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Başvekil Celil Bayarın 
seyahat intibaları Anayasada Yapılacak tadl·ıaAt 

Dersim sakinleri, gurdun dalıa 

hakkındaki kanuiı pazartesi ~=~~!'.;~~';~1:~:~:~.~!~~e~~~=:k 
M

•ıı M ı• e d •• •• •• ı k Bayar Büyük Şefin refakatinde yaptıjı zevkle tedkik ettik. Sivas §ehrinin tam 

1 et ec isin e goruşu ece son seyahat intibalannı Ulus refildmiıe ortasını giizelleşUrmek için yapılmıt olaa 
şöyle anlatmıştır: ve yapılması düşünülmekte olduğwıu an--===:::::=====::- -Gördüklerimizin bende baraktılı in- ladılunız binalan gördükten ve muhay • 
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Fransada bir suikasd 
teşkilih daha bulundu 

E•lıl Bapelıll Blum, Harblge Nazırı Daladl•r 
lJB Thor•• llldllriJlecelılerdl, 11•c• 

Parl•le genltlen mllblm te1Jklfat 11a111ltlı 
Lonclra, 24 (Hu

BUSl) - Paristen 
reni dönmüş olan 
Evenlnı News gaze
tesinin bir muharri-. 
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ı na iliz K r a il :::= salihl::ıı:: 
phıslardan birisile 

" temaslar ne-

llt 1*Wiımda. pıiM 

çek be endi ~elde ~t· 
hmır 24 (Hususi) _ t--nıe Fransız meınu~· 

' ~u reye nun ifşaatına gore 
sevkedilen yq üzüm ve meyvalarımız Frans lisi, eskl 
8Cll1 parti İngiliz plJMasında, bilhassa Başve~l 1;ıum, har. 
~ aileler nezdiııde adeta kapışıl- bi D"' ~adier 
....... (o.tH&• ıo uncu ıa•ı4acfa) ye nazırı - " 
.....,.ır. "' ve Fransız komünist 

Şan h daki F • azb LM.t- p a f t l s i _sürete. 
1 ay ransız ımtly amımauıacla Çlll rl Thorez'ln ölcfil • ıN"•" JtaWtet. ellili ortac1o '1ıcıtW 

. mülteçilerl yiyecek satan dikk•nlara saldirclilar r111mes1 için tertib eatıen bir ~ te\Jdk•taı clerinleştirilmeslnl emre'9 

Londra, 24 (Hususi) - Japon kuv-ımubldl ~atfetmekte, '•. •ır 11 tazı Si mi=:=~ sillh depe~ ~ y.ı tavkifat ppıl&la • 
wetlermin Nankiııe doğru yürüyüşfl poıılar M ~ ettikleri Jen1 mnd w V dan bazılaruwı komünistlere a[d oldu· Parıl, 24 (Hususi) - Dün gece Pa· 
durmuştur. Çinliler bu duruşu keııdl (ıln-. Jf uneu ,.,,,.,., ela k ju aJaplımpa da, Chautemps J&hııt rbı ve civannda bazı milhim tevkifi& 

Is 
• n _. " Flmpre1 .tbn alan bir Cagoularlara aid depolar lıakkmdald yapılıqtır. (Devamı 10 uncu •llfadiı) 

• TANBULDA Ş()FÔR Bu~K GOÇLIŞTI köylü ~e bölündü F 
f ·, şoför arıyor fakat ~ıS::~!:::; Karakôyden ındıklıya 

· ı- ı- b ı ~~=-.=.~- kadar n yapılacak 
ır ur u u amıyor FilislinJe ille Fmdıkh mmerfnde bUlunan binalarla Güzel San'atlar 

in'~ M'ODÖB'C: cTam 7o Ura fJOl'ÖBLEB: «Biı çoğumuz toluk FJam l.Aı•tırz• Akademisi ve latanbul "omutanhgıv binaları vıkbrıJacak 
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J 

la8nyosu, misk gibi yataklan da blz- Bu yqtan. sonra yatakhanede, jlmnU: Londra, 24 (HUIUSI) _ İkl gün ev- Sirkeciden Sarayburnuna ve Karaköy- tınlacak~. ~u m~yanda t~nbul koma-
lin ... B~ pyler de ajıenecekler ... > tikbanede, dershanede tpmlz ne? t vel Fillstlnde bir mağarada yakalan- den Fmdıkbya bdat limanın fnp idi • taniıtı binasile Guzel San atlar Abde • 
.,or. diyorlar. ••• lan tecl şeyh Faran Sac:U, askeri leceii saha haldWıcta Vekiller Beyetlnee ml8l bbıası da yıktınlacat ve bu saha U-, ... nuı:.. çe tarafından idama mabkQm karar çıkmış ve alAkadarJara teblilat 1a- mana blbolunacaktır. 

'Db me pilinıftıt. V•klller HeyeU kararma giJre Umanın in§Ul hakkında V~ He. 
~S.U, keadl müdafaasi için Fındıklı kımnnda bulunan binalar ;at· (.Dcıuımı 10 uncu tayf•) 
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H e r gün -
I urkiye ile Suriye 
Arasında yalnız dostluk 
Hüküm sürmelidir 

Yazan: Muhittin Birgen 

rr==\\ ahili vaziyetindeki fecaaU ve e

l!::::U fendisi mevkiinde bulunan Fran

sa ile !stiklal ıneselesine dair münasebet
lerini geçen gün tasvir etmiş olduğum 
Suriyenin bugünkü hali bir yürekler acı
suiır. Osmanlı imparatorluğunda:n ayni 
zamanda aynlmış olan Arab memleketle
rinden biri olan Irak ile Suriye arasın -
daki farka bakacak olursak aradaki u -
çurumu pek güzel görebiliriz. 

Irak müstakildir; Irak parçalanmamış
tır. Irakı Iraklılar, diledikleri gibi idare 
ediyorlar ve kuvvetlerinin yettiği dere
cede çalışarak memleketlerini imar ile 
meşgul bulunuyorlar. Irak, komşularile 
dosttur ve aralarında kardeş münasebet
leri bulunan dört devlet tarafından ak
tedilmiş bir akdin azasından bulunu -
yor. 

Halbuki Suriye öyle değildir. Onun 
hayatı hala Paristen idare ediliyor. Ka
ğıd üstünde, henüz imzası tamamlanma
mış bir istiklale sahib olmakla beraoer 
tiilen parçalanmıştır ve daha da parça
lanmıya mahkUm görünüyor. Şark pak
tına pekala iştirak edebilir ve etmesi ıa
zım geJirken, böyle bir pakt Suriyeye her 

şeyden fatla bir harici emniyet verecek 
mahiyette iken, müstakil olmadığından 
dolayı, Suriye bunu da yapamamıştır. tşin 
fenası, Suriyenin, Türkiycnin 4aostluğu
nu ve böyle bir dostluğun kendisine te
min edeceği hesabsız faydaları henliz 
anlamamakta ısrar etmesidir. Bunun için, 
aramızda Hatay meselesinin, alttan alta 
devam eden dargınlığıdır. 

Halbuki, Irak ile aramızda hiç bir me
sele yoktur; çünkü Hakkari meselesin~e 
Türkiyenin hakkını teslim eden Irak, bu
yük bir siyası görüş kuvveti göstenmş, 

bu meseleyi, çoktan, aramızdan söküp at
mayı kabul etmiştir. Bugün iki memlc -
ket arasında yalnız dostluk ve karde~lik 
münasebetleri vardır ve Türkiye Irakın 
saadetinden başka hiç bir şey istiyecek 
vaziyette değildir. 

* Türkiyenin Suriyeye karşı olan vazi -
yetinde Irak bir misaldir. Kendi işlerine 
kendisi hakim, iradesine kendisi sahtb 
bir Suriye ile dost ve kardeş ruhu içinde 
samimi bir komşuluk yapmak Türkiyenin 
en büyük emelidir. Sancak meselesinde 
ısrar edişimizin, iki mühim sebebinden 
biri de budur. Aramızda - Irak ile Hnk
kari meselesinde olduğu gibi - Hatay me
selesi gibi pürüzlü bir dava kalmamas.nı 
istedik. Ve ondan dolayı ısrar ettik. Bu 
mesele halledildikten sonrn, artık, Tür
kiyt? ile Suriye arasında yalnız dostluk 
ve kardeşlik hüküm sürmelidir. 

Suriyeliler anlamalıdırlar ki Türkiye, 
kardeşlerinin bir koloni hayatı yaşama • 
larına razı olamazdı. Bu meselede ısra • 

rırnızın ikinci mühim sebebi de bunun 
olduğunu Surlyenin devlet ve siyaset a
dam1an pek güzel takdir edebilirlerken 
bunu yapmıyarak büyük bir hataya düş-

tüler. Düşünmediler ki, Türkiye bu ka
dar büyük Türk nüfusu taşıyan bu Ha -
tayı kendisine ilhak etmek istemesine 
hem haksız olmaz, hem de arzusunu yeri
ne getirebilirdi. Halbuki biz böyle yap-

madık .. hem Suriyeyi gücendirmemek, 
hem de Hatayda Suriyeyi Türkiyeye kar
deşçe bağlıyacak bir nevi tampon devlet 

vücuda getirmek için bugünkü şekli kabul 
ettik. Kendisi henüz bir koloni rejimi 
fçinde bulunan, Lübnanı, Cebeli, Llızi
kiyesi ve Ceziresi ile parça parça edilme
sine mani olamıyan bir Suriye, Hatayın 
olsun kurtulup Türkiye ile Suriye ara

sında bir dostluk halkası vücuda getir • 
l"'lesi fikrine neden lakayd kaldı? Hata, 
su_iye devlet adamlarınındır. 

* Ayni hatayı, sade Suriye devlet adam-
ları değil, Fransızlar da yapıyorlar. Bü

vük bir tarihi olan ve bugün uyanmakta 
bulunan bir memlekette bir takım tav -

şanlarla bir takım tazıları bir araya top
layıp, bunların bir kısmına ckaç!>, öteki
ne ctut!> diye siyaset yapmak elbet ha
yırlı bir oyun değildir. Böyle bir mell"Je

kette, günün birinde tavşanlar da, tazılar 
da bu oyundan bıkarlar ve hep birleşip 
kendilerine bu oyunu oynıyanlann .-ley-

Resimli Makale: X Yorgun vücuddan igi bir iş çıkmaz. X r - ' S öz ün Kısası 

A lemdardaki 
Çınar 

o 
E. Talu 

kuyucularımızdan biri gazeteye 

mektub yazmış; A}emdar cadde-

si üzerindeki meşhur ulu çınar ağacının 
oradan kaldırılmasını istiyor, ve diyor ki: 

- Ağaç kesmenin bir günah olduğunu 
ben de bilirim. Fakat bu ağaç, bu halile, 
ne gölgesinden istifade edilir bir yerde -
dir; ne de güzellik temin edebilecek hir 
vaziyette. Kaldı ki seyrüsefer için de 
her zaman bir engel- teşkil etmektedir. 
Kaldırılmasının isabetli olacağına ka -
niim ve bunu işaret etmekle de bir hem
&eri vazüesi yaptığımı sanıyorum. 

Bir kaç yüz yıllık tarihi, iri gövdesi ve 
seyrek dallarında taşıyan bu gün görmü~ 
ağacın, bir zaman gelip de böyle idamını 
istiyecek bir İstanbullunun çıkacağım 
tahmin etmezdim. Onun için, Son Posta
da bu teklifi okuyunca yüreğimin sızla· 
dığını duydum. 

Sabahları şehrin yakın sayfiyelerinden §e'1rin fş merkez

lerine inen tren, vapur veya tramvay yolcuianna dikkat 
ediniz, bir kısmının uyuklamakta olduklarını görürsünüz, 

bunlar gece dinlenmesinden kafi derecede nasib almamış, 
yorgun kimselerdir. Yen! bir güne yorgun bir kafa, yorgun 

bir vücud ve bozuk bir sinirle girecekler, mutlak surette 

önlerine çıkan ilk maniada mağllıb olacaklardır. 

Şimdi, gölgesinden istifade edilmiyor, 
Sabahtan alqama kadar çalışan bir adam çalışma kuvve- · güzelliği de kalmamış, üstelik de gelip 

tini tüketmiştir, o gece ciinlenmiye, dinlenmede yeni bir geçen nakil vasıtalanna engel oluyor di
kuvvet bulmıya muhtaçtır. Fazla düşünen adamda artık ye vücudunun ortadan kaldırılmasına lü
düşünme kabiliyeti kalmamıştır, kafası tekrar işliyebilmek zum gösterilen bu tarihi yadigA.r, Alem
için istirahate muhtaçtır. Şiddetli bir mücadele geçiren a- dar caddesi henüz dapdaracık bir geçid· 
damda sinir bozuktur. O da dinlenmek ıztıranndadır. Yeni ken gene orada duruyordu. Uzun bir 
bir işe başlarken vücudca kuvvetli olup olmadığınıza bakı- mazinin en önemli vak'aları onun öniin· 
nız, değilseniz o işi tehir etmek müreccahtır. de cereyan etti. Alemdar, Kabakçının is· 

r A R A ta O N il:» ~ ) ~:ı~~ç~~~~::ğ~s~;:ır~:~d=ğa~~~: 1 S 'O ~ ;;;;;J) · ~ Ji lbrahimi, millet üzerindeki tasallutun-

\....111ııı--------~------------------------------------' dan menetmeğe giden Yeniçeri akını bu 
11 yaşında olmasına ·------....... - - ---· _Haguanlara ağacın dibinde kaynaştı .. Her zaferi mü-UERG"u·N BiR f IKRA J teakib tertib edilen a'laylann geç.Jşint, Rağmen spor n stediğinl öğreten o devirlerin çocuklan bu çınarın tepesin4 

Yapan atlet Genç Jıız den seyrettiler •. 
Köse Ragıp Paşanın Asırlarca, gelip geçen devirler, parlayıp 

b • sönen ikballer, tutuşturduklarmı kü1 e • 
ber erı dinciye kadar yakan ihtiraslar, feci sah

Köse Ragıp Paşa bir akşam evine 
çok yorgun dönmüş. Kendisini karşı
iıyan kahyasına: 

- Çok yoruldum, demi§, dÜ§Ünü. -
1 yorum: Acaba dünyada yorulmadan, 
l iş görmeden yaşıyan insan var mıdır? 

Kd.hya, pCL§anın ıakalsız vü.züne 
bakmış: 

- Vardır paşam! 

Demiş. Pa§a ıormtı§: 
-Acaba kim? 

neler, sarrumi heyecanlar, mes'ud gelin 
alayları, hazin cenaze mevkibleri.. hep, 
hep bu çınarın kadim aşinalarıdır. 

Onun, zamana rağmen dimdik duran 
gövdesine vurulacak her hangi bir balta 
darbesi, uzun bir mazinin acı, tatlı bütün 
hatıralarına tecavüzden başka bir şey o
lamaz. 

Biliyorum: Onun kabahati ihtiyarlığm
dadır. Kocayan kim ve ne olursa olsun, 
vücudu göze batmağa başlar. Fakat öyle 

71 y~da olmasına rağmen bu se
ne de, 14 kilometrelik kır koşusuna gi
recek olan Davis, en usta koşuculara 
taş çıkaracak bir şekilde idmanlarını 

yapmaktadır. Bu koşusile 51 inci bey -
nelmilel müsabakasını kutlulayan Da-

vis, ölüme bile koşa koşa varacağım de

mektedir. 

1 - Husu.si berberiniz. lf--- ------- ----· 
Karılarını hapse 
Gönderen kocalar 

· ihtiyarlıklar vardır ki, insanlık onlara 
hürmet ~tmekle yükselir. Alemdardaki 
çınar bu saygı değen ihtiyarlardandır. 

riyede başka bir siyaset tutmalıydı. Na- Kwnar oynadıkları için Singapurun 
sıl İngiltere, ı:aka istikl~l~ verdi ı~e, zengin ailelerine mensub on evli ka -
Fransa da Sunyeye istiklalıni verınelıy- , .. . 
di. O takdirde Suriye, Fransa ve Türkiye aı~ yakalanara~ _mahkeıı:eye g~nderil-
arasında, tıpkı Irak, İngiltere ve Türki- ~ışler ~e her hırı onar gun hapıs ceza
ye arasında olduğu gibi sağlam, hakiki sıle o nısbette nakdi ceza ile mahkfım 
ve samimi bir dostluk kurulurdu. edilmişlerdir. 

Filistin vaziyeti eözönünde duruyor. Bu kadınların yakalanması kendi 
Yahudi meselesinden dolayı orada Irak- kocalarının ihbarı üzerine vaki olmuş
taki siyaseti tatbik edemiyen İngiltere -

tu. Kocaları hastalık derecesinde ku -nin uğradığı mü§külAt meydandadır. Ay- . . A •• 

yni "şkü"ll;.t ·· 1 d rnara ıptıla gosteren kanlarını bu fena ni meselenin, a mu ı;ı m gun er en • . . • 
bir gün Suriyede de çıkmıyacağı nasıl te- huylarından vazgeçirmege hır haylı ug İp atlıyan genç kız 16 yaşındadır. 
min edilebilir? İşin bu tarafını düşün - raşmışlar ve bu arada kumarda kay - Mehareti, hayvanlara istediğini öğrete-

Seyrüsefere engel oluşu kuru bir id -
dladan ibarettir. Şehrin bu noktasında 
henüz hiç b!x kaza olmaması buna delil
dir. Güzelliği yokmuş.. Bu da telakkiye 
bağlı bir rivayettir. Bazı insanlar, nn -
zarlarında tarihi canlandıran Abidelerin 
önünde Jıayatlarınm en tatlı ve en de
rin heyecanlarını duyarlar. 

Gölge etmiyormuşa gelince.. Bundan 
büyük nimet ne nimet olabilir? 

{ Bırakın zavallı çınan! Koskoca İstan- • 
bu1da, göze batacak başka aksaklık kal -

1 madı mı? 

-~~ mez görünen Fransanın Suriyeye kar§ı bettikleri büyük paraları da vermekte bilmekdir. Resim.de de gördüğünüz gi-
siyasetini anlamak bizce mümkün değil- devam etmişlerdi. Nihayet kanlarının bi1 köpeklerinden birine ip aUaması - - - ................... - ......................... _ 
dir. Tıpkı, Hatay Türkler~ de kol?ni kumar iptilasını terketmedikten maada nı tallın e~ştir. Şimdi beraberce eğ- T A K V İ M 
sekenesi olarak kalmasını ıstıyen Surıye h .. d h b .. ilk 

1 
k bet lenmektedırler. 

ricalinin siyasetlerini anlaınıya imkfuı er. gun a a uy .?a~ ar .. a~ - -
4 

3-()()-----d--
olınadı~ gibi! Bizim için Hatay Suriye _ mege başladıklarını gordüklen ıçın hu- , yaşın a aeaç IKtNctTEŞRIN 

den koparılacak bir parça değil, koloni kıimete haber vermişlerdir. Dünyanın en yaşlı ağacının Meksi-
olmaktan k-urtarılacak bir Türk memle - Bu memleketin kanunlarına göre kada Santarnaryada bir selvi ağacı ol
keti idi. Biz bunda muvaffak olduk. Te- böyle hafü hapis cezalan mahkılmun duğunu bir Alınan mecmuası haber ver 
menni ederiz ki Suriye de şu istiklal mua tal b'le paraya t b dd.'l tmekte mah mekedir. Nebatat mütehassıslan tara _ 

· · h ta t·~ · - kt e 1 e e u e f bir k 1' ~edesının aya geç 16.nı gorme e ge- A • d F ından yapılan ço muayeneıerden 

2 ei T91rin 
12 

cikrnesin ve bilhassa, Lübnan iftirakından kum da hapısten kurtulmakta ır. a - sonra bu ağacın 4,300 senelik olduğu 
sonra, bir de Cebel, Uzikiye, Cezire muh- kat k~arbaz kadınla:,w k~calannın tesbit edilmiştir. Bu selviden sonra en G()NEŞ 
tariyetleri gibi Suriye Arablığının par - muhbırlık yaptıklarını ogrendıkten son yaşlı ağaç Amerikanın Montana eya _ s. D. 

çalanması demek olan hadiselere phid ,ra hiç olmazsa on gün kendilerinden Jetinde yetişen ve kırmızı ismi verilen ! !~ 
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Reıımt 1eno 

1937 

PERŞEMBE 

Ramazan 
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İMSAK 
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12 
5 

D. 
30 
15 

olmasın! mahrum bırakarak öç almak için ha - ağaçlardır. Bunlar 2,500 sene yaşa -
Muhittin Birgen piste yatmağı tercih etmişlerdir. maktadırlar. 

Ô~lo İFTAR Yatsı 

İSTER İNAN, İSTER İNAN M A! 
cBelediye şehirde yangın tehlikesinin önünü almak üze

re gayet mühim bir karar verdi. Şehir hududu içinde ne ka
dar dükkfuı, mağaza, fabrika ve müessese varsa hepsini ted
kik edip muhtemel bir yangına karşı ne derece hazırlıklı 
bulunduklannı araştıracak, yangını söndürmek için vasıta
lar teminini mecbur! kılacaktır.> 

karsa çıktığı yerde mevcud vasıtalan kullanacak adam yok
tur, gündüz çıktığı takdirde ise itfaiye bir dakika sonra 
haberdar edi1ir, beş dakika sonra yetişir. 

Binaenaleyh içinde gece gündüz çalışan büyük müesse
seleri istisna ederseniz küçük dükkinlarda bulundurulacak 
söndürme vasıtalarının bu vasıtalan satanlardan gayrisine 
faydası dokunabileceğine biz inanmadık, fakat ey okuyu-Biz gazetelerde intişar eden bu satırları okuduktan sonra 

düş\indük: Yangın ya ıece çıkar, yahud da gündüz. Gece çı- cu sen: 

1 S T E R 1 N A ~' l S T E R INANMA1 

s. o. s. 
E. 7 16 9 
z. 12 00 14 

D. S. 
46 12 
so 16 

D. S. D. 
1 S6 

44 18 21 

hine dönerler. Bunun için Fransa da Su-tL------------..... - - ---------- - ------------- - ----- -' 
Haatalılr iğne deliiinden girer, 

han kapıaından çılciır. 



--- ---------
- ~- -- - ---- ----------------
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[ 
Bu Sabahki J (' ı 

ı Gazetelerde l \)~ 
ngiliz kabinesi 

müzakere ere 
Fransa ile 
• • • 

gırışıyor 

Cumhu~i~~tdUg~~~sZNa~Iİ,k!~!~~ =uı Aı.: E 
hayatımızda yabancı dil meselesine niçin •--~---------
ehemmiyet vermemiz H'ı1.un geldiğini belir· • A / / / · •m!!• 
ten mo.kalesinde diyor ki: man ta ep c!Tl 

«~imdilik ve ıhuınaı ki daha bir tkı ııcsıı ve / · u 
1ıntıdadınca Avrupayı kendi ilim dıllerinden ngz ere 
b!r!le yakından takibe mecburuz. 1''akat ya· e Necaşi hô./ô. Habeş 
vaş yavaş bizim llMi seviyemiz yilkseldlkten • 
sonr~ Umi ve fennt terakkileri adım adım zmparaforu mu? 

E 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
kendı dılımizle ıcencli memleketimizde takibe 

Londra 24 (Hususi) - İyi malüm:ıt a
lan mehafilde teyid edildiğine göre: 

Almanya umumi bir dünya konferan
sının toplantıya çağınlmasına tarafta~ ol
mamıştır. Her devlete taalluk eden ıstek
lerini yalnız o devletle karşı karşıya nıii
zakere etmeyi tercih etmektedir. (LQrd 
Halifax) a anlatılan talc>bleri şunlardtr: 

1 - Sabık Alman müstemlekeleri 6 se-
ne icinde iade edilmelidir. 

2 - Çekoslovakyaya Alman ekalliyet
lerinin tam haklarına malik olabilrr.eçi 
için İsviçre şeklinde bir idare verilme· 

melidir. çirmek ve Lord Halifax'ın Berlin seva. _ 1 imkan hl\sıı oıacaktır.ıı 
4 - Almanyanın Uluslar Kurumunu. hatile elde t>ttıği neticeler hakkında ·mü- Bundan sonra tinlverslteye konan yaban-

, cı dıl derslerini mevzu bahs d k ı L ord Halifax'ın hususi surette Al-
dönmesi için ana yasası tadil olunmalı • davclei fikırde bulunmak olduğunu söv- j . ' 11 

_e ere · genç e-

d D ğ 1 . f • rın Universiteye gelirken de liselerde yabançı manya ile temasa memur edil -
ır. e iştirilmesi istenilen maddeler a- emış ır. j dili epeyce öğrenmiş olmaları ırı.ı:ım geldığl-

nl yasayı eski sulh maddelerine bağlı - Londra, 24 - Avam Kamarasında nl işaret. ediyor. rnesi muhakkak ki faydalı oldu. Bu su -
yan fıkra ile zecri tedbirlere aid ahkam- muhalefet işci partisinden Turtlcye ce· * retle öğrenildı ki Almanya, Çekoslov·-ık -
dır. Bunun haricinde Uluslar Kurumu vaben Başvekil ChembrJain demiştir Tan - Ahmed Emin Yalman, bugunkü yanın İsviçre gibi federal ve ekalliyPt -
İtalyanın Habeşistan imparatorluğunu ki: başmak:ıleslnJ iki gün evvel yine temas ettiği lere mutlak müsavat hakkı veren bir dev-

d t d·ı. t ı·d· Lord Halı"fa ·' . . . bir mevzua hasretmıştlr. Makalenin ismi •Ma 1 t k,. . 1 A stury ·1 Al 
a as ı., e me ı ır. A • x ın zıyaretı, tamamıle sa başından ameli hayata. dır. Bu raakale- e şe .ını a masını, vu a ı e • 
Londra 24 (Hususi) - Başvekil Cham· hususı mahıyeti haiz bulunuyordu. şu-' de, köy eğitmen hareketinin iyllik ve isabet- nıanyanın münasebatına haricden müda

berlain, Fransız başvekili Chautemps ile nunla beraber bu ziyaretin çol~ kıymet- llllğlnd_en, vereceği iyi neticelerden bahsedi- haleler yapılmamasını, Habeşistanın İtal
haricıye nazırı Delbosun, bu ayın so - li olduğuna kaniim. Zira, bu, iki mem· l yor, Tür~ köylüsunün meziyetlerini anlatı. yaya ilhakının tanınmasını, müstemle -
nunda Londraya davet edildiklerini bil· ]eket arasında karc:ılıkl bi ı ma-1 yor ve koylerJn ileride kendiliklerinden inkl- kelerinin iade edilmesini, Milletler Ce -

·~ ı r an . aş şaf edeceklerini söyledikten sonra t.ekrar · · k 
dirmiştir. nın husul bulması için iki tarafta da u· eıı.ıtmen meselesine d- _ mıyetı pa tının yeniden gözden geçiril-

• ı> • onuyor ve: . b 1 3 - Almanyanın Avusturya ile mü - Başvekil bu davetten maksad, Fransız mumıyctle rnevcud arzunun is'afı yo- cişte eğitmen hareketi bu yolu açmıştır. mesıni ve i hassa zecri tedbirlere aıd 
nası>b(>tlerine haricden müdahale edilme- ricalile beynelmilel meseleleri gözden ge- !unda bir terakkidir. diyor. ahkamın tadilini, ayrıca da sulh muahe-

lidir. 

-··--••• • • • ••••••• ••• •••••••••••••-•••••••••••• -.••••••••..-•••• ••••••••••••••••••- Ahmed Emin, makalesini şu cümleyle bl· delerıle bu pakt arasında mevcud bütün 

I, • d 6 J tlriyor: ilişiklerin ortadan kaldırılmasını iste -

Başvekil Celil Bayarın 
seyahat intibaları 

ÇJll e y Q CU .•Bu açılan çığır, yeni bir varlığa kavuşmak mektedir. Bu talebler kabul edildiği tak-

b 1 
lçın tak\b etmemiz l!izım gelen usullerin çok 1 • · · • ·· U Unan bı•r kıymetli ve canlı bir tecrübe sahasıdır.» dırde Almanya Mılletler Cemıyetınc do-

l * nebileceğinı gizlememektedir. 

tayyar k b Jd Kurun~ Asım Us bugünkü baş!llakalesln· Yukarıya esas hatlarını naklettiğı:n e a Y 0 U ı cte altın rıatıarında görüıen yfiksekliğı mev- m:iddea gôsteriyor ki İngiltere hükumc-
v 24 zuu bahsederek hükümetln nazarı dlkkat!nlı · k ·· k""l b. · 
.. a~·~ova, (A.A.) - Var~ovı:J. ile celbediyor ve Anadoluda bazı mütevassıtl!l- tı, ço muş u ~r v~zıyetle karşı karşı-

(Baştarafı 1 ifüi sayfı.ıdo.) 

yilemizde canlandırdıktan sonra dahi, ta
rihi Sıvasın bütün o çökmüş ve çökmek· 
te berdevam toprak yuvaları bize yeni 
yapılmakta olan eserlerin zevkini acıta· 
cak kadar hazin tesir yaptı. 

Sivasa tayinlerinden beri kısa bir 7.&· 

man geçen valimiz mühim işler müvac~
hesindedir. Sivasta çok daha ciddi ~alış· 
mak lüzumu hissedilmektedir. 

Çı-tinkaya, Sivas, Malatya iltisakındnn 
Divr kiye giden demiryolu başlangıcın · 
da durduk. Mevkiin tabiatini tedkik ettik. 
İltisaktan şarka uzanması lazım gelen yol 
bura 'ian ayrılmalı idi; böyle olmuştur. 

Yeni döşenmiş raylar üzerinde Divrikiye 
kadaı yürümek hevesinden kendimizi a
lamıyorduk. Fakat vazifelerimizin çok • 
luğu ve günlerimizin azlığı bu hevesimi
zi tatmin etmekliğimize mani oldu. Ata
türk trenıne refakat eden trenle Divrikiye 
gitm"s olan kadın, erkek meb'us arkada~
larımız orada b"zleri de temsil ettiler. Ma
latya yeni umran eserlerile kurulmakta 
olan dokuma fabrikaları ve o sayede t~· 
şekkül etmeğe başlamış olan modern ma· 
hallC'sile bizi alakadar etti. Elazıga uğ • 
ramndeıi. Diyarbakır istikametini tuttuk. 
Yolumuz üzerinde dağlar arasına sıkı<;· 

mış güzel bir göl vardır. Cenub yolunda 
Hazıırbaba tepesi bütün o havaliye yük· 
sek o:ıkışlarmı teşmil ediyor. Gölcük dP
ni!e11 bu gölii Atatürkün derin Türk ta· 

rihi den vermiş olduğu ilham ile Hazar 
gölü tesmiye ettik. Onun şark sahilinde 
tren mizi durdurduk ve indik. Kıyılarını 

zevk ile dola~tık. Burasını bütün bu bakır 
ve maden ocaklannda yaşayan en yük • 
sek frn adamından en son galeri adamına 

' kadar herkes iç.in istifadeli bir hale koy· 

mak l.ararını verdim. Kararımız bu ihti· 
yacı duymakta olanları Atatürke bir daha 
minnettar kılmıştır.> 

Başvekil bundan sonra intibalarını et · 

rafile anlatmağa devam ederek Ergani 
madeninin muazzam program dahilınde 
işlerinin yürüdüğünü ve gelecek senP. b:.ı 

mevsimde bütiin inşaat ve hazırlık!ac:n 
bitirlcrck saf bakır vereceğini işaret et
miştir. 

Fılıstın arasında muntazam ı;ef er er rın halka altın satmak bahaneslle llıtlknrlar ya bulunuyor. Nıtekım bu zorluk neti -
yapmakta olan bir tayyare Selanik ile yaptıklarını llfıve ediyor. cesi Fransız başbakanile hariciye nazırı 
Bükreş arasında kaybolmuştur. Evveı-1 • -- bu mevzu etrafında görüşülmek üzere 

ki gün Filıstinde L~d?~'dan hareket e- Jpek çorapların Londraya davet edi~~iştir. ?i~diye ~a ~ 
den bu tayyare Selanıge gelmiş ve on- dar Almanyanın muphem ıddıalar .!erı 
dan sonra akıbeti hakkında bir haber m:::.rkaları süre~~k vaziyetin ahengini bozduğuna 

Celal Bayar Diyarbakırı elektrik ışık
lan içinde bir şehir diye tavsif ederek 
sözünü Dero;;ime intikal ettirmiş ve de
miştir ki: 

alınamamıştır. [ da·r otedenberi ileri sürülen mülahazai3r1 

Yunan, Bulgar Romen ve Yu<10S- Ankaıraa25ınd<Husuit~il - pekli çorab nlzam· ı bu defa gayet sarılı bir ifade ile karşı 
.. ~ • o names Y r an ıbaren tatbik edilecektir. . 

la.v hukumet makamları tarafındım a- Nizamname. piyasada satılan çorabların karşıy~ g~_lmış bulunuyor. 
ıaştırmalar yapılmaktadır. iızerine has ipek için •ipek•, sun'i tpek icln Bugunku şartlar altında Almanyanın 

Ta~'yarede altı kişi bulunmaktadır. de .bemberg• •kütnerıı veya .viskoz• marka· bir kısım dediklerini yapmak hakik;ıtcn 
~- Dönüşte Dersimi gördük. Sing.:.ç larının konmasını mecburi kılmıştır. Vl~koz imkansız olduğu gibi, yapmamanın da 

ve Murad üzerinde kurulmağa başlıy:m B uhari n kurşuna ~r~rkalı çorablar kalite itibarile en sonra ge- büyük mahzurlar davet edeceği bedihi -
köprüyü gördük. Pertekte biraz kaldık. İpliğin vasfını göstermek için b'~ dir. İhtiyar Avrupa, bu suretle ve tek • 

d • · ı • , çora w.ra ~ b d .. .. 
Bu ~i.izel VE' sulak yerde nereden ve na- i Zi mış «kalın», aorta. ve .1nce11 damgası vurulacak- rar tarıhı ir onum noktasına gelmiş 
sıl gc>ldiğ'i henüz tesbit edilemiyen :.ine- tır. bulunuyor. Bakalım bu yeni imtihandan 
ğin insan _viizlerindeki tahribatı bizi mü- ~ari:, 24 <.H~s~si) - İtalyan Ste- Makinenin örgü sıklı~ını gö.stermek için yakasını nasıl sıyırabilecek? 
teessir dti. Oranın kahramanı Alpdo~an fan a~~nsı bıldırıyor: Paristcki Rus 

1 
K ı, K 2, K 3, K 4, K 5 damgası vurulacak· * 

m h f l d d d . l ıtır. 
bize Dersim hakkında izahat verdi. İntı- 1 •• e a ~ ı~ e. :veı:a~ e en_ ~~yıa ara 1 Boyanmadakl dikkat ve itinayı göstermek Habeş petrolleri meselesi ortaya garib 

bir vaziyet çıkarmak istidadındadır. Ha~ baımı &çıkça söylemeliyim: gd?r_e
1 

u arın, Stalının emrıle .Kurşuna için de sıraslle s ı, s 2 ve s 3 damgnsı v;,ırn-
ızı mış. l lacaktır. • dise unutulacak 

.Dersimde yaşanabilecek mahdud va- Son Posta: Bu haber diğer hiçbir ButUn bunlardan anlnşıldığma göre, bun- Nec•!fl hlll kadar eski olmA ., 
halar birer sosyal merkez teşkil edecek membadan teyid edilmemiştir. İht:yat- dan sonra piyasada satılan çorablar şu şe- Hdbe' lmPa• 
kadar verımli iseler - ki bunun böyle ;a kavdedivoruz. kilde etiketler taşıyacaklardır: r • t oru mu? dığı için tafsilatı ~ 
olup cılmadığının tahkikini emrettim - ~ -~- 1 - Alkaya nı deşmiye hac~t 
onları ihya için her şeyi yapacağız. Fa- San'at ögyretmen okulu ıçlld ı ipek • Kalısn 1. K 1 • 8,5 yoktur .. Pakat şu kadar söylemek kafıdir 
k t T'" k 0 d ı k k l · ki eski Habeş imparatoru bugün, Ame -

a ur ıye e çıp a aya ar ıçinde bed- Ankara 2-1 (Hususi) - San'at okul - Yani: Alkaya rabrlknsı mamulatından, has b ht b" h ·· kt ba rikalı Çertok ismindeki bir komis'-·oncu 
a ır ayat surmC' en şka nasib larının biJhassa meslek ve atölve d~rs • ipek ipliğinden, kalın sınırtan, birinci kah- J 

b ı k 1 1 d 
J j t tarafından (25) bin dolarlık bir talPb!e 

u anm aca . o an arı a oralarda bırak- !eri öğretmı.:nliğini salahiyetle yanahi - teden, en ha asız, 8,5 numara çorab demek-
mıyacağız; geniş Türkiyemizde onları lecek kımseler bulmakta müşkıllat çe - tlr. karşılaşmaktadır. Bu adam, imparator • 
TW'>es'ud nd k to ki b 1 dan, bir Amerikan grupu namına HabP'· 
... " er.e pra ar u acağız. Bin- kilmekte olduğundan Maarif Veka!eti ..,.aponya ı•kt .. " , . d" d; • teki petrol imtiyazlarını elde etmiş, bu-
ıcrce ışçı geçin ırecek olan endüstri mer- Ankara San'at okulu binasında ya!.ılı o-l · Adayı Almanyay na mukabıl kendisine 25000 dolar kom·s-
kez er.m "z, mümbit ve müsaid topra1<la- }arak bir erke { san'at öğretmen okulu • a 

j d d k • ' yon vadedilmiştir. Bu vadi yapan impa-
rımız birçok yurddaşlarımızı ·ıptı"da·ı b·r ac.mı~tır. a e e ece mı.f.? • • '.l' ratorun bizzat kendisidir. Fakat bu adam 
hayata mahkum olmaktan kurtarmamtzı K -

1 
B . • . Paris. 24 (Hususi) - Japon nemba- şimdi beş para alamamaktadır ve mese-

kolaylıkla mümkün kılar. Bu hus11sta Bt lgar ra 1 erlıne ~ ıdıyor iarından gelen haberlere bakılırsa, Ja- lenin çatallaştığı nokta da şuradadır. tm-
tedbir almalarını lazım gelenlere söyle- Roma. 24 (Hususi) - Şimdikı halde ponya, Versailles muahedesi mucibin- tiyazı veren Haile SelB.sse bala Habe~ 1m-
dim.» İsviçrede bulunan Bulgar Kralı Bori- ce Almanyadan alınıp kendisine veri- paratoru mudur, değil mi dir? Gelin je 

Başvekil beyanatında Adana ve Mcr· sin dönüşte Berlinc de uğrıyacağı ve 0 • len iki adayı Almanyaya iade etmeği bu suale cevab verin? 
sine de temas ederek ezcümle demiştir rada bir av partisinde hazır bulunaca- teklif etmiştir. Selim Ragıp Emeç 

ki: ğı öğrenilmiştir. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
. ·-~danayı ziyaretimiz esnasında ye- 1 rr= nıden t.ıu memleketin imarı müstesna bir Alman ar yeni harb Sabahtan Sabaha: 

da\•a olduğu, burada bir Mısır, hatta im· g emilerİ ya ıyorlar 
dan ieyızli bir ülke YFtratılabileceği k.ı- Berlin, 24 (Hususi) - Almanyanın 
naatine tekrar vardık.,. yeni sene deniz inşaat program.na gö-

e. = - re Almanya bu sene fevkalade kı.ıvvet-

40 lordun biri 
.Taponyada İngiliz dostluk cemiyetlerinin kapılarına birer kilid vurulmuş. 

ı: Makineye veril.rken il 

li harb gemileri yapacaktır. Bunlardan 
ikisi sek zer tane 38 santimetreli! .. topa 
rııalik olacaktır. 

38 santimetrelik toplar Alman oenlz
cıliğindc i'k defa kulJanılmaktad•r. Ni
tekim Skajarak muharebesinlle İngi
lizlerin 38 sanf metrelik toplarına kar
sı Almanlar 30,5 ve 28 lik toplarla mu

Bu cemiyetlerin tarihi Japon milletinin yeni tarihile beraberdir. Bugünkü 
Japonyayı yaratan İngiliz fikir ve terbiye tezgahıdır. Nipon balıkçılarını Çm 
rnandarinlerinden ayırd eden Togoyu Çuşimada galib çıkaran İngiliz kül
ti.irü lıugün Tokyo sokaklarında hakaret görüyor. Şekspirin çpcukları haklı 
ll1arak Romalı tacidarın meşhur cümlesini tekraı edebilirler: 

Madrid Üzerine nihai hücum başladı 
Fransa da i"1tilal müteşebbislerin ·n tevkii ler i ııc devam 
ediliyor. Fransız fasın ~· a da bir çc.ık tevkifler yapıl · ı 

Barselon, 25 (Hususi> - Bugün Madri<t ih· yeni Belçika kabinesini te kil etmiştir. Ka
tllalcl tayyareler tarafından şiddetle boınbar- oınedc 3 liberal, 6 sosyallst ve 5 k<'tolık aza 
dım:ın edllmlştir. Şehre 2000 den fa?Ja bomba bulunmaktadır. 
düşmuştür. . _ Norman Davis d e Londraya gidiyo.-

Bu bombardıman ihtilfı.lcılerin Mndrld uze- Par!s, 25 (Hususi) _ Fransız başvekili ile 
rlne yapacakları kat'i hucumun bnşt1.1ngıcıı hariciye nazırı salı günu ı.ondrnda buluna-
addedılmektedlr. caklardır. Halen Brükselde bulunan ve !) dev-
Fransız Fasında da tevkifler yapıldı let konferasında Amerikayı temsil etmiş olan 
Pnris, 25 (Hususi) - Polis, son ihtı!Rl ha- Norman Davis de Londraya gidecek vr in

reketi teşebbüsü etrafında tahkikatına de- gllız • Fransız hükumet adamlarının teması 
vam etmektedir. Her dakika yeni tevkifler esnasında orndn bulunacaktır. 
yapılmnktadır. Bir ldd1aya göre ihtilfll mu~ l\Iatbuat Umum l\liidiirlüğii 
teşebblsleri General Franco lle de munase- Ankara, 25 (Hususi) - Matbuat Umum 
bet tesis etml~lerdlr. Mudıirlüğiınün yeni devlet teşkllfttında nıı-
Diğer taraftnn Fro.nsız Fasında da birçok sıl bir şekil alacağı henuz malüm değildir. 

tevkifler yapılm~tır. BugÜnkü şekllnl muhafaza edecek olursa bu 
Yeni Belçika kabinesi umum müdürlüğe tayini ihtimali bulunan 

Parls, 25 (Hususi) - Van Zeeland kabl- zatlar arasında. valllerden Nacinln de ismi 
nesinde adllye nazırı olarak bulunan Janson geçmektedir. 

kabele etmeğe çalışmışlarGı. 
Bundan ba~ka bu sene zarfında 38 

denizaltı gemısı yapılacaktır. Bunlar
dan ı 5 tane~i daha şimdiden kııağa 
konmu~tur. Inşaatına başlanan bu 15 
tahtelbahiıin sekizi 740, yedisi 51 i tcn-

luktur. - - -----
Celal Bayar İng irz hazine 
müsteşa ı nı kabul edecek 
Ar.kara 24 (Hususi) - Şehrimizde bu-

lurıen fngıltere hazine mi.isteşarı Vocley 
ile kredi dairesi direktörü Frankiş ve E
tibank umum direktörlerini ziyaret et -
mişler. maliyede nakid işleri umum mü
dürü IJai:d Nazmi ile de görüşmüşlı:?r -

dir. 
İngiltere hazine müsteşarı yarın Ba~-

vekil tarafından kabul edilecektir. 

- Sen de mi Brütüs! 
Fakat bu bir nevi eski ve yeni mücadelesidir ki irili ufaklı her teşekkiilde 

marazi olarak kendini gösterir. 914 den evvelki Avusturya kaburgası delin
miş bir eski kalyon halinde Avrupanın ortasında leş gibi yatarken ayak 
ucunda bir paspas gibi duran Sarduryanın karnından paskalya yumurtası 
gibi yeşilli, kırmızılı bir İtalya çıktı ve honzoda koca Avusturyanın koca • 
man knrnını torpil gibi deşiverdi. 

Tarih hiç bir siyasi teşekkülün bu mukadde:- yükseliş ve çözülüşten kur
tulduğunu göstermiyor. Grandem· ve decadrnce birbirini takib ediyor. Bv 
ezeli kaidenin son örneği belki l.ir istisna kaydedecektir. 

Bu ist:~~ayı İ~gilterenin gös:e~mc:i ihtimali kuvvetlidir. Tarihin acı ders
lerinden ornek Alarak temellerını saglam atan ve içtimai bünyesile berab r 
siyasi teşekkülünü de tabii hayat değ"şikliklerine göre tanzim etmesini l-ilen 
İngiltere bugünün genç ve dinç ve bunun ıçin de şımarık ve atılgan varlıkları 
önünde temkinli bir filozof gihi duruyor. Bir filozof gibi değil, hatta has
mının vurulacak zamanını ve hücum edilecek tarafını hesablıyan zeki ve 
tecrübeli bir gladyatör gibi duruyor. 

Geçen yıl Romada İngilizce levhaların taşlıı.nması Londrayı nasıl sinirlen
dn mediyse bu yıl da Tokyoda İngiliz ccmiyPtleı inin kapılarına kilid vurul -
ması İngilizleri kızdıramadı. Fakat kırk lordundan birini Berline göndermekle 
üç müttefiki birbirine katmasını bile11 İngiltere bu nümayişleri affedecek 
mi? Onu belki bizim de göreceğimiz: vak'alar anlatacaktır. 

Bür1ıan Cahid 



4 Sayfa 

ı Gayrimübadil bonoları 
Küçük istihkak sahibleri birleşerek 

Yerli püro sigaraları Orman Fakültesine mal almayı düşünüyorlar 
e 1 b ı ı alınan talebe Hükfunetce, gayrimübadJler işlırin m~tür. Bugün 100 liralık bir bono 15 

ıma lene aş a.nı ıyor mikdarl artt1r1l1yor esaslı bir surette tasfiyeye tabi tutul- lira 50 kuruştur. Hatta geçenlerde 11, 
ması hakkında tedkikler yaptırılmak- liraya kadar da düşmüştür. 

•• •• •• • • • • • • • .. Orman kanununun tatbikatına hum- t~~- Emlak sa~ışı ile meş~ul ola~ tak- · Bonoları kısmen sarraflar topknıak-
Puro tütunlerı Mardınde yetıştırılıyor, ılk mamulat malı surette devam olunmaktadır. Şim- dırik_~y~et. k~mısyonu~un ı~gası bılhas- ta ~e kısmen de büyük istihkak ı:ahib-

yakında piyasaya çıkarılacak diye kadar yapılan çalışmalarda ka- ~a k~çuk _ıstıhkak sahıblerı tar~fmdan l~n almaktadırlar. Bu gidişle küçiik js. 
• • • • •• • • •• • A • • • nunun tatbikatını orman teşkilatında ıs!en~mş ıse ~e b~ hususta M~lıy~ Ve- tıhkak sahiblerinin ellerinde bono da 
Inhısarlar Idaresı puro sıgaras1 ıma-r: Puro unalatı, memleketımızde ılk de- mevcud mühendis ve memurlarla ida- ka1etınce henuz hır karar verılmış de· kalınıyacaktır. Bittabi bu, bonolar bil· 

)atını artırmıya ve ıslah etmeğe karar fa 1933 senesinde başlamıştır. 1933 de, re etmeğe imkan olmadığı anlaşılmış- ğildir. Gayrimübadiller, komisyonun yü kistihkak sahihlerinin e1lerinde top-
vermiştir. İde.re- Avrupadan 22 kilo muhtelü nevi Ha- tır. Zira, yeni orman kanunu ormanla- çok masraflı olduğu, bu işin emlak ve- !anacağından malları da onlar alın;~ o-
nin mem1eketi- . vana tütünü getirilmiş, bu tütünlerden rı dörde ayırmıştır. Bunlar devlet or- ya ziraat bankası tarafından yapılabi- lacak1ardır. 
mizde püro tütü- hazırlanan 4000 püro Regalia Media is- manları, umuma mahsus olmanlar va- leceğini ileri sürmüşlerdir. .Küçük istihkak sahibleri araı>t>'\da 
nü yctiş1 irmek ı- mile, beşer tanelik mukavva kutular- kıf ormanları ve hususi ormanl;rdır. Satış işlerinde küçük istihkak sahih- birleşerek mal almak hususundu. yeni 
çin yaptığı ilk da ve 20 kuruş fiatla piyasaya çıkarıl- Devletten başkasına aid olan bütün or- leri, cJlerindeki bonoların kifayetsiz- bir cereyan başgöstermiştir. Bu tak-
tecrübelerde mu- mıştır. manlarda bu kanunun hükümleri dai- liği dolayısile, müzayedelere bile gire- dirde bonoların birleştirilmesile C' ··na-
vaffak 0 ı d u ğ u 1934 senesinde 450 gram koyu Vir- resinde devletin mürakabesi aıtında memektedirler. Bu yüzden ve ihtiyac cak mallar müşterek olacak, kira veva 
şimdiden söyle- jinya tütününden de 1000 tane küçük olduğundan orman memurları ve mü- sebebi le küçük istihkak sahiblerinden işletme surtile kısmen fayda temin ede-
nebilir. Toskani tipinde Sigarillos yapılmış, hendisleri daimi surette vazife basın- çoğu ellerindeki bonoları satmağa mec- bileceklerdir. Aynı zamanda 1':"içük 

Mardin havali· bunlar da, onar tanelik kutularda, be· da kalmak mecburiyetindedir. Bu ~ü- bur kalmışlardır. Bundan dolayı da malların da satışa fazla çıkarılmas· iste-
s'nde yetişt;ıı ilen heri dörder kuruştan satılmıştır. rakabe ormanlarla bunların bitişiğin- gayrimübadil bonoları pek çok düş- nilmektedir. 

~~;~.~~~~nı•:,::~ Ja!~~: ~~:~:;~~şti~~7;;~ü~~~ı;:: ~°ıd'.:w:ı:n ;!:::t.i~.·~~i.~~ı·~;:.~~: M e zartaşı-------ıı; ğ;i [unda 
ve küçük, rengi le Cava ve Sumatra tütünlerinden de besi genişlemiş olduğundan kadroda 
koyu kahverengı, biri Ava tipinde, diğeri de Maccarillos mevcud orn:an mühendisleıi kifayet Numarata'}·l Kanlı bir vak'a 
· h denilen ucu sazlı şekilde 64350 Sigaril- etmemektedır. Ayrıca ormanların sı- . . . . . .. ~ 

sıya ımsı, koyu los yapılmıştır. Bwılardan A\•a tipinde nırlarını tesbit etmek için tahdid ko- Vakıflar İdaresı camı h_ arımın_ deki. Dun Beyoglund_a kanlı bir vak'a ol-
kırmızı ve yeşi- t ı t li R f t dl b d limsi, nesci ve da- olanlar onar tanelik kutularda beheri misyonları kurulmuştur. Bu komisyon- mezar aş arının n~ara aJ am~ yesı~ mu~, .e e a ı ~r a am bir kadını ta-

ucu sazlılar da, onar tanelik 'kutu- }arda ikişer onnan mühendisi "a1ıc:- ne. deva_m etmekte_d.1r. Ç_ember.lıtaştaki. banca ıle muhtelıf yerlerinden yarala-
marları ince, içi- "' " At k Al d k t if 1 t rda, beheri 6 kuruştan piyasaya arze- maktadır. Komisyonlar her sene ı 5 0 ı. ı paşa camım -~ ı asn ame ~- mış ır. 
mi tatlı sert, ko- dılmiştir. bin hektarlık orman ü . d 1 yesı tamamlanmış, Gulhane parkı cı- Vak'anın tafsilatı şudur: 
kusu güzel, "· an- · zerın e ça ışmış · d Z b S lt ··.ı.· h · R f t d"" ·· • Piyasaya çıkan bu ilk mamulatın bulunacak, tahdıd komisyonlarının va- ~a.rın a_ eyne u an camııuın a~ı- e .e . un ogleden sonra bir hayli 
ma derecc:si iyi fazla rag"bet görmesi, imalatı ziyadeleş- zifeleri beş sene sonunda hitama ere- mındekı mezar taşlarının numara~aJı- rakı ıçtıkte. n sonra Tarla başında uta-
ve külü de mak- b 1 t M t 1 t f k d tirmek ve tesisatı büyültmek lüzumu- cektir. Bu bakımdan beş sene sonra n~ aş anmı.ş ır. ezar aş an asm e- r~n ve es ı enberi tanıştığı Kirkor kızy 
bul olan çok be- nu hissettirmiş, dörder kişilik Ameri- mühendisler mürakabe işini programlı dılecek camıler ~~r~ya konmuşt~r. ~:y- S~ra~o~ adlı bir Ermeni kadının ·: \·ine 
yaz renktedir. kan s·steminde tezgahlar t 1 k surette sınırları belli olm 1 - neb Sultan camımın numarata31 bıtın- gıtmıştır. Çok fazla sarhoş olan Refet 

ı yap ırı ara , uş orman ar d"" 1 . .1 kt" B tl A 

Püro tütünleri- ı 935 senesindenberi yüksek f tte- da inceden inceye devam tt• kl _ ce ıger enne geçı ece ır. u sure e nara atarak evdekileri r.:.hatsız e m~-ne ase e ırece er b" .. dd k t1" -1 · · · • b 
nin ilk ekim tec- ki Mardin tütünleri işlenmeğe başla- dir. Ziraat Vekaleti beş sene sonraya ır mu et sonra ıyme 1 ca~ı erımı~ ,ge aşlamış ve Siranoş'un kendisini iyı 
ı übelerine, İnhi- mıştır. yetiştirmek üzere orman fakültesine seyyahlar gezerken cami harımindeki karşılamamasına sinirlenerek taba nca-
sarlar Tütün Ens- Bu iki nevi Sigari1lostan başka, şim- h~r ~ene yüz talebe almağa karar ver- ıne:arlıkJarda kimleri? -~ed~~n bul~n- sını çıka:ı~ kadının üzerine birk.ıç eı 
tıtusü tarafından ecnebi püroluk tütün di de, biri 12.5, biri 15, biri de tanesi mıştır. Bu zamana kadar fakülteye her dugunu da kolayca gorup ogrenebıle- ateş etmıştır. Çıkan kurşunlar Sir<In~
tohumları gelırti lerek, 1931 sepesin- 20 kuruştan satılan üç nevi püro imal se~e a_n~~k ~tuz ta1ebe alınmakta idi. ceklerdir. Zira tasnif gören mezar taş- şun karnına ve böğrüne i~abe~ etmiş ve 
cie Adanada başlanmıştır. O sene ya- edilmektedir. Yakında piyasaya arze- Yuz kışılık ılk kafile dört sene sonra !arına birer _n~mar~ konmakta, o taş ve zavallı kadını_ • ehemm~~:tlı . suıette 
pı an ekımin pek muvafık neticeler öilecek olan bu püroların, emsali r'nu- mezun olacak ve on sene sonra Ziraat rnezann tarihıne aıd mufassal yazı ay- yar~lamıştır. Sılah seslerı uzerıne ,-~k·a 
verdıği görülmüştür. Fakat yetiştirilen pa mamCıiatına tercih edileceği rn:ıhak- Vekaleti orman mühendisleri kadrosu nı numara tahtında camide hıfzedlle- yerme gelen polis memurları Refet•ı 
tu tünlcr ancak Sigarillos denilen siga- kak görülmektedir. yeni onnan kanununa göre tamamlan- cek bir fihristte yazılı bulunmaktadır. yakalamışlar ve yaralı kadını da :mda-
raların dolgu ve sargılarıle, püro siga- Bundan sonra piyasadan vavaş ya- ınış olacaktır. Yakında aynı ameliyeye belediye tara- dı sıhhi otomobili ile Beyoğlu Bc'edı-
ıalarının_ dolgularında kullanılabili- vaş ecnebi mamfılatı püro v~ ~igarillos- fından da umumi mezarlıklarda başla- ye hastanesine kaldırmışlardır. 
yordu. Şımdi püroların sargı ve yaldız- ların da kalkacağı ümid edilmektedir. Sadakaİ fıtır ·- nacak, tarih bakımından kıymetli gö- Dün akşam üzeri müddeiumumi mu-
l~rı_nd.a .kullanılabilecek püro tütünü de Bunu, son altı seneye aid olan ihsai ra- . riilen taşlar b~~undukları. yQI'"l~rden a~ini Feridu~ Bağana vak'a maha:linı 
) etıştırılmış bulunmaktadır. 1 kamlar da teyid etmektedir. ı En iyi iyi Son kaldırılarak bılahare tayın edılecek gıderek tahkıkata başlamış, adliye ta· 

_.__...._ - -"'----.... j K. K. K. yerde hep bir arada bulundurulacak- bibi Enver Karan da yaralı kadını mu 

Karalf enizde 1 Sıtma mücadele !:!:!:an: !: ~! ıo tır. ayene etmiştir. 
Fırlına başiadı T h •t '"I I üzümden 116 87 !~ Adliye ve zabıta vak'a etrafında tah-

eş 1 a l ça ışıyor Burmadan: d33• Kuruş Kapalı şişelerdeki kikata devam etmektedir. 
J?.ün .öğle.de~ sonra hava birdenbire Sıtma mücadele teşkilatı faaliyete Yurdumuzu ve mıın varlığımızı koru- S l 

~egışmış, ruzgar poyraza çevirerek yıl- başladığı 925 yılından bugüne kadar manın en başlı amillertnden oıan hava u ar yüz paraya Beıiktaı - Beyazıd otobüs servısı 
aız - karayelden esm • b 1 t kuvvetıerlmlzt b"" · S ti I k . ege aş amış ır. geçen 12 sene zarfında yurdun her ta- n, utün yurd ufuklarına a ırı aca D"" ı· . Karadenızde fırtına başgöstermi!::tir . kanatlarını gererek milletımlzin tam un zmır otobüslerinden altısı da-
Öğleden evvel Boğazdan çıkan m~tö; r1 afındladJ>ır çok. muvaffakiyetli ~e~ice- ~u~r ve emniyet içinde çalışması ve ı - Vakıflar İdaresinin Almanyaya sipa- ha İstanbula getirilmiştir. Bunlar da 
ve yelkenliler bunun üzerine Büvük- er e e etmış, bu 12 yıl ıçınde ker e.rnüiesı tçln bütün kuvvetlerlml.z.ln te- ri.ş ettiği su makinesi ilkbaharda yeri- Beşikta~ ile Beyazıd arasında işletile-

" 15 16 emm · ve inkişafına hizmet etmek ve kl d A Ak 
dereye dönmeğe mecbur kalmışlar ve · 7,528 yurddaşı muayene etmiş ve bu yolda hiç bir yardımı esirgememek ne konacaktır. Sipariş alan şirketin mü- ce er ır. y:ıca sarayla Şişli ara-
dün Karadenize hiçbır gemi çıkma- 3,744,235 sıtmalıyı tedavi etmiş ve yurd borçlarımızın en büyük ve en ö _ hendisi Vakıflar İdaresi mühendisleri smda da ot?bus sef:rleri ihdas etmek 
mıştır. Dün rüzgarın sür'ati saniyede köylere 53 466 kilo kinin dağıtmıştır. 1 nemlilerinden biridir. Hele bütün mllJet- ile çalışarak maknenin konacağı yeri ut-zere beledıyeye muracaat vaki o~muş-
12-13 metreyi bulmuştur. ' . .. d 1 d !erin varlıklarını korumak için hava ve yapılacak ilave tesisatı gösterir bir ur. 

H 
. • 1 B .. d Halen sıtma ıle muca e e e bulun· ı kuvvetlerini arttırma,.a ve-tıe-rletmeıı-e -----------~----ava yagış ıdır. ugun e memleke- . 6 6 proJ·e hazırlamı 1 d M ki 1· f . . d • b d ~ duğu köyler 3,545, kasabalar 54, şehır- çalıştıkları ve her fedakftrlığa katlan - ş ar ır. a ne ge ınce Şehir Tiyatrosu 

ımızın ogu, ccnu ogusu Ve cenub 
1 

. 19 t d' J dıkları bu devirde, kendi varıııı-ını koru- yerine takılıverecektir. Su makinesinin flllllllfllllllll D k T mıntakalarında hava kapalı d'W er ıse ane ır. k I> l rauı ısını epebaşı 
, ıger mm- .. d 1 ma yolunda eşsiz fedaklrlıklarlle cihan ilkbahara doğru getirilip yerli yerine 11 111111 Tiyatrosunda 

takalarda yağışlı geçecektir. Ru··.,ga· r- Bu arada sıtma muca e e cemiyeti tarihinin en ıanıı sayfalarında yer tu - k w .. 88 145 bb onacagına göre yaz ba~.layınca İstan- Bu akşa n at '>O !>ı) ı 
lar da doğu, cenub doğusu ve "enuh 298, 1 ' metre mura aı sahasın - tan ve bu sayfaları dalma yaşatan ha - ı sn - ,.., < a 

... mlyetıı ve t zıı 1 ü bul halkı emin olarak temı"z memba K R a L L 1 R 
mıntakalarında şarktan, diğer mınta- da muhtelif bataklık kurutmuş ve a eti milletimize d şen va. llllılılılll 

1 
-"' k ı d · l · ·k ı zl!e, bu kat'l ihtiyaç karşısında diğer 1 suyu içecektir. Şimdi beş kuruşa sah-

a ar a. şıma ıstı ·ametinden kuvvetli hey'eti mecmuası 929,281 metre tutan milletler derecesinde, hatta daha ztyade esecektır. v ı çalı•a k lan kapalı şişeler o zaman yüz paraya 
kanallar açmaga muvaffak olmuştur. y ra mevkilne ve büyüklü~üne yara-

pn blr hava kuvvetine malik olmaktır. verilecek, Beyoğlunda :iki, İstanbulda 
Müteferrik: 1 oplant1:11r : Diyanet işleri rtyasettntn bu milli ve iki ve Kadıköyünde bir umumi su mer

kat'i ihtiyacı nazarı dikkate alarak, neş- kezinden birçok yerlere tesis olunacak 
Hasekid_e yeni bir pavyon yapılıyor y eşilay Cençler Birligı-. 01•0 konaresı" retmiş olduğu fetva mucibince sadakat 1 . d 

H k h 
&" fıtır ve zeklt ile mükellef olanların, yur- su satış yer erıne amacanalarla JU da-

ase ı astanesinde Profeso··r Akil Yeşilay Gençler Birliği 27/ 11/ 937 cu:nar- w M h dumuzu ve mllll varlığımızı havadan ge- gıtılacaktır. 
u tarın seririyatına tahsis edilecek tesi günu EminonU Halkevlnde saat <ı4> ete lecek tehlikelere karşı korumak uğrun- ---------

olan paviyonun temel atma meı a!':imi yıllık kongrelerini yapacaklardır. İçki düş- da feyizli ve sürekli bir surette çalışan 
yakında yapılac kt B h l . h 1 manı gençlerin kongre dolayıslle bir araya ve aldığı hediye ve teberrülerl, Kızılay 

1 kl t a ır. u ususta ~ı a- toplanmasını temin ve senelik faaliyeti ifa- l ve Çocukları Esirgeme gibi hayırlı ku -
zır ı ar amamlanmıştır. de edecek olan bu toplantıya butün içki ôuş- rumlar ne paylaşarak mtllete hizmet e -

Tiirk - Yunan budu fonda manlarının iştirak edeceği şupheslzdlr. 1 den Türk Hava Kurwnuna yardıma ko§-
k k ıl k Veşilay Gençler Birlifi Genel Sekretf'rli. maları ve böylece anayurda hizmette bu-

aça ç 1 takib mukavelesi ı,inden: j ıunmaları ehemmiyetle llfln olunur. 
Karşılıklı olarak kaçakcıhğın men ve Birliğimiz 2~/11/937 cumartesi günü saat İstanbul Müftiisü 

takibi hakkında h"kA r . l y fl4ı) de Eminonü Halkevlnde yıllık kongre- F. üııener 
.. • . u ume ımız e unan sini yapacaktır. Bütün içki diışmanlarmın •---------------

bukumetı arasında Ankarada imzala- gelmesi rica olunur. 

Belediye bütçesi hazırlanmıya 
bapadı 

Belediye, 1936 senesi mali büdcesı
nin tanzimine başlanmıştır. Şubelerden 
bu hususta istenen hesablar henüz gel
memiştir. Bunların ay başına kadar ha
zırlanarak merkeze gönderilmesi isten
miştir. 

5 perde 
Yazan: ShRkesı>eare 

Operet kısmı Fransız tiyatrosunda 
Bu akşam saat 20.30 da 

AYNAROZ KADISI 
Yazan: Celal Musalıib oğlu 

6 tablo ------....... ----.-.·---·----
ERTUCRUL &ADI TEK 

TlY A'fROSU 

Bu gece: Bakırköy 

Mlltiyadi Sinemııında 

(Kudret Helvaaı) 
Yann gece: 

( Pangaltı • Tan Sinemasında) 

(ÇAMURDA ZAM8AK) 
nan mukavele Atinada teati edilmiştir. Parti 0 k k ,. ı · 
M k 1 h .. k.. 

1 3 
ca ong e erı 

u ,~ve e u ~m eri birincikanunda cumhuriyet Halk Partisi Ocak kongreleri 
mer ıyet mevkııne girecektir. bu ay sonunda bitecektir. Kongreler esnasın- Bu akşam s sinemasında v A A 

da halkın dilekleri tesqit edilmektedir. Nahi-

ıtaıyan radyosunda 
ye kongreleri Ununuevvelin on birinden i-
tibaren başlıyacaktır. 1 

Türk gecesi Konferanı ve konser 1 
Bu a.kşam saat 19,50 de İta! ada Bart rad- Şişli Balkninden: Cuma günü akşamı s:ı-

.. Y at 21 de evimizde Peyami Safa tarafından 
~·o~unda bir Türk Gecesi tertlb edilmiştir. bir konrerans ve konservatuardan LAmla 
Italyanın en meşhur muganntyelerlnden Kndri Raşid ve Nihad tararıanndan rta b1r 

Slgnorina Augusta Quaranta, tanınmış bes- konser verilecektir. Herkes geleblllr. 
tekilrlarımızdan Cemal Reşldln Ayın or. dör-
dü ve Sarı Zeybek eserlertnt okuyacaktır. Deniz Bank mfidürlüğü 
Aynca meşhur İtalyan mu iki üstadların1:ın . . . .. 
Maestro Anntbale Blzelll, bestekArlarımızdntı Teşkıl edılecek Denız Bank mudür-

Fransız sinemacılığının en muazzam, en 
A 

MAHKUMLAR 
mükemmel şaheseri 

KALESi 
F 1 L M 1 N 1 N ilk iraesi ıerefine B 0 Y Ü K G A L A 

Emsalsiz bir dram . . . . . Muhteşem bir film . .. İhtiraslı bir mevzu ..•• 

ANNABELLA ve Pi ER RE RENOiR 
tarafından calibi dikkat bir tarzda oynanmış ve temaşaya lAyık bir sUperfilm . 

Bu Gala için yerlerinizi evvelden ald11·n1anız rica olunur. Telefon : 41658 .ı\lnar'ın Çlftetellt eserini ve başkaca Tılrk li.iğüne savlay ve eski maliye müsteşa-ı 
eserlerini piyanoda çalacaktır. rı Faik'in getirileceği söylenmektedir. J ~--•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••r 



lpsalada hayvancılığın 
inkişafı temin edilecek 

İpsala (Hususi) - Çok kısa bir zaman-, 
da büyük işleri başaran İpsala kaymaka.. 
trı.ı Behcet Tümsavaş bilhassa yol ve 
imar hususunda çok sıkı tedbirler almak
tadır. Trakya Umumi Müfettişi General 
leazım Dirığin son seyahatlerinde İpsa
layı sık sık tedkik ettiği ve buraya önem 
\'erildiği görülmektedir. Generalin ilk 
gayelerınden biri de burada bir koope
:tatif kurmaktır. 

Kooperatifin temin edeceği faydalar 
İpsalanın cenubuna düşen köyleri birleş
tirınek ve merkezi Karpuzlu olmak üze
re (Çiftçilik ve hayvan yetiştirme koo
Peratıfı) ni kurmak. Bu işler Avrupada 
Ve Bulgarıstanda kooperatifçilik tahsili 
görmüş olan Behcet Tümsavaşa bıraktı -
rnıştır. 

Behçet Tiımsa\•aş bu hususta demiştir 
ki: 

- İpsalada bir kooperatif kurulacak 
olursa ne gibi faydalar temin edilebilir? 
l{ooperatif kurmak çok kolaydır. Fakat 
onu yaşatmak lazımdır. Bunun birçok 
§artları vardır. 

Evvela bir kooperatifin kurulmasında 
aranılan evsaf şunlardır: 

1 - Kurulacak muhit, 2 - Halkın meş

gul olduğu işler, 3 - Halkın iktısadi va
.?iyeti, 4 - Halkın kültür ve anlayış va
ziyeti. 
İpsala muhiti çiftçi bir muhittir. Çift

Çiliğin hayvan yetiştirme kısmı da bura
da :!eridir. Mer'ası bol, hayvanları çok, 
fakat ıslaha ve normal bir şekilde teksi
:re muhtaçtır. Halkın kısmı azamı hayvan 
Yetiştirmekle uğraşır, fakat bu çalışma 
tarzı ip!•dai bir şekildedir. Halkın çalış
nıa tarzları yani (hayvan yetiştirme va
ziyeti pek iptidai) bir şekilde olduğun
dan iktısadi vaziyetleri de pek düzgün 
değildir. Kültür Ye anlayış vaziyet!eri 
noksandır. Maamafih Üzerlerinde muay
Yen bir sahada çalışılacak olursa isteni
len bilgi ve kültür verilebilir ve muvaf
fakiyet elde edilir. 
Şu !ıalc nazaran: Merkezi İpsala olmak 

6zere hedefi daha fazla büyük ve küçük 
hayvnn ıslahı ve teksiri için bir kredi ko
operatifi kurulabilir. 

MPvzuata uygıın olmak şartile lazım 
gelen hazır!ıklar yapılır. Bunun için de 
daimi olmak üzere kazada bir Veteriner 
bulundurulması ve bu sahada çalıştml
ınası lazımdır. 

Kooperatif teşekkülünden sonra hay
\ran ıslah ve teksirile beraber yapağı, yiin 
lre f:utlerin üzerinde durularak bunların 
ıslahı cihetine gidilmekle beraber kollek-

Manganin llyaslar köyünde bir 
curmumeşhud vak'ası 

Gerede (Hususi) - Mengenin İlyaslar 
köyünde oturan Hasan, bazı hadiseler ü
ıerine, karısından şüphelenmiye baş!a -
l'nış, bir akşam köyden yarım saat uzak
ta bu.unan mandıraya gitmiştir. Hasan 
gece yımsı evine dönmüş, kapıyı kırarak 
içeri girmiş ve evinin yıkanma dolabında 
köyden Lfiz İsmaille karşılaşnuştır. Bu 
\'aziyPt karşısında Hasanın karısı kaç -
l'nıştır. Gayet soğukkanlı hareket eden 
liasan İsmaili orada bırakarak derhal 
heyeti ıhtiyariyeye haber vermiş ve cür
?nümeşhud tertib etmiştir. 

Laz İsmaile, Hasanın karısı derhal ad
liyeye verHmişler, yapılan muhakemeleri 
tonunda üçer ay müddetle hapse ma!ı -
tftm edilmişlerdir. 

lpsala kaymakamı Behcet Tümsavııf 

tif bir tarzda satış ve işletilmesi yoluna 
gidilecektir. 

İpsala belediye reisi de kasabanın gü
zelleşmesi için çalışmaktadır. Belediye 
bir otel, bir de birlik fidanlığı tesis et
mektedir. Burada köylüye parasız ola
rak fidan dağıtılacaktır. General KAzım 
Diriğin kendi damızlık tavuk ve tavşan
larından yetiştirilmektedir. Parasız ola
rak halka verilmektedir . 

İpsalada kurtuluş bayramı 
Bir hafta evvelinden başlıyan hazırlık

lar ikmal edilmiş ve ayın yirminci günü
ne müsadif kurtuluş bayramı coşkun te
zahüratla kutlulanmıştır. Kasabanın 
medhalinde ordunun girişini temsilen 
yapılan merasim esnasında kurbanlar 
kesilmiş ve halkın coşkun sevinçleri ta
mamen candan izhar edilmiştir. Bütün 
tsnafların kendi san'atlerini gösterir 
!emsilleri de pek güzel bir şekilde geçid 
resmini icra etmişlerdir. Öğretmen A. 
Hnmdi, hakim F. Daniş Kutman ve mek
tc bli küçükler tarafından söylevler söy
!enmiş, Gazi büstüne çelenkler konul
muştur. Bunu müteakip Cumhuriyet 
meydanındaki resmi geçid başlamış, bu 
da coşkun bir tezahüratla neticelenmiş, 
ı:por klübünün avcıları tarafından üçer 
el silah atılmış ve bu suretle tören bit
miştir. Gece fener alayları tertib edil
miştir. 

İpsala (Hususi) -

İpsala spor klübü 

son günlerde faaliye

tini arttırmış, de • 

vamlı egzersizler yap 

mı ya başlamıştır. 

Gençler bilhassa av
cılık ve futbolcülük 

sahasında muvaf!a • 

kiyetler göstermek • 

tedirler. Resimde 

Keşanın sporcu genç

lerinden bir grup gö
rülmektedir. 

Işıksporun bir kültür hi?1Detl 
Alaşehirde Işıkspor klübü menfaatine 

yapılan bir müsamerede klübOn idareci
leri burada yeni inşası kararlaşan orta o
kulun inşaat masrafına karşılık olmak ü
zere güzel bir çay takımını müzayedeye 

-

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

Sarfa S 

Termede bir kasa 1 Zafranbolu köyleri 
hırsızlığı l r-E-dim-.-e-sa_y_l_av_ı_F_a-tma--Şakir-. in ~ü~ ba:asının doğduğu köyde yaptırdıjı 

Kısa bir zaman zarfında • pınarın gayet san'atkirane hikedilmiş bir kitabesi var, Konaride de bir 
yakalanan hırsız çok Hitit eserleri bulunuyor 

iki yıla mahkum oldu 
Termede tüccarden Mehmed Alverln 

mağazasına hırsız girmiş, mağazadaki ka· 
sayı kırmış, 200 küsur lira çalarak kaç -
mııtır . .Jandarma komutan vekili Kazım 
Ersan derhal takibata başlamış, hırsızı 
kısa bir zaman içinde ve çaldığı paraları 
h~rcamıya vakit bırakmadan yakalamıı· 
tır. Hırsız Aslan oğlu Abdullah isminde 
bir adamdır. Yakalanır yakalanmaz mah
kemeye verilen Abdullah cürmü meşhud 
kanunu mucibince muhakeme edilmiş, iki 
f!l hapse, iki yıl da emniyeti umumiye 
nezareti altında bulundurulmıya mah -
kfun edilmiıtir. 

Balıkesirde yeni 
hükômet konağı 

tamamlandı 
K onaridekf fal köpriJ 

Zafranbolu (Husus!) - Zafranboluya Köyün üç dersaneli ve tek muallimU 
iki kilometre mesafede olan Yazıköy, 300 bir mektebi vardır. Bu mektebi bitiren 

Balıkesir (Hususi) _ 100 b. 1. evli, beş sınıflı, üç dersaneli ve iki mu- çocuklar yatı mektebine giderek tahsil-
ın ıraya ıı· l 'd dil b. 1 1 · d 

,mal Olan Yeni hükwn· et k • . t a ım e ı are e en ır ilkmektebi o an erme evam etmektedirler. Araç tayı 
onagı ınşaa ı bl k" d'' y 11 tamamlarunı~ maliye , dli d r oy ur. o ar muntazam kaldırım- kıyılarındaki bahçelerde, köylüler, ken· 

~· 'e a ye en hd K'" l'' l · tl başka bütün daireler · b' k- 1f ır. oy u er, zıraa e geçinmektedirler. di ihtiyaçlarını karşılamak üzere sebze 
yem ınaya na A . b d . k'' 

ledilmic:tir Binada kal 'f 1 kt 'k razı, ura a, cıvar oylere nazaran, hu- ''e meyva yetiştirirler. Bilhassa .zafran 
~ . orı er, e e rı , b ba . . ğ dah . . · k 

su ve telefon tesisatı fevkalad mü _ u t yetıştırme e a elvenşlıdır. yetiştirme le maruf olan bu köyde, son 
kemmeldir. Maliye i · b ~ b' _ Civardaki akar sulardan istifade edile- yıllarda, köylüler, istihsalin güclüğünden 

çın u yenı ına k "t dd'd d ~· d f nın yanında yapılmakta olan pavyonun re , mu ea ı e~ırmenl:r kurulmuş- olayı za ran yerine arpa ve buğday eki-
in~aatı da ilerlemiştir Adi' . . d tur. Eskiden 600 evli olan koy, 15 sene ka- mile uğraşmaktadırlar. 
-~ . ıye ıçın e d 1 b-yük· b' 
bir pavyon ınş' a edildikt b' ar evve u ır yangında baştanbaşa * 

en sonra ına t ş· d'ki k"' 
tamamlan~ olacaktır. yanmış ır. ım ı oy, yeni kurulmuş-

Ezlnede doğanlar 
Ölenlerden fazla 

tur. Yazıköy köylülerinin misafirperver
liği, bütün bu civar köylerine nazaran 
çok ileridedir. 

Eskiden burada Rumlar varken pek 
Ezinede bir yılda 692 doğum, 23 7 meşhur olan bağcılık, bugün, o derecede 

ölüm vak'ası kaydedilmiştir. Doğanla- değilse de, oldukça ileridedir. 
rın 220 si kız, •72 si erkektir. Ölenle - * 
rin de 105 i erkek, 132 si kadındır, Bir 
yılda 19 3 çift evlenmiştir. 

Amasya~a bir motosiklet kazası 
Amasya (Hususi) - Ahmed ağa fs • 

minde birisi, bir motosiklet çarpması ne
ticesi -0ldukça ehemmiyetli bir surette 
yaralanmıştır. Motosikleti idare eden ce
zacı Bay Ekrem Bilgin hakkında tahkikat 
yapılmaktadır. 

Akviran, Zafranbolunun dokuz kilo
metre şarkında Kepez adı verilen Bizan
sa aid harabelerin cenub eteklerinde ku
rulmuş 80 evli bir köyüdür. Havası gü
zel, suyu iyi ve boldur. Ziraat ve bağcı
lıkla uğraşan köylülerden bir çoğu da 
İstanbulda ekmekçilik ve börekçilikle 
geçinirler. Burada, Edirne saylavı doktor 
Fatma Şakirin büyük babası, üçüncü Se
lim zamanında Kabakçı Mustafa vak'a
sında Babıalide şehid edilen ve Karaca
ahmedde İnadiye tarafında medfun bu
lunan darpane nazırı Ebubekir efendinin 
yaptırdığı bir pınar vardır ki, üzerinde
ki kitabe, çok nefis ve san'atkRrane hak
kedilmiştir. 

Konari, Zafranbolunun yedi kilometre 
garkında, tarihi bir köydür. Köylüler, 
küçük köy mektebi binasının bugünkü 
tedrisata müsaid olmadığını, ihtiyacı kar
şılamadığını görmüşler, üç bin lira sar
file büyük bir mekteb binası yapmışlar
dır. Köyün belli başlı istihsali ve geçım 
vasıtası sebze ve meyvacılıktır. 

Köyün çevresindeki tarlalar, köylüniin 
ihtiyacını karşılıyacak buğdayı yetiştir· 
mektedir. Her köylünün, kendine göre 
ineği, davarı, arazisi vardır. Köylü, köy 
kanununa göre yolları yapmaktadır. 

Konar!nin tarihi bir köy olduğu mu· 
hakkaktır. Fakat, kuruluşuna aid malfr· 
mat, nihayet, efsanevi hik§yelerden iba
rettir. Yalnız, burada sık sık görülen Hi
tit ve Bizans eserleri, köyün, Hitit'er, 
sonra da Bizanslılar devrinde mühim bir 
medeniyet merkezi olduğunu ifade et
mektedir. Burada bulunan biribirine ya
rımşar saat mesafedeki üç büyük köprü. 
de, 8-9 asırlık bir hayata malik olduktan 
halde, hala sağlamdır. 

Samsunun g;.;çmiy~-- reisi şehrin 
bütün ihtiyaçlarını karşılamıya çalışıyor 

çıkarmıilardır. heyecanıı bir arttırma -
dan sonra çay takımı yüz otuz liraya iha
le edilerek bedelini bu lıe ayrılan ko • 
misyon emrine vermi~lerdir. Bu hareket 
burada en küçükten büyüğüne kadar 
hürmet ve sevgi ile anılmıştır. 

Samsun (Hususi) - Belediyenin idare 
makinesinı eline alınış olan Naşid hum
malı bir faaliyetle 
çalışmaktadır. Mü- • 
tevazf bir karak -
tere malik olan be
lediye reisi mem -
leketin bütün ih • 
tiyaçlarını önün,. 
koynıu~ olduğu gi-
bi valinin yüksek 

fr§ad ve yardımile 

her gün bu planda 

i§aret edilen müb

rem ihtiyaçlardan 
Samsun belediye 

Teisi Naşid 

belediye bu işi mihaniki kuvvetle temine 
karar vermiş ve altı bin lira değerinde e
lan elektrikle müteharrik bir vinç getir
miştir. Bu vinç halen kullanılmaktadır. 

4 - Samsun elekrik tesisatına aid borç 
hayli taşkın bir yekun tutmaktadır. Beı 
yüz bin lirayı bulan bu borç yekunundan 
son iki ~ene zarfında iki yüz bin lira ten.
":il edilmiştir. 

5 - Belediye temizlik işinde de .;ok ti
tiz davranmakta ve bu uğurda her türlü 
fedakarlığa katlanmaktadır. Bu yüzden 
memleketin sıhhi vaziyetinde geçmiş se
nelerle kıyas kabul etmiyecek bir iyilik 
göze çarpmaktadır. 

Pazar Ola Hasan Bey Diyor ki: 
bir tanesini neticelendirmektedir. Ezcüm
le: 

Bundan başka seyrüsefer tam bir inti
zam dahilinde temin edilmekte, motörhi 
nakil vasıtaları daimi bir kontrol altın
da bulundurulmaktadır. 

- Her an heyecan için -
de yaşamak isterim Ha -
lan Bey ... 

. .. MeseJa korkunır hay
vanlarla . •• 

... Dalgalı bir denizde u -
facık bir gemide ölümle 
karşı karşıya e:elmiye ba
yılırım. •• 

Hasan Bey - Alacaklın 

bu tarafa doğru geliyor. 
- Müsaadenle Hasan 

Bey ben kaçıyorum. .. 

1 - Şehrin umranı yolunda düşünül
müş bütün esasları ihtiva eden bir ha
rita vücuda getirmiştir. Bu harita müte
hassıs mühendisler tarafından tedkik e
dilmekte olup alacağı son şekle göre tat
bik sahasına konacaktır. 

2 - Samsun gibi müterakki bir şeMr
de ihtiyaca yetecek bir mezbahanın mev
cud olmaması üzerinde durulmuş ve asri 
bir mezbaha meydana getirilmek için yüz 
bin liralık bir tahsisat ayrılmıştır. Yakın
da faaliyete geçilecektir. 

3 - Tahmil ve tahliye işi ötcdenheri 
insan k uvvetile yapılmakta idi. Bu vadi
de çekilen müşkı.ilatı göz önünde t utan 
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TEKDÜGME 
sizin için dOşOnen 

bir Ayar otomatljildir 
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6 Sayfa 

1 Hidiseler Kar~sında _] 

Ramazan, bayram ve oruç 
H ) ostum S. yl ramazan arifesinde gördüm, sordum: 

- Oruç tutacak mısın? 
Cevab verdi: 
- Niyetim var .. tutacağım. 
Ramazanın beşinde gene gördüm, gene sordum: 
- · Oruç tutuyor musun? 
- Hayır, fakat niyetim var, tutacağım .. 
Dostum cS.> yi iki üç günde bir görü yordum. Her görüşümde de sualimi tek-

Tarlıyordum: 

- Oruç tutacak mısın? 
- Henüz hayır, fakat niyetim var, tutacağım. 
Dün gene ona rastladım. Benim kendi sine sormama vakit bırakmadan o söy

Jedi: 

- Bir kaç gün sonra muhakkak oruca başlıyorum. 
Güldüm: 
- Bir kaç gün sonra bayram .. sen oruca bayramda mı başlıyacaksın? 
- Mecburen evet. 
- Ramazanda bir mazeretin mi vardı? 
- Hayır, mazeretim bayramdan itibaren başbyot 
Şaşkın şaşkın yuzüne baktım, o anlattı: 
- Ramazanın başında bir alay masraf çıkardılar .. eh biraz param vardı. Mas

rafların altından kolayca kalktım. Ramazan girdi Bu sefer bayram mnsraflan or
taya çıktı. Karım şapkasından, pabucuna kadar giyindi. Kızımın, oğlumun da ta
bii haklan vardı. Kızım da, oğlum da, karım gibi şapkadan pabuca kadar iste
mediklerini bırakmadılar. Bunların bir kısmını parayla ödedim. Bir kısmı için 
borç para alıp verdim. Bir kısmını taksitle yaptırdım. Ve nihayet: 

- Ve nihayet ne oldu? 
- Nihayet hazır param bittiği gibi borcumun yekunu da bir yıllık kazancımla 

ödenebilecek kadar arttı. Şimdi anladın ya! Bayramdan itibaren tabii olarak 
oruç tutmıya başlamak mecburiyeti var. 
Yanımdan ayrıldı, iki adım attı, geri döndü: 
- Oruç tutmayıp da ne yapabiliriz. Yiyecek almıya para kaldı mı ki? .. 

lam.et Hulılri 

ı,·_ unları biliyor mu idiniz? =t 
Denizler:n diplerinde 

yaşı yen balıklar 
Denizlerin dip-

lerinde yaşıyan ~ 
balıkların gözle - 7\ l 
ri tamanıile daire- ____ _:::::::-:..::::. 

vidir. Bu sebebden ~ 
ancak gözlerinin - :.;..e:'.; 

önünden ve üstle- - v 

rinden dosdoğru ~~ ---
olarak geçen şe:y - -=:_~ ~ -: 
teri görebilirlt'r. _ _ --=-
Başka şeyleri gö - - -
remezler. 

* Bir gram tozda bir milyar 
mikrob mevcuddur 

Çocuklarla ihtiyarlar neden 
çabuk uyurlar ? 

Çocuklarla jh -
tiyarlar pek çabuk 
uykuya dalarlar. 
Bunun sebebi ço • 
cuklarda dimağ! 

hassasiyetin he • 
nüz neşvünema 

bulmaması, ihti -
yarların ki ise has
sasiyetini kaybet
mesidir. 

* Her Bulgar bir senede vasati 

h 
Süpürge ile sü -

pürülen evlerde 
kalkan tozlan:ı bir 
gramında bir mil
yardan fazla mik -
rob bulunmuştur. 

Bu itibarla bu 
mikroblardan ka
çınmağa !ev!<ala
de dikkat ve itina 

ıo kilo uzum yiyormuş 
Bizde buna dair 

bir istatistiğin tu
tulup tutulmadığı
nı bilmiyoruz. Fa
kat Bulgarlstanda 
yerli üzüm istihll
ki senede adam 
başına 20 kilodur. 
Fransada ise bu 

göstermek lazımdır. 

Fenerbahçe yeni bir vyuncu 
getiriyor 

mikdar ancak 2 kilodur. 

Owensin 100 metrelik dUnya 
rekoru kabul edildi 

Fenerbahçe tlübtı, son zamanlarda kuvve- 1936 Berlin olimplyadlanndan evvel ;rapı-
tındcn epey knybeden müdafaasını takviye ıan Amerika atletlzm şampiyonasında 100 
için Bulgaristan şampiyonlarından ve ora- metrelik mesafeyi 10.2 de koşan zenci Jess 
nın en buyük ~tıblerinden Çipcenskl t:ıkı- Owens'ln rekoru mesafenin 99 metre olduiu 
mının kaptanı Ibrnhirnl getlrtmeğe karar ileri sürülerek kabul edilmemişti. Beynelmllel 
vc:.rmtşUr. Duydu5 umuza gore bu oyuncu atletizm federasyonu bu lddlayı kabul etme
Türk tebaası olduğundan gelir gelmez ta- miş, Owensln dünya rekorunu tasdik e~ 
kunda oynamağa başlıyacaktır. tir. 

Kadınla erkek 
Arasın a y ş far' ı ... 
cKarım benden iki yaş büyük, fakat 

tanıdıkların arasında bu yaş farkı 

i'zam edile edile onu buldu. Neredey
se 20 yi aşacak .. 

cHerkesin nazarında ihtiyar bir ka
dını servetine tama ederek almış ah
laksız bir adam halindeyim. İlk za
manlarda buna ehemmiyet vermeyor
dum, fakat yavaş yavaş sinirlenmiye 
başladım. Halbuki bu sivri dilli dost
lar tamamen haksızdırlar. Evvela ka
rımınki kadar benim de servetim var, 
sonra karım benden 2 yaş büyük ama 
taravetini o kadar iyi muhafaza ediyor 
ki büyük değil, küçük görünüyor> 

* Bana yukarıdaki satırları yazan o-
kuyucuma bir Fransız edibinin sözü
nü hatırlatayım: 

- Kadının yaşı yokiur, nüfus tez
keresi aranmaz, doğum tarihi aran
maz, yüzüne bakılır, nasıl görünüyor
sa öyledir. 
Kaldı ki lehde olsun, aleyhde o!sun 

2 senelik yaş farkına fark denilmez. 
Binaenaleyh meselenin bu noktasına 
ehemmiyet vermeyiniz. 

Dedikodu kısmına gelince, maalesef 
bunun önüne geçemezsiniz. Sizin si
nirlenmeniz nisbetinde söyliyecekler, 
izam ettikçe edeceklerdir. Kendinızde 
hepsi ile birden münasebeti kesmek 
cesaretini görebiliyor musunuz? İste 
kör düğüm bu noktadadır. -

* Şişlide Bayan Fatmaya: 
Bazı vak'a1arın şüyuu vukuundc:n 

fenadır, size hazmetmenizi tavsiye e
derim. 

TEYZE 
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Cambaz olmak J 

kolay bir iş değildir 

Bir tüccarı tehdid edenle 
dün tevkif edildiler 

L~hitler isminde Avusturyaıı Dır pa. -ı Patiskaları aldım. Bunları ne çaldım, n 
çavra tüceanna mektub yazarak, tehdıt de çaJınmış olduğundan haberim vardı 
suretile 2000 lira para istiyen Koço, Yor- demektedir. 
gi ve Haralambo ismindeki üç genç Bey- Sultanahmed 3 üncü sulh cezada sor 
oğlu müddeiumumiliğine verilmişlerdi. gdya çekilen suçlunun tevkifine karar v 
Suçlular dün İstanbul müddeiwnumiliği- rilmiştir. 

rıe sevkedilmi§ler ve 1 -nci sorgu ha.ki - Tophanede ev halkım bağhyara 
minin huzuruna çıkarılmışlardır. 

Suçlulardan Koço ile Yorgi Beyoğlu Soygun yapanlar mahk0m olc'ula 
sulh mahkemesinde suçlarını ikrar etmış- Tophanede kömürcü Mustafanın evi -
ler, fakat İstanbul müddeiumuınlliğin - ne girerek karısı Nefisenin elini kolunll 
deki sorgulan sırasında eski ifadelerini bağhyan ve bilahare eve gelen Mustafa .. 
inkar etmek istemişlerdir. nın da kollarını bağlıyarak üstünü ara .. 
Haral:ımbo ise, hadiseyi tevil ederek, mak suretile soygunculuğa teşebbüsten 

şu şekilde anlatmaktadır: suçlu Mihal. Fazıl ve Demir Alinin mu· 
- Benim bu hAdisede kabahatim yok- hakemeleri neticelenmiştir. Ağırceza 

tur. Yorgi, eskiden IAhitlerin yanında ça- mahkemesi suçluların 2 şer sene, 4 er ay 
lışınaktaydı. Bilfıhare işten çıktı. Fakat, müddetle hapislerine ve 2 şer sene em • 
LAhitlerdc 200 lira alacağı kalmıştı. Ar- niyet altında bulundurulmalarına karar 
lrııdaşlanm bu vesile ile Uhitlere bir vermiştir. Kömürcü Mustafa 650 lira pa· 
mektub yazıp, para koparmak istemiş - rasının suçlular tarafından alındığını id· 
ler. Zaten tüccar 200 lira da borçlu imiş .. dia etmiş ise de, bu, mahkemece sabit ol· 
Beni kandırdılar. Alacağımız parayı ara- mamıştır. 

mızda paylaşırız, dediler. Gönderilen Polisi e: 
mektubu Yor;i dikte ettirmiş, ben de """ 
yazmıştım. Bir arabacı arabadan düştü 

Dün 7 . nci ıorgu hlldmliğinde suçlu - Kadıköydc Kuşdilinde Hasan paşa :nahal· 
lann üadeleri alınmış ve her üçünün de lesinde oturan arabacı Derviş Kurb:ı~alıcan 
tevkifine karar verilmiştir. Kadıköyüne giderken Söğüdlüçeşıne cadde-

• sinde arabadan düşmüş, muhtelif yerlerin• 
Bayazıd cinayetimn den yaralanmıştır, yaralı Haydarpaşa NümU"' 

muhakemesine baslamldı ne hastanesine kaldırılmıştır. 
• Bir adam pencereden düftll, öldi1 

Beyazıdda kadın yüzünden çıkan bir Kadıköyde Rıhtım caddesinde Ankara-Es .. 
kavga neticesinde bıçakla Salibi öldü - ldşehir otelinde oturan İzmirli Eyüb o~u 
ren ve eski metresi Fatmayı yaralıyan Mehmed oturduğu odanın penceresinden 
boyacı İlyasm muhakemesine, Ağırceza bahçeye düşmüş, başından yaralanmış, Nil .. 
da, başlarulmıJtır. mune hastanesin knldırılmıştır. 

Sorgu hakimliğince açılan ilk tahkikat Bir eraba iki kişiye çarptı 
neticesinde, İl yasın suçu kendi ikrarile Ça vuşbaşı çiftliğinden Bakır köye sebze g!S-

. - -ım- 1 ez kanunu _ tiirmekto olan Seyfeddin oğlu 21 yaşında zı .. 
de sabıt goru uş, suç u c a ya ldaresindekl yuk arnbası Bakırköy istas. 
nun 448 inci maddesine göre, 18 sene !:lğır yon cnddeslnde hayvanları~ ilrkmeslle yol· 
hapse konulması talebile Ağırcezaya ve- dan geçmekte olnn Salih ve Hüseyin adlı iki 
rilmiştir. kişiye çarpa;rak yaralanmalanruı sebebiyet 

Mahkemede ıon tahkikat açılmasına vermiş, arabacı Zlya ynkalanaralt tnhklkatl 
. t başlanmıştır. 

daır kararname okunduktan sonra, Jya- K '- . k · k 
sın sorgusuna ıeçilmi§tir. Suçlu hadiseyi açaır ıpe ti umaı . 
.. ı !atmaktadır· Surlyeden trenle Haydarpaşaya gelen dört 
şoy e an · talebe üzerlndo lpckll kumaş görülmüş vı 

- Ben kundura boyacılığı yaparak ge- haklarında tahkikata başlanmıştır. 
çinlrim. Bir müddet evvel Fatma ile ta -
nışmıştım, Beyazıddaki evimde birlikte 
yaşarnağa başladık. Sonra aramız açıldı, 
Fatma ile geçinememeğe başladık. Metre
sim bir gün benim evde olmadığımdan 
istifade ederek bütün eşyayı alarak, Sa
lih isrrundeki dostunun yanına kaçtı. A
radan bir müddet geçmişti. Bir gün Sa -
lihle, 'F'atmanm beraber evimin önünden 
geçtiklerini gördüm. Yanlarına giderek, 
Fatmaya: " 

- Benim eşyalarunı aldın. Yürü, se -
ninle karakola gideceğiz, dedim. 

Salih, müdahale ederek: 
. - Çekil git dedi, yoku seni yakanın. 
Sonra da, beni tokatladL 

İşte, o vakit ne yaptığımı bilmedim, bı
çağımı çektim. Ve, hAdise bu suretle ol
du. Beni tahrik ettiler, hadiseye onlar 
sebeb oldular. 

Muhakeme, tahidlerin celbi için başka 
bir güne bırakılmıştır. 

Bir tuhafiyeci tevkif edildi 

San' at mekteplerinde 
galvanoplasti işleri 

Galvanoplasti işlerinin memlekette:! gün 
geçtikçe inkişaf etmekte ve piyasada biıı 
çok Galvanoplasti atölyeleri açılmakta ol .. 
duğunu gören Kültür Bakanlığı bazı 
san'at okullarında birer Galvanoplasti 
atölyeleri tesisine karar vermiş ve şiın· 
dHik Ankar? bölge san'at elektrik şu .. 
besinde mülhak olarak bu maksatla birı 

atölye teessüs etmiştir. Atölyenin gü .. 
müş, altın, krom, nikel gibi her türKı 
kaplama işlerini yapacak şekildeki bü .. 
tün makine ve cihazları tam bir ta -
lam halinde Almanyadan getirilmiş ve 
bu işler için birer mütehassıs celbe - l 
dilmiştir. 

lngiltere lskoçyayı 2 - 1 
maglOb etti 

İngiltere ile İskoçya arasında yapılan se· 
nellk milli futbol maçında 2 - ı İngiltere ga .. 
llb gelmiştir. 

Mahmudpaşada tuhafiyecilik eden To- Hafta arası yapılan bu maçda 30.608 tışl 
ros isminde biri, Simonun ardiyesinden bulunmuştur. 

. • 2.0 top pat.is~ ~almak iddiasne, dün ad- Atletlerin kış idmanları başlıyor 
Cambaz olmak, hiç de kolay bır ış lıyeye verılmıştır. İstanbul atıetızm ajanı henüz scçUmenııt 

değildir. Bunun için her meşakkate kat Suçlu, hadisede blr kabahati olmadı- olmasıncı rağmen atleUcr kış idmanlarına bU 
fa.nmak lazımdır. Yukarıda gördüğü-· ğmı söyliyerek: haftadan itibaren başlıyncaklardır. .. 
niiz üç resun,· h bir İngiliz cam-ı _ Dükkanıma biri 13 top patiska ge- Beyoğlu Halk:vinde başlıyacak olan bu ça 

meş ur . . . _ Iışmalar, salı gunlerl 6.30, cumartesi günleri 
bazlık profesörünün bir talebesını na- tirdı. Ben de dukkancıyun, malımı hac- de 7.30 da olmak üzere haftada lkl gün ya.• 
sıl yetiştirdiğini göstermektedir. zettiler, bunları satın alır mısın? .. dedi. pılacaktır. 

1 Yumurcağın marifetleri: Ağlamıya k~;-' 

\ I 



"Ben bir tımarhane kaçkınıyım/,, 

4defa Adli Tıbba, 2defa 
hmarhaneye giren adam 

• 

Benim kendisine korku ile bakbğımı görünce: 
"Korkma. ben deli filin değilim,, diye teminat verdi 

RöJIOf'faiı yapan: F anıl KiPUı 
<Terctlm• .,. lkUbu batb malltadVl 

,_ 
Sarlarmı etrafa taşırmıyan 

bir gınç 
UzuTlköprüden 

H. GönülJccıpcm da 

Tarihdl'n sayfalar: -
Arnavudların milli 

• 
kahramanı: Iskender Bey 

~::~· tahU- ikinci Murad zamanında Osmanlı sarayında büyüyen 
Sessiz ve sada· lskender Bey, 29 yaşına gelince kaçmış ve senelerce 

mca etrame mc1- Osmanh ordularına bir gaile kesilmiştir 
gul olur, ı6rür, y uaa: Turan Can 
IÖl'JDeDlezllie gel· . 
meJt ister. İçinden Bugün Amavudluk istikWinin 25 incı 
pazarlıklıdır. Sırla yıldönümüdür. Bu münasebetle büyük 
rmı, etrafm.a tapr.. merasim yapılacağını, milli kahraman ls

maz. Kent. /. kola7lıkla meydana vur- kender Beym heykelinin dikilec:eli ~ 
maz. K.ac:luıJara brp pek sokulmaz gibi denin de küşad resminin icra edileceğını 
davranır. ajaiıslar haber verdiler. 

Bazı tarihçiler İskender Beyi (Büyük 

tab _,_ tskender) diye anarlar. Bu yüzden, Ma -
Şan iaUi bir gen9 kedonya kralı olup Asyada zaferler ka -

Atalcara okuyu.. zanan Filip otlu İskenderden ayıramı -
culcınmv:dcm .Heh- yanlar çoktur. İkinci Murad Fatih Sul -
med Erttm 1canı1c- tan Mehmedle yirmi bet aeııe çarpıpn 
terinm tahlUW t. tskender Beyin Qsmanb tarihinde de mü-
tiyot": hlm mevkii vardır. Bu itibarla macera do-
. Kalender ve fQ. ıu hayatını yazmayı faydalı bulduk. 
tablatlldlr. ltola~ .l400 aeııeleande Yunanistan ve Arna-
kolay pm ft ke- vudlukta bir çok müstakil beyler vardL 
der tutma&. Keıı- Bunlara despot derlerdi. 
dislne ltlma4ı J8- !kinci Jılurad 1421 de tahta çıkmıştı. 
rin.clecUr. Boltmı Bir kaç sene IODl'a Makedonya, Tiaaıya 
sever. Bllatma Pek dftıkDnlilk ltilter- ve Eplr kıt'alarmı zaptetti. Bu arada E-

l>elitik hcıtırauırındtın: Muhtınitin pefine Bultanahmedde çocu1clar. ta1cıldtla aft mez. matya beyi Jan K.astryoti'JI vergiye bağ- MWI Jcoıtimtle bir Amawd genç bn 

- 34 - ı Gardiyan ona yaklqtı: --., ladılı gibi dört ollunu ela rehin olarak boflula çekti. Sonra dört taraftan atefl 
Mahkeme Necdeti tevkif etti, bizleri de - Ahmed, aen de günden lfiııe ab- Prıasip sahibi olan bir genç saraya aldı. Bunlardan ilçll ~en öl- bqladı. 
tçici olup olmadığımızı anlamak için dallafıyorsun. Al bakayım fUDU. Haydi düler. Dördüncüsü ve en küçuğü olan Tarihçi Barletyüse göre bu müthiı 
tl'ıbbı Adli'ye sevketti. Beıi kaçtım. İki aL. Nut'UOlm41'Üye- Jorj Kastryoti'yi sünnet eUirdi, mtlsl~- harbde Türkler yirmi iki bin kişi kay • 
:ay kadar kaçak gezdim. Nihayet bir Gardiyan ekmeği bıraktı. Ahmed ge- den lbftlhimin au- man yaptı. Dokuz yaşında olan bu .;ocuıt bettiler ve jki bini esir düştü. Arnavud-
hafta evvel en aklıma gelmiyen yerde ne kunıldamadı. Donuk gözlerle abdal aU de ft'= padişaha ve yeni dinine sadık kalacağı- ların zayiatı yalnız yüz kişiden ibaret -
Pehlivan beni enseledi: abdal bakınmakta devam etti. - Mumtfak, o?. na yemin etti ve İskender adını aldı. miş! 

- Hangi Pehlivan? Gardiyan çıktı. Biraz IOnr& elinde bir ~ mı""'1 Yakıptlı, kuvvetli, zeki ve cesurdu. İkinci Murad bu sefer daha kuvve li 
- Canım mikrob. tepsi ile tekrar içeri lfrdi. Hepimize Ciddi ~a Akranı arasında parladı. On sekiz yaşma ordular sevketti. Fakat !skender Beyın 
- Ne mikrobu? ikişer kab yemek verildi. Biıi pili?, nlbet etmesıni geldiği zaman padişahın o kadar tevec- dağların sarp yamaçlarına yerleştirerek 
- Pardon, senin bizim lisandan anla öbürü patlıcan. Herkes femejiııl aldı, hilmekle ve pren- cühünü kar.anmıştı ki sancak beyliği ve- adeta tepeden inme harbeden asker!eri 

ınadığını unuttum. Taharri memuru bir köşeye çekildi Odada bir ppırtı- alp 18hibl olması- rildi. Orduda ve sarayda İskender Bey karşısında zafer kazanılamadı. Firuz Paşa 
P d "di na ,.•Jınna'lrJa mu ehlivan. ır, gı yor.. .- ~ • diye mef}ıur oldu. ile Mustafa Paşa da mağlub oldular. 

' - Ah o Pehlivan! Ah o Pehlivan! Ya ben çok açını, ya yem.ekler çok .ttakf.7et ihti- Bununla beraber padişah onun ne ta- Mustafa Paşa tekrar bir ordu ile ge!dL 
Bütün koğuştakiler tekrarladılar: güzel İştiha ile yiyorum. Sonra ben mallerl çolalımt el:ar. blatte bJr adam olduğunu leZIIliş olınalı o sırada Venediklilerle harbeden İsken· 
- Ah o Pehlivan!~ o Pehlivan! yemeklerde çok su içerim. Bunun için ._ Jd babası Jan öldüğü zaman İskender Be- der Bey Türklerle karşı karşıya kalabıl · 
Bu Pehlivan denilen taharri memu- tanıyanlar bana su kırbası adını tak - Kendisini herkese sevdiren ye onun mirasını vermedi Ematya'ya baş- mek için Venediklilerle sulh yaptL 

t ru., pek yaman bir şey olmalı ki bunlan mışlardır. bir genç ka bir vali tayin ederek İskender Beyi İkinci Muradın ordusu gene mağlub ol-
korkutmuş.. Odada surahiye benzer bir py yok. harblerde bulundurdu. du. Harb meydanında on bin kişi öldü. 

- Sormak istediğim bu değil, nasıl Kaniye sordmn: l.anın:ıe. H. ş..,.,. Jan Hünyad büyük bir Macar ordusile Mustafa Paşa ile on kadar büyük rütbeli 
bu hallere düştün sen? - Nereden su içecelfz? gl.ll ım.za.nı. IOl"lıl• Tunayı ıeçerek Niş sahrasında Türkleri zabit esirler arasında bulunuyordu. Pa· 

- Bırak Faruk şimdi bunlarL Derd- - Musluktan.. ltm ıual de fU: mağldb ettili zaman İskender Bey de or- d\şah bunlan yirmi beş bin altın vererek 
Jerimi deşme, sonra belki anlatırım. - Musluk nerede! - lpmde mu- duda bulunuyordu. O sırada yirmi dokuz kurtardı. Sonra bu birbiri ardından gelen 
baha vakit çok. Şimdi yemek gelecek, - Abdesthanede.. vaffalc olam1c """ y&§llldaydı. İJdncl Muradın fermanlarını felaketlerin intikamını alma.k üzere yü1 
,ıyelim de. - Ben şimdi ausadımt Slm1 yazan kltibini tenhada sıkıştırdı. Ölüm- bin kişilik bir ordunun başına geçti; 14 

- Tabii bu akşam bana yemek ver- - Bekle yemekten .mıra dıpn çıka- Kend.imd heı le korkutarak (Akhisar - Kroya) kalesile mayıs 1449 da Kroya üzerine yücüdü 
mezler. Paralarımı da aldılar. Ben ne cajız. O vakit içersin. 1Hde aevdJrenler, havaUsfnin kendJsine teslimi için valiye Debreyı muhasara ve büyük müşkülatla 
Jlyeceğim!. _ .Ama ben çok sasadım. Söylesem herkesle lJl leçl• hitaben bir fehnan ~az~rdı. Fermanı al- zaptettL Faka~ bu zafer Türk ordusunun 

ı - Burada herkese yemek çıkar. Kaç bir bardak su vermezler mi? nenler, bqkalan- dıktan sonra da vldi hıllfına olarak za - yirmi bin zayıat vermesine sebeb olmuş· 
paran vardı? _ Tecrübe et! nm yardımlarma, vallı adamı öldürdü. Yeleni Hamza ile tu. 
· - Dört lira.. Kalktım pencereye gittim. Ga di himayelerine karp milstalnf kalmadıkça birlikte kaçtı. Ordu Edirneye dönünce İskender Bey 

- Ne diye verdin? vdanda YAk. sa...ı--- b" . rd yan .. muvaffaldyetleri kolayla§nııf olur. Yolda yanına üç yüz kadar adam top- on sekiz bin kişi ile kaleyi geri almak 
. )ar me., ,_ ıı.u::\..-c ır Jan arma ola Kr · b' x- tı - Ben vermedım aldılar.. ladı. Çok dallık n oya cıvarına ge- için geldi, boş yere ır ay u6raş ve çe-

; Bana akıl öğreten kıranta adam ya- var. Sesleniyorum: Son Posta lince, kendisine ilç yüz kişi daha iltihak kilip gitti. Ertesi sene bahard~ .Y~?iden 
nmııza yaklaştı: v • v f lahf.f" k etti f skender Bey bunları bir ormana sak- Kroya önünde göründü. Fakat ıkıncı .Mu-

- Geçmiş olsun kardeşim .. dedi -; Jandarma agabey, jandarma aga- Fotogra 11 upona ladı. Sahte fermanı valiye gösterer~ ka- radm yaklaşması üzerine dağlara çeki!· 
- Eyvallah. bey. l.im • • • • • • • • leyi teslim aldı. O gece Türkler derın uy- di. 
- Neden düştün? - Ne var? . v. Adret kuda iken ormana gizlediği arkadaşlan~ı İkinci Murad Vetyana'yı kuşattı, o::-a-
- İşte bir şeyler oldu. - Susadım.: su ıçecegun. • • • • • • • • kaleye sokarak baskın verdi. Bir kaç kı- da toplar döktürdü. Bir taraftan kale -
- Delikten yakayı sıyırmak için de- . - . Bekle, biraz sonra dışarı çıkınca DİKKAT fiden başka hepsini boğazlattı ve isyan dekiler, diğer taraftan dışarıda olan ts-

illik mi iddia ettin! ıçersın. l"otorrat tabllll lOln b11 klllH>DJardan bayraiuu açtı. kender Bey Türk ordusunu iki ateş ara-
- Hayır.. - Ama ben çok susadım. 5 adedlnln ıönderllmeat l&l'Uır. Kroyadaki Tflrklerin öldürülmesile be- sında bırakıyorlardL İskender Bey ken-
- Peki, ne diye seni buraya gönder- - Olmaz.. J ___ . . . . ~ ·- . _ _.,:_ raber civardaki köy ve kasabalarda ne disi gıbı güçlü kuvvetli olanlan seçiyor; 

iller? - Y~ek yiyemiyorum. r .. ·-- ~ , kadar Türk askeri varsa onlar da kılıç - karanlıkta birbirlerini tanımaları için el· 
- Bilmem. - Pekı dur, sana su vereyim. d • l tan geçirildi. Artık Epir ve ona yakın biselerlnin üstüne beyaz gömlek giydi -
- Evrakı okumadın mı? Tam bu sırada katibin haşin sesi nu- A c e 1 e e 1 n ,. z.' yerlerdekı bütiln yerli halk İskender Be- rerek Türk ordügahma baskınlar veriyor-
- Yoo... yuluyor. yin bayrağı altına toplanıyor; mikdarları du. 
- Darılma ama sen pek acemi şey- - Ahmed, bırak flHlU.. ne diye su her gün artıyordu. Harb uzayıp gidiyor ve son bahar geli-

mlşsin.. vereceksin?. Resimli fıkra müsabaka- İsltender Beyin bir çok akrabaları var- yordu. Padişah lskender Beye haber gon-
Kini söze karıştı: Bana ve diğer hastalara karşı yapı- ihl ti 30 .k dL Bunlar da bir araya geldiler. Ken- dererek hiç .olmaı.sa beş. bin _altın vergi 
- Karnik ağabey, Faruk böyle yer- lan bu muameleden dolayı doktorlara mızın m e 1 inci di memleketine gelecek olınlı~ g~e- vermek şartıle sulh teklif ettı. Kabul o-

\ere ilk defa d~üyor. şikAyet etmek istedim. Fakat tıbbı ad- teşrinde bitiyor leri zaruri olan sarp geçidlere sillhh 1b- lunmayınca ordusunu a~~ Edirneye 
Sordum· !ide kaldığım dört gün zarfında dok • Realm.11 fıkra mtlı•Nkemı•nı hal ıu- tililclleri yerleftirdi. Ondan .10nra bütün döndü.. Dönüşte sarp geçıdlerı tutan düş-
- s· bura · · !dini ., torların birinin bile bir teftiş yaptığını retlerlnl ~ için ~ı- mmtakadald kaleleri zaptetmek için işe man tarafından büyük zararlara uğradı. 

1 _ Sız ylatınm.nıçın ge lnızz . b"l görmedim. mıza ıo tldncltep'lnde ftl'dil1mJz 20 lfin- başladı. li'akat pddetle hareket ettilf tak- 1450 senesınde İkinci Murad Edimede 
onra an a · ya şunu ı bi-~ tbıeredlr Oele --- d"rd "dd tJ ··"'-bele ~ ~ ... · l bird b" -ıd-kt şimdiye kadar dört defa buraya, iki Esasen tıbbı adlide müşahedeleri ga- lOl: mtldclet - • 11 1 -- 1 e şı e em--._ avrecea'"ı ana- en ıre 0 u. . 

saefa d tımarh · · ıktım. l'ba gardiyan h d 1 Dok lerce metıabdaD da an1IJOl'QS ti. ba mi- mıştı. Bunun için Türklere hududa ka- İstender Bey İstanbulu almak içm ut-
11 a aneye gınp ç ı a eme er yapıyor. - ubaka 0~ tnmnda btlylt dar e1Am t1 gönd rilmek prtil tesr ik" · Mehmedin 'Ik 1 · d 

, Gayri ihtiyari ürpermiş olmalıyım tor yalnız hastayı çağırıyor, bir iki sual bir altta ile tarfl)aııDUftır. teklisf d" e ed B e ed cie m:Tü r~ h :~arına küçu-k ~ 
1 
sene enn ke 

.... oruyor Ve tekr · .. d · 0 ........ cuıanmıs 191nde mu.,_ kaya. e ıyor u. u say e o va r u u a ın ar yapma -
a.ae s . ar yerme gon en yor. ..,,.., .. ..- ü ahk L11- • ~-- - d daha 1 kit "rdi N"h t 'k" . .... .. hmecl . . . Bir daha yü ·· ·· b 'l ·· ·· Ra henüz tatıımımıe olanlar "farsa, acele m st em meva.&Wn o~'°' gun en a va geçı . ı aye ı ıncı .ı.YAe 

( - Kardeşım korkma, ben, deli filin . zunu ı ~ so~uyo:,. - etmeleri 1Asımdır. Çtlnktl IO lk1ııcite,rtn az bir zamanda hükmü altına aldı. babasından miras kalan bu derdi de bir 
leğilim, dedi. 8 seneye mahkUmum, 7 ~~ da gardıyNtların üadesıne gore ve- salı günü verdJllmlz mühlet bltmlf ola- 25 · klnunuevvel 1443 de Balkan der - çok uğraştıktan sonra ortadan kaldırdı. 
•-e · · bitlrd. 1 · · kurtar rılıyor ktır """ attama kadar - bl .-.ı. sını ım.. senesını ma- ·. w w. • ca · O ... n -·• ar bendlerinden Trakyaya girdi w o sırada Bu meselede bitaraf bir tarihçi tellkkf 
la çalışıyorum da.. . ~lkı bu zannım. dogru de~dir. Be .. 1- ldarebanemlse ~ft veya teal1m eclll- yeAen! Hamza"" hıristiyan v.ptı. edilmesi iizım gelen Haınmer, İskender 

ki b aln be d - d mlt olmalıdır. Bu muoabakada kazanan- " .,.. .,-
- Neden mahkılm oldun? .. u Y ız .. nım bulun ugum ort ı ıara \OerUecet para mfiklfatı llstestni ye- İskender Beyin muva.ffakiyetleri üze - Beyden bahsederken şu satırlan yazar: 
- Geceler ftzun, sonra konuşuruz. gun zarfında. ~y~e oldu. ~~en evvel nlden batırlatmlf olalım: rine Karadağdan Tsalyaya kadar bütün .. Jorj Kastryota, Türklerin mekteb 
ram bu sırada çatır çatır kapı ıçıldL veya sonrakını bilmeme ~an yok. t kişiye 100 lin beyler onu reis tanıdılar. Kendisine ver- marifetinde iktisab etmiş olduğu istıdad 
Gardiyan Niyazi, elinde bir sepet içe- - Faruk yemeğini ye, yoksa aç ka- ı • 50 • gi vermeyi kabul ettiler ve böylelikle İs- ve malilmatı askeriyesini pne onlarm a-

ri girdi. Millet oturdukları yerlerden lırsın.. ı • 25 • kender Beyin varidatı ild yüz bin altını aleyhinde _ padişahtan ve Osmanlı or -
fırladılar. Yalnız geldim geleli ağzını Kini yemek yemediğimi görünce ı • 10 • geçtL dusunun kadirşinaslılmdan istıhsal et -
~çnııyan kasketli, ablak çehreli birisi kalkmış yanıma gelmiş. 8 • 5 er lira İkinci Murad İskender Beyi tedib et - miş oldufu - lskeııder Bey ismıle sarfey-
yerinden kımıldamadı - Tıkandım, yiyemiyeceğim.. 63 • 2 şer buçuk mek üzere vezir Ali Paşayı kırk bin kişi ledi.• 

- Yavaş yavaş, birer birer.. - Aldırma, zorla ye. Sonra acıkırsın. lira. ile gönderdi. İskender Beyin yanında üç cDokuz yaşında iken sancağına sadakat 
Hep'miz 250 şer gram beyaz ekmek - Su yok, susuz yiyemem. MükA.fat bZaDU1 okuyuculan noter bini atlı olmak.üzer~ on bet bin ~adar as- ~çin y~m~ eyled~ği ve ~n. dokı:z yaşında 

kldık. Yalnız ablak çehreli, kasketli kı- - Alışırsın. ne yapalım? tayin edecektir. Neticeyi ayrıca bildire- ker vardı. Geçıdlerı açtı ve Ali Papnın iken !Sır lıvıı beyı payesını aldıgı Osman-
ınıldamadı bile (Arkası """' cel1z. ordusunu sıra dağlann ortasındaki bir lı ordusundan kaçtı.. Tt.Lran Can 



SON POSTA Wneitepin 25 

= 

Bilmez olur muyum? 

Aşk sahneleri çeviren iki J ~I 
artist yekdiğerini sevebilir mi? :~ 

Bayan, mutfağa girdi. Yeni hizmetç 
havagazı ocağına tuhaf tuhaf bakıyo 
du. Bayan sordu: 

- Sen hiç havagazı ocağı kullanma 
dm mı? 

- Kullanmaz olur muyum bayan .. 
- Peki ne durmuş bakıyorsun? 
- Kömürü nereye konulacak 'JnlJ 

Bir rejisör, bu dedikodulu 
meseleye cevap veriyor : 

"Asla!,, 
Hararetli aşk sahneleri çeviren sinema 

artistleri, acaba bu sahneleri çevirirler
keıı bir zevk hissederler mi? Kollarında 
dünyanın en güzel kadınını tutan ve onu 
öpen bir erkek artist ve dünyanın en ya-ı 
kışıklı erkeğinin kollarına dü§en bir ka-

P.oland Touıtıın ve Yveıte Lebon cısla 
yekdiğerine 8§-ık değillerdi7' 

dm artist, bundan haz duyarlar mı? 

• 

ı 

İste bir türlü halledilemiyen çetin bir 
me le.. Butün iddial ra rağmen halk 
gayri ıhliyari yekdiğcrine büyük mu
habbetle ve hararetle kucaklaşan iki 
genç ve guzel artistin, yekdiğerlerine 

karşı mutlaka başka hislerle de meşbu 
olduklarına inanır ve bunun aksindeki 
::ddıalara kat'iyen kulak vermez. 

Clarck Gable ve Joan Crawford. bu vaziyette iki bahtiyar değil, iki zavallıdır 

Bu :nuhim mesele hakkında, Holly
wodd'un en tanınmış rejisörlerinden biri 
§U sozlerı söylemiştir: 

- Birlikte aşk sahneleri çeviren iki ar
tist"n yekdiğerini sevmesi çok ender te
sadüf edilen bir hadisedir ve eğer böyle 
bir şey vaki olacak olursa, bu aaklarınm 
mutlaka stüdyo haricinde tomurcuklan
mış olmasını kabul etmek llzımdır. 

Vakıa, siz sinema perdelerinde ild genç 
ve guzel yıldızın seviştiklerini, kucak
laştıklannı görüyorsunuz. Fakat yukarı
da da dediğim gibi, bu gördükleriniz 11-

dece sinema perdesinin üstündedir. Ay
ni sahneyi bir de ıtüdyoda film çevirir
ken görseniz, kendilerine gıpta etmek 
değil, kahkahalarla güler ve acırsınız. 

Meseli Joan Crawford'la Clarck Gab
le'i gözönüne alalım. Perdede gördüğü
nüz beyaz tenli, uzun kirpikli, cazib ba
kışlı Joan Crawford, film çevirirken na
culdır bilir misiniz? Bir defa yüzü kıp
kırmızı bir boya ile boyanmı§br. Film 
çevirirken artistin yilzünün beyaz ı&
rünmesi ıçfn bu ıekllde yüzünü kırmızı
ya boyaması llzımdır ve bu kıpkırmızı 
suratın üzerinde gayet bilyük yeşil ve 
mavi lekeler vardır. Bunlar da filmde 

• 

lıte iki bedbaht daha: Tyrone Powel ve Loretta Young. Bunlar da bu vaziuctte 
bulunmaktan mii.tenef firdirler 

yüzüne icab eden gölgeleri vermek için
dir. Dudakları ve dit etleri kömür gibi si
yahtır. Gözlerinin ikisine de takma kir
pikler takılıdır. 

Şimdi, bitaraf olarak düşünün, böyle 
alelicaıb, suratına ressam paleti düpnüı 
gibi rengllrenk yüzlü bir kadın kar~ısın
da bir erlıeğiıı csempafü duyması müm
kün müdür? Şüphe yok ki hayır .. 

Tabiatile erkekler de ayni tekilde ol
duğundan kadınlar da kendilerine karşı 
baıka türlü bir his besliyemezler ve bir 
kadın artist film çevirirken karşısındaki 
erkeğe, bir Aııka değil, bir maskaraya ba
kar gibi bakar. 

Benim çok tecrübelerim var. Size ıu
nu söyliyebilirim ki ben, bir filmde aik 
sahnelerı yaratan iki artistin film çevi
rirken yekdiğe:rlerine Aşık olduklanna 
asla tesadüf etmedim. Fakat buna muka
bil, yekdiğerini dışarıda sevdikten sonra 
beraberce aık sahneleri çevirirken yek
diğerini böyle maskara gibi gören iki 
sevdalının, birbirinden soğuduklarını ve 
ayrıldıklarını gördüm. Hem de mütead
did defalar .• 

Sonja Henie'le .ôcm Ameche de iıtemiye 
iııemiye bu vaziyette duruyorlar 

Binaenaleyh, binlerce mumluk elek
trik ışığı altında, rejisör, operatör, ses 
mühendisi, makinist gıbi bir sürü aksı, 
müşkülpesend adamın gözü önünde ha
mam gibi sıcak bir yerde acaib kılık kı
yafet ve renkte iki artistin tahta dekor
lar arasında kucaklaşmaları gıpta değil, 
fakat ancak merhamet uyandırmalıdır. 

İşte aziz kariler .. Bay rejisör bunları 
söylüyor. Fakat siz, buna rağmen hara
retli aşk sahneleri çeviren artistlerin bu 
sahneleri çevirirlerken zevk duydukları
na ister inanın, ister inanmayın! 

.;, 

- Kancığım şu işini çabuk bitir; 
,algımı alıp orkestraya yetiıem.iye
ceğim. 

anlıyamadım da ... 

Teselli 
Kadın, ölen kocasına ağlıyordu: 
- Yalnız, dedi bir şeyden teselli bu• 

luyorum. Şimdi gene eve gelmiyor a( 
ma; geceleri nerede geçirdiğini biliyQ1 

~~~~~~~~~~~~~~~ rwn. 

Lokantada 
- Garson bu getirtiğin büftek ayak

kabı köselesi gibi kokuyor. 
- Anlaşılıyor siz de meslektensiniı 

bayını. 

- Hayır, ben lokantacı değilim .. 
- Onu demek istemedim. Ayakka -

bıcısınız. 

'1ıNW 

Otelde 
- Kırk kuruş da elektrik parası ila

ve etmişsiniz... Sizin otelde elektrik 
yok ki! 

- Bunun için alıyoruz ya, bayım.. 
otele elektrik yaptıracağız. 

'1ıNW 

Ne münasebet 
- İkide bir cbudala• diyorsun, bun

lar bana değil ya?. 
- Ne münasebet, dünyada senden 

başka budala yok mu da? .. 
,,,,.,.,. 

Baloda 
Çok şişman kadın - Affedrsiniz bay, 

bu dansı başka birine vadetmiştim. 
Çok zaif erkek - Zarar yok bayım.. 

ikimiz birden de sizinle dansedebiliriz. 

- Karıcığım piyano akordcusu gel. 
miş. 

- Ben çağırmadım ki .. 
- Evet bitiyorum, kom§Ular gönder-
mi§ler .• 

- Saçlanmı altı ayl1k 
yaptmıcağım. 

- Beğendiniz mi, bi1' - Bakayım! ... 
kere bakınız •• 

Babamın elbisesi 
- Bu ne fena elbise, halbuki baban n-. 

güzel giyinir .• 
- Tuhaf şey .. 
- Neye tuhaf buldun? 
- Sırtımdaki elbise babamın elbisesi 

de .. 
,.,,,.,., 

Tarif eder misiniz ? 
Gece yansı nöbetçi eczanenin 

kapısını çaldı: 
- Bir ilaç mı istiyorsunuz bay? 
- Hayır ilaç istemiyorum. Buralarda 

oturan bir bay Nihad varmış .. evini bi1-

} liyo~::t:•;E~: :~~~:?:ç~ 
kaç para alacaksınız? 

_ Yiiı dört kilodan dört kiloya ın.- - Yüz lira. 
mi§im 1".a!.. - İki yüz lira mı? 

- Hayır, üçyüz lira. 

Ölmüş 
- Benim kaynanam, bizi hiç rahat

sız etmedi. Bir kere ağzını açıp bana bir 
söz söylemiş değildir. Evimizde de gün
lerce kalmadı. 

- Bu nasıl kaynana. Nerede buldun? 
- Ben kendisini değil, kızını bulup 

evlendim. Kaynanam biz evlenmeden 
üç ay evvel ölmüştü. 

Amerika yolcusu 
- Bu vapur Amerikaya gidiyor mu? 
- Gidiyor. Saat dörtte hareket ede-

cek. 
- Saat şimdi üç, daha evvel hareket 

eden vapur yok mu, benim işim acele 
de ..• 

- Babası son seyahatinde bunu Pa
ris sergisinde görüp almış, ne iyı de
~il mi?.. Çocuk hiçbir yere kaça· 
·mı yor. 



25 lkindtepin SON POSTA Sayf• , 

Garip ve inanılmıyacak şeyler 

Roma imparatoru Flavius 
Valens, 1s1Iil Theo ile başlı

ran her tebaasını idam cttlr
mlştlr. Çünkü bu isimde bl
rislnln yeriıie ııeçeceği tefeül 
edllmlşt1. Bu fal doğru :ıa 

çıktı. Ondan sonra Thedosl
\11 I kral oldu . 

............................................................................................................................................................... 

Son Posta'nrn Resimli Zabıt a Hikay esi 11 1 Kadın gözile Avrupa 

Pul koleksiyonunu kim çaldı? 1~~~~!nis~?!e~~~~nr:~h~~~!1:b~h 

Treyonm ıa111ı zensln bir pul kolek
ıtyonu nrdı. Evde yalım bafına ya§lyor
du. Her lhtımale tarp. t.edblrll davran
mak ıerekU. Satıcı tuqunları masaya vu
rarak, ıBu kur§Unlar hınızlan korkutma
J& elvedfl.ldlra dedi. 

Trevor: cBenlm. uykum banttır - dlye 
ıtııeret cHab verdi • aoma tabancam 
ela var •. .Jactlon alb6mtl pr1 nrirken: 
cMütemmer lair koleblJon• diye fikrini 
167ledt 

Trevor beY'hude yere ltı tere ateş etti. 
Birkaç saniye sonra, ma.skell adamın 

esiri olmUftU. Maskell adam onu az za
mandn lnmıldayamıyacak hale koymuş
tu ve kıymeW pul tolebiyonunu ıötür
mtıştii. 

Aradan bir hatta geçmllt1. Trevor blr pul müza7edesln• lltm!fU· ttı metarlıya 
raslamış ve onlardan evine gelip pullaruıa batmalannı rica etmlftl. Utakt&n ptlro 
sigarasını alan Walterdlr. Walter kıymettar pul koleks17onunu usuıı uzadıya tedtlk 
ettikten sonra Trevor'a döndü ve fijyle dedi: 
c- Bôyle lçlnde binlerce liralık blr pul koletaıJonu ı.uıunan b1r ilde, J&lnıı ba. 
şıma yatmıya pek te cesaret edemezdim dolruıu.• 

Ertesi gece, Trevor bir gürültü ııe uyan
dı. Vaklt gece yarısı idl. Tabancasına aa
rıldı. Işığı açtı, pencerede maskeli blr 
adam duruyordu. 

Ertesi sabah polis, Trevorun ifadesini 1\

lırken tabancanın kurşunlarını da mu
ayene ediyordu. 

Trevor: ıKımıldaına, yoksa J'atarımı. 
dlyt haytırdL Fakat maskeli adam oda
J& atladı n ~1r ııçra)'lfta TrHorun ya
nma vardı. 

Bahçede dolapn mOfettto yerde bir ıey 
buldu. Bunu da ber ihtimale taroı cebi
ne indirdi. 

M üfettlş hadiseyi kafasında bir kere daha yaşattıktan sonra k1ml yakalaması lcab 
ettltini eliyle koymuş gibi buldu. Suvlu acaba kimdlT Jackson mu, Walter mi? .. 

Yoksa ortada bqka bir saçla mu mevcuddu? 
İyi diqiftıünüı, balamauanu 10 uncu nyfaya bakınız. 

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

Türkün en şanlı muzafferiyet destanlarından bir tanesi 
olan Çanakkale silueti gözümüzün önüne serildi 

Ycuan: Maa.s Tahıin Berluuul 

Napoliye bir öğle ~ 
den ionra vardık ve 
gara çok yakın olan 
otelde biraz dinlen • 
dikten ıonra ıehri a
raba ile af~ ağır 

gezmeğe çıktık. E -
aasen Romada oldu -
fu gibi Napolide de 
atlı araba pek çok; 
belld de otomobilden 
fazla. .. 

Yürümeden evvel 
polis arabacıya biz • 
den on liret almasını 
tembih etml§ ve o 
da bir kuzu gibi bo-

-n-

yun eğerek ııh yani Napoli ve Vezüv yanarda!Jı 
evet demiftl; fakat biraz açılınca kuzu pei fe}ırinJn harabelerini ziyaret etme-
aslan oldu vı bize dönerek: den geçemezler. 

- On bet liret verirseniz size eski ve 
yeni Napoliyi göstereceğim, dedi. 

Bir patırdıya sebeb oluruz korkusile 
razı olduk. 
Yalnız sokaklarını görmek için bile 

Napoliye kadar gitmeğe değermi§. Bun
lar iki kolunuzu açtığınız vakit iki ta
raftaki binaların duvarlarını rahatça tu
tabileceğiniz kadar daracık. Evler o ka
dar yüksekti ki, bu ıokaklann güneş de
ğil, aydınlık görmeleri bile güçtü. 

Ya buralann pisliği? Ya kapı önlerın
de oynıyan yüzlerce bakımsız çocuk? Ya 
dükkAnlann acaibliği? 

Bu fakir mahallelerden geçerken çok 
feci olduğu kadar garib bir manzaraya 
da rasladık. Bir evin, sokakla bir hizada 
olan penceresinin önüne bir genç kız ö
lüsü yatırılmıştı. Başucunda iki mum ve 
yatak yanında ağlıyan bir kadın vardı. 
Gelip geçenler bu manzarayı lakayd 
gözlerle ve çok tabii bir şeymiş gibi sey
redip yollarına devam ediyorlardı. 

Yüksek taş binalann boğucu sıkıntı

sından kurtulup geni§ asfalt caddeye çık
tığımız vakit rahat bir nefes aldık ve on
dan sonra medeni dünyaya girdik. 

Eski şehirle yeni şehir arasındaki bu 
tezada hayret etmemek imkansız. Bunlar 
birbirinden çok uzak iki dünya ve bura
da yaşıyanlar iki kutub ahalisi gibi bir
birine yabancı ve uzak. 

Asfalt rıhtım üzerinde biri ötekinden 
daha büyük ve mükellef oteller, genış 

caddeler, tertemiz evler, tertemiz halk, 
deniz kenarında araba ile, otomobille ve 
yaya piyasa eden İtalyan gençleri, beyaz 
elbiseli ışaret memurları. Eski mahalle
de ne kadar dağınıklık ve pislik vars!l, 
yenilerde o kadar büyük bir intizam ve 
disiplın hüküm sürüyor. 

* Napoliye gidenler, bugünkü tarihimiz-
den evveline, yani bizden iki bin sene
den fazla uzak bır zamana aid olan Pom-

Saat dokuzda bir elektrik treni bizi 
muhteşem Vezüv yanardağınll) etekle -
rinden geçirerek, gene bu dağın co!nn 
ateşlerinin külleri altında kalmış •J,an 
Pompeiye götürdü. 

Eski Napolinink.ilere benziyen sokak -
ları, su yolları, evleri, çarşıları, mabed -
leri ve bütün medeniyetile cesim b' r ş • 
hir tasavvur ediniz. Bu şehirde, eskı Ro
manın en zengin, en çok zevkıne du kun 
ahalisi oturuyor. Ve bir gun bu li, 
işinde, gücünde, zevkindı:! ve saf a 
ıken birdenbire Vezüv yanarda ı t r k 
burasını kızgın lavlar içinde bır ı 
Halkın çok az bir kısmı Napolıye 
kaçıp kurtuluyor, ekseriyetı lavla 
da kıvranarak ölüyor. 

işte senelerdenberi yapılan hafriyat bu 
kızgın küller altında olduğu gibı muha
faza edilmiş olan şehri ve ahalisini ya -
vaş yavaş meydana çıkarıyor. 
Burasını gezerken, etleri döküldüğü 

halde kemikleri hall olduğu vaziyette 
kalan insanların çenelerinde, el ve ayak-

h ı ınrla. ölürken çektikleri ıztırabı halA 
görebiliyorsunuz. Hele bağlı olduğu hal
de kulübesinin önünde ölen bir köpeğin 
manzarası tüyler ürpertecek kadar fc -
ci: Zavallı hayvan acıyla büküle büküle 
can vermi§. 

Pompei b.-ışlı başına bir dünya ... San'at, 
medeniyet, sefahat ve sefaletile büsbütün 
başka bir alem... Bu alemi anlatmak 
için bir gazete sütunu kafi gelemiy ce -
ğinden sözümü burada kesmeğe mecbur 
oluyorum. 

* Donüş yolundayım. Bir defa ge m 
ve gordüğüm İtalyan peyzajını bu 
daha sak.in gözlerle, fakat gene çok b 
nerek seyrediyorum. Esasen yolun mü -
him bir parçasını gece geçiyoruz. 

Sabah çok erken, biraz fazla erken 
Brendiziye çıktık. 

(Devamı 10 uncu sayfada) 
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is'·anbulda şoför bulmak güçleşti Teşkilatı esasiye 
kanunu 

Kadın gözile Avrupa 
(BC§tarafı ı inci sayfada) Iıyorlar amma, 24 .saat de lstlrahatler1, ser- (BC§tarafı 1 inci sayfa.da) 

Hele İzmir otobüslerinin belediye isti- bestilerl vardır. • B 140 kad 
vatıl, hususi araba eoförü, ayda 30-40 11- su CPlal ayar ve ar a§llUil teşki -

lii.sından kaçıp da İstanbula hicret edişle- ra kazanır amma, kül kedlsi gtbl mutfaktan lab esasiye kanununun 44, 47, 48
1 

49. 50 
rlnden sonra, işsiz şoforler bulmak, hlleslz çıkmaz. Üstelik de, mutfakta yalnız kalmaz, ve 61 inci maddelerinin değiştirilmesi 
'ağ bulmaktan zor olmuş! l ..n...n dil rriô- bir h1z 

ve yarenlik edecek, el J-"' Z5 ... • - hakkında verdiği kanun teklifini ve ge-Mesehı, ltfalyemlzln yedi tane şoföre lhU- metcı kızı bulur. ~ Ba 
14 

kad 
yacı varmış. İtfaiye komutanı İhsan: Fakat itfaiyede oyle mı ya? Hapishane ne Celiil yar ve ar aşının devlet 

- T m, diyor, 70 Ura maaş veriyoruz. Ka- mahkUmu gibi, gardiyan kumandasında ya- dairelerinin vekaletlere tefriki ve siyasi 
loriferı, radyosu banyosu. hül€P.sa her tür- şa .. Kumes tavuğu gibi aynı saatte yat.. . müsteşarların vazifeleri hakkındaki ka -
lü konforu olan bir salonda, misk gibi ya- Tarlakuşu gibi aynı saatte uyan.. . Günde nunun tadiline dair kanun teklifini mü-
taklan da bizden!. Senede iki kat esvab, Dir 1 bilmem kaç saat, subyan mektebi talebes zakere etmiştir. 
palto, ıki çift çlzme, bir muşamba, bir par- glbl koltuğunda taş tahtayla derse gir. Ders- kl"fl . 
de u de caba... haneden tallme çık. Atla, sıçra, koş, tır- Toplantıda te ı erın 'sahibi sıfatile 
Gıdnlan mukemmel, hayaUan muntazam. man, dovuş, güreş. . Neymiş o? Kalorifer Başvekil Celal Bayar da bulunmuştur. 

memleketin en kıymet.il hocalan_ndıın, on pa- varmı.ş. Banyo varmış. Yatak varm:.ş. Çocuk Encümen her iki teklifi ittifakla kabul 
rn vermeden birçok şeyler de öğrenecekler. mu kandırıyorlar? Banyonun kaynnr suyu, etmiştir. Bu teklifler Meclisin pazar _ 

Haftada bir gün de izinleri var ... Hem, u- kaloriferin harareti, yatağın rahatı burnu- tesi toplantısında görüşülecektir. 
facık b r imzaya uğrasalar, rarnza, serçe p:ır-1 muzdan fitll fitil gelecek değll mi? 
makla,.ı toplu !~neyle çlzllse, hem tedavi e- Blz çoğumuz, çoluk çocuk sahib~ylz. Evi- Siyasi müsteşarlar hakkındaki esbabı 
dilecek er, hem i tirahat, hem de açıktan bir mlz var, barkımız var. Bu yaştan sonra, ya- mucibe mazbatası 
buçuk lira gündelik alacaklar! Fakat bfitun takhanede, jlmnastikhanede, dershanede i- TeşkJHitı esasiye kanununun bazı ınadde-
bunlara. rağmen, haftalardanberl llan ettiği- şimlz ne? ıerinin değlştlrllmeslne dair olan kanun tek-
miz halde, henüz b r tek şofor bubmndıkı. Haftada bir gece izin, blze askerlikte de lifinin esbabı mucibe mazoot~ında slyast 

Insan itfaly_e komutanının bu sozlerlni ''eriyorlardı Karnımızı doyurmakla, uyku- müsteşarlıkların Ugası sebebierl ~öyle izah 
dinlerken şofor 01madığına adeta eserıeni- muzu çekmekle, sırtımıza da bir esvab geçir- edllmektedir: 

1 yoı· de il mi? mekle işimiz bitseydi, tezkereyi terkeder, .sıyast müsteşarlıkların bu husustaki ka-
Oyle yn? Kahveler işsizlerle dolu. Her gün, kışlada kalırdık. nunlar tatbik mevkli,pe geçtikten sonra fl"ll-

blrçok kimselere rastlıyoruz ki, on parmak- Hem itfaiyenin lstedlklert bu kadarla da yatta bu teşkllllttan beklenen faydanın husul 
larınd:ı on çeşid marltet, ve ceblerinde on bitmiyor: Boyumuz bllmem ne kadar olacak- bulmadığı neticesin! göstermlşUr. Veklllcrln 
kap d n alınmış on türlu. diploma., ehliyet- mış. Slldetlmlz bilmem kaç okkayı bulacak- yüksek mes'ullyetlcrlnde kendilerine ynrdım
namc tasdikname, ve husnuhal varakası mış. Çatır çatır yazmasını, gürul gürül oku- cı olacağı ve bu suretle Vekillerin yükünü ve 
vardır masını bllecekmişlz. mes'ullyetıerlnl tahflt etmek yolundaki mü-

Berı tarafta 1 e bahtiyar şoförle .. , radyo- Ustellk de, ne gecem.lz belli olacak, ne de Jnhazn siyasl müsteşarlıkların ihdasının kuv. 
ya, k lorltere, ban)oya, iyi kumaştan esvaba, gündüzümuz. veUl bir sebebi olarak düşünulm~ ise de sa-
Amer k n kauçuğundan çizmeye, koyun de- Sabaha knr§ı. bir yangın çıktı mıydı: Uihlyet sahibi olan Vekillerin kunet ve kud-
risinde 1 pardesuye ve daha bilmem ha11gl _ Marş! diyecekler. Kar, tipi demeyip, fe- retlerlnln kendi §ahıslannıı münhasır ol
nime ı re lstiğnayla dudak büküp, omuz sil- dal gibi ateşe atılacağız! ması lfLzım gelip, di~er zevatın bu kudret ve 
tlyorlar! Hele o talim? Geçenlerde, Taksim stad- saIAhlyete iştiraki VckUierln otorltclerlnl ten 

- Ar: ha niçin? Ve acaba İstanbulun bil- yomunda bir itfaiye töreni olduydu. oraya k1s edecek mab.lyet arzedeceği gibi bir Ve
tim ornrıerı, bütun bu mazharlyetıere me- gidince ne görsek beğenirsiniz? Bizim fuka- kA.lette Vekil ile slyast ınüsteşar arasında her 
tellk v rmiyecek kadar geniş bir bolluk için- ra şoförlerln hepsi de cambaz kesUmemişler zaman noktainazar farkının doğurabileceği 
de mi ;) uztlyorlar? mi? bir ihtlll'ıt half de hilkfımetı zAfa dQçar ede_ 

Ben dun, bu uali, şoforlerlmlzin bizzat ii-ı.san bu kadar marifeti öğrendikten son- bUlr. Müsteşarlık_ mütehassıs bir memuriyet 
k nd rlne sordu Bana: ra, itfaiyede şoförlük edeceğine, Garden Bar- olduğundan Buyuk Millet Meclls1 A.za.sı ara-

Ne mün b t? dediler ... BU k1s, is- da varyete yapar, ayda 60 lira alacağına, gc- sında seçilecek siyasi ınüsteşarlarm da ihtisas 
t.nı bu. otorlerl k n ağlıyorlar. Çunku şlm- cede on p:ıpell kıvırır! ve kablllyetlerlnden ileride lstlfade edebllmek 
d r ::.emtten her emle otobus i~llyor. o- * içln idari ve lcrai vaztrelerde önce mfisteşar 
tob 1 r bizden ucuz oldukları halde, blzlm Görüyor musunuz? İnsan ıtfnlye komutn- olarak bulundurulmnlannın faydalı olar.Doğ! 
kad r ur ntle yol alıyorlar. Binaenaleyh, a- nını dinleyince şoforlüğe, takat şoförleri din- hakkındaki mülahaza da bunların çnJışa
h lı bıislerl tercih ettiği için, taksUer si- leyince ,taksi direksiyonu başında sinek av- caklan VeUıetıerde Pek tabii olarak vekilin 
n • a ıyorlar. Bu hal boyle devam ederse, lamıya imreniyor değil rnl? emri altında bulunncatlarından bu hal c
'e hele otobusler biraz daha çoğalırsa, taksi Yazımı bitirmeden evvel, bana bu sözleri nerJllerl üzerine mfiesslr olarak Atı lçin hlz
ı;oforleri, müşterilere kapı açamıyacakları söyllyen şoförlerin lslmlerinl de UAve edeyim met edebileceklerden umulan faydanın kuv
içın y Iculara avuç açacaklar!• ki, bu konuşmaları hayalen yaptığım samı- vet olması ihtimalini kuvvetli olamk mey-

Itfa e komutanının iddialarına taban ta- masın: dana çıkarmıştır. Kanunun tatblkından son-

(Baş ta.rafı 9 uncu sayfa.da) 
Sekizde vapurumuz demirlemiş ve do

kuzda kamaralarımıza yerleşmiştik. 
Aradan az bir zaman geçtiği halde iki 

defa ayni vapurda seyahat etmek insanı 
uzakta kalmış olan bir dost yüzü gör -
mek kadar memnun ediyor. Bahusus yol
cular arasında gene ayni çehrelere tesa
düf edilirse ... 

Vapurda her şey yerli yerinde idi. Ge
ne güvertede şezlong bulmak için ka -
marotun arkasından koşmak lazım geldi.. 
Gene ben açık deniz karşısında gözle -
rimi kapayıp dinlenirken yanıbaşımda, 

İtalyan kamnrot, sıcak ve sodalı sularla 
güvertenin tavanlarını, sabahtan öğleye 
ve öğleden akşama kadar temizleyip du
ruyordu. Gene lokantanın garsonu, ye -
mek vaktini bildirmek için günde iki de
fa bir elinde tuttuğu yuvarlak madent 
tepsiye, öteki elindeki çekiçle vurarak 
vapuru bir baştan bir başa dolaştı. 

Sofrada bir çok yeni yüzler de vardı. 
Fakat biz eski dostlar ayni masaya otur
makta tehalük gösterdik. İşleri için mem
leketine giden, İstanbulda yerleşmiş İs -
viçreli bir fabrikatör, çok memnun ve 
mes'ud gön1nüyor ve az zamanda İstan
bulu özlediğini tekrarlayıp duruyordu. 

Korenti gün ışığında ve kanalın iki ta
rafında örülü olan duvarlardan intişar e
den cehennem sıcağı altında geçtik. 
Akşam geç vakit Pireye geldik. Bura

da küçük bir vak'a keyfimi kaçırdı. Va
pura eşya yükleyip boşaltan hamal!ar -
dan biri kamarada yatağımın üzerinde 
devşirilmiş duran geceliğimi çalmış. Ka
marot: 

- Kabahat bizde oldu efendim; rıhtıma 
yakın olan pencerenizi kapatmayı unut
muşuz; geceliğinizi kanca ile çekip ai -
mış olacaklar. Esasen Pirede bazı bazı 
böyle şeyler oluyor ve biz bunun için 
tedbirler alıyoruz amma bu defa ihmal 
etmişiz, affedersiniz, dedi. 

Sabah gözümüzü açtığımız vakit bizim 

sulara yaklaşmıştık. Bir kaç saat sonra 
Türkün en şanlı muzafferiyet destanla
rından bir tanesi olan Çanakkale ve etra
fının sevımli silueti gözlerimizin önüne 
serildi. 

Büyük Harbde Çanakkalede gümrük 
memurluğu yapmış olan bir zat, etrafını 
çevreliyen bir kaç kişiye, büyük zafer 
gününü ve ondan evvelki kahramanlık 

günlerini halecanla anlatıyordu. Bu hi -
kayeyi dinlerken yabancıların gözlerin -
de beliren ha)Tet ve takdir, bir defa daha 
içime büyük bir sevinç ulaştırdı. 

Akşam yemeğinde, kenardaki masada 
dört beş Türk polisi vardı. Pasaport mua
melesini kolaylaştırmak ve yolcuları is -
tanbulda bt>kletmemek için bir kaç saat 
evvelinden vapura gelmişlerdi. 

Göğsüm kabararak ve içimde 
biıyük bir sevinçle seyahat intıbaları -
mm hu son satırlarını yazıyorum. 

İtalya, Fransa ve İsviçre hududlnrmı 
geçtim; hepsinde bir çok defa gümrük ve 
pasaport kontrollerine tabi oldum; fa -
kat bu kontrol işinde bizdekinden daha 
muntazamına rastlamadım. Hele vapur
dan çıkarken eşya nakli ve gümrük mua
yenesinin intizamı şaşılacak kadar düz
gün ve kolaydı. 

Başka yerlerde olduğu gibi hamalla -
rın arkasından koşmak, ücret için onlar
la çekişmek ve neticede aldanmak, İs • 
tanbul nhtımına ayak basar basmaz 

mevzuubahs bile değil. Elımizdeki nu • 
mara ıle, tarife mucibince, resmi gişeye 
paramızı yatırmaktan başka yapılacak 

bir işimiz kalmamıştı. 

Notlanrnı bitirirken, dosta ve düşma· 
na karşı göğüslerimizi gere gere övüne
bileceğimiz bu intızamı yaratanlara can· 

dan teşekkürlerimi göndermeği en tabii 
bir vazife saydığımı söylemeden geçemı· 
yeceğim. 

lı1.Berkand 
-SON-

bana zıd gelen bu sözler benl hayll hayret.e 2681 numaralı taksi eoförü Ahmed, 2648 ra bu vazifeye alınan bllgl ve ltudretlerUe 
du urdu: numaralı tabi şoförü İsmail, 2137 numaralı güzide ':1sınan halz arkadaşlann sekiz ay 

- o halde, dedim, niçin daha mes'uliyet- tak.si şoförü İlhami, 2797 numaralı tnksl şo- içinde gordüklerl tecrübe ile bllfill edJndlk
siz bır iş nramıyorsunuz, faraza niçin ltfal- forü Cemli örıcn, 2801 numaralı taksi şoförü Ierl kanaat neticesinde siyasi müsteşarlıkla

Said, 2508 numaralı taksi eoförü Orhan, 1958 rm lhdasında derpiş edilen faydaların husul 

Fransa_.da bir suikasd J Nankine doğru Japon 
Teşkilatı daha bulundu }teri hareketi durdu 

(Ba.ştarafı l inci sayfada) 
yeye ror olmuyorsunuz? numaralı tnk.91 fOfcirü İsmail Uçansu ve 1769 bulmadığı netJceslne varmışlar ve kAffesl va-

Ayn yn dinlediğim bütun fOförler, bu su- numaralı taksi f()förü Maz.lflmt zlrelerinden anannı dlllyerek bu kanaatle-
nlıme ağızblrll •ı etmiş gibi aynı cevabları * rlnl izhar eylemişlerdir. Şu hale göre devlet 
\'erdıler: teşkllltında zA! husule getiren bu teşkllA.tm 

- v kıfı. tnkslde lş yok. Fakat takside ça. Ne dersiniz? Şoför buhranı yüzünden, ıt- lüzumsuzluğu bir preııslb olarak tah:ıkkuk 
Jışln şoför, peynir ekmek de bulsa. bürrlye- faiye asri otomobillerini müzeye koyup, pi- etmiş ve bu sebeble müsteşarlık teşkilrıtının 
tıne sahlb olduğu için memnundur. yasaya milzedeld. aUı arabalarını mı çıkara- ilgası yerinde olacağı mütalea edilmekte bu-
Vakı , otobüs şoforlerl. 24 saatte 4-5 lira cak acaba? ıunmuştur .• 

alıyorlar. Yani 24 saat, göz kırpmadan çaba- Nad Sada.ilah - -· - ---...-..----
Yeni lstanbul limanı lzmit garında 
inşa ediliyor Bir tren kazası 

(Bel§ tarafı 1 inci ıayfada) 
yetı kararı .çıkması üzerine müstakbel b · 
manı Yenikapıda yapılması için ~ehir

cılık nütehassısı Prostun ileri sürdüğü 
fıklfd ·n kat'i sekilde vazgeçilmiş bulu -
nul ktadır. Lımanın Yenıkapıda inş~sı 
çok ı asra!lı görulmckle beraber limanı
mıza muameleli veya transit gelen ve ge
çen \ purların sayısı itibarile de yukarı
da hududunu çizdiğimiz sahanın kafi ge
lece~ tcsbit edilmiştir. Ayni zamanda bu 
s:ıhndaki tesisat, Yenikapıda yapılması 
ilcıi ürülcn lımandan çok ucuza malol
makt ır. 

Bt hada in<:a edilmekte olao rıhtım-
lar ~ ımi beş buyük vapur yanaşabile -
c kl"r Yapılan tedkiklere göre de lıma 
nırr ıza en çok vapur geldıği vakit S!lyısı 
yirrr n fazlayı bulmamaktadır. Bun -
dan ra limanda seyrusefere engel o-
lan bal:ıra vapur bağlanmıyacaktır. 
Ycnı tesisatı vapmaktan gaye şudur: 

(Bcıştarafı l inci sayfada) 
Bu akşam Haydarpaşadan hareket e

den Adapazarı postası saat 18 i çeyrek 
geçe İzmit istasyonunda durmuştur. 
Trende bulunan yolculardan Mustafa is
minde bir köylü, trenin durmasında~ is
tifade ederek istasyondan su içmek ıste
miş trenden inmiştir. Bu sırada da, kar
şı ~raftan ekspres gelmektedir. Mustafa, 
önce ekspresin geldiğinin farkına vara -
mamış, çok yakininde birdenbire bir gü
riiltü duyunca başını o tarafa çevirmış -
tir. Ekspresın kuvvetli farları, Mustafa
run gözlerini almış, zavallı köylü, hattın 
üzerinde biliıhareket kalmış, kaçama -
mıştır. Makinist karşısında birdenbire 
bir adam görünce frenlere sarılmış ,fa
kat treni durdurmağa muvaffak olama -
mış, lokomotif, zavallıyı tekerlekleri al -
tına alarak ikiye bölmüştür. Tren, Mus
tafayı ezdıkten sonra yedi sekiz metre 
kadar gitmiş, durmuştur. Köylü tekerlek
lerin altından ölü çıkarılmıştır. 

Devlet daireleri 
bevıet dalrelerlnln VetCüetlere aynlması 

hakkındaki kanunun değlft1rllmes1ne dair 
olan teklif encümende 111 şekli almıştır: 

,icra Vekilleri heyetinin kaç velc1lden te
rekkilb edece~i Başvekilin teklltl ftzerlne 
CumhurreWn!n tasdlkına iktiran eden ka -
blne lzasına göre taayyOn eder. Devlet daire
leri blrt Başveuıet olmak üzere lşlerin inld
şafına göre ve devlet l§Ierlni lilzummz yere 
parçalanuyacat surette Başvekilin teklifi ve 
Cumhurrelsln1n tasdlkı ne VekAletıere tı\k -
sim olunur .• 

Bu renı vaziyette tanundald devlet vekll-
11.ğl slstemı tamamen taldınlmll olmakta
C:ır. Devlet dairelerinin bu kanun çıktılı.tan 
sonra alacağı yeni şekll ve hükOmet makinem 
nln arzedecetf yeni manzara önümüzdeki a
yın b&IUlda belll olacaktır. 

Muallimler arasında 
Tayin ve terfiler 
Ankara, 24 (Hususi) _ Ankara 2 ncl orta 

okul mualllmlerfnden Gürel l inci orta okul 
mualllmlli:rfne tayin edilmiştir. An.cara 1 in
ci orta okul mualllmlerinden Nihal Muzaffer 
ve Sallh stajlarını bitirdiklerinden mualllm
Jiğe terrı etınlşlerdlr. 

Tevkif edilenler arasında cCroix de 
Feu• (Ateşhaç) teşkilatının reis vekili 
de bulunmaktadır. 
Diğer taraftan eski Ateşhaç cemiyeti 

reisi Larok'un da tevküine karar veril
mişse de kendisi bulunamamıştır. 

Dahiliye nezaretinin bir teblii:ri 
Paris, 2-4 (Hususi) - Sağ cenah ga

zeteleri dahiliye nezaretinin neşrettii{i 
tebliğde : 

- c:Meydana çıkarılan komplo Fıan
sada evvela diktatörlük, sonra da kral
lık tesisini istihdaf ediyordu» denilmek 
te olmasına rağmen meselenin i'zam e
dilmekte olduğu kanaatini muhafaza 
etmektedirler. Bu gazeteler: 

- Polisin tahkikatı kafi değildir, 
muhakeme safhasını bekliyelim, diyor
lar. 

Yeraltı salonlar 
Paris, 2-4 (Hususi) - Zabıta ayan a

zasından müteveffa Coty'nin şatosunda 
yeraltı birçok salonlar keşfetmiştır. 

Geyvede odun buhranı 
Geyve (Hususi) - Birçok yerlerde ol

duğu gib", burada da yakacak buhranı 
vardır. Köy1üye, iki ay evvel orman ida
resinden orman satın aldıkları halde, he
nüz kesim yeri gösterilmemiştir. 

Ne halk, ne de devair, daha, kışlık ya
kacaklannı temin edememişlerdir. I~öy
lü ler, bahçelerindeki ağaçları kesip yak
maktadırlar. Trenin makinisti yakalanmış, tahkikata 

başlanmıştır. 

Makinistin kabahati olmadığı söylen -
mektedir. 

* 

Davudpaşa ortamektebinden Cemal Eskişe
hir lisesine, yuksek mualllm mekt .. bl _rr.ezun
lanndan Sabahat Trabzon lisesine, Ist. Kız 
Llsesl stajyerlerinden Cevad tertıan mııalllm
llğe, Gazi Lisesinden Gaffar ve Mirza ı in- Evvelki giin kesilen birkaç araba odun 
cı orta okula, ı inci orta okuldan Mehmed pek pahalı satılmış ve hemen kapışılmış
Ankara Erkek Lisesine ı inci orta okuldan tır. Yakacağa, belediye narh koyacaktır. 
Muhtar Gazl LL!eslne, Gazl IJsesinden Muç-

(B:ınrırafı 1 inci .ayfada) 
hatların takviyesi için, ileri hareketh 
muvakkaten durdurulmuş olduğunc 
iddia etmektedirler. 

Japon tayyareleri bugün Kanton 
Hunan ve Nankini bombardıman et 
mişlerdir. Bombardıman neticesinde 
Hunanda 160, Nankinde 20 kişi ölmüş· 
tür. 

Tayyareler 
atarak, halkı 
m~lerdir. 

Kantona beyannameler 
teslim olmağa davet el-

l\lukabil taarruzlar 

Londra, 24 (Hususi) - Çin memba
larına göre, yeni kuvvetlerle takvıye 
edilen Çin kıt'aları Şanghay mmtaka
sında mukabil taarruza geçmiş ve Tay 
gölü etrafındaki bazı kasabaları istir
dad etmişlerdir. 

imtiyazlı mıntakada arbedeler 

Londra, 24 (Hususi) - Şanghayda
ki Fransız imtiyazlı mıntakasında ar
bedeler çıkmıştır. 

Çin mültecileri yiyecek satan dük
kanlara saldırarak yağmacılığa ba.!lla
mışlardır. Polis, yağmacıları dağıtmtş
tır. 

Bazı tevkifat yapıldıktan sonra, in

zibat temın edilmiştir. 
__.. ................................................. -----

Resimli zabıta 
hikayemizin 

hal şekli 

Talı ıl ve tahliye işlerini makineleştir -
mek 'üccar eş) asını mavnalarda bekle
mekt n kurtarmak, bunun için asri an -
t'"epo1 r vücuda getirmektir. Avni za -
nıand Kunıçeşmede modern bir kömür 
mınt kası tesıs edılerek vapurlara ucuz 
ve ko y kömı.ir vermektir. Rıhtımlar, a:"l
trepo!ar ınşa edildıkten ve yeni yolcu sa
lonu vapıidıklan sonra İstanbul limanı
nın yüzü ve çerçevesi çok değişmiş ola -
caktır Bütün bu işler iki senede başa -
ıı!ac ktır. 

Dün akşam ekSpres, bu kaza yüzünden 

Haydarpaşaya 85 dakika taahhüde gel -
miştir. 

teba ı inci orta okula, Gazi Lisesinden uıvı. Ayni zamanda bir de koru satın alacak, 
ye 2 ncl orta okula. Ankara Kız Lisesinden maliyet fiatı üzerinden halka satış yapa- Fanedelim ki, pence.renin dlflnda b•-
Abdurrahman Ankara Erkek Llseslne, Gazi caktır. lanan ma keli adam slısiniz (4 numaralı 
IJsesinden Arif Ankara Erkek Liscslne, An- Trabzon hastanesı· resim) ve eT sahibi de beyninize dotru 
kara Erkek Lisesinden saıde Ankara 1 inci bir siliıh dol'rultmuştar (5 numaralı re-

Gemlik parti kongresi 

orta okuluna tayin edilmişlerdir. Trabzon (Hususi) - 250 yataklı Nü- sim~. Ne yapanıınu! Hemen l'Ö&deD 

1 '[' K / E Gazl Lisesinden Nimet ı lncl orta clrula, h k "f ı· kaybolur ve kaçar ırıız delll mi! lf&e ngl lz ra ı ge mune astanesinin eşı p anları ve nihai 
Gazı Lisesinden Adalet ve Şefika 2 ne! nrta- müfettiş te böyle besabladı n müliha-

•• prC1J
0

eler Sıhhat Vekaletinden Trabzon 
'I T.z u••m /erin/ va Gazi Lisesinden Seniha Ankara Kız Ll - u.larına devam etti: 
u; ~~e Gazi Lisesinden Mefharet ve Nazlı vilayetine gelmiştir. Pek yakında hast;t- Gene farzedelim ki, turşunlarm, nıa-
Çok beğendi i tncı' orta okula tayin edilmişlerdir. nenin inşası münakasaya konulacak ve nena kurşunu olduf'Unu biliycınun .... 

Grnılik (Hususi) - Halk Partisi Ba- İstanbul İnönü Kız orta okulundan R~uf 1 bu muazzam sağlık eserinin teme Heri ilk resimde satıcının b'lt kurşunlar bar-
l!kp rı n:>hi'" e kongresinde bir bando (Baştarafı l inci sayfa.da) İst. Kız Lisesine, ist. Kız Lisesinden Halıde 

1 

atılmış bulunacaktır. snlan kcark11tma!P elveriflidir dedllin! 
" İ f r orta ok ıuna üskıidar 3 üncü orta o- . . hatırlayınız. O zaman ne yaparsına .. ta'-ımı tesı'"' ve muallı"m getı"rtı"lerek mu-s- ngı"liz kralına, kral ailesine ne is ...,apa u · Ti·abzon beledıyesi yem bir kimyah"'ne · ._. -•·-

.!' "' kulundan ceUH Fatih orta okuluna, Gelen- _ .. • .. Bittabi hemen ilerler ve lsteditınmı _... 
ta"d f! nçlerin yetiştirilmesi, bunun için Ege yaş üzümleri ve kavunları iyi ha- bevi orta okulundan Zehra ist. Kız Lt.seslne, ac;mıştır. Butun gıdaı maddeler burada sınız değil nı.i? Dolayısile, tabancanro 
altı k·c:ilik bir komisyon teşildi, kanall- zırlanmış güzel ambalajlarla takdim tl'skudar 3 üncü ortadan TürkAn üskfldar tahlil edilmekte ve çok iyi neticeler a!ın- alelade bir oyuncak olduğunu bilen bir 

?., •• "' tesı·~atı vapılması, mahrukat bJh- edilmiş ve çok beg· enilınic:tir. ı lncl ortaya, İst. Kız mualllm mektebinden maktadır. insan bu i i yapmıştır. Bu da evin içini 
- " ""' k rt.aya Sh•as -·- ve efendisinin nesi var, nesl yok o1duğu-ranın ,, önüne geçilmesi, kasaba yolu ile İngiliz gazeteleri yaş meyva ve Ü- Sureyya ve Seniha Çapa ız 0 

d z 1 

1

- · ·- · · ' - 1 nu bilen u aktan başka birisi değildir ve 
• . . • b" . .. ··ı··kte Tü" k" . ..k k k" erkek muallim mektebinden Turgu ongu - F"t Tür" it lla K d 1 . - r ttıc 

moza .. ııgının modern bır hale ıfragı, ır~umcu u r ıyenın yu se mev ı- dak orta okuluna, İst. Erkek muallim mek- ı re, n urumuna yar ım çı~ bu ınanl:ı, uş:ı.ğı tevkif eden mu e ·•· 
satış koopera~ıfı tesisi ternennı <?dil- im tebaruz ettiren yazılar y:ızrnakta- teblnden Şükru stajyerllkten mualllmllte la- en uypn fırsatlardan biridir. I kıymetli albümu u ağın odasında buldu. 
miştir. ırlar. yln edilmişlerdir. --
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Kullanmakla bütün grip ve ağrılara 
karşı sıhhatinizi sigorta etmişsiniz 

demektir. · 

BAŞ· DIŞ 
NEZLE· GRiP 
ROMATiZMA 

MAFSAL 

ağrıları ve bütün 
ağrılara karşı 

1 

icabında günde 3 kaşe ahnablllr. 
Mideyi, kalbi yormaz, tesiri gayet anidir. 

Taklitlerinden sakınınız ve ısrarla SEF ALİN' ı arayınız. · 

1 

- . • -' • • ı · • ı;r •. , 1;_ ~·~ • ; .'.' : 

İç ve eh~ basur memelerinde, basur meqıeJeriııiıı her türlü 
iltihaplarında. cerahatlenmiş fistüllerde, kanayan buur me
melerinin tedavisinde daima muvaffakiyetle şıifayı temin eder. 

inhisarlar U. Müdürlü~ünden: -
I - İdaremizin Cibali Tütün Fabrikası etrafına şartnamesi mucibince yapıla

cak trotvarla binanın harici badana işi pazarlık usuliyle eksiltmeye konul
muştur. 

1I - Keşif bedeli 986 lira 32 kuruş ve muvakkat teminatı 73-98 liradır. 

JIT - Pazarlık 7 /XII/937 tarihine rast lıyan Salı günü saat 14 de Kaba taşta Le
vaz1m ve Mübayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

IV - Şartname ve keşifnameler 5 kuruş bedelle hergiin sözü geçen şubeden 
a::.ınabilir. 

V - İsteklilerin pazarlık için tayin edHen gün ve saatte yukarıda adı geçen 
komisyona gelmeleri ilan olunur. cB.> c7867> 

ı 9 37 SELANİK beynelmilel 
sergisi tarafından 

ALTIN MADALYA 
ile tllltif edilmiıs olan 

AŞÇIBAŞI markalı 

LÜKS ve EKSTRA 

MAKARNALAR 
En iri makarnal rdır. 

Siparişl.:ırin doğruca fabrikaya 
verilmesi rica olunur. ~ 

Dr. H A F 1 Z C E MAL 

T ABii G ÜZELLIK 
ve 

Göz b~yayıcı reklamlar 

Tabii güzel görünmeğe muvaf -
fak olmak için dünyanın en büyük 
cild güzelleştirme fili.mi olan P. 
Dr. E. WİNTER'in formülü muci -
bince hazırlanan yağlı, yağsız ve 
acıbadem VENÜS kremlerini kul -
lananlar ömürlerinin sonuna ka -
dar VENüs gibi güzel ve cazibeli 
kalırlar. Masa başında uydurma 
ve halkımızı aldatan göı boyayıcı 

reklamlara inanmayınız. Ter.ltib, 
tesir ve kıymet itibarile dünya yü -
zUnde KREM VENÜS'den daha 

SON POSTA 

.. ' 

TURK TiCARET BANKASI A. Ş. 

MERKEZi: ANKARA 

HER NEVi 'BANKA MUAMELAT/ 

Her ay faizleri ödenen: 

KUPONLU VADELi MEVDUAT 
.. 

ş u 183 E iL E R: 
---

ANKARA: .Adapaz•" Boz6yUk Gemlik 

iSTANBUL: Bandarma Bursa iz mit 
Bartın DUzce Safranbolu • 

Telefon: 2316 Bolu . Eskişehir TeklrdaA 22971 

• 

Türkiyenin her tarafında muhabirleri vardır. 

TELGRAF ADRESi: 

Umum Müdürlük: -TUBKBANK - Şubeler: TiCABBT 

\ 

·rn.•,""· . ..,...~Zil ;,. 

ı 

} 

f 
1 

(Lokman Hekim) 
Dahiliye m.ütehassısı: Pazardan maada 

lıer;1ln <2 - 11) Dtvanyolu numara 104, ev te• 
lefonu 22398 - 21Mfı 

. üstün bir KREM mevcud olmadı -
ğmı sayın halkımıza kat'iyetle ar
zederiz. Nureddin Evliya Zade 
Müessesesi, İstanbul. 

öksUrenlere ve 
gölU• nezlelerine .................... , KATRABN BAB.B.I EB.Baı 



s•M POST-& ~.,~ 

SEVGİLiYE MASAL .. Son Posta " nın 

Hi,_:,,İyeal 
Tezgahın üstüne belki elli top kumıı 

karmakarışık yığıl~tı. Biraz soI&wı 
yüzlü genç ve ince bir kadın onları ayn 
ayrı bakıyor, fakat bir türlü bejenemt
yordu. 

Bciki iki saattenberi orada bulunu
yordu. 

- İstediğim kumaş sizde yok; yorul
mayınız! 

Dedikçe: 
- Aman efendim, vazifemizdir. Bizde

ki çeşıdler hiçbir yerde yoktur. Şu kah
verengi damalı ... 

Diye raflardan yeni toplar ind.irilJ). 

yordu. 
Genç ve süzgün kadın hırçınlaşıyordu. 

Gözleri kapıya döndü ve sıcak bir melln
koli :çinde dalıp dalıp giden bakışları da 
akşanıın dışarıya çöken rengine bürün
dü. Kolundaki saate hızla ve merakla 
baktı, sonra satıcıya: 

- Affedersiniz, vaktim yok, başka gün 
gelirim. 

D:yerek dışarıya doğru sanki koştu. 
Sokakta ancak yirmi adım kadar git

mişti ki bir başka kadın onu kolundan 
tuttu ve gözlerinin içine baktı: 

- Ayol bu nasıl gidiş? Neredeyse çil
neyip geçiyordun. Seni çok gtireceğim 

geldi. Tebrik ederim. Evlenmişsin! 
Durmağa niyeti olmıyan süzgün ka:. 

dın. kendisini lafa tutan arkadaşının son 
sözlerinden hoşlanmıştı. 

- Evet! 
D.yerek saadet ve gururla gülümsedi. 
Halbuki diğerinin kırmızı yüzünde, par-

lak bakışlarında ince bir alay seziliyordu. 
- Nası:isın? 

- Pek me~'udum! 
Diğeri bunu hiç beklememiş gibiydL 

Ağzından kaçırdı: 

- Yaaa!. .. 
Sonra yaptığı gafı düzeltmek için: 
- Hem de şairmiş! 
Dedi. 
- Yarın kabul günümüz. Gel de sanı 

anı tırayım. 

- Yarın bir randevum var. Başka za
man ... Zaten gördüm. Konuşmadık ama ... 
Dudakları bükülüyordu ve süzgün yüz

lü kadına acıyan bir hali vardı. 
Diğeri bunu sezdi : 
- İlk görüşte sempatik değildir. Ufak

tefck. gösterişsizdir. Hatta soğuk görü
nür. Fakat ... 

Evi unutmuş gibiydi. Arkadaşının yan
lış görüşünü herhalde düzeltmek istedi
ği anlasılıyordu. Hemen oracıktaki pasta
neyı gösterdi: 

- Allah aşkına biraz oturalım. geni 
çok tizledim. Çabucak ayrılmak istemem. 

Girdiler. 
Süzgün kadın şimdi hep kocasının t&. 

ze hemen görünmiyen iyi taraflarını an
Iatmağa çalışıyordu: 

- O kadar tatlı ve güzel konuşur ki... 
Her akşanı beni bir masalla uyutur. 

- Masalla mı? Ne masalı? Şu, helv1tcı 

• Soa Poeta.ı. nıa 
edebi fOIDUI 

-41 -

Yazan: 
Kadlrcen Kafll 

• Türk borcu tahvillerinin kupon te("i;ah bugün baş~ıyor • 
Her kupona 79,40 kuruş faiz vel ilecek 

Dün, altın, bir lkl kuruş daha yükselerek yanbeklr Mardin EIAziz ve batt& lataüala 
1097-1098 kuruşa satılmıştır. Altının her gün kadar satılan bu fasulye Mqumuzun üo-
birer, lklşer kuruş yükselmesi, Anadolunun ııomik durumuna mühim bir açıklık ftrlDlf· 
bazı mahsul mıntakalarında ve bilhassa Ka- tir. 
radenlz havalisinde köylünün mahsulden al- Toptan kilosu beş kuruta satılan ba fa· 
d'1'ı parayı altına çevirmekte devam etnuı-

>& ı snlye piyasada bu sene daha ziyade mottert sinden llerl gelmektedir. 
i lt i d B Iz

. lr bulmuş ve hemen kAmllen satılllllfUr. 
p yasaya a ın, en z ya e, ursa ve m 

havallslnden gelmektedir. İstanbulda satan- Havagazı ve elektrik fiatlan 
ıar da varsa da, taşradan gelen altına na
zaran istanbulda satanların adedi pek az
dır. 

Altın fiatlarının, nihayet Jl}bqına kadar 
bugünkiı vaziyeti muhafaza edecetı, belki de, 
birer ikişer kuruş, blraz daha yükseleceği, 

ipka edildi 
Havagazı, elektrik tarife komisyon· 

ları toplanmış, tarifeyi tedkik edip ip
ka etmiştir. 

yılbaşından sonra taşradan talebler azalın- ~-••••••••••••••~ 
ca gene düşeceği tahmln olunmaktadır. 

....... Ferihcıetğım, ıen büsbütü" çoculc olmu ısım! Bu vatanlara WIAıyorsuft cıemek? 
güzeli, ağlıyan narla gülen ayva pbl mi?., lacak kadaı le~e~iz ~ları şimdi engin 

- Hayır ... O masallarıııı hep kendisi bir saadetle gulumsüyordu. 
yaratır. Diğerinin yüreğindeki acıma duygusu 

Uydurur, demiyordu. yüzüne vurmuştu: 
:Diğeri gülüyordu. İçin için: - Ferihacığım, sen büsbütün çocuk 
_ Vah zavallı Feriham, yeniden ço- olmuşsun! Bu yalanlara inanıyorsun, de-

cukluğa dönmüş! mek! Ger~~~- mi sanıyors~ yoksa? ~ 
Dediği besbelliydi. - Büsbutün ya.lan değıl! Elbet dogru 
Süzgün yüzlü sıcak fakat mellnkolilf tarafı da var. Fahır bunu anlatarak lıana 

bakışlı ince ve genç kadın anlatıyordu: .-Seni seviyorum!> demek istiyor! Yalan 
- Mesela dün gece bir masal söyleme- da olsa, ne güzel! 

Türk borcu tahvilleri 
Türk borcu tahvlllerlnin kupon tediyatı 

bugün başlamaktadır. Merkez Bankası, beher 
tahvil için 79.40 kuruş faiz tesblt etmiştir. 

Tediyesi yapılacak kuponlar 500,000 i Tür
kiye dahilinde, 1,500,000 1 de Tlrtlye harl
cinde olmak üzere 2.000.000 tanedir. 

Türklyede tedlyat Türk liraaı, Türkiye na
rlcinde de Fransız frangile yap.ılacaktır. 

Evvelki gün 14.75 lirada kapanan Türk bor
cu tahvilleri dün İstanbul borsuında 14.95 
kuruşta açılmış, fakat, biraz 10nra Londra 
borsasında düştüğü haberi alınması üzerine 
düşmeğe başlamış, yirmi kul'Uf düşerek gene 
14.75 kuruşta kapanmıştır. 

Bugün, Londra ve Parlste ftat yüksek ol
mazsa Türk borcu tahvlllerlnln biraz daha 
düşeceği tahmin edilmektedir. 

'fütün re-kolteai 
sini istedim. Peki, dedi. Sordum: Kırmızı yüzlü kadın güldü. ve dudak 

- Bu masalın adı ne? Canım, dedi, ne büktü. Budala, sözil dudaklarının ucunda Yeni sene tütün rekoltesi. tahrir ve talı. 
minlere göre 67 küsur milyon kUo kadardır 

olacak, sevgiliye masal. .. Daha iyi isim asılı kaldı. Geçen seneye nazaran bu J1} rekoltesinin 
mi var bundan ... Bu adı beğendim. Ne - Çok oturdum; Allaha ısmarladık! 3-4 milyon ldlo kadar az olman, piyasanın 
güzel, dedim. Seni dinliyorum. Bana gül- Diyerek uzaklaştı. bu sene daha canlı ve barareW olacağına 
me. Dinle de ondan sonra söyle. Her ney- Süzgün ve ince kadın onun arkasınrlan delll addedilmektedir. 
se, masalını bana anlattı. Fahir, kocamın mırıldandı: Karamanda bereket 
adının Fahir olduğunu biliyorsun, değil - Scnınki böyle ıeyler söliyebiliyor Karamanda sonbaharın ilk gtlnündenberi 
mi, evet, Fahir bu dünyaya gelmeden mu? başlıyan sürekli yağmurlar y1nn1. otuz se-
önce Allah ona da herkese olduğu gibi Başı dimdik oldu ve bakışları birkaç nedenberi benzeri görülmlyen bir bereket 

vermiştir. Eklll§ geçen seneden Jftzde alt
dünyanm güzelliklerini birer birer gös- saniye için çelikleşti. Kocasile övünüycır- mi.§, yetmiş nlsbetlnde daha ~ktur. İnhlsa-
termiş. Seni oraya göndereyim mi, de- du o... rın üzüm, Ziraat Bankasının bulday alımı 
miş. Yeşıl kırlar, çiçekler, çağlıyanlar, Ve tombul arkadaşının arkasından ba- mubitımız tarını ve tlcaretlnl tnklfaf ettlr
kumsallar, her çeşid içkiler, birçok eğ- karak söylemek istediği cbudala> sor.ı- miftlr, bllhUsa Ziraat Bantunın köylüye 
lencelerin hiçbiri onun hoşuna gitmemiş. nü, dudaklarının ucunda güçlükle tuttu. lkrazatı çirtclllk işlerini kola71qtınnıştır. 

j stanbul Borsası kapanış 
fiatları 24 - 11- 1937 

ÇEKLER 

Açılı, Kapa mı 
Londra 'i24.2S 624.00 

Nn-Yd 0,8Jts o.aoııs 

Paril ".S7 ıs.sns 

M11&no lS.2162 15,2025 

Brtıael 4,7425 4.7120 

Atına 87.S.S 17.SI 
CeneTn S,4625 S.4'S7 
eotra 64.0768 64.1025 
Amaterdam 1.44 ı.+u• 

Prac 22.7665 22.n56 
y17&na 4.229(1 4.D 
Madrld 13.7756 U.JllS 
Berlln 1.98SJ 1.91«) 
VarfOY& •.:n;a 4.ms 
BudaptlfW 4,024.) 4.11256 
Bllkr8f 106.8432 106.891U 
aeıarad ~.S614 kS7S 
Yokohama l.iS2l l.7S.!O 
Mo.sko'f& 23.S476 2S.SJ7S 
l!ltokholm l.ıu7S s.ıoea 

ESHAM 

AÇUlf ~··· Anadolu fiil. 1' eo 
2S.OS pee1n 2S.OS 

A. fm. ,. IO ndeU VJ,J() uo.oo 
BomonU - Nektar o,vo f),Oı) 
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İstemem, demiş, ben burada rahatım. Bir Kim haklıydı? Mut faıulyeai 
tek eksiğim var ama, onu bir türlü ken- İnsanla hayvanın bir farkı da burada MUI (Hususi)_ Bundan dön aene evveli- ._ _______ ,;_ ______ -ti 

dım de anlıyamıyo.rurn .. Ma.d em ki o dün- sırıtıyor: Hayvıanlar birbirlerine masal ne kaclar memleketimizin 1ualJ'e ihtiyacı t s T j K R Az LA B 
d kt d d d mi F Vanda yetiştlrllen mahsulltla temin edlllrdi. ı--------.-------1 

ya a yo ur, ne ıye gı eyım, e f, a- söylemesini bilmezler... o vakitler İzmir jandarma efradı cedide he- A,.ı.., ~ 

kp:~c~r:~:a~e~:d~~am~::~ı: k:~~ 1 YARINKİ NÖBHAMIZDA: sab memurluğundan naklen dol'u1a gelen Tirit borcu ı ptt1n c
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775 ve beraberce getlrdili üç buçuk kllo lr1 ve • • 1 vadeli "' ... 
yola ve. orada mışıl mışıl uyuyan birkaç Vazodaki gUll8' güzel daneu fasulye tohumunu blıızat hazır- • • u vadelı 14.JJ 14 •• ., 

aylık bır kız çocuğunu da göstermif. Bir Anlatan: lbralıim Hoyi lattıtı bir tarlaya eken ve o sene lçln 117 kllo 1---------.!.--------1 
de ona bak. Onu biraz önce oraya gön- ================ mahsul alan celdl Qüngör bu t'1 kiloyu ı- 1 _____ T_A_V_l-=-L_A~T------: 
derdim, gidersen senin olur! dem§i. Fa- - 1 •• anbuldak·ı~ ilk ve ortamekteb kinci sene civar köylere tohum dalıtacak de- A~ı ~ 
hirin yüreğini sıkan düğüm birdenbire 11t recede fazlalaş\ırmıştır. KöyUllertmız bu be- AD&dolıa 1 pe. QO.lllt oo.ao 
açılmıı ve derin bir oh çekmif. Hemen talebeleri reketll mahsulün revkallde randıman ver- • 1 vacleıı uo.oo oo.oo 
Allahm önünde dize gelmif ve yalvar- Kültür Direktörlüğünün hazırladı -

1 
dlğın~nlöv~ piyasada çok iyi bir ;::_tıa halındı- : ~:: :::: :: 

mış: Beni dünyaya gönder. Madem ld o ğı bir istatistikle İstanbuldaki ilk mek g runce mütealdb seneler _.. da a ıe- AD&dOI• mtl. peelD l)O.OO 0~.11 
kız oradadır, beni de gönder! Ben yalnız teb talebesi yekWı 712 059 orta mek- niş ekim hazırlıklarında bulunarak bölge pi-

u • • k yasasında mühim bir mevki tutmt11tur. Bu P ABA LA B 
onu istiyorum, onsuz hiçbir yerde yaıı- teb talebesi yekWıu da 75,000 olara gün sen vt bir b k mil ._.,_ d sin ı---------.,--------11· . . . d e uçu yon....., erece - -''•• 
yamam, ve böylelikle dünyaya ıelıniş! tesbıt edılmiştir. Bu talebe mevcu una de hasılAt veren Muşun bu temls fasulyesi • ~ 8abt 
O çocuk benmişim! nazaran rnekteblerde yeni şubeler açıl- doğu illerinde büyük bir ıöhret kazanmıt- : ~~:~ B. 1~~ 1:: 
Ferihanın gözlerinin derinliğindeki sı- rnasına lüzum olmadığı anlaşılmakta - tır. ' 

cak melankoli ve duru pınarlara örnek o- dır. Erzurum, Karaköse, Van, BlW.. Sllrd, Dl-

- Yuaa :;ı f Haili Fürt tm"'L 
1 

Düne kadar yalnız avukattım. Bun- Diye bana elini uzattı, arkasından da 
dan böyle haklın de ben olacağım. Mahmureye dönüp: 
Nasıl ki işte kendi karanlık rnahke- - Küçük hanım, ne diktirecekainiz, 

memde kürsüme kuruldum. Kafamda- dedi, gelinlik elbisesi mi? 
ki cürmü, ihtirasıma karşı bir hak gö- Mahmure bu alaydan kıpkırmızı ke
rüyor ve kendime şimdiden beraat ka- sildi. Ben hırsımdan dişlerimi gıcırdat
rarı veriyorum. tım. Terzi kadın tel8şla modellerini ö-

lar tehlikeyi hiç anlamıyorlar. Benden 
hem kaçıp hem yanıma sokulması, üs
telik yeni elbiseler istemesi, bütün bun
lar fena bir oyun ... Evet, evet, küçük 
kızlar hiç tehlikeyi anlamıyorlar. Ya 
ben, ya ben, bu yaşımda, damarla~~ı 
yakan ve gözlerimi karartan bu ıhtı
rasla onu o tehlikeye bir somnambül 
gibi adım adım çekmiyor muyum? 

Gülsüm, otuz yıllık ihtirasının şah- cağım. Meğer dün gece bana o korkunç Acaba ikimizden hangimiz, o mu, 
lanan kudreti~e beni. k_ıskıvr.ak etmiş, rüyamı hakikat diye yazdırmış! Doğru ben mi, yakın bir facianın perdesini a
alevde_n nefesı nefesımı yakarak, Ad- doğru yazıp giderken ne diye o zAfa çacağız ? 

Ben geberip gideceğime, diyorum, is- nümüze döktü. Nerimana gelince, sö
terse bin Mahmure beyaz döşeklerin- zünden memnun, mağrur bir edl ile 
den çamurlara yuvarlansın! çek.ildi gitti. Tabii çekilirken de, ikinci 

nan dıy: h.~çkıra .?ıç~ıra soluyordu. uğradım da gardrobu açtım ve o ceke- zavallı Mahmure! kaç, uzaklaş ar-
~u ~-~~bum ı:nuydu? Yo~ Gü~: tin cebindeki şişeye el sürdüm? Hal- tık ... canavar yaklaşıyor .• 

~~n'.. ı ı edekı kuru ot yıgınları gıbı buki GUlsümle konuştuğumuz sözleri 
gogsumde çıtırdıyan iskeleti mi? peğiştirmişim, o asılsız vak'ayı da icad H Atustos 11138: 

- Hortlak! hortlak! diye haykır~ etmişim. Gülsüm bana sadece: 
~k~ baş~~· .. iki .. v~cudlü hortlak!.. Niçin - Bilmem, siz daha iyi bilirsiniz. Canavar bu akşam evliya kılığına 

Neden çek.inecekınişiın, değil mi ki bir el sıkmasına hiç lüzum görmedi. 1-
yaşamak için öldürmeği bile hak sa- sabet de etti. Çünkü o zaman belki o e
y~lar var! Fakat böyleleri kan içen- li b~küp ?ileğinden ~acaktım. Maa
ler B d b" d mla ze k . rnafih Nerımandan çekınmeliyim. ilah-... en sa ece ır a v ıçece- . . . 
;;..;_ ikı' f k k ı dudaktan mure ile ıkımıze uzaktan bir fenahk e-
guu, u a 1 ızı ... d b'l" e ı ır. 

Bu kadar susadıktan sonra bu kadeh 
hakkım değil mi? ... 18 atustoa 1938, akşam 

ikıye bolundun de on beşinde ay gibi Demişti. Arkasından da şunları söy- girdi; sofrada güler yüzle Mahmur?ye: 
güzel parçanı uzaklara ve cadı parçanı lemişti: - Haydi kızını, yann İstanbula me- 15 Atustos 1936: Bugünde canımı sıkan bir ziyaret! O 
benim kollarıma fırlattın?.. - Hani Mahmureye moda resimleri- lim de yeni elbiseni terziye ısmarlıya- B .. , . k b" ak ·ı·k 

1 
sandallı genç yalının bahçesinde br -

Şi~di hor~lak yerl~rd~ s~rüne sürü- ne bakarken cGene mi şıklık?. diye lım! ug~n ne~ emı açıra.~ "ır 51 ı 0 - şımıza dikilmez mi ve bizi yarın için 
~~' ag1:.ya ag~!.a çe~ıl.dı gı!ti. Fakat, takılrnışsını2 da .. Kız da yeni bir mo- Dedi. Melek Mahmure de bu yalancı du. Bır magazadan, ?uls~ü ve Fat- sandalla gezintiye çağırmaz mı! San
ıçınd.e urperd.ıg~ _kabus dagılmadı. A- del beğenmiş .. beyefendi bana bunu dik evliyaya kandı. Gülsüm ses çıkarmadı. mayı da unutmayıp bır ~üru ku1:1aş al- dalı beyaza boyatmış, bugün kunıyor
sıl kabus benım ıçın bundan sonra bq- tirir diye ümidleniyor. Artık Fatınaya Demek ki mahzur görmüyor! dıktan sonra. Mahmureyı Bey?glunun muş; kürekler eski imi§, onları deliş -
lıyor. da bir kumaş alıverirsiniz o zavallı da Eh, artık mel'unluğuına başlıyorum. en meşhur .hır kadın. terzihanesıne sok- tirmiş; hatta sandalın içine yeni bdifı 

Küçük kız miras~a k~~~u~ g.~ bu se~inir k~zum! Kızı yavaş yavaş benimle gezmeğe, muştum. Bı~ de Nerımanla karşılaşmı- şilteler bile almış! O böyle sayıp dö -
satırları okumasın diye, olurnumu mu- işte Gulsümün sözleri... Hesabı, ki- btthassa İstanbula inmeğe alıştırıyo- yalım mı? içimden: •- Hah, dedim, kerken baktım, Mahmure bu davete 
hakkak hissettiğim dakikada ilk işim tabı yerinde ... Bense o kokain yüzün- rum. şimdi bir rezalet çıkaracak!» Neyse, bu pek neş'elendi. Ben de bu neş'esini ktr
bu defteri yakmak olsun! bu defteri, den neler tahayyül etmiş, neler yazmı- Artık ben, dünkü ben değilim. Bütün cihetten korkum beyhude in;ıiş! Neri- mak istemedim. Zaten bu sandallı Don 
ömrümün bu kara cedvelini... fjım! ... Ama Neriman bana demişti: i- zincirlerimi kırdım. man ne bağırtlj, ne çağırdı, fakat daha Juana kayıkçılık ettirmek de bana az 

kinci bir defasında şişeyi kim döker Vicdan .. ne boş kelime diyorum; ah- fenasını yaptı. Önce hiç kavgalı değil- oHjinal bir keyif görünmüyor! Bunu 13 Atustos 1938: 
diye... lak .. ne hurafe! mişiz gibi: düşünerek: 

Mel'un kokain! Bir daha koklamıva- Hakkı var Nerimanın ... Küçük kız- Ben asıl şimdi tam edam sayılırım. - Vay! bu ne hos tesadüfi 



lstanbulda gömülü milyarlar etrafındaki gizli harb 

Bizansın Defineleri 
Bana kapıyı Magda açb. Yüzüme bir müddet dikkatle baktı, Gözlerinde bir 
hayretin birdenbire açılıp sıenişlediğini gördüm: "Buyurunuz salona gidelim,, dedi 
Otel memuruna, soğukkanlılığımı mu-ı 

~fazaya çalışarak, profesörün istasyona 
kiıninle gittiğini sordum. Hakikaten bir 
~rsonun beraber gönderildiğini söyle-
4iıer. 
- Profesör, garsonunuza bir emanet 

•ereceğini bildiriyor. Garsonu bekliye
~lim, dedim. 
- Buyurun, salonda istirahat ediniz. 
Salonda iki saat kadar beklediğim hal

de garson gelmemişti. Merakımdan çat-
~acaktım. Kalktım, hem biraz yürümüş 

henı de zihnime hücum eden kar
ltıa karışık fikirleri dağıtabilmiş olmak 
~ın dışarıda bir lokantada yemek yemek 
•tzusıle çıktım. Yemek yedim. 

Otele tekrar geldiğim zaman büsbütün 
dehşetli bir haberle karşılaştım: 

Otel garsonu avdet etmemişti Yüzü 
lapsarı olmuş genç bir garson beni uzak
tan görunce koşarak yanıma geldi: 

- Beyefendi, dedi. Ecnebi profesörü 
leçirmiş olan garson yok mu? 

- E? 
- Zavallı Haydarpaşa istasyonundan 

dönerken Karaköyde Bankalar önünde 
Çığnenmiş. Ölmüş. 

- Nasıl çiğnenmiş? 

- Bir otomobil tarafından .. Otomobil-
dC'ki soför garsona çarptıktan sonra aşa
tı atlamış, garsonu kucaklamış, galiba o
tomobile almak istemiş. Fakat sonra vaz
gc-cmiş, polisler yetişinciye kadar da kaç
ltıış. Otomobil numarasız olduğu için bu
lanııvorlar. Polisler bunun için geldiler. 
Tüy!erım ürpermişti. Hemen kendimi 

ııtrlden dışarıya attım. Şoförün garsonu 
c ğnedıkten sonra aşağı atlayıp kucak
lamış, sonra vazgeçmiş olması söylenir, 
söylenmez, zihnimde hadise birdenbire 
aydınlanmıştı: 

Şoför denilen şeririn çiğnenen garsonu 
kucaklayışı, otomobiline almak için dc
l:ıl ceblerini araştırmak için olduğu şüp
h('sızdi. 

O halde, zavallı genç otel garsonunun 
h r kazaya değil, iblisçe bir cinayete kur
b:ın gittiği asikardı. Günahsız bir adamm 
kanı, merhametsizce, alçakça ve müthiş 
bir şeytanetle dökülmüş bulunuyordu. 
Şeytanetle; zira hiç kimse bunun alelade 
hır kaza olduğundan şüphe etmiyecekti. 

Hadisenin tesadüfi bir kaza dPğil, 

ll'ıcl'unca bir cinayet olduğunu ben bıli

Yordum ve gene ancak ben isbat 0 debi
l'rdim. 

Biçare profesi( Ulştayn'ın bu mü!hış 
CClniler tarafından ürkütülmü~ olduğunu, 
sonra hiç günahı olmıyan genç bir ada
Jtıın şerırcesıne canına kıydıklarını gö
rünce bu adamlar hakkında müthiş bir 
kin ve nefret duymuştum. 

Derhal polise müracaat etmiye ve her 
Şeyi ıhbar ederek zavallı profesörün di
leğinı tahakkuk ettirmeğe şiddetle kat"ar 
Verdim. Onlar kendileri hakkında profe
sörün ıhbaratını ortadan kaldırdıklarını 
~nnetmişlerdi. Halbuki benim elimdeki 
lliektub da kafi bir vesika idi. 

Tam polis müdüriyetine gitmek üzere 
tramvaya atlıyacağım sırada, birdenbire 
aklıma gelen bir cihet beni başıma yı!dı
tım düşmüş gibi olduğum yerde titrete
rek durdurdu: 
Haklarındaki bir ihbar mektubunu or

tadan kaldırmak için iblisçe bir cür'et 
\re maharetle genç bir adamın hayatına 
kıyan bu şerirler, beni sağ bırakırıar 
ltııydı? 

Bu fikir, beni titretti. Sonra Magda o 
lolgun ve esrarlı yüzile gözümün önüne 
&eldi. Onu da ihbar etmeğe mecburdum. 
~agdanın fiddetli bir mıknatısi gibi yü
reğime yapışmış olan cazibesi o kadar 
kuvvetliydi ki onu polise teslim etmeyi 
kolay kolay yapamıyacağımı hissediyor
dum. 

Fakat Uzunköprüdeki tren soyguncu
luğundan itibaren esrar içinde geçen bu 

lrıübhe.m hadiselerin içine, alçakça bır 

Cinayetin de karışması, vicdanımı o ka
dar yakmıştı ki eğer Magda da bu cinn
~etlerde medhaldarsa onu da teslim ede
bilirdim. 

O gün akşam saat 9 da Magda 
ile görüşmek üzere apartımanında beni 

Bu cutamıar hakkında nıüthiş tcın ve nefret duymUffıım.. 

I korkan bir mücrim gibi, şiddeUi buhran-
" Son Posta n nın lar içinde saatlerce dolaştım. Nihayet ak-

sergüzeşt romanı 
-13-

ku sarmıştı ki ya bütün cinayetleri ve 
kahramanlarını haber verebilirdim, ya 
bir tarafa büzülüp ebedi bir sükut içinde 
susabilirdim. Magda ile tekrar temas et
mekten ciehşetle korkmuştum. Esase::ı 

Magda da bu işlere karışırsam hayamn 
için tehlike olduğunu hemen söyleme
mış miydi? 

Her ihtimale karşı beklemiye, biraz 
slikunet bulmıya, ihtiyat ve basiretle ha
reket etmiye şiddetle lüzum vardı. Cad
delerdP, her köşe başında yakalanmaktan 

şama doğru kendimi toparlamıya, muha
kememe ve asabıma hakim olmıya başlı
yabilmiştim. İlk ve son defa o esrarengiz 
dilber Magda ile görüşmekte hiçbir ci
hetle bir mahzur olmadığını düşündüm. 
Bilakis eğer bu kadar güzel olan o kadın, 
bu kadar alçak ve şerir canilerle cürüm 
ortağı ıse bütün bu hadiselerdeki esrarı 
bana söylemiye mecburdu. Eğer bana ya
lan söylemedi ise ve verdiği adresten 
kaçmadı ise .. 

Onun da firar edip etmediğini anlamak 
için bana söz verdiği saati beklemeğe 
karar verdim. 

(Arkası var) 

·=======================~ 

Baş, diş , nezle, grip, romatizma nevralji, 
ağrılarmızı derhal keser. lcabmda günde 

kırıkhk ve bUtUn 
Uç kaşe ahnabilir. 

Taklitlerinden aakınınız ve her yerde ısrarla Gripin isteyi· iz. 

İstanbul Sıhhi Müeoseseler Arttırma 
ve Eksiltme Komisyonundan : 

Eksiltmeye konulan iş: Heybeliada Ve rem Sanatorvomu ara pavyonunun elek
trik tesisatı 

Muhammen fiat : 6083 lira 50 kuruş. 
Muvakkat garanti : 456 lira 27 kuruş. 

Heybcliada Verem Sanatoryomu ara pavyonunun elektrik tesisatı açık eksilt
meye konulmuştur. 

ı· - Eksiltme Cağaloğlunda Sıhhat ve İçtimai Muavenet Müdürlüğü binasın
da kurulu komisyonda 1/12/937 Çarşamba günü saat 15 de yapılacaktır. 

2 - Mukavele, bayındırlık işleri genel hususi ve fenni şartnameleri, proje ve 
keşif hülasası ile buna rnüteferri diğer evrak hergün Komisyonda görülebilir. 

3 - İstekliler cari seneye aid Ticaret Odası vesikasiyle 2490 sayılı kanunda 
yazılı belgeler ve bu işe yeter muvakka~ garanti makbuz veya banka mektubu 
ve bu •şe benzer 4000 liralık iş yaptığına dair Nafıa Müdürlüğünden almış oldu
ğu müteahhitlik vesikalariyle birlikte bciU gün ve saatte komisyona gelmeleri. 

c7742, 

( Emllk ve Eyta111 Banlc:uı Hlnl!lrı 1 

T ekaüd, Dul ve Yetim 
ma aşları 

Tckaüd, dul ve yetimlerin Mart, Nisan, Mayıs 1938 aylıklarının iskontıosuna, 
Bayram mlinasebetile, 25/11/937 tatih1ndc başlanacaktır. 

Yoklama ve vize muamelelerini yaptıranların ıı;konto gününü gösteren numa
raları nlmak için cüzdanlarını şubem'ze gclirmelerı ilan olunur. 

K A 

Sayfa 1..ı 

1 lstanbui Vaklfıar Direktör:Uğü ılanları 1 
Semti m1.:şhur ve 

mahallesi 
Cadde veya 

sokağı No. 

2 
2 

Cinsi 
Muhammen k sı 

Lira Kuruş 
Süleyman iye Kaptanpaşa mektebi 

Kaptan derya 
Eyüp, Nişancı Mehmed 

Eyüp, Bahariye 

Kumkapı, Kazgani Sadi Cami 31 

Meşrutahena 

Garaj 

Şeyh Murat der
gahı odalan 

Oç baraka ve 
bahçe 
Taşmekteb ana
halli 

10 00 
8 00 

8 00 

7 00 

4 00 
Müddeti ıcar: Teslimi tarihinden 938 senesı Mayıs nihayetine kadar. 

Senel' ği 

S:ıyım ocağında Maslak civarında 10 - hektar tarla 40 00 
Müddeti icar: Teslimi tarihinden 939 Ağustos nihayetine kadar. 

Yukanda yazılı mahaller kiraya verilmek üzere açık arttırmaları uzatı~ -
tır. İstekliler 30/T. Sani/937 Salı günü saat lfi e kadar Çenberlitaş'ta İstanbul 
Vakıflar Başmüdürlüğünde Vakıf Akar;ar Kalemine gelmeleri. (7958) 

Bayramda yalnız 

KIZILAY Gazetesi 
Çıkacaktır __ , ______________ _ 

tıanlanmzı vermekle hem kendinize ve hem de kızılaya yardım etmis 
oJaaıkpmı.. 

Müracaat yerleri: İatanbulcla, Postane karpsmda Kızılay satış büro
IRL Telefon: 22653. 
iatanbalda, Postane arkasında Kabramamade hanında birinci katta. 

tlancılık Kollektif Şirketi. Telefon: 20094 - 95. 

Kadıköy Vaklflar Oirektörlugu ilanları 

Mahallesi Sokağı No. Cinsi Aylık kirası Kira müddeti 
Lira 

Üsküdar Selamiali Tekke 

Üsküdar Hacı hes-
29 Ev 5 31/ 5/ 93ö 

nah tun Kireççi 29 > > > > 

Bostan 6 , 6 > > 

Bostan V\ 

1hsanive İhsaniye 

Beylerbeyi Abdul
lahağa Dereboyu 11-15 

Küçilkyalı 8 
bin 

baraka Se. 100 l/11/ 940 

Bostancı Bostan , 25 28/ 11/ > 

2 M. > 

Yukarıda mevki ve cinsleri yazılı yerler kiralaktır. 8/12/937 günü saat on 
beşte Kadıköy Müdürlüğünde ihaleleri yapılacaktır. (7945) 

• 
Ttlrk Hava Kurumu 

BUYUK PiYANGOSU 
ikinci k•tld• 11 / Blrlnclklnun / 1937 dedir. 

EUyUk ikramiye: 40. 000 Liradır ... 
Bunc:?an baıka: 15.000, 12.000, 10.000 

(20.000 Ye 10.000) liralık iki adet mükafat 
Liralık ikramiyelerle 
•ardır .. 

Şimdiye kadar binlerce kifiyi zengin 
iftirak ediniz. •• 

eden bu piyangoya 

Istanbul Liman 
işletme idaresinden: 

ı _ İstanbul ve Trabzon limanları için muhtelif tip, evsaf ve kabiliyette vinç

ler ısmarlanacaktır. 

ıı _ Bu tşle alakadar ve tam bir ihtısası olan müesseselerin idaremiz fen he
yetine müracaatla şartnameleri almaları ilin olunur. 

ııı _ İşin yüksek teknik hususiyeti itibarile, idaremiz, alakadar müesseselerin 

bilhpssa mühendislerinin ve fen mümessillerinin müracaat etmelerini bild irmeği 
favdalı bulmaktadır. 
İv - Müracaatlar en son 15 Birincikinun 937 Çarşamba gününe kadar yapıl· 

mak lazımdır. _ 
v _ Müracaat edecek müesseseler ıim diye kadar diğer başlıca limanlarda vü

cuda getirdikleri mümasil tesisat cetvelini ve mezkur lımanlar idarelerinden al

dıkları muvaffakiyet vesikalarını ve bu işdeki ihtisaslarını tesbite yarı) ac~k 
diğer vesaiki müracaatlarında tevdi edeceklerdir. c796h 

Türk Antrasiti 
17 lira 25 kııruş 

Türk Antrasiti Fob. Zon
guldak. Vapur veya vagon 
içinde aatılmaktadır. Beher 

ton fiah lkbaat Vekiletinin 

teabit ettiği 17 lira 25 kuruştur. 

Satış Merkezi: 
Gılkrısl Vo.ker ve Ki Ltd. 

GB.lata Salon karşısında 

Tahır Han 6 inci kat 

SEKSÜLİN 
------------------Ademi 

iktid? r, 
Bel 

gevşeklıgi , 

Der-mansı7tık. 

Vücut ve Dimağın 
vorgunıugu d a 

pek muessır • mu'l 

bır ilaçtır 

Kutusu 200 lll ı.. ruş bekliyecektL Fakat, gayri ihtiyari karış
tığım bu esrarlı işlerde parmağı olaıı in· 
ilanların ne müdhiş bir hırsla hareket 
<'diş , gözlerini kan bürümüş adamlar ol
duğunu ı:ra1adığım için içimi öyle bir kor-

Grip, Baş ve Diş Ağruarı, Nevraıj ı, Arınllzm, Ro~atızma J '---•T•e•ıe.ro.n:•44-9t•6 __ _, 
8 E Ş ı ~ ~ ~ I·' AL - "'~ , ' : · !1 
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J Saragında 33 
iı'-"'ı Bir 

. Haremağasının · Hatıralar• 

-fit~ SPOR .D~ 

Çek güreşçilerile ilk maç 
bu akşam yapılıyor 

Yazan: Ziya Şakir Çek güreşçileri arasında bir dünya ikincisi ve l:ir 
Hatice sultan, çiçek toplayarak Naime sultanın sarayına c!oğru yaklaşınca, Avrupa üçüncüsü var. Müsabakaların çok heyecanlı 
birdenbire ö~üne san _lir kaysı gülü düştü. Gözlerini kaldırdı ve pencerede duran ve ce~in olacağı anlaşılıyor 

Kemaleddin paşanın tatlı ve heyecanlı tebessüm:le karşılaştı Romanyada yap.. müsabıklar yer değiştireceklerdir. 
tığı bir turneden 68 da Hasan Tahsin, 66 da Necml, '19 dl 

Kocasının bu muameleleri, ilk za- rinin aralarından dürbünle seyrediyor- Bakalun, ne yapacak? diye mırıldan- sonra Mısır mıııı ta- Kasunpaşadan Rızzık, ağır slklette de salll' 
manlarda Hatice sultanın hoşuna git· lar. mıştı. kımlle karşılqma' ıüreşeceklerdir. 
mişti. Onu, bir hayli eğlendirmişti. Fa- - Acaba bunu yapan kim? Derhal yanına Dilberyari alınış, üzere İskendertye. 68 tııoda karşılaşacak olan Çek gnreşcısl 
kar çarçabuk, bunlardan da bıkıp usa- - Kim olacak, her halde, damad pa- bahçeye çıkmış .• çiçek koparmak ·oaha- ye gidecek olan Çet. Berlln ollmplyadında Hüseyin ile tarşılaŞtXlıt 
nıvermişti. şadır. Ondan başka, buna kim ce.saıet nesile, dolaşmıya başlamıştı. 1 1 h ve Çetin bir müsabakadan sonra sayı ııesa· er n meş ur lilref bile gallb gelmiştir. Bu ıtıbarla bu mnsabl' 

Bu bedbaht koca, karısının yavaş ya- edebilir? Perdenin arasından, derhal dürbün takımı tlnunuenel ta bir revanş mahiyetinde olacaktır. 
vaş kendisinden yüz çevirmeye başla- - Sen, gözünle gördün mü? camlan parlamıştı. Hatice sultan, bu- ortalarında latan Ba1mle karşılaşacak olan cüreşci de :ser· 
dığını görür görmez, kalbinde derin bir - Kaç defa. nu görür görmez, heyecan içinde kal- bula eeıecet ıten lln olluıplyadında tklnclllği kazanmıştır.; 
ıztırab hissetmişti. Çünkü Hatice sul- _ E, bakıp da bir şey yapıyor mu? mıştı. Dilberyarin kulağına eğilerek: ansızın §ehrtmlze mtbab~anın Saim için çok çetln ola 

tana karşı her gün biraE daha artan aş- _ Hayır .. sadece gözetliyoı'. - Sen, burada kal. Ben, biraz claha gellverdL Çelı:lerıı ta~~~ ağırda Mustafanın rakibi olan, set· 
kı, bu adamcağızı deli divane edecek _ Kuzwn kalfa .. ne olur?. Şunun yü- o ta~afa yaklaşayım .. diye fısıldamıştı. karşılaşmak 11zert llnde Mustataya sayı hesablle maRUlb oıınlll 
b!r hale gelmişti. züne biraz gülüver. Bakalım ne yapa- . Dılb::yar, ~ra.da, bir gül ağacının di- evvelce anla~m11 o- tunetıı bir pehlivandır. 

1 Yeni hayat, Hatice sultana çok yara- cak? bıne çomebniştı. Hatice sultan, çiçek lan Güne~ klübü bıı Ağır siklet çeıı: g{lreşcisi ise Avrupa :Qçtııı' 
mıştı. Kızlık zamanından, kat kat gü- toplıyarak, Naime sultanın sarayına vaziyet karŞlSllld• cüsildür. Çek milll takımınn beş güreşe! 'it' 

- Aman, nasıl olur, aslanun? Çek.l ı üsab ıı:a ren bir ekibin böyle blr fırsatla ıebriınlS' 
zelleş.miye başlamıştı. Etrafındakiler doğru ilerlemişti. Ara sıra göz ucu ile er e m a " 
de, mütemadiyen kendisini şımartıyor- - Canım, ne olacak? .. PekaIB. olur. pencereye bakarak, yavaş yavaş duva- Y1 kabule mecbur ge~~: t~:;~~ ~::~~~e:~~n~~ı:· ııaretet 
., d S lt b k l Bu teklif, her halde Dılberyarin de d.b. k d kalmıştır. 56 kilo ıüretçisi Monçilı: •o· ~ar ı. u an, irço zaman ar yarı çıp- . rm ı ıne ·a ar takarrüb etmişti . edecektir. Mısırdan avdetinde, takımın ,.. 0 lak bir halde büyük endam aynalarının ca.nına .. mınne.t olacak ki; derhal giyin- O zaman d · · !ki taraf arasında yapılan anlaşmalara karada da ikl maç yapması 1çln Gün~ k.lill> 

l 
• P_er e bıraz daha açılmıştı, göre Çeklerle biri Greko Romen, biri .serbest 

•·-rşısına geçı·yor, yan çıplak vu··cudu-nu- mış, sus enmış; bahçeye çıkmış .. ç içek reden b 1 bazı teşebbüslerde bulunacaktır. 
ri.Ll pence .. .. ır e uzanmıştı. Hatice sul- olmak üzere lk1 müsabaka yapılacaktır. Bl-
uzun uzun gözden geçiriyor •. sonra, acı tarhlaı;.ın arasın~a dolaşmıya başla- tanın onune, san bir kayısı gülü fırla- rlncl müsabaka bu akşam aaat 9 da Ferah GDneş klübünden: 
-bir-hüsranla içini çekerek: rnıştı. ~ ~aray, bırbirine çok yakındı. tıJmıştı. ( ATkatı vaT) slnemasın~a Greko Romen olarak bütün ı - Çekoslovakya güreş şampiyonu c\Tltı" 
_Yazık, bu güzel vücud, budala ve Evvelce ıkı saray arasında müşterek o---- -- ·- · - -- ~ - sıkletler üzerinde icra edilecektir. ohradl) klübile tıübümüz arasında yapıtacı1 

sırnaşık bir adama kısmet oldu .. diye l~~ bah~e, or~sından, ancak üç metre :) N ••b I l -, Serbest güreş karşılaşması da yarın akşam gilreı müsabakaları 25/11/937 perşembe ıD ' 
söyleniyordu. yukseklıkte bır duvarla ayrılmıstı. o e c 1 yapılacaktır. nü akşamı saat 20.30 da başlıyaca'ktır. 1 

.,. Bu akşamki müsabakada 66 kiloda Hüse- 2 - Müsabakalar Şehzadebaşuıda (Ferab 
Hayalperest kadının bu taşkın hisle- Dilberyar, bahçede dolaşmıya başlar lczaneler yln, 61 de Yaşar, 66 da Yusuf Aslan, 72 de Tiyatrosunda olacaktır. 

rini, etrafındakiler büsbütün tahrik e- başlamaz, gene köşedeki odanın pence- Bu .. ece nöbetci olan salm, 79 da Mersinll Ahmed, 87 de Mustafa, S - Gişeler ıaat 19 da açılacaktır. 
l 

• eczaneler şunlar- .. t ,. 
diyor'ar: re perde eri aralanmış .. dürbün cam- dır: ağır slklette Samsunlu Ahmed güreşecektlr. .,. - Tiyatronun istlabından fazla bile 

_ Sultanım!.. Şu dünya yüzünde; ları parlamıştı. İstanbul cihctlndekner: Yann akşamki müsabakaların bir kıs~~n_d~ _r~~~e:ektır. 
eşsiz, emsalsizsiniz. Yazık ki kendini- Dilberyar, çiçek topluyor gibi yapa- Aksarayda: (Pertev). Alemdarda: (Sım - --- vnW -------

. , k Asım). Beyazıdda: (Belkıs). Bamatyada: A k ı· ları B N mı· At an 
ze lfıyık bir kocaya düşemediniz .. diye, ra yavaş yavaş O pencerenin Önüne CRıdvan2. Emlnönünde: <Hüseyin Hüs- n ara ıg maç • ec am 
kalbindeki hüsranı büsbütün artın- doğru yaklaşmıştı. Kendisini takib eden nil>. Eyubde: (Hikmet Atlamaz>. Fener- ? d d 
'yorlardı. dürbün camlarına doğru bakarak te- de: (Vitall). Şehremininde: <Hamdi). nasıl cereyan etti e vazifesin en ayr'ıl l 

Hatice Sultanda kocasına karşı bir bessümlere başlamıştı. Fakat, dürbün- Şehzııdebaşında: <İ. HallH. Karagüm-

nefret uyanmıştı. Artık onu, yatak o- le bakan damad paşa, hareketini hiç ~~~~~ö;~::~; cfs~::::;zarda: <YorgiJ. 
dasına kabul etmemiye başlamıştı. Bu bozmamıştı. Oldugu yerden kımıldan- Beyof'lu cihetindekller: 
yalnız geçen geceler, onun kalbindeki ~ıştı. Ona hiçbir harekette, hiçbir İstıklAl caddesinde: <Kanzukf. Galatada: 
hisleri büsbütün kamçılamıştı. ışarette bulwımamıştL (İsmet). Taksimde: (Nizamettın). Kur. 

O da babası gibı· ı·çkı· mu··btela"sı ı·dı". Dilberyar, ümid ettiği iltifatı k~pa- tuluşta: (Necdet). Yenişehlrde: (Paru-
- nakyan). Bostanbaşında: Cİtımad). Be-

Bilhassa yatarken daima konyak içer- ramayınca oradan uz:ıkla~mış; dogru- şlktaşta: <Silleyman Receb). 
di. Evvelce ona sakin bir uyku veren ca sultana gelerek vazıyetı anlatmıştı. Boğaziçi, Kadıköy ve Adalardakiler: 
konyak, şimdi büsbütün aksi tesirler Hatice sultanın hayal ile meşbu dı- Üsküdarda: <Ahmediye). sarıyerde: <Os-
hu,u'e getiriyor; onun sinirlerini ger- mağında derhal bir fikir uyanmışb. man). Kadıköyünde: CBilyük, ÜçlerJ. 
dikce geriyor .. çok zaman başını yastık- - Dur .. şuna, bir de ben görüneyim. Büyükadada: <Halk>. Heybelide: <Halk). 

larının arasına sokarak: 

- Gençliğim, güzelliğim böyle miı'aır Doktorun 
geçecek?. diye feryad ederek hıçkıra 
hıçkıra ağladığı işitiliyordu. Günlük Perşembe 

·ı~ADVOI 
Bugünkü program 

Ankara, <Hususi) - Ankara llg maçları
nın iklnclsi pazar günü Ankaraglicü saha
sında yapıldı. Tribünler tamamen dolmuş~u, 
hafit yağan yağmur sahayı ıslatmıştı. Ilk 
karşılaşma 12.30 da Ankaragücü ve Muha
fızgücü arasında başladı, hakem Ragıb, ta
kımlar: 

Ankaragücü: Ateş - Ali Rıza, Enver - Nus
ret, Musa, Abdül - Ahmed, Fabrl, Yaşar, İs· 
m:ıll, BUA.1. 
Muhatızgücü: Fuad - HüsnO, Saffet - Ah

med, Clhad, Mehmed - Salih, SalA.haddin, 
Rıza, İbrahim, Naci. 

Görülüyor ki Ankaragücll Bemlh ve Ham
dlden mahrum; buna mukabil MuhafızııUcli 
genç ve ateşli oyunculardan teşekkül etmış
tl. Böyle olmasına rağmen taluninler Anka
ragücünün lehinde, Hl.kin netice talunlnler1 
altüst etti. Oyuna başlandı. Muhafızlılar tıs
ıunliiğü elde ettller. Seldzlncl dakikada Pen-k 

Bı ü_tün bunlar; gizliden gizliye bizim Notlarından (·') 
u a1ımıza kadar geliyordu. Hatice sul- 1-...... ---------,_,;::~..;.---ı 

tan, Sultan Muradın kızı olmakla bera- Romatızmanın 
25 İkinclteşrin 1937 Perşembr a'ltıdan llk sayılarını kazandılar. İki dakika 

ı s T A N B u L sonra yaralanan Enver oyundan çıktL 10 

O" ı. k!şl kalan Ankaragüçlüler vaziyeti telo.fi için 
ı;le neşriyatı: 

12.30: Pldkla Türk musikisi. 12.50: Havadis. çok çalışmak mecburiyetinde kaldılar ve ça-
ber; Abdülhamid onun ne kadar hava-
imeşreb ve siyasi işlerden uzak olduğu- Sebebleri •.. 
nu bildiği için kendisini lüzwnunrlan 
fazla sıkmıyordu. Hafif bir tarassud al
tında bulundurmakla iktifa ediyordu 
Buna binaen, onun saraylılarından ba
!lları, bizim haremi hümayundaki ak
l!'abalnrile görüşmeye geliyorlar; Hati
c: sultanın bu ~a~lerini de gizlice söy
luyorlardı. Tabndır ki bunlar, gizli ka
lamıyord~. Kulaktan kulağa söyleni
yor; hatta bazan Abdülhamide bile du

Romatizma konuşulurken bünyevt ve 
artrltik diğer hnstaııkların nkla gelmeme 
sl imkftnı yoktur, Nekrls hastalığı, şeker 
hastalığı, şişmanlık glbl. Gerçi eı:,seriya 
müzmin ve hfi.d romatizmalar bunyev1 
oozukluklan olanlarda daha kesretle ~ö
rülür, fakat artık bunu bugfin kabul et
meğe imkA.n yoktur. Çünkü bugün d~
rudan doğruya veremle alltkadar olan 
vereme merbut olan romatizmalar var
dır. Bundan başka blldlğimlz ve bergün 
tesadüf edllen bclsoğukluğunun tevlld 
ettiği hAd romatizma, mafsal iltihabı 
varc:ıır. Gene vücudün muhtelit mafsal
larında sulşekll husule getiren cnıma

tlsme detormatlveıı ler vardır. Bu, gitgi
de llerllyerek ellerin, ayakların ve amu
du fıkarinln, velhasıl büyük mafsalların 
çok fena bir şekle girmesine ve ıtormal 
harekfıtın bozulmasına sebebiyet verir. 
Romatizma yalnız mafsallara münhasır 
değildir. Kemik üzerinde, asnb üzerinde, 
adalAt üzerinde de tezahürat ve evca ya-

13.05: Platıa Türk musikisi. 13.30: Mubtelıt lıştılar. Lflkin takımda Hamdl ve semihin 
plak neşriyatı. yokluğu her an belli 1dl. Bu devrede Ankara

güçlü!cr eksik oldukları 1çln dalma Muha. 
Akşanı neşriyatı: fızlıların baskısı altında oynamak mecburi- Eski 1stanbul bölgesi ikinci reisi 
18.30: Plfi.kla dans musikisi. 18.45: Edlr-

1 
yetinde kaldılar. Fakat Muhatızlılar bundan Bay Necmi Ataman 

yuruluyordu. 

Nihayet günün birinde, hiç inanıl
mıyacak ?ir s.öz işitilmişti!-
-. Hatıce sultan ile, Naime sultanm 

zevcı, Kemaleddin paşa sevişiyorlar
mış. 

, :Su st>zleri işitenler, derin bir hayret 
~çmde kalmışlardı. Buna, kat~iyen i
nanmamışlardı. 

Çünkü bu, biraz fazlaca cesaret me- par. 
sel~si idi. Abdülhamid gibi kısk:ınç, Bununla beraber gene tam ve doğru :ıl-
ahlak meselelerinde son derecede mü- mamakla beraber romatizmaya mafsal 
taass.~b bir adamın damadı, nasıl olur fu:erindekl tezahüratı .suretinde bir tas-
da boyle bir aşk işine giri~bilirdi? 

1
. nlf yapmak mecburiyeti vardır. 

B ·· I ·-y~ Mafsal romatizması ya hAd ve ateşli.o-
. .u soz eri işitenler, korkularından lur. Meselfl belsoğulı:lutu mafsal tıtlha-

tıtrıyorlardı: bı, verem mafsal Utlhabı, frengi mafsal 
-: Aman.. bunları, ne sen bana söy- lltlhabı, 1ı:ızıl mafsal lltlhabı ve diğer 

1emış ol, ne de ben, işitmiş olayım.. di- mikroblann husule getirebildikleri maf-
yorlar; ve derhal dillerini yutuyorlar- aaı tıtlhllblan. Bir de nekrls hastalığının 
dı. husule getirdiği hAd mafsal lltlhabı. 

Müzmin mafsal drA.zına gellnce: Nek-
Halbuki mesele tamamen dogr-u ·d· rlsten mütevellid parmak aıı;.rıları. Müz-

H t . l , 1 ı. 6 

a ıce su tanın gene bir sinir buhranı- mln ve münteşir romatizma ki bunun da 
na ~e aşk .heyecanına tutularak, ger:m adalM üzerinde, sinirler üzerinde, maf-
genm genldiği bir zamanda, sultanın sallar üzerinde tezahüratı vardır. Par-

1 
makiann tanbur sopuı hııllne gelmesi 

genç ve oynak hazinedarlarından biri: belln eğrlllp artık o halde kalması ve 
- Aman aslanım, bu bizim.komşular 1 yahut yavaş yavaş bütün amudu fıka-

nenin kurtuluşu hakkında konferans Eminö- daha fazla lstıtade edemedller, Uk devreyi Topkapı klübü müessislerlnden ve jsta~; 
nü Halkevı namına: Mimar Kemal Altan. 1-~ lehlerinde bitirdiler. bul spor bölgesi ikinci reisi olan Bay yaw• 
19: Bayan İnci tnratrndan şan: Piyano ve Iklncl devre gene aynı şekilde devam eder- Ataman, Türkofb istatistik şetllğine tayını~ 
keman re!akatlle. 19.30: Hava raporu. 19.35: ken Rıza yerinde aldığı bir pası Jyl kullana- den dolayı Ankaraya gldece~lnden bölgedt.., 
Spor müsahabclerl: Eşref Şefik tarafından. rnk Muhafızı (2-0> gallb vaziyete çıkardı. vazlteslnden istifa etmiştir. 
19.55: Borsa haberleri. 20: Cemal KO.mll ve Ankaragüçlüier şaşırdılar. Kendilerini top- ,.-

l arkadaşlan tarafından Türk musikisi vo lamıya vakit bulamadan BalAbaddln Muha- I 
halk şarkıları. 20.30: Ömer Rıza tarafından fızın üçüncü golünü kaydetti. Bundan sonra Son Posta 'nın 
arabca söylev. 20.45: Fasıl saz heyeti: O!m- MuhatıZJ.ıln.r vazl~tl kfttl gfuerek durgun 
yanlar: Küçük Satlye, İbrahim Ali, Keman bir oyun tutturdular. Ankaragüçlüler :ıçıl- •• b k 
Cevdet, Tanbur Salfıhattın, Kanun Muam. mıya ve güzel oynamıya başladılar. Abdüliln musa a ası 

çe~tl~l penaltı ile vaziyeti (S-1) e çıkardılar. 
mer, V1yolonsel Mes'ud Cemll, Klft.rnet Hanı. Uç dakika sonra İsman Ankaragücünün 
dl, Ut Cevdet Kozan, (saat Ayarı>. 21.15: Or- sayısını ikiye çıkardı. Vaziyet (3-2) Muha
kestra. 22.15: Ajans haberleri. 22.30: PlAkla fız lehinde. Oyun böyle devam ederken der
sololar, opera ve operet parçalan. 22.50: Son renin sonlarında bir gol atmıya muvaffak o
haberler ve ertesi günün programı. lan muhafı7Jılar oyunu (4-2) lehlerinde bl-

tırdller. 

25 İkinciteşrin 1937 Perşembe Bu maçtan sonra beyaz fanllA ve kırmızı 
A."""KARA don giymiş olan Harblyelller çıktılar. Biraz 

Öğle neşriyatı: sonra da Oüsençsporlular göründü. Hakem 
12,30: Muhtellt plfık neşriyatı. 12,50: Plfık: iki taratın muvafakatlle Harblyegücünden 

Türk musikisi ve halk oarkıları. lS,15 DahJU MazlQmdu. Harbiyegücünün kadrosu merak 
ve harici haberler. edlllyordu, takımlar: 

Harblyegficü: Fethi - ŞükrU, Sabri - Ha. 
Akşam neşriyatı: şlm, CelA.1, Zeki - Şerit, İzzet, Murtaza, Kad-
18.30: Muhtelit pllUt neşriyatı. 19: Türk r., Hilmi. 

muslldsi ve halk şarkıları: (Makbule Çakar oüvençspor: Hami - Reşid, Turgud Tev-
ve arkadaşları). 19.30: Saat Ayarı ve arabca fik, Füruzan, Necib - İbrahim, Muzaff~r. Ali, 
neşriyat. 19.«6: Türk musikisi ve halk §llrkı- Adli, Avni. 

1 

lan: (Servet Adnan ve arkadaşları>. 20.15: Blrlncl devre umumlyeUe Harbiye lehin
de geçti. İlk iki golü Harblyelller yaptılar. Fü. 

Kbım Namı Duru: Terbiye. 20.30: Plakla ruzan bu iki gole de cevab vermekte ge<-lk-
dans musikisi. 21: Ajans haberleri. 21.15: medl. İlk devre {2-2) bitti. 
Stüdyo salon orkestrası. 21.55: Yannki prog
ram ve İstlklAl marşı. 

İldncl devrede Harbiyeliler seri bir oyun 
oynamıya başladılar. Hakikaten güzel inişleri 
görülüyordu. Bu arada dört gol atan Harbi
yeliler maçı CG-2) gallblyetıe bitirdiler. 

Selim Tezcan 

Gol kralını keşfedecek 
okuyucumuza da 

bir hediye veriyoruz 
Futbolcularımız arasında birinci 

lig ve milli küme müsabakalarında 
en fazla gol atacak oyunculara birer 
kupa vereceğimizi ilan etmiştik. 

SON POSTA, şimdi bu müsaba
kayı daha ziyade geniş~etmeyi "'~ 
spor meraklıları arasına da teşrnı 
etmeyi kararlaştırmıştır. 

Bütün okuyuculanmıza acaba bU 
gol krallarının kimler olacağını so-
ruyoruz. Jc 

ne tuhaf şeyler .. insanı bahçeye çıkını- rlnin harekfı.tında betnet veya maduml-
ya hasret bırakıyorlar .. demişti. yet husule gelmesi hep bu müzmin ro- ı 

Bu sözler, derhal Hatice sultana me- .__m_a_ti_zın_an_ı_n_d_oğ_u_r_d_uğu __ r_eı_rı._ke_t_1e_r_d_ır_. --:-1 

DIŞ TABİBl 

RATIP TÜRKOGLU 
Ankara cııddeslnde: Meserret oteli 
karşısında (88) No. lı muayeneha
nesinde bergOn saat on dörtten 

Denizciler Halkevinde kış 
idmanları yapacak 

İstanbul birinci lig'inde e~ ı;o 
1 gol atacak oyuncu ile atacagı go 

adedini doğru olarak tahmin ed: 
cek, veya hakikate en zi)'B e 
yakınlaşacak olan okuyucuınuzB 
güzel bir hediye vereceğiz. Yaln~ı 
verilecek cevablann kanunuevvel~ 
1 O una kadar elimize gelmiş, yahU 
postaya verilmiş olması şarttır. 

rak vermişti. Hazinedar Dilberyar ile <•> Bn noUarı kesip nltlayınıs, yaht ıı 
aralarında şu muhavere geçmişti: 1ıtr aılıfime yapqtınp llolleknyon 1a,ıaıa. 

- Ne yapıyorlar?.. lhkıntı r;amanınn:da •• netlar •tr dokler 

N ? p ~111 lmdadmısa yet*hlllr. 
- e yapacaklar. encere perde.e-, !....--------------....1 

(19 ) a kadar kabul etmektedir. 

Milli küme gol şampiyonunu 
keşfetmek için açacağımız müsaba
kanın tarihini ileride ilan edece-

Her sene olduğu gibi yüzme antrenörü 
perşembe ve cumartesi günleri kıı, ldmanla-ı 

.. rı lçln Beyoğlu Halkevlnde haftada lkl defa •••••••••••••••r yüzücüleri ça.lı§tıracaktır. •-.!iğ~iz:.::·· ____________ __.... 
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Kat'iyyen 

İhtiyarlamayan 
Kadının sırrı 

BİR KAŞE 

NEOKALMiNA 
GRİP e BAŞ ve DIŞ AGRILARI e NEVRALJİ e 
ARTRITIZM e ROMATİZMA e KIRIKLIK ve 

BÜTÜN AGRILARI DiNDİRİR 

~ yaşında olduğu halde ytizünde 

hiç bir çizgi, hiç bir bur~ yoktur. 
Cildi açık, yumuşak ve bir genç 

kızınki gibi kusursuzdur. Adeta bir ha

rika! Fakat, bunun da fenni bir izahı 

vardır: O da; Viyana 'Oniversitesi pro

fesörü doktor Stejskal'in şayanı hay -

ret keşfi olan cBiocelı nam cevherin 

sihramiz tesiridir. cBioceh, yumuşak 

ve buruşuksuz bir cild için gayet el -

zem gençliğin tabii ve kıymetli bir un

surudur. Bu cevher, şimdi pembe ren

gindeki Tokalon kremi terkibinde mev 
cuddur. Siz uyurken, o cildinizi besler 

ve gençleştirir. Bu suretle her sabah 

daha genç olarak uyanır ve yüzünüz -

deki çizgi ve buruşukluklarm kaybol -

duğunu görürsünüz. Gündüz için be -

ysz rengindeki (yağsız) Tokalan kre

mi kullanınız. Bütün siyah benleriniz 

erimiş ve cildinizi beyazlatıp yuıtiU -

§atmış ve on yaş gençleşmiş olursunuz. 

Çirkin tenden kurtulmak, daha genç 

görünmek, taze w nermin bir yüze 

malik olmak için mutlaka hakiki cUt 

u..-ısuru olan Tokalon kremlerini kulla

nınız. 

EN HOŞ VE TAZE MEYVALA
RIN USARELERİNDEN iSTiHSAL 
EDiLMiŞ T ABll BİR MEYV A TU
ZUDUR. Emsalsiz bir fen harikası 

olduiandan tamamen taklid edile

bilme.i mümkün değildir. Hazım· 

11zlıiı, mide yanmalannı, ektilikle

rini ve muannid inkıbazları giderir. 

Aiız kokusunu izale eder. Umumi 

hayatın intizamıızlıklannı en emin 

ıurette ıslah ve insana hayat ve 

canlılık bahteder. 

lNGILIZ KANZUK ECZANESi 

BEYOGLU • 1STANBUL 

1 istanbul Belediyed ilanları 1 _______ _. 

Muhammen B. İlk temanatı 

Karaağaç müessesatma lüzumu olan 5 kalem malzeme. 502 37,65 
Karaağaç müessesatına lüzumu olan 13 kalem eşya. 894,80 67,11 

Can Rızkullah Kürdi Karaağaç müessesatı memurlarına 73 çift llstik çizme. 584 43.80 

Halepte bütün Türkçe Yukarıda muhammen bedelleri yazılı işler ayrı ayn açık eksiltmeye konul-
'Ye yabancı gazete ve muştur. Listelerile şartnameleri Levazun Müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 
mecmualar bayü j 2490 No. lı kanunda yazılı vesika ve hiz~larında gösterilen ilk teminat makbuz --------------r l veya mektubile 26/11/937 Cuma günü saat 14 de Daimi Encümende bulunma-

..,. lıdırlar. (765-0) 

Giimrüğiinden 

21/6/937 tarih ve 3567 numaralı beyanname 
ile muamele.si yapılan 49137 kilo odun kömü
rü 1çln alınan 330 llralık 96219 numaralı de
pozito makbuzu kaybolmuştur. Yenial alına
cağından zaylln hükmü kalmamıştır. 

Kozma Nikolog 

Son Posta 
Yevmi, Siyast, Hava~ ve Halk ıazetesı -
Yerebatan, Çatalçeşıne sokak, 25. 

tSTANBUL 

Gazetemizde çıkan yan ve 
ıesimlerin bütün baklan 
mahfuz ve gazetemize aittir. 

ABONE FIA TLARJ 
1 6 3 1 

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

TiJRKIYB 1400 750 400 150 
YONANİSTAN 2340 1220 710 270 
ECNEBİ 2700 1400 800 300 

Abone bedeli pe§indir. Adres 
değiştirmek 25 kuruştur. 

.......... 
Gelen eorak geri uerilmez. 

llanlaTdan mu'uliyet alınmaz. 
Cevap \çın mektuplara 10 kllrU§luk 

Pul iliveai lizımdır. 

1 
Pona kutusu : 741 İstanbul 1 
Telgraf : Son Posta 
Telefon : 20203 ------

T. Cumhuriyet Merkez Bankası 
20 ikinci teşrin 1937 Vazııetı 

AK T 1 F 
ICASA: 

Altın : Safi .kilogram 19.623.300 

BANJ(N'OT • • • • • • • • • • 
UFAKI,IK • • • • • • • • • • 

27.601. 742,83 
16.134:.503,-

890.243,53 

Tii.rk LiraSl • • • • • • • 
• • • • 1 1.012.919,61 '--------H~Jıi MaWuw t 

1.118.729,58 
3.4:68,78 

Altın : Safi kilogram 6.432..909 1 
Altına tahvili bbil Serbest ~er . 
Diğer dö\.izler 'ft Borçlu kliring baki· 
yeleri • • • • • • • • • • • • . __ 21_.1_1_5._a1_2_,ss_ ... 

HoiM T altoilleri : 
158.748.563,-Deruhte edi. evrakı nakdiye brplıfı. 1 

Kanunun 6 ve 8 inci ftl8ddelerine tı!N-
fibn hazine tarafından ....a tediyat . ~-13_.5_77_.4_80_.,_-_ ... 

Sened•t CüJ.,.. : 
HAZİNE BONOLARI • • • • 
TİCARİ SENEDAT ••••• 

Eslttım oe .Taltoilat CWo:ırı: 

• • 
• • 

(Derubde edilen l!'9l'akı nakdi· 

• ı.ooo.ooo,-

3'1.676.o9o,22 

3'7.636.556,02 
3.582.435,06 

A - (yenin •brşılı!ı Esham ft Tah· 
(vilat (itibari k.ıymeile) • ı 

B - Serbest esham Te tahvil.it • • 
~------

Avanslar: 
Altın ve Döviz ilııı!ltne 

Tahvil&t üzerim • • • 
• • • 

146.206,60 · · ı ....... a...,MS_._550,_t0 __ 
1 . . . . . -

Hüsedarlar • • • r • ı • • 
llaAtelil • • • • • • • • • 

Lira 

44.G26.488,5e . 

1.0lZ.919,fl 

38.237.571.11 

lf.5.171.083,-

38.176.090.D , 

41.218.991,08 

8.691.757.-
4.500.000,-

1'1.136.960,"12 

33'1 Zll.861,38 

PAS 1 F 

Sermaye • • • • • • • • • 
ihtiyat A~ • • • • • • • 

Adi ve feTblide • • • • • • • • 
Hususi • • • • • • • 1 

2.105.172,40 
4.516.007,70 • • • • • _...;.. __ ....... _-1 

r eJaoiiltlelıi Banlnotı.r 1 

Denıhde edilen evrab nakdiye • • • 
Kanunun 8 ve 8 fnd maddelerine tn• 
flka.n hazine tarafından vaki tedfyat . 

Deruhde edt evrakı nakdiye bakiyesi. 

1
158.748.563,-

13.577.480,___...__. 

Karşılığı tamamen altm olarak illve- 1145.171.083,-
ten tedavüle vazedilen • • • • • • 19.000.000,-
Reeııkont mukabili illveten ted. vazd. 13.000.000,-------n 

Tinlı Lirtuı MevJadu 
Döoa T aaltlti.Jatu 

28.930,30 Altına tahvili kabil döYlzler • • • • 1 
Diğer dövizler ve alacaklı kUrlng ba· 
ldyeleri • • • • • • • , • • • • __ 32_.ı_o_ı.5_9...;l,~99 __ 

11 

2 Mart 1933 tarihbaden ib"baren: 
lelamto hedtli % 5l Altm üzerine anns % 41 

Lira 

15.000.000,-

6.621.180,lG 

177.171.083,-
12.771.201,87 

32.130.522,29 
93.577.874,12 

33 7 .2'11.861,38 



16 Sayfa SON POSTA 

BAYRAM MÜNASEBETiLE 
KIŞLIK SON MODA MALLARIN BÜYÜK SATIŞI 

KARL 
• • 

sA NRLMq )E Ç 1 D 1 
lleroAlunun en bUJUk ve en ••rl maAazalarad1r. BUtUn mallar tlatlarlle sergi h•llnde edllml9tlr 

gayet iyi cins 

VELU TIN 
Güzel desenler metroau 50 K. 

KORSELERi 
yıkanabilir ve gayet dayanıklı 

350 Kurut 

İpekli Jerseyd~n 

KOMBiNEZONLAR 
Aplikasyonu lşlemell 

350 Kurut 

' Kadm'ıar için 

ŞEMSİYELER 
GaY.et sağlam kuınq, güzel 11plı 

200, 140 ve 125 Kul'Uf 

Rop ve garnitür için 

KADiFELER 
İyi cins ve güzel renk metrosu 

250 Kurut 

EL ÇANTALARI 

VIDELO'dan 350 Kuruı 

İPEK ÇORAPLAR 

Gayet gtlı:el renklerde 88 Kr. 

ELDiVENLER 

KADIN ROPLARI 

Yünlü jeraeyden 2000 Kul'Uf 

Saçları toplamak için 

ALET 
60 kuruş, ondQle yapmak ve 

MUŞAMBALARI 
Fantezi kuma§tan son moda 

truakar Kuruı 

LiKÖR TAKIMI 

YELEKLER 
Güzel fantezi düğmelerle süslü 

425 Kuruı 

Çizgili poplinden 

ERKEK GÖMLEKLERi 
19'J Kuruş 

Zefirden yeni cins 225 Kuruı 

KAZAKLAR 

EŞARPLAR 

Modern desenlerde 140 KUJ'Uf 

PiJAMALAR 

SPOR ÇORAPLARI 

Çocuklar için 

SKi KOSTÜMLERi 
Pamuklu yeni fason muhtelif 

renklerde 

490 Kurut 

ipekli emprime kadın 

EŞARPLARI 

En IOD moda 150 K11r111 

Vual Emprime 175 l<mUI 

B tl Y tl K 

KÜRK YAKALAR 
(Rönar Arjante) Avrupada 

Boyanmıı 1850 KUJ'Uf 

Ue telJ{ıı edilen dairemizi mutlaka ziyaret ediniı. Hediyelik 

binblr çeşit eşya bulacaksınız, 

KOSTÜMLER 

Son renklerde 1475 K111111 

• 

KARLMAN GEÇiDi 
Beyoğlunuo istiklal ve Tepebaşı gibi iki bOJ1lk mühim 
caddesini birbirine rapteder. Herkes serbostce ieçer, ser
ıilerl gezip dolaşabilir. Eşya almak mecburiyeti yoktur. 

Baş ağrısı, diş ağnsı 
NEVRALJi 

Bütün ııbrablan teskin eden 
GAIPIN 

Bllhaua bunlara karp m0e81irdlr. 

. ·ı, ba,inda, se1ahatte, evde her zaman yanınızda "bir Kaşe 

un urm•rı u•u yını•. 

Kalbi hoı:mu, mideyi ve b6brelderl yormaz. 

icabında ıünde S ka,. alınabilir 
Taklitlerinden aakınınız ve her 7erde ıırarla 
· Gripin isteyiniz. .. .. - .. - .. 

ANNELER 

Biliniz ki çocuk yalnız meme 
için ağlamaz. Çok iyi bilirsiniz 
ki: Çocuğu hırçınlatan sebebler
den birisi de apıf aralarının ter 
ve saireden pişerek kızararak 
çocuğu rahatsız etmesidir. Bu 
itibarla günde iki defa çocuğu 

PERTEV 
ÇOCUK PUDRASI 

ile pudralayınız. Ne adi tuvalet 
pudralan ve ne dı çok itina ile 
hazırlanmıı pahalı pudralar. 

PERTEV 
ÇOCUK PUDRASI 

yerini tutamaz. Bu pudra bilhas· 
sa yavrulann clldlırinl ve ifra • 
zatı nazan itibara alınarak 1a • 
pılmıştıt 

ilan Tarifemiz 
Birinci Nhil• 400 hraı 
llılnci sahil• ıso • 
Vp;ne1 Nhil• 200 ı 
Dörcfinci ealaile 100 l 
1, ealailel-. 'IO 1 
Son talail• "411 1 

Muayyen bir müddet zarfmda ful&· 
ca mikdardı ilin yaptıracaklar aynca 
tenzUAtlı tarifemizden fıt.ifade ede
ceklerdiT. Tam, yanm ~• çeyrek sayfa 
lllnlar tçln ayn blr tarife derpi~ 

edilmiftlr. 
Son Poıta'nııı tıcart !llnlanna aıa 

ifler için fU adrese müracaat edil· 
melidiıı 

tllaodlk KolleldU llrkttlı 

Sallrun&lıu.i• ..... 
.~ .&abra caH• 

Halil Sezer karyola ve madeni eşya fabrikaıı 

Karyola ve Çelik Möble 
MEŞHERi 

Son sistem karyolalar, muhtelif cinste çelik somyeler ve çelik mBdeııl 
mOblelerimiz teşhir cdtlmiftlr. SnlkımsOğUd Domirkapı caddesi '7. Tel. t1882 


