. ismet llıılUsi 
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Vlyanada, eski Avusturya • ııacartstan 

Mıaır ordusu, tncmzıer\ı J&l'dımile modernleşiyor. Resimde tnııtıtereden alınan 1 
PUSluk toplan ıörtlyommusı 

imparatoru Franauva Jozefln heytell 
dlkllecektlr. Heykel ıördiitün\la tekll 
alacakLl" 

Tanare JDeJclanlarmda J&Dsınla mü
eacteıe elblaeleri Ylcade cetırllmlş ve 
~ h•tl•nmlfW 

Parladı kedi serclllDde blrtnclllil kaza
nan beJU İran bdDerL 

Cenubi Surlyede müdhlş seylablar olmuı, 8000 kllometrellk bir sabayı kaplayan 
müdhlş seller, Şamın tlmall ıarblslnl hAk ııe 7etaan ttmlflerdlJ' 

son Japon taarruzunda, Çinin Şapeyl eebrl atılan bombalarla ıamıw. 

Bunlar nedir, bulun bakallm ! 

Bunlara nbtımlarda. lltelelerde rastla· 
l'D. delll ml? bl büm. prulma1uınızl 

Ya bunlar ... Gramofon plllmJ andın1or, 
dlyecekslnlz. Yanılıyorsunuz, bunlar ııea 
vermezler. 

Bunu b1Jkl8JdS 7 caııe CmnhurlJet llrall 
ft1', aır.e.- .AJDJD& parayı istememek pr-

"7la-· • 

, itte blr pasta, cU1ecekslnlz. Aman lhtl-
otomobll 1'1tttlerlne tatııan Jenl model Bunlar da blrblri tızerlne atılmll blr nevl Jatlı olun. Palt&J& blç benzemlyen blr 
blr zlnclr mı bu? Bele blraS dikkat edlnl musiki Aletine çok benslyor delll mi? 11110 reamıcUr. 

[ T.ıbmiılerinizıle aldanıp aldanmıdığı~ızı anlamak için 11 inci sayfaya bakınız 1 
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Cild güzelliği nasll 
muhafaza edilir 

Kadın cildini taze saklamak endişesi 
çok eski zamandanberi insanları işgal et
miş bir fikirdir. Bu uğurda zaman zaman 
pek çok tetkikler yapılmış ve yeni yeni 
çarelere başvurulmuştur. Son zamanlar
da güzellik enstitülerinde buna dair yen! 
bir şey daha ica,d edildi. Daha doirusu 

eski zamanlarda bulunan bir icad yenf
leştirilip değiştirilerek kullanılmaya 

başlandı. Bu icad şudur: Cildin tabiatinde 
(asit) yani ekşilik vardır. Çok defa her 
hangi sıhhi bir anza (bilhassa: Mide ve 
barsak rahatsızlıkları) yüzünden bu ek
şilik azalır. Cild, muhtaç olduğu bu tabii 
maddeyi kaybedince bozulmaya başlar. 
Buna hiçbir rahatsızlık geçirmiyen ka
dınlar da maruz kalabilirler. Bunun için 

her kadın vakit vakit yüzüne sun'l su
rette ekşilik vermelidir. Bu, husus! te
kilde hazırlanmış bir (tuvalet sirkesi) n
den arasıra sürünmekten ibaret basit bir 

ffdir. Bu sirkeler arasında en iyilerinden 
bir kaçının terkibini yazıyoruz: 

100 gr. kurutulmuş kırmızı gül yap
rakları, kuvvetli sirke, bir hafta bırakı
nız, sonra süzünüz. 

Uvanta çiçeği sirkesi: Bir şişeye ll
vanta çiçeklerini ve yapraklarını koyu
nuz. Üstüne şişenin aldığı kadar iyi bir 
sirke boşaltınız. Dört gün bırakınız. Son-

r:ı süzüp yeni bir pşeye dökünüz. ÇolC 
sıhhi ve nefis kokulu bir (tuvalet sirk'4 
si) kazanmış olursunuz. Şişenin kapağı 

sıkı sıkı kapalı kalmalıdır. 

Bu tuvalet sirkesi (diş ilacı) gibi de 
kullanılabilir. O zaman bir bardek ılık 

suya bu sirkeden bir kahve kaşığı kat
malıdır. 

Krepsaten--~k hı~kası 
Rob modelleri Ve başlığı 

Salda - Hemen çocuk denecek kadar 
genç ve narin vücudlü kızlar içindir. Rag
Jan ko~rlerile göjllin altınd~ $~ 
kupun 'lrası büzgülü. Sentür kadife veya 
muslin 1ameden olabilir. 

Solda - Dekoltenin altından başlıy;.ın 
lki eşarp belde çaprastlaşarak arkaya ge
çiyor ve orada bir sentür gibi bağlanıyor. 

Ceket yanyana dökülmüş gül b;('imi 
(motif) lerden yapılmıştır. Her mot f üç 
rrnklidir: Beyaz, gümüş rengi, zümrüd 

yeşıli. 

Bir gül motif şöyle örülür: Beyaz vun
le ufclk bir zincir dairesi içine (16) iln ik. 
Üstüne yeşil yünden bir sıra sık iğne. 
Beyaz yünie (5) er zincirden ibaret (8) 

kafes. Yeşii ilmiklerin her iki tane::.'n:ie 
birine batılacak. Bitince yeşil ilmi!~' eıin 
bir teline batılarak gümüş rengi ~ünden 
altı ilmikli (9) kafes. 

Bu motifler yanyana dikilerek biçilen 
kalıba gör< ceket yapılır. 

Başlık - Beyaz yünle jerse örgüsüd~ir. 
Çizgileri gümüş rengi ve yeşil ters yüz 
örgü (dört sıra). Motifler ceketin ayni. 

Solda - Jerse örgüsünü andıran bir ı ~ 
lastik örgü. On iki ilmik düz - iki il rr.ik . 
ters. Üstüste gelen ters ilmikler, ~1zgi Dört sıra da bunun aksi. Kol, ya k,1, c-
tesiri vermektedir. Kol ağızları, yaka, tek kenarları tek lastik. 
etekler ikili lastik. Sağaa - Uzunluğuna ters yüz dı gü. 

Ortada - Fantezi, ters yüz örgü. Dör- Kol kenarları lastik. Yaka ve ilik yerlerl 
der sıra, sekizer ilmik. enine ters - yüz örgü. 
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beygir mi? 
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1 
? .şebbüslere geçmi.şdir. Akay idaresi e -• • t peyce varidat temin etmekdedir. Aka- • DJÇJll SVIÇre e Op anır • yın vesaiti nakliyenin.bir elden idare

sini temin maksadile Istanbul beledi -

Beypin ileri ziraattehi baımıları •Öz. götürmiyecelı 
tür. Muhtaç olduğumuz. ziraat makinelerini, lıöylüye 

olan beygir kuvvetidir. 

kadar biiyiilr
benim•etecJı 

insan Montreux Nyon 2ibi tabiatin bütün güzelliklerini yesine verilmesi için, aid oldu~u ma -
' ' • •• •• kamlar tarafından yapılan muzakere- ------------·-------------------

koynuna toplamış olan yerleri gorunce bunu anlıyor Ierin ilk safhası bitmiş ve Ak.ayın be- Geçenki yazımda ziraatimizin iş ve çe- Dizine açılan yaranın hakkından geldik 
yazan: MucuU% Tah•in Berlumtl lediyeye verilmesi kabul edilmiştir. ki kuvvetini traktörle mi, yoksa hayvanla ama bir, bir daha deyince hayretmcdi. 

_ 28 Akayla beraber tramvay, tünel, 0 - mı temin etmenin memleket icablarına Öteki de ter1i su mu içmiş, çulu mu kon-

Cenevreden tramvayla on beş dakika 
gidince, İsviçre - Fransız hududuna va
rılıyor. Hududlardaki ahalinin birbirle
rile ne kadar dost geçindiklerini gördü
ğüm vakit hükfımetlerin nasıl olup ta 
b!rbirlerile sınır ve toprak kavgası ya
pabildiklerine şaşmamak elimden gel
mPdi. 

tobüs işleri de belediyeye devroluna - daha uygun düşeceğini münakaşa etmiş mamı~, ne olmuşsa bir sancıya tutuldu. 
cakdır. Haliç işletmesini ise esasen bir ve bu davanın sonunda, traktörün henüz Tepinemeden elden gitti. O yıl bir çift 

~ .müddettenberi belediye idare etmek - yurdumuz için ideal olamıyacağını be- beygirin yediği üç çift öküzün yediğini 
dedir. Haliç vapurları belediyeye geç- lirterek, hayvanın ve bilhassa beygirin geçti. Köyümüzde çayır bulunmaz: sekiz 
diği günden itibaren varidat çoğalmış, ziraatimize lüzumu üzerinde durmuştum. saat öteden hatırlan için ot getirttim. Ö
müessesenin eski idareden müdevver Yalnız o münakaşanın (Traktör ~ü, küzlere burçağı kırmazdık. Beygirlere 
borçları ödendiği gibi az çok temettü Hayvan mı?) tarafını dinledikten sônra arpayı kırdırdık. Kuyu suyu acımtrak 
bırakacak şekle bile sokulmağa yüz bir de (Beygir mi, Öküz mü?) tarafını diye her Allahın günü pınara götürüp 
tutmuşdur. Bu da vesaiti nakliye işle- gözden geçirmeyi faydalı görmüş ve bah- getirdik. Böylece bize gördükleri üç ku
rinin İstanbul belediyesine geçmesi i- si or.acıkta bırakmıştım: ruşluk işi, otuz'kuruşa mallettiler. Ne
le muvaffakiyetli netice alınabileceği- Beygirin ileri ziraatteki başarıları ger- den sonra o ayakları açılan tek beygıri 
)li işaret etmekdedir. Boğaziçini istan- çi söz götürmiyecek kadar büyüktür, fa- elden çıkardık. Arabanın parasını da ek
bula bağlıyan Şirketihayriye idaresi - kat bazı şartlar altında ona da itiraz e- leyip bir çift öküz aldık. O yıl, bu yıl 
nin belediyeye geçmesi şimdilik mev- denler bulunuyor. Ben, ötedenberi mem- beygirin işgüzarlığını inkar etmem ama 
zuubahs değildir. Bu şirketin muka • leketimiz ziraatine bilhassa bu maksadla (yerine göre) demekten de geri kalmam.• 
velesinin bitmesine on dört sene var _ yetiştirilmiş kuvvetli beygirlerin girme- cGeı.ip dolaştığım bazı Tatar köylerin· 
dır. Bu müddet zarfında Şirketi hay - sini :.ırzulamış ve bunu, fırsat buld~kça de tek öküze raslamadırn. Her işi beygir· 
riyenin belediyeye geçmesi için bir te- ileri sürmüşlerdenim. İtiraf ederim ki le görüyorlar. Lakin köyün toprakları 
şebbüs yapılmazsa şirket ancak muka- biraz sonra size de nakledeceğim bazı dönüm bilmiyor, geniş çayırları, düzgün 
velesi bitince alınabilecekdir. Ancak rnütalealar karşısında davanın öyle (olu- yollan var. Bazı yerlerde kışın, boş gün· 
bu on dört senelik müddet zarfında versin) demekle başarılamıyacağına inan- !erinde yük taş1yıp ayn para kazanıyor
,Şirketihayriye hissedarları zarar ettik- dım. Herhalde öküzün yerini beygire bı- lar. Diyeccğın; şu ki oğlum, öküz sahi
lerini ileri sürerek işletmeyi bırakmak rakmasmı arzulamamak elde değildir. den bir gtri hayvandır. Beygir onun ya
isterlerle belediye o zaman müdahale Çünkü muhtaç olduğumuz asıl ziraat nında motör gibi durur. Lakin köyün tar
edebilecekdir. makinelerini, köylüye benimsetecek olan; lası, yolu, hele hele yemleri, ahırları, içe· 

Tramvaydan İsviçre topraklarında in
diır. ve birkaç adım atınca iki kulübe 
gördüm: Biri İsviçre, biri Fransız güm
rtık memurlukları idi ve her iki kulübe
de oturan memurlar, güzel güneşten is
tihde etmek için kol kola gezerek sigara 
içiyorlardı. Bizi görünce ayrıldılar. İs
viçı eden Fransaya geçmekte olduğumuz 
!ç;n Fransız memur bize yaklaşarak sor
au: 

- Gümrüğe haber verecek bir şeyiniz 
var mı? 

Tıpkı Beyoğlundan Galataya elimde 
ç?ntamla geçerken birisi bana bu garib 
sualı sormuş gibi güldüm. 

- Gezmeğe gidiyoruz, iki saat sonra 
tekrar döneceğiz. Gümrüğe gösterilecek 
nc:niz olabilir ki... 

Mor.treu.r'dan bir manzara Hükfunet seyyah celbi bakımmdan beygir kuvvetidir. Büyük Önder Ata- cek suları. otlaklan, nalbantları, kesesi, 
trenlere ve kablolar üzerinde kayan a- İstanbulun imarına büyük ehemmiyet tÜrk'ün son defaki nutkunda her köylü- alımı satınn bu işe uygun düşme?Se bey
sansörlere çok ihtiyacunız olduğunu an- vermiş bulunmakdadır. Yakında mec - nün bir çift hayvan sahibi edilmesini, fa- girden kar değil, zarar gelir. Bütün bun
ladım. lisden seyyah celbeden şehirlere aid kat bunda öküzün değil, beygirin ideal lada birliktP edinilecek beygirden ise 

Memur da güldü: 
._ Bunu adet yerini bulsun diye s~r

dum. Salev dağına mı çıkacaksınız? 
- Evet. 

Boğaziçine halkı cezbetmek için türlü çıkacak kanunla f.aaliyete geçilmiş ola 1 olmasını işaret buyurması da, Türkiye çok ilerlilik umulur.• 
fedakarlıklar yapan Şirketihayrlyenin cakdır. İstanbulun imarına hükumet ziraatine beygirin lüzumunu belirten en Ziraatten azıcık anlıyanların bizim 
bir de bu noktayı tetkik etmesinin müna- büdcesinden de yardım edilecekdir. kıymetli bir ifadedir. köylünün dediklerini yabana atmasına 

su.ı! 'b 1 v k f d · İ imkan yoktur. Demek oluyor ki köylü-

_ Güzel gezintidir. Yolunuz açık ol-

Do)amba,..lı bir yolda beş dakika kadar sı o acagı anaa ın cyun. Şehrin vesaiti nakliyesi stanbul be Beygir, Türkiye ziraatine pek te ya-
ıı k müz heygıre bir sempati duymakta, fa· 

Yu .. ru"du" kten sonra dag- eteg"indeki telefe- * lediyesine verileceği gibi bilfımum ten hancı değildir. Vaziyetleri müsaid birço 
kat bugünkü şartlarla kendisine uuk 

rik istasyonuna vardık. Buradan dağın Bütün dünyada güzelliği ile meşhur viratı da belediye idare edeceğinden köylerimizd~, onun öküzü geride bırak- görmektedir İşi hızlandırmak için bu 

t"...,nsıne çıkacaktık. Bizden evvel gelen Leman gölünü yalnız yüksekten ve ote- havagazı ve elektrik şirketleri de İs - tığını hep görmüşüzdür. Şu kadar var ki, 1 ted 
"r'" şart an ele almak, onları temin edici • 

On beş Yı·rmı· kişı' 1·1e beraber bekleme;"Je lm balkonundan seyretmek kafi değildi; tanbul belediyesine devrolunacakdır. bunca teşviklere rağmen yayılmadığı da b' 1 . k k "" İ ır erı tutma gere tir. 
ba c:ladık. Her on beş dakikada bir, yum- fakat gölün etrafındaki şehirleri teker Vesaiti nakliye ve tenviriye işlerini bir vakıad~r. şle bu noktayı; yani köy- Z k )' iraatim!ı.i ileri bir düzenle işletcce 
!"'''- kalınlığında kablolarla dag·a bağlı o- teker ziyaret etrneğe de vakit bulamadı- İstanbul belediyesi idareye başlayınca !ünün onunla banşamayışı sebeblerini, 1 ak ti ... ~ o an m ineler, ancak beygirin lruvvE 
lan bir asansör yolcuları alıp yukan çı- ğımız için hem gölü hem de dışarıdan ol- varidat artacak ve yalnız bu işlerden gözönüne koymak pek faydalı olacalttır. ile birlikte köye girebilecektir. Bir yan-
kaı·ıvordu. sun bu köyleri görmeğe karar verdik. senede yirmi milyon lira temin edile - Böylelikle arzumuzu hızlandıracak im- d . ll . - 'd k- 1 . . d k" ., an vazıye erı musaı oy enmız e ı cı-

Ayaklannın altında derin bir U"urum Bundan sonra bana, devlet adamları cekdir. Bu suretle şehrimizin imarı tez kanları daha kolaylıkla temine muvaffak 1 b 
ıı ız eygirlPri iyi cins koşum beygirlerile 

Oldug~tınu go"rdu"g~ü halde iplerle havada yalnız siyasetle uğraşırlar, gözleri b~ş1aı elden temin edilecek demekdir. olacağımızı sanıyorum. Şimdi dinleyiniz: d 
eğiştirmeyc çalışırken öte yandan köy-

a sılı duran bir odanın içinde insanın içi 1 bir şey görmez derlerse inanmıyacağım. Akayla beraber Yalovanın imarı da Beni~ ~nı~ ~tiyar b!.r k~yl~ var- lerimize beygirin girmesine engel olan 
pek rahat edemiyor doğrusu. Korktam S:k sık yapılan konferansların ni~in İstanbul belediyesine geçecekdir. Yalo dır. Görmuş, geçırmı.ş, tecrubelı bır ta- sebebJeri de bir bir yeruniye çalışmalıyız. 
dersem yalan, fakat helecan duymadım Montreux, Nyon ve saire gibi küçük Is- va Suşehrinin imarına aid kanun pro- rımmandır. O, bu bahiste diyor ki: Sırastnı düşürebilirscm bu bahse tekrar 
dersem 0 da yalan. vi\re şehirlerinde tıoplandığının şim:ii jesi formalitesini ikmal etmekdcdir. c- Bilirsin: ben iki çift öküz koşarım. gelmek niyetindeyim. 

Belki de dağlık memleketlerde yaşı- arlık sırrına erdim ve siyasetin dolam-' Esasen yakında çıkacak bir kanun- Yıl olur ki bu öküzlerin ayağı, çok tarla-
yanlar için teleferikle Saleve çıkmak baçlı yollannda başlan dönen diplomat- Ia da Yalova Suşehrinin imarı em se- mı ekilmedik bırakır. Havanın uygun, 
trnmvayla bir köprüyü geçmek kadar a- ların vakit vakit tabiaUe koyun koyuna ne müddetle İstanbul belediyesir.e ve- toprağın tavlı olduğu sırada Mehmedlc 
lclade bir şeydir, fakat yabancılar için yaşamak istiyen şairler olduğunu anal- rilmekdedir. Şubatta tekrar İstanbula (oğlu) birlikte çarıkları çeker, gün do
böyle olmuyor. Yolcular arasında, odn- dım. gelecek olan şehircilik mütehassısı ğumundan gün batımına kadar övendire
mız her sallandıkça, deniz tutuyormuş Sabah saat dokuzda otelin önündeki ?rust, Yalovanın imarına aid yeni bir yi elden bırakmadan haydarız. Öyle iken 
gibi hasta~ananlar olduğu gibi, yüksel- rıhtımdan hareket eden bembeyaz, ter- proje yapacakdır. İstanbul belediyesi 2-3, bilemedin 4 erden 8 dönüm tarazla
dikçe kulakları uğuldayıp burnundan temiz bir vapura bindik. Bu vapur, hem elinde bulunduracağı Akayın vesaiti rız ve bu öldüresi işden çıkan öküzü, erte
kar gelenler de vardı. Hele inerken rüz- kıyılar arasındaki münakaleyi temin e- nakliyesile Yalovayı modem b~r Su - si gün yine koşarız. Suya, oduna, pazara 
gar arttığı için bir beşik gibi muallakta diyor, hem de seyyahları bütün bir gün §ehri haline sokacak, kasabayı Istan - her yere onlar gider. Ayaklarından iş 
sa1Janan asansörümüz cidden dalgalı bir golde gezdiriyor. İçinde muntazam bir bula en kısa zamanda bağlıyacakdır. çıkmaz ama, seni hizmetten de geri ko
cienizde seyahat ediyormuşuz hissini ve- orkestrası, mükellef bir lokantası var. Yakında Yalovaya İstanbul belediyesi mazlar. Bir demet mısır sapını yiyince, 
riyordu. Orkestra tanınmış neş'eli havalar ça- fen hey'etinden seçilen mühendisler - bir saatlik çamurlu yolu teperler. Yerle-

Tepeye çıkınca manzara çok nefis. Le- !arken vapur yavaş yavaş mavi suları den mürek.keb bir hey'et gidecek Ya - rimizin bir kısmı bayırımsıdır: Günde 
n:an gölü bütün haşmet ve güzelliğilç köpükliyerek uzaklaştı. Etrafıma bakı- lova kaplıcaları civarında hükfunete yirmi defa düşer, yirmi defa kalkarlar. 
ayaklar altında kıvrılıyor, Cenevrenin yorum; herkes neş'eli, herkes mızıxanın aid arsaların planını çizecekdir. Bura- Gene de (bize bir şey oldu) demezler. 
sayısız düz yolları göz önünde bir şerıd temposuna uyarak coşuyor gibi; herkes !ardan arsa isteyenlere, azamt iki bin Yolda, tarlada, bir aralık buldun mu sa-
gibi dümdüz açılıyordu. gi.izel tabiatin karşısında biraz sarhoş. metre murabbaı bir saha verilecek - lıver otlasm. İyi, kötü demez, yer. Sancı 
Seyyahların her türlü istirahatlerini Vapur, tıpkı bizim şirket vapurları gi- dir. nedir bilmez. Kamı doldu mu, tut kula-

düşünenler bu dağın tepesinde bile ınun- bi zikzak yaparak gah bir kıyıya, gah ö- ğından çek boyunduruğa. Bir cefalı mah-
ta~am bir gazino ve bir bahçe yapmak ta tekine yanaşıyor ve biz böyle bir çeyrek Karaman hapishanesinde lüktur ki deme gitsin. Bizim damlan gör-
ihmal etmemişler. istiyen burada oturup fasılalarla bazan Fransız, hazan İsviçre gardiyanlar mahkemeye verildiler müşsündür: domuzu bağlasan durmaz. 
yemek yiyor, çay içiyor, gramofon geti- bayraklarını görüyoruz. İçine gündüz bile kandille girerler. Bu 
rip dansediyor. İskele binasında hangi bayrak asılı o- Karaman ceza evi gardiyanlarından hayvancıklar o yerde bir köfün samanla 

Hava o kadar soğuk ki, aşağıda ~ıcak- hırsa olsun, Leman gölü etrafına d:zili bir kısmı tahtı muhakemlye alınmış- bütün kışı geçirir, sıkıya da gelince bı
tnn şikayet ederken buraya nerede ise olar. köylerin ve şehirlerin hepsi birbi- !ardır. Adliye müfettişliği de tahkikat çağın altına yatıverirler. Kurak yıllarda 
krır yağacak sanıyorum. Bu soğuğu ciğer- rinden yeşil. hepsi birbirinden şidn, hep- kt d köylü, etini, derisini olsun kurtarır. Dam-
J · • 1 k d h d h ·· k k yapma a ır. d · · t 1 d b' · "kü -erımıze a ara a a, a a yu se tepe- si birbirinden bakımlı ve işlek ... Hepsi- .. .. hkA 

1 
'fadeleri 1 a yenı yetışen osun ar an ırı o zun 

lerc doğ k t · d b k b' Butun ma um arın 1 a ını- · · d ld · Ol d b' 'ft ru oşuyoruz. çım e aş a ır n~n kendine göre küçücük veya muhte- • yerını o uruvenr. masa a ır çı 

diinyaya gelmişim gibi yeni, yepyeni bi:- şem otelleri, eski devirlerden kalma şato- yor. öküzü alması bir çift beygirden ehven o-
hafiflik ve sevinç var. Jarı. dağları yaran asfalt yolları var. Deniz ticaret mektebinin yeni binaaı lur. Velhasıl köyümüzün gidişi bir türlü 

Temiz dağ havası insana cidden bir ço- Hele Montreux'nün yeşil çamlarla ör- Ticaretibahriye mektebine ilaveten öküzden vazgeçemez. Yoksa beygirin üs-
cnk neş'esi ulaştırıyor. Bizim aibi her- tülü dag~ları ve Cenevreli vatanperver 1 ·ı t k tündüğüne aklı yetmiyen köylü bulun-

- yapılan ve jimnastik sa onu ı e ya a -
kes gülerek, koşarak, c:akal!IC!llrak !epe- Bonivard'ın mahbesi olan Chillon şa~osu h · d maz. Gel gör ki bu saydıklarımı bir yana 

:'i -r- hane ve teneffüshaneyi i tıva e en bi-
lcre doğru tırmanıyor. Herkes bir mek- ve etrafı, dünyanın en gu" zel köşelerin- 29 d atmak haylıca zordur oğlum .• 

nanın açılış töreni bu ayın un a ya-
tebli gibi taşkın... den biri. lAt . 1 cBüyük kıştan sonraki yılda, Ham!di-

pılacaktır. Mektebin teşki a ı genış e -
Olgun adamalrda bu çocuk neş'csini Giderken gu" neş ışıklarile dalgalanan k d yeli Tatarın aklına uydum da, öküzleri · tilmiş olduğundan gelece sene aha 

ben Lozanda dişli trenle tepeye çıktığım ye:il, mavi renkler dönüşte solgun ve elden çıkarıverdim. Yerine bir çift bey-
• fazla talebe alınacaktır. 

vakit te gördüm. Dağlık arazide yaşıyan- gizli bir güzellik almışlardı. Yalnız ~olu- .. _ ............................................ ·-·····-- gir aldık. Harmanda öküz haydayanlar 
lann açık kalbli ve saf insanlar olma!a- mu:r.da, güneşin son kızıllığına bürünen dırıyor ve sular gene hafif mırıltılarla öğleye kadar bir yayımı kesemezken, biz 
~ında belki de bu havanın tesiri var. Ni- karlı Monblan tepesi, hakim ve magrur akmağa başlıyor. beygirle iki yayımı kesip üstelik bir de 
tek.im yağmurlu ve karanlık memlek"t- bir eda ile başını bulutlara kadar yük- Gözlerimiz güzel manzaralar, kulakla- uyku kestiriyorduk. Kasabada bir işımiz 
Jer halkı da ekseriya somurtkan olu- seltmişti. nMız güzel SC'slere kanmış ve başımız, clurdu: koşuver Mehmed. Kıraçköy'den 
yorlar. Akşam gölgeleri göl sularına durgun bütün bu güzellikleri kavramağa !;ah.ş- bir alacağımız olurdu: gidiver Mehmed 

Cen"'vrede, Lozanda ve Vczvü yan:ır \·2 düsünceli bir mana veriyor; sanki hi.i- nı~ktan yorulmuş olduğu halde Cenev- (aşağıdan git te) ninengili de pınara ele
dağm·-ı çıkarken Napolide hep bizi dü- tÜ!ı gün akmaktan yorulmuşlar gibi ağır r::!ye döndüğümüz vakit kulenin saati tiver. Mehmed, diye altı ay çok işlerini 
şündi;m ve halkımızı neş'clendırmck \e ağır dinleniyorlar; fakat bu hüzün çok onu çalıyordu. gördük. Derken, beygirin biri bozuk yol-

""1PndirmC'k için, dağa tırmanan dişli az sürüyor, ay ışığı gene onları canbn- Af. Berkand da kapaklandı. Baytar yo~ nalbant yok. 

Tarım.man 

Tarihden sayfalar 
(B<l§ tarafı 7 inci sayfada) 

mak iizere kendisine gelen olmadL Bu
nun üzerine Tarant kapılarile tiyatrola
rını kapadı, bütün gemilere zorla asker
lik talimleri yaptırmağa başladL 
Romalılar bir türlü harekete geçemi

yorlardı. 

Çürık kral Pirüs'e harb ilanı için ya
pılması lazım olan merasime imkan bu
lunamıyordu. Roma adetlerine göre b:r 
krala harb ilaru, onun arazisine Feçyal 
tarafından bir kargı atılmak suretile o
lurdu. Pirüs'ün memleketi Adriyatik de
nizinin öteki tarafında buluf\uyordu. O
raya kargı atmak için bu vazifeye me
mur olan ve Feçyal denilen adamın de
nizi aşması lazımdı. Halbuki Roma gemi· 
!erinden hiç biri oraya gidemiyordu. Ta
ran t'Iılar denizlere hakim bulunuy0r
lardı. 

Gönüllüler coşkun bir sevinçle silah 
altına geliyor; ordu hazırlanıyor; hare
ket VI? hücum için büyük sabırsızlık gös
teriyordu. Lakin bir türlü yerinden Jn
mıldayamıyordu. Romada herkes bu müf 
kül meselenin hallini düşünüyor, lakin 
bulamıyordu. 

Aradan epeyce zaman geçti ve birisi 
bunun çaresini buldu: Pirüs ordusundan 
kaçan bir Epirliye Roma hududlan için
de bir tarla satın aldırıldı. Sonra bu tar· 
la Epir arazisi farzedildi. Feçyal beyaı: 
harmanisine bürünerek tarlanın yanına 
geldi, elindeki kısa mızrağı büyült mera
simle oraya fırlattı. Herkes geniş bir ne
fes aldı. 

Rornada bayram günleri yaşanıyordu 
ve ordular ancak o zaman hareket ede
bildi. 

Pirüs'ün filleri Roma ordusunun ma!?
llıb olmasına sebeb .,pldu. Lakin kendisi 
de o kadar cok asker kaybetmişti ki: 

- Eğer böyle bir zafer daha kazanır
sam, sanırım ki Epire yalnız olarak dö
neceğim! dedi. 



Oıütmenin, Grip, Nezle, Baş ve Diş Ağnlanmn Kat'I nacı KESKiN KAŞELERID1R. 

Suriye Başvekili " Hatay itilatmm 
tasdlkı işi 1 aya kadar bitecek,, diyor 

Franıa Harblg• 
Nezaretinde 
Salıle zabitler 

(B4§ttınıfı linci .a!/fad4J 
Dört phsm flranndan IODI'& ftd -

(B4f tarafı ı iftd aayfada) fus defterlerinde ve hüviyet karnelerin- yet anlqılmıt ve derhal takibata ae • 
Aııtaky,muhabirimizin mektubunu a- de Tilrkler, Arablar, Kürdler ve Çerm • çilmlpe de, hiç bir netice elde edile • 

lllı:va koyuyoruz: Jer sadece (sümıl milsllm) diye yazılı - memtplir. 
Antakya 20 (Husust muhabirimizden) dırlar; ayrıcı milliyetlerini g&tteren ba.- ~ Batvüil Qıautem'm, rl1& • 

- Cenevreden gelen heyet, çarşamba gü- ka bir kayıt yoktur. Bunlar nasıl tefrik setmde ve Emniyet Diıekt&"lülfl lmlr 
lltl Antakya belediye binasmda halkla olunacaklardır! lerinin iş~ hususi bir toplmtı 71. 
teınu etmek istedilfnl ilAn etmiftir. Bu- - Yukarıda da 16ylecfilim gibi, biz pıhq ve •Caaoulah felldJltı b•klrm
lluıı 'llzerine saat 11 de helediye binasın- 'burada intihabata hazırlık olarak neler da bazı mühim brarlar wrilmfldir. 
da toplanan halka hitaben heyet relsl fU yapılmuı 1hım geldiğini ted1dke ~eldik. Lorent Eynak'm hava nazm oklD • 
IBzlen söylemiftir: Cenevreye dönerek raporumuzu Milletler ju vakit, naaret müstıepn buJuDln 

- Hatayda bul•dutumuz müddetçe Cemtyett Konseyine verec:eht KomeJ Gen-:raI DİsiDpr'ln ~ tııt1d· 
balrJnmııc:la gösterilen misafirperverlik • gerek lr.ı ve gerek diler meseleler hak • litmm reisi olduju 8nı .. 1mıfbr. 
fen doliyı çok teıekkür ederiz. Pek ya ... ktnda bir formül bularak Odnci ve uı1 İyi haber alan bazı meJyflJde ı1ıJ • 
kuıda ilin edilecek rejimden sonra inti- bilyük heyeti Sancala gönderecektir. Bi- lendlğlne göre, cCa ouJan ıetld'lUle 
lıab yapılacaktır. Biz, ecnebi olarak, ara- naenaleyh size fimdiden bblDı tat'I bir aJAkadar oldutlan a!ıaplan d&1 hava 
llızda bulundutumuz halde Hataya re - şey söylememize 1mtlıı yoktur.• .,ubayı bugün 80 tnmlftlr. 
falı ve saadet ıetirecek olan bu yeni re- * Mont _ "Bouge rgu_ya çe blea'de 
Jinı fntihabatmm hür ve ser'l*st olarak Gerçi heyet sekreterin.lıı yukarıya nak- gizli telsiz ~ l'onta=- ~-
icra edilmesi için 1lzıın gelen tedbir~eri lettiğimiz (zannederim) U. (b&yle olma- 1mış b rDll!1 
lbp tedkikatta bulunuyoruz. Hataydan sı IAzıırı gelir) li .mJerine Olve edecek ~~ unlar~ birisiJıin sahib! J• 
Jet 7atında aynlacalız. Ve kanun ayla- sözümüz yoktur. Zaten sekreter dahi he- teslim ed ~ polis mftdilrlQOııe 
lılıda ıcra edilecek intibah için tekrar yetin bütün vazife ve A1Alı1,..unln pi • ilmiştir. 
buraya dlSnecefiz. hayet ihzarl mahiyette bir tedldkten lba- 8ai ve IOI .-te1a1ıııı1a fMlelım 

1 işte ne olduklanl 
( 9 uncu sayfadaki resimli suallerin cevaplan J 

Size bildirmek istedijim §Udur ki Türk ret olduğunu söylemekle hüfbti ifade Parla, 23 CBususi) - Zabiıa am1i -
olanm Arab lehine, Arab olanın Türk !e- etmiş bulunmaktadır. telif mahallerde araştmnalarma de - Yan ~ .,.,..,. .:Cl/Cfanlat a1zı 
hine reylerini istimal etmesine müsaade Yalnız fU var ld, Sancak njfmfnla ele- vam etmiş ve Yeniden 6 kişiyi zannal- ------==----------------===---
etnılyecetfz. tııtlhab merkezlen kaza - ,.amh tontromnn der'uhde etmlf bulu - tına •1mfdır. Ziraat Baııkasımn 1936 Muaolininin müstemleke 
!arda olacaktır. Eminim ki bu istiklilden nan Milletler Cemiyeti gibi bir miles - Sal cenah eazetelerintn Jddia)arma yıh • a • • • 
ilttkbalde &iz ve abfadınız memnun ka - &ele namına hareket eden bir heyetten .göre evlerinde gizli liWı ve bomba bu ndaki kin nezaretindeki hedefi 
lacııkıınız. biz daha dddt, d6rilst ve bitaraf olm•mnı lunduju için tevkif edilen efhu, vak· Ankara D (A.A.) - 'J.'lrkiye Cumh~ • Londra 22 (Husus!) - Jlornale d1. 

Cenevre heyet reisinin nutkunun bazı beklerdik. Çünkü, vazifesi bir tedkikten tile mevcud olııp da bükillnetin bir b· ri,et Ziraat Banb11 ••ttmdatl D02 talia'nın bqmuharriri Virjinio Gayda. 
•oktalan nazan dikkatimi celbettilfn - de ibaret kalaa, nihayet ldil ve bitaraf rarile feshedilmiş olan yarım askeri sayılı kanuıı mucibince Tnrki,e Büyik İtalyanın yeni müstemleke ~ 
fen kendiaile ı&ii§mek ~ Dedim olacalı hakkında Amtml kanaatler. bel- tefkil!tm 11tbık ü e1eri yardır. Bunlar· MJlletier Mecllal, divanı mııbaeebat, itti· dair bahsettiği bir mablede, JIU10li " 
ki: lemekte olduıumm Jlll1etler Cemiyeti dan bazıJan bili: kendi aralarında nd, maliye ve ziraat endhnenlerl, Bat- ni'nin miistemleke nezarethil ~ 

- N1ltkunuzda geçen cbir cemaatin heyetinin bu tarzı hareketi, ne de olsa . are . . velrllet murahhaalarmdm tefekkilJ eden deruhde etmiş olduğunu memmmtyet.. 
4bie eemaat lehine reyini istimale mil- bu iwıaatimizf as çok &al'Sllllf ve istik- c~te> iller adı al~ gizli bır umumi heyet bugün aat 15,30 da bütçe le kaydettikden aama, t..,_. Afrika.; 
llade etmlyecellz. a6zil, Cenevre anlq • bal hakkında bize filpheler ve endişelft" =t Y:= ve ~ ~ U:U; eJıdlmeni reJli Mustafa Şeref ÖZlwı'uı sında yeni ve kuvvetli bir teşkillt vü .. 
IDa•mn Jıanıi maddesine istiııad ediyor! telkin eylemiftir. ~ muna• t e refslilfnde toplanmıf. Jmebnm 1818 yı- cude getirilecejini ve İtalyanın y~ 

- t... Bununla beraber gene temnnt ederi• • h bllAııço kAr ve zarar hmaplarmı ted - nupada cleill, cQer bütün impara 1 
- Halbuki, bizim bildilfmiz, Cenevre ti, ileri devredeki iflerde ı&sterilecek MaJr•dlan komünistlerin muhte • kit ve tasdik etnüf w ı• blltçainln torluklar arasında kuvvetli bir müvai 

1nı111nasının 9 uncu ve 14 üncü ıtıadde- cJddiyet ve hümi1 niyet bu erıdife ve ,Op- mel bir isyan hue1reti bqısmda hazır doku Jilz biD 972 lira a1tmJf iti kuruf P!fJB unsuru olacağını yazmaktadır. 
lerblde vaziyet gayet sarihtir. helerimizi izale etsin! bulnnmakdı. olan Afi tamam banka atatadııOn 98 Jn- - 1 

- r... Sol cenah gazeteleri üe bu iddianın cJ maddesine göre tfaiıtılmasJna ve mil- Atatürkle talya Kralı 
- Hataydan ne zaman ayrılacaksınız F ethiyede feci bir tamamen .. aksini ileri .aürmektedirler. rakıblann 1938 yılı ücretlerinin ikffer bin arasında telgraflar 

._ hangi tarikle Cenevreye döneceksi • Onlara gere, Kukuletelilr meselesi sağ Ura olarak verilmesine karar vermlllh'. 
alı! k k Jd cenah gazeteleri' tarafından müııhası - G ed .-a.-L • • Ankara, 22 (Husus!) - İtalya Kra· 

- Berut tarikile cuma günü hareket amyOD 8Z8SI 0 ll ,ran genij bir komünist harekiti !ıak - er e po~aneaını 1ı Vittorio Emmanuel'hı dojumu yıl. 
edeeeliz. ' Kulla 22 (A.A.) _ içinde Jlrmi dokuz tında yapılmış olan ifşaat önünde ef- soyanlardan bın yakalandı dönümü 1D1inasebetD.e Atatilrk kendi· 

Diler taraftan Antakyada çıkan cYe- yolcu bulunan bir kamyon l'ethiyenln kArı ummniyenüı dikkatini bir Bolu 22 (Hasut) - Gende poNba - sini tebrik etmiş, İtalya Krah da Re.. 
ı.l 06n> gazetesi de ayni mesele hakkın- Kestep kamununa liderken Kemer b - istikamete çeviniıek için kasden izam nelinf IOyaD sabıbhlardan bUl ,.Ulan-~ ~ bir tetrlddv teı; 
ela dOlletler Cemiyeti tedkik heyetinin munu ile l'ethiye arasında ve l'ethiyeye edilmlşdir. Jlllfbr. Tahkikata devam edilmektectir. grafı göndermişdir. 
SOk calibi dikkat ve çok pyanı teessüf 19 kilometre mesafedeki Dibçam mev- · 
bir hareketi• baflılile bir yazı ne,ret • ldinde freni lmı1mıf, tekerlek hendek çu-
llıifUr. Bu garib beyanat iizerine ıazete, kuruna giderek kamyon devrilmiftir. 
bır muhanirini heyet reisine göndermiş- İçinde bulunanlardan iki kifl 6lmilş, bet 
tir. Fakat heyet reJaf, her nedense ko - kffl ajır, 12 kiti de hafif IUl'ette J'U'alan· 
llUfmak Weınedi.iinden 1&rulacak ınıal- JD.Jflır. 
lere cevab vermek vazifesini sekreterine B • 
~. Sekreter M. Anker ne P • Macar aşvekil ve Hariciye 
ı.etenm milnıessnı arasında §U tonut - NazınnınBerlinc!e temulan 
illa cereyan e~ftir: Berlin 22 (A.A.) - Von Neurath bu •· 

- Bır Tlirkün kendini Arah, bir An· bah Daranyi ve de itan • kabul et 
hın bndınl Türk yazdıramıyacalma dair -~.t•• Bundan Darya yı • 
in da hi b. .....,~. sonra anyl ziraat na-

a 1U8 ç ır kayd yoktur. 9 uncu, zın Darre'i ziyaret etmi§tir 
14 lncü maddelerde derpiş olunan mua- Saat 12/15 de Macar de· let adamlan 
lllelelerde ~ müntebibler hareketlerin· liA civarın~ Goe~ Karinhall'· 
de ....,. ~muhtar • deki evine gitmi l 
llaıbuti siz, her &itUiiniz erde bat. . ~er ve ôlle ,emelfnl ,_ tl '1 ,,. rada yemiperdir. 
lıaJb 1»uıün belediye dairesinde toplanan Öğleden sonra Von Neurath de Darıe. 

~ta ben IÖyledjlJniı sözler arum· Daranyi ile de 1r ,, __ , zi-....t 8&-i •• 
da da .bir Arabm Tart ynı•am•:vacatuu ı--'=- ~· 11 ,,_... 'f'UW ltat• ~~. 

1"t1e alSyledbıiz. Bu hususta bizi ten- Aqam Von Neurath Ma devlet a-
~ eder millnfs? la car 
it Anker bu lu.ı brpsıııda durakladı ::;." tereflne büyük bk ziyafet vere-

._ Wr ,ey!er liylemek ister ıJbi mml -
"-iıcbktan IODJ'a nihayet fDD)an ketele-
41: 

-. Jlu.. .ta~ Ws teY elmak Umn .ıtı'· 
lllr Arab uuı1 olu da cBeli '1'irki1Db.,. 
Jahud bir Türk cBen Arabam• diye bn
dbıt JUdmr. Bu'nu zamıetmfyonmı, pnl 
Jlalmamam JAzım. 

- Fakat czannetmiyorum, yazılma • 
lbaa llzmb demek başka, cyazılamati 
*'9 kat'iyet ifade eden bir lisanla bn -
llu beyan etmek başkadır .. Müsaadenizle 
lara,mı: Sizin bu tarzı hareketiniz niha
N Wr propapnda sayılsa yersiz mldiTf 

il. Anker burada da kaçamaklı bir ce
~ wnMk ister gibi önce miitereddit 
aertmdi1 ve fU 16zlerle ifln içinden çak -
lbak iltedl: 

- Bu hususta size fazla tafsillt ver -
inek ulahiyetine malik defilim. Bunu 
lllcak llilletler Cemiyeti halledecektir. 
1'fzlnı buradaki vazifemiz: Tekrar edi -
J'Onan. ihzai'I mahiyeti geçmez. 

Sehetert diler bir sualle ayni mesele 
laerinde konUfhırmak istedik: 

- Peki, haradaki 'l!firk nilfusunqn 
.._nnı nud tethit edeeebfnfzf NI -

Sarlge Bafllelılllnln 
•&11 Pula••• 
Beganatı 

(IJaıtONfı ı lael ... , 
Akşam yemeğini Perapelasda yi

yen Suriye Başvekili, kenc:tiBlle gö
rüşen bir arkadapmıza fU beyanat
ta bulunmuşdur: 

- Parise gidiyorum. Bir ay ka -
dar orada kalacağım. Dönüşümde 
Ankaraya Uğrayarak birkaç gün 
blacağmı. Bu müddet içlDde Tilrk 
huk1lmet ricalile temaslarda bulu -
na cağım. 

Parise, Hatay anlaşmasının tu
dlld meselesini gönişmek üzere gi
diyorum. Umid ediyorum il, anlaş
manın tasdiki keyfıyeti bir aya ka
dar ikmal f!dilecekdir. 

Suriyede işler yolunda gıtmek
dedir. Başka söyliyecek bir ~yim 
yokdur.• 

Bay Cemil Mürdüm dOn akşam
ki Semplon eksptesile Par.ise haıi
bt etmllCflr. 

Kumbareıt biri 
1 
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SAH LAR KRALI Kara ve 1e "z ticaret 
kanunları değiştiriliyor 

Yaz:an: Ruscadan çeviren: 
V. Ardof H. Alaz 

• Gündüz saat bire doğru sirk hademe-\ 
lerınden Loposcf sirkin ahınnda pap:
ğan kafeslerini temizlemekle mcşguldu. 
Sirk bekçısi Hobotof da Afrika aslanla
rından Seza 'ın bulunduğu demir kafesi 
tem,zlemeğe geldi .. Tabü, kafesi temizle
meğe başlamadan evvel, Sezar'ı, bölme 
ile ayrılan bitişik kafeslerden birine sok
tu. i kı kapı yoldaşı hanı harıl çalışıyor
lardı.. 

Hobotof, bir müddet sessizce çalıştıktan 
sonra, bermutad, hergünkü şikayetlerine 
başlcıdı: 

Vallahi, dedi, şu tiyatro bekçisi 
Yevd'>kimof'a imreniyorum. O da benim 
!f b b, kçi , ma, ayda yüz yirmi yedi ruble 
ay k alıyor. Üstelik te sabah kahvaltısı 
cab Halbuki yaptığı iş de ne?. Tiyatro
nun ic tane köpeği var, bütün işi onlara 
bok?t ktan ibaret... Halbuki benim ba
şımda aslanlar, develer, daha ne bileyjm 
seks •n tane vahşi hayvan var .. 

Loposef kayıdsız bir eda ile: 
- İş bürosuna şikayet et, dedi. 
Loposef işini daha evvel bitirdi ve a-

h ırd:m çıktı. Biraz sonra Hobotof ta i§ini 
bitırcli ve koridorda arkadaşına yetişerek 
gene eski şikayetlerine başladı. 

Loposef, arkadaşının temcid pilavı gi
bi daıma tekrarladığı bu laflardan bıktı
ğını gösterir bir tavırla ellerini kaldırdı 
ve: 

- Bıktım artık senin bu şikayetlerin
den!. dedi. İnsaf yahu.. biraz nefes al. .. 
Hem sen Sezar'ın kafesini kilidledin mı? 
Bundan haber ver!. 

Hobotof durakladı.. gözlerini yukan 
kaldırdı: 

- Vallahi hatırlamıyorum, dedi. Ak
lım, fikrim hep aylıkta .. artacak mı diye 
düşünüp duruyorum. 

Loposef hissedilen bir heyecanla sordu: 
- Kilidledinse anahtarın sende olması 

liizım değii mi? Şu halde anahtara bak. 
Hobotof telaşla ceblcrini kanştırmağa 

başladı. Sarardı .. sonra kızardı ve bir fı
sıltı halinde: 

- Hayır, yok. Anahtar cebimde yok .. 
dedi. 

Loposef de sapsarı kesildi ve haykırdı: 
- Yani? .. Şimdi artık aslan dışarı çı

kabilir değil mi?. 
- Mükemmelen!. 

Kobotof'un bu sözlerini te'kid eder gibi 
Seza~"ın korkuns kükremesi i§itildi. 

Loposef cğzını bir karış açtı., bir §eyler 
ha\kırmak istiyor, fakat ağzından yalnız 
ck:ı ' .. > harfleri dökülüyordu.. Artistlerin 
bulunduğu kısma doğru koşmağa başladı. 
Oraya geldiği zaman ellerini, ayaklarını 
sallamağa ve sadece cKa... ka... ka ... 
ka .. > diye ulumağa başladı. Oradan sirkin 
klı.ibüne doğru yollandı .. 

- Ka ... ka ... ka ... kaçınız! diye ferya
dı bastı. Aslan.. aslan Sezar kafesinden 
çıktı .. 

• Soe Posta • nıa 
edebi l'OID&DJ 
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• 
Bugünün ihtiyaçlarını karşılayabi-lfındık, badem, tütün, afyon, ham pamuk, 

1 k . b" ı· t k .. , del krom cevheri. ec: . yen~ . ı~ ıcare anu:ıu vucu Bu ay lçlnde bize en fazla. mal ldhal eden 
getirılmesı 1çın kurulan mutehassıslar- memleketler arasında Almanya 4.200.DOO U-

• dan mürekkeb komisyon çalışmalarını ra ile birinci, Amerika Birleşik memleket -
çok ilerletmiştir. 29 Mayıs 926 tarih lcrı 1.400.000 lira ne ikinci gelmektedir. 

~ ve 865 numaralı kara ticaret kanunu İhracatta da Almanya. 32.400.000 Ura ne 
,baştan başa değiştirilmektedir. Komis - ~irinci, Amerika 12 500.000 llra ile 1k1ncl ve 

· d" k d 43 dd . k t'• Italya 5.200.000 llra He üçüncü gelmektedir. yon, şım ıye a a-r ma eyı a ı o- f . . . . 
larak tesbit etmiştir. Bu maddeler: Mu svıçre ıle ticaret mukavelesı uzabldı 

, kaddeme, ticari ehliyet, tüccar, ticari İsvlçreylc aramızda mevcud ticaret an • 
muamele, ticaret sicli bahislerini ihti - taşmasının müddeti Eylül sonunda bltmış
va etmektedir. ti. Bu anlaşma hükümleri, martın il incl 

gününe kadar olmnk iizere altı ay mfiddet.-
937 senesi sonunda, kanun projesi- ıe temdld edilmiştir. 

,nin şirketlere kadar olan kısmı bitiri - tııı11•:zgliz:.'!!•ım:ı•li••••••• 
lecek, hükfunete verilecektir. Bundan 
sonra diğer kısımlara geçilecektir. 

Kanun projesi vücude getirilirken 

lstanbul Borsası kapanış 
fiatları 22 - 11 -1937 

.hayattan alınmış pratik usuller konul- 1---=-----==---=-----~ 
ÇEKLER 

f 

Hobotof, bir milddet sessizce ça.lış tıktan sonra bcrmutad., her gi4nkü 
makta ve Avrupa, Amerikanın en son 
kanunlarından istifade edilmektedir. 
Yakında deniz ticaret kanununun ye -
nilenmesi işine de başlanacaktır • 

Açılı, Kapanı, 
ftkByetlerhıe ba§ladı 

Londra 'l24.SO 624.00 

,r..oposef'in arkasından oraya gelm.lı o
lan Hobotof da: 

- Maatteessüf öyle!. demek ister gibi 
başını salladı. 

İlk bağıran ve kapıya atılan Cinc1yef 
oldu. Ertesi akşamki oyuna kadar onun 
yüzünü kinıse görmedi. 

Cambaz Posifikos bir sıçrayışta, ayağa 
kalkmış olan şişman artistin omuzuna 
bindi ve oradan klübün pencerelerine at
lıyarak bir maymun çevikliğile kendini 
sirkin damında buldu. 

Zavallı şişman artist güçlükle kendini 
masanın si.tına atabildi. Fakat masa dar 
olduğu için bacakları arasında sıkışıp kal
dı ve yere yuvarlandı. 
Bunların içinde en akıllı davranan 

muganniye Nelli Steponova oldu. Kendi
ni telefon klübesine atarak kapıyı kilid
ledi ve oradan sağa, sola telefon etmeğe 
başladı: . 

Bu heyecanlı haberi muhasebeye bildi-
ren oda hizmetçisi Govrilovna oldu. Ka
dın, sanki hiçbir §ey olmamış gibi: 

- Şu şey kurtqlmuş, dedi, neydi şu
n un ismi? Şu kocaman saçlı ... 

Uzun saçlı artist Kruçaya aşık olan 
muhasebe daktilosu heyecanla sordu: 

- Kruça'ya ne olınuş?. 
- Kruça'ya bir §eyler olduğu yok.. !~-

kat şu koca başlı hayvan kafesinden kur
tulmuş .. 

- Aslan mı?. 
- Evet, işte aslan .. 
Bu felaket haberi bütün muhasebeyi 

altüst etti Kasa başında para saymakla 
meşgul olan sirk veznedarı, evvelA kasa
yı kapamağa başladı.. beceremedi.. sonra 
kendisi kasaya girme teşebbüsünde bu
lundu .. fakat kasaya sığamadı. 

Muhasebeci ise, kilidli bir dolabın en 
arka tarafında duran iki defteri yakaladı 
ve yırtmağa başladı. Kapının arkasına 
sığınmış olan daktilo hayretle sordu: 

....... Bunları neye yırtıyorsunuz?. 
- Ben yırtınıyorum .. aslan yırtıyor, 

abdal kız!. 

* 

Nn-Yor• 
Pt.ı1a 
Mlllno 
Brtıtaal 

Atma 

0,8010 0,80 
23.S7 2S.S87S 
15.218S ıs.ıs 
4,7081 4.71SS 

87.Sl 87.58 

Bomonti eshamı 
Düşmeğe başladı 

Sirk, bir polis ve bir itfaiye kordonile Türk borcu tahvilleri cumartesi gününe 
tamamile sarılmıştı. Sirkin müdürü, it- nlsbetıe ylrml kuruş fırlamış, dün 14 lira 70 
faiye kumandanından polis komiserine, kuruşda kapanmıştır. Bomonti eshamı diit -
polis komiserinden itfaiye kumandanına meğe başlamış, 9 Ura iken dün a Ura 60 kuru-

Cenonı 
Sof)'& 

3,46 S,4615 
64.0112 64.102S 

Aınaterdaıa 1.4437 1.44Si> 

Pra* 22.7675 22.78S 
Viyana 4.227S 4.2S 
Madrld 12.65 12.66 
Berlln 1.9822 l.98S8 

koşuyor ve: şa satılmıştır. 

. Altın 1095 kuruşa satılmıştır. Bu fiata gö-
- Demek ki sız, komiser yoldaş, aslan re 3 kuruş daha yük.selmiş demektir. Varton 4.2434 4.2467 

Budapeıw 4.0225 4.0256 
Bük.reo ıQ6.80S ı 106.19 terbiyecislle beraber sağ kapıdan içeri y . 

gireceksiniz!. İtfaiyeciler de sol kapıdan umurta kontrol ıstaayonlanndan M.S87S BeJ.ırad 14.6\S 
Yokohama l.7S 2.7SSJ girecekler ... Fakat, ya aslan arka kapı- üçü kaldınlıyor 

dan fırlayıverirse?.. / 
Müdürün yanıbaşma kadar sokulm!!Ş 

olan bekçi Hobotof, yava§ fakat kat'i bir 
sesle: 

- Fırlamaz, dedi. 
- Ne demek fırlamaz?. 
- Fulamaz .. çünkü kafes kilidli, anah-

tar da benim cebimdedir . 
- Cebinde mi?. 
Hobotof ensesini ka§ldı· ve adeta bir • 

fısıltı halinde: 

- Affınızı rica ederim, dedi. Ben anah
tarı cebime koymuşum.. halbuki cebim 
delikmiş .. anahtar ceketimin astarı ara

Yumurta ihracatını kontrol için ye MoakoTa 23.SS ıs.sı 

6tokholm s.ıosa ı.10&1 
ni tanzi.rn edilen nizamname Devlet ı---------"'--------11 
Şurasına gönderilmiştir. Yeni nizam - ESHAM 
namede, eskisine nazaran büyük bir 1---------.-"'-ç-·u-.,--N.p-... -,--1 
değişiklik yoktur. Yalnız Bartın, Zile, Anadolu p. 1i GO 
,Kilis yumurta kontrol istasyonları kal- peıın 2s.os 25.0S 
dırılmaktadır. A. im.~~ 60 vadeli oo.oo 00.00 

Bomontı - Nektar 0,00 r>.oo 
Adanada pamuk abfları Aslan çimento 11>,90 ıo.so 

••ar'"n bankası 96.25 9ö.SJ 
ttç o.y içinde Adanadan 11.Ml balya pa - i; ;anke.aı ıo,11J 00,iJO 

muk ihraç edllmlştlr. Bu pamuklar Türkiye- Telefon 6.85 
nJn muhtellf şehirlerine gönderilmiştir. Ge- tttiha' ve oe;lr. 1. 10 
çen sene üç ay içinde on be~ bbı altı ylis on tıarlt Değirmeni ı.ıs 
altı balya, evvelki senı da on dokuz bin Term. 7.ıv 0,0JJ 

37 balya. pamuk ihra9 edllmiftlr. 1---İ·-8-T-I-. _K_R_A_Z_L_A_R----1 

Daha bu sene henüz Avrupaya pamuk lh- ı---------.-------1 
sına girmiş .. zaten benim de aklım başım- racı başlamamıştır. Blr teşrln1e"ele kadar A.Wı Kap.., 
da değil ki. kafam hep aylığımla meşgul.. Adana ve Ceyhan fabrlkalannda 4,320,000 Tirit borcu ı pe§ln co.00 00.03 
tiyatro bekçisi ayda yü.1 yirmi yedi ruble kl • • I ndell 14.6S 14.70 

lo Klavland pamuğu çırçırlaıımı§ ve gene • • 0 ndell 1~. 95 ıs,9s aiıyor ..• Üstelik te sabah kahvaltısı... bu üç ay içinde borsada 5,4141,000 kUo Klav- 11----------:.-------11 
Sirk müdüril gözlerlnl faltaşı gibi aça- lant pamu~u. 1,622,000 kilo da ıerıı pamutu T A V i L A. T 

satılmı§tır. 
rak bağırdı: AÇll.ı ~ .... 

_ Ben sana öyle bir sabah kahvaltısı Eyluldeki idhalAt Ye ihracahmız Anadolu ı pe. ~:: oo.oo 
vereceğim ki, ömründe unutmıyacaksın! Tutulan istatistiklere göre SJ161 ayı lçin- : ; ;:.d•U oo.oJ o:>.oo 

da en çok 1dhal edilen maddeler ounıardır: oo.oıt 
İtfaiye borazanı acı acı cGerl dön?, ku- • D TA. oo.llı> oo.eo 

Pamuk mensucat, demir ve çellk e§Ya, ma - Anadolu mO.. peıln oo.oo OJ.00 
mandasını çaldı. kineler, yün 1pll~l, matbaa kQıdı, zıraat ı----------------1 

PARALAR • NÜ 

1 

aletleri, benzin, petrol, makine rağı, mazut, 
YARINKI SHAMIZDA: boyalo.r, tıbbi müstahzarat. 1 

Hep böyle mi devam edecek? Buno. mukabil §U maddelerden fazla 1h - ı TQrlt altını ~ş 1~ 
Ç . . 1 t H Z11si racatımız olmuştur: Koyun ve teçl, yaş de- 1 Banknot Os. B. 267, :i68. 

ev1ren · sme u riler, yün ve keçi kılı, bufda7, çavdar.dan, ~--H•••lli••••llli•rr 
kuşyemi, arpa, kuru üzüm, inclr, kabuksuz 

mavi, sarı ve kahverengi kandi~er .:" he.ın de caminin avlusunda ..• Ne traji- ,gelib cNasılsınız?» diye soruyor. Belli 
Bazılarının aralarında, sazdan puskül- komik! ,ki müteessir ... Acaba anasına benr:len 
~e: asılı ... En önde, ta mihraba d~ğı:u Ben mi kalınıŞtını Tanrı evinde gü- benim dün sabahki spzlerimden bah ~ 
ıki beyaz ~ocaman fanus ... ve ~e~sı hır nahımdan silkinecek? Ben mi kalm.ti- setmiş midir? Umarını ki etmen:üştir. 
anda sanln yıldızlar ve aylar gıbı tutu- tını sefil ruhuma Tanrıdan gufran di- Ah, buna emin olabilsem, hiç bu kadar 
şuyor, pırıl pırıl yanıyorlar! . leyecek? Hey avukat Adnan! Ben mi üzülmiyeceğim. Daha yüz defa bayıl-

Adnan, gö:ilerinde son bir v.ehımle bu yalnız et ve kemikten varlığunı o mağa, hatta ölmeğe razıyım, yeter ki 
c~mi kapısının tam karşısın~aki ~a~- buhurdana tütsü diye atacaktım? O Gülsüm benim içimdeki bu yarayı gör
fıle bakıyor. Mahfilin gayet ınce orgu- ,Tann aşkına, içimde dedemden miras mesin. Ona bir nevi intikam zevki ver-

Şimdi Adnan, camının kapısında Hele şu bir uctan bir uca yere serili, lü ve içiçe beyzi desenli sarı ~irinçten ürperişlerle, ben mi düşecektim o sec- mek istemem. Hem bu sözler Mahmure 
yapayalnızdır ve içi, dalga dalga kaba- fonu ateş rengindeki büyük halı ... or- parmaklığı arkasında sanki hır mev- deye?.. ile iki.rniz arasında bir sır kalmalı. Bi-
ran dini hatıralarının yoksulluğu ile tası kırmızıyla karışık mavi göbekli, ve lud gecesinde kadınlar hıçkırıyor ve Düştüm, fakat tozlu taşlar üstüne .• linmez ki, ihtimal bir gün, ilerde.... 
burkul~dur. . yanlan beyaz, san, kahverengi ve açık bu hıçkıranlar içinde Adnan kendi a- caminin avJus.unda dolaşan köpekler- Ümid .. hala ümid .. fakat bu ümid de 
~ N~ guzel hır cami içi!.. Adnan, şimdi, yeşil hatlarla fırdolaya çevrilmiş ha - nasının sesini de işitir gibi oluyor .. O ,den biri gibi... olmasa bilmem ki yaşayabilir miyim?. 

ta dıbden başlıyarak, gözlerile her şeyi lı... mevlUd babasının mevıtıdudur ve ışte Ne iflas! .. Ne sefalet! .• 
inceden inceye eliyor. İşte mihrabın Şu pencereler ve pencere altlarınm hayalinde bugün gibi canlanan kırmızı 8 nğustos 1936 
iki yanında iki büyük şamdan ki üst- çinileri... futalı iki adam, mevlud bittikten son- 7 ağustos 1936. 

l~ri.n~e hiç yanmamış koskoca mumlar Şu duvarlardaki levhalar ... Şu mim- ra, safların arasından geçerek her ku- Uykudan daha yeni kalktım. Bu ge-
dıkılı ... Bu mumları vaktile de görmüş- ber ... Şu mimberin merdiveninde kır- cağa babasının ruhuna okunan mevlu- Gülsümle, Mahmure clün çok telaş- ce nasılsa uyumuşum. Sinirlerim rlün-
tü .. sanki hiç değişmemiş, ayni mum- mızı, mavi ve böyle daha değişik de- dun ikişer külah şekerini dağıt\yor ... landılardı. Çünkü eczanede ayıldıktan kü kadar yorgun değil.. acaba tehlikeyi 
lardı bunlar ... fakat mihraba daha ya- senlerle göbekli yol keçesi ve keçeyi Tı1sım1ı bir elle yakılan ışıldar bir ,sonra, bir polisle bir dükkancının ko - atlattım mı? Yoksa ilk heyecanda ge
kın ''e daha ıçerlek duran şu küçük ortasından kesen merdiven kapısının anda sanki tekrar sönüyorlar, cemaat ,lunda yalıya öyle bitkin bir halde dön- ne bir baygınlık ... Of, bunu dilşünmek
şamdanlar üstündeki fanusla örtülü şu yeşil perdesi... simsiyah bir nehir dalgasile uğuldaya- ;müştüm ki... ten bile korkuyorum. Bayılmak bir ne
küçük mumlar o zaman da var mıydı?.. Adnan, şimdi, caminin içine her ba- rak dağılıyor, her şey kararıyor ve Ad- Bugün biraz iyiyim. Fakat yataktan vi ölüm .. bense yaşamak istiyorum. Ya
İştc, mihrabın solunda, bir haylice ö- kışında kalbinde ayrı bir hatırayı, ilk nan artık bu karanlıkta mabudunu bu- çıkamıyorum. Hala başınıda bir dön - şamak .. fakat nasıl? ne ümidle? •. Onu 
tede, saat gene eski y~rinde .. saatin üs- Filibeden geldikleri yılın ramazanını lamıyan ruhile camiden dışarıya fır - me var. Dün gece de uyuyamadım. Bil- bana Mahmure bile söyliyemez. Onun
tünde de Kabe resm,L. Bu resmin bir ve daha böyle birçok ramazanları, Ka- lıyor. mem ki ciddi bir hastalığın eşiğinde la kaEşılıklı iki müdhiş riyaklr kesil -
eşi de hala yalıda babasının, hiç kapı- dir gecelerini yeniden canlanmış, ay- Bir lahza sonra onu, avlunun taşlan .miyim? dik. Oylc ki hala aramızda büyük, kü-
sı açılmıyan ve bütün cşyasile olduğu dınlanmış buluyor ve birden başını kal üstünde bayılmış buluyorlar. Gülsüm: çük komedisi oynuyoruz. Ben ona 
gibi duran odasındadır. Adnan onun dırarak tavana bakıyor. Tavandan aşa- \Ti - Güneş çarpmış size, diyor, bir da- «kızım» diyorum, o beni halA cbeyeCen• 
için bu resmi her zaman camide baba- ğı baş hizasından biraz yukarıya inen ha şapkasız gezmeyin! di• diye çağırıyor. Maamafih eskisi gi-
sına göstererek «Bizim yalıdaki Kii- kandiller sanki tekrar yanıp parlamağa ( ADNANIN DEFl'ERİI'U>EN ) Bense bana çarpan ~neşin ne ol- bi «amca» demediği ne saaadet! İşte O· 

be?» demez miydi? Daha böyle ne ha- başlıyorlar. Kimi ufak ve beyaz,. kimi 6 ağustos 1936, Beylerbeyi: duğunu biliyorum. Zavallı insanlık! na hiç tahammül edemezdim. 
tıralar! uzun beyi! şekilde ve uçları püsküllü, Bugün bayılmışım ha! Bayılmak.. Mahmure dündenberi sık sık oaama (Arka.ıı wrJ 
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lstanbulda gömülü milyarlar etrafındaki gizli harb 

Defineler; 
ayağa fırladı : ' Pro:esör çömeldiği yerden birdenbire hayretle haykırarak 

" Burada bir 'şaret varmış, silinmiş! ,, 
~ İçinde kimse oturmuyor, şimdi göre
:eksiruz va .. Profesöre bu zatlardan aldı
&ını. rnaI~matı bildirdim. İstanbula gelir 
!~1rnez de kendisini eve götüreceğimi va-
ettirn. 

f>rofesör, memnuniyetini gizlemiyordu: 
, .._ MösyB Abrahama bu büyük dostlu
&'.ındnn dol::yı mbnettarım, dedi. 

1 
Abraham, bana gayet manalı gibi ge

cn b·ı... "1- l ' gu u~ c: 
iv:- Fakat vakil k·ş olmasaydı çok daha 
•

1 olurd d d" l3 u, e ı. 

ti] en bu kadar kıymetli Bizans eser"te-
11 e ~ariycdeki bu evin ne gibi bir mü
fe:~:beti o1acağmı düşünüyordum.. Pro-

or~ sordum: 
ka-.. Peki, muhterem profesör, bu evdeki 
, naıı;ı Bızans eserlerinin alakası oldu
gQrıu nereden biliyorsunuz? 

I>rMesör güldü: 
tı .._ Çok şükür, ilk defa bir sual sordu:z, dedi. Gayet basit; bize bu kanalın Bi
d ts 7.amanından kalma olduğu bildirildi 
h: Onclan. Tarih muallimi olduğunuz için 

18 
r~alde bıJseniz gerektir ki 1878 de, 

y 93 de ve 1904 de üç defa muhtelif he-

t 
etıer tarafından Kariye civarında aras-
ır · · l'l"ıaıar yapılmıştır. 
-.. Bizans hazineleri hakkında mı? 

h -- Bayır, umumiyetle Bizans eserieri 
d~kkında. Size otelde fotografını gösier
h ıg;m (X) i~aretli taş ta 1893 de Alman 
( eye~i tarafından orad~ bulunmuştu ki 
t 'c) ışaretli bir taşın bir abideye veya ki
b~beye olmaktan ziyade gizli bir şeye aid 
ır iş;ıret o~acağı aşikardır. 

k Bunun üzerinedir ki Viyana asarı ati-
a tniizelen arasında Bizans hazineleri 

~c:selesi ortaya çıktı ve hayli münakaşa
ara sebeb oldu. Fakat bunu, tabii, nazari 

Ola.tak halle imkan yoktur. Şimdi bu ka
l'laJı tcdkik edeceğiz. Eğer dikkate şa
Ya.n bir şey bulursak, Suriyeye hareketi
tı'ıı bile tehir edeceğim. 

Profesörün, en ziyade hayret ettiğim 
§ey, ~u sözü oldu: 

h~- Acaba, dedi, araştırma yaptığımızı 
tlkümete haber vermeli miyiz? 
Bu söz, zannederim, benim kadar Ab

~ahamı da hayrete düşürmüştü. Muhabir 
ernen atıldı: 

1:3 ~ Buna Jcat'iyen lüzum yoktur, dedi. 
asıt araşlırmalarda hükumetten müsa

<tde almıya hacet yoktur. Bu mecburiyet 

bll~cak hafriyat olacağı zaman varid ola
ılir .. 

* RariyedPki evi haydudlar sonradan 
Y~ktılar. Fakat kanalın yıkılmış ve tah
tıb edilmiş bir halde hala durduğunu 
~annederim. Evin bulunduğu yerin bir 
tokisini buraya ilave ediyorum [*]. 
Mösyö Abraham esasen kimsenin otur

trıadığı bu evin anahtarlarını sahibindı7n 
~lrnıştı. Mahzen, bir demir kapı ile giri
en alelade bir mahzendi. 
• Profesör lamba vesaire gibi lüzumlu 
"~etlerin hepsini çantasında beraber ge
tı.rmişti. Ht>pirniz Magdaya mahzene bi
tırnıe beraber girmemesini, herhangi b)r 
tehlike olabileceğini söylediğimiz halde 
0 Şiddetle ısrar etti 

l>rofesör, nihayet. 

1 
- Pekala, dedi, yalnız böyle mahzen-

1erce ekseriya grizo denilen zehirli gaz
ar bulunabilir. Onun için bir defa nıua-

Yene edelim. · 

fe ~~.muayene de yapıldıktan sonra pro
Sortin hususi lambasının aydınlı<1ında 

!tıahzene gırip ilk tedkikatı yaptık. "' 
li'akat hiç ummadığımız bir hadise kar

r~ında kaldık. Mahzenin dibinden filha
~ 1ka bir kanalın içine giriliyordu. Fakat 
anaı 4-5 metre sonra yıkılmıştı. 
Profesör Ulştayn buna son derece mü

;~~essir oldu. Fakat bu yıkılmanın kendi
ıgln:ien mi, yoksa insanlar tarafından 

llıı yapıldığını anlamak için etrafı pek 
~1kı bir muayeneden geçirdi. Hepimiz 

eyecanla profesörün taşları büyük per
tavsıziyle muayene edişini takib edi
Yorduk. 

h Profesör. çömeldiği yerden birdenbıre 
ayreUe haykırarak ayağa fırladı: 
. - Burada bir işaret varmış. Sonradan 

sılinıniş. 

- Demek ki ilk defa bizim girdiğimize 

lb [•] Bu krokJ dosyalar arasında buluna
•rnıştır. 

Taşları büyük pertavsızla muayene edi§ini takib ediyorduk 

" Son Posta ,, nın 
sergüzeşt romanı 

- 11-

1 
Fakat otel dairesinin muhteşem avizesi 

altında pırıl pırıl yanan bu kadın bu ka
dar büyük keder taşıyan halile beni pro-

sevindiğimiz kanala bizden evvel giren
ler olmuş. 

Profesör derin bir hayretle: 
- Bakalım! dedi ve diz çökerek bu 

duvar parçrısı üzerindeki silikleri uzun 
uzadıya tcdkik etti. 

Sonra, yüzü ter içinde ayağa 
Gözlerindf' fevkalade bir sevinç 
yordu: 

ka1ktı. 

parlı-

- Lererhin! dedi. Bu işaret bizim fo
tograftaki (X) işaretinin aynidir. 

Mahzenin hala alışamadığım keskin 
küf kokulu rütubeti içinde profesörün 
titrek bir sesle söylediği bu söz üzerine 
gayri ihtiyari titredim. Başımdan aşağı 

sanki su boşanmıştı. 
Meçhul definelerin izi üstünde miydik? 
Profesör silinmiş işaretin ölçülerini al

dıktan sonra: 
- Hafrıyat için lazım olacak bazı alet

lerim vardır, onları getirmediğime isa
bet etmemişim, dedi. Yoksa bu yıkılmış 
toprakları açarsak bu kanalın bizi ehem
miyetli esrara götüreceğini zannederim. 
Yarın bu işi yaparız! 

Bunun üzerine mahzenden çıktık. Pro
fesörün yüzü gülüyordu. Yalnız Magda~ 

- Ben de meraklı bir kanalı gezebile
ceğimizi zannetmiştim. Halbuki orada 
yalnır. bunaldım. 

Dedi. .. Pr~fesör, mahzenden çıkar çık
maz, Mosyo Abrahama döndü: 

- Çok rica ederim, muhterem dostum! 
Henüz gazetenize hiçbir şey yazmaym1z, 
dedi. 

Profesörün bu sevinci samimi miydi 
yoksa benim gözlerimin önünde mü~et~ 
teb bir komedi mi oynuyordu? Hayır, 
profesörün sevinci samimiydi. Otomobil
le otele döndüğümüz zaman profesör 
fevkaiade memnun ve heyecan içindeydi. 
:Hepimizi yemeğe alıkoydu. Yemeği ye
mek salonunda değil, dairesinde hazır
lattı ve bize Suriyeye hareketini tehire 
karar verdiğini söyledi. 

Ben profesörün seyahatini tehir edişi
ne iki sebebden dolavı fevkalade mem
nun olmuştum. Evvela; Bizans hazineleri 
gibi muazzam bir muammanın halli üze
rinde elbette profesörle beraber yürüyco
rek pek mühim şeylere vakıf olmak müm
kün olacaktı. Saniyen; güzel Magdayı 

görnıiye tekrar fırsat bulacaktım. 

Magda yemekte bermutad hiç konuş

madan, o esrarengiz kederi içinde, dal
gın ve gamlı bir halde bizi dinlenıiştı. 

fesörün gayet büyük neş'e içinde izahat 

verdiği Bizans hazineleri hikayelerinden 
daha çok alakalandırıyordu. 

Gözümü Magdadan ayırmıyordum. He
le dalgın ve hiçbir şey dinlemez görünen 

Magdanın arada sırada profesöre korku 

ve dehşet dolu gözlerle baktığını görün
ce büsbütün hayrete düşüyor, bu gat'ib 
esrarı çözmek için şiddetli bir meraka 
kapılıyordum. 

Profesör. Kariyedeki e'\in kanalında 
gördüğümüz yıkıntının kendi kendine 
mi, yoksa insanlar tarafından mı oldu-
ğunu uzun uzadıya münakaşa etti. 

(Arkası var) .. ........................................................... .. 
Dostunu öldüren kadmm 

tecziyesi istenildi .. 
Valide hanında dostu terlikçi İrfa

nı öldüren Nedimenin Ağırcezada gö -
rülen muhakemesi son safhaya. varmış
tır. Dünkü celsede, müddeiumumi mu -
avini Sadun mütaleasını serdetmiş ve 
hülasaten, demiştir ki: 

- Suçlu Nedlıne ile dostu İrfan ara
sında hadiseden bir gün evvel bir mü
nakaşa geçtiği, bu münakaşa esnasında 
İrfanın metresine: 

- Kart karı! .. tabirini k:ıllandığı an
laşılmıştır. Hadise günü irfan, sarhoş 
bir halde Nedimenin Yenicamideki dük 
kanına gitmiş, ve dükkanın camlarını 
kırmıştır. İşte bunlardan muğber olan 
maznun ayni gün dükkandan aldığı bir 
bıçakla evine gitmiş ve orada bulunan 
İrfana: 

- Kart karının evinde ne işin var 
diyerek, dostunu bıçakla göğsünden ya 
ı .. · ıyarak, öldürmüştür. Bunlar mah -
kemede dinlenilen amme şahidleri, 
Morg raporu ve diğer delillerle sabit 

olmuştur. 

Maznunun, İrfanın kendi kendini 
vurduğuna dair olan iddiası da varid 
görülemez. Zira bu iddia mahkemede 
ileri sürülmüştür, ilk tahkikat esna -
sında bahsedilmemiştir. Bu hususta, 
yeminle dinlenen bazı şahidler, İrfa -
nın kendi kendini vurduğuna dair şe • 
hadet etmişlerse de, camia içinde, bir 
katil suçlusunu kurtarmak için, bu şe
kilde şehadette bulunacak kimselerin 
bulunmasını acı olarak kaydederim. 

Müddeiumumi muavini maznun ka
dının Türk ceza kanununun 448 inci 
maddesine göre tecziyesini istemiştir. 

ktrı i<ı1 ~ ve bütUn 
Uç kaşe almabilir. 

Baş, oiş , nezle, ~ri p, romatizma nevralji, 
ağrı l arrnızı derhal keser. lcabrnda günde 

Taklitlerinden sakımnız ve her yerde ısrarla Gripin isteyiniz. 

Sayfa ı:. 

Ş ehir Meclisinde margarin yağının 
ne olduğu tarif edilemedi! · 

(Baştarafı 1 inci sayfada) 

- Ali Naci! diye geçti. 
O, adını tashih etmekten, fikrini mü -

dafaaya vakit bulamıyordu: 
- Ali Naci değilim ben yahu ... Naci 

Ali deyin şuna!.. 
Nihayet, reis, münakaşaları kesti: 
- Efendim... Bay Ali Nacinin tekli

fini bir daha reye koyuyorum. Kabul e
denler ellerini kaldırsın! 

Ekseriyet rey vermediği için, bilmem 

kaçıncı defa: 
- Ben Ali Naci değilim! diye çırpı -

nan Bay Nad Alinin teklifi kabul edil -

medi. . 
Onu müteakib, ruznameye geçildi. Ş·.!h-

re girecek ve şehirden çıkacak hayvaıı -
ların geçecekleri yolları tesbit eden ta -
limatname. zabıtai belediye komisyor.una 

gönderildi. 
Yen! yapllacak Adliye sarayı için is • 

timlak edılen sahada Emine Selime a -
dında bir bayanın evi varmış. Plan mıJ.·· 
cibince, Bayan Emine Selimenin evi, is
timiak hududu dışında, fakat merdi.veni, 
istimlak hududu içinde kalıyormuş. 
Bayıın Emine belediyeye: 
- Evim merdivensiz kalacak. Ben ne

reden girip çıkayım? diye bir istida ver
miş. Bayanın telaşı haklı görülmüş, ve 
evine arka taraftan bir merdiven yaptır
ması için kendisine 142 lira verilm€si 
tensib edilmiş. Bu teklif kabul edildi, ve 
Bayan Emine Selime merdiven parası

nın verilmesi ittifakla kararlaştırıldı 
Ve sıra. margarin yağı yapacak ima -

lathanelerin talimatnamesine geldi. Bu 
talim!'ltname okununca, Hamdi Rasim söz 
aldı, ve çok yerinde bir sual sordu: 

- Benim anladığıma göre, bu marg::ı
r;n, mahlfıt yağdır. Ve benim bildığime 
göre, rnahlUt yağ yapmak, yasaktır. Yok
sa bu ya~ak ortadan kalktı mı? 

Sıhhat müdürü Rıza, bu sorguya şu ce-
vabı verdi: 

- M~mleketimizde, ihtiyaca yetecek 
kadar süt yağı yoktur. 

Bu cihet nazarı itibara alınarak, bır 
çok memleketlerde olduğu gibi bizde de 
nezareti miitemadiye altında margarin 
yağı yaptırılması Vekaletçe kararlaştı -
rılmı~t1r. Maksad, halka ucuz ve temiz 
yağ temin etmektir. 

Hamdi Rasimin arkasından bir snal de 
Galib Bah1iyar yapıştırdı: 

- Maksad, halka ucuz yağ yedirmek
tir, deniliyor. Halbuki bu talimatname
deki maddeler, imalathanelere bir çok lü
zumsuz masraflar yüklemektedir. İma -
lathaneler bittabi bu masrafları yağa 
yükliyecekler ve yağ pahaya bineceği 
için, matlub hasıl olımyacak! 

Bir başka aza, bir sual daha yetiştir -

di: 
_Bu margarin de nedir? Bu talimat -

namede, margarinin nasıl yapılacağı ya
zılı, fakat ne olduğu yazılı değil. Mar -
g:ırinin formülünü bilen yok mu? Mar -
garin nPbati yağ mıdır, hayvani yağ mı
dır? Miı1eye dokunmaz mı? Barsak1ara 
yarar mı? bilmiyoruz. Bence bu yağın a
dını, margarın yerine .muamma:t koy • 
mak daha muvafık olur. 

G3~ib Bahtiyar da bu fikre iştirak etti: 
- Evet ... İks yağı bu. Mahiyeti meç-

hul çünkü .. . 
Hıfzıssıhha müdürü Zeki, fenni ıstı -

lahlarla, margarin yağının mahiyetini u
zun uzun .:nlattı. Fakat bu izahat, bir 
çok azalarla birlikte, Galib Bahtiyarı da 
tatmine yetmedi: 

- Efendim, dedi, biz meslekden o!ma• 
dığmıız için, margarinfu ne olduğunu ge
ne aı~lıyamadık! 

Hamdi Rasim gene söz aldı: 
- Ben anJndım, dedi ... Margar~n, bil • 

diğımiz mahlfıt yağdır. Yalnız mahlClt 
yağ ismi altında karışık yağ çıkarmak ya
saktır. Fakat margarin namı altınd3 sat
nıak serbesttir. 

Bu mü.nkaşa da, hayli uzadı. Faka 'm
na rağmen, azalar, margarin yağının ne 
olduğunu anlıyamadılar. Neticede \u
nan t:ıli'Jla1nam~nin, koııu~ulanlar ı .re 
taslıih eciilmc::k ü:·ere, Sıhi1ıye enciir • -
ninı:: iadesi kararlaştırıldı. 

\'e vakit ılerlediği için, zabıtai 'bc.fdi
ye talimatnamesinin müzakeresi y: rına 
(cugi.inô) bırakıldı. 

Meclis koridorunda, daimi encümen a
zalarından muharrir Selami İzzet: 

- Gördün mü? dedi. ben geçeıı lıaf

ta, istanbulun kenar mahallelerinde, da
racık sokaklarda oturan biçarelerin, so -
kak kapılarının önüne birer sandalye a
tıp hava almalarını haklı bulmuştum. Fa
k&t meclis, buna izin vermedi. Halbuki, 
o daracık sokaklara bir sandalye atıl .. 
masına ızin vermiyen bu meclis, bugün 
Boğaziçi yalılarına don, gömlek asılma· 
sıııa müsaade ediyor! Fena tezad değil 

mi? Halbuki Ali Nacinin, bu müsaade
nin verilmemesi hususundaki teklifi ne 
kadar haklıydı. 

O sırada, yanımıza sokulan Bay Naci 
Ali Selami İzzete çıkıştı: 

- Sen de mi kıyıyorsun bana?. Ali 
Naci değilim ben, Naci Aliyim yahu! 

Naci Sadulla/ı. 

Yepyeni 
Bir dava 

(B:ısrrıraft 1 ind 5ayf~d.a) 
tarlarda bulunduğum halde, hala, 
!arım orada okunmaktadır. Ben 
resmen tesbit te ettirdim. 

~arkı· 
bunu, 

Bu dava, bir prensib davasıdır. V c bu 
kabil müesseseleri, hakkı telife hürmet
kar olrnıya davet etmektedir. Eğer diğer 
bestekarlar da, bana verdikleri sözü tu • 
tarlar da, davalarını açarlarsa, şarkıl.1 -
rımız, orta malı gibi kapanın elinde k~l
maktan. ve en sarih haklarımız, insafsız
ca inkar edilmekten ktı!'tarılmış olacak -
tır!> 

Sadeddin Kaynağın bir müddet evvel 
açtığı bu orijinal davanın rüyetine, dün, 
Beyoğlu sulh ceza mahkemesinde başla
nılmıştır. Bu ilk celsede, hanende l'ıfoal· 
la, ve çalıştığı müessesenin katibi Faruk 
hazır bulunmuşlardır. 

Sadeddin Kaynağa da avukatı vck5!et 

etmiştir. 
Fakat maznunlardan Bay Artaki Mı • , 

sırda bulunduğundan, onun da getirilnıe
si için, dava talik olunmuştur. İkinei cel· 
seye de gelmediği takdirde, dava gıya • 
hında görülecektir. 

Gaziantebde meydana 
Çıkan silah d~posu 

(Baştaraft 1 inci sayfada) 

po, koğ~ kubbesinin istinad ettiği kalın 
sütunların birisinin içindedir. Buradan 
çıkan esliha ve cephane şunlardır: 

46 mavzer, 28 bomba fitili, 5 demir maz• 
gal makkabı, 5978 mavzer fişeği ve diğeıı 

bazı levazınL 

Tahkikata ve araştırmalara devam e • 
dilmektedir. 

Al\karada atlı spor klübü faaliyette 

Ankara Atlı spor klübü çok verlmli· faaliyette bulunmakds.dır. Yukarıda • 
ki resimde son hafta yapılan müsabakalara iştirak eden klübün kadın va 
erke!< üyelerini bir arada görüyorsı:.nuz. 
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'"\dıı Bir Futbolcuları teşvik için 
: Haremağasının H~tıralar~ bir müsabaka açtık 

l:!!!!::~!!!!~==========::;=======::=====:7.~~- Son Posta, lig maçlarile milli küme maçlarında en çok Yazan : Ziya Şakir 

Sultan Muradın kızı olan Hafce sultan son derece güzel, zeki, fakat 0 nisbette gol atacak olan oyunculara birer kupa veriyor 
de ateşr, hafif meşreb ve hayalperverdi Klübü ve memleketi hesabına yaptığı 

muhtelif ınüsabakalarda kazandığı dere-
' ceye göre mükafat alan sporcu, bizde ö-
.- Ben seni, kendime manevi evladl kadına (ikinci kadın efendi) ünvanıjcema1~niz, bu muşamba üzerine ne ka- tedenberi atlet, denizci ve güreşçi gibi 

yaptım. Bundan sonra, bana hizmet e- verilmiştir. dar guzel aksetmiş. Adeta 9izi, aynaya ferdi spor yapanlara inhisar eder. 
deccksin ... Şimdi seni; Çırağan sarayı- İkinci kızı, (Fehime sultan) dır. Bu bakıyorwnuz sandım.> diye bag~ırdı ... 

Giriştiği her müsabakada emdiği süt na, biraderin yanına göndereceğim. O- da, ( 1292) senesinde; (Meyli Servet) Bakalım, siz görünce ne yapacaksınız? k 
1 burnundan gelecek kadar ter dö en ama-rada, biraderin gözüne gireceksin. 0-I isminde bir gözdeden dünyaya gelmiş- Hele, bir iki gün daha sabrediniz. 

tör sporcu için maddi mükafat mevzuu 
nun hususi hayatı hakkında haftada 

1 

tir. Bunun anası dn, (üçüncü kadın e- Diye, onlara büsbütün merak ver - bahsolmadtğına göre kendisine verilecek 
iki defa bana malümat vereceksin. fendi) lik mevkiini ihraz eylemiştir. mişti. manevi mükafatın büyük bir ehemmi _ 

Demişti. . 1 Bunlardan, Hatice sultan; son dere· Resim, nihayet bilmişti. Fehime sul- yeti haiz olduğunu spor yapmıyanların 
Bürhaneddin efendiden gördüğü 1 ced: güz:ı, zeki, fakat o nisbette d~ a- tan; ertesi gün büyük salonda, bütün kolay kolay kestireceğini zannetmiyo -

muamele üzerine, haremi hümayunda teşlı, hafıfmeşreb ve hayalperverdı. saray halkının huzurunda bu kıymet- rum. 
kimsenin yüzüne bakamıyan Resan; bu Fehime sultan ise; çirkin, budala de- dar tablonun merasimi mahsusa ile kü- Müsabaka!arda kazandığı üç beş ma-
vaz:feyi memnuniyetle kabul etmiş .. nilecek derecede aklen zayıf, ve her ve sad edileceğini ilan etmişti. dalya ile bir kupayı spor hayatının en 

Çırağan sarayına gitmişti. sile ile kendisini yüksek göstermek Ertesi gün tablo üzeri bir ipek örtü zevkli hatı?"aları olarak saklamak, o sa-

5 - Kışın dahilde olmak: üzere atlet koıııP 
le müsabakası tertlb etmek:. 

6 - Futbol mevslmlnde bilhassa cuııtJl"' 
tesl günlerinden ve hafta içi ak.ŞSııı· 
larından istifade ederek atletl.z.ın ntil• 
sabakalan tertlb etmek. 

7 - Dekatlon ve pentatlon müsabaıtalJt' 
tertlb etmek. 

8 - Muayyen yaşlarda yapılabilecek tJ11l; 
ayyen atlet numaraları tesblt edere 
rnuvaftak olacaklara alameti ıarıı-
vermek. 

9 - Kışın adedi dörtten aşalı oı.ınanıal 
üzere kros kantrller tertlb etmek. ·s 

10 - Bllhassa 17 yaşında ve daha tüçtı 
olan gençlerden İstanbul atlet naıı:ı· 
zedleri takımları yapmak. 

y d k . 1 k d l d b k p hastalığına müptela, kararsız ve i)lçü- ' j h d ı· . tegvı·nı· çeken bı"r sporcu ı"çin anın a ı yaşı a ın ar an ı ı .. b' b' . . 1 ile sımsıkı kapalı oldugvu halde büyük .a an e ını e_ . . . . durmak. 
l it M d R .. suz ır ta ıate malıktı ve onun bu 1a- b o b b ef' 

usanmıs o an su an ura ; esanı go- . . . salona nakledilmişti. Sultanın zevci de 1 cıdden zevk1• ır ıştır. n eş sene ır 12 - M111i takım elemanlarlle şahsan ın 

11 - Şehri dalma terruıll edebilecek t~ 
kadrolu blr atletizm takımı buluo· 

.. .. . k b - . d h l lı, sonuna kadar devam etmıstı ... Me- t k da ovnamış o"yle futbolcular tanı - gul olmak: rur gormez ço egenmış; onu er a ~ . . · . . dahil olmak üzere bütün saray kadın-r a ım. • · ~. · · .• ıı 
1 . 'dh 1 tm' t' ç . sela .. çok ıyı hatırlarım. Mesrutıyetın k u eneler sarfettıgı efor mu - 13 - Atletizm antrenörliığüne dverıt"' 

zevce erı arasınkka ı t a ~d ış Rı. ıragban ilanından sonra, bir ecnebi ~essamına ları. ve harem ağaları salona birikmiş- r:m. :ı uz ~ f.. • • • • .. yüksek seciyeU gençler yeUştırmek 1' 

. . resmını vaptırmak hevesıne kapılm1ş- t w• b" t k d ı d - ı n ku 
sarayına muva a en gı en esan, u · · . ti. Ictima tamam olduktan sonra, Fe-ı kab!lınde hır gun ıftıharla eşe -~osta go.~- onlardan her vesilede istifade etnıeS. 
suretle artık orada yerleşmıştı. Kısa t B w • 1 .. 1 b' d ..] hime sultan tablonun yanına giderek, eıecegı ır e ma ayası egı' e - H - Atletizmi canlandırmak ve llyıt ol' 
f . Al' 1 1. u ressam ı e, gun erce ır o aııa .. . ··k b' h t b"l yoktur asıla arla da, (Fatma) ve ( ıye) su - k 1 ·t R . 1 ld w 

0 
ipek ortüyü birdenbire çekmışti. Her çu ır a ırası ı e · duğu seviyeye çıkartmak lçln her çJ' 

t ı d'" t' · · a mış 1
• esmm nası yapı ıgını m--, Buııdan bir müddet evvel Galatasaray b k an arı unyaya ge ırmıştı. ak eden sa • k d 1 b' . el I taraftan, bir alkış tufanı kopmuştu. reye aşvurma . 

R .. . . . . r ra) a ın arı, ır an e\ v .. k"' . 1 h" ve milli takımın göz bebeği meşhur as- Yıllık program bir birincikanundan ıtibJ' 
e)an, Abdulhamıdm kendısıne tev-ı neticeyi öarenmek için meraklarından Çun ·u tabloda Fehıme su tana ıç ben- . .. 

1 
d k , kl ren başlıyacaktır. 

di ettiği mahrem vazifeyi, büyük bir atlıyorlardı.. Art'ık resim bitmiye zemiyen dilber ve enfes bir kadın res- l~n ~ı~adını_n bu sut~n. ar a _ço . ac~i; -------
diravet ve doğrulukla ifa etmişti. Suı-1 bç lamıstı K. 1 . .: k . ·n mi bulunuyordu. Ve sarav kadınlarilel lııı· şıkayetını neşretmıştık. Nıhad. f• Maltepe •. 2 _ Denı·z Lı"sesı" •. O 

M d aş . · ız ar, resmı gorme ıçı w • .. 1.. .. giin oğlum bana· baba sen meşhur ut -
tan ura a sadık bir zevce olmakla be- sultana yalvarın 1 d Feh'm sultan· harem agalan, sultanlarının gon unu _ • _ _ b 
raber. Abdülhamide de zevci hakkında ış ar ı. ı e ' · hoş etmek için· bolcu oldugunu soyluyorsun amma, .u- Askeri liseler arasındaki futbol maçları· 
muntazaman haberler göndermiş.. - Canım .. bir kaç gün daha sahre- ' na dair küciik bir alametin bile yok d1 - na devam edilmiştir. Maltepe ile Deniz ııse: 

d . h diniz. Resmimi gördüg~ünüz za - - Maşallah, sultanı.m .. kırkbir .. {er.e vccek olsa -kızaracagvım demişti.. si arasında yapılan.maç Taksim stadında of mahpus pa ışa ın daimi bir sükün ıı h k J t 

içinde bu unmasına rağmen vakit \'a- -ı f . f 1 b b . • ~ . Musabaka çok hararetll olmuş, netıct 1 man, bayılacaksınız ... Dün, pa<:am [ l] maşa a ··· O kadar sıze benzemış ı .. I Nihadın bu haklı şikavetine iltihak e- nanm.~ş ır. dl 

kit kendisini tanımıyacak, sorulan su- yalvardı, yakardı. Ricasına dayanama- otogı a_ o sa, u kadar enzemez. . decek öyle sporcular tanıyorum kı onları 1 Maltepe 2 - o kazanmıştır. Bu müsabaka!& , 
ııllere cevab bulamıyncak derecede ha- dım. Resim odasına aldım. Resmin Ü- Demıye mecbur olmuşlardı. -~~kat 1 burarla teker teker saymak mümkün de- rın finali 12 kflnunuevvelde.Maltepe ile }(:ti: 
fızasız1ık eserleri gösterdiğini bildir- zerindeki perdenin ucunu biraz kal - sultanı~ .kocası, ?u hayretlere ı~d~ak i ğildir. •v· ı leli arasında Taksim stadındıı oynanacak 

h kk d A dırdım. Resmi görür görmez, avakları- etmemıştı. Hatta, yapılan alkışları, 1 Gecen mevsim Londrada seyrettıg:rn tır. mişli ve daima zevci a ın a bdül- J ~ k d k • ı bo ld 
h · · lb ma kapandı. cAh, sultanım!.. Hüsnü zevcesi ile bir istihza telak i e ere • ckrcıl kupas1> final maçında galib gelen Maltepe vo ey 1 şampiyonu o ti hamidin şefkat \'e mer ametını ce e- h' · ı· i' 

kalbinde acı bir ıztırab ıssetm.;: ı. Stınderland takımının on bir oyuncusu Askeri liseler arasındaki voleybol ş::unP, 
decek haberler göndermişti. [l] Kocası. (Arkası var) doksan dakikalık bir mücadeleden sonra yonasının flnall evvelki gün Beyoğlu bal 

Bir bayram münasebetile Abdülha- = = 
1 

v k 
1 

.. .. d d" .
1 

. k 
1 

kevinde yapılmıştır. ~ 
mid; başmüsahibi Cevher ağayı, tebrik I soluk so ug<ı ra ın onun e ızı mış. ra Maltepe ile Kuleli arasında yapılan :ınll 

1 R A IO Y O 11 
da bizzat elile her oyuncunun göğsiine çok zevkli olmuş, neticede Maltepe çok gü 

11
' 

için Çırağana yollamıştı. Cevher ağa, D M D ]\//be /el kendi arm::>sını taşıvan altın madalyaları zel bir oyundan sonra 15 - 4, 15 - 13 oyun, 
Sultan Murada hünkarın iradesini teb- - ı ı uş 

1 
lakmıst1. İngiltere topraklarında kral ku- kazanmış, askerı liseler şamp yonu o ın 

liğ ederek tebrikte bulunduktan sor.ra, '-ezan eler tur 
E Ugu··nku"· program • pası madalvasını taşıvan her oyuncunun · 11 •ftk d c d t M hterelll-( Resan) ın odasına ug·ramıştı. -b t · 1 ı ı - · . Ma .epe .... ımın a - ev e. u . 

Burece no e çı 0 an ecı:ane er şun ar- bir takım imtiyazları bıle vardır. Hüseyin. Necdet. Mehmed All. Hüseyin Gil 
Ce\ her ağa; Abdülhamid namına o- 23 İkincite rin 1937 SALI dır: İşte biz dE': bir futbolcunun kazandığı za ler oynamıştır. 

nun da bayramını tebrik etmişti ve: İstanbul cihetindekiler: f"rı· her ne s.ekı'lde olursa olsun mu''ka" -İ S T A N B U L Aksarayda : <Şeref). Alemdarda: (E - "' 
- Efendimiz, bilhassa selam buyur- ötıe ne.'jriyatı: sad), Beyazıdde : (Asador), Samatyada: fatlandırmayı düşünerek yeni bir mü -

dular. Bu sarayda böylece kapanıp ~al- 12.30: Plakla Türk musikisi. 12.50: Havadis. CErofllos>, EminÜıtinde: < Bensason >. sabaka acmış bulunuyoruz. Hazırladığı -
dığınızdan dolayı çok üzülüyorlar. cNe ı3 .os: Plakla Türk musikisi. 13·30: Muhtelıf 1 Eyilpde: (Hikmet Atlamaz), Fenerde: mız müsabakanın şekli İstanbul lig maç-
yapalım? .. Bir işdir, oldu. Biraderime pllt neşriyatı. 1 (Emilyadi>. Şehzadebaşında: <Unlversl- ' ı ır k" l d k l 

1 Akam neşriyata: te), Karagumrükte: (Fuad), Kftçukpa- ıar;,e, r.ıı ı umc maç arın a en ço. go 
iyi baksınlar. Herhalde bu hizmete- 17: İnkılAb dersleri Ünlversiteden naklen zarda: <Hllı:mct Atlamaz ), Bakırkoyde: yapacak oyunculara güzel birer kupa ver-
rınin manevi mükafatına nail ' olurlar• Mahmud Esad Bozkurd tarafından, 18,30: <Hilflll. mektir. 
buyuruyorlar, dedi. Plftkla daı•• musikisi, 18,40: Çocuk Esirge - Beyotlu cihetindckiler: En çok gel yapan oyuncuyu teşvik e-

Resan, derin derin içini çekerek: me Kurumu namına konferans, 19: Çoculı:- İstlklfil caddesinde: ıDellasuda), Gaw derken, hiç bir oyuncunun mensub ol-
lara masal: Bayan Nine tarafından, 19.30: Jatada: (Hüseyin Hüsnuı, Taksimde: 

- Hayatımdan mem~un Eo~ıyya ça- Hava raporu, 19,35: Konferans: Beyoğlu (Limonciyanı, Pangaltıda: ( Nargllecl- duğu takımı zafere götürecek yerde şah-
ltşıyorum, ağa hazretlerı... ger ıldız Halkevi namına: İhsan Arif Oökpınıı.r clyan>. Beşlktaşta: (:-lail Halld). si oyunla mağlllbiyete sürükliyeceğini 
saravında kalsaydım .. ve yahud, şehre lCumhuriyctclllk), 19,55: BC>rsa haberleri, Bopziçi, Kadıköy ve Adalardakiler: hatırımıza bile getirmediğimizi burada 
çıks;vdım, ne olacaktı? ... Efendi haz.120: Klflslk Türk musikisi: Okuyan Nuri Halil, üsküdarda: (Ömer Kenan), Sarıyer- a\ık olarak yazmak mecburiyetindeyi~. 
retle;inden gördüğüm muamele üzeri- keman Reşad. tambnr Durrü, ut Sedat, ka- dede: <Nuri), Kadıköyimde: < Moda >. 1 l\ıhayet iutbolün cem'i bir spor old'.l -

. . . nun Vecihe, kemençe Kemal Niyazı, ney - - •. d da· (Halkı H b 
ne, zaten gençlerden, ıçıme hır ürkek- SalAhnddln, 20,30: Ömer Rıza tarııfından <Merkez), Buyu .. a a · ' ey e- ğu"t:., on hir kişinin ayni gaye !çin bir 

M .. • ilde: (Halkı. 
lik gelmişti. umkün değil, genç bir arabca söylev, 20,45 Vedia Rıza ve arkada~- !--------~-:------- oyuncu gibi oynaması lazım geldiğini ve 
adamla evJenmiyecektim. Onun için, ıarı tarafından Türk musikisi ve halk şı:ı.r- Kayıb : İstanbul İdhalat glimrüğünün şahsi oyunu:-ı bir takımı mağlCıb etmek 
efendimız müsterih olsunlar. Buradaki 1 kıları, .<Saat ay~rı>, ~ 21,15: Orkestra: 1 - 13111136 tarih ve (426·8731 numaralı güm - için kafi bir sebcb olduğunu bildiğimiz 

B ııı 1 Norma Uvert 2 Zlb lk v rfik mııkbuzunu kaybettim. Yenisini alaca-
ha va• ım çok kasvetli geçmekle bera- e n · · ur. - u ıı: 0 

- d" için bu vesile ile hiç bir oyuncuyu yan-• ,. . • . _. . ğelhandler. Valse. 3 - Meyerbeer: Robert Le ğımdan eskisi hükümsüz ur. (975) 
bcr, bundan kat ıyen şıkayetçı degılım. dlable. Fantezi. t _ Rlmiskl • Korsako!f: Ali Vafi mabdumıan Iış yere sürüklediğimizi zannetmeden bu 

DıJ e cevab vermişti. Chanson İndoue. 5 - Berlioz: valse des işe başlamış bulunuyoruz. 
(Resan) ömrünün sonuna kadıır ha- Sylphes. 22,15: Ajans haberleri 22,30: Mat- Bu hartadan itibaren bugüne kadar ya-

yatını Çırağan sarayında geçirdi. Kız- nıazel R_iz~ konseri. 22.so: Son haberler ve SELAA Nf K BANKASI pılan maçları da nazarı dikkate alarak en 
l d . d ertesi gunun programL 
arın an Alıye sultan, genç yaşın a 23 İkincit-rin 1937 SALI çok gol yapanları sırasile neşredecPğiz. 

l k f · F k i F t -.. Tesis tarihi : 1888 · verem o ara ve at ettı. a a ama A.~KARA Istanbul lig maçlarının sonunda gaze-
sultan, çok ağır başlı ve malümatlı bir ötıe neşriyatı: • temiz en çok gol yapan oyuncuya hazır-
kız olarak yetişti. Hatice ve Fehime 12.30: Muhteıır plAk neşriyatı. 12,50: Plak: Iacllğı kııpuyı verecektir. 

Tu.rk m iki i halk şa kıl 13 15 Dahili İdare Merkezi : 1STANBUL (GALATA) sultanlara benzemedi. us s ve r arı. · Ayni müsahaka usulü milli küme maç-
ve harici haberler. -

HATİCE SULTANIN MEŞHUR 
AŞK MACERASI 

Ak~am neşriyatı: Tiirlıiyedelıi Şubeleri: 

İSTANBUL (Galata ve Yenicami) 
MERSİN, ADANA Bürosu 

larında da takib edilecek ve o maçl<tr 
için tahsis edilen kupa da sahibine maç
ların sonunda verilmiş olacaktır. 

Ömer Besim 

Şişli: 6 - Arnavudköy: 1 
Evvelki gün sabah Taksım stadyomund• 

Şi~ll-Arnavudköy takımları karşıla§tılar 131· 
rincl devrede Vahab iki gol attı. Arnavud ' 
köylüler bir penaltı kaçırdılar. İkinci de~ 
başlar başlamaz Suldur beşinci, Nobar d• 
altıncı gollerini atarak Şlşlller 6 - ı kazall' 
dılar. 

Pera: O • Sarıkırmızı: O 
İkinci oyun olarak Sankırmızı takımlle ' 

Pera karşılaşmışlardır. Sarıkırmızılıların ııJ 
men hiıklm oyunundan sonra ma~ O - O ı>e' 
raberllkle bitmlştır. 

,r 
Bir Doktorun 
Günlük 
Notlarından 

Salı 

(*) 

Çok idrar etmek 
Neden ileri gelir? 

Evvela düşünülecek oey hele biraz yıı.Ş' 
lı olanlarda böbrek tasallubü hastnlliıl 
dır. Böbreğin yavaş yavaş nesci bozul .. 
maktııdır. Bu glbllerde ekseriya tansyoll 
yüksektlr. İdrar mlkdarı 1800-2000 ffı1l' 
ma kadar yükselir. Ve ekseriya geceıeyiı:ı 
sık sık idrara kalkarlar. Zııten norınıı.l 
bir böbrek ve normal bir damar vaziyeti 
mevcud oldukça gece sık sık idrara ıtallt' 
mak vaki olamaz. Geceleyin idarara t.al• 
kılınca böbreklerde (sclerose-sıkieroı> 
ve damarlarda katılık mevcud demektlt· 
Bunu nazarı dikkate almak l&zımdır. 

Hazır, söz buraya intikal etmişken 
cize şu meşhur aşk vak'asmdan da bah
sedeyim. Yani; birçok kimseler tara
!ından garib şekillere sokulan Hatice 
sultan ile Kemaleddin paşanın aşkın

18,30: Muhtelif plak neşriyatı, 19: Türk 
musllı:lsi ve halk şarkıları CHüsnüye ve ar -
kadaşları) 19,30: Saat ayarı ve ar'!bca neş
riyat, 19,45: Türk muslkisf ve halk şarkıları 
(Servet Adnan ve arkadaşları ı, 20,15: Sıhhi 

konuşma : Op. Şevket Pek, 20.30: Plakla dans 
musikisi, 21 : Ajans haberleri, 21.15 : Stüdyo 
salon orkestrası. ı - Roııslnl : Fantalsle Ma
salque, 2 - Honegger : La Mort de D:ı.vld, 

3 - O!fanbach: Les G~rglennes, 4 - Turina: 

Yunaniıtandaki Şubeleri : A t 1 et iz mi Çok idrar etmenın dlğer bem baştı se .. 

SELANtK - ATİNA 

, , ExaltaUon, 5 - İvanovlcl : La Relne du M:ı-
Fakat, bu vak aya gırmeden evvel, tul, 21,55: Yarınki program ve İstiklfll mar-

dan ... • Her nevi banka muameleleri 
Kiralık kasalar servisi 

Sultan Muradın kızlarını tanımamz Ja- ıı. 

zım. ı·~-----~----------~-~---~--~--~~---
Sultan Muradın dört kızından ikisi, 

efendilik zamanında; ikisi de; hüküm- 1 

darlığından sonra, mahpusluğu esna -
sında doğmuştur. 

İlk kızı, Hatice sultandır. Bu kız, 
1287 tarihinde dünyaya gelmiştir. An
nesi de (Siryan) isminde bir gözdedir.! 
Sultan Murad tahta ç·ktığı zaman, bu 

1 
Küçücük nFitre11lerimizle büyük hava

cılık davamızın hallini kolaylaştırmış 

ol l~muzu unutmıyalım. 

Gr~p, 

K A ş E 

10 ALWINl 
Baş ve o;ş Ağrı.arı, Nevra!ji, Artritizm, Romat:zma 

bebi de §elter hastalığıdır. Bunlarda çı " 
Canlandırmak için tan idrar mıkdarı dalma tki utreyl ~ .. 

vüz eder. İdrar fazla çıktıkça vücudda s1J Yen l I rog ram kaybolacatından bu gibllerde susuzıuıı:: 
Atletizm federasyonu tarafından f s - hl8sl artar, durmadan su içerler. ti 

Böbrek sıklerozunda idrarın kesafe tanbul atletizm işleri için monitör obr:ık 111 
dalma zaittir. Halbuki şeker hastalıtı11 e 

seçilen Naili, yapacağı faaliyet için b!r idrarının kesafeti yüksektir ve yüzdb 
program hazırlamıştır. Bu program, şu doksan idrarda şeker bulunur. Maama~ 
~ekilde tatbik edilecektir: şeker hastalığının blr nevi vardır ki i ; 

1 - İstanbul şehrini mıntalı:alara ayırmak 1 rarda şeker görülmez, fakat çok ıdr~ 
ve bu mıntakaların dahUlnde he!' at-

1 
çok su içmek ve diğer araz mevcuddıl · 

lete kolaylık olmak üzere Jı:liıb ve Böbreklerin clvarındıı taş bulunanla~· 
Halkevl binalarından istifade ederek 1 mesanede hastalık geçirmekte olanla ' 
teknik dersler vermek. 1 prostat mevcud olanlarda mesane ; 

2 - BUhassa İstanbul taraflarında aUe- de taş bulunanlarda da sık sık ıdra 
tlzme karşı yeni bir alaka canlandır-

1 
__ et_m_e_k_ıh_t_ıy;..a_c_ı_ç;..o_k_tu_r_. _____ ~_ 

malı:. aa•• 
3 - İmkan dahlllnde klüb, dahlll mınta- <•> ISa utları kalp aaklayuus. 1• .,, 

ka ve bölge blrlnclllkleri yapmak. ı blr alltim• yapıt&mJ koUeıı:at,.on :r:;:.. 
i - Bu blrincillltlerl üç kategori üzerinde lı.luntı aamanmızd& •• ••tlar •lr 

1apmalı:. .ı...,:.ci;.:b;,;.l ~lm;;;;.;;d;,;;;a.;,dı;.;;;n;.;;;ıı:;;,;;a;..;.1e;.;t;.;;Lt;.;;e.;;.b.;;.ll.;;.1r;... ___ _ 
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Midenize 
IYIDHAZIM 

Çabuk, çitnemeden yemek yiyenler, fazla baharath ve 
biberli yiyenler, bilhassa içki içenler mtdelerhıl talırlş .. MAZON 

MEVVA TUZU 
Hazımsızhğı, mide ekşilik ve yanmaları giderir. 
lnkıbazı defeder. B~gnnden bir şişe MAZON alınız. 

ed;!ıer Ekşilik, Hazımsızhk, 

ediniz. ağırlık, baı dönmeleri hissederler. 

- ESK TAVUKÇU ~OROAN'ın 
Sirkecide tramvay caddesinde Kafkas geçidinde t '3 No. lu Lokanta 

SÜMER LOKANTA VE BiRAHANESi 
olarak yarınki Çarpmba günO yeniden açılacağını ve bilhaua ye

ıneklerimizdeki nefuet ve aervislerimizdeki temizlikten ve 
ucuzluktan aon derece memn~n kalacaldanm muhterem 

müfterilerimize ilAn ederiz. 
Evlere hususi yemek aerwlslerl de kabul edll111ektedlr. 

L • ,., 

(Kadıkôy Y•kıflar DlrektorlUS}U lllnlar• 1 
~uhammen kıymeti 

Lira Kr. 

158 5b 

144 60 

-Muvakkat teminat 
Lira Kr. 

11 10 

10 12 

Üsküdarda. Karadawtpaşa mahallesi 
Karacaahmed caddesi 226 ve 226 müker-

rer yeni 204 sayılı klrgir dükkanın 120/ 
10 hissesi. 
Kuzgımcuk--ta Dlikoç sokağında 3 mükcr-

rer ı;,ayılı arsanın tamamı. 

67 02 4 69 Üskürlarda Selmanağa mahallesi Kara
caahmed caddesi eski 109 yeni 99 sayılı 

· dükkan arsasının 120/20 hiMeSİ· 
\•ukarıd:ı mevki ve cinsleri yazılı yer Jer satılmak üzere açık artırmaya çıka

rı_,lrnıştır. İsteklilerin ihale günü olan 25 /11/937 Perşembe günü saat 15 de Kadı-
koy Vakıflar Müdürlüğüne müracaatları. (7615) 

lstanbul Beş~nci İcra Memurluğundan: 
Kadıköyünde Osmanağa mahallesinde Kuşdili sokağında 9, 11, 7/11 numarada 

l"l'ıukim iken elyevm nerede olduğu bili nemiyen Fatma Zehra ve Hüsnü Melek 
\'eresesmden Ayşe Sıdıkaya. 

1 - Vakıf Paralar idaresinden 20891 ikraz numarasile % 9 faiz ve komisyonla 
23/4/337 tarihinde m~risleıiniz Fatma Zehra ve Hiisnü Meleğin yekdiğerine mü-

teselsil kefil olarak 275 liraya mukabil vefaen ferağ ettikleri Bakırköyünde 
Kaı;taltepede Kabristan caddesinde ve Ç ukurbostan sokağında mükerrer 19 nu
maralı bir kıt'a arsanın, borcun müddetinde ödenmemiş oimasından dolayi ala
caklı Vakıf Paralar idaresi tarafından paraya çevrilmesi istenmiştir. 

2 - Borcunuzun 30/5/934 tarihine kadar baliğ oldu~ mikdar 936 lira 66 ku
ruş olup bundan 41 lira 25 kuruş teslima tınız çıktıktan sonra 895 lira 41 kuruş 
olup 1/6/934 tarihinden itibaren hcrgün için :faiz, komisyon ve muamele vergisi 
karşılığı olarak 13 kuruş zammedilecek ve ayrıca bilumumu icra masraflarile 

takd!!' olunacak ücreti vekalet te tarafınıza aid olacaktır. 
3 - Bu ilanın neşri tarihinden itibaren 20 gün zarfında bu borcun tamamına 

Veya bir kısmına ve yapılan bu takibe karşı bir itirazınız varsa dairemizin 934/ 
6476 numaralı dosyasına yazı ile ve yahut şifahen bildirmeniz ve yahut 30 gün 
zarfında borcu tamamen ödemeniz lazım dır. Aksi takdirde yukarıda adresi ya-
21Iı gayrimenkul ün üzün idaremiz marife tile satılacağı ödeme emri ve sened su
reti tebliği makamına kaim olmak üzere 30 gün müddetle ilin olunur. ( 7900) 

Nafıa Vekiletinden: 
1011/938 Pazartesi günü saat 15 de 3200 lira muhammen bedelli 20 ton Lama de

tniri açık eksiltmeye konulmuştur. 
Muvakkat teminat 240 liradır. Bu işe aid şartname ve ekleri parasız olarak 

Vekalet Malzeme Müdürlüğünden alına bilir. 
tsteklilerın 10/1/938 Pazartesi günü sa at 15 .de Komisyonda hazır bulunmaları 

lAzundır. c7886> 

Devıet Demiryolları ve Lımanları isletm3 Umum idara>i ılAnları 
Devlet Demiryolları şebekesinde istihdam edılınek üzere, İstanbul Yüksek Mü

hendis Mektebi veya A vrupada }.\ohşu!e ve Teknikum tahsili görmüş olanlardan 
diplomalı mühendis, mühendis ve fen ın emuru alınacaktır. Talihlerin, evrakı 
ınüsbitelerile birlikte, Ankarada cer Dairesi Reisliğine müracaat etmeleri. 

SAÇ BAKIMI 
Gü.zeJllltn en birinci şartıdır. 

d kepekleri Te saç dökülmesini teda'Yl ı -
.;n tesiri mücerreb bir 11Açdır. 

DOYÇE ORIENT BANK 
0r .......... , ..... 

Merkezi: Berlin 

r•lıi79'1Ja' .,w.n, 
Galata - latanbuJ • hmfı 

Deposu: ı.t. 'lUtiln GOınrOjQ 

* Her tiirlii 6anAa iıi * 

c7889> c4302> 

Bayr•m yaklatıyor 
Son günlere bırakmayımı. 

PAL fOLARINIZI 
MUŞAMBA 

PARDESO 
MANTO •e 
KOSTÜMLERiNİZi 

Ht.R YERDEN UCUZ 
VI! TEMINATLI 

YALNIZ Galatada 

EKSELSYOR 
.Elbise mağazasından tedarik 

ediniz 
Takıitie dahi muamele yapılır. 
Taşradan gelen mektublara 6 

kuruşluk pul konulmalıdır. 

Can Rızkullah KBrdl 
Halepte bltla Tlrkçe 
ye yabmac:a pzete Ye 

mecmaalar ba,U 

Hiçhir mümasil mDstahzarla tıyu 
kabol etmez. T MAZON isim horoz markasına dikkat. 
Deposu : MAZON .-e Botou ecza deposu: İstanbul Yani 
tabane arkuınJa pos-

Neden 
'Aspirin ? 

Çünkü ASPİRİN seneler· 
denberi her türlü soğukal

gınlıklarına ve ağrılara karş~ 
tesiri şaşmaz bir ilaç olduğunu 

isbat etmiştir. 

A S P İ R İ N in t~sirinden 
emin olmak için lütfen 

sına dikkat ediniz. 

• 

markaJ 

Ttlrk Hava Kurumu ~ 

BUYUK PiYANGOSU 
ikinci ke9ld• 11 / Blrlnclklnun 11937 dedir. 

Buyuk ikramiye: 40. 000 Liradır ... 
Banda batka: 15.000, 1~.000. 10.000 lJrahk lkrami1elerle 

(20.000 ye 10.000) liralık iki adet miiklfat Tardır .. 
Şimdiye kadar binlerce kifiyi ı:engia eden ba piyapya 

iftirak ediniz... , 

1 
1 
1 

~--------------·-~ıilf/9J--------------~ OSMANLIBANKASI DIŞ TABiBl 1 

TORK ANONİM ştRKETl RATIP TÜRKOCLU 1 
Ankara caddesinde: Meserret oteli 

TF.Sls TARiHi : 1863 karşısında (88) No. ıı muayeneha· 
lerm&Jelıt: 11 ........ 1nsilla 11r111 nesinde bergnn aut on dOrtten 

(19 ) a tadar kabul etmekWdlr. 

Türkiyenfn başlıca tehlrlerile 
Paris, Manilya, Nis, Londra ve 
Mançester'de, Mısır, Kıbrıs, Irak. 
İran, Filistin ve Yunanistan'da 
Şubeleri, Yugoslavya, P.omanya, 
Suriye ve Yun.ani.standa l'i.lyalleri 
vardır. 

Her turlu banka 111amaleleri 
yapar. 

Mllhkemei Aali7e BiriDci Ticaret 
DairesWea: 

Türkiye İş Bankası lstanbul §Ubesinin 
Asmaaltında 18/20 numaralarda Hatapka,
pılı Zade Kadri aleyhine açtığı alacak da

vası neticesinde 22/9/937 tarihinde ka -
bili temyiz olmak üzere sadir olan gıya

bi hükmü havi 12/11/9.17 tarihli ve 185 
adetli ilam oturduğu yeri belli olmıyan 

Kadr:ye tebliğ olunamadığından işbu 

Uimı tebellüğ ile aleyhine yüksek vazi

feli mahkemeye müra<Bat etmek için 

kendisine bir ay mehil verilmi§ ve ilim 
sureti dahi mahkeme divanhanesine talik 

edilmi§ olduiu hukuk Ulu1 muhakemele

ri ununWıun 141-142 nci madğeleri mu
db&Me ilk olmmr. (2107) 

Son Posta 
Yevml, Styul. Bavad!a Te ~ suetaa ... 
Yerebatan, Çatalçepne sokak. 25. 

IS TAN BUL 

Gazetemizde çıkan :JUi w 
ıeslmlerin bütün haklan 
mahfuz ve gazetemize aittir. ·· 

ABONE FIA TLARI 
t • a 1 

Sene Ay AJ ı., 
Kr. Kr. ICr. K'r. 

TO'RKtU 
YUNANİSTAN 

ECNEBİ 

1400 760 400 160 l 
2340 1220 710 270 
2100 ı400 800' aoo ı 

Abone bedeli pe§indir. Adres 
değiştirmek 25 kuru§tur. 1 

Geı.. eorai Beri Hrilmn. 
ilanlardan m_.aliyet aluuna. ! 
Cevap tçın mektuplara 10 kunı§lulı: 

Pul ilAveai lizımdır. 

PGlto Jcutwu : 741 İstan1la1 
Telgraf : Son Posta 

Te'lefcm : 20203 
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·Soğuk algınlıkları her türlü hastalıklara 
yol açabilir. Fakat bir kaşe 

Muhtemel rahatsızlıkla
rın hepsini önlediği gibi 
nezle, grip, brooşiti de 
kısa bir zamanda izale 
eden Harareti sür'atle 
düşürür. 

Gripin ağrıların amansız 
düşmanıdır. Diş, baş, si
nir, adale, romatizma, 
mafsal evcaında kat'i 
yetle tesir gösterir ve 
günde üç taneye kadar 

emniyetle alınabilir. 

icabında günde 3 kaşe alınabilir 
Teklltlerlnden aak1111111z Ye her ~erde ısrarla Grlpln laterlllla 

• • • • • 1 • • ~ .. .• • • :. 1llıot, : • .. 

Saçlarınızı Dökülmekten Koruyunuz 

SON POSTA 

Şayanı hayret 
bir ten 

" Makiyajlt ,, 
görünmeksizin 

HAVALANDIRIL
MIS YENi PUDRA 

CILDDE H~MEN. GORONMEZ 
Makiyajı aratmıyan ve hatırlatma· 

yan taze, nermin ve cazip bir sevimli
lik, o kadar ince ve o kadar hafifdir ki 
cild üzerinde adeta görünmez bir pud
radır. Hiç kimse, yüzünüze bakınca 

güzelliğinizin tamamen tabii olmadı
ğını iddia edemez. 

Bunun sırrı, yeni chavalandırma:. U· 

sulü sayesinde temin ve Tokalon pud
rası da bu usul dairesinde istihzar o -
lunmuştur. Gayri kabil zannedildiği 

halde on defa daha ince, daha hafiftir. 
Hemen bugünden chavalandırılmış~ 
yeni Tokalon pudrasını tecrübe ediniz. 
Bütün gün, işiniz başında çalıştığınız 

halde, yüzünüz kat'iyyen Rerminliğini 
kaybetmiy~cektir. Bütün gece dans et
seniz bile teniniz, daima ter ve taze 
kalacaktır. Yalnız Tokalon pudrası sa
yesinde cazip ve sevimli bir gilzelliğe 
malik bir ten temin ediniz. 

#-------~ 
Türk Antrasiti 
17 lira 25 kuruş 

Türk Antrasiti Fob. Zon
guldak. Vapur veya vagon 
içinde satılmaktadır. Beher 
ton fiab İkbsat Vekaletinin 

SAÇE SiRi 
KOMOJEN 

ı tesbit ettiği 17 lira 25 kuruştur. 
Saçların köklerini kuvvetlendirir. 
Dökülmesini keser. Kepekleri ta • 
mamen giderir ve bDyOme kabili
yetini artırarak saçlara yeniden 
bayat verir. Kokusu ıatıt, kullanışı 
kolay bir saç eksiridlr, 

INGILIZ KANZUK 
ECZANESi 

BEYOliLU - IST ANBUL 

KÖMÜR 
SOBALARI 

T s A 
• 
1 E 

de 

VERESiYE 
• 

Sah~ Merkezi: 
Gilkrist Volker ve Ki Ltd. 

Galata Salon karşısında 

Tahir Han 5 inci kat 
Telefon: "4915 

ilan Tarif em iz 
Biriracf aahile 400 kuruı 
ikinci aaİaile 250 » 
V çüncii aal.il• 200 » 
Dördiincii. ıalail• 100 » 
1, .ahileler 60 » 
Son sahile 40 Q 

Muayyen bir müddet zarfında fazla. 
ca mikdarda ilin yaptıracaklaı· ayrıca 
tenzilatlı tarifemizden i~tifade ede
ceklerdir. Tam. yanın ve çeyrek sayfa 
ilinlar !çiıı ayrı bir ınrife derpl§ 
edilmiftir . 

Son Porta'nın ttcarl ilAnlanha aid 
i§ler içiıı fU adrese müracaat edil
melidir: 

'11actwt J[oUeldlf lltteü. 
JUJıramanzad• ilan 

.t.Dkan eadcled 

-
Son Posta Matbaall 

Nt§riyat M.üclürii: Selim Ragıp Eme' 
. S. RAıgıp EMEÇ 

SAHiPLERİ: :A. Ek-rem u.~AKLIG1L 

BİR KAŞE 

K • 

GRİP BAŞ ve DIŞ AGRILARI e NEVRALJİ e 
ROMATİZMA e KIRIKLIK v~ 
AGRILARI DiNDiRiR 

ARTRITIZM • 
BÜTÜN 

Çilleri, siviicc:eri, ergenlikleri i:ıa)e eder. ihtiyarlaıı 
gençleştirir, gençleri güzelleştirir. 

HASAN lamlne Ye markasına dlkkaL 

T~ ....... 

ADEMi iKTiDAR 
ve BELGEVŞEKLİÖİNE KARŞI 

HORMOBiN 
Tabletleri. Her eczanede arayınız. (Poıta kutuau) 1255 Hormobin 

Galata lıtanbul 

HAZIMSIZLIK 
Hayatın zevkinden insanı mahrum eder. 

PERTEV KARBONAT Komprimeleri 
Çok temiz bi- Karbonattan ve toz karbonat almaktaki mQşknıat gGz 

önünde tutularak: yapılmıştır. Her eczanede satılır. ' 

Akay işletmesinden: 
ı - İşletmemizin l/K. Sani/938 tarihinden 31/K. Evvel/938 tarihine tadar bir 

senelik kömür aktarma ~leri açık eksiltmeye konulmuştur. 
2 - !Eksiltme, 15/K. Evvel/937 Çarşamba günü saat 15 de Karakö)"de İdare 

Merkezinde Şefler Encümeninde yapılacaktır . 
3 - Eksiltmeye girecekler 750 lira muvakkat teminat getirecekler veba mili

dac ihaleyi müteakip yüzde on beşe iblağ edilecektir. 
4 - Talihlerin bu hususa aid şartnameyi görmek üzere Levazım Bölilmiine 

müracaatları. c7875t 


