
HER YERDE ve HER ZAM~ .... 
SOGUGA KARŞ1 

TABİİ KANYAK-
Son sayfadaki ilanı okuyunuz. 

Sene 8 - No. 2632 ~azı itleri telefonu : 20203 

Avrupada yapıcı ve 

müsbet bir siyaset 

devresi yakında başlıyor 

CUMA 26 - İKİNCİTF.ŞRİN 1937 İdare ifleri telefonu : 20203 

Fransadaki ihtilal 
hareketinin - .. 

Askeri tarzda teşkil edilmiş olan suikasd hareketi 
Httler - Hali/ax görüşmelerinden sonra ile kraliyetcilerin münasebeti olduğu anlaşıldı 

Fransız Devlet adamlarının Londra -=:"·_ ............................. - .......... -
aeyahatleri Berlinde memnuniyetle karşılandı r H at a y d a "\. G i z 1 i t eş ki 1 atı n r e i s i 
"Kararsızlık artık nihayet tevkif edildi 
izale edilmiş tecavüzler 

sayılabilir" tekrar başladı 
lngiltere ile Fransa arasında 
yapılacak müzakerelerden 
hayırlı neticeler bekleniyor 

Londra 25 (Hususi) - Matbuat, Fran
sız ba5vekili Chautemps ile hariciye na• 
zırı Delbosa yapılan daveti büyük bir e
hemmiyetle tefsir etmektedir. 
Tımes gazetesi, Lord Halifax'in Bedin 

seyahatine ve Fransız ricalinin Londraya 
davetine hasrettiği bir makalede ezcümle 
diyor ki: 

- Hayli uzun süren bir kararsızlık ve 
anlaşamamazlık devrinden sonra, Lord 
Halifax'ın Berlin seyahatile yapıcı ve 
müsbet bir siyaset devresi açılmıı bulu
nuyor. 

Politika alemindeki çılmnaz, artık izale 
edilmiş sayılabilir. 

Diğer taraftan, Chautemps ile Delbosun 
da Londrayn davet edilmeleri, İngiliz hü
kumetiıtin realist görüşlerine delalet et
rnekt dir. 

Hitler Lord Halifa:c ite beraber 
Nitekim bu davet, Londra ile Parls sl

yasf mahfellerinden başka, Berlinde de 
memnuniyet uyandırmıı ve tasvib edil .. 
miştir. 

(Devamı 5 inci ıayfada) 

Edirne kurtuluş bayramı 
tezahüratla kutlulandı 
Ordunun Edirneye girişi aynen temsil edildi, 
Selimiye minarelerinde şanlı sancağımız dalgalandı 

Edirne 25 (Hususi) - Edirne bugün ve elektrik fabrikası önULe, 1nhtsarlar 
baŞtanbaşa bir gelin gibi süslendi. Bele- idaresi lise ve Ayşekadın ve Trakya un 
diye önünde, Abacılarbaşı, Ticaret Odası (Devamı 1 inci •ay/ada.) 

Dün Yunanlılarla yeni 
bir inukavele imzalandı 

Türk ve Yunan topraklarından geçen Edirne ve Avrupa 
trenlerindeki kontrol dünden itibaren kaldırıldı 

Türk ve Yunan muraTıhaslan mukaveleyi imza ederken 

P!tyon ile Sivelengrad arasındaki fl • ı da Sirkecide dokuzuncu işletme müfet • 
nıendifer hattının işletilmesine dair olan tişliğinde Yunanistan namına murahhas 
Lozan muahedenamesinin 107 inci mad- B. E. S. Sitassinopulos ve Türkiye numı
desi ahkamını tadil için bir müddetten - na murahhas Nafia Vekaleti hat komı -
beri Yunanistan ile Türkiye arasında ce- seri B. Salahaddin Kızıltaş arasında im
reyan eden müzakereler muvaffakiyetle za edilmiştir. 
neticelenmiş ve itilafname dün saat 11,10 (Devamı 5 inci sayfada) 

CeyJıan, 25 (Hususi) - Ha • 
taydan gelen son haberlere göre 
Sancak köylerinde fesad çıkarmak 
isteyen Araplar bazı Türk evleri • 
ne tecavüz ederek ev sahihlerini 
dö\rmüşlerdir. 

_ Halk bu hareketi protesto ede • 
rek keyfiyeti Fransız delegesi Ro • 
ger ile yüce komisere bildirmiştir. 

'-------~------__,/ _ ___. .............................................. __ 

Otobüsler 
belediyeye varidat 

temin ediyorlar 
Otobüs bolluğu yüzünden 
garaj buhranı başgösterdi 

- ' lzmirden gelen ıolörler l•ta11 -
b·ıddan memnun: «lzmirde bele
diyeye ceza vermekten ev •ahi. 
bine kira vermei• vakit balamı· 

yorduk» diyorlar. 

lzmirden gelen otobüslerden blri 
(Yazısı 2 inci sayfada) 

Teşkilatı Esasiye 
Kanununda 
Değişiklikler 
Encümende hazırlanan 
mazbata Meclis umu mi 

hey' etine verildi 
:Ankara, 25 (Husust) -Teşkilatı esa

siye encümeni bugün tekrar toplanarak 
teşkilatı esasiye kanununda yapılacak 
değişikliğe ve devlet dairelerinin Ve -

(Devamı 2 inci sayfada) • 

Vergilerin 
Tevhid ve 
Tenzili 
Ankara 25 (Hususi) - Bazı vergile • 

rin tevhidi ve peyderpey tenzili için Ma
liye Vekaletinde tedkikler devam et -
mektedir. 

Yeni malf yıldan evvel bu sahada bir 
karara varılmıyacaktır. 

Paris 25 (Hususi) 
Meydana çıkarıl -

mış olan suikasd ha
reketinde sağ cenah 
fırkalarının veya 
milliyetperver s:os • 
yalistlerin doğrudan 

doğruya bir al9.ka • 
Iarı mevcud değil 
görünmektedir. Sut -
kasd hareketi ile da
ha ziyade kraliyet • 
çilerin münasebeti 
vardır. 

İhtilil hareketi 
Paris 25 (Hususi) 

- Emniyet müdü .. 
rü gazetecilere beya
natta bulunarak sui
kasd hareketine Ku-
Jruleteliler isminin Zabıta memıırla.rı meydana çıkarılan gizli 
verilmesinin doğru bir silah deposımda 

olmadığını söylemiştir. Meydana çıkan -ı gizli teşkilatın askeri tarzda teşkil edil .. 
lan cemiyetin hakiki adı cİhtilal hareke- miş ıiyasi bir grup olduğunu gösterell 
ti gizli krunitesh dir. Emniyet mildürü (Devamı 5 inci sayfada) 

Aziziye tünelinde büyük 
bir toprak kayması oldu 

Toprak yığınları altında bir amele ölü, 
iki amele de ağır yaralı olarak bulundu 

İzmir 25 (Hususi) - Devlet demiryol- lerıle derhal faaliyete geçmişlerdir. Uzun 
lan tarafından inşa ettirilmekte olan A- müddet süren çalışmalardan sonra Çal 
ziziye tünelinde büyük bir toprak kay- kazasının Dailer köyünden Hikmet oğlu 
ması olmuş, tünel yarmasından bir par - Veli toprak altından ölü olarak ~~ıı • 
ça çalışmakta olan işçilerden bir klSlnı - mıştır. Ismail ve Şükrü adlarında ıkl &• 

nın kaçmalarına vakit kalmadan üstle - mele de ağır yaralı olarak bulunmtl§tur 
rine yıkılmıştır. Bu facia karşısında di - Yaralılar derhal Aydın hastanesine kal· 
ğer işçiler toprak altında kalan arkadaş- dırı~~ışlar~1r. Hayatları tehlikededir. 
larını kurtarmak için kazma ve kürek • Dıger ışçı1er kurtarılmışlardır. 

EGLINCE $EMİALEAİNDE 
~=-60 G o N ==· ====-==-

Kemal Ragıbın gazetemiz için hazırladığı büyük röportaj, 
""Fepyeni bir görüş ve canlı bir üsllıp taşunaktadır 

"Eğlence şehirlerinde 60 gün,, 

Sizi Fransanm en eğlenceli yerlerinde, büyük kumarha -
nelerinde gezdirecek, büyük artistleri, Hindli zenginleri 

tanıtacak ve hazin bir kalb hikayesini anlatacaktır. 

Yarın ne9re batlıyoruz 
I 



Z Sayfa 

Herttgün 

Yazı Çok Olduğa için 
Bugün Konamadı 

Otobüsler beledlyege 
Varidat 
Temin ediyorlar 
Otobüsler, çoğumuzu, tramvaylann sa

yıp dökmekle bitip tükenmiyen kahırla -
rından kurtardı. Bizi tramvaylar gibi u
.zun uzun bckletrniyen otobüslerde, otu
racak rahat birer yer bulmakta hiç zorluk 
çekmiyoruz. Fakat blz bu derdden kurtulduk 
amma, şimcil de, bizi bu derdden kurtaran
urın başlan derdde. 

Taksi şoförlerinin ağızlarını bıçak açmı
yor: 

- Otobüsler bizi mahvetti! diyorlar. Buna 
mukabil, otobüscülerin, ağızlarının kulakla
rına varması lazım değil mi? Hayır ... Onla
rın tasalan da, şoförlerin endişelerinden ge
ri .kalmıyor. Dün, otobüs 1§].etenlerden, Rıfat, 
Etem, Refet, ve Halid adında dört zatla gö
rüştüm. Bana evveıa, İzmlrden İstanbula 
gelişlerinin sebeblerln1 anlattılar: 

İzmlrde, Kordon hatbnda 40 tane otobüs 
1şleUJQrlarmış. Hallerinden memnunmuş -
lar. Fakat gelin görün ki, o battı belediye 
~endi hesabına .işletmeye karar vermlıJ. Ve 
lO arabayı, zaten tıka basa dolmuş bulunan 
başka yollara taksim ederek, Kordoıı hattı
na, kendi arabalannı get1ım.lş. Halbuki, be
lediyenin yalnız 12 otobüsü varmış. ve 40 o
tobüsün bile tamamen göremediği :ışı, bele
diyenin 12 arabası hiç başaramadığı için, 
halkın rahatı, neş'esl kaçmış. 

Kordon hattından atılan ılO otobüsün sa
hlblerl de, İstanbula gelmek mecburiyetinde 
kııl.ınışlar. 

·. SO N POS TA 

Re•imli Malcale: IC Taşan his zarar verir.. X 

İnsan cemıyetinin en zayıf adamı, oütün hislen açık 
bir kitab sayfası gibi yüzünden okunan adamdır. 

Sevincini içinde sakla, hiddetini yen, kederin yalnız 
kendinde kalsın, hayatta senin için mağlubiyet yoktur. 

r 
1 
\, 

s oz 
Hangi içlıller hangi 
Kadeh l er le l~ilir? 

A RA S DN DA 
·------~""""'."~------------... 

HERGüN BiR FIKRA I 
Hakkı aliniz var 

Şai1' Eşref, Kırkağaçta kaymakam 
iken; maiyetinde hiç bir i§e yaramı
van tembel bir memur varmış. Bıı. 
memura ne vakit nasihat ve-recek ol
sa; memur: 

- Hakkı aliniz var! 

Şanghagda panllı 
Devam ediyor 

) 

:bdııcitepin 26 

Sözün Kısası 
Tıbbı Adliye 
Havale 

E. T:ılu 

S iz de, benim gi~i, dikkat etti

niz mi, bilmem? .. Herifin biri 

bir cinayet, bir hırsızlık, bir sahtekarlık 
veya dolandıncılık, hAsılı sosyal düzen 
bakımlndan ceza görmesi gereken bir suç 
i§leyip te mahkemeyi boyladı mı, ya biz
zat kendisinin, yahut ki avukatının onun 
hesabma ilk iddiası akli melekatmda her 
hangi bir bozukluğun mevcudiyeti olu
yor • 

Türk hakiminin hiçbir amilin tesiri al
tında sarsılınıyan kuvvetli ve kudretli 
seciyesi karşısında mukadder akıbetin

den hakkile endişe eden suçlu, kanunu.o. 
pençesinden kurtulmak için son ümidini 
adli tıbbm raporuna bağlamak yolunu 
bulmuştur. Çünkü o öğrenmiş ve biliyor
dur ki delilik denilen ruhi rnüvazenesiz
liğin henüz ne mahiyeti, ne de hududu 
belli değildir. Ve vicdanlı bir hekim, ken
disine havale edilen herhangi bir kazıye
yi ince eleyip sık dokumadan kestırip 

atmıyacak, suçlunun halinde en ufak bir 
gayri tabiilik görür ve bulursa, raporun
da bunu da zikredecektir. Caninin, ada
letin hükmiinden yakasını kurtarma~t ve 
hiç değilse o hükmü hafifletebilmek iç'n 
güvendiği, işte bu ufacık noktadır. 
. Ancak, son zamanlarda pek ziyade ta

.. ammüm eden bu ctıbbı adliye havale,. 
·ettirmek usulü adalet mekanizmasını ek· 
· seriya boşu boşuna işkal etmek, davaları 
lüzumsuz yere uzatmak ve suç işlemek 
istidadında olanları biraz da teşvik ey
lemekten başka hiçbir netice vermiyor. 
Kaldı ki, hakimin _ eline gelen davayı 

kanunun, vicdanın ve şuurun bütün icab
larını gözönünde tutarak incelediğine 
göre - binde bir hükmünde yanılmasına 

_ şimdi, diyorlar evvela taksi şoförlertnln 
şikayetlerine cevab verelim: Blzlm mü~ -
rllerlmiz, taksi müşterileri değildirler. oto -
büse binenler, ekseriyeUe birinci me1'ltl tram 
vay yolcularıdır. Nitekim dikkat edlllrse gö
rülür ki, otobüsler çoğn.ldıkça, tramvayla -
rın birinci mevtnerl tenh.ala.şm.aktadır. Tak 
si müşterilerinin azalması, hususi otomobil -
Jerin çoğalma.sındandır. Taksilerin iş-
lerinl blraz da, bastırmakta o • 
lan kış bozmuştur. ıngilterede uzun tedkiklerden sonra 

Şimdi gelelim bizim ~iUyetlerimtze: Fiz, nihayet hangi içkilerin ne şekilde kadeb
evvel~. cezalann ağırlığından müştekiyiz: lerle içileceği tesbit edilmiştir. Yukan
Farnza. bir şoför, 'Veya blr bilet~~·_ bir ~ta daki resimlerde soldan itibaren şampan-

Denniş. Nasihatlerin ıayın artmış, 
artık Eşrefin de tahammülü katma -
mı§. Bir gün memuru gene çağırtmış: 

- Sen, dem~, bir eıeksin! 
Memur, her zamanki gibi: 
- Hakkı aliniz var! 
Cevabını vermiş. Erref memurun 

yiizüne bakmı§: 
- Selefim, senin için iş bilir, ça -

lışkandır, demişti. Bu görü§lerinde 
yanıldığını anladım. Bir de faz1a ola
rnk, doğruluktan çok ho§lanır, doğru 
söze kat'iyyen. itiraz etmez demişti. 

Brükseldeki 9 devlet konferansı biç ihtimal olmamasına karşılık, kurnaz bir 
bir iş yapmadan dağılırken Çin - Japon mukallidin karşısında tıbbın aldatılmak 
harbi bütün şiddetile devam ediyor. imkanı mevcuddur. Bunun bir delili, bir 
Yukarıdaki reslınde Şangbayın düş - mtiddettenberidir Son Postada tefrika e
mesi üzerine Çinlilerin beynelmilel dilınekte olan Faruk Küçük'ün Tımarha
mıntakaya sığınmak üzere yaptıkları ne röportajıdır. 

işleylnce, memurlar derhal otobusun nlaka- • • .. 
smı alıyorlar. ve 14ıemeJölne lzln vermiyor _ ya, Porto şarabı, hıra, likor, rakı,. kon-
lar. yak, vermut ve Burgonya şarabı şışe ve 

akını göstermektedir. Hergün binler - Faruk deli olmadığı halde, kendisini 
ce aile canlanın kurtarmak için buraya muayene eden ve müşahede altına al:ın 
hücum etmektedir. bütün hekimleri aldatrnağa muvaffak 

Niteklm bugün, Maçka - Beyazıd arasın - kadehlerini görüyorsunuz. 
da işlettiğ1mlz 14 otobüsten 7 tanesi ~ezalı -
dır. 

Bir yaralıya yardımdan 
kaçan şoför mahkum oldu 

İkinci derdimiz, garaj ve tamirhane buh
ranıdır. Pırıl pırıl otobiıslerlmiz, sahlbsiz kö
pekler gibi sokaklarda kaldılar. Garaj ve ta
mlrhane azlığı yüzünden, garaj ve tamirha
ne sahibleri ücreti arttırmağa başladılar. Naz İtalyan gazetelcrj, Roma istinaf mah-
lanndan yanlıırmdan geçilmiyor, ve paha - kemesinin verdiği bir kararın sokakta 
!arından yanlarına varılmıyor! yaralanarak hayatları tehlikede bwunan 

Üçüncli derdlmlz de, otobüslerin çoğalma- insanlara yardundan imtina eden şoför
sı. Eline bir otobüs geçiren, ruhsatiyeyl alıp lere karşı haklı ve ehemmiyetli bir karar 
kervana kaWıyor. Halbuki, bugünkü a:ılle -
rlle, otobüsler, belediyeye senede dört yilz olduğunu yazıyorlar. 
bin lira kazanç temin edecek vaziyettedir - Hadise şudur: Birkaç ay evvel bir oto-
ler. mobil Piza civarında Piacelli isminde 

Blrk - ı • d Fatih - Şişli otobüsle- . aç gun Çın e, b" d t B adam bıraz son~ 
ri de tııemeye başlayacaktır. ır a ama çarpmış ı. u 

Kazalara karşı lhtiyatl bir tedblr olmak ra hastanede ölmüştü. Kazayı yapan şo
üzere, belediye, otobüs camlarının mikadan för ortadan kaybolrn~, fakat yaralıya 
olmasını emretti. Birkaç ay içinde, :bize çok yardıma koşanlar rasgeldikleri diğer bir 
pahalıya mal olan bu emir yerl?e getirilecek. t b"li çevirerek yaralıyı hastaneye 
Fakat bazı yolcuların tahrlpkarlıklan biraz 0 oroo 1 

. • . .. . .. 
daha artarsa, camlar, mikadan değil, demir. nakletmek ıstemışlerdi. Şofor ıse ışı ol-
den olsa dayanmaz! duğundan bahsederek savuşup gitmişti. 

izmlrden gelen patr~nların derdlerlni uot Geçenlerde kazayı çıkaran şoförün 
ettikten sonra. bir de Izmirden gelen şoför- muhakemesi görülüyordu. Müttehim 
lerl dinledim. Kurtulu~ - Beyazıd otobüsle - · d 'kin · b. f ·· d t 
rinde çaıı~an şoför Nejad r·· 1A _ sandalyesın e ı cı ır şo or e o uru-

,.. , ve şo or Ce a.l, su B d d . . d f"" 
:ıllertme şu cevablan verdiler: yordu. u, yar un an ımtına e en Ş') or-

- Biz lklmlz de, otobüslerle blrllkte İz - dil. Bidayet mahkemesi bunu 5,000 liret 
mirden geldik. İzmir sokaklan daha tenha cezava rnahkfun etmişti. Şimdi istinaf 
oldufu 1çln, orada araba kullanmak t>uradan • . ·· - · · · 
daha koıar. Fakat buna rağmen blz İstan _ mahkemesı bu hukmu tasdık etmıştır. 
buldan memnunuz. 

Çfinkü, İzmJr belediyesi, seyrüsefer me -
murlarını kaldırdı, buna mukabil, bütün be
lediye memurlarına, seyrüsefer memurl::ırı
nm sall'lhiyetlertnl verdi. Yani orada bizlm 
işlerimize, bütün belediye memurları karışı -
yorlar. Bu itibarla, en ufak bir hntamız bile 
gozden kaçmıyordu. Çünkü adım başında 
kontrola çatıyorduk. Halbuki burada raha -
tız. Çfinkü koskoca şehrin kalabalığmda, 
ufak tefek kusurlarımız gözden kaçab 11 -
yor. 

İmılrde, belediyeye ceza vermekten, ev sa 
hibine klra '9erme~e vakit bulamıyorduk. 

Selim Tevfik 

l ngiliz an'anesinde hir 
değişiklik 

İngiltere tarihinde ilk defa olmak üze
re Belçika kralı şerefine yapılan mera
simde kral Corc nutkunu söylemek üze
re ayağa kalktığı zaman, an'ane mucibin
ce merasimde hazır bulunan 180 kişi de 
ayağa kalkmış. Bunu gören kral: «Yerle
rinizi işgal ediniz, rica ederim• diyerek 
misafirleri oturmaya davet etmiş ve on
dan sonra nutkunu vermiştir. 

1 
Bu giirüşünde yanılmadığını şimdi 
ben de anladım. 

Jf.- -Jf. 

l ondra mezar kazıcıları 
nümayiş yapacak /ar 

Londranın mezar kazıcılarının büyük 
bir derdi vardır. Bu da cemiyetlerin~ 
amele birliği tarafından aza olarak ka
bul edilınemesidir. Şerefli yaşamaları 
için bu ceıniyete girmelerini ve ücretle-

rine haftada yan.m lira daha zammedil
mesini ıstiyorlar. Bu iki arzulannın ye

rine getirilmesini temin için geçen gün 
ellerinde kazına ve kürekleri olduğu hal-

de Londra sokaklarında bir nümayiş 
yapmağa teşebbüs etmişlerdi 

Belediye reisinin müdahalesile bu nü
nıayi§ yapılmamışsa da mezar kazıcıları 

cemiyeti h~la taleblerinin kabul edilme
diğini gördüklerinden tekrar bir nüma

yiş hazırlamağa teşebbüs etmişlerdir. Bu 
defaki nümayişlerinde belediye reisının 

mumdan yapılınış cesedini muhtevi bir 
tabutu 6nlerinde taşıyacaklardır. 

lngilterede senede 40 milyon 
fare tutuluyor 

İngiliz kızlarından biri radyoda İngil
terede senede 40 milyon fare yakalandı
ğını duymuş, kendi kendisine: 

- Kim saymış bunları, diye sormuş. 
Cevabını bulamayınca hocasına sormuş. 

Hocası da radyo idaresinden soruştur -

muş ve öğrenmiş ki, her sene yakalanan 
farelerin mikdarı ülkenin nüfus mikta-, 
rına ve adam başına göre hesab edilir. 

85 lik ihtiyar karısına 
ihanet ediyormuş 

Amerikarun Tenery eyaletindeki Nas
vil şehri mahkemesinde şimdiye kadar 
emsaline tesadüf edilmemiş bir boşanma 
davası görülmüştür. 83 yaşında bulunan 
madam Elsa Cons kendisinden iki yaş 
büyük uzun ve beyaz sakallı muhterem 
bir ihtiyar olan 65 senelik kocasının ken
disine iki senedenberi ihanet etmekte 
bulunduğunu söyliyerek boşanma kararı 
istemişti. Mahkeme reisi madam Elsadin 
bu ithamını isbat için deliller söylemesi
ni istediğinde cmahkeme salonunda bu
lunan samiine hürmeten bunları söyliye
miyeceğim> cevabını almıştır. 

Bunun üzerine salon samiinden boşal
tılmış, davacmın söylediği şeyler Mkim
leri de ihtiyarın ihanetine ikna etmiştır. 
Buna rağmen bir de kocasını dinlemeğe 
lüzum görerek -Consi mahkemeye davet 
etmişlerdi. Hakim bu muhterem ihtiyara 
karısının ithamlarına ne diyeceğini so
runca, uzun uzun beyaz sakallarını sıvaz
ladıktan sonra: 

c- Davacıyı tekzib etmek niyetinde 
değilim> cevabını Vermişti. Bunun üze
rlne mahkeme 65 senelik nikfilım feshi
ne karar vermiştir. 

Bir dişçi köpetine altın 
kuron taktı 

Meraklı bir dişçi, çok sevdiği köpeği
nin dişinin kınlması üzerine, hayvanı, 
ameliyat iskemlesine oturttuğu gibi, ye
ni baştan dişini yapmış, üstelik altın 

kuranla da kaplamıştır. Şimdi köpek o 
mahallenin caltm diş Bobu> ismi diye 
anılmaktadır. 

İS TER İNA N, IS TER İN ANM A! 
Teşhi/f tı Esasiye 
Kanununda 
Değişiklikler 

(Baştaf'afı 1 inci sayfada) 

kaletlere ayrıfmasına dair kanun lck -
lifleri h~kkmda hazırladığı mazbataya 
son şeklini vermiş, umumi hey'ete 1 

Altın piyasası yükseldi. 950 ile 1000 i buldu, orada da ı 
duımadı, 1050 ye çıktı, şimdi 1100 ün yolundadır. Bu 
niçin böyledir? Kat'iyetle bilen yok, vakıa şimdi mahsul 
satış mevsiınidir, eline para geçen köylü derhal bunu 
süs altınına tebdil ediyor diyenleri görüyoruz, fakat on
lar da iddialarının isabetinden pek emin değildirler. -

relerini arıyanlar da mevcud. Mesela bir meslekdaşın 
yazısında gördük: Mal sandıkları vergi verenlerden al
tını piyasa fiatmc. kabul etmelerini bir çare olarak dü
şünmüş. Arkadaşımızın bu fikri ortaya atarken dayan
dığı sebeblcri pek araştırmıyalım, fakat kendi hesabımı
za biz Yergisini kağıd olarak ödemekte zorluk çekenle
rin, velevki piy~a fiatma olsun altınla ödemekte zevk 
duyacaklanna pek i~anmadık. Amma ey okuycu sen: 

sev ketmiştir. 
Teklifier ve mazbatalar matbaaya 

Diğer taraftan altının yükselişinin sebebini araştır

maktan vazgecerek hakiki değerine getirilmesin~n ça-

j S TER 1 NA N, İST E R l N AN .ıl A ! 
veri1miştir. Yarın rneb'uslara dağıtıla
cak, pazartesi toplantısında g~rüşüle -

cektir l..------------------------------------------------------------------------------------~ 

olmuştur. Çünkü dediğim gibi, deliliğin 

ne mahiyeti, ne de hududu tıbbın naza
nnda henüz kat'iyetle muayyen değiidir, 

Bu suretle, her suçluyu tıbbı adliye 
havale eWrmek, herhangi bir cinayeti 
cezasız bırakmamak enclişesile konmuş 

kanunların hükümlerini ibtale çalışmak 
demektir ki, sosyetenin selameti bakı
mından zararlı bir harekettir. 

Avukat sade .müvekkilinin hakkını 
müdafaa etmek ve onu kurtarmakla mü
kellef değildir; o, içinde yaşadığı camia
nın da bir ferdidir. Bu itibarla o camia
nın da nef'ini düşünmelidir. Müvekkilini 
kanun muvacehesindeki 'Vaziyetine go~e 
miidafaa ederken, şüphesiz ki, suçu iş:e
diği sıradaki ruhi haletini de hesaba ka
tacak, teşvik ve tahrik olmuş ise, hafif
letici bir sebeb olarak onu da ileriye sl.i
recek, fakat bütün bunları mantıka, de
Iaile, şehadetlere dayanarak yapacaktır. 

Yoksa, her azılı caniyi tıbbı adliye ha
vale ettirmek tehlikeli bir yoldur. Cina· 

(Devamı 5 inci sayfada) 
-...-..ı111 ..... .-.-~ .......... ____ _ 
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Şanghayda kıtlık başladı 
Bir milyon Çinli pirinç satan mağazalara saldırdılar, 

kanlı lıô.diselerden korkuluyor 

sulh umudu mu belirdi?ıı lslmll başmakale
sinde, Lord Hallfalcs'ın Almallb'adan Lon,. 
draya getirdiği haberlerden bahs ve bu ha
berlere göre Alman isteklerini dört. noktada 
hulasa ediyor: Eski Alman müstemle:teleri
nin 6 senede iadesi; Milletler Cemiyeti pak
tının Versay muahedesinden tefriki, zecıt 
tedbirlerden bahis 16 ncı maddenin knldı
rılınası gibi şartlarla Milletler Cemjyetine 
girmeyi kabul etmesi; Çekoslovakyadılki Al-

J 1 k • ı 1 v b 1 d 1 man ekalliyetıerinin İsviçredekl gibi hususi 

t a e a Ş ar bir idareye mazhariyeti; diğer Avrupa dev-a p on ar e r r 1 er emeg a ı le!~~:~a!~~;~aH~~~~~ın~~~naanm:~·~ 

• Fransada meydana 
çıkan gizli komplo 

Y11zan: Selim Rae-m F.mt>' 

F ransada, mevcud ve müesses re.

jimi değiştirmek ve binnefü:e ik-• 

tidar mevkiine gelmek maksadile teşek
kül etmiş gızli bir cemiyetin perde per· 
de açılan gizli faaliyetine aid tafsilatı 

ajanslardan, gazetelerden okuyup öğre-
Changhai 25 (Hususi) - Harbin dehşe

tini tatmış olan Changhai, şimdi de kıt
lık tehlikesine maruz bulunmaktadır. 

f k t tre 1 uh f l bo bardıman t . J ta ille, bunlardan başka bazı meseleler üzerin-
re a a ve an po arı m a aza eye • nı m e rnı.ş, apon yyare- de de görüşmüş olması llzım geldlttlnl söy- niyoruz. 
mektedir. leri de Çin takviye kıtaatı ve levazım liyen muharrir bunlara ald bazı tahminler- İlk zamanlar, bu komplonun, bugün k· 

Bir milyon Çinli mültecinin bulunma- servisleri üzerine bombalar atmıştır. de de bulunuyor ve Almanyanın llütiin bu tidar mevklini elinde tutan ve ba~kan • 

Şehirde mevcud erzakın ancak üç gün 
yetebileceği söylenmektedir. 

sı, vaziyeti vahimleştirmiştir. Japonlar, Mushing'i tamamen işgal meselelerde haklı ve nihayet müsbet taleb- lığı radikallerde bulunan chalk cep -
Dig·er taraftan kış mevsiminin hululü, etınis bulunduklarını ve Tabu gölünün ler dermeyan ettiğini de ilave ediyor ve bu- hesi» hükumetine müteveccih bütün :; ~ 

~ . .. nu sulh lehinde atılmış bir adını olarak te- 5 

adeta çıplak bir halde bulunan zavallı şimalinde bır mufrezenin Musih'e dört l#.kki ediyor. fırkaların bir müşterek hareketi zanno -Bu yüzden arbedeler çıkmasından kor- f " 
açlar arasında telefatı arttırmıştır. kilometre mesa ede kain bir köprüye Bu işler böyle düzelmeğe yü.z tutarsa Al- luıımuştur. F'akal bu gizli komploya dar1 il 

kul maktadır. 
Şanghay 25 (A.(-...) - Röyter ajansı varmış bulunduğunu beyan etmekte - manyanm Uzakş~r~ta sulhun teess~üne olup da işimleri meydana vurulan esha· 

Şimdiki halde erzak, mücavir sahiller- muhabirinden: dirler. yardım etme~ vadınde bulunduğunu soyll- sın hüviyetleri şunu anlatıyor ki, teşeb-
de nakliyat yapan ufak gemilerle gel - Jann.nlar Çinlilerin mukabil taar Şanghay 2S (AA) J rdu yen muharrirın yazısında şu cümle de ge- büs münhasıran Aksiyon Fransez teşki· 

t . kaf" r-6 , - .. . .. 1 . - apon o - çiyor: 
nıek.tPdir. Bu da ihtiyacatı ta mıne ı ruzlarını durdurmuş olduklarını ve su namına soz soy emeğe salahiyettar .Fakat, bütün bu işler hallolunabllmek latı etrafında toplanmış kimselerden ge~· 
değildir. Nankine doğru ilerlemekte bulunduk - olan bir zat, Japon kuvvetlerinin Mu- için sulhun istikrarını garanti altına almak mektedir. 

Muazzam halk kütleleri, pirinç s:ıtan larını bildirmektedirler. Yangtse nehri sih'i zaptetıniş olduklarını ve halen lazım geleceğln.~e~ b?ylelikle dünyanı~ ~m- Malum olduğu üzere Fransız kraliyt!t 
mağazaları muhasara etmekte, müsellah ile Hangchow körfezindeki Japon harb Nankine doğru ilerlemekte bulunduk- dl içinde yüzd.uğu kabusu atlatması ıml:an tarafdarları, Fransız demokrasisinin ile-

1 ·ı · ç· h · · ·· t . hala l t · t• dairesine glrmış demek olur.. ~ b. .. muhafızlar erzak nakleden kamyon ara gemı en, m cep esının mun e rı - arını beyan e mış ır. * ri ve yerleşmiş bünyesine ragmen ır gun 
..,.. •• •• • • • • • • • • • • • • •• •• •••• • • • • • • • •••••.-• • • • • • •• • • • • •••• • • • •• • • •• • • • • • • • • •• • • • •• • • • • ••• •• • • • F a d "r l " yetı· ı·ade etmek sevdasın Tan - Ahmed Emin Yalman ._Yeni bir 1 nsa a "' a ı • 

1,ürk Hava Kurumunun 
altı aylık faaliyeti 

Trabzonda valiler 
kongresi 

buhran arifesi mi?» başlığile yazdığı başma- dan hiç bir zaman fariğ olmamışlardır. 
kalede Amerlkada bir buhran havası esme- Bu davayı güdenlerin fikri hazırlıklarını 
ğe başladığından ve Nevyork borsasında 1929 Aksiyon Fransez isimli gazete idare et • 
senesine benzer çöküntüler olduğundan, bir mis ve ona bağlı olarak meydana geti!"i-
kaç aylık zararların yirmi beş milyar dolara 1 "k t kTt K 1 t d · · 

Trabzon 25 - Üçüncü müfettişi umu -
mlliğe bağlı valiler bir kongre halinde 
ve Tahsin Uzerin riyasetinde toplanmış
lar, müfettişlik mıntakasının kalkınma
sına, imar hareketlerine, halkın refaha 
kavuşmasına aid meseleleri tedkik et -
mişlerdir. Kongre müzakereleri devam ve 
halk müzakereleri açıkça takib etmekte
dir. Valiler şerefine bir ziyafet verilmiş
tir. 

vardığından bahsediyor ve 929 da Ruzveltin e~ gençu eş 1 a ı • ame o u ~oı. ıs-
iş başına gelerek buhranı nasıl mı altında her zaman, çok faal bır pro
tedbirlerle izaleye çalıştığını, şimdi ise Ruz- pagandacı rolü oynamıştır. 

Hav;1. Kurumu altı ay içinde. Orduya 
26 tayyare daha kazandırdı 

veltin siyasetine karşı büyük sermayenin Şarl Morras, Leon Dode, Moris Pııjo 
harekete geçtiğini s(bledikten sonra uzun bu teşkilatın fikir babalarıdır. Fak:ıt 
mütalealar ve esbabı mucibe irad ediyor. Bu k 1 "da t k b d h·ı b 
buhraınm. bütün dünyaya tesir yapacağını omp oyu 1 . re e me ve una a ı U· 

pek tabii gören muharrir şu neticeye varı - lunmak suçıle yakalananlar, kralcılık ta
yor: rafdarlıKlaı ı maruf olmakla beraber, Ankara 25 (Hususi) - Hava Kurumu 

gE>nel merkez heyeti, bugün altı aylık top
lantısını yapmış, geçen toplantıya aid za
bıt hülılsası okunduktan sonra merkez ic
ra heyetinin altı aylık raporu ile müra -
kıbların raporu ve bilanço tasvib ve tas
dik edilmiştir. Hayatını küçüksiyecek de
reced~ devamlı çalışan sivil uçmanlara ve 
dünya l'ekorlarını kıran havacılara ve -
rilmek üzere iki çeşid murassa madalya 
çıkarılması kabul edilmiş, 22 ilkteşrio 

1937 tarihinde vazife başında can veren 
Türkkuşu kahramanlarının hatıralarını 
takdis için ayakta bir dakika susulduktan 
sonra. bu yiğit çocuklardan üç talebe ile 
Türkkuşunun ilk kadın şehidi Eribe'nin 

ailelerine birer mektubla hediye olarak 
c 1500, er lira gönderilmesine karar ve • 
rilmiş ve Türk hava kurumuna daha ge.
niş muvaffakiyetler temenni edilerek 
toplantı bitirilmiştir. 

uBu itlbarla «Buhran arifesinde miyiz?• bu davada, şimdiye kadar ön safta, l:lirin· 
diye sormak fazladır. İstikrarsızlık ve emnl- ci sınıf rol oynamış kimseler değillerdır. 
yetslzllk devam ettikçe dünya hiç bir zaman Esasen Fransada kraliyet fikri bü,·ük 
müzmin bir buhran hallnden kurtulamıya- ı 

Merkez idare heyetiaiıı ıenel merkez 
Jı.eyetinde okunan raporuna göre: 

Muallimler arasında caktır.» halk kütlelerine nüfuz etmiş olmaktan 

Türk hava kurumunun son altı aylık 
geliri - 2,052,335 liradır. - Bu gelirin -
614,330 lirası piyangoya aiddir. Geçen yı
lın ayni ayları ile bir karşılaştırma yapı
lınca - 405,319 liralık bir artma görül • 
mektedir. Son altı ay içinde orduya 26 
tayyare daha kazandınmış olan Türk ha
va kurumu şubelerinin mesaisi için bu 
rakamlar beliğ bir delildir. 

'Beyrutta kanlı hidiseler 
oldu, dükkinlar kapandı 

* Tayin 'f!e terfiler Kurun - Asım Us «Köylü nasıl yardım 
istiyor? • isimli başmakalesinde, Atatürkün 

Ankara (Husu.si) - Muallimlere ald yen! Meclisi açış nutuklarından pulluk ve trak
nakil, terfi ve tayin Ustesinin bir kısmını töre aid bir fıkrayı başa aldıktan sonra d.1-
dün vermiştim. Listeyi bugün tatnarrJıyo - ğer memleketlere nazaran bizde istihsal az
rum: bğının vesait farkmdan ileri geldiğini söy -

İsparta ortadan İsmall Hakkı Bandırma lüyor. Kara sapan yerine pulluk kullanıl -
ortaya, üniversite mezunu Adll Ösküdar bl- ması lüzumund:tn bahseden muharrir, bir 
rinci ortaya, Gazi Terbiye Enstitüsü B. misal de zikrettikten sonra, hüküınetln köy
sekBiyonundan mezun İffet İzmir Iüye uzun vadeyle pulluk temin etmesi lö
Karataş ortaya, ayni seksiyon mezunların - zumunu ileri sürüyor ve bu yardımın trak
dan Liltfi Uşak ortaya, Sıddık Edirne orta- tör ve harman makineleri hakkında daha 
ya, Halil Haşmet Trabzon lisesine, Adem u- ziyade varid olacağı mülahazasile makale -
şak ortaya, Behlül Maniaa ortaya, Hay • slnl bitiriyor. 

------------~~~-dar Denlzll lisesi blrincl devresine, 
Şerife İzmir Karataş ortaya, Mehmed Er -
zlncan ortaya, Nedim Adapazar ortaya, Bel- Hastane ile mezar 

arasında seyahat kıs Ankara blrlncl ortaya, Çorlu ortadan 
Mustafa stajyerlikten muaWınllte, İzmir Ka 
rataı ortadan cezmı Haydarpaşa lisesine, 

Zabıta nümayişçilere karşı silah istimal etti, Açıktan şazıye Kastam0nu 11.seaıne, Fuad 

bl d lı d İzmit ortaya, Haydarpaşa lisesinden Ziya Ölen bir hasta mezarda 
diri sanıldı ve tekrar 
hatahaneye götürüldü 

yaralanan/ar araSIBdB r e B ln Var Taksim ortaya, Yüksek muallim mektebin. 

1 v k .. . den mezun İbrahim HUm1 Kars llaeslne, Bur 
Beyrut 25 (A.A.) - Beyrut'da baş- leri din emege oşan numayışçiler a • sa ortadan Mehmed Baha Bursa kız mual • 

Jamış olan protesto hareketi, ticaretle rasında dolaşmaktadırlar. um mektebine, Açıktan Badi Akşehir orta-
.meşgul halkın ekseriyetine sirayet et- Bir takım arb~deler vukua gelmiş ya, Mehmed Yılmaz Elbistan ortaya, Sahne 

. . . .. ~ olduğu haber venlmektedir. Bu arbe • Düzce ortaya, Meliha izm1r kız liseaine, Zlh-

Asabi bir hastalıktan Fransız hastane.
sinde tedavi altına alınmış- olan Sıhhiye 
başmüfettişi bay Faiğin 30 yaşındaki kar-'1iş ve şehrın merkezınde dukkanlar d birinde mah lr b nı Afyon llse81ne Ankara tız lisesi ders Alet-b şt deler en a ı za ıta, par - ' terfian ayni llae 

parunı ır. lamento civarında silah istimal et • lerl memuru Mesrureibrahim Es""'·-hlr me - deşi ölmüş, cenazesi techiz ve tekfini için 
J d d · ı · ·· t eli . kadın murluğuna, Açıktan - Mah an arma evrıye erı mu ema yen ıniştir. Bır la bir delikanlı ağır, mudiye muallim mektebine, Şevket Kızılçuı- Şişli çocuk hastanesine kaldınlrnış, ora-

gelip gitmekte ve kendiliklerinden hi- diğer bir nümayişçi hafif surette ya - ıu muallim mektebine, Açıktan Tevnt Sam- dan da cenaze otomobiline konularak 
tabet kürsüsüne çıkmakta ollln hatib - ralanmışlar~r. sun o~aya, Büleymı kan ~~~ ~~knin·~tö~kulu kabristana nakledilmiştir. Fakat cenaze 

kA.tlpllgıne, Batanı e,..wa. ~ ... 6re ... 

Makineye verilirken 
ı~, içrede Farmason teşkilab kaldırılıyor. Paris 

enternasyonal sergisi dün gece yarısı kapandı 

1 
tlm dairesi memuru Meliha Ankara İsmet • arabadan indirilirken cesedin henüz so-
Paf&. Enstıtüsii dahlllY9 şefiiğine, Açıktan ğumamış olması şoförün nazan dikkatini 
Yaver Beyoğlu Akşııın Kız San'at okuluna, 
imıetpaşa Enstitüsü idare memuru Ayşe E- celbetmiş, ve şoför: 
ı~zız kız enstitüsü ışyarl.ığına, Açıktan ce- - Aman ne yapıyorsunuz, bu ölmemiş 
maleddin Edirne Ban'at Mektebine, Açıktan demiş. 
Zihni İsmetpqa Jaz Enatltüsü idare memur- Herkes cesedi muayene etmiş, sıcaklık 
!uğuna tayin edllınlşlerdlr. tabii görülmüş ve hastanın ölmediğine, 

İstanbul öğretmenJeri arasında 
· feci bir hataya düşüldüğüne karar veri-

Berne 26 (A.A.) - İsviçrede Farmason- Brezilyaya daha vasi mikyasta sınat mad- Ankara, 25 (Hususi> - Istanbul erkek 
ı lann ve bu gibl teşekküllerin kapatılıp ka- deler ihraç edebilmelerini temin eyliyecek- lisesinden Mitbad Sadull~h Haydarpaşa ilse- lerek cem.ıze tekrar hastaneye götürül -
P&tılmıyacağıta dair önümüzdeki pazara bir tir. Brezilyanın yollarını ve siUihiarını arttır- sine nakli, Feriha Kadıkoy ~~rincl <!;ta o - müştür. Fakat hastanede tekrar yapılan 
Plebisit yapılacaktır. Bu plebisite büyük bir mak için muhtaç bulunduğu levazım bu me- kuluna tayin edildiler. Hayru~nisa Usküdar muayene ve ihtiyata riayeten 8 saatlik 
ehemmiyet verilmektedir. Çünkü Farına- yandadır. birinci orta okuluna. Behzad Izmir erkek 11- bir intizar neticesinde hastanın ölüm1i 
&onlar hakkındaki yasağın kabulü ve bbyle Pariste yeni tevkifler sesine, Nuriye Davudpaşa orta okuluna, Re-
bir kayd~ anayasaya geçmesi umumiyet Parls, 26 <Husu.sil - Dün de şehrin muh- cep Düzce orta okuluna, Sehin.şa~. Ödemiş hakkında kat'i kanaat hasıl edilmiş ve 
itibarile cemiyetler hukukunu ihlal edecek- telif yerlerinde tevkifler yapılmış ve muh- orta okuluna, Rukiye .~0~Y~ k~z oğretmen cenaze defnolunmuştur. 

l tıı-. telif yerler aranmıştır. Bu araştırmalar ne- okuluna, Selm~ Kadıkoy uçuncu orta oku • · * ttcesinde 12 mitralyöz ve 2so mavzer bıııun- luna, Fatma Uskli~~r birinci orta .>kuluna, 
muştur. Cavide Bursa kız oğretmen okuluna, Se • 

Paris, 26 <Hususi) - Dün gece yarısı bey- Bulgaristanda b' t k b Id mlh Ragıp Kars lisesi direktörlüğüne, Şe\' • 
l!elmllel Parls sergisi kapılarını kapamıştır. SOfya 26 < A.A.) _ı~of~~~a:lan~: h~ttı~- k?t De~izll lisesi yardirektörlüğüne tayin e-
Bu münasebetle büyük tezahürat yapılmıştır. da kaybolan tayyareyi aramak üzere çıkan dilmiştır. 

Parls sergisin! açık bulunduğu müddet oduncuların bir motör sesi sonra da iki şid
tarımda ziyaret edenlerin sayısı 30.000.000 u 
geçmiştir. 

Erzurum da 
Kar 

Yedikulede yeni bir telsiz 
istasyonu 

Devlet hava yollarının Yedikulede in
şa ettirmekte olduğu telsiz istasyonu ik
mal edilmistir. Bir iki güne kadar faali
yete haşlıyacaktır. 

uzaktır. Tarafdarları mahduddur. Bun • 
dan ötürüdür ki her muhafazakar Fran
sızı bir kraliyet tarafdarı saymak ve san
mak hatadır. "Nitekim ordunun bir ır.a • 
reşalı oimak haysiyetile otoriter idareye 
mütemayil olması tabii addedilmek lazım 
gelen Peten, bu komplonun askeri idare
sini der'uhde eylemesi teklifi karşısında, 
bu teklifi dHhal hükfımete haber veren 
adam olmuştur. Şu hal gösteriyor ki bu
gün Fransada mevcud olan sıkıntı, ;ktı· 

sacli ve sosyal davalardan doğmaktad!r. 
H:ı.lk cephesini teşkil eden sosyalistlerle 
komünist ve radikallere muhalif olan par· 
tiler, umumiyet itibarile bu muhalefetle
rinde muhalif olmak bakımından birleş
miş oluyorlar. Yoksa ortada duran da· 
valar lçin bulunabilecek ilaç meselesinde 
anlaşmış olmaktan uzaktırlar. 

Bu sebebledir ki Fransada meydana ı;ı
kan komplo, mahdud bir zümrenin ala • 
kadar olduğu bir harekettir ki bunu, bü
tün memlekete ve bugünkü hükUmetin 
muhaliflerine şümullendirmek doğru de
ğildir. Saltanat davası bu asır için her 
yerde köhnemiş bir iddiadır. Ve bir "cau· 
se jugee> dir. Böyle bir davanın muvaf • 
fakıyet kazanmasına ise esasen ihtimal 
yoktu. - Selim Ragıp Emeç 

Bir tren kazası 
Ankara 25 (Hususi) - Buraya gelen 

malılmata göre Urfa istasyonu ile Mardin 
arasında bir lokomotif devrilmiştir. Ka
zaya sebeb çok şiddetli yağmurlardan ha
sıl olan selin yolu basmasıdır. 

Kaza neticesinde makinist Maraşlı Ve
li ölmüş, ateşçi Antebli Hüseyin yaralan
mıştır. 

Lokomotifin kaldırılmasına çalışıl • 
maktadır. 

ltalyada Sovyetler hesab1na 
bir hrrp gemisi yapıldı 

Londra 25 (Hususi) - İtalyanın 
Orlando tezgahlarında Sovyet hüküme.
ti hesabına yapılmış olan Taşkent adlı 
büyük bir diströyer, geçen gün denize 
indirilmiştir. 

İtalyan bayrağını çekmiş bulunan 
harb gemisi, bir katolik papazı tara -
fından takdis edilmiştir. 

Brezilya bir müddet borçlarını 
vemıiyecek 

detli infilak duyduklarını söyledikleri Bul -
garistanın cenubu garbi dağlık arazisine 6 
taFare filosu ve asker kıtaatı gönderilmiştir. 
Bunlar mahalli hükümet erk!nının ve köy_ 
lülerin yardımı ne araştırmalar yapmakta-

Berlln 26 (A.A.) _ Berlindeki Brezilya dır. 

Erzurum, 25 (Hususi) - Bugün 
şehrimize ilk kar düşmüştür. 1.000.000 

etçlliğinin bir te~liğine göre Brezilya hükfi- Belçika kabinesinde bir değişiklik mi? Q · akcılarda bir ev yandı 
lnetl harici borçlara aid tediyatı bir müd - Brüksel 26 (A.A.l - Katolik mahaflli.1dc 
det için kesecek ve alacaklılarla bilahare an- kabinede partiyi temsil eden şahıslar hak -
latmak üzere Brezllya mllletinin tediye ka- kında memnuniyetsizlik göstermekte ve ka
btllyetlni tedkik eyliyecektlr. Brı!zilya bu kabinede bulunan üç nazırdan birinin daha 
tedbirden mutazarrır olacak devletlere fay- sağa mütemayil diğer bir aza ile değlşti!'lle
dalı tekliflerde bulunacak ve kendilerine ceği beyan olunmaktadır. 

Dün t'kşam, gece yarısına doğru, Edir
nekapı dışarısında, Otakçılarda bir yan -
gın olmuş, Nazife adlı bir kadının bir kat
lı, iki odalı evi yanmıştır. 

Müşteriye 

Fuarı' 1938 İzmir Enternasyonal nda 

mallarınızı satmağa şimdiden hazırlanınız. 

20 Ağustos - 20 Eyliil 1938 
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Şoförler plika ücretinin 
kaldırılmasını istiyorlar 

Benzin fiatına kilo başına bir mikdar zam yapıldığı 
takdirde belediyen~n plaka ücreti olarak 

altığı varidah fazlasile temin edeceğ"ni ileri sürüyorlar 
Şehir dahilinde günden güne adedlerl 

artarak işlemekte bulunan otobüsler ta~
si şoförlcrınin kazançlarına oldukça mu
him bir dRrbe indirmiş bulunmaktadtr. 
Şehirde 1000-1200 kadar taksi otomo

bili vardır. Bunlardan bir kısmı eski mo
del olması dolayısile müşterinin rağbe
tini kazanamadığt için, bir kısmı da, pla
ka resmı ödenmediğinden çalışmam~kta
dır. Bu arabalar çıktıktan sonra piyasa
da kalan taksi otomobili 700 tanedir. 

Şoförler, on kuruşa dolmuşla müşteri 
taşımak için evvelce belediyeye müracaat 
etmişler, bu talebleri reddedilmişti. Şo
förler cemiyeti, bu taleblerini yenile
mekle beraber, Bulgaristan gibi yakın 
Balkan :nemleketlerinden getirttikleri 
nizamnameleri tedkik etmişler, bunlar 
arasında memleketimize de uyabi!ecek 
olan maddelerin tatbikı iç1n Belediyeye 
müracaatta bulunmuşlardır. Şoförlerin 

bu müracaatları tedkik edilmektedir. Şo
förler, hepsi ayni derecede kazanmadık
ları halde kendilerinden bilaistisna ayni 
mikdarda plaka parası alınmasından da 
şikayet etmekte ve borçlarını ödiyeme
melcriniıı başlıca sebebinin de bu oldu
ğunu ileri sürmektedirleT. İstanbul şo
förlerinin pJaka borcundan Beledi~ eye 
medyun oldukları mikdar 16 bin lira ka
dar tutmaktadır. Plaka resminin daha 
pratik bir formüle bağlanarak halledil
mesi işile de Belediye meşgul olma \:ta, 
başka çareler araştırmaktadır. 

Şo!örJer, 16 bin lira tutan borçlaımı 
laksıtle üdemeği, bundan sonra da, pla
ka resminin kaldırılarak benzin fiatları
na münasib bir mebltığ ilave edilmesini 
istemektedirler. Bu suretle, fazla çalış.ın 
şoförlerin fazla benzin sarfederek ka
zançlarıle mütenasib vergi verecekieri 
kanaatini beslemektedirler. 

Mıntakalnr arnmnda maktu fiat 
Şoförler Cemiyeti ikinci reisi Sadık, 

şoförlerın derdlerini şöyle hülasa etmek
tedir: 

c- Otobüs bolluğu karşısında taksi o
tomobillerjnin para kazanmasına imkan 
yoktur. Bize de bir kazanç yolu temin et
mek için bazı Balkan şehirlerinde tatbık 
edilen usıılü tadil ederek bizde de tatbik 
etmelidir. O da şudur: 

Oto.-nobiUerin taksi saatleri sökülme-

Şehir işleri 
~-------

lidir ve mmtakalar arasında bir ücret 
tayin olunmalıdır. Faraza Karaköyden 
Taksime bir taksi otuz kuruşa gitmeli~r. 
lstiyen kimse bu otomobile yalnız olarak 
biner, Taksime kadar gider ve otuz ku
ruş verir. Otuz kuruşu vermek istemiyen 
de biraz bekler ve iki kişi daha geldikten 
sonra üç kişi ile Taksime gider ve bu su
retle de otuz kuruş üç kişiye taksim e
dilmiş olur. 

Otomobiller böylece Belediye tarafın
dan rıyrılmış mıntakalarda tesbit edilen 
!ıatla gidip gelirler. Bu şekil temin olun
mazsa taksi şoförlerinin hali harabdır.> 
Şehirde sefer yapan otobüs sayısı yü

zü aşmıştır. Yeniden birçok hat daha ih
das olunacağından İzmir otobüslerinin 
İstanbulu istilası devam etmektedir. 
'l'rnmvay şirketi otobüs rekabeti karşı

sında depolarında yedek duran arabala
rını da hatta çıkarmış bulWlmaktadır. 

Fakat buna rağmen hala tramvaylarda 
yer bulmak mümkün olamamaktadır. 

Otobüslerin çoğalmasından taksi oto
mobillerinin zarar gördükleri iddiası ile
ri sürülmektedir. Taksi sahibleri: 

<- Otobüslerin zararı tramvaydan zi
yade taksi otomobillerine dokunmakta
dır. Taksi otomobilleri halen yolcuları

nın yüzde ellisini kaybetmiş, yani oto
büslere terketmiş bulunmaktadır. 

Pazar günleri sabahtan akşama kadar 
6-8 lira kazanç temin eden taksi otomo
billerinin <'n kabadayısı son pazar 150-200 
kuruş haSJlat yapabilmiştir. Hergün bun
lardan bir çoğu hiç müşteri taşımadan 
akşamı yapmaktadır. Biz otobüs seferleri 
kaldırtlsm demiyoruz, bize de kazanç yo
lu gösterilmesini istiyoruz.> 

Deniz işleri: 

SUN POS'rA 

Denizbank 
Teşkilatı 
Denizbankın ne şekilde idare edileceği 

ve esas kadrosunun nasıl olacağı tesbit 
olunmuştur. İktısad Vekfiletinin şimdiki 
deniz teşkilatı şudur: Vekaletin denız 
müsteşarlığına bağlı nakliyat müdürlüğü 
vardır. Bu müdürlüğe de Akay, Havuzlar 
idaresi, Denizyol1arı merbuttur. 

Denizbankm şt1masına gelince: 1 umu. 
mi müdürü olacaktır. Umumi müdürlü
ğe üç muavin verilmektedir. Muavinlik
ler: Fen muavini, bank muavini, işletme 
muavini. 

İşletme muavinliğinin başlıca iki kolu 
vardır: Liman işletmesi müdürlüğü, de
niz nakliyat müdürlüğü. Deniz nakliyat 
müdürlüğü iki kısma ayrılmaktadır: Şi -
Iepçilik, dış ve iç hatlar. 

Yeni teşkHat dolayısile, bu teşkilata gi
recek müesseseler müdürleri yeni vazı -
feler alacaklardır. Halen bu işleri gö -
renlerden istüade edileceği gibi haric -
den ıhtisas sahibi şahıslar da iş başına 
getirileceklerdir. 

------
Bir şantajcılık 

Zabıta Karnik adlı bir adamı şnn~aj 
suretile ı.ıara almak suçundan adliyeye 
vermiştir. Hadisenin tafsilatı şudur: 

Ahırkap1d~ boya fabrikası sahfüi Set
rak evvelki gün fabrikada otururken ev
velce yanından kovduğu Karnik içeri gir
miş ve Setrı:ıka kendisini işinden çıkardı
ğı için Alemdar maliye i\lbesine fabri -
kada kaçak makine ve motör bulundur -
duğunu ihbdr ettiğini ve daha bir çok :h
bnrlarda bulunacağını söylemiş ve ken -
disine bin lira verirse maliye şubesine 

yaptığı ihbarı Alemdar tahakkuk memu
ru .Adile 350 lira vermek suretile bastı -

racağını ilave etmiştir. Fabrika sahibi 
Setrak kovduğu işçinin teklifini kabul et
miş, ve bu paranın 100 lirasını akşam ü
zeri avukatı Ali Rızanın birinci Vakıf 
hanındaki vazıhanesinde vereceğini söy

lemiştir. Karnik bu vadi aldıktan sonra 
yazıhaneden çıkmış, fabrika sahibi de a
vukatı ile beraber Eminönü polis merke
zine müracaat ederek keyfiyeti anlatmış 
ve vereceği 100 liranın numarasını tcs
bit ettirmiştir. 

Akşam üzeri Karnik avukat Ali Rıza
nın yazıhanesine gitmiş ve 100 lirayı a
lırken diğer odada bulunan memurlar ta
rafından yakalanmıştır. Karnik adliyeye 
verilmiştir. Zabıtaca yapılan tahkik:tta 
Alemdar maliye tahakkuk memuru Adı
lin bu i§le bir alakası olmadığı, böyle bir 
işden haberdar bulunmadığı anlaşılmış
tır. 

Temizlik kadrosu Havuzlarda bir müsademe Ferid/ye, randevu 
Belediye temizlik işleri amelesinin Klavuzluk idaresi için havuzlar ida- Evlerinden temizlendi 

kadrosunu kışın azaltmakta, yazın ço- resinde yeni yapılan Klavuz isimli rö- .. 
ğaltmakta idi. Bu usulde kışın müşkü- rnorkörün tecrübeleri yapılırken, mo- Son günlerde za'bıta fuhuşla rnucadele
lfıt çekıldiğindcn bundan sonra yaz k~ş törün sür'ati birdenbire kesilememiş yi çok şiddetlendi:nmiş, t..zli randevu ev
aynı kadro muhafaza edilecek, bin iki ive olanca sür'atile havuzlar tesisatına Jerini sıkı bir surette takibe b~şlam_ış~ır. 
yüz kişilik amele sayısı her zaman ib-' çarpmıştır. Müsademenin şiddetli ol- Bu cümleden olmak üzere eski Ferıdt!e 
ka olunacaktır. rnasına rağmen römorkörün saçları sağ- yeni Temız sokakta 60 numar~lı ~vde gıı-

Valinin teftişleri lr.rn ve yeni olduğundan hasarn uğra- li fuhuş yapıldığı istihbar edılmış ve ev 
Vali ve belediye reisi Muhiddin Üs- mamışlır. Başkaca da bir kaza olmamış- Taksim merkezinin polisleri tarafından 

tündağ üç günden beni yıanında bcle-1 tır. tarassud albna alınmıştır. 
di~e iktısad müdürü Asım Süreyya ol- 'ı Deniz ,·ası talan muayene edilecek Çarşamba günü akşamı saat 11,5 da ~v-
dugu halde şehri gezmektedir. Bay Mu- Deniz ticaret müdürlüğü, deniL vası- de anJ olarak yapılan araştırmada mu -
hidd.in Üstündağ şehirde mevadı gıda- tcı!annın senelik muayeneleri için ha- teaddid kndın ve erkekler suçüstü ya -
iye satışları, zabıtai belediye meınu'!"- 7Jrlığa başlamıştır. Fen heyeti ·,·astta- kalanrruşlardır. Kaçlınlar muayeneye sev
lan tarafından bu bakımdan yapılan sile bütün vapurlar muayeneden geçi- kedilmişler, evi işlettiği anlaşılan ve ran
kontrolleri gözden geçirmektedir. Dün ıilecektir. devuculukt&n müteaddid suçları olan ev 
de Kadıköy rnıntakasında tedkikat ya-ı Vapurlarda kati mikdarda tahlisiye sahibi de mahkemeye verilmiştir. 
pılmıştır. ısimidleri bulundurulup bulundurulma- Mahalle sakinlerinden aldığımzı bir 

Turimı teşkilatı tevsi ediliyor ldığı daimi şekilde kontrol edilmekte- mektubda, bundan 15 gün evvel de 97 nu-

---- ---- - - · ~·~-
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B U G Q N matinelerden itibaren 

1 P E K sinemasında 
2 film blrd n 

1-KANU ARiCi 
Görülmemiş derecede HEYECANLI - MERAKLI, Fransızca 

sözlü büyük film. Baş roUerde: 

WABBEN WILLIAM • KAREN MORLAT 

2-DiŞi TARZAN 
TÜRKÇE SÖZLÜ 

Baş rolde: Güzeller yıldızı meşhur 

DOROTY LAMOUR 

8 LiRAYA 
Senebaşı eğlenceleri 

PEŞ 
de 

Tren, otel, yemek, tenezzob, mıkil, 
hepsi beraber tam 9 gOnlUk seyahat 

Kolektif Pasaport için hemen 
kayıt olunuz. 

NA T T A Galatuaray 
Tel. 44914 

Ferah Tiyatrosunda 
Bu akşam Çekoslovakya gOreş 

mosabskalan dolayıı;Ue 
&AFIYK KONSERi 
Pazartesi gllnü akşamına tehir 

edilmiştir. 

111lllfll111111 

l/f !!!:::!!!lll: 

Şehir Tiyatrosu 
Dra ·ıı kısmı Tepebaşı 

Tiyatrosunda 
Bu akşam saat 20,30 da 

KRAL LiR 
Yazan: Shnkespeare 

6 perde 

Operet kısmı Fransız tiyatrosunda 
Bu akşam saat 20.30 da 

AYNAROZ KADISI 
Yazan: Celal MusahJb oğlu 

6 tablo 

ERTUCRUL &ADI TEK 
TlY ATROSU 

Bu gece: 

PANGALTI (TAN) 
sinemasında 

ÇAMURDA 
ZAMBAK 

Vodvil a Perde 

Bu akşam saat 20 de 
lstanbul halkının mergup yuvası 

M A K s 1 
Lokanta - Dansing 

ve Müzikholü 

M 

Tamamen yeni bir kadro ile • 

AÇILIYOR 
A M B A S A D O R C A Z'rn 
terennümatı arasında DİNE- DAN

SANT HARRY FLEMİNG 
bütün trupu ile 

SEKSAPEL 
zengin mizansenli yeni revüsünde 

sizi ~on derece eğlendirecektir. 
Gece yarısına doğru 

SİNEMA ve TİYATRODAN sonra 
yemeklerinizi yiyecek ve nefis ve 
leziz konsumasyonlarla mütelezziz 
olacaksınız. 

TANGO BOYS 
ve 

AMBASADÖR CAZ 
1ki fevkalade orkestranın terenmi -
matı arasında baş döndürücü dans
lar yapacaksınız. 

Her keseye elverişli 
TAAM VE KONSUMASYONLAR 

CUMARTESİ ve PAZAR 
günleri saat 17~~ da 

HA K 
MATİNELERİ 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı İstanbul 
Satınalma Komisyonundan : 

1 - Müteahhid nam ve hesabına muhtelif büyüklükte 300 tane milli bayrağın 
29/11/937 Puartesi günü ıaat 15 de yeniden pazarlıkla alınacaktır. 

2 - Tasınlanmış tutan UM lira ve ilk teminatı 83 liradır. Şartname ve şali 
nümunesi komisyondadır. Görülebilir. 

3 - İsteklilerin kanunt vesikaları ve ilk teminat mektublarile gün ve saa-
tinde Galata eski İthalat Gümrüğündeki komisyona gelmeleri. c7982> 

lstanbul Ticaret Ve Sanayi Odası 
• Mecliai lzaaının . 

YENi iNTİHABI 
Oda Meclisi azasının müddeti 1937 sen esi sonunda biteceğinden yeni intibah 

yapılacaktır. Birinci derece intibah: 

27 BİRİNCi KANUN 1937 P AZARTESI. 
Günü saat 14 de Başlıyacak. O gün 17 ye kadar devam edecek ve ertesi Salı 

günü yine 14 de başlıyarak saat on yedide bitecektir. 
Odalar r.ızamnamesinin 26 ncı madde si mucıbince birinci derecede in!ihnb 

hakkı olanlar rey vereceklerinden alakadarların sicil defterlerinde isimlerinln 

bulunup bulunmadığını anlamaları için Oda sicıl ~besindeki defterleri görebile• 
cekleri gibi bu hususta bir itirazları var ı:a 26 İkinciteşrin 937 Cuma gününden 
itibaren 2' Birincikanun 937 Perşembe gıinil saat 17 ye kadar intihab hey'etine ve
recekleri itiraznameyi Odaya bırakabilecekleri beyan ve ilan olunur. c7983> Belediye turizm teşkilatı 1938 sene- dir. maralı evde randevuculuk yapan Meleğin 

sinde tevsi olunacaktır. Yeni büdceye . . . . A evini, ve bu son evi kapamak suretile so- 1 b ı z· t M kt b. M .. d .. 1 .. v - d 
bu iş için geçen senekinden iki misli Konservatuar ıçın ısbmJik tamamlandı kağı ismine layik bir hale getiren Tak _ s tan U ıraa e e 1 U Ur ugun en : 
fazla tahsisat konmuştur. Bu suretle Şehz.adebaşın~a ~a~ııa;ak. Ko~seı:va- sim merkezınin komiserleri Kemal ve Na- Mektebimiz meyva bahçesi için ücret le tecrübelı bir meyva bahçıvanı ustası 
önümüzdeki eyyah mevs;minde bele- tuar bınasına aıd ıstımlak ışlerı nıha- · ·1 tah · k · · Tevfigv e bu gay - alınacaktır. Matlub evsafı haiz olanların evvelce çalıştıklan yerlerden aldıkları , . . y k d 'h 1 . • k cı ı e arrı omıserı 

6 diye seyyah işlerini daha mükemmel jete ermıştır. a ın a 1 a esı, peK. 1
: retlerinden dolayı teşekkür edilmektedir. vesikalarla beraber Halkalıdaki Mekteb Müdürlüğl1ne müracaatları. c799 > 

kontrol edebilecektir. .sa 1.amanda da temel atma merasımı ----------------------------------------~-----
yapılacaktır. ------Romen ve Yuç-oslav 

Gazete ve mecmua sahiplerine 
bankacıları ~ İ :liyor Basın Kurumu Bnşkanlı~ından: Tem:l -

Ankarada yapılan Balkan antantı mer- JCith gümrük resmine tabi mııhdud mlkdar-
da kağıdın gazete ve mecmualara tevzi nJs

kez bankaları toplantısına iştirak E>den betini ve şeklini tesblt eden icra vekilleri 
Romen ve Yugoslav merkez bankaları he· heyeti kararının tatblkına başlanacaktır. Bu 
yetleri dün Ankaradan şehrimize dcin - hususta Basın Genel Direktörlüğünün iste - ' 
müşlerdır. dlği mütaleayı b11dlrmek üzere İstanbulda 

ld8re edilen gazete ve mecmua sahlblerlnln İ 
Romen heyeti, cumartesi günü Ro - veya mümessuıerlnln 27 İklnclteşrln 1937 l 

manya vapurile, Yugoslav heyeti de ayni Cumartesi günü saat 14 de Kurumun mer -
gilnün akşamı semplon ekspresile memle- kezinde yapılacak toplantıya ~tlrai; etme -
ketlerine döneceklerdir. lerlnl rica ederiz. 

Sinemanın en büyük n dchakir iki arfüti MARLENE DlETRICH ve CHARLES BOYER'nio muhtcşeO 
tcmaillcıri olan ve büyük bir alaka ye ııabıraızlılda belclenco T AMAMEM RENKLİ ve FRANSIZCA SôZL 

ALLAHIN BAHÇELERİ 
büyüle ıışle romanının ille iracııi şerefine 

Bu ak~am S A K A R Y A S i N E M A S 1 1 N 
tertip ettiği FEVKALADE GALA MCSAM ESiNE 

Hiç kimae ittirık arzusu u ycııenıiyecektir. 

ilaveten: "KAPLUMBA~ ve TAVŞAN,, renkli ve frınııızca södü bir SILLİ SENFONi ve ayrıca 
PARAMOUNT JURNAL. Mahdut blaıa yerlerinizi aldırınız. Telefon: 41341 
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Vali ve köylü 

Avrupa da yapıe1 ve müsbet bir siyase 
devresi yakında başlıyor 

Bir köyün kadın muhtarı valiye bahat veriyor, 
"Öğüdünü dinledik, mektebi yaptık, açarken 

seni aramızda görmek istiyoruz, relirsin 
değil mi ? ,. diye soruyordu 

Sıvasta son zaman
IJarda çok güzel eser
ler vücude getiril
miştır. Sıvasın genif 

bir saha üzerinde ku
;rulmuş olması., ona iç 
açan bir manzara 

;vermektedir. İstasyo
na d ru geniş bir 

kol s kıtan ı şehrin 
her yanında geniş 

yollar, meydanlar, 

yüksek binalar, hep 

ferahlık veren man-

2aralar arzetmekte-
dir. Sıvas valili köyla?er arasında 

Sıvas valisi Nazmi Toker bundan evvel 1 Senden bir dileğimiz var: Mekteb kur
Kayseride bulunduğu .sırada pek çok ye- manın nasıl milmkün olabileceği ve ıı.eden 
nilikler \'Ücude getirm~ ve köylerde afi- lüzumlu olduğu hakkında bizi aydınlat
zel okullar yaptırmıştı. tın. Köyümüze geldin, sağhk nedir, ba-

Nazmi Toker Sıvasta da kültürcülük, kım nedir, o kadar iyi anlattın ve bize 
yapıcılık, kalkınma işlerinin başında yo- öyle bir babalık ettin ki bugün tamami
rulmak bilmeden gece gündüz çalışmak- ie değiştik. Mektebimiz açıldığı gü~ senı 
tadır. d .. k . . Ek ikl . 

aramız a gorme ıstıyoruz. s en-Geçcmlerde bir ko .. yun·· kadın muhtarı 
rnizi söyle, geri kalan fıleri de tamamlıvalinin yanına gelerek köyde yapılan ıs-
yalım. 

Bir cinayet 
Kelkit (Hususi) - Kelkit kazasına 

bağlı Sidike köyünde bir cinayet işlen · 
miştir: Sidike köy heyeti basından Ö -
mer oğlu Temel kırk beş yaşındadır. Do
kuz çocuk babasıdır. Temelin, Hüseyin a-

· 1ında bir yeğeni vardır. Hüseyin, Ana-
1 natun isimh bir kadınla 17 senedenberi 
evlidir. I<"'akat Anabatun kocasını sevme
mekte ve bu yüzden aralarında soğukluk 
devam etmektedir. Anahatuna, Kerdek 
köyünden Karabey oğlu Ağa, isimli adam 
tutkundur. Ağa, kadını kaçırrnağa teşeb
büs ediyot ve yanına Sidike köyünden 
Hakkıyı, kendi köyünden Yusuf oğlu Ha
lili çağırıyor. Bunlara vaziyeti anlatı -
yor ''e kadını kaçırmak için bunlarla söz 
birliği ediyor. Bu karardan sonra cinaye
tin jşlendiği gün Temel ve yeğeni Hüse
yin tarlada çalışırlarken Hüseyin ile A
ğayı ve srk:ıdaşiarını o tarafta dolaşırken 
görmüş, ve onlara: . 

- Hem karımı sevmeğe yelteniyorsu -
nuz, hem de buralarda mı geziyorsunuz? 
diye bağırmıştır. Aralarında böylece 
kavga çıkrmştır. Araya girenler olmuş, 
kavga durdurulmuştur. 

lahattan, köy mektebinin vaziyetinden, 
köylünün fikirlerindeki inkılabdan bah
sediyordu. 

Akşamüstü Temel eve dönmüş, Hü -
.seyin tarlada sulama işlerile meşgul ol -
muştur. Temelin eve gittiğini gören A~a 
ile arkadaşları Hilıeyinin ilzerine çulla
narak dövmcğe başlamışlardır. Hüseyin 
feryad etmiş, bunu duyan dayısı Temel 
yeğenini kurtarmak için evin kapısından 
çıkacağı sırada mütecavizler: 

Nazmi Tokerin tevazuunun ve yakın- - Çıkma vururuz! diye bağırmışlar -
dan alakasının köylü üzerinde nasıl bir dır. Teme~ hiddetlenmiş: 

Adı Kamer olan bu kadın muhtar va
liye: 

- Bayım! .. diyordu. Atatürkün saye
sinde ka,•uştuğumuz bugünler bizi saa
detin en yüksek merhalelerine eriştirdi. 

Köy postaları 
hakkında temenni 
Naz lli (Hususi) - Her yerde olduğu 

gıbi N zilli postanesinde de köyler ade
dince birer posta kutusu vardır. Fakat 
bu kutulnrın muntazam bir yoklayıcı
sı yoktur. Ne zaman bir köyün aklına 

tesir bıraktığına bu sözler çok canlı bi- - Benim kapımın önünde beni nıi vu-
rer vesika idi. Vali gece ve gündüz vila

yet ve köylerinin bütün ihtiyaçlarile çok 
yakından alakadar olmuş ve bunları te
min etmışür. 

Bursada garib 
bir hırsızlık 

racaksınız? 

Diye dışnrıya fırlıyacağı esnada atılan 
tabancanın kul'§Unu kalbine sapla~ 
,.e yere yıkılarak hemen can vermiştir. 
Katiller kaçmışlar, fakat çok geçmeden 
jandarma bunlan yakalamıştır. Kurşunu 
atanın Hakkı olduğu söylenmektedir. 

Balıkesirde tir yaralama 
vak'ası 

(Btll tarafı 1 inci u.yfada) 
Fransa ile İngiltere ric:ıli arasında ya

:Pılacak olan temaslardan hayırlı netice
ler beklenmektedir. 
Fransız Başvekili pazartesi Lonclrada 

Faris 25 (AA.) - Chautemps ile 
Delbos, pazar gecesi Londraya gide -
ceklerdir. Pazartesi ve salı günü ora
da kalacaklardır. Fransız nazırları! Pa
rise çarşamba günü döncceklerdır. Zi
ra B. Delbosun Merkezi Avrupa seya
hatinin perşembe sabahı başlaması Ia
:t.ıın gelmektedir. 

Londrada İspanya meselesi de 
göri.işülccek 

Londra 25 (A.A.) - Daily Mail gazete -
sinin diplomatik muhabiri yazıyor: 

F'rnnsız nazırlarının Londrada İngiliz 

devlet adarnJarile yapacakları göröşme
l('rin ilk safında, Companys'in son za -
manlarda Pariste ve Londradaki görüş -
meleri neticesinden mülhem olarak İs -
panyada bir mütareke akdi ihtimalleri 
de bulunmaktadır. Teyid olunduğuna gö
re, Companys, Brüksel'de General Fran
conun mümessilleri ile temaslarda bu -
lunmuştur. Bu temasların neticesi olarak 
İspanyol meselesi yakında yeni bir istika 
~et alacaktır. İngiltere hükumeti, İs -
panyadaki dahill harbin İspanyollar ara
sında bir hal suretine raptedilmesini mü
said bir tarzda karşılamaktadır. Böyle 
bir hal sureti, Fransa hükfimeti tarafın
dan da geniş bir müzaheret görecektir ki, 
bu İngiliz - İtalyan anlaşmasını da mü
him surette kolaylaştıracaktır. 

Fransızlara göre 
Faris 25 - Excelsior diyor ki: 
Her türlü uzlaşma ümidlerine kapıla -

rını tamamile kapatmam.ıya ayni dere -
cede cehteden Fransa ve İngiltere, kayı
cı bir yokuş başında bulunmaktadırlar. 

Hangi noktada durulacağını evvelce 
bilmeden fedakArlıklar yoluna gitmek ve 
orta Avrupayı da bu yola sokmak tehli
kesiz bir ~ değildir. 

Populaire gazetesi diyor ki: 
Fransa, hiç bir suretle, gazeteler tara -

Dün Yunanlılarla 
Yeni bir 
Mukavele imzalandı 

gelır de postanedeki köy posta kutusu
nu yoklatırsa o vakit kutudaki mektub 
\'e gazeteler köye götürülür ve uzun 
günler sonra sahibini bulabilir. Son 

Bursa (Hususi) - Sedbaşında Bahçe 
sokağmda bir eve, kadın kıyafetinde çar
şaflı iki adam girmiş, mutfakta yemek 
pjşiren ev sahibi kadının üzerine atılarak 
el!erini bağlamışlar ve bir kısım eşya a
larak savuşmuşlardır. Hadiseden polis 
haberdar edilmiş, bu cür'etkar gasıbların 
peşine düşülmüştyr. 

1vrcndi nahiyesinde üç köylü arasında 
kanlı bir kavga olmuş, bir köylü tabanca 
ile tc.>h'likeli surette yaralanmıştır. Bu na
hiyeye bağlı Fındık köyünden Halil oğ-
lu Ali, Süleyman oğlu Hakkı Çavuş a- (BaşUınıfı 1 inci ıcıyfada) 

günlerde bu posta kutulan ağızlarına 
kadar dolmuş ve yerlere taşmıştır. 
Posta idaresi tabii mürsilatı kutuları
na koymakla vazifesini bitiriyor. Köy
lerin bu mürsilattan istifadesi düşü
nülüyorsa alakadar makamlarca kutu
Jarın haftada iki defa muntazaman köy 
bekçıleri marüetile behemehal açtırıl
ması temin edilmek Jazımdır. Yoksa bu 
şekilde harcanan emek beyhudedir. 

Pc<>ta teşkilatında çare bulunması Ja
zım len bir mesele de köy postaları
dır. Adliyenin seyyar mübaşir teşki a
tı gibi posta idarelerinde de bir seyyar 
mü,·e teşkilatına ihtiyaç vardır. Pos

tnne ere ıHive edilecek atlı 'e motosik
let hı · ç posta müvezzii rnıntakasıı a 
verilen köyleri hiç değilse haftada bir 

kere dolaşarak köylünün mektubunu, 
hava e ini dağıtmalı ve ayn· zamanda 
köyde \:erilen mektubu ve havaleleri 
de alarak merkeze teslim etmelidir. 
Yurdda kurulacak olan bu modern teş
kilatın köylü hayatında büyük fayda
lan olacak, böylece mühim bir eksiği -
miz daha giderilmiş bulunacaktır. 

R. ô. 

- ---
Karaman halkevinin müsameresi 

Karamnn CHususil - Halkevi temsil ~o
lu tarafından bir müsamere hazırlanmış ve 
talebe, halk Ye davetliler için ayn ayn su
vareler tertıb edllmlftlr. Müsamerede oyna
nan -cHasbahçe. piyesinde gençler büytlk 
bir rnuvaffnktyet kazanmışlardır. 

Eskişehirde 
Eskişehir (Husu

si) - Halkevind::! li-

se resim 
Hakkının 

muallimi 
gayre tile 

bir resim sergisi açıl
mıştır. Sergide bil

hassa Eskişehir atle
tizm birinci!l Necati 

Sayracın kara kalerr, 

resimlerile lise tale

besinden T.evfik Gök

aşanın yağlı boya 

tabloları takdir ve a
laka kazanmıştır. 

Genç san'alkarlar 

dında ıki kişi Yeniceisağır köyünden Müzakerelere teknik müşavir sıfatile 

Must.afa oğlu Alı adında 16 yaşlarında iştirak E'tmİŞ olan birinci işletme hare -
bir delikanlıyı yakalamışlar, türlü hak:ı- ket merkez müfettişi B. Ferruh Tanay ile 
rette bulunmuşlardır. Ali de bu baka- nafia birincı sınıf müfettişlerinden Se -
retlere mukabele etmek istemiş, fakat muhi Kurtkan da imza merasiminde ha
AH ile Hakkının lrurşunlanna hedef ol- zır bulunmuşlardır. 
muş, dört yerinden ağır ve tehlikeli su- İmzadan sonra Yunan delegesi B. Si -
rette yaralannuştıır. Suçlular yakalan- tassinopulos Anadolu ajansına şu beya-
mış, yaralı hastaneye kaldırılmıştır. natta bulunmuştur: 

c Yeni mukavele bugünden itibaren 
nıevkii mer'iyete konacaktır. Bilindiği 
veçhile Türkiyeyi Edime ve ecnebi mem
leketlere bağlıyan §imendifer battı mü -
nnvebeten Türk ve Yunan toprağından 
geçer. 

• 
resım 

• • 
sergısı 

Lozan muahedesinin 107 inci madde
siJc bu mıntakadan transit olarak seya -
hat edenler için bazı teshilCıt kabul olun
muştur. Ayrıca 1923 senesindcnberi Mil
letler Cemiyeti tarafından tayin edilmış 
bil' komiser bu haJ.ta vazife görmüştür. 

Türkiye ile Yunanistan arasında tees
süs eden gayet samimi münasebetler bu 
Milletler Cemiyeti komiserinin senede on 
bin :iraya malolan vazifelerine nihayet 
verilebileceğini ve iki devletin pelrala 
doğrudan doğruya anlaşabileceklerini ga
~t vazih bir surette isbat etmiştir.> 

h~a)'e c~dikJeri takdirde her sene bir iki yüz parçadan m'ilrekkeb bir sergi 
vucude getirebileceklerini söylemektedirler. Resimde sergiye iştirak eden res
samlardan üçü görülmektedir. 

Pazar Ola Hasan Bey Diyor ki: 

B. Sitassinopulos bu beyanatına ilivr. -
ten 1923 de Türkiye ile Yunanistan ara
sında doğrudan doğruya mün'akid ilk iti
lafı kendisinin imza ettiğini ve bugün bu 
mukaveleyi de imza etmekle ayn bir saa
det duyduğunu söylemiştir. 

- Halkın sokaklardan 
rahat geçmeleri için düşü
nülen çareler arasında ... 

... Sarı çivilerden sonra._ •.. Şimdi de geçilmesi 
tehlikeli olan yerlere ege· 
silmeZ> levha& asacaklar -
DUf. 

Hasan Bey - Desene E
minönüne kadar gelen her
kes orada levhayı görüp 
gesi dönmek meclııurin • 
tinde kalacak. 

Karadenlzde şiddetli 
Fırtınalar başladı 
Sinob 25 (A.A.) - Karadenizde şiddet

!i bir fırtına başlamıştır. Vapurlar yol -
!arına devam edemiyerek en yakın li
manlara .sığınmaktadır. 

An.harada pullulı 
Fabrikası 
Ankara 25 (Hususi) - Hükiımetin köy

lüye vereceği pullukların imali için An
brada bir fabn1ca kurulması kararlaştı. 

İlk aene elli bin pulluk tevzi edilecektir. 

tından bildirilen şekildeki Alınan tekli 
lerin@ müzaheret edemez. Eğer Hitle 
Halifax görüşmelerinin esası hakikate~ 
bu şekilde ise, İngiltere hükumeti d 
zannediyoruz, Halifax'ı Almanyaya gö 
derrnekle yaptığı teşebbüsün akamet! 
neticelendiğini müşahededen ba§ka b · 
şey kazanmış olmıyacaktır. 

Chamberlain'in lteyahatı 

Londra 25 - Başvekil Chamberlai 
Avam sam arasında bir suale verdiğt c 
vobda önümüzdeki hafta Fransız nam· 
larile yapılacak konuşmalarda Hali • 
fax'm Almanya seyahatin 'n de bi•t b 
görüşülüp konuşulncak meselelerden ti 
rmi teş!<il ettiğıni söylemiştir. 
Fransanın veya müttefiklerinden birı 

nin emniyetini ihlal edecek bir anlasmıl 
Almanya ıle yapılmadan evvel FTansl ıl 
istışarede bulunulup bulunulmıyacağ 
hakkındaki diğer bir suale de, böyle bi 
anlaşmanın mevzuu bahsolmıyacağın 

kaydeylemiştir. 

Delbos'un söxleri 
Paris 25 (A.A.) - Dün akşam, meb'u .. 

san meclisi hariciye encümeninde, harı 
ciye nazırı B. Delbos, Varşova, Bükreş 
Belgrad ve Praga yapacağı seyahatin sc 
bcblerini ve ~aitini izah eden uzun be
yanatta bulunmuştur. 

Bir suale cevaben, B. Dclbos, bugünk:
esaslı meseleler üzerinde İngiliz hüku -
meti ile doğrudan doğruya fikir teatisin
de bulunmak üzere başvekille birlikte 
Londraya seyahatinden de memnuniyeti
ni bildirmiştir. 

İtalyada ne diqüniilüyor 
Roma 25 - Havas muhabiri bildi ... 

riyor: 
İngiltere hükumeti tarafından Lon

draya gelmek üzere B. Chautemp~ ve 
Delbos'a yapılan davet, hiç bir resmi 
aksülamel tevlid eyleınemiştir. Fran -
sız - İngiliz müzakereleri büyük bir a
llika ile takib lounacaktır. Fakat bu 
görüşmeler, endişe ile beklenmemek -
tedir. 

J Fransadahl ihtilal 
Hareketinin içg üzü 

(Baştarafı 1 inci sayfada) 
vesikaların fotograflarını gazetecilere 
vermeyi vadetmiştir. 

Gizli cemiyetin reisi yakalandı 
Paris 25 (Hususi) - Gizli cemiyet rei

sinin Eugene Deloncle isminde biri ol -
duğu anlaşılmış ve bu zat tu
tulmuştur. Bu zatın kardeşi o -
lan Henri Deloncle da mevkuftur, 
47 yaşındadır. Kendisi Komplonun mey 
dana çıkarılması anındanberi ikamet -
gahını terketmiş ve siyasi dostlarının 
nezdine iltica eylemiş olduğunu itiraf 
etmişse de bu dostlarının isimlerini 
vermemiştir. 

General Duseigneur'e gelince, bu 
eski tayyare zabiti sanayide ve iş fı e -
minde büyük bir mevki işgal etme te
dir. 
Bir gazete idarehanesinde nraştı.rma 

Nihayet emniyet idaresi, bu sabah, 
Kralcıların organı olan Courrier Ro) al 
gazetesı binasında araştırmalar ) ap -
mıştır. 

Paris, 25 (Hususi) - Gizli cemi~et 
tahkikatı münasebetile sabık hava na
:zırı General Duseigneur'ün evinde ) n -
pılan araştırmanın mühim neticeler ver 
diği sanılmaktadır. General nezaret al
tındadır. 

Fransız Sosyalist partisinde 
Lyon, 25 (A.A.) - De la Rocque'un 

Fransız sosyal fırkasının milli kongre
si, bu sabah açılmışbr. 

Cezair şubesi mümessilinin teklifi 
ilzerine kongre, De la Rocque'un reis -
!iğini kaydıhayat şartile Vekalete tah
vil eden bir takriri alkışlarla kabul et
mişse de De la Rocque, bunu kabulden 
imtina eylemiştir. 

------
Tıbbı Adliye havale 

(Baftarafı 2 inci sayfada) 
yetleri artırmaktan başka bir i~e yarn
ma~ 

Bahusus ld meşhur criminologue İtal -
yıılı Lombroso'nun nazariyesine göre heI 
cani anormaldir. Aklı başmda olan adam, 
durup dururken suç işlemez. Fakat bu 
nazariyenm umumen kabul olunduğu 
gün de be§criyete rahmet okumak Jılzım 
gelir. E. Talu 
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1 Hımeler Kaquında ~ 

Haklısınız - Haksızsınız 
.jKADDNj/ 

Cilalı masalar 
lekelerden 

nasıl korunur 

- Komşum gece yarısından sonra evinde radyo çalıyor. Uyuyamıyoruz. Bu 
olacak iş mi? 

- Haklısınız! 

- Ben de bilmukabil avazım çıktığı kadar bağıra bağıra gazel söylüyorum. 
- Haksızsınız. 

- Dün biri yolda hızlıca koluma çarptı. İnsan yürürken biraz da etrafına bak • 
malı, değil mi? 

- Haklısınız! 

- Ben de hemen ona döndüm, gözün kör mü? dedim. 
- Haksıisınız. 
- Mağnzalarda pazarlık yapılıyor, fena bir adet. 
- Haklısınız? 

- Ben de hangi mağazaya girsem çekişe çekişe pazarlık yapıyorum. 
- Haksızsınız. 

- Bir pastacıya oturdum, garson geldi, fransızca olarak ne arzu ediyorsunuz? 
dedi. Sanki Türkiyede değilmiş gibi .. 

- Haklısınız! 

- Ben de fransızca cevab vePip bir knh\'e, dedım. 
- Haksızsınız! 

- Tramvaylar haddinden fazla yo~cu alıyorlar. 
- Haklısınız. 

- Fakat vesait kıtlığı var, bu !:aia balık tramvaylara ite kaka ben de gi-
riyorum. 

- Haksızsınız. 

- Sokaklar çok pıs. 
- Haklısınız. 

- Böyle pis sokaklara tükürmekte hiç mahzur görmüyorum. 
- Haksızsınız! 

- Bizim üst kata yeni kiracılar taşındılar. Bir kan koca. Fakat kavgalan 
eksik olmuyor; fena alışmışlar. 

- Haklısınız! 

- Biz de onlar kavga ederken duyuyoruz. Başka luw:ısularla beraber olduğu -
muz zaman duyduklanmızı anlatıp gülüşüyoruz. 

- Haksızsınız! 

lrnı.et Hul'llsi 

Bu lekelerin en başında su lekesi gelir. 
Buna en çok sebeb olan şey de vazolar
dı". Kuru sanarak masanın Ustüne konu
lan vazonun etrafından bir iki damla su 
smp ta dibinde halkalandı mı ortaya ko
caman bir leke çıktı demektir. İşin fena
sı: Su lekesini mobilyadan çıkarmak p.:-k 
zordur. 

iyisi mi masayı ıslanmaktan korumah. 
Bunun için de vazolann diplerini kuru 
saklamanın yolunu bulmalı. Bu da zor 
bir iş değildir. Vazonun altına fötr yani 
çuha bir örtü koymalı. Sızan suları bu 
Ö!'tü emer. Masayı ıslanmaktan kurtarır. 
Fakat şık bir masa üstünde çuha örtü 

Dün ağırcezada bir 
avukat muhakeme edildi 

Avukabn davacısı Çatalca asliye ceza hakimi idi, 
suç sabit olmadı ve avukat beraet etti 

Dün Ağırceza mahkemesinde bir avu
katın iftira suçundan muhakemesi yapıl
mıştır. 

Hadisenin mahiyeti şudur: 
Çatalca asliye ceza mahkemesinde gö

rülen\ bir dava esnasında mahkeme reisi 
Ediple, nvukat Hasan arasında bir mii -
nakaşa çıkmıştır. Avukat Hasan, bu mü
nakaşaua şahsına hakaret edildiği iddia-

• sile Adliye Ve~letine müracaat etm~ş ve 
hakim hakkında takibat yapılmasını iste
miştir. 

Fakat, hadise sübut bulmadığından 

hakim hakkında ademi takibat karan ve
rilmiştir. Bunun üzerine asliye ceza reisi 
Edip Hasan hakkında iftira davası ika
me etıni§ ve hadise Ağlrcezaya intikal 
eylemiştir. Dünkü muhakemede suçlu ve
kili İrfan Emin müdafaasını yapmıı ve 
müvekkilinin masum olduğunu beyan 
eylemiştir. Vekil, müdafaasını fU sözler
le bitirmiştir: 

- • Yüksek kürsünüzden çıkacak olan 
karar, hepimiz için bir şeref ve teminat 
olacaktır. 

laşılmış, Meh.med yakalanarak adliyeye 
verilmiştir. 

Mehmed, muhtelif yerlerden koyun, 
keçi, ~lbise, kundura v.s. gibi muhtelit 
hayvan ve eşya çalmaktan suçludur. 

Sultanahn)ed 1 inci sulh cezada sor • 
gusu yapılan suçlu: 

- Ne yapayım, parasız kalmış, sefalete 
düşmüştüm. Bu işleri yaptım, demiştir, 

Meh.medin tevkifine karar verilmiştir. 

ikinci noterlik hakkmdaki 
tahkiltat 

İstanbul 2 nci noterliği hakkında bir 
müddettenberi tahkikat yapılmaktadır. 

Noterlikte yapılan tahkikat sı.rasmda ye
niden bazı usulsüz muamelelere tesadül 
edilmiştir. Bunun üzerine tedkikat derin• 
leştirilmiı ve müddeiumumilikçe görü • 
len lüzum üzerine yeni bir keşif yapıl • 
mıştır. 

Hadiseyle, müddeiumumi muavinle • 
tinden Sabri meşgul olmaktadır. 

Müteferrik: 
Denizli tahakkuk 'efliği 

-==-============-=---==========-=-===--=======-====-=~ (ne kadar ufak olursa olsun) hoş görün-

Ağırceza mahkemesi, duruşma neti • 
cesinde suçu sabit görmemiş ve avukat 
Hasanın beraetine karar vermiştir . Alemdar maliye şubesi tahakkuk me· 

murlarmdan Münif Tokcan Denizli vHa· 
yeti tahakkuk şefliğine terfian tayin edil
miştir. 1'ebrik eder, muvaffakiyetini di
leriz. 

C Bunlan biliyor mu idiniz? 
Cam sanayiinde görülen yeni 

buyuk inkf şaf lar 
Çam sanayiinin 

son senelerde bü
yük terakki kay -
dettiği görülmek
tedir. Mesela !n -
gilterenin Birınin

gam şehrinde mcv 
cud olan maruf bir 
fabrika bu h~sus
ta şayanı dikkat 
neticeler elde etmiştir. Bu fabrika öyle 
canı tabakaları yapabiliyor ki üzerine bir 
ağtrlık konulunca bu tabakalar, bir mik
dar esıwnekte, fakat ağırlık kalkınca, 
cam tabakası da eski vaziyetini almak -
tadır. 

* Dünyada mevcud mantarlar 
40000 cinsmiş 

Dünyada mev -
cud mantarların 

cinsleri pek mü _ 

tenevvi ve pek 

fazladır. Nebatat 

mütehassıs
larına göre bu 

mikdar, 40000 ka -
dardır. 

Nebatlar yok olsa dünyadaki 
bütün insanlar ölürler 

Her hangi bir 
tabii afet veya ka-

za neticesinde, 
dünya yüzünde\i 
nebatat yok olu -
verseydi, insanlar 

ebediyyen açlığa 

ve binnetice ölü -
me mahkum olur
lardı. Çünkü in -

sanlarla hayvan

lar, ~avada mevcud karbon gazini doiru-

dan doğruya temessül edemezler. 

ciır. 

* Denizlerin altlnda bOJUk 
ormanlar 

Lessoni fasilesi
ne mensub nebat-

lar, deniz altında 

ve çok geniş sa • 
halarda büyük or

manlar vücuda ge

tirmişlerdir, Bu 

nebatların boyları 

4 metreden fazla-

CÖNÜLİSLERİ 
Okugucul11rımıo 
Suallerine 
Ce11ablarım 

Germencikte Bayan P. D. ye: 
Mahkemeye müracaat ederseniz hak 

kazanırsınız. Fakat size bu yolu ihti
yar etmenizi tavsiye edemem. Müte
vassıt bir anlaşma şekli bulmanız la-
zım. 

• 
Büyükadada Bayan •E. F.• ye: 
Ben üç türlü kadın tipi tasavvur 

ederim. 
Birinci tipi: Asil olsun veya olrna-

11n fazla zenginler teşkil ederler. Aile 
terbiyesine ve muhit görgüsüne bağ
lı olarak Üzerlerine muayyen :neşga
le alan bir kısmını istisna ederse-
11iz, hele servete yeni kavuşanlarda, 
tahsili eksik olanlarda iş güç kukla 
halinde J?Örünmekten ibarettir. 

İkinci tipi: Vasat ailelerin kadın
ları teşkil ederler. Evlerinin hanımı, 
çocuklarının hocası, kocalarının sev
gilfleridir. 

Üçüncü tipi: Vasıtası, serveti ve 
görgüsü kıt olanlar teşkil ederler. 

Siz hangi sınıfa mensupsunuz, ne 
bileyim? Bir hayat programı diğer
lerininkine uymaz, ihtiyaç1arma gö
re herkes tarafından ayn ayrı yapı
lır. 

• 
Sultanahmedde Bayan .s. D.• ye: 
İyi bir izdivaç yapmak cümlesin

den kasdettiğiniz mana nedir? Zen
gin bir erkekle evlenmekse bu da si
zin becerikliliğinize tabidir. Fakat 
mes'ud olmayı kasdediyorsanız, on
da büyük hisse tesadüfündür. Yalnız 
iyi tesadüfü de kuvvetli seciyenin 
hazırladığını unutmamak IAzım. 

TEYZB 

1.ıez. Bunun için onu şöylece görünmiye
cclr bir ha1e koymalı: 

Çuhayı tam vazonun dibinin biçimin
d'! ve ayni büyüklükte kesmeli. Etraftan 
taşmayınca hiç göze çarpmaz. Bunun bir 
mahzuru var: Vazo çuhanın bir parça 
yanına konulsa muvazenesi bozulur, dü
fer. Buna mani olmak için örtüyü vazo
nun dibine yapıştırmalıdır. O zaman ne 
masa ıslanır, ne vazo devrilir, ne çuha 
görünür. 

Genç kızların 
Elbiseleri 

Salda - Ekose kumaştan plili elek, 
robalı, sivri yakalı, bol kollu bluz. 

Ortada - Şık bir sokak kıyafeti. U
civerd rop - manto. Beyaz bluz. Bilhassa 
ceblerin şekli çok güzeldir. 

Solda - Sade bir manto. Ön etekleri

ne, ceblerine, kollarına, yakasına dar bir 
kürk band g~irilmi1-

Tarlabaşmda dostunu vuran 
Refet dun adliyeye verildi 

Mareşal çakmak Ankaraya gitti Evvelki gün Tarlabaşında tabanca ile 
üç yerinden dostu Siranuşu öldürmek 
k d. ·ı 1 ş k t gwl R f t Genel Kurmay Başkanı Mareşal as ı ı e vcra ıvan ev e o u e e . .. . 
,:ı·· dl. . ··1 . t• l\Kildd "umumi Fevzı Çakmak dun akşamkı trenle An-
>'un a ıyeye verı mış ır . .ı.n eı - k h k t t · t" 
lik suçluyu, sorguya çekilmesi için Sul- araya are e e mış ır. 
tanahmed 2 nci sulh ceza mahkemesi - Halı müzesi zenginleşiyor 
r.e göndermiştir. Evvelce Türk İslam müzesine bir 

Suçlu, mahkl'mede Erzurumlu olduğu- halı salofiu ilave e~ildiğini w ya~~ıştık. 
nu, evi ve iki çocuklu bulunduğunu söy- Salon halkın .. pek zıyade ra~?e~ın~. ~~ • 
Jemiş ''e hadiseyi şöyle anlatmıştır: zan~:ş ve ~uzeler uı:num mu~urlugun

- Dün, hadiseyi mütcakib çok heye _ ce dıger mu~~lerdekı kıy~etlı _halıla • 
canlı idim. İyice ifade veremedim. Bu rın da bu muzeye nakledılrnesı karar· 
yaralama hadisesinde, öldürmek kasdı laştırılmıştır. 
mevcud değildir. Size, hakikati anlata - Emlak Bankası 3 aylıkların 
yun: Bu, Siranuşla ben 8 aydanberi ta - iskontosuna başladı 
nışıyor ve evine gidip geliyordum. Dün Emlak ve Eytam Bankası mütekaid 
de, ona gitmiştim. Odada oturuyorduk, dul ve yetimlerin üç aylık maaşları • 
ben de tabancamı temizliyordum. Silah nın iskonto muamelesine başlamıştır. 
bir aralık ateş aldı; Siranuş bir kaz::ı. ol- Bu muamele bayrama kadar ikmal e • 
Jllasmdan korkarak, ellerile namluya sa- dilmiş olacaktır. 
rıidı. İşte, hAdise bu suretle oldu. Ka - ---------
ciınm yaralandığından dahi, haberdar de
ğil!m. 

Bunun üzerine hakim Salahaddin De -
mirelli suçluya şu suali sormuştur: 

- Silahla yedi kurşun atılmış.. Eğer 
hadise senin anlattığın şekilde cereyan 
etmiş olsaydı, kadının namluyu tutan et
leri param parça olurdu. 

Suçlu vak'anın dediği şekilde olup, hır 
kasd neticesinde vukua gelmediğinde ıs
rar etmiştir. 

Sorgu neticesinde suçlunun tevkwne 
karar verilmiştir. Yaralı Siranuş hakkın
da, kendisini muayene eden adliye dok
toru Salih Haşim kat'i raporunu henüz 
vermemiştir. Kadının yaraları ağırdır. .. 

Bir hırsız tevkif edildi 
Son zamanlarda Aksaray, Şehremini 

ve civarmda bazı hırsızlık vak'aları olu
yor ve faıli meçhul kalıyordu. Yapılana
raştırmalar neticesinde failin, o civarda 
oturan Siirtli çoban Mehmed olduğu an-

Pollate: 
Kaçakçı kadın 

.Galatada .Revanı sokağında Ay :.partı • 
manında oturan Efradltlnın odasında ta • 
çat mensucat olduiu gümrük lstlhbard 
memurları tarafından haber alınmış vP. ita• 
dının evinde yapılan aramada 9 top ve ı 7t 
metre pamuklu kaçak eşya bulunmU§tur. 
Kaçakçı kadın adliyeye verilmiştir. 

Yangın başlangıcı 

KurtulU§Cla Kavurma aokatında bakkal 
Mihal'm dükklnı yanındaki odun ve kö • 
mör deposunda bir yangın başlangıcı ol • 
mut, ltralye tarafından söndürülmüştör. 

Dünkü kazalar 
Ahırkapı meydanında 18 numarada o!U• 

ran Kemal, evinin ikinci katında pencere 
perdelerini düzeltirken milvazenesinl kay • 
bederek beş metre yüksekllkten bahçeye düf 
müş, tedavi lçln hastaneye kaldınlmıştır. * oaıatada Leblebici sokağında ouveıı 
p.rap matazasında çalışan amele )fehmed 
Ceyhan matazada şarap şişelerini amballJ 
yaparken mum yatı dökülerek iki eli yan • 
Dllf, tedavi için hastaneye kaldırılmıştır. 

~l __ B_a_c_a_k_•_ız_ı_n __ aı_a_.•_k_a_r_a_l_ık __ la_r_ı_: ______________________ M_e_rh_a_m __ et __ I 



- sa z ; 

"Ben bir tımarhane kaçkınıyım!,, 

Adli Tıbda kısa boylular 
nasıl su içebilirler? 

''Ömrümde ilk defa başka 1: iri~inin kucağında, ağzımı 
musluğa yapıştırmış olarak su içiyordum .. 

Röportajı yapan: Farulı Küçiilı 
tnrclme ve lttlbu hakkı mahfuzdurl 

80.N POST-A 

Etrafa kendisini sevdirmesi 
lazım olan bir genç 

Manisadan Ha
lid imzasile soru
lan da şudur: 

- Muvaffak ola
cak mıyım? 
Baı olarak mu

vaffak olamıyan 

ikinci sınıfta çalış
makla bunu tellfi 
edebilir. Yalnız et .. 
rafına kendisini 
daha zıyadı sevdirmesi lizımdır. 

~ 

Metin ve cesur bir genç 

Sayfa 1 

Kıbrıs mektubu : 

Muhtariyet projesi Türk 
unsurunun aleyhindedir . 

Bu projeye göre teşri kuvvetini temsil edecek 15 
müntebabdan 3 Ü Türk 12 si Rum olacakbr. Kabinede 

de Türkler için lir tek azalık ayrılmak isteniyor 

Corludan Osman 
Gürer imzasile so· 
ruluyor: 

- Muvaffak ola. 
cak mıyım? 

Muvaffakiyctin 
çetin safhalarına 

karşı hazırlanmak

la, daha metin ve 
cesur olmakla mak 
sada kişmek müm-

kün olabilir. 

Vermı~ mücadele cemıyetinin duvarının iç;ndekilerle mu1ıavere 

- 35 - Yaklaştım ama, su içmek kabil değil. 
Bir iki lokma alıyorum. Fakat imkan Boyum bosum musluğa yetişmiyor. Al

Yok, yutamıyorum. Lokmalar boğazım- lah bana da boy bos vermemiş ki. Bo
dan geçemiyor, boğulacak gibi oluyo-1 yumun kısalığından şimdiye kadar şi-

intizam kayı tlarma bağlı 
işlerde muvaffakiyet 

lzmir okuyucu-
larımızdan Said 

l'Um. kayet edecek bir sebeb bulamamıştım. soruyor: 
- Yiyemiyeceğim. ·Nihayet ona da fırsat düştü. - Muvaffak ola-
Küçük çocuk yaklaşıyor. J . Alla~ın bana boy bos vermediğine cak mıyım? 
- Ver bana, ben yiyeyim.. ıçerledım. . Başkalarının di-
- Al.. Fakat şimdi nasıl su içmeli? Iki eami rektifi altında, ve 
Çember sakallı hoca yetişiyor: birleştirdim. Musluğun altına tuttum. intizam kayıdları-
- Bana ver ... O çocuk bacak kadar Kabil olduğu kadar doldurdwn. lı'akat na bağlı işlerde 

tey, bana ver, ben doymuyorum. ağzıma getirinceye kadar su döküldü. muvaffakiyet ihti-
- Hayır bana ver. Yalnız elimin nemi dudaklarımı ıslat- malleri çoJalmı~ 
- Olmaz bana. tı. Kani boyumun musluğa yetişmedi- olur. 
- Bana! ğini görmüş, yetişti: 
Kime vermeli? Kani tasları alıyor. - Dur, Faruk, dedi, seni kald•rayım 
- Kafa ütülemeyin. Alimallah ye - da iç. 

ineği pencereden aşağı atanın ha! '(e beni kucakladığı gibi kaklırdı. 
Çember sakallı: Ömrümde ilk defa, biri6inin kuca-

Muvaffakiyet ihtimalleri 
olan bir tip 

- Zinhar, zinhar atına, günahtır .. ğında, ağzım .p1Uslukta su içiyorum. 
İkiye pay et. Yarısı bana, yarısı ona ... Ama nasıl içiş, kana kana, doya doya. 

Kani, yemeğin yarısını çember sa - Kabil olsa sular idaresinin tekmil sula
kallının, yarısını da çocuğun tasına bo- r;nı içeceğim. 
Şaltıyor. Ne ise. suyumuzu içtik, ellerimizi 

Gardiyan Niyazi tekrar odadan içeri yıkadık, koridora çıktık. 
girdi. Kabları topluyor. Kasketli ko - Durduğum yerin yanında ve karşı
nuşmıyan Ahmed, yemeğini bitirme - smda iki koğuş aaha var. Buralarda 
iniş kabıni vermek istemiyor. Kim din- karyolalar, Y~taklar çok muntazam. 
ler?. Gardiyan çektiği gibi kabı 3Jı - Hastalara pijama da verilmiş. 
yor. Acaba yer yok da mı bizleri oraya 

Kalan yemekler dökülüyor. Kıranta koymadılar?. 
Karnik yerleri süpürüyor. Aklımdan geçeni kıranta adama so _ 

Millet pencerenin önünde bağırıyor. ruyorum: 
- Salim ağabey, çıkmıyacak mıyız? - Yok kardeşim, diyor. Yer olmaz o-
- Salinı ağabey, susadık! lur mu? Fakat oralara ancak hususi 
- Salim ağabey, vakit geldi arttk. hastalar girer.ler. ~esela şu ipek pija-
Salim ağabey, biber mi, biber: malı adam, hır m.uesseseden 25.000 li-
- Kısın çenenizi! Patlamadıntza. ra aşırmıştır. Herıf papelleri deve yap-

Ankaradan Ni-
had imzasile ıoru• 
luyor: 

- Muvaffak ola. 
cak mıyım? 
Zekasına, inti

zam kayıdlarına 

riayet etmesi ilave 
edilirse muvaffa
kiyet ihtimalleri 
çoğalır. 

Son Posta 
Fotoğraf tahlili kuponu 

Iıün • • • • • • • • 
Adre1 • • • • . . 

çok 

Sabredin bir parça, ktzdırırsamz mış, iş meydana çıkınca sıkıştırıln11ş. DiKKAT 
alimallah karışmam ha! ı ~~kat ortada ne ~ara var, ne pul. Gön- rotosraı tabllll 1ç1D bu tupo~ 

Karnik cevab yetiştiriyor. Katib bul lunde~ başka_ nesı v~rsa .hepsinin karı- 6 aded1Dtn 16nderUmeal oarttır. 
sefer ona çatıyor: ~ı.?a aıd.oldugu~~ d.aır hır noter senedi '-••••••••&•••ıJ 

- Sus diyorum sana .. galiba taş o - gostemuş. Ta~ıı hır şey alınamam·ş, --·-··--........ ---·· .. -----
dada yatmak istiyorsun? muha'keme edılmek Üzere tevkif edil-

- Yatmak istiyorum, ne olacak? miş. 
Müdahale ediyorum: - Sen Faruk, haydi bakalım içeri.. 
- Sus, kızdırırsın sonra bizi büsbil - l:ala.?alık .. etme bu_rada .. 

tün dışarı çıkartmaz. Sonra seni taş o- Dort gun kaldıgım müddetce kulak 
daya atarlar. zarlarımı patlatan Salim ağabeyin sesi 

- Atarlarsa ne olur sanki? Ben övle idi bu. Cevab veriyorum: 
~erlere alışığım. ~ - Neye içeri girecekmişim? Daha 

Elhamdülillah kapı açıldı. Tahliye herkes burad~ .. 
kararını almış mahbuslar sevincile dı- - Onlar sıgara içiyorlar. Sen içmi-
Şan fırladık. Hepimiz doğru abdestha- yorsun. 
nenin iki musluğuna. Şimdi bu musluk- - Ey?. . 
tan nasıl şu içecektim. Mekteb sırala- - Eysı mcysı Yok. Sigara içmeyenler 
rındanberi, yani 15-20 senedir böyle su burada duramazlar. 
içmemiştim. Hepimiz birbirimizi iterek - Allah Allah, demek hava almıya-
?nusluklara yaklaşmağa çabalıyoruz. cağız .. 
Fakat musluğun başını tutan öyle ko- - Çok söyleme, hava alacaksan 
lay kolay ayrılmıyor. Kana kana su içi- danın penceresine çık. 
Yor. Nöbet bekleşenler söyleniyorlar: Kani bir sigara uzatıyor: 

- Haydi çabuk ol! - Al Faruk, yak, başka çare yok .. 
- Canım şimdi yıkanmanın sırası Ne yaparsınız, bir sigara yakıyorum. 

Dünyanın en _ihtiyar 
Kralı '19 gaıında 

ll'lı? Evvela su içelim, sonra yıkanırsın. Bizim odadakiler hepsi grup, grup ko
Dilirn damağım kurumuş. Bekliyo- ridorun köşelerinde sigara içiyorlar. İç

tum. Ah, bana da sıra gelse de doya lerinde en şayanı dikkati, çember sa
doya su içsem. kallının sigara içmesi. Sigarayı hiç dur

Nihayet asırlar kadar uzun zannetti- madan çekiyor, çekiyor. Üç dört nefes
ğim bir müddet sonra bana da su iç- te bitiriyor ve derhal yeni bir sigara 
l'tıek sırası geldi. yakıyor. Onu da bitiriyor, bir daha ya- Dünyanın en ihtiyar kralı İsveç kralı 

Korka korka musluğa yaklaştım. kıyor. Onu bitiriyor, bir daha yakıyor. Gustavdır. Son zamanlara kadar tenis 
._--·--···· .. ·--·----····-··- Sizin anlıyacağınız, mübalağa olmasın oynıyan 79 luk devlet reisi, şimdi daha 

Cumhmlyet ~ençlltfnln bnadlı blr ne-ı ama, dakikada 3 sigara içiyor. ziyade istirahatle vakit geçirmekte ve 
•il olmasını IRJyonak lltrelerlmizi Türk Öbi.irlerinin de ondan aşağı kalır her vesile ile bira içmeği tercih etmek-
Ban K111111Dwna ftnneHJIL yerleri yok ya.. (Arkası va.r) ,. tedir. 

Kıbm Nikosiya dan bir manzara 

Lefkoşa (Hususi) - Kıbrıs Rum mat-ıçıkarılmıştı. Mes'uller hakkında tahkikat 
buatı ve Rum halkı arasında Kıbrısa ida- ve takibat yapılmaktadır. 
ri muhtariyet verilmesi llzıın geldiği Kıbrıs başpapaslağı 
şeklindeki cereyan ve propagandaları, Kıbrıs başpapazlığı intihabı hakkında· 
Kıbrıs Türkleri tasvib etmemekte, iyi ki dini mutad tebliğ yakında neşrcdile
karşılamamaktadırlar. Rum matbuatının cektir. Başpapaz vekili, intihab hususun· 
ve münevverlerinin tasarladıkları, Kıh- da, Atinada, sürgün .'.Kirine despotu, 
rıs muhtariyet idaresi kanunu esasisine Trabzon despotu, Atina Üniversitesi pro· 
göre 11 nazırlığın ihdası mutasavverdir. fesörlerinden Ralli ve Alevizatosla gö
Bunlardan emniyet, defterdarlık ve aj- rüşmüştür. Bu görüşmeler sonunda, baş
liye nezaretlerinin İngilizlere, maarif ve papaz vekiJile Trabzon ve Suriye despot~ 
evkaf müdüriyetleri birleştirilerek def- lar;, Kırine ve Larnaka (Kition) arhi
terihakani nezaretinin Türklere, diğer mandiritlerinden mürekkeb bir sinod teş
r.ezaretlerin de Rumlara tahsisi derpiş kil edilerek intihab protokolunun ll:ızır
edilmektedir. lanmasına karar verilmiştir. Trabzon 

15 müntehap azadan teşekkül edecek o- despotunun bu ay sonlarında Kıbnsa git
Jan teşri kuvvetini 12 Rum, 3 Türk aza mesi beklenmektedir. 

temsil edecektir. Resmi lisan rumca ola- Kıbrıs mahkemelerinde stenografi 
caktır. 

Ada beş idari mıntakaya taksim edile
cek, hllnlardan birinde İngiliz, birinde 
Türk, üçünde Rum komiseri buluna
caktır. 

Bu muhayyel ve mutasavver kanunu 
esasi, daha bazı rnevad ve ahkamı da ih
tiva etmektedir. 
İdart muhtariyet bahsini ve kanunu e

sasiyi, Kıbrıs Türkleri, kendileri için csi
yasi bir darağac1> olarak tavsif etmekte 
ve zaman zaman protesto ederek beyan
nameler neşreylemektedirler. 

Lefkoşa İddihar bankasında 
açık çıktı 

Kıbrısta Lefkoşa İslam İddihar Banka
sında yapılan bir teftişte on s~kiz bin li
ra on beş şilinlik bir açık olduğu görül
müştür. Birkaç sene evvel de, bunda:ı 

daha fazla mikdarda bir açık meydana 

Kıbrıs ağırceza mahkemelerinde ste
nografi Ue zabıt tutulmasına başlanmış
tır. 

Kıb'rısta bir kadın çocuğunu öldiirdü 
Kıbnsta Lefkoşa yakınlannda bir köy

den Kezban, Veli Ahmed isminde biri
sile gayrı meşru münasebetten kazsnc?ı
ğı çocuğunu doğurduktan sonra dört ku
laç derinliğinde bir lağıma atarak öldiir
müştür. Polis, tahkikatını ikmal etmiş, 
Kezban müddeiumumiliğe verilmişt:r. 

Kıbnsta bir otomobil kazası oldu 
Kıbrısta bir otomobil kazası olmuş, 

Lefkoşa haricinde sür'atle giden iki oto
mobil şiddetle çarpışmış, ikisi de p3r~a
lanmıştır. Yolculardan bir kişi ölmüş, bir 
kişinin iki ayağı birden kopmuş, dört 
yolcu da ağır surette yaralanarak hasta
rıeye kaldırılmışlardır. 

Edirne kurtuluş bayramı kutlulandı 
(Bqtarafı l inci sayfada) 

fabrikaları, Karaağaç istasyon önlerine 
taklar kuruldu. Bütün minareler, saat ku
lesi elektriklerle tenvirlendi. 

Merasime tam saat 10 buçukda ba~1an
dı. 

Asker, Jandarma, polis, izciler, rnektC"b
liler, sporcular ve halk, esnaf ce.miyrt-

· ıeri, Parti ve Halkevi mensubları, köy
lüler ve allılar sabahleyin merasim mey
danında toplandılar. 

Belediye ı-eisi Şerüin başkanlığımla 

bir heyet Ayşekadına inerek halaskar 
ordumuzu temsilen Edirneye giren kıt'a
lara hoş geldiniz, diyerek kurbanlar ke
sildi. 

Dokuz buçukta mülki ve askeri bilu
mum memurin, cemiyetler ve müessese
ler, halk mümessilleri belediyede topla
narak Edimemizin kurtuluşunu kutlu!a
dılar. Buradan Parti kurağına gidilmiş
tir. Kahraman ordumuzu temsilen Ed:r
neye giden askeri krtaat lise ve muallim 
mektebi izcileri ve atlı köylüler önlerin
de mızıka ve trampetler bulunduğu hal
de Cumhuriyet Halk Partisi önüne gel
mişlerdir. 

Buradan toplu bir halde yürüyen 
ıttifal heyeti Cumhuriyet meydanı
na gelmi~ ve atılan bir top işaretile kur
tuluş saadetine aziz kanları bahasına eri
şilen şehidlerimize hürmeten şapkaları
nı çıkararak bir sükut ve saygı dakikası 
geçirılmiştir. 

Bu sırada Seli.miye minarelerine bü-

yük bayrağımız çekilerek kurbanlar ke
silmiş ·;e mızıka İstiklal marşı ve müte
akiben hep bir ağızdan Cumhuriyet mar
şı föylenmiştir. 

Lbe ve muallim okulları muallim ve 
talebPleri tarafından söylevler v~ril'lli§ 
ve merasimden 20 dakika sonra Selimi
ye bdediye yolunda geçid resmi yapıl
mıştır. 

GPcid resminde selamlayıp geçen4cr 
Ataıfak heykelini de selamlıyarak Bahic
pazarına kadar yürümüşlerdir. 

GPçıd Tfsmini müteakib Belediye, lfalk 
P~rtisi, Halkevi, Muallim mektcbleri, ~i
se ve ort~, bölge san'at mektebi ve ilk 
mektcbler namına Atatürk heykeline ce-,. 
lf nklPr konmuş ve öğleden sonra <:>eli-
mi ye camiinde şehidlerin temiz ruhları
na :;nygı töreni yapılmıştır. 

Gece~eyin her tarafta şenlik fişekl~ri 
atıl!'!lış, rneş'aleler, mızıka ve davull:irla 
fener alayl::m yapılmıştır. Belediyede ba
lo devam etmektedir. Saat 8,30 da Halkc
vinde ınektebliler tarafından bir temsıl 
ve konferans verilmiştir. 

General Şükrü Naili'nin hahrasma 
hürmet 

Edirne 25 (Hususi) - Bugün yapııan 
merasim esnasında umumi müfettiş Ger 
neral Kazım Dirikin teklifi üzerine ıncr
hum General Şükrü Nailinin hatırasına 
hürmeten bir dakika sükut edilmiştir. 

Merasimde umumi müfettişlik başmti
şavıri Sabri. General Cemil Cahid, Edir
ne ve Kırklareli valileri bulunmuşlardır. 



1 .... 

Heı:kes oıılara gll>ta ediyordu. Verda Uef 
kocası ınab'alleye Y'!hi ~unşl'lrdl. Amtl 
.az zanwılhlla lcendiletiai .. UMe lılerlle
se ~evd"rm~lerdi. 

Hlı'kÇllSı, Veraa CiJl ll'lrmh, 'l:aıra 'yakm 
bir kadındı. Ressam Münif Fehimin usta 
~c san atlı ıe'h1e -yan- kaim ~ 
b "lir m siniz? .. 
Şu levencl lbQylu, iDoe.........., ,..._, 

.gözlü, 1n·nnacık .ıım w wıtla a-. 
k bi olgunlaştrran, ~ _..._ 
lide. güzel saçlı lcaclm ~. ıwm- lllll
btabıl yor uyum? .. ~ Verh!ja,9D
ti, r sam Münıf ~ ngbl ......,_ 
yelcs nde doğmuş, .:peder 'ile maa.tl 'ba
hane ol.mıışlar ve koca 'Nedimbı ..bl
ıPH a bu) · .. lereb servi !ba1i ıyettf'1ril -
lJn · •• I r et~ g6zlerinde arm -. 
;ı ı ktıracak, damarlannclalQ bnmı, 
ıco u ak, ,gençliftnin bmb a Mi. 
lıarını siıren bir kadındı. 

- . _ _____.,_._.__ 

Anlatan: ............ 

* Kocası Nejadla, ilkönce, bundan bir - nal/(fi kocacı6&m, ~ ıtR., ~ 

• 

kaç ne evvel bir baloda .tanıı!Dlftaüı. .a., .trmıd.ieln hediye etmif oldulu gayet ı nasından 10nra, mildhq bir .,_ çıkmış, 
Baloda başlıyan ahbablık, -'ok geçmeden kıymetli bir Bozentaı vazop koyarak ya• her yeri donduılJIUf'L O sabah, kapıya 
sıkı inr bafha 'ftyongalanmış "Ve nthayc?'t, tal: oaasında'ki, tuvaletlnln ~ine yer- kada-ı" .ikinai ........ rpçiren V.rlk, .so-
V crd anın, Heybe1iaaada yeşn çamlara le,tirdi. kak kapısını ~ı. Karu bir soluk, yılan 
bakan köşlditrde, }Mn'lat 'btr ııişanla kut- * ıslığı gılJi her likaiııtn de ,-tilerini yala-
lula!lltr.Ştı. !!ütün fl~li 'bu genç nı- Artı'k canlı bir hüzün lbidal, kecler Gı. Titrediler. Verda, ıinsiydl bir iıare-
§anhlardan aylarca b-ahsetmiş, dünyanın meleli Je1c1inde ve aaetı bir hayalet ai- ketle, paz8ll pijamasumı .içinde ibüzüldi. 
'tıiçb: 'eTtnlie bn1unınıyan ~iz mehtab, bi, kırık v.arlıluıı sürükUyen Verda, en Kocası paltosunun yakasını kaldırdı. 
onlaıı Kaç geceler ya a-sfalt 'tur yolunda büyük 'huzurunu, kocasının vazo içinde- Genç kadının gözleri blın bm tabeka
-clele, '~al kola gezerken, veya yeni sÜr"n ki küTicrinı seyrederken buluyor~ en .de- lile sıvırya örtülınüı olan aerdiventn 
camcı'kltrrla bezeli yo'kuşlan, şakrak kah- rin rub sükiinetini ae, gece1eri yatarken lJuamakla:rma ilişti. Klocasınm kolunaan· 
lkaha arla tırınamr'ken ve yahud da, bah- vazoyu, yanına alıp, yastığının üzerine ~erek: 
'riye rne'kteb! ile Dil arasında kayıkla ge- yatırarak sanki anlı Jmiş, kocası karşı- - Aman. dedi. buma!. Kayarsın .. 
'Zerlc>rk'en seyretmışti.. sında imiş gibi, ona aerdlerini söy1eı:, a- Soııra, anf 'bir hmreketle ıeeri&re '4öndil, 

Gimün birinde de evlenmişler, lculuç- cılarını dö1ter1ten du~yordu. yatak odasına dolnı .:kQftu. lfuaz soma 
kalar gibi ana babalarının yanında kal- Zaman, hangi yarayı iyi etmez, hangi elinde, bir vazo ile tekrar ,erundü. 1çtn-
mak istemediklerinden ayn eve 'ı'kmış- ac~yı dındirmez, unutturmaz?... dekileri basamaklara dökerek: 
lar, ışte birço'k gedikli aılelerden daba Yavaş yavaş matemli genç dul da ke- - Haydi kocac\juı:ı, dedi, ıimdi in, 
meşhur oldl!kları bu semte gelmişlerdi. derini unutur, ltocasının ölümüne alıı;ır korkma .. * gibi oldu ve yeniden sevmek, sevilmek Verdarmı aomn .. mer.ffiven blsanıak-

Dünyada hangi saadet 'Vardır ki ebe- ıhtiyacını o yakıcı §iddet ve ateşile bü- larına vazodan serptiği .§ey, ilk kocasının 
didir. Bu mes'ud yuvaya ia 'b.r tün varlığında duydu. külleri idi. 
gün ansızın felaket kanad ger - 'Mukaaderat her şeye hakimdir. Nasıl ---------------
d". Y da, 7 ay kanunda ~le - oldu, bılınemez, apartıman komşusunun, 
di 11 {' cuuıınu. bir kor.ku .neücesm - yakışıklı, nice Robert T.aylorlan cebin
de dil lirdü. Nejad, ilkönce adeta caj)4ğ1 den çıkaracak kadar güzel oğlu .ile ken
babasını, ar.kasından annesini kafbetü, disini evlenmiş buldu. Ver.da yeni haya
sonr:ı kendisi de Maslaktaki otobüs kaz.-ı- tından çok memnundu. Gene yatak 
sı neticesinde; .iözlerinde, Jıe:vgili ve bi- odasında, bu seler dolabuıın i.çiDde sak- &LAQI Il~trt V~ lZl:ıtI l'D{Q 
rfoık Verda&ının hayali, gençliğine doy.a- ladığı "kın vaUlSundan maada, eski ha
mamanın mkisarı, hastanede karisımn tıraları ımdıracak ne varsa hepsini orta
kolları arasında son nefesini verdL elan 'Kaldırmış, daha l'ealist olalım, me-

Çılgına dönen Verda ne yapacağını şa- zadda sattırrnıştı. Tqındığı 'kutu .gibi ve 
§ırmıı;tı. Hiç, biçbir şeyle 'teseTii bulamı- üç basamakla çıkılır 3 odalı, yeni evini 
'Y'Or. avunamıyordu. Nereye baksa, nere- o kadar sev.mi§, benimse~ ki ... N~ja
-ye c e hep Nejadın 'hayflile lcarşı1aşı- da veremedıği, 0 yarım kalan qkım, hü
yor, g rib 'bir tedaı ile tanıştığı ilk günü tün sıcaklığı, tathlıjı 11e samimiyetile 
hatırı or, anıyordu. Ni:hayet karar ver- yeni kocasına coıturuyordlıl. .Mes'uddıı, 
d": S gıli kocasının ölusünü, toprağa scvfliyor, revlyorclu. 
gömm rine ve lrurdların, böce'klerın Yeni munitinde ona: 

J 

sulucan arın hücumuna maruz bırakmıya - Ne asU, cana yakın, evcimend kadın 
:ısla r zı o .nuy.acaktı. Nejadın .cetedini 4iyorlardL 
yaktır cak, kü terini saklıyaca'ktı. Nıte * klın ö,.· e d yaptı v.e gen~ligıne doya- 1stanbulım o karlı, tipili &ünlerinden 
mıy n koc .. m n küllerini, onun, nijan- biriydi. Saatlerce devam eden kar fırtı-

Satış JJanJ 
IBtaa~lll DlrMcU kr.a lımur.lvjulldm.: 

"Eh!ıii tarafmdan Vllıf Para1ar İdare sinlien '23705 ikraz numarasile "borç a 
nan Plll'Bfa mukabil biJdnr!i qiemcede ipo.1ek gösterilmif e1up borcun ödenmeın 
sinden !loı.,lıl ~a imar ..ııen we talnllrmlla ymridli tQc ~Wlkrukuf tar 

fından 17201ira kıymet takdir edfimlt o lan Fenerde Tevkii Cafer maballes 
Kiremid caddesinde eHI '13 yeni '33 numaralı, liir tarafı duvarcı Yorgi m1ınzı~ 
lbtr ıtdı 'tuvıA:bn 'V'e Rorap ımenzfli, 9lr tfmrfı hnftıa 'ldkaAt '(yeni isini "1s 
rumca) • C$hesi lti~mid s~ ile çevrili bir em !ffslltf w mesahası aşağı 
yazılıdır: 

1 
Zemin kat.· Dört kqp kırmızı tuğla dö.,eli bir anar.a, .ıerdiven altında dola 

zemini çimento içinde maltız ocağı, sa bit raf ve tezgihı, tulumbalı bir kuyu 
811 'ol& ... ,, .... , ıbahgere t;1kıl11D :bir ılapı. 

..... llrdt: Bir ... iaeı-Jnae laar§1.tıklı Jki <Oda -~ .mn'lılmda 
rdtVlln1e ~ .. ilrell 'ft ;sabit '4ôlab. 

lMlml 'lait: • alfa ilzeııijnde ıikisi 1~ t.fiç ila . 
Q4* latft: 8-ik ttawbb !bir 1ltla '!ft bir ~ altı ~ amiDi C' eem w 

ııluwrr lr:oı'kUlalııh tir !mıasdan Jbarettir. · 
VıfllllftU etJllfı: 8inmmı beden duvarluu ldlır,n:. &bilf :aikM'• .a.,ab w 

lboyalıcbr . .._ kat JM!llC6eleri demir ~1k'balr. llcmai ...._ ~ mA 
atevver bir ;ilmna \ve tdacla mm demtr ~ tıiir ıte!ha -a. iBllla~ 
lıe bapntldır. Nıqeıihı ?bir bam çime nU> Böfeli&. ...._ .atnııdldla .;aı 
mıahzenltir. 9a\roeGe eifk ve ayva ağacı varihr. 

:lf..W,.· ıJnnmı sahası 103 metre mu rabbal l>lqp 11 'Dle'trt ımuııa'bNı Wna, ıe-
1 blaaı~. 
~ ....... llmW, ev&at ve m,.Dası ıyuıllı ~M1•11A1a tWml""l at*._. .. 

_.,. lal•umw 411qp •'l»ı'fJJIU ~ ~adcPma Çmp • lil1ılll Wft ._ il 
,. .............. .,.........., d~M:d- • ----•• , , •. 
..... _ .................. ~"' "15 ıbıi ..... ~ 9IGd tel 
en ço"k arttıranın üzerine Tha1e eanecek, a1csi ta'lcairae en son arttıranın taalıltü· 

dü baki lralmaJr &ete .ar.ttırma 011 bef '8ÜD. .aWGdeıle temdit ıedilerM ll/1/938 
.tarıhine rastlıyan Perşembe günü aaat H den 16 ya kadar gene dairemizde ikinci 
.açık arttırması yçılacaJr :ve b&ı ikinci .artmnada rq .arttı.ı:ma Jaedeli aWdrm" 
.men kıymetin ~ '15 ini ..t>uhnazsa bor,, 2280 ınumaralı .Jam.ın hük.ümleriae 16~ 
beı mlisavi talmitte ödenmek üzere iecil ~cektir. 

Satıt peşindir. l'aliplerin arttırmaya girmezden evvel muhammen kıymetiD 
% 7,5 u niebetinden pey akQesi vermeleri veya milli bir banıkanm teminat mek· 
tubunu .ibraz .etmeleri limndır. 
Birikmiı vergilerle belediyeye Ut .ten viriye, tandiye 'Ve Clelliliye ttsimleri 

'V'e vakıf icaresi alt§ bedelinaen ltenzil edilir. 20 senelik taviz bedeli mfi9teriye 

~ 

· 2004 11umarah 'icra ve mis 'kanununun 128 ncı maddesinin 4 Uncü tıkrasınc.ı 
lbu ıayıhuen'ka'l 'Üzertııde ipotekli .alacaklılar 'fle diRer alikaaaranın ve irtifa"k 
'hakkı 'lahipltthrln 'bu 'hal:1arını ve hususile faiz ve masrafa dair olan iddialarını, 
bu 1llnın ?I'eşri tarihiooen itibaren 20 ıgiin içinde evrakı müsbitelerile bi.Wirme· 
leri icap eder. AkSi iıa1de haklan tapu sicilile sabit olmaWkça satı,ş bedelinin 
veYiqmasından hariç blacaklan ve da ha fazla malCimat almak istiyenlerin 

29/11/937 tarihinden itibar.en ..berkesin ıgörebilmesi ~ açık bulund&.&nılacak 
olan arttımla p.rtnamesile 937-332 'tıumaralı dosyasına müracaatları illn ôlU· 

(8002) 
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SOBALAR/ 
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S A T 1 E 

de 

VERESiYE 

neşini nefesimle söndürmek istiyorum? Gözler.imde ıNDlclerin kaynaşması ve narin burnunun köşesine kadar gö ... 
Ben Nr •lçak :mıyım? A1lçabaın ıne eşyanın büyüyüşü .. büyüyüşü!.. yor ve ince bir hazla vücudünde yaını• 

duruyorum? Ni9İJ1 Mahmw:enin otla- .Bu ne? Elimde bir 3l!lvi mi ıtutuyo- yumuşak bir vücudün temasmı da~ll" 
sına koşmuyorum? rum? Bu benim mezarımın :selvisi mi? ~o'ftlu. 

M.ahmurenin odası! Karku.Y.o.rum. •.•.• Ben .••. _. Ma'hmure, yeni bet<)n 'k0prünün al--
Bılmem, kapısı açik mıdır, y.organla- ···········~···:.--···· .. ························ tından geçerlerken, karşıdaki lbiiyiik 1" 

rı düşük mü? . . ~Scıyfcının ü.ııüM diipn kalemiw son nb yalıyı gastererelc: 
Uyuyor mu, yoksa ,benun 11"bı uyanık mureklceb dat111Dlen .. ,.> B 1 h ·a· dedi 1 ., - u ya ı ne oşuma gı ıyor, , 

- Peki, dedim, y.ar.m bek eriz! .Elektrik d\.iğmesini çev1rdlm. Ta - mıAh 'bıraz ~· Wııa :dalabil - 'W1 de:a::~n içinde gibi... 
Komşwuın genç hor.o&U da adeti ö- :\&nıdaki a"ba!}W'S~ uqpwden }ııoQl hlr smn... iJWl 

ter gib ince .sesile: ,. ... 1r vaırıldı . .li'"'"B -v-1: '1.•erintie: ..i .. le Vücu.ıı::.- -"- 'VWdL M•1nnıme Sandft1 Adnanın arzuısil - ..... k - Kim bilir bakımsızliktan mı! Ş -~ .ı..pa. ..1 J ~ '1 ...aU J ..._, ı;ıııuu. ..UCN _. .-11U111111C, ~ e, .nıUÇtl SU 2: k es'k" • d" fiA tt• ffalb~ 
- Te~kkür ederim. sedir._ işte .Hıkemleler .. if*e duvardaki mma .acı, bpn1 ilmi det'! ,öoüaden..Göksuya doğru siizüldü. Dere, u~ ço muş, ı:e ave e ~ )1-
P,edi, giUL . Göksu tablosu ... Yarın delikanlı kay.ık- Ah, biraz çıpm.- hatıralann susan ağ&ı .ıibi1 Adınanın b~r zamanlar, benını ~~l\iwn.da 
Ot ~ı~ ~d hor.ozwn öt! Ç~- çınULla orada mı eezeceğiz? Weni ~ - Sah .. ., !kim! pr,Grobun 'Q!llUJlllan karşı•da .açılmıflı ... Hey seneler, ıe- zım ~alı~~ .daha~ ıdi 

kın sesıru .gWleıli ~r ve ıslak nh- yanmı§, yeni kür.ekli, .kadife §ilteli san- baltan 1cim"! im tlebteili pzlerle... neler! Gizlice neler soylüyordu bu ciere Sonra ıçını çekerek. . . ._., 
tımlarda çınlat! Öt, .ötebildığin .kadar ... dalile! :Kimsin, ımiyle'!. Adnana? ÇocWcI.ımunun yüzlerce san- -.Seneler, kızım, dedi, ney.ı eski 
Faka~. şunu. ~i~ ki bu kart Şişli horozu Acaba .Mahmu.re omı seviyor mu? .Nasıl, ken4i hayalimle mi kmıU§lJYer dal velrik arasındaki .kaygısız ve malı y.or .ki?1 .. 

bu korp: pilı.:1. senin_ k~esi~ z.~r hı- Niçin sevmesin? Madanki :,yaşları muşum? süzülüşlerinden .neler ~dıyordu! Bu Malımu~ ~ ~lmihteki m_-arı-:: 
rakır. Tünedlgın degnegın ustiinden uygun .. jkisi de gençL Yoksa çilihrdmı mu! fısıltıları, karŞJlarında .kurek -çeken es- lamamış gorundu. Yalnız .delik.slı 1' 
sen yalnız Üsküdar ~sundak.i F41tnıa Kiorkuyorum, ;ne diy.e .bu dav.eti ka- Ah, biraz uyupam... mer delikanlı ile Adnanın yanında otu- rekci: 
kıza ~ini .duyur.abili.nım. Bak, ijte • bul ettim? Bu ak gaçlarımla gençliP-e Xıranm seni, ay.na .. 'bana to&temıe ıan gül beyaz yavru işi.tP.mezdi. F:iikat _o zaman bu köprü de ~ 
senin dengindir. Azametle sa.lılaQığın göğüs ıgermek dçin mi? Haydi Jşte .. ney- beni... Aünan? değil mıi1 
kırm·zı ibiğini bile kesseler onun tüt.ün daı:l, pervasızun, göster kendini .deli - Aç kana4larmı... Artı'k aereye girmişlerdi . .Mahmure Diye sordn. 
kınal parmaklarını başına yeniden kanlım diye mi? Ben, Malunurenin Oh!.. o mel'un ı_parı1tı 'lsiaybe>ldu. Ba- ellerini suyun i~e ~ürlitüyor ve be- Tahtadan köprü .. nihayet sekil P 
sorguç ) apabilirs.n1 amanı ve daha şimdiye kadar yüzlerce y.alimde silinBi. · yaz geni,f şapkasının .altında gözler.ini el _..ır .. ı-. ıbetmı yapı'laıı ıcc;pri! .. ıaıı 

kibar, güzel ve yüksek kadının payla- Ellerim, el süremediğim ceketime güneşten gizliyerek, 'başını ileriye eğ- e\Wuk1.,.·.a;~ b k8'l kın bir ,, .. 
16 a 5tos 1996, gece yannndan sonra. şamadığı Adnan, bel\ Beylerbeyli bfr uzanıyor. miş, tatlı bir gülümseme ile kürekteki- çac a: a .• . u ar -ya bbl. ıı• 

efendi oğlundan mı korkacağım? Onun KüÇük şiıe! Kurtarıcı, sükfuı verici ne bak.ıyo~du. Adnan,, .kızın, au .bakı- manı bıle bilmı.Yorlardt!.. Yara 
U} kum ka~tı. Gene sıcakt~ tıyuya- kürekleri benim içimdeki hızımdan şiıe! Kurtarıcı ve öldürücü .şişe! şında1d sıcaKI~, bu _bakı§~ .çağı- ka~ ~ g~et!.. . .... ıan~ 

mıyorum. Go2Slermı 'k:aranlıgı delerek da1ıa mı 'kuvvetli? 'tki parmak arasında biraz beyaz toz!. rışı 'kendi üstunde Jııssetae#'di aıuhak- . ~. ~ a~ :aaatiw:l~ l:.ıu ,_- ö-
ociıay ı .araşt'ıı-ıyoıımı. P*at bu gece Ah Mahmure. Düne kadar sana ~limi Uj'uşma"k ve .kendini unutmak bu kadar kak .ki .}'&nar, .alev .kesilirdi. .F.akat ıö- hiusı.wWti aeiriler w meur aıtlall 
?'engine, 'ba nrezar TenlİJle tahamınü- doktmdurmaktan fukü,.yordum, kızım. kolay mı'? rem!Yoı:d.u ,IÖzlerini ... Mahmw:e.ri pi- rıünden geçi,.ı1&6ı. J 
-"""' ye'k. fJığı yakmalıyım. Şimdi niçin "bötle on &et yaşıIUR gü - Yüzüm iifi.iyar, ~jazmı ÜfÜ1Gf· nız sol Jaııajındaki pembe blniMeıı (Ar'fcan VSI'. 



26 lkinciteşrin 

lstanbulda gömülü milyarlar etrafındaki gizli harb 

Defi.neleri 
Sözlerimi heyecanla bitirdiğim zaman Magda'nın acı acı ağlamakda olduğunu 

hayretle gördüm. Sonuna kadar hiçbir şey söylemeden beni dinlemişti 
Bu merakla tam saat 9 da Magdanınl 

verdiği adreste kapının zilini çalıyordum. 
Bana kapıyı bizzat Magda açınca ya 

vukuattan henüz haberi olmadığına veya 
bu kadının hakikaten müdhiş cesarette 
bir kadın olduğuna hükmettim. 

Cesur ve hakim adımlarla içeriy\? gir
dim. Magda yüzüme bir müddet dikkatle 
baktı, gözlerinde bir hayretin birdenbire 
açılıp büyüdüğünü gördüm. Kim bilir 
yüzüm ne kadar değişmiştL Sonra gayet 
mütevekkil ve sakin bir tavırla paltomu 
elimden aldı. yavaşça: 

- Buyurunuz, salona gidelim, soba ya
nıyor .. 

Dedi. Gayet zarif döşenmiş salona gir
dim. Tatlı bir Helyotrop kokusu içime 
doldu. Magda omuzları parbyan ipekli 
bir kimono giymişti. Abajurun ışığında 
henüz banyodan çıkmış gibi parlıyan al
tın sarısı saçları ve garib bir hüznün 
pudrasile pudralanmış gibi solgun, es
rar lı yüzile harikulade güzeldi. 

Magda f evkalfıde ciddileşmiş, yüzüme 
garib bir teltışla baktı ve yalvaran kor
kak bir gülümsemeyle: 

- Otursanız a, dedi. Oturmadım. 
3u kadar sakin, bu kadar garib, bu kn

dar esrarlı bu güzel kadının kim bilir 
bana ne müdhiş bir komedya oynamağa 
hazırlandığı zihnimden geçti. Bir müddet 
gözgöze bakıştık. Sonra benim gözler~m 
onun parmaklarındaki yüzüğe gitti. O, 
gözlerini yere indirdi. Birdenbire: 

- Madmazel Magda! dedim. Muhte
l'em prens hazretlerinin yeni bir kaza
sından haberiniz var mı? 

Bu şiddetli istibzamın onu birdenbir~ 
rnüdhiş bir surette sarsncağını zannedi
yordum. O, hayretle ve son derece garib 
bir masumiyetle sordu: 

- Prens mi? 
- Evet prens! Akrabanız olan muhte-

rem Arşi<lük prens! 
Magda titrek bir el hareketile göğsii 

açılan kimonosunu kapattı: 
- Fakat siz prensi tanıyor musunuz? 

dedi. 
- E\•et, yaptığı kazalardan tanıyorum. 
Magda gözlerini lorpıştırarak yüzüme 

bakıyordu. 

- Evet, çok mahirane ve iblisccsine 
kazalardan, Madmazel Magda.. Demek 
bugünkü kazadan haberiniz yok? 

Magda acı bir yüzle ve acı gözlerle ha
la yüzüme bakıyordu: 

- Hangi kaza? 
- Komedya oynamakta fazla ısrar e

diyorsunuz, aziz madmazel, diye bağır
dım. 

Ve bütün galeyanımla, bütün hıncım 

\re nefretimle o gün profesörün nasıl fi
rara mecbur edildiğini, nasıl biçare bir 
genç otel garsonunun muhterem prens 
hazretlerinin otomobili altında can ver
diğini anlattım, söyledim. Benim tren 
soyguncu!uğundanberi, esrarengiz bir 
surette çalınan Avusturya - Macaristan 
sefaretinin kuriyesinde ne olduğunu, cü
rüm şeriki olan prens hazretlerinin bu 
memlekette hangi emellerle define hır
sızlarile birlik olmaya lüzum gördüğünü 
sordum ve: 

- Mndmazel Magda, dedim. Bütün bu 
cinayetlere ben de istemeksizin iştirak 

ettim. Fakat ben vazifemi nihayete erdi
receğim! Elimde vesika vardır. Her §eyi 
sizden dinlemek, öğrenmek isterim veya 
siz de mücri.msiniz .. 

Heyecanla söylediğim bu sözleri bitir
diğim zaman Magdanın acı acı ağlamak
ta olduğunu hayretle gördüm. Elleri tit
riyordu. Sonuna kadar hiçbir şey ::ıöyle
meden ben! dinlemişti. ,Sözlerim bitince 
ellerimi tuttu, yaşlı iri mavi gözlerile 
yüzüme korku ve dehşetle bakıyordu. 
Hıçkırıklarını zapta çalışarak: 

- Öldürdü mü? Gene öldürdü mü? 
Dedi. 
- Evet, hiç günahı olmıyan bir genç 

otel garsonunu merhametsizce öldürdt: .. 
Magda bir müddet boşanan hıçkmk

larlp ağladı. Elleri ellerimi kancalamış 
g:bi sıkıyordu: 

- Oh, dedi. Zavallı ,Prensin bu işlerde 
hiçbir dahli yoktur. 

Ben acı ııcı güldüm. Yüzüme fevkalade 
bir ciddiyetle bakarak: 

Y CJ§lı, iri mavi gözleri~ yüzüme korku ve deh§etle bakıyordu. 

" Son Posta " nın 
sergüzeşt romanı 

-14-

Susmuştuk, birbirimizin yuzune anla
şılmaz duygularla bakıyorduk. 

O bala dudaklarını ısırarak ağlıyordu. 
Birdenbire güzel Magdayı merhamete 
şayan buldum. Onu böyle alçakça tehdid 
ettiğime nedamet duydum. 

O zihnimden geçenleri yüzümden ta-----·------ . ·- -·---

mamile anlıyor gibi bakıyordu. Gayet e
lemli, titrek bir sesle: 

- Mösyö, dedi. Hayatta hiç akla gei.
miyen, harikulade şeyler geçebilit'. İn
sanların sırları, kalbleri, nelerin, hangi 
hırsların esiri olduklan bilinemez. Nite
kim, size acıyorum. Fakat niçin acıdığı
mı bilmiyorum. 

Ömrümde bu kadar hayret duymadım. 
Canilerin kadını belki o anda düny;ı yü
zünde yalnız benim pençemde bulundu
ğu halde bana acıyordu. Dehşetli bir f s-
tihza ile: (Arkası var) --.........--·---· 

Baş, diş, nezre, grip, romatizma nevralji, kırıklık ve bütUn 
ağrılarınızı derhal keser. lcabmda günde Uç kaşe alınabilir. 

Taklitlerinden 1&kınınız ve her yerde ısrarla GRİPiN isteJ iniz. 
... . ,. .. : _., ~ ·. . . . . ~ 

Istanbul Liman 
işletme idaresinden: 

ı _ İstanbul ve Trabzon limanlan için muhtelif tip, evsaf ve kabiliyette vinç· 
ler ısmarlanacaktır. 

JI - Bu işle alakadar ve tam bir ihtısası olan müesseselerin idaremiz fen he· 
yetine müracaatla şartnameleri almaları iltuı olunur. 

IH - İşin yüksek teknik husuSiyeti iti barilc, idaremiz, alakadar müesseselerin 
bilhassa mühendislerinin ve fen mümessillerinin müracaat etmelerini bildirmeği 
favdalı bulmaktadır. 
İv - Müracaatlar en son 15 Birincikanun 937 Çarşamba gününe kadar yapıl

mak lazımdır. 

v - Müracaat edecek müesseseler şimdiye kadar diğer başlıca limanlarda vü
cuda getirdikleri mümasil tesisat cetvelini ve mezkur limanlar idarelerinden al-

dıkları muvaffakiyet vesikalarını ve bu işdeki ihtisaslarını tesbite yarıyacak 
rliğer vesaiki müracaatlarında tevdi edeceklerdir. c796h 

1 Uevıet Lemir) olları ve Umanıarı işletm e Umum idara;ı ııa~ 
Muhammen bedeli 24.000 lira olan muhtelif cins ve eb'atta makkap kalemleri 

24/12/1937 Cuma günü saat 15,30 da kapalı zarf usulü ile Ankarada İdare bina
sında satın alınacaktır .• 

Bu işe girmek istiyenlerin (1800) liralık muvakkat teminat ile kanunun tayin 
ettiği vesikaları ve nafıa müteahhitlik vesikası ve tekliflerini ayni gün saat 
14,30 a kadar Komisyon Reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme dairesinden, Haydarpaşada Te-
sellüm ve Sevk Şefliğinden dağıtılmaktadır. (7918) 

~ 

Devlet Demiryolları iebekesinde istihdam edilmek üzere, İstanbul Yüksek Mü
hendis Mektebi veya Avrupada Hohşule ve TP.knikum tahsili görmüş olanlardan 
diplomalı mühendis, mühendis ve fen memuru alınacakbr. Talihlerin, evrakı 

müsbitelerıle birlikte, Ankarada cer Dairesi Reisliğine nıüracaat etmeleri. 
c7889:t c4302:t 

ı<: A 

- Bana itimad ediniz, dedi. Çünkü ben l 
size .itimad ediyorum. '••••••mİlll•••••İlll••lli••U••••Iİll••••• 

Grip, Baş ve Diş Ağrıları, Nevralji, Arlritizm, Romatizma 

DA YMO Fenerler 
Meraklılarına Müjde: 

aoo 111 aoo metre .,.k veren 

DA İMON 
Fen erleri gelmiştir. 

iyi •••k elmaf< için yalnız 

DAİMON Pilleri 
ile 

D AİMON Ampullarım 
kullanınız, ve her yerde D A l M O N 

markasına dikkat ediniz. 

Satış İlanı 
lstanbul Dördüncü İcra Memurluğundan: 

Sayf • 9 

Mustafa ve Ayşe tarafından Vakıf Paralar İdaresinden 23715 ikraz numarasi
le borç alman paraya mukabil birinci derecede ıpotek gösterilmiş olup borcun 
ödenmemesinden dolayı satılmasına karar verilen ve tamamına yeminli üç ehli
vukuf tarafından 2450 lira kıymet takdir edilmiş olan Beşiktaşta Sinanpaşayı ce
did naırı\ diğeri Kılıçalipaşa mahallesinde Çınar sokağında eski ve yeni 2 numa-
ralı. tarafeyni Hacı Mahmud zevcesi Fatma Zebranın bahçesi, bir tarafı hasta
ne hademesinden Hüseyin ağanın bahçe ve menzili ve tarafı rabii tariki am He 
mahdud bir evin evsrl ve mesahası....aşa ğıda yazılıdır: 

Zemin kat: Zemini renkli çini döşeli bir antre üzerinde 2/1 numaralı kısma 
aid ve zemini malta taşı döşeli ikinci antreye açılan bir kapı, yüklü dolablı bir 
oda, zeminı çini, tulumbalı kuyuyu havi alaturka ocaklı bir mutfak, ayrıca o-
dunluk ve kömürlük ve bodrum ile birin d kata ~.ıkan merdivenler ve zemini çi
mento mermer kurnalı sobalı bir hamnm. 

Birinci kat: 2/1 numaralı kapıdan, ı:n treden, mut.faktan olmak üzere üç mer
divenle çıkılan bu katta tahta bölme ile ikiye ayrılmış bir sofa, bahçe tarafında 
bir oda ve bir sofa, sokak tarafında iki oda ve bir hela mevcuddur. 

!kinci kat: Bir sofa, dört oda, bir beladır. 
Umumi evsafı: Bina ahşab olup haricen birinci kattan itibaren kısmen şahnişi 

havidir. Zemin kat pencereleri demir parmaklıklıdır. Bina tamir ve yan duvar
ları kargire tahvil edilmiştir. Arkada hir !bahçesi olup iç.inde havuzu, meyvalı 
ve meyvasız ağaçlar, çakıl döşenmiş yollar mevcuddur. Sokağa 2 ve 2/1 numa
ralı ıki kapısı ve içinde elektrik tesisatı vardır. 
Mesalıası: Hepsi ~49 m·+re murabbaı olup bundan 85 metre murabbaı bina 

mütebakisı bahçedir. 
Yukarıda hudud, evsaf ve rnesahası yazılı gayrimenkulün tamamı açık arttır

maya konmuş olup 29/12/937 tarihine rastlıyan Çarşamba günü saat 14 den 16 ya 

kadar Yeni Postane binasındaki dairemizde açık arttırma ile satılacaktır. Art
tırma bedeli muhammen kıymetin % 75 ini bulduğu takdirde gayrimenkul en 
çok arttıranın üzerine ihale edilecek, aksi takdirde en son arttıranın taahhüdil 
haki kalmak üzere arttırma on beş gün müddetle temdit edilerek 13/1/938 ıa
rihine rastlıyan Perşembe günü saat 14 den 16 ya kadar gene dairemizde ikinci açıl 
arttırması yapılacak ve bu ikinci arttı:mada da arttırma bedeli muhammen 
kıymetin % 75 ini bulmazsa borç 2280 numaralı kanun hükümlerine göre beş 
müsavi taksitte ödenmek üzere teci4 edilecektir. 

Satış peşindir. Taliplerin arttırmaya girmezden evvel muhammen kıymetin 
% 7,5 nisbetinden pey akçesi vermeleri veya milli bir bankanın teminat mek • 
tubunu ibraz etmeleri l!zımdır. 

Birikmiş vergilerle belediyeye aid ten viriye, tan1Jfiye ve dellruiye resimleri 
ve vakıf karesi satış bedelinden tenzil edilir. 20 senelik taviz bedeli müşteriye 
aittir. 

2004 numaralı icra ve iflas kanununun 126 ncı maddesinin 4 üncü fıkrasınca, 
bu gayrimenkul üzerinde ipotekli alacaklılar ile diğer alakadaranm ve irtifak 
hakkı sahiplerinin bu haklarını ve hususile faiz ve masrafa dair olan iddialarını, 
bu ilinın neşri tarihinden itibaren 20 gün içinde evrakı müsbitelerile bildirme
lf'ri icap eder. Aksi halde haklan tapu sicllile sabit olmadıkça satış bedelinin 
paylaşmasından hariç kalacakları ve daha fazla mnltl.mat almak lstiyenlerin 
29/11/937 tarihinden itibaren herkesin göörebilmesi için açık bulundurulacak 
olan arttırma şartnamesile 93S-1815 ııumaralı dosyasına müracaatları ilan olu-
nur. (80<K) 

K U Ş T O V O • Uzun kış gecderinde bize rahat uy-
• ku veren yastık, şilte ve yorganlarHc 

en iyi bir dostumuzdur. Memur, işçi herkes yalnız 1 llra ile bir yastık 
edineblllr ve yorgun dimağını dinlendirir. 

Fabr ika ve de.-osu ı latanbul, Çek rnakçder 8andalracılar 
sokaıı. Ömer Bah otlu. Tel 23027 

&abt yerlerh Beyoğlunda ve Aııkarada Yerli Mallar pazarlarıdır. 

inhisarlar U. Müdürlüğünden: 
I - İdaremizin Çamaltı tuzlasında şartname ve tııblo şemasına uygun olmak 

üzere yeni bir elektrik santralı tesisi işi kapalı zarf usuliyle eksiltmeye kon .. 
muştur. 

II - Bu tesisatın montajı da dahil olrluğu halde muhammen bedeli sif İzmir: 
95000 lira ve muvakkat teminat 6000 1i radır. 

III - Eksiltme 9/XII/937 tarihiM ra!ıtlıyan Perşembe günü saat 15 de Kaba· 
taıta Levazım ve Mübayaat Şubesi:-ıdeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

IV - Şartnameler 415 kuruş mukabilinde İnhisarlar Levazım ve Mübayaat 
Şubesiyle Ankara ve İzmir Başmüd;lrlüklcrinden niınabilir. 

V - İsteklilerin, fenni şartnamede yazılı takatta bir gazojen tesisatı yapmış 
olduklarına dair resmi vesikalarını ve şartnameye uygun olmak üzere ihzar olun
muş fenni teklif projelerini tetkik edilmek üzere eksiltme gününden en a7. 15 
gün evveline kadar İnhisarlar Tuz Fen Şubesi Müdürlüğüne vermeleri müna
kasaya girebilmek için dahi eksiltmeden azami 2 giil" evveline kadar tekliflerini 
muvafık bulunduğuna dair mezkur şubeden vesika almaları lazımdır. 

VI - Mühürlü teklif mektubunun, kanuni vesaik; ve V nci maddede yazılı 
diğer vesHı:ayı ve muvakkat teminat akçesi makbuz veya mektubunu ihtiva 
E'decek olan kapalı zarflar ihale günü en geç saat !4 de kadar yukarıda adı ge
çen Alım Komisyonu Reisliğine makbuz mukabilinde verilmiş olmalıdır. 

cB.:t c6960> 
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Son Poıta'mn tefrikaaı : 56 

• J Saragında .J.J 
iı""1ı Bir 

. Haremağasının H~tıralar• 

SPOR 
i 

Dün geceki güreşler 
Çekler, Güneş güreş 

Yazan: Ziya Şakir k 4 3 d•ı 
Hatice sultan Kemaleddin Paşa ile olan aşkını arhk idare edemez olmuştu. Sevgilisi ta lmlDI • yen 1 Cl 
ile mektublaşmayı, veyahud onu görebilmek için bahçede beş on dakika dolaşmayı .. .. • 

kafi bulmuyor için için yanıp tutuşuyordu Fenerbahçe ve Guneş klublerı tarafından davet ecHlen 
' F.noais futbol talomı buıün ıeliyor . 

Hatice sultan, mahir bir aktör gibi lunmanın en iğrenç vaziyeti, yatarken müptela değil, sadece işin alayında idi 
davranmıştı. Sanki, havadan düşen bu sultanın ayaklarını öpmektir. Vakıa ben Fakat buna mukabil, Hatice sultanın 
gülden korkmuş gibi, geri sıçranı1ş; kendi nefsimde tecrübe etmedim am - kalbinde, taşk1.n bir aşk ateşi parlamış
gözlerini pencereye kaldırmıştı. İşte o ma, öyle tahmin ediyorum ki, bir erkek tı. Meş'ale gibi etrafa alevler saçıyor. 
zaman, gayet ~ akışıklı bir adam olan sevdiği bir kadının güzel ayaklarını• Gözleri, sağı solu görmiyecek kadar al
Kemaleddin paşanın, tatlı ve heyecanlı I öpmekten de bir zevk duyabilir. Fakat mış yürümüştü. 
bir tebessümu ile karşılaşmıştı. bu, bir merasim ve teşrifat icabı olur- Naime Sultan, hasta, son derecede 

Ha ice sultan, asıl maharetini 0 za- sa, bilmem amma, her halde bunun zayıf, verem olmasından korkuıuyor
man göstermışti. Evvela; korkmuş ve yapılması, gurur sahibi bir adam için du. Artık, canının derdine düşmüş, 
utanmış gibi kaçmak istemişti. Sonra, mümkün değildi~. gözleri, koca~~nı. değil; dünyayı göre
gfıya bunu becerememış gibi şaşkınlık Kısaca anlattıgım şu vaziyetlerden cek halde değildı. Onun için Kemaled
eserı göstermişti. Sanki o kadar şaşır- de anlaşılıyor ki; Hatice sultanın sev- din paşa da sessiz sadasız bu eğlencesi
mış ve kaçmayı becerememişti ki; he- gilisi olan dam.ad paşanın; merdivenle ne devam edebiliyordu. 
yecanından taş kesilmiş. Gözlerini bile duvardan aşması, Şişlide bir evde bu- Fakat Hatice sultan vaziyeti idare e
bu genç ve güzel erkeğin gözlerinden luşması, gü~ inanılır şeylerdendir. O- demiyor. Sevgilisi ile mektublaşmayı, 
ayı amıyacak bir hale gelmişti. Kema- nun için peşınen şunu söyliyeyim ki, bu veyahud onu görebilmek için bahçede 
leddm paşa, her kadının kalbini az çok mesele; birçoklarının söyledikleri gibi beş on dakika dolaşmayı kafi bulmu
sarsabilecek tatlı ve aşıkane bir tebes- mübalağalı şekillere girmemiştir. Ve yordu. İki saray arasında, haremağala
süınle gülerek başını eğmiş.. Hatice şöylece cereyan etmiştir. rına mahsus küçük bir dairenin üzeri
sultana selam vermişti. Hatice sultan, ilk gün oynadığı oyu- ne, köşk gibi bir şey yaptırınıya karar 

Hatice sultan, en mahirane rolünü nu birkaç kere daha tekrar ederek vermişti. Eğer bu köşk yaptırılırsa, Jluta./cı hal mını yenerken 
şimdi oynamış, şaşkınlıkla ne yaptığı- muhtelif bahanelerle bahçeye çıkmış; artık her gün vaktini orada geçirecek, Güneş klübü tarafından davet edilen davet edilen Yunan Enoals tatımı Pinden 
nı bılmiyenlere mahsus bir tavır almış, bir aşk macerasına h~zır bulunduğunu Kemaleddin pafcmın odası, tam bu köş- ek güreş takımı dün gece ilk müsaba • har;:~ ~tıt;n~ dair te~graf ~= mi · 
o da başı ile damad paşayı selamlamış, ~amad paş~?'a t_amamıle ihsas eylemiş- kün karşısına tesadüf ettiği için, her kasını Güneş takımile Ferah tiyatrosun- aaade etm:W ı~~ugn: İ.tanbala p1e -

sonra. ete~lerini toplıyarak Dilbeyarin t~._ Bunun uzerıne dama? .. ~aşa da, kim an ~n~ görebi~ec~~ti: da yaptı. Güneş klübü idarecilerinden Ke- cek olan takımın kiminle maç J&pacalı n 
yanına dogru kaçmıştı. bılır ne suretle elde ettıgı Perizad is- Lakın bu koşkun ınşasına başlanma- mal Rıfat Çek takımına bir bayrak he - aradaki mukavele mucibince TUlfetln ae o-* minde bir kalfa ile Hatice sultana ilk sı, derhal nazarı dikkati celbetti. Bil- diye ederek kendilerini klübü namına se- lacalı belll defUdlr. 

mektubunu göndermişf h N · lt Futbol Federasyonunun bu mtı.aba1calar& 
İlk tanışma, böyle vukua gelmişti. ır. assa .. aıme su anın sarayında, bir ta- lAmladı. müsaade vereceği ümid edilmektedir. 

:Art k d sonra münasebet yavaş Sonradan ele geçen mektublara ba- kım şubheler uyandırdı. İki taraf birbirini ıel8ınladıktan sonra v· 1 k . f 
yav~ş ~~r:::niş· H;tice sultan için, ha- kılırsa, damad paşa hakiki bir aşka (Arkası vcır) müsabakalara başlandı. 1nerspOr ge me IS IJOf 
k .k. b. k ' klin · · ti 56 kilo· Mensik Hüseyin. Kin.der hl· Avusturyanın Vlnerspor futbol tülmı ltl 

ı ı ır aş macerası şe e gırnıış · ,r 

1 

· .. · maç yapmak üzere müracaat etmlfllr.. Bu 
Bazı rivayetlere nazaran geceleri 1::1 A o y o ı kemi: Çek. Huseyin ufak bir ~.dan takımın lig maçlannın hitamında pUıllme-

damad paşa bir bahçıvan merdiveni ile Bir Doktorun ~ ıonra hasmını yere aldı. Çek, Huseyınin aı kuvvetle tiıntd edilmektedir. 
duvardan aşıyor; Hatice sultanın bah- GUnlük c~ - - yanın taktığı burgudan kwtuldu. ı;>~vr~ 
çesine iniyor, orada kısa mülakatlar (*) BugUnkU p·rogra111 bitti. Hüseyin devreyi galib o~ak ~ıtı~d·. 
vuku buluyordu. Gene bazı rivayetlere Notlarından !6 - iıdnclteşrln - 193'1 - Cuma Hakem hep yerde çalışan gureşçılerı a- NiJbelcl 
nazaran Hatice sultan, damad paşa ile K i s T A H il u L yağa kaldırdı. Müsabaka ~onlara doğru E I 

, 
Şişlide bir evde buluşuyordu. Uf pa/azına ötıe ne,rıyatı : gene yerde devam etti. Huseyin so~ da- C%Bne er 

B ı k. · d d - d · ·ıd· s _ Dair 12.30: PlA.kla Türk muaitlal. 1250: Havadla. kikada köprüye getirdiği hasmını iyı bas- Bu ıece nöbetcl olan ecsaneler ........ 
un arın ı sı e ogru egı ı. • a 13.05: PIA.tla Ttlrk muslldal. 13.30: Muhtelif .. . . · · 1d· dır: 

rayların içyüzünü bilmiyenler tara - Bugünlerde ourada burada tettlit dlf- pllk neşriyatı. tıramadıgı ıçın sayı hesabıle galıb ge ı. İstanbul clhetlndekiler: 
fından uydurulmuş şeylerdi. Evvela teri, yanl kuşpalazı ve kızıl vak'alan gö- .Aqa!!' neşriyatı : 61 kilo: Sabotka - Yaşar. Minder ha - Aksarayda: (Ziya Nuri). Alemdarda: lBt· 
şunu söyliyelim ki; damad paşalar rülmettedir. Fakat bu vaziyet bir .salgın 17: UnJverslteden naklen İnkılab tarih! kemi: (Sadullah). Müsabaka çok sıkı bq- ret Neşet). Beyazıdda: <Haydar). aamaı.-
kendi saraylarında epeyce külfetli ve halinde delildir. Zaten bir iti haftadan- dersleri: Receb Peker tarafından. 18.30: tadı. İki taraf ta birbirlerine karşı ço~ yada: (Erofila,,). Emlnöniinde: <Bellr 
her adamın tahammül edemiyeceği de- ~ri oldukça mfinteşir halde anjinler 

1 
PlA.kla dans musııwı. 19: Osman Pehlivan sert giriyorlardı. Devre berabere bittı. Kemal). Eyübde: (Arif Beoir>. l"ellerde: 

gorfilmekte idi. Ve bu anjinler yanl bo- tarafından halk şarkıları 19 30· Hava rapo- y lt d .. t'" Ç k k eli yunile köp- CEmllyadl). Şehremlnlnde: aflmm), 
recede kayıt altında bir hayat geçirir- taz alrıları ve hunnılk hlll da den.m ru. 11U5: Radyofonik ~·<Dem aşara a uş u. e en ° Şehzadebaşında: <i. Hatlı:ı). Karqlm-
!er, daima selB.m~ıkta kendi odalarında etmektedir. da). 19.55: Borsa haberleri. 20 : sU:~ ~:ı:; rü~e ge~erek ~z kalsın yeniliyordu. Ya - rütte: <Kemal). Küçfitpuarda: (1111lt-
o tururlar. Ve daıma sultan tarafından Bu aebeble bu haftalar zarfında hfitfin arkadaşlan tarafından Türk mualklsi ve şar, kura ile uste çıktı. Yaşar maruf 0 - si>. Batırköyünde: (Hllll> 
gelecek emre muntazır bulunurlar. Sul- alle reislerinin, mekteb dlrektörlertnJn, halt tar~ılan. 20.30: ömer Rıza tarafmdan yunu olan künde ile onuncu dakikada Beyotıa cı8aetlndekller: 
tan irade etmedikçe sokağa çıkamaz • mua1llmlerin ehemmlyeUe nazan dlkat.- ~~~ soylev. ~.45: Bayan Muzaffer ve ar- tuşla galib geldi. İstlklAl caddesinde: (OalataaaraJ ). Ttl-

lar. İstedikleri gibi ~erbest çıkıb ge~ ~r:ıU:1~:1:!e~~~~=·= :; şartıla~ ~=~:;:n~~.lı;:us~~~a~:a~: 68 kilo: ~ija - Ya~ya: Minder hakemi: ~::~.aş~:~kl~~a~tk~::~!ia~aaıaNı::.= .e;_ 
mez er; -ve hatta, güzel sultanlar bile götürmemek, sabah, ak§am btl711k LOçtlk l5: AJana haberlerl 22.30: Plakla sololar, (Çek) .. Musabaka bırbırlerlnl yoklama huriyet caddesinde: <Ktlrtclyan). Kal-
kocaJannı harem dairesindeki kızlar- hertes burnuna birkaç damla mltol ve- opera ve operet parçalan. 22.50: Son habnr- ile geçıyor. Devre ayakta geçti. Berabere yoncuda: <Zafiropuloa). l'lııllllmda: 
dan son derece kıskanırlar. Göze çar • yahud trlpatıavin mablQltlnden damlat- ler ve erteaı lflntın progra~ı. ilin edildiler. Çek kur'a ile alta düştü. (Ertulrul>. Şişlide: <Asım>. ~: 
pacak saraylıları, mümkün olduğu ka- nıat, ründe bir defa carsara yapmat çok !6 - tıdıacJtetıia - 1931 - Cuma Yahya iyi çalışıyor. Kur'a ile Çek üste CNall Halld) . 

.. 1 . .. t . muvafıktır. Kuta olan çocutıarı metteb- ANIAll& çıktı Çek b. alt t tutt dı. Bofadçl, Kadıköy ve Adalardaldler: 
dar kocalarının g~z enne gos ermemı- de tutmamak n nllyet1n1 evinde de ta- Aktam 'h8'1'1Jatı: · . ır 8 0 yapı, urama ttskfidarda :<İmrahor>. 8anJerd9: ma-
ye çalışırlar. Aynı zamanda, selamlık ldb etmek eueri aalgınlann zuhuruna 18.30: Pllk ne§riyatL ıuo: İnglllzce ders: Devre bıtti. Ayaktalar, müsabaka hızlı rn. Kadıköyünde: <Sıhhat, Rıtü>. Bl-
dairelerinde de genç ve yakışıklı uşak, mani olan tedabirdendlr. Azime İpek. 19: Tttrt muaıldal ve halt pr- ve sert 0!uyor. ~ek sayı hesabile, ekseri- yükadada: (Şinasi Rıza). Heybelide: (Ta. 

ağa, seyis, bahçıvan ve saire bu- kılan <Hüsntre ve artadqlan>. 19 .. 10: saat yetle galıb geldi. naı> . 
lundurmazlardı. <•> • Mtlan bd• 1a1ı:1a,.._ rala•• ~~~" ve arabca neşriyat. 19.45: Tilrt mwd- 72 kilo: Bordl - Mehmed AD. lllnder •- ._ _____________ __. '* _..._. ,......,.. lı:ılıu,_ ,....... &rn ve halk tarkılan <Hıtmet Rıza seıgör '"e kemi: (Sadalla.b) 

Damad paşaya gelen misafirler, der- ıwat1 ......... h ••Uu lılr ._.., arkadaşian). 20.15: Konferans: Parultolol Müsabaka oldukça hııı;m ~yor. Devre 
hal ultana b"ldirilir. Şayet bunların PM ...... .._ ,........,. Nevzat. 20.30: Saksofon solo: Nihad ~n- berabere bitti. Kur'a ne Çek alta dtışttl. Mtı-
içinde öze çarpacak gençler \l)ursa gln, (piyanoda Mareeı BO. 21: Ajans haber. aa'Qaka durgun oluyor. Kur'a ne Çek üste 
derh l damad paşanın od ka ' - Jerı. 21.15: S udyo salon orkestrası. 21.5~ : çıktı. Çek iyi çalışıyor. Mehmed Ali çok 
misaf r salon t f d ~ pısı ve Yarıntı program ve İaUtıA.l marşı. müşkül vaziyetlerden kurtuluyor. Devre blt-

. . . ~ e ra ın a hır tarassud s p t ti. Ayaktalar. Yalnız tttştyorlar. 
şebekesı belırır. Haremağaları muhte- OD os a SAÇ BAKIMI Musabaka Çekin ittifakla gallblyetlle 
lif e leri bahane ederler, ikide birde bitti. 
içer Yp ç karak damad paşanın misa- Yevmi, Siyasi, Havadis n Halt ıazeteat 79 kilo: Hampıl - Rıs:r:ık. Minder bakeınl: 
fir eri e konuştuk l . d" l l - Oüzellltin en birinci şartıdır. (Çek) 
İ . . . arı şey en ın er er. Yerebatan, Çatalçeşme &akak, ~ Mtrsabaka güzel ve atır oyunlarla başla-
ş t ı er nı sultana haber verirler. ı S TAN B V L dı. Çek oyun tatbiki ttıbarUe fazla. Çek lkl 

Damad pasa arın mektub yazmaları defa salto tecrube etti. Devre Çekin gallbi-
bile tara sud altındadır. Sultanların i- Gazetemizde çıtwı yazı ve yetlle geçti. Ayakta çalışıyorlar. Çek epeyce 
çinde kocalarının mektublannı dikkat- ıesimlerin bütüu haklan Mklm güreşiyor. Hırkem tkl güreşçiye de ça-
le sansür edenler b.l d mahfuz ve gazetemize aittir. lışmaları için ihtar yaptı. Çek lttlfakla ga -

ı e var ır. Ub Uln edildi. 
Damad paşalar, ekseriya yemekleri- 89 kilo: Prokop - MasıafL Minder ha -

.ni lam ıkta yerler. Eğer sultan ye- ABONE FIATLARI kemi: <Sadullah). 
meğe davet eder e, ancak 0 zaman ha- Emniyetle lşe başlayan Mustafa yavaş 
rem daires·ne geçerlerdi 1 6 3 1 fakat temkinli oyunlarla çabuk netice ala-

. Sene Ay Ay A cağa benziyor. Çekin işi hissedip mlnderden 
. '?ece olunc~, damad paşalar iç n bir Kr. Kr. Kr. 1 kaçması Mustafayı biraz slnlrlendlrecete 
ıntızar devresı başlar. Akşam karanlığı --~ benziyor. Devre berabere blttl. 
ha nca tuvalet erini tazelerler· ve ar- TURKİYB ı4oo 700 400 160 Kur'a ne Mustafa alta düştü. Çek de bl -
tık ultan hazre ler·nden davet' bekler- YlJNANISTAN ~340 1220 710 270 ztnı kundelere baş vuruyor. Mustafa yerde 
ler. Bu intizar, hazan saatlerce devam e- ECNEBİ 270 > 140J 800 800 Kepekleri ve saç dökülmesini tedavi e - mıhlanmış seyrediyor. Mustafa yerden kalk-ı 

N · d · · . . den te iri mucerreb bir HA dır. tı ve hasmını kendi oyunlle yatalıyarak on 
der: e ıce c, ık htımal vardır. Ya, ı- Abone bedeli peşindir. Adra ç bir dakika kırk bir saniyede mafl!\p etti. ı 
çerıden: değıştirmek 25 kuruıtur. • Atır sıklet: Mlraçek - Samsunla Ahmed. 

Sultan hazretleri, yattılar. Minder hakeml: <Çek). 
D :') e malfunat '\eri ir veyahud· Gelen evrak geri uerilmes. Bu müsabaka blr dakika on beş saniyede · · · . Z E N 1 T H Ahmedln mağliıbiyetlle bitmiştir. 
- Sultan hazretlerı, teşrıfın z bek- i lanlardan me•'uliyet alınmas. Bu müsabakalar on beşer dakika olarak 

1iyor ar .. diye. haber gelir. Cevap ıçın mektuplara 10 kurufluk 1938 Modell yapılmıştır. Bu akşam müsabakalara ayni 
E -er sultan ) attı i e; o zaman damad Pul ilavesi lazımdır. En eski ve bütün Amerika- saatte devam edilecektir. 

· · k b" Müsabakalarda Hasan Tahsin, Yaşar, Yu-
paşa çın ) apılaca · r ey vardır. Se-

1 

1 da en fazla rağbet bulan rad - suf Aslan, Saim, Hasib, Mustafa ve sam • 
lAml ktaki ) atak t>aasına çekilip, so- Poıta kutu.nı : 741 İstanbul yodur. Satış yeri: Yalnız, Bey- sunlu Ahmed güreşecekllrdlr. 
yunup dökünerek ) atmak. Telgraf : Son Posta oğlunda BAKER mağazaları. Yaşar, Mustafa ve Samsunlu Ahmed ser-

Yok eğer sultan harem dairesine da- Telefon : 20203 · - • ·' · · · best ~şeceklerdlr. .. 
Yet etti ise, o gece sultanla beraber bu- Bll8llia &&kum bqiia ....,_ 

TÜRKIYEDE: 
En çok kullanılan 

HALKIN MALI OLAN 

H A L K 
tıraş bıçaklarıdır. 

ÇÜNKÜ: 
Sah lp ler l ÖZ T0RKT0R. 
Her yerde ıo tanesi 15 Kr. 



DİKKAT: 
Vitrin Müsabakası 

UZATILDI 
, 

iştirak şartları şunlardır: 

1 - Herkes müsabakaya en geç Birincikanunun 4 üne kadar girmiş 

olmalıdır. Müsabaka 1 S Birincikinun 937 de bitecektir. 

2 - Müsabakaya iştirak edecek bayiler, vitrinlerinin ya hepsini ve 

yahud da bir kısmını çerçeve ile ayırıp bu müddet zarfında tabii 
Kanyak ile süsliyeceklerdir. 

3 - Vitrinler, Birincikanunun ikinci haftasında bir jüri hey'eti tara· 

fmdan seçilerek mükafat hak edenler tesbit edilecektir. 

4 - Mükifat kazanan bayilerin listesi Birineikinunun tiçüncü hafta

sında gazetelerle ilan edilecektir. 

5 - Müsabakaya Ankara ve lsta nbuI bayileri girebilecek ve her iki 

tehirdeki vitrinler, mütehassıs zevattan müteşekkil jüri hey'eti 

tarafından tedkik edilerek dereceler tesbit olunacakbr. 

6 - İstanbul ve Ankarada birinci ıelenlere 100 er lira,'tstanbulcla 1 -

kinciye 50, üçüncüye 25 lira ve dördüncüden aonra 35 kişiye ve 

Ankarada birinciden sonra derece alan 10 kişiye 1 er lira veri -

Jecektir. 

7 - İnhisarlar satış mağazalan bu müsabakaya girmiyeceklerdir. 

8 - Müsabakaya iştirak etmek için aşağıdaki kuponu doldurup in · 
hisarlar Reklam ve Neşriyat tubesine cöndermek kafidir. (Ku • 

pon bir kartona yapıştırılırsa daha iyi olur.) 

İstanbul .... / .... /937 
İnhisarlar idaresinin tertip ettiği tabii Kanyak vitrin müsabaka
sına iştirak ediyorum. 
isim: .... .........•...........•...•................................................... 
Adres: ..................•.......•....•.............................................. 

(Bu fişi bir karton üzerine yapışhnp İnhisarlar Umum Müdürlü
ğü Reklim ve Neşriyat Şubesi: Galata, adresine gönderiniz.) 

Q 
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EVERSHARP; hiçbir kalemde mevcud 
olmıyan bırçok calibi dikkat 
tekemmOlAta maliktir. 

Her türlü yazıya göre ayar edilir ııçlar - Otoma. 
tik emniyet maniası, EVERSHARP kaleminin akma
sına mani olur - Bir plonjör darhesile doldurulması 
kolaydır. • Şeffaf olduğundan mürekkebin doldurma 
zamanını gösterir. Haznesi, daha fazla mürekkeb alır. -
Mihaniki tekemmülü, dorik d~i cazib şekli, ve 
modern renklerinin tenevvüü itibarile milyonlarca 
kişinin mergup kalemi olmuştur. 

Her fırsatta yülısell llıgaıetll ve 
maktul hediyedir. 

P A T 1 
Kan çıbanlan, el ve ayak parma1dannın araaındaki k&J1ntılar, 
dolama, meme iltihabı ve çatJaldan, flegmonlar, yanıklar, traı 

yaralan, ergenlikler, koltuk altı çıbanlan 
tedavisini en erken ve en emin surette temin eder. 

Şark ispençiyari Laboratuarı T. A Ş. 

CAFER MüSHiL Şekeri 
Tesiri kat't içimi kolay 

SON POŞTA 

400!11~ 
O -ls '"' • ~---~ ~.q,.,.1-~ Qtv...ALUAi 
~~~ ~35WATT~ 

OSRAM 
, D '\ 'ovo\; 

Her vakit pranti markasına 
dikkat ediniz. 

Gözlerinizi muhafaza etmek 
için bol ışığa ihtiyacınız var
dır. Osram DJ hu ihtiyacını· 
zı tatmin eder. Asgari istih-
ı]ak temin ettiği cihetle daha 
hol ışıgın tedarikini teshil 
eder. Cözleriniz dahi muha

faza edilmiş olur. 

Dekalümen lambası asgari bir istihlak temin eder. 

KIŞ GELiYOR; 
NEZLEDEN KORUNUNUZ! 

KORiZAL 
Sizi nezleden koruyan yegane ilaçhr. 

Her eve Jaznndır, bilh•ua kalabalık evlerde nezleden korunmak için so
.. veya mangal tizerine bir tas sıcak ıu içerisine bir kahve kqığı KORİ • 
ZAL konduğu takdirde litif bir koku verdiği gibi bütün nezle mikroplannı 
ela mahveder. Sokakta bir mendil üzerine damlatıp koklanıak kilidir. Her 
eczanede KORİZAL'l tste,inlz. 

ilan Tarifemiz 
Birinci .,Jail• 400 hnıt 
llıinci .Jıil• ısa • 
V~ca ..Jail• 200 • 
Dördündi .alıil• 100 » 
lr ealailew tJO • 
Son ealül• 40 • 

Muayyen bir müddet zarfında fazla. 
ca mikdaıda i1ln yaptıracaklar aynca 
tenzilltlı tarifemizden istifade ede
ceklerdir. Tam, yarım n çeyrek sayfa 
Ulnlar !çhı ayn bir tarife derpif 
edilmiıtir. 

Son P01ta'nm ticari illnlarma ald 
ffler için fU adrete mtlracaat edil· 
melidir: 

illnedlk KollekW ......... 

l[ahnaamad• llaa 
~ Allbra eaclMd 

SAÇ BOYALARI 

UVANTIN 

İ N. K 1 

KUMRAL• SiYAH 

Ter ye yıkanmakla kat'iyyen 

çıkmaz; tabii renk veren ta

nınmıı yegAne aılıhi uç 

boyalandır. 

INGILIZ KANZUK ECZANESi 

BEYOOLU - lsT ANBUL 

B A Z 
HAZIMSIZLIK 

Mide ekşilik ve yanmalarmı 
riderir. Son de
rece tekaif eclil
miı bir tuzdur. 
Mümasil mü
tahzarlardaıı da
ha ~buk, d.ı.a 
kolay, daha bt'I 
t.ir ecfu. Mlde 
,,. banelduı .. 

Son Posta Matbual 
en iyi m Ü&hll fek eridir. NepiJat J4ildQrü: Selit11 Ragtp Bmet 
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lıfbrma· Atıs· 
daki fena lı:oku
JU ve tad.ı:dıta 
defeder. MAZON 



KAN K 
, 

KiMDE VAR'l 
Dik ve sarp çıkışlı Ulu

dağına tırmanan acemi bir 
dağcının otele gelir gelmez 
ellerini hohlıyarak soracağı 
ilk sual budur. 

Halbuki tecrübeli bir 
dağcının hiç bir zaman böy
le bir vaziyet karşısında 
kalmasına inıkô.n yoktur. 
Çünkü o, çıkacağı ger ne 
kadar dik ve uzun olursa 
olsun dainıa sırt çantasında 
Tabii Kanyak bulundurur. 

Tabii Kanyak yalnız 
Uludağında kullanılmaz. 
O, rütubetli ve nemli yer
lerde soğuk algınlığına kar-

. şı en iyi bir tedbirdir. 

Daima soğuğa maruz ka
larak çalışan bir aile baba
sına akşam eve döndüğü 
zaman sunulacak en iyi 
şey, bir fincan çaya karış
tırılmış bir kaşık Tabii 
Kanyaktır. 
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anmak, Grip ve ağrllara karşı muafiyet demektir. 

' • 1 p GR • 1 
Kullanınız ve 

insana hayatı zehir eden 
ağrıları ve Gripin verdiği 

ıstırapları ancak 

GRİ PİN 
Kaşeleri ani tesirile geçirerek 
sükun ve istirahate çevirebilir 

N KAŞ ELER 
hastalıklarından korkmayınız! • 

mev.sım 

• 
1 

GRiPiN 
Grip, nezle, soğuk ali'ınlığı ve bronşite karşı en şafi devadır. 

G R . P i N 
D. b f ı1 . . d ı ... l hf ış, aş, romatizma, ma sa sınır, a a e agrı arının panze .. 

Harareti düşürür, hastalığı çok çabuk ve tamamen izale eder. ridi r. Bütün ıshrablarınızı inanılmıyacak kadar sür'atle geçirir. 

Lüzumunda Günde 3 Kaşe Alınabilir. Taklit) rinden sakınınız ve her 
yerde ısrarla •• O B 1 P 1 N '' isteyiniz 
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