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Dev 1 et daire 1 erinin Eski Japon Harbiye nazirı 

V k .A 1. il I k . . söylüyor: "Sovyetlere e a e ere a sımı harb açmak zamanı geldi,, 
~ . 
Ziraat ve inhisarlar Vekaletlerinin Sovyet Rusya, General Arakinln 
~vazifeleri diğer Vekiletlere verilecek beyanatmı şiddetle protesto etti 
Vekiller dün Meclis 

binasında 
toplandılar 

Ankara 26 (Hususi) - Vekiller 
Heyeti, umumi heyetin toplantııın • 
dan sonra Mecliste iiç •aat süren bir 
toplantı yapmııtır. 

Ankara 21 (Huıuıi) - Devlet 
dairelerinin vekaletlere talııim •a • 
retinde yapılmaıı mutaıavver tleği
ıiklikler önümüzdeki ay tatbik mell• 
kiine konulacaktır; 

Vazifeleri diğer vıkAletlere 
ta!tsim olunacak veklletler 
arasmda gUmrllk ve inhisar· 
larla ziraat vekaleti sayılmak· 
tadır. 

ı-

Ergani - Elazık 
arasında bir 
tren kazası 

Marşandiz treni üzerine 
bir yarma çö~tü, 4 kişi 

y aralan~dı il' 
Ankara, 26 (Hususi) - Bugün 

öğle raddelerinde Ergani ile Elazık 
a.r.isında fazla yağmurlardan çö -
k~ bir yarma o sırada oradan geç
mekte olan bir nıarşandiz treninin 

ITctuad Vekili oe Ziraat VeJccUeti oekili üz~ine yuvarlruunıştır. 
Şakiı-Kesew Alınan mevsuk malUınata göre 

--------------~--~------.--- bu kaza neticesinde ölen yoktur. 4 

Tı•yatro mektebı•nı• bı•tı•ren yaralı vardır. Bunlar terhis eratın-dan Niğdeli Durmuş oğlu ve Meh-
med oğlu Yusuftur. 

devlet artı•stı• olacak Bir diğerinin ayağı kesilmi§tir. 
Mahalline tahrik edilen imdat ka -

_.___...._ _ _....,.....--...,_.,__.... __ ........ _ tan matşandizi kurtarmış ve yolu 
Artistler devlet tiyatr·o ve·oper sına tayin edildifi:Ierin<le aÇnlıştır. 
yüksek tahsil görmüş memurlar gibi maaş alacaklar ~ ................................... -............ ~ 

Japon orduları ilerlemeA'e devam ediyorlar 
Londra 26 (Hususi) - Tok.. neral Arak.inin şahsiyetini ve 

yodan gelen haberlere göre J nüfuzunu gösteren bu maka -
Sovyetlerin Japonya hükU - lenin en dikkate değer nok -
meti nezdindeki elçisi Sla - \alannı alıyoruz: 
vutzki Japon hükfunetine bir cGcneral Araki Japonyanın 
protesto mektubu tevdi et • v. belki de Uzakşarkın en şa-
miştir. yanı dikkat simalarından biri -

Bu mektubda, eski harbi) e sidir. Ondan bahsedildiğini ilk 
nazırı, bugünkü şlirayi askeri defa olarak, 1918 de, Çeka ta· 
azası, Japonyanın eski nafiz rafından Moskovada tevkif e-
simalarmdan General Araki - dilerek atılmış olduğum meş -
ııin cSovyet Rusyaya karşı bir hur Taganka hapishanesinde 
an evvel harb açmamız lazım- işitmiştim. Bahsi açan, Uzak • 
dır> şeklinde bütün Japon ga- farkı gayet iyi tanıyan bafi>iS· 
zclelerinde çıkan beyanatı hak kopos Nester idi. Japonya ve 
kında teessür beyan edilmek - Uzakşarka ortodoks dinini yay 
tedir. Jllak i_çin çalışan başpiskopos. 
General Araki'nin şahsiyeti bana General Arakiden hara -

ve Japon politikasında "~•1e bahsetti, onun Rus dos -
oynadığı rol • .ı olduğu noktası üzerinde ıs· 

Diğer taraftan eski Rus General Araki rar etti. 
meb'uslanndan Alexinsky de bir Fransız O zamanlar, Ruslar arasında, Arakinir. 
gazetesinde General Araki hakkında şa - ortodoks dinini kabul ettiğine dair bir 
yanı dikkat bir makale neşretmiştir. Ge- (Devamı 11 inci sayfada) -

İngilterenin sulh için yeni gayretleri 

Müstemlekelerde açık 
kapı siyaseti başlıyor · Ankara 26 (Hususi) - Kültür Bakan-ı Projenin esaslarına göre Ankarada faa· L •ı • h • 

lığı tiyatro mektebi mezunları için bir liyete geçen ldevle: tı~atro melrlebının ngı lZ aztne 
kanun projesi hazırlamıştır. - (Devamı 13 uncu aa.yfada.) Mu··steşarın ın F N 1 h k d. ı ransız azır arı yarın Londraya are et e ıyor ar, 

Temasları lngiltere, Çekoslovakya, Lehistan ve Avusturyaya da -Ankaradan Tahran ve 
Moskovaya telef on .· 

Ankara, 26 (Hu bir mur~hhas gönderiyor v • 

.usi) _ j ·ıt Ingilterenin Avrupa sulhunu temın yo- riciye nazırını Londraya çagıran İngıl • 
ngı ere k d" 1 t" . ki hazine müsteşa _ lundaki gayretleri devam etme te tr. tere, diğer taraftan libera par ısı es 

n ile kredi daire- Bir taraftan Fransız başvekili ile ha - (Devamı 2 inci say/ada) 

Dün Ankara - Sivas hattı açıldı; bu hat gelecek 1.ıl 
Erzuruma varacak ve nihayet komşu devletlerle 

mükaleme temin edilecek 

si direktörü bu -------=---==-~-
akşam ekspresle Eğlence şehirlerinde 60 gün: 1 

. Dün vatanın u .. 
zal,ç şehirlerinden bi· 
ri _ daha telefonla 

hükumet merkezine 

İstanbula hare _ 
ket etmişlerdir. 

Misafirler bu -
~ öğle yeıneği-

l 
ni Ingiliz elçili _ 

.:...J ğinde büyük el • 
1-""-+.~·------- çinin davetlisi o. 

Erkek ve kadmlarm sokakl.armda 
mayo ile dolaştıktan şehir 

e.Jstanbula bağlan • 
ınıştır. 

Maliye Vekili Fuad ı~rak. Yemişler • Köstencede gördüklerim bana şu kanaati verdi : incir 
· Ağralı dir. Zıyafette ma- d . • • k "' al d 

Ankara - Kayseri 
ie1efon hattı geçen 

liye Vekili F\ıad Ağralı, Sümer ve Eti yapraklarının a gıyınıp uşanma magaz arımız a 
(Devamı 13 üncü sayfada) teşhir edildiklerini göreceğimiz gün uzak değildir 

7Jl açılmıştı. Dün 
de Kayseri - Sıvas 

pattı tamamlanmış 

Ye Ankara ile Sivas 

arasındaki ilk mü • 
lileıne dün sabah 

Menemencioğlu 
Hariciye 
Umumi k.atibi 
Ankara 26 (Hu· 

susi) - Numan 
afia Vekili Ali 

~tinkaya tarafın • 
dan fapılmıştır. U. 

111uıni şekilde mü • 
.kalemeye ay başın • 
~n itibaren ba§lanı -
lacakt.ır. 

çalıfrn}şlardıt. Sivas 
battı Erzurum hattının 

j :Menemenci• 
oğlunun hariciye 
umumi kltibliği • 
ne tayini hakkın ' 
dald kararname 
yüksek tasdika ar .. 

. Bu hattın yapıl • ba§ıdır ve gelecek yıl 
nıası için 70 biA bu hat Erzuruma uza -
lira sar!edilmiştir. tılmış bulunacaktır. 
-~amamen yerli mal- Bundan sonra da Sov -
~c kullanılmış, ıet Rusya ve hatta 
batım tesisine de tranla telefon mükile -

zcdilmiştir. 
Menemencloğlu 

Antcb meb'uslu -
ğundan istila ede-
cektir. MeMtMndoDJu 

Ankara - lıtanbul 

Tepeüstünde tramvayla otobüs ~!!~ <Husust> --iatanbulne~n-
1adcce 'l'Urk işçileri, Türk mühendiileı-i 1 mesi yapmak mümkün olacaktır. .......................... -..... -.................. ......·--·--.. -· .. -··----

t 3 k • • "" l d kara arasında ~oıoe yapılması için Nafia 
çarplŞ 1 lŞl agcr yara Qn l VekAleti !Azım gelen hazırlıklara b~1a .. 
" .. mıştır. Bu hususta bir kanun projesl ha-

. Dün gece saat on buçukta Tepeils -ı oüslerden biri çarpışmıştır. Musademe zırlanmıştır. Bu proje yolun me. ydana 
llhıde bir Kurtuhq tramvayı Ue Beya- oldukça şiddetH olmuş, tramvayın ön konması fgln iazım gelen tahs111Atnı ~ • 
~ • KurtulU§ arasında ijleyen oto - , (Deuatm J3 anca ıa31f.ada) mini ınakiiidma ma~ , ·- .. .. -

Y man: Kom al Ragılt 

, 
Enen ıaba1ı baa k4dın ve erkekler ana dan do{1m.a diyemem amma.,· denb 

mtQIC>lcrik gUQerte,e dağı.Ldılar. Giinesı banyosu yapıyorlar 

(Yamı 9 uncu sayfada) 

' 
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Her gün ----
Dünya siyaseti 
Dönüm noktasında 

Yaıan: Muhittin Birıen 
~ trafmda dünyanın en büyük 
~ dedikodusunu uyandırmış o

ran Hitler - Halifax mülakatı hakkında 
şimdiye kadar yapılan neşriyat tedkik 
edilir ve bunların arasından saçmaya 
kadar giden sansasyon tahminleri, hesaba 
girmesi müşkül ihtimaller ayıklanırsa, 
üzerinde en ciddi muhitlerin ittüak et
tikleri birkaç müsbet nokta bulmak ka
bildir. Bu noktalan şöyle tesbit edebi
liriz: 

Resimli Makale: X Bir şeyi taklid değil, ikmal ediniz. ~ 

-

ı - Bu mülakatın mevzuu, her iki ta -
raf için de muayyen teklifleri havi ve 
dünya ölçüsü kadar geniş bir çerçeve ile 
mahdud değildir. Belki de her iki taraf, 
kendi ana siyasetlerinin hududu iç\nde 
bir anlaşma zemini aramaktadırlar. 

Aınerıkalı bir mühendis 25 yu evvel matbaalar için İnsanda en ziyade tekemmül eden hislerden biri d~ 
2 - Ne İngiltere Fransa dostluğundan, fin' taklid hassasıdır, biraz da hasedin sevkile görüp beg-en-

ne de Almanya İtalya doStluğundan ay- fevkalade ehemmiyeUi bir makine keşfetmişti. Keş ın 
·b· ihf 5 yıl i"inde imtiyazını aldı, çok rag·bet gördü, "fakat 5 yıl eliğini kopye etmek ister. Fakat cemiyetin kemal derece-

rılmak fikrinde değildirler. Bu gı 1 
•- ır sini bulan diğer bir his vardır ki onu taklid eşyadan iğ-

maller ..;mdiden bertaraf edilebilir sonra hasedcileri onun makı'nesının· · aynını· · yaparak pi-
s-• • renıniye sevkeder, binaenaleyh mukallid muvaffak ola-

3 - Her iki tarafta da garbi Avıupa yasaya çıkardılar. İki makine arasında hiç fark yoktu, rnaz, hırsını ve hasedini ilan etmiş olmakla kalır. Taklid 
sahnsmda karşılıklı bir emniyet sistemi fakat 20 yıl sonra bugün rağbette olan gene ilk makine- etmeyiniz, gördüğünüzden fikir alabilirsiniz, fakat esas 
vücude getirmek fikrini, esas itibarile dif. büsbütün başkasını ve iyisini yapmaktadır. 
mülayim bulan bir temayül vardır. Bu •=:::=::=~~~~::::::::::::::;:~~~~~=;;:~:=::~:::::~:;.:=~~=::::=::=:==:~ 
seyahatin yegane gayesi de evvela, böyle r J 
bir temayülün hakikaten mevcud olup 1 tE:!!!.. ~ ıc::::iJ A R A S B N D A 
olmadığını açık olarak tedkik etmek, son- e;;;;}) ~ ~ 
ra da bunun vücudünde her iki taraf ta \, 

ittifak ettiği takdirde bundan sağlam b
1

r Hillerin yeğeni ı• HERGU .. N BiR FIKRA • ı 
dostluk ve sulh gayesi için ne gibi şart- A f d 
lar dahilinde istüade edilebileceğini araş- vus urya an 
tırmaktır. 

* 

* Tahminler buraya kadar geldikten son-
ra, buradan başka neticeler istihracma 
doğru gitmek müşkül olmuror. İngiltere, 
Almanyaya ve onun ayrı1maz dostu olan 
İtalyaya, garbi Avrupa ve Akdeniz hari
cinde hareket hürriyeti verecek olurs.ı. 
bu sayede hem Almanya ile anlasmak 
mümkün olur. hem de, dünyanın başlıca 
pehlivanları arasında bir güreş tertibine, 
bir şampiyonluk mü5abakası açılmasına 
doğru gitmek üzere imkanlar vücud bu
ı. r. Bir tarafta Almanya ile Japonya, di-
ger taraftan Rusya arasında tertib di
lecek bir güreşte İngilterenin, bir hayli 
müddet bir seyirci mevkiinde kalması 

kolay anlaşılabilir bir hesabdır. 
Fakat, hesab halinde makul görünen 

böyle bir planın tatbiki ve bu tatbik ne
ticesinde meydana gelecek vaziyetin İn
giltere he.c;abına kazanç olmasını temin 
etmek kolay değildir. Bilhassa, İngiltere
nin zihninde böyle bir hesab buluns;l bi
!e bunu karşısındakilere hissettirmemesi 
de muva!fakiyetin birinci şartıdır. Bwıun 
için, Berlindc konuşulan şeylerin, hiç ol
mazsa bugünlük, daha basit bir çerçeve 

Şikayet ediyor 

İSTER İNAN, İSTER İN ANMA! 
Atinada ç1kan Akropolis gazetesi muharrirlerinden 

biri, sayın Yunan Başvekili Metaksas ile İstanbula gel
miş, Ankaraya gitmiş, oradan da İzmire uğramış. İzmi
re çıkan bu meslekdaşımızın İzmir hakkında yazdığı ya
zıda şu satırları gördük: 

c- İzmirde de ahalinin milliyetini tefrik etmek im-

kansızdır. Burada Yahudiler, Katolikler, muhacirler, ya
ni Türklerden matla herkes rumca konuşuyor. Bizim 
Atinadn muhacirlerin türkce konuştuğu gibi, İzmirde 
rumca konuşulması Yunanlıların işlerini kolaylaştırmak
tadır. Kadınların da kıyafeti benzediği için, ayırdetmek 
imkfuısızd1r.> 

1 STER i NAN, l STER 1 NAN M Al 

Sözün Kısası 
----

Yazı Ço~ Olduğu /çin 

Bugün Konamadı 

iKİNCİTEŞRİN 

Rumi mene 
13S3 

l ci Tqrio 
14 

GÜNEŞ 

s. o. 
2 08 
1 ut 

Ôtle 

S. D. 
E. 7 18 

27 
Reımt ıene 

1937 

Arabi ııene 
13S6 

Kuım 

20 

CUMARTESi 

Ramazan 

23 

İMSAK 

s. o. 
12 S4 
s 14 

İkindi ! iFTAR Yattı 

S. O. S. D. S. O. 
9 46 12 l 37 

z. 12 uı H 3l 16 "3 18 20 

Er ol, nelıini yen, bu Ja bir 
pehlivanlıktır. 



27 İkinciteşrin 

r 
1,eçkilitı Esasiyede 
yapılacak tadilat 

Encümenin hazırladığı m.:ızbatada siyasi müsteşarlıkların 
ilgasını icab ettiren sebebler izah ediliyor 

Ankara, 26 - Teşkilatı esa:::iye kanu- tabii olarak Vekillerin emri altında ça
nunurı tadil:!1e dair olan kanu1ı teklifi lışmaları enerjileri üzerinde müessir o
teşkiliıtı esasiye encümeninden geçmiş !arak ati için hizmetlerinden umulan 
\ 'e encümen mazbatası hazırfanmıştır. muhassenatın fevt olması · ihtimalini de 

Encümenin mazbatası kuvvetli olarak meydana çıkardığı ci-
ctTeşkilatı Esasiye kanununun 44, 47, hetle idare mekanizması için derpi~ edi-

48, 49. 50 ve 61 inci maddelerinin değişti- len fpvaidin istihsalinden kat'ınazar, 

rilmesi hakkında İzmir meb'usu Celal devlet idaresinde zaf husule getirecek o
Bayar ve arkadaşları tarafından yapılan lan bu teşkilatın lüzumsuzluğu bir pren
teklifi kanuni, encümcnimize hav.:ııa e- sip olarak tahakkuk etmiş ve bütün hüs
dilmiş ve teklifi vaki mezkur kanunun nü niyetle kurulan Siyasi Müsteşarlık 

102 nci maddesinin 2 nci fıkrası mucibin- teşkilatının ilgası hakkındaki teklifi ka
ce, nisdbı ekseriyeti haiz bulunduğu anla- nuııi bu itibarla yerinde ve gerekli bu-

1 
şılmşı olmakla okundu ve görüşüldü. lunmuştur. Devlet işlerinin inkişafına ve I 

icra Vekilleri heyetini teşkil eden ze- işlerin lüzumsuz yere parçalanmıyacak 
~atın bir dereceye kadar yükünü tahfif ı surett: Veka~.etlere ~yrı~:nası zar~ri _bu
ve de' Iet işlerinin genişlemesi karşısında Iunduguna gore katı luzum ve ıhtıyaç 

~ekalf'tler muamelatının daha ziyade ı gözönünde tutularak Vekillikler adedi
sür'at \'e sühuletle yürüyebilmesini te- nin C!rtması veya mevcuddan birinin il
min irin Siyasi Müsteşarlık teşkilatının I gası, her vak.it yapılabilecek bir iş oldn
vücudP- getirilmesi ve ileride ihtisas ve' ğundan nded kaydının ana kanunumuz

k.ab~li.ve.tleri~de~ ist~fade edil:bilmck .. i-1 da yer t~tması~ın muvafık . o1:r1ıyacağı 
çm ıdan ve ıcraı vazıfclerden once, mus- yolundakı teklif de encümenımızde mu
teşar olarak bulundurulmalarının fayda- vafık ~örülmüş olmakla Teşkilatı Esasi
lı olacağı mülahazasile Siyasi Müsteşar- ye kanunwmn yukarıda numaralan ya
ların Biiyük Mıllet Meclisi azası meya- zılan ô :naddesinin tadiline aid tanzim c
nından seçilmesi muvafık ve hatla Ei- lunan kanul1 layihası, umumi heyette 

1 
zumlu görülerek teşki!atın hulutu rs'lsi- 1 müstaceliyetle müzakere edilmek üzere 
yesi bu veçhile ana kanunumuzda yer al- yüksek başkanlığa sunulur. 
tnıştı. Halbuki Siyasi Müsteşarlık teşki- fıTeşkHatı Esasiye Encümeni Reisi 
1atının tatbik sahasına intikalinde!1 son- Şemseddin (Sıvas), mazbata muhar
r a beklenen faydanın husul bulmadığı riri K. Örer (Manisa) , katib R. Erişgen 
tıeticesini göstermiştir. Ezcümle kuvvet (Tokad). 
~'e kudretlerinin kendi şahıslarına mün
hasır olması lazım gelen, salahiyet sahibi 
olup mes'ı.ıliyet tekabbül etmiş buluna:ı 
IVekillerin bu kudret ve salfı.hiyetlerine 
başkal<mnın iştiraki, otoritelerini tenkis 
edecek mahiyet arzetmiş olmakla bera
ber Vekil ile Siyasi Müsteşar arasına.a 
foğacak noktai nazar ihtilafının hükı1-
tneti zafa düçar edebileceği yolundaki 
nıütalea da varid bulunmaktadır. Bun
klan başka Büyük Millet Meclisi azasın
dan bulunan Siyasi Müstaşarlarıu pek 

Azalar: İsmet İnönü (Malatya), Refi.k 
Saydam ( İstanbul), Fuad Umay (K1rkla
reli), Muhlis Erkmen (Kütahya) , Fuad 
Bulca (Çoruh), T. Araslan (Kastamonu), 
Ziya Özer (Eskişehir), Ali Münif (Sey
han). 

Meclisin pazartesi günkü toplantısm

da Teşkilatı Esasiye ve devlet daireleıi
nin Veka Jetlere tefriki hakkındaki ka-

nunların tadiline dair olan layihalar gö
rüşülecektir. 

~-~~~""-~ ... ~ .... 

Fransada g!zli teşkilatın bütün 
faaliyet planları ele geçirildi 

SON POSTa 

ÇİNDE: 

Japonların Nankine doğru ileri hare
keti devam etmektedir. 

İSPANYADA: 

Frankocular Madridin işgali için son 
bir hücuma hazırlanıyorlar. 

FRANSADA : 

Chautemps ve Delbos yarın akşam 
Londraya gidiyorlar. Hükümet ıneclisde 
yeniden ltimad reyi kazandı. 

Al\IERİKADA: 

Roosevelt vergilerin indirilmesi ve sa
nayie kuvvet verilmesini istiyor. 

AL!\IANYADA: 

Kurunda: Asım Us Hava Kurumunun son 
nltı ay içindeki gelirinden gene son altı ay 
içinde ~rduya hediye ettiği tayyarelerdeıı 

bahsettikten sonra Türkkuşu faaliyetin~ ge
çiyor. Ve makalesinin sonunda diyor ki: 

Sıyfa 3 

.E 
• Brüksel kon/ eransının 

f iy askosu 
Yanı.,: SC'Jim R"~" Fm~~ 

U zakşarkta menfaattar olan Ye 

bu menfaatlerini vaktile bir 

rnuahedeyc bağlamış bulunan devleti~r. 

j * bu~in~~ Çin - Japon ihtilafı karşısında, 

! 
Tanda: Ahmed Emin Yalman ı.ıKanun bu ıhtılafm mevcud muahedeyle ne de

çıkmazlarh başlıklı yazısında kırtasiyecilik rece tezad teşkil eylediğini anlamak ve 
~erdıne temas etmekte, memur~arı~ ınes·u-ı bir telifibC>yn esası bulmak maksadile 

ıİşLe şimdi mübarek ramazan ayı içinde 
bulunuyoruz. İhtimal k1 bugünlerde bir çok 
yurddaşlarımız gerek kendilerl, gerek aile
leri için fitre parası verecek en ınünasib bir 
yer arıyacaklardır. Fikrimizce Hav:ı Kuru
mu varken bu noktada hiç tereddüde mahal 
bile yoktur.» 

l lıyet~ ~aşk~larına bırakmak endışesme, ken- Brükselde bir toplantı akdettiler. cDokuz 
dilerını alakadar eden kanunları liyJklle . . . 

1 öğrenmeleri imkanı olmadığına, lüıttmsuz devlet.. konferansı ısmını alan ve tam 
bazı formalitelerin kaldırılması icab ettiği- bi::- fiyasko ile neticelenen bu toplantıya 
ne dair dinlediklerini yazmaktadır. .Taponyanm da iştirak etmesi istendi. İki 

Bundan sonra da elyevm mer'i kanunları- ciefa arka arkaya davetname yollan.iı. 
mızı~ dört bin~. ~eçU~ine işaret ederek : Her ıki defasında da Japonyanın rcd cc
«C.:elal Bayar hukumetı, mevcudu yamamak 
ve tefsir yoluna düşmekten kendini koru _ vabile kı>.rşılaşıldı. Japonyanın bu baı-iz 
yacak ve ileri tekniği ve halkın işini günü hoşnutsuzluğu da karşısında altıkadar 
gününe görmek zaruretini umumi havatta de\ Jetlerin yapmaları lazım gelen şey, 

ı 11akim kılacak radikal yollar anyacaktır.» b d 1 tl h" 1 dd. lak 
İktısad Nazırı Dr. Schacht istifa elti. demektedir. u ev e e ıç o mazsa ma ı a ayı 
İNGİL'.l'EREDE: 1 * kesmek, buna mukabil, uğradığı taarruz-

Liberal partisinin eski şeflerinden Cumhuriyet : Yunus Nadi cMılletler kendi da Çini takviye etmek olmak lazım ge-
Lansburry, gelecek ay Prag, varşov:.l. ve kendilerini yenebilirler mı. başlıklr başma- lirdi. Nitekim konferansın nehai ceıse
Viyanayı ziyaret ederek, devlet adamla- 1 kalesinde kendl kendine yenme siyasetini sinde Çin murahhası tarafından bu cihet 
rlle görtiŞecektlr. taklb etmek ist,iyen milletleri sayıyor: çok canlı ve heyecanlı bir surette tebarüz 

. 1 ' 11Niçi11 milletler kendi kendilerini ycmniye 
----------------' çalışıyorlar? Bu ihtiyaç nereden çıktı? Evve- ettirildi. Fakat bu hazin hitab, konferans 

B • • C • "' li bu bir zaruret midir? Sonra -ıülletler a- 5alonunda derin bir sükuttan başka hiç zrzn l UmUml rası beşeriyet aleminde yürür bir rtava mı- ~ir make~ bulamadı. Bu hattı hareket!e-

'TIJ[••,~ tt• dır? 
ıv1 Uj e lŞ Diyar ve makalesini şöyle bitiriyor: 

~ 
• Istırabı dindirmenin tek çaresi sulh haya-/ s t l a etme dl tm~ kat'i~etle dönerek yeni refah kaynağı 

. yem zengınliklerl kurmak için tıpkı karın-
Ankara 26 (Hususi) - Birinci umumi calar glbi sabrlle ve ıttıradla çalışmakta 

müfettiş Abidin Özmenİn istifa ettiğine VP. miUetier arası iktısadi münasebetleriDJ. bir 
dair haberler asılsızdır. an önce tekrar en normal şekillerin~ irca 

~ylemektedir. 

Alman iktısad nazırı 
istifa etti 
Berlin 26 (Hususi) - İktısad nazırı Dr. 

Schacht istifa etmiştir. 
İstifayı kabul eden Hitler, Dr. Schachta 

yazdığı bir mektubda, Alman iktısadiya
tının kalkınması için şimdiye k adar sar
fettiği mesaiden dolayı teşekkür beyan 
etmektedir. 

Dr. Schacht Alman devlet bankasının 
(Reichsbank) umum müdürü olarak ka
lacak ve devlet nazırı sıfatile kabineye 
iştirak Pdeccktir. 

Ecnebi bir 
ihracatçı kötü 
Mal sevketti 
İzmir, 26 (Hususi) - İzmirin ta -

nınmış ihracat tacirlerinden biri 93 7 
yılı incir mahsulü üzerine Norveçteki 
idhalatçı firmalarla anlaşmış ve ma -
lmı vapura yükletince vesikalarını ban 
kaya teslim ederek parasını almıştır. 

rinden utanan bazı murahhaslar ise, ıs

tcnen yardıma Brüksel konferansrn~n 

muhatab olamıyacağıını, bu (mahiyette 
bir ~şle <. ncak Milletler Cemiyetinin meş
eul olab:ıeceğini söyliyerek kendilerine 
bir mazere;. bulduklarını sandılar. 

~elice şu oldu ki, biçare Çin, dünden 
bugüne maneviyatı bir parça daha düş

kün, mıllet1erin kollektif tesanüdü tera-

nesinden tir mikdar daha münkesir ola
rak Brükseli terkediyor. Ferd ıçın 

olduğu gibi milletler arasında da 
siyasi dostluklara güven olamıya -
cağ: ve insanın en büyük dostunun 
gene kendisi olduğu hakikati bu ve:;ıle 

ile bir defa daha tebarüz etmiş oluyor. 

Selim Ragıp Emeç 

Japonlar Nankine 
ya klaş1yorlar General Göring, kanunusaninin 15 ine 

kadar iktısad nazırlığını vekaleten idare 
edecektir. 

Bu tarihten sonra D r. Sunk nezareti 
der'uhde edecektir. 

Norveçli firmalar malları alınca 
l-.ayrete düşmüşlerdir. Çünkü gelen 
malların hazırlanmadan çamur gibi 
gönderildiği, hatta kutularda tasnif bi- Londra 26 (Hususi) - Japon kuv -
le edilmediği görülmüş, Stokholmda _ vetlerinin Na1:kine doğru yürüyüşü de 
ki Türkofis şubesine şikayet edilmiş _ vam etmektedır. 
tir. Şanghay - Nankin yolunda üç gün 

Gelecek l'Umarltsl Şehrimizdeki alakadar makamla r içinde 18 milden fazla ilerliyen Japon 

Şeker bayramı İktısad Vekaletinin emri üzel"ine hadi- k:t'aları, 15 ~0 senelik tarihi bir şehir 
P aris 26 (Hususi) - F ransada kral- dir. Mevkufların duruşmalarına başla- • se ile ehemmiyetle alakadar olmuş - oıan Çançau ya varmışlardır. 

Ankara 26 (Hususı) - Şeker bay • · ·d· r·h 
lığı ihya etmek üzere kurulmuş olan m ak üzere, hazırlık tahkikatı sür'atle b. . .kA unun d"" d"" .. .. !ardır. Ihracatçı ecnebı ır. racattan Şanghayda 

dır ramının ırıncı an or uncu gu- d"l kt" g izli ihtilal cemiyefuıin bütün faaliyet yapılmakta . .. d .. f d Cıın· · n· . 
1 

. mene ı ece ır. 
nune tesa u e eceb ı ıyanet . ış erı ---- ----- Diğer taraftan Şanghayın posta, tel

graf ve telefon servisleri yaıından iti
baren Japonların eline geçmektedir. 

planları ele geçirilmiş ve cemiyetle a- Yeni bir tevkif tebliğ etti. 
rn.kası olanlar tamamen tesbit ?dilmiş-
t ir. F ar is 

26 
(A.A. ) - Birkaç gü n evvel Dev:et demiryollarında· 

Memleketin muhtelif şehirlerinde şatosunda gizli teşkilat ile alakadar o-
şubeler vi.icuda getirmiş olan bu gizli larak araşt.ırmalar yapılan H u bert Pas- yeni makinistler 
cemiyetin azaları, 5 - 6 bin kişiden tre, Macarıstandaki av partisinden dö - Ankara, 26 (Hususi) - Devlet De-
ibarettir. Bunların elebaşıları tevkif e- nünce polise müracaat ederek teslim ol miryolları makinist yetiştirmek için 
ti.i lmiştir. muştur. Pastre masu miyetin i iddia ey - San'at m~ktebi demircilik kısmından 

Bükıimet, vaziyete tamamen hakim- !emektedir. mezun 60 kadar genci imtihanla ala 
......._ ............. ---- .. ~ .._ cak ve bunları bir müddet kursa de 

Yeni 
umum 

matbuat 
müdürü 

Ankara 26 (Hususi) - Matbuat umum 
Ciüektörlüğüne Sinob valisi Naci tayin 
edilın iştir. 

Madrid 
kat'i 

önünde 
muharebe 

Londra 26 (Hususi) - Franko kuv -
vetleri tarafından Madrid ve Guadalajara 
cephelerinrle son günlerde gösterilen faa-

h "afagda liyet, Madridin işgali için yapılacak ofan 
nihai bir teşebbüsün hazırlığı olarak te-

V • • • lukki edilınektedir. 
1. enz J"e . lm J<'rankoeular, yeni yıldan evvel Madri-

Ankara, 26 (Hususi) - .i:Iata~ da di de geçirrnek emelindedirler. 

yeni rejim ayın yirmi dokuzuncu pa - l\tadrid önünde 
zartesi günü merasimle mer"i,yet mev- Madrid 26 (A.A. ) _ Asilerin b:ılarya
k iine konacaktır. S u riye yüce komiseri farı, dün Madrid üzer ine şi ddetli bir ateş 
de merasim günü Hatayda bulunacak-! açmı~, bir çok kişinin ölmesine ve yara-
tır. lrınmasına ı::0bebiyet vermiştir. 

l Cumhuri.vPtçi kıtaatın Üniversite r.n-
lafgan{arın hallesi mıntakasındaki asi kuvvetl~r~.~ C:ı-

p; ansız ·ara hiİcunıu sa del Campo'daki asi kuvvetler arasm
Roma 26 (A.A.) - Havas ajansının mu- daki lrlibatı kesmeğe muvaffak oldukla-

a abiri bildiriyor: rı haber ver:!mcktcdir. 
Giornale d'İtalia gazetesi dünki.i nüs- J a ponya F ranko'yu tanıyoı· 

hasında Fransa bahriye nazm Cam - Londra 26 (Hususi) - Japonya, Barce-
p inc!ü'nin gccende söylediği nutka c;on lonadaki konsolosunu geri çağırmıştır. Bu 
derPccde ş;ddetli bir ccvab verme!dedir. 1 keyfiyet, Japonyanın yalwında General 
Bazı mahfeller, bu makalenin Fra:ı.sa Frankoyu tanıyacağına bir delil olarak 

aleyhinde yapılacak hücumlara b:r mu- gösterilmektedir. 
kııddemc teşkil ettiğini zannetmekte ve Cumhuriyetçi İspanya da İngiliz 
makalenin Alman - Japon paktının tes'!d teklifini kabul ediyor 
edildi&i gü11 çıktığını kaydetmektedirler. Barselou 2i (A.A.) - Havas ajansı -

vam ettircektir. -------
Emni ·et umum 
n:üJü··lüğün~e 

Ankara 26 (Hususi) - Dahiliye Ve 
kaleti eski hususi kalem direktörü Arif 
emniyet ı<mum müdürlüğü idari d.ıire 
reisliğine tayin edilmiştir. 

Yabancılar hakkında kanun 
Ankara, 26 (Hususi) - Dahiliye En 

cUmeni yabancıların ikamet ve seya -
hatleri hakkındaki kanun projesini mü 
zakereye ba~lamıştır. Encümende bu 
nıaksadla bir lali kom isyon ıeşkil edil
miştir. 

Bulgar Kralı Belgrada 
gid.yor 

Belgrad 26 ( A.A.) - İyi ınaltunat 
alan membalardan bildirildiğine göre, 
Bulgar Kralı Boris, pazar günü Bel -
gradı ziyaret edecek ve Londra, Faris 
ve Romadan edindiği intıbaları Yugos
lavya de\·let adamlarına bildirecektir. 

nın öğrencLğıne göre, cumhuriyetçi İs -
panya hül~umeti İspanyaya beynelınılel 
bir komisyomm gönderilmesi hakkında -
ki İngiliz teklifine pek yakında kabul 
cevabı verecektir. 

Ankara kolej binası 
bugün açılıyor 

Ankara 26 (Hususi) - Maarif cemiye
tinin Yenişehirde yaptırdığı kollej bi -
nC:tsı yarın törenle açılacaktır. 

Ankara hukuk fakültesinde 

Şanghaydaki kıtlık tehlikesi şimdi
lik izale edilmişs de, mesele henüz va
hametini saklamaktadır. 

İngiliz konsolosu, mültecilere yar -
dım için Londradan 2 O bin lira istemiş
tir. 

Ankara, 26 (Hususi) - Ankara Hu- Japonlar, bugün beynelmilel mın -
kuk Fakültesinde imtihan usulleri de- takada nhumı işgal etmişler ve rıhtı -
ğiştirilmektedir. Sömestr usulünün tat ma yanaşmış bulunan bir İngiliz ge -
biki için lazım gelen talimatname ha _ misini mal çıkarmaktan meneylemiş -
zır lanmıştır. !erdir. 

il Sabahtan Sabaha : 

En büyük ibadet 
Türk Hava Kurumunun üç satırlık bir da,·etini okudum. Geniş insan kü~ .. 

leler?n;n can ve namus kaygusile titreştikleri şu tehlikeli devirde Türk Hava 

Kurumu on sekiz milyonluk Türk varlığından şunu istiyor: 
- Fıtranızı Ha\'a Kurumuna verin! 

'l'tiı·k milletinin keskin idraki bl1 daveti cierin bir vicdan zevki içinde ka
bul edecektir. Büyük mikyasta ak:de mü~adelelerinin buram buram tüttüğü 

bugünlerde Türk varlığını sağlı, &ollu cereyanlara karşı korumak için bütün 
r.ıüdafaeı silahlarını elimizde tutn'ağa mecburuz. Avrupa, Asya Amerika, :ırzın 
her p:ırçası cehennemi bir mücadele için seferber olmuştur. Yaşamak imkan
ları an<'ak müdafaa silahlarının maddi varlığına bağlanmıştır. 

Negü~'ün paslı kılıcı on milyon:uk Habeş kü:Jesini beş on bin kara göm
leklinin topuna, tayyaresine karıı müdafaa edemedi ve Habeş Raslarınııı du .. 
alan mukaddes Habeş şehrini yıkıl maktan kurtaramadı. Bugün de Konfilç

yüs m<ıbedlerinin Japon bombalarıle atılması dört yüz milyonluk Çin varlı .. 
gının haşhaş dumanlarile uyu~mu~ olmasının neticesi değil midir? 

Dünün ve bugünün acı akıbetleri ~drakli ve ız'anlı milletlere selamet yolu
nu bütün çıplaklığile göstermi_ştir. Bunun içın Türk milleti de Hava Kuru
r.ıunun bu samimi davetini kabul edecek, yalnız fıtrasını değil, zevk ve ziy-

neti içın sarfedeceğini de Türk hava tarının müdafaası için verecektir. Çt.i'"lkü 
Atatürk nes1i mı1kaddes ibadetin zafer ve hakımiyet olduğunu çok <ıcı ve 
kanlı tecrübelerle anlamış bulunuyor. Bü.rlıan Cahid 
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Sancağa hürmet 
~~~~~~~~~~~-

Başvekalet vilayetlere tamim göndererek halkın bu 
hususta İrşad edilmesini istedi 

B az~ kimselerin bilgisizlik yüzünderı sancağa kar§t hürmets:zlik 
yaptıkları görülmüttür. Balvekaletten vilayetlere yapılan bir 

tebliğde halkın bazılarının sancağa harıı lakayd hareketlerinin önüne 
geçilmesi için bütün neşir vasıtalarile, konferanslarla bunların tenvir 
edilmesi ve bu İfİ büyük bir vazife olarak bilmelerinin temini istenil • 
miştir. 

Bu hususta mekteblerde, Halkevlerinde konleranslar verilecek, sine
malarda da filmlerle neşriyat yapılacaktır. 

Emlak alım satım 
iş ~erinde durgunluk 

görülüyor 

Göçmen nakliyatı 
daha üç sene 

devam edecek 

SON POSTA 

-- lsligoruz! -
işlerinden atılan 40 genç 
Dün, Aslan çimento fabrikası işçile -

rinden KAzım Karaman imzalı bJr mek
tup adık. 

Mektubun içindeki şu satırlar, naza
J rı dikkati celbetmektedir: 

cBen, dört ayd.anberi, Zeytinburnv. 
Aslan çimento fabrikası işçilerinde -
nim. Ortada hiç bir makul sebeb 
yokken, benimle beraber kırk zavallı 
arkadaşım, bu kara kış günlerinde so
kağa atılmış bulunıuyor, Buna scbeb 
ola~ak, kış münasebetile işlerin azal
mış bulunması gösteriliyor. Halbuki 
biz :tabrikanın bir kapısından sokağa 
atılırken, öteki taraftan yerimize a -
dam o.lınıyor. Mantıkan bir yerde iş 

azalmışsa oraya kimsenin alınmaması 
icab etmez mi? Şu halde, yapılan ha
rekette, iltimasın rol oynadığı kabili 

Son zamanlarda, şehirde imar faa - Romanya ve Bulgaristandan göç • inkar mıdır? 
lı) eli \'e emlak alım satınu mühim nis- men getirilmesi faaliyeti mevsim dola- Maamafih, biz eminiz ki her şeyi iyi 
bette az.almı~tır. Alım satım işlerinde yısile tatil edilmiştir. Mayısda tekrar düşünen ve ıicablarına göre karar '()e-
aza ma n sbetı yüzde 40 - 45 olarak faaliyete l!>aşlanılacaktır. ren büyüklerimiz, bu işin de tedkiki-
tcsbi. ed!lmektedir. Yaptığımız tahki- 38,500 ü bulan köylerintizden 150 ne girişecekler, ve bizim mağdur ol • 
kat. bu nıeseıenin düğümünü şu şekil- ile 300 nüfusu olan köyler 28 bindir. -ma-mıza meyd.an vermiyeceklerdirl> 
de çözınekted:r: Mütebaki köylerin nüfusları pek az Biz de, fşçllerhnlıin bu kanaatlerinde 

Evkaf, in~aattan ve satıştan 20 sene- olduğundan getirtilecek göçmenlerin yanılmadıklarını farzederek, hadiseyi, 
lik vakıf icaresini birden almaktadır. buralara yerleştirilmesi tasavvur edil- allikada.rların nazarı dikkatlerine ko • 
Yeni ınşaatta, bu 20 senelik vakıf be- mekte ve bu hususta tedkiklerde bu _ yuyor ve sür'atle tahk1tat yapılmasını 
deli tavızı, araziye göre değil, bina hey lunulmaktadır. Bu yıl getirtilen göç - istiyoruz/ 
eti urnumiye~.ne göre alınmaktadır. menler İzmir, Aydın, Diyarbakır ve -----------------= 
'11 I l A 1 o o o 1. l k b ~ ....................................................... _ ... _ 
ılı e:,e a. ıra ı ır arsa iizerine Kars'a yerleştirilmişlerdir. Bu yıl Bul- • • 
15,000 lira~ı.k b~~ b ~a inşa ettiren kim- garistandan 11 ve Romanyadan 10 bin Iktısat enstıtüsünün 
se, 16,000 ura uzermden 20 -;cnelik va Türk getirtilmiştir ve rnikdarı bir mil
kıf icaresi Yermektedir ki, bu, mühim !yona varmakda olan ve Balkanlarda ya 
bir yekun tutmakta ve bina ,·aptıran- ~ayan diğer ırkdaşlarımız da peyder -
lar bu cihet üzerinde uzun uzadıya du- 1 pey getirtilerek yerleştirileceklerdir. 
rup düşünmektedir. 1 Bu iş üç sene içinde ikmal edilmiş ola -

Satılan em.akde de bu ayni şeydir. caktır. Bu işin üç sene gibi uzun bir 
Müşteriyi, bina değerinden f;:lZJa top- zamanda başarılması sebebine gelince, 
luca bir para vermek mese1e.:.i düşün- gelecek göçmenlerin geldikleri zaman 
dürmektedir. bütün ihtiyaç ve istirahatlerinin temin 

Bu vaziyet. inşaatı ve gayr: men - edilmiş bulunmasının arzu edilmsidir. 

• kul alım satımını durdurduğu gibi, bu 
i~Jere aid bazı devlet aidatının alınma-
~ına da engel olmaktadır. Bugün Köstenceden vapurla lima -

Bundan başka, Ziraat banbsile sa- nımıza 1 100 muhacir gelecektir. Mu -
ir mümasil müessec::elere merhun 0 an hacirler Tuzla tahaffuzhanesinde sıh -
gayri menkullerin satı:ma!armdn da hi muayeneleri yapıldıktan c;;onra is -
güçlüklerle kar~ılaşılmaktn, bu halin kan mıntakalarına gönderileceklerdir. 
de munzam te'iir.le, tapu faaliyeti e -
hemmiyetli surette durgunlu"!< arzet -
mektedir. 

Bir muharrir kendi 
Eserinde rol alıyor 

Şehirde salgın Bir çok yazılarını gazetemizde seve se-

h l 
" ve okumuş olduğunuz Osman Cemal 

asta ık yok Kaygılıyı bu gece okuyucuları sahnede 

son mezunları 

Şehrin muhtelif semtlerinde kızıl göreceklerdir. Osman Cemal Kaygılı bu 
ve difteri hastalığının ba!-i gösterdiğine g:ce ve yarın gündüz Beyoğl~ .Hal~evi 
dair ortada bir takım şayialar dolaş - ı 5."hnesındc oranın temsil heye~ı ~~e .. b1~. • 
maktadır. Dün Sıhhat Dırektörü Ali lıkte kendi yazmış olduğu (Üfurukçu) Enstitünün son mezunları 
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istanbulda odun ve kömür çok, 
fakat fiat mütemadiyen yükseliyor 

Bir evin önünde yığılı odunlar 

Son günlerde odun ve kömür fiatları 1 bugün zikrettiğimiz fiatlarla satılan malı· 
hayli yüksel.~~tir. Buna sebeb olarak da, rukattan 3-4 ay evvel getirtilen mahru • 
İstanbula komur gelen belli başlı yer - kattır. Bir ay evvel en alasının çekisi 280 
lerde odun ve kömürün azalması, İstan- kuruşa satılan odun bugün dört yii.ze, 
bula az odun ve kömür gelmesidir. hatta daha fazlasına satılmaktadır. 3,5 

Bir buçuk, iki ay evveline kadar çekisi kuruşa satılan kömür de 6,5 kuruşa -::.:ınl~ 
250 kuı·uş olan odun, şimdi, 380-400 ku - maktadır. Şu mukayese de vaziyeti sara
ruşa alınmaktadır. Perakende odun fıatı haten göstermektedir. Eğer bugün 400 

ise kilosu 2,5-3 kuruştur. İstanbula belli kuruşa satılan odun yeni alınmış ve depo 
başlı odun gönderen yerler Midye, İğne- sahibine pahalıya malolmuş bulunsaydı 
ada, Anadolu, Yalova, Çanakkale, Biga.ve bittabi bir ihtikar mevzuu bahsolmazdı. 
sairedir. Son zamanlarda buradan gelen Fakat 3-4 ay evvel ucuza alınan malın 
odunlar biraz azalmış, bir kısım yerlerden bugün bir misli fi tala satılması ortada 
de hiç odun gelmemıye başlamıştır. halledilecek bir meselenin mevcud ol -
İstanbula kömür gelen yerler de gene duğunu göstermektedir. 

Midye, İğneada, Anadolu, Çerkesköyü, Fakat belediye iktısad müdürlüğü bu 
Sjnekli, Şile, İzmit ve sairedir. Buralar - hususta tedkikler yapmış ve şu neticele
dan gelen kömürler, kayıkta teslim fiatı re varmıştır: 
4,5 kuruştur. İstanbuldaki antrasit satış fiatları nor-

Bir de Bulgaryadan kömür gelmekte - mal demektir. 
dir ki, Bulgarya kömürleri evsafı itiba - Gazhane koklarının fiatında da ihtikar 
rile hepsinden üstün ve fiatı kayık tesliıni görülmemektedir. 
toptan 5 kuruştur. Perakende kömür ise, Odun ve mangal kömürü fiatları ·1ecen 
6-7 kuruşa satılmaktadır. seneye nazaran biraz daha fazlacay:a da, 

Bugünkü satış fiatlarma göre, mahru - diğer yerlere nazaran bu fiat fazlalığı az 
katta, toptan kok ve antrasit satışları dahi görülmektedir. 
müstesna olt:!l'ak üzere perakende kok ve 
antrasit satışları ile odun ve mangal kö
mürü fiatlarında bir gayritabillik ve lhti
kir~ benzer bir hal görülmektedir. Çün
kü Istanbulda şehrin bir kaç yıllık ihti -

· yacını karşılıyacak kadar stok vardır ve 

Odun ve kömürün istihsal edildiği ~·cr
ı.-~...ıP ki ftata nazaran, İstanbuldaki I at
fa . .:: normaldir. Elde, İstanbulu bütün kısı 
idare edebilecek stok mevcud olduğu ıçi~, 
iiatların daha ziyade yükselmiyeceği de 
muhakkak. görülmektedir. ---·--··· ~..._... ..... .-. .._..._ 

~---.. Bayram mnnasebetile göst;ii';;ğ~· l~· bi
0

r.fiİ~ · ' · '· '·-~-

ATEŞ G E C ES i 
Baş rollerde: 

VICTOR FRANCEN ve GABY MORLA y 
lık defa olarak beraber oynadıkları şaheser 

Pek yakmda SOMER Sinemasmd1 

Rıza kendbile görüşen bir muharriri- kom.edisinin son perdesindek.i .e~ kuv • İkt d En 
1 k 11 d b ısa stitüsü son mezunları • Ho~ bir vakit geçirmek için 

mize demiştir ki: vet ı ve en tipi ro er en ırını yapa - nı v~ermi~tir. Bu Enstitü yerine yeni 
- Bu yıl şehirde görülen hastalıklar caktır. kurulan Iktısad fakültesi kaım olmuş N O V O T N İ'de 

Yılbaşı eğlenceleri 

geçen yıllara ve bahusus bu aylarda • • bulunmaktadır. Enstitüden altı talebe MUntehap bir orkestra refakatinde 
g~rüle_n hastalıklara ~isbetle yüzde 40 Hava vazıyetı mezun olmuştur. İsimleri şunlardır: Budapeşte Operet şan,özll 
nısbetınde azdır. Şehırde .ehemmiyet - Evvelki gece yağmaya başlıyan yağ Orhan .. Dikmen, İbrahim Dilber, R U D O L F F Y 
le_ karşılanacak _ ~ız:ı ve dıfteri hasta - mur, dün akşama kadar bila fasıla de- Mehmed Ulker, Mustafa Gürkan, Saf- ile sevimli tenor 
lıgı mev.cud degıldır. Ancak Kızıltop - vam etmiş, dün saat on dörde kadar fedd.ti:ı. Pınar, Muzaffer Falay. Y U N K A 
rakda bır kızıl hastas·na 1 , d""f d·ı - - 23 .1. nın şarkıların d·nı · · . • • esa u e ı - yagan yagmur mı ımetre olarak tes- ı ı eyımz. 
mış Bve lazım gelen tedbirler alınını~ - bit edilmiştir. Bu mikdar akşama ka- 0aJ&t888r&Jl118rlR Ç8J'I (Fiyatlarda zam yoktur.) 
tır. u her zaman için ve h d l k k ·ı· t . b ' t ..._••-~ Tepebaşı • Daire ...... _,, k b 

1 
h. . er yer e car, ır mı ıme reyı ulm.uştur. Şeker bayramının üçüncü günü saa ~ ., 

bv~ uk _ ul han adıselerdendir. Şehirde Dün, tazyiki ncsimi 753 olarak tes- on yedide Tokatlıyan salonlarında verile-ır ızı astası bulunrnu d. b .. t'. d'lm. h d d lfllfllllflllfl Şehir Tiyatrosu h" d k ş ıye u un bit e ı ış, araret erecesi asgari 7 cektir. Davetiyeler cemiyet merkezin en, Dram kısmı Tepebaşı 
ş~ 1~ e ızıl aşısı tat bık edilemez. Ay- azami 10,5 santigaradı bulmuştur. ' mektebin kapısından ve spor klübünden il Tiyatrosunda 
lll zamand:t va7ın tifo salg k .. • . . . . . l lll tatbik edilen ~1.k. . mına arşı Ruzgar, Şarktan şımali şarkiye doğ- tedarık edilebılır. ' Bu akşam saat 20,30 da 
karlar bin müş~ü~:;1

1a a~~ışıl:ş~~m~;l~ ru, ~at~iyede azami 14 metre sür'atle -·-·-

5 
....... d ....... k ............... f ................. -
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J K R A L L ı R 
b k. k . esmış ır. a a ı• ıtır Yazan: Sb1tkespeare 
~ 1 ~zıl a~ısı 4 seridir ve bunun tat- Karadeniz ve marmarada hafif fır- a - 5 perde 

bık edıl:nesı de hakikafen kızıl salgı - tına olduğu, Yeşilköy hava rasad mer- En iyi İyi Son 

nı oJd~gu za:na~lar içindir. kezi de liman~a fırtınanın şiddetlene -
. Ş~hırde. ~ıç bı: hastalık olmadığı gi-, ceğini bildirdiği için, bazı ufak deniz 

b~ boyle bıı. tehlıke de mevcud değil - merakibi ihtiyaten yola çıkmam:şlar -1 
dır. Hemşerıler bu hususta müsterih dır. Hiç bir taraftan, hiç bir kazaya aid' 
olmalıdırlar. haber gelmemiştir. 

il. 
Butdaydan : H 
Arpadan 19 
Üzümden 116 

Burmadan: «133• 

K. 
12 
18 
87 

Kuruş 

K. 
10 
17 
67 

Operet kısmı Fransız tiyatrosunda 
Bu akşam saat 20.30 da 

AYNAROZ KADl&I 
Yazan : Cel!l Musahib oğlu 

6 tablo 
Çocuk kısmı L•fonten Bab• 

PEŞTE 
de 

Hareket 28 llkklnun 
Tren, otel, yemek, tenezzu b, mtkil, 

9 günlük seyahat 

98 LiRAYA 
Kol•ktlf Pasaport için hemen 

kayıt olunuz. 

NAT'fA Galatasaray 

44914 
ERTUCRUL SADi TEK 

TİYATROSU 

(KADIKÖY) SÜREYYA) 
sinemasında Pazartesi 

akşamı 

( Bekir de Mesti ) · 
Vodvil 3 Perrla 

YARIŞ ve fSLAH ENCOMENiNDEN: 
A VRUP ANIN YARA TTIGI EN GÜZEL - EN BÜYÜK FİLM 

A 

Hususi Haraların yetiştirtiği yüksek evsafta 
safkan ve) arım kan İngiliz tayları; 12 B. Kanun 
1937 pazar günü Ankara Hipodromunda 
müzayec!e ile satılacaktır. Yarış ve bilumum 
at meraklılarına tavsiye olunur. 

MAHKUMLAR KALESi 
Baı rollerde: ANNABELLA PİERRE RENOIR 

HALK1MIZIN KALABALIKTAN RAHATSIZ OLMAMASI İÇlN 

MELEK ve SARAY sinemalannda birden 
gösteriliyor. 

-.ııır.-................. 1111!11 ........ _ .......... . .. .................................................................................. , 
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Afyondaki güzel a'TMd lantan dört tanesı 

Af yonkarahisarından yazılıyor: Bura
daki belediye ve imar faaliyetleri yurdun 
hemen her tarafına örnek olacak bir şe
kilde yürümektedir. Belediye, bir hal, 
iki asri ahdesane, İ.stanbulda bile bulun
mıyan bir asri mezarlık, ağaçlı parke 

:nn 

Sungurlu 
imar ediliyor 

cnddeler, yeni çarşılar yaptırmıştır. B)r 
~araftan da, şehir, inkılaba aid abidelerle 
süslenmektedir. İnşa faaliyeti ve istim
lak ışleri de hararetle devam etmektedir. 
Büyük kurtuluş a'bidesinin arka tarafın
daki binalar istimlak edilmiştir. Yakın
da, burada, çok geniş bir sahada yeni a
bideler, belediye binası ve Ali Çetinkaya 
mektebi inşa edilecektir. 30 ağustos bü
yük taarruz planının hazırlandığı eski 
belediye binası, tarihi bir bina olduğu 

Sungurlu (Hususi) - Orta Anadolu- için kalacak, planın çizildiği oda cZafer 
nun zahire ambarı ve Çorumun pır - oıiasl> olarak muhafaza edilecektir. 
lantası sayılan Sungurlu günden güne Belediye, gıda maddeleri satan .. P.Snafı 
güzelleşmektedir. Kazanın imarı husu- ehemmiyetle kontrol etmekte, ne ihtika
sunda kaymakam Receb Ergün ve be - ıa, ne de pisliğe imkan vermektedir. İs
lediy~. reisi Sadu!lah İnal b~yük .?~!- ı t.::ısyon ve stadyom inşa edilecek olan İl
ret gostermektedırler. Şehrın bu tün · pmarda şimdiden hazırlıklar yapılrnak
hozuk kaldırımları, harap sokakları 1 tadır. 
yeni b~tan esaslı surette tamir edil - Evvelce burada iki eczane vardı. Şim-
rniş çarşının temizliği için icab ed!-ı di, bir eczane daha açılmıştır. 
tedbirler alınmıştır. Dükkanların ipti- Afyon kazalarından Bolvadinde bir 
dai şekildeki tahta kepenkleri kaldırıl- doktor bile yoktur. Bu yüzden büyük sı
:rn.ış ve yerine vitrinler, demir kepenk- kıntılar çeken Bolvadin halkı gönderile
ler yaptmlmış ve yeknasak bir renkte cek veya gelecek doktoru dört gözle bek
boyanmıştır. Şehirde yeniden umumi lemektedirler. 

Yozgad (Hususi) - Yozgad valisi 
F evzi Gürel vilayet köylerinde bir tef
tiş yapmış, köy okullarını gezmiş, yeni 
göçmen evleri inşaatını tedltik etmiş -
tir. 

Saçlı, Karabıyık, Küçük İncirli, Be
bek, Terzili, Hamam, Kadılı, Saray ve 
Karayakup köy lerile Boğazlıyan kaza
sında göçmen evleri inşaatının mühim 
kısmı bitirilmiştir. Göçmen evlerinin 
kapı ve pencereleri vilayet fabrikası 
tarafından taahhüd edilmistir. Beledi
yenin yeni yaptırdığı elekİrik santra
lında bir arıza olmuş şehir bir kaç gün 
karanlık içinde kalmıştır. 
Şehirde odun ve kömür buhranı zail 

olın~tır. Halk k,ışlık yakacaklarını 
tedarik etmek için ·endişe içindedir. 

Ceyhanda yeni 

Ceyhan (Hususi) - 80 sene evveline 

Vali Fevzi bu işle de yakından alaka
dar olmakta ve maden kömürü sobala
rının vilayette de taaınmümüne ça 
lşnaktadır. 

- kadar vahşi hayvanların yaşadığı orman
lık ve dağlık bir yer iken, Rusya ve Kaf
kasyadan getirilen Kırım ve Nogay mu
hacirleri tarafından kurulan ve bugüne 
kadar birçok defalar isim değiştiren Cey
han, Çukurovanın Mısırı denilebilecek 

-------
Muhtelif şehirlerde 
Odun ve kömür 
Buhranı 
Bursada odun ve kömür buhranı kal

mamış, iiatlar da düşıneğe başlamıştır. 
Fiatların daha çok düşeceği umulmak -
tadır. 

* Bigada odun buhranı devam etmekte
dir. Halk tarlalarında meşe ve saire gibi 
meyvasız ağaçları kesip kışlık mahru -
katını tedarik etmek için alakadarlardan 
ruhsat almıya çalışmaktadırlar. 

Çanakkalede kömür buhram 
Çanakkalede aylardanberi devam etmek

de olan ltömür buhranı son derece fazlalaş
mıştır. 

Hatta bazı kimseler bir çuval kömür a -
la.bilmek için hususi otomobillerle şehre bir 
saat mesafedeki su fabrikası yanına kadar 
giderek yollarda kömür beklemek ve d·ger 
yollardan şehre gelen kömürler de belediye 
çawşları tarafmdaıı lnsan başına lkişei.· ki
lo verilerek pek zaruri olan ihtiyaç de!edU
rnekte ve bazan da bir kilo kömürü.n başın
da kavgalar olmaktadır. 

kadar mümbit ve mahsuldardır. 
Ceyhan, uzaktan bağlık, bahçelik, ağa

cı bol bir kasaba halinde görülür. Gerçi 
ağaç pek mebztıldür. Fakat, bunlar, mey
va ağacı değil, ekseriyetle mor ve beyaz 
salkım.dır. Bir mikdar da dut ağacı var
dır. 

Ceyhan, şu son iki üç yıl içinde, eski
öen görenlerin tanıyamıyacağı şekilde 

çehre değiştirmiştir. Birçok büyük cadde 
a~!.lmış, caddelerin iki tarafları ağaçlarla 
süslenmiştir. Umumi caddeler ve sokak
lar üzerindeki eğri büğrü, eski evler yı
lolarak yerlerine yeni ve modern binalar 
yapılmıştır. 

Yeni açılan caddelerin en mühimlerin
den bin de istasyon caddesidir. Bu cadde
deki hfili bir arsaya belediye bir büfe 
yaptırmağa karar vermiştir. 

Ceyhan üzerine bir köprü yapılıyor 

Sayfa ~ 

çarşı 

nün 20Ö,otl0 liraya ·ftl.alolacağı söylenmek'.. 
tedir. Ceyhan nehri her kış birkaç kert 
taştığı için iki taraftaki arazi su altınd' 
kalır. Bu cihet te nazarı itibara alınmış. 
karada da köprünün ucunun, zeıninden 

iki metre yükseklikte birkaç yüz metrq 
devam etmesi kararlaştırılmıştır. Bu su· 
retle, feyezan esnasında da nakil vasıta· 
larının ve yolcuların karşıdan karşıya 
her zaman geçebilmeleri temin edi!mif 
clacaktır. 

Köprü, bir sene içerisinde tamamlana' 
caktır. İnşaat fiilen başlamış, demir, çi· 
mento, taş vesaire gibi levazım kamilen 
Ceyhana nakledilmiştir. Köprünün te
mel atma merasiminde Nafıa Vekili Af, 
Ç€tinkayanın da bulunması takarrür et. 
mişken, bar.ı sebeblerden dolayı buluna., 
mıyacağı, ancak küşad merasiminde bu· 
lunac~ğı öğrenilmiştir. 

İktısadi bakımdan da çok ehemmiyeti 
olan bu köprü, Ceyhanı ihya etmiş ola· 
caktır. 

Karasuya vapur ugrat ı racak 

;:1.'\:~: ;:ı:~;i~.yaptırıımış su yoı- Kaşta hafri'Y~iY~~k kıymetli 
Ceyhan nehrinde karşıdan karşıya mal 

ve yolcu nakliyatı şimdiye kadar ağaçtan 
sallarla yapılmaktaydı. Binbir tehlike 
melhuz olan bu nakil şeklinin sakatlık ve 
iptidailiği gözönüne alınarak Ceyhan ü
zerine, demirden bir asma köprü yaptı
rılmasına karar verilmiştir. Köprü iki 
beton ayak üzerine kurulacaktır. Köprü-

Karasu (Hususi) - Kaza ile Adapazarı. 

ar3sındaki yolun bozuk olması yüzünden 
pnsta naklıyatı güçlükle yap1lmaktaô.ır. 
K1s sonunda aylarca muvasala kesilmek· 
tedir. Halkm müracaatı üzerine buraya 
posta vapuıları uğratmağa karar veren 
D~nizyollar idaresi tedkikat yaptırmak 
ta ve acenta aramaktadır. Malkaraya yerleştirilen 

göçmenler 
Malkara (Hususi) - Bu yıl kasabamı

za yeniden 133 evlik göçmen verilmiştir. • 
Bu göçmenlerin mühim bir kısmı Ro-

tnanyadan gelmiş ve iskan edilmişlerdir. 

Kaza kaymakamı Kerim göçmenlere her 

ıü.rlü yardun ve kolaylıkları göstermek

tedir. Burada havalar çok güzel gittiğin

den çiftçiler kışlık ekimlerini yapmış

lardır. 

Botuda bir otomobil kazasmrn 
muhakemesi 

Bolu (Hususi) - Burada, Ilıca yolu ü
aerinde bir kamyon devrilmiş. on iki yol
cu hafif ve ağır yaralanmışlardır. Bu 
kazayı yapan şoförün muhakeme:;ine 
başlanmıştır. Şoför yolda önüne birde~
bire iki kişi çıktığını, onları çiğnememek 
için fren yapıp direksiyonu kırdığını, 

kamyonun hendeğe yuvarlandığını, ken
disinin kabahati olmadığını söylemiştir. 
Keşif yapılması ve keşif raporile zabıt 

\rarakasmm gelmesi ve okunması için, 
lnuhakeme başka güne bırakılmıştır. 

eserler bulunacağı 
Kaş (Hususi) - Kaş kasabası İtalya

nın Meis u.dasile karşı karşıyadır. İki ta-
raftan Akdenize uzanan kolları, kıyıla
rındaki kaya parçaları ve adacıklarile 
Akdenizin en güzel ve tabii manzara ba
kımrndan d3 değerli yerlerinden biridir. 
Kaşın 800 ııüfusu vardır. Nüfusu gittikçe 
'.utmak istidadını göstermektedir. 

Burası, on yıl evvele gelinciye kadar, 
harab bir yerdi. Altı yedi yıldır başlıyan 
imar faaliyeti memleketin çehresini hay
li değiştirmiş bulunmaktadır. 

Gedife tepesine yaslanmış olan Kaş. 
tanhi ehemmiyeti de haizdir. Lisya ve 
Kv&antos medeniyetleri, 3 milyon nüfus· 
la burada yaşamışlar, bu arada, birçok 
ta eser bı.rakrnışlardır. Kaşın eski ismi 
Antiphellos'tur. Burada vaktile yaşıyan 
Sulimlerin Türk oldukları, bilahare İran 
ve Roma akınlarile inkıraz buldukları 
tarihen müsbet hakikatlerdendir. 

Kasaba içerisinde, kıymetli eski eset'
lerden bir anfiteatr ile kayadan oyul
muş pek çok, bilhassa ikisi gayet san'at
karane yapılmış mezarlar vardır. Bura
da kazı yapılacak olursa pek çok kıy

metli es"r ele geçeceği muhakkaktır. 

Pazar Ola Hasan Bey Diyor ki: 

- Hasan Bey bak gazetede 
bir havadis var •. 

.. . Bir asri mezarlık var 
ya .•• 

oraya yalnız san'at ve 
kalem erbabı gömülecekmiş .. 

söyleniyor 

Kqta. bir sokak 

Hasan Bey - Zavallıların 

hiç olmazsa öteki dünyaları 
m.am.ur olacak dec:eneJ 

Yirmi bin nüfuslu kazada doktor da 
yrıktur. Mücadele doktoru da başka yere 
n:ıkledilmiş. yenisi gönderilmemiştir. 

KÜÇÜK MEMLEKET HABERLERi 
Karasu asker lik şubesi reisliği ~aramürselde bir gaybubet 

Karasu askerlik şubesi relsllğlne binbaşı Ka.ramurseı inhisarlar satış memuru 1~00 
~uhiddin Salor tayin e~llıniş ve yeni. vazlt'e- lira ihtilas ederek ortadan kaybolmuştur~ 
sıne başlamıştır. Askerlik şube dairesı evvel- Balyada bir Halkevi açılıyor 
ce tahliye edilen ilk okul binasına taşınmış- Bu yıl Balya kazasında bir Halkevi açılma· 
tır. !ı Parti Gen~l ~ekret:rliğinden bildirilmiş.. 

KokmWj balık satan bir balıkçı mahkıi.m "ir Evin tesisı !çın vilayet yardımda bulNı~ 
oldu muştur. 

Babaeski (Hususi) - Son zamanlarda Balıkesirde atletizm müsab:ıkalan 
bura.dan kamyonla Trakyaya balık sevkedll- Balıkesir spor bölgesi kış için geniş bir at-. 
mekteydl. Gönderilen balıklardan bir kıs- letizm programı hazırlamıştır. 12 birincikA· 
mının kokmuş olduğu hükümet tabibi tara- nundn başlıyacak ve Balıkesir, Bandırm:ı. 
fından tesbit edilerek balıklar imha etti - Gönen, Ayvalık, Edreınidtil' yapılacak. olan 
rilmlş ve balıkçı mahkemeye verilmiştir. bu müsabakalar iki ay devam edecektir. 
Mahkeme neticesinde balıkçı 3 gün hapse ve Balıkesir nahiyelerinin haritaı:ırı y:ıpılıvor 
15 lira para cezasına mahkum olmuştur. Balıkesir ıHu~msiı - Balıkesır ile on· bir 

Bursa kasab diikkinları kazasında birinci sınıf nahlyelerin haritala-
Bursa belediyesi pazar yerindeki iğreti rının yapılmasına faaliyetle devam edllmek

k~sa~ dükk§.nlarını k.~ldı_rmaya karar ver- tedir. Buraların planlarının yapılma işi d 6 
mıştır. Yeni kasab dukkanlarında akar su 938 senesi nihayetine kadar bitirilmiş olacak. 
bulunacaktır. tır. 

Samanlı köyünde bir tütün kaçakçıhfl Afyonda yeni Halkevi ve Parti binaları 
Bursanın Samanlı köyünde İbrahim oğlu Emirdağında yapılan yeni Parti ve Halkevt 

.Mehmed Alinin evinde yapılan araştırma binalarının inşaatı bitmiştir. Yakında açılıış 
sonunda '1 kilo kıyılmış, 204 kilo da yaprak törenleri yapılacaktır. 
tütün bJlunmuştur. .. •••• ·-·····-·····•••••••••••••••••••••••••• .. ·····-----

Bismil malmüdürlülü 
Gerede (Hususi) - 16 yıldanberl kaza

mızda ma.lmüdürlüğü vazifesini ifa eden 
Mustafa Altındağ, Malatyanın Bismil kaza
sına tayin edilmiştir. 

Burşada bir ıhırsızlık 
Bursada Atatürk caddesinde, hükümet ci

varında tütün ve müskirat bayii malül Ya
şarın dükkı\nına gece yarısından sonra meç
hul bir hırsız girmiş, bir mikdar para alarak 
gitmiştir. Hırsız dükkanın tavanını delerek 
sarkıt.tığı iple dükkana inml§ ve ay11l yoldan 
savuşınuştur. İpi olduğu gibi bırakmıştır. 
Hadiseye polis vaz'ıyed eylemiştir. 

Balıkesir Etibba Birliği toplantıı;ı 

Balıkesir Etlbba Birliği yıllık toplantısını 

yapın~. yeni idare heyetini seçmiştir. 
İzmit valisi Ankarada 

İzmit valisi Hamid Oskay Anka.raya ıtt
mtştir. VUA.yete aid işler için vekiletlerle te
mas edecektir. 
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\--Hadiseler Karşuında _J 
SUSUN YAHU 

cKral Lir> i ıeyretrMk için Şehir ti -
yatrosmıa gitmiştim. 

* - 3u oyun çok methUrm.U§. Görmfyen 
kalmamı§. 

- Hele fU perde açılsa cıa bı% de g6r
ıek .. 

- Neye karanlık oldu, cereyan mı ke
ıildi? 

- Yok, oyun böyle canım.. bak, bak, 
bak. 

- Ortadoki, ortadaki! .• 
- Kim. krcıl mı? 
- Evet kral, i§te Ertuğrul Muhsfn o. 
- Kızın giyini§ine bak r.J güzel? 
- Hiç 1ıoruma gitmedi, o ne o .. kıpl:~r-

mı.zı. 

- :Ne güzel rol yapıyor, bayıldım. 
- Bulutlan görüyor musun, bulutları. 

Bay Necati sen uzakta kaldın, sen de gö
rüyor musun? Ablana, söylesene iyi bak
ıın. 

- Bu ak§cım havcı epey ıerin, kalın 
mantomu gıyip çıksaydım daha iyi olur
dıt. 

- Tanıdm mı onu, deminki adam .. sa
kalını kc.!tirmi§. Hani kısa boylu vardı ya, 
oııun oölu, ne yazık, vah zavallı vah .. hep 
o ı;ezid pıç ıebeb oldu. 

- Bu 'kız da sinirime dokundu; ne 

umr:ud ıey .. 
- Bak nereden çıkıyorlar.. orada ıt0I 

,;ar demek. 
- O kız, ötefcinin sahiden karmymış .• 
- Nereden bili.ı,oorrun 
- Bilmez olur mupm; i14n da~ton 

bizim ahbabım.ıa. damacfl. oluyor, o 
ıöylem~. 

- Bakamıy~m, adamın gözlerini o
yuyoriar. 

- Ellennde bıçak var, ya kazaen 1tıp
lanırsa, ben olsam korkarım. 

- Hah o haim de öldürdüler. Vallahi 
alk1~lıyacağım .. bravo, bravo .• 

- Asıl o yezid kızı öldürselerdi. 
- Şimdi anla§ıldı, kızların ikisi de Ed-

monu seviyorla"'"f. 
- Ednum hangiai? 

- Işte o canım, gözü kö-r olan adamın 
öteki oğlu. 

-- Hale bak. Vah yavrum yazık •• boy
nunda da ip var. Hay kahrolasıcalar. 

- Öldü mü, öldü mü? 
- Öldü, baba&ı da öldü. 

* 
Ben cKrai Lir> i ıeyretmiye gitmişffm 

amma, nasibim cKral Lir> i seyretmek 
değil, arkamda oturanları dinlemekmi§I. 

1smet HulUsi. 

C Bunlan biliyor mu idiniz? =ı 
Amerika plajlarında kuru buz f 

kui.amilyor j 
ounyamn elmas 

metcudu 
Amerika plaj -

__ -'f.1,-.H~- larında, çok sıcak 
mevsimlerde, ban
yo alanlar buzdan 
yapılmış bir nevi 
gerdanlık takmak
tadırlar. Buna, ku

ru buz diyorlar. Kimyevi terkibi şudur: 
Sulp vaziyette anitrik karbonik. 

* lngilterenin tUtLn sarfiyatı 
Bir İngilizin yap 

tığı hesaba göre 
İngiltere irnpara -
torluğunda sani -
yede iki kilo tütün 
s a r f e d i 1 m e k
tedir. Rakamı kü ~ 
çük görmeyiniz! 
Saniyede ild kilo 
lütün saatte yedi ton ve 200 kilo eder. 

' - \\\/111 ~ 
~ 

/ 

Bütün dünyada 
elmas ve pırlanta 
rnıkdarı (40,000) 
kilogram
mış. En elverişli 

bir hcsab ile kıratı 
yani yirmi s:ınti -
gramı (100) lira 
tahmin edilecek o

lursa, dünyada 19 milyon liralık mücev -
her var denilebilir. 

* 
Yıldızların harareti 

Büyük yıldızla -
nn hararetinin 
gü~şin harare -

!
tinden (60) bin de 
fa fazla olduğu 

tesbit edilmiştir. 

~0..\ 1// 
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Ahşap evlerde mutfak alt kat ta olacak İtfaiye teavüa 1BJ1dığı kurulacak 

Ahşap evlerin üst ve orta katlarm- İtfaiye mensuplannın terfıhi hak -
da mutfak ~apılınası belediyece yasak kında tedkikler yapılmaktadır . . Avru_ -
edilmiştir. Bu gıbi evlerin yalnız alt pa itfaiyelerinin nizarnnameıerı g~tır
katlarında ve betondan mutfak yapı - tilmiştir. Belediye, bunları tercume 
lacaktır. Daimi Encümen bunun için ettirmiştir. Varılacak neti~eye göre bir 
bir talimatname hazırlamaktadır. Ev - proje vücude geti~ilecektır: . Bundan 
lerde tadilat yapılması için Dir müd _ başka itfaiye tea~un "sa.?dıgı ım~la -
det verilecektir. Bu müddet içinde ev caktır. Bunlara aıd hukumler tesbıt o
sahibleri tadilat yapmağa mecbur tu _ lunacak ve Şehir Meclisinin şubat iç -
tulacaklardır. timaına yetiştirilecektir. 

-
CÖNÜL İSLEl<İ 

1 , 

' Evlenmekte 
Tesad lifün rolil 
•Yalnız bir kızım, annemden başka 

kimsem yok. Evde babamı kaybettiği
miz gündenberi bitmiyen kederi içıncle 
kendi halinde yaşıyan bir kadın .. Ma
nasebetleri çok mahdud, gidip geldı
ği yerler yok denecek kadar az. 

Çirkjn değilim, cahil de sayılmam. 
Basıt bir hayata yetecek kadar iradı
mız var. Fakat nasıl söyliyeyim, hıç 
talibim yok .. Yaşım ise 25 i geçti. Bır 
kenarda kimsesiz yaşıyan bir kızı klm 
gönip bulacak, diyorum. Siz de bu fi
ldrde değil misiniz Teyzeciğim? O 
halde ne yapmalıyım?> 

* Yukarıdaki satırları uzun bir mektu-
bun içinden hülasa ederek bulup çı -
i.ardım. Sahibine: 

- Hem evet, hem hayır, şeklinde ce
vab vereceğim. İyi kötü bütün 'zdı -
vr.çları yüzde doksan muhit hazmar. 
Ayrı &yrı muhitlerde yaşıyanları bır
leştiren tesadüfün hissesi yüzde ondur. 
Konuşacaksınız, tanışacaksınız, görü
neeek.c:ınız: Seçmek ve seçilmek bu -

nunıa mumkündür. Fakat bu vasıtayı 
müoalfığa ile kullandığınız zaman aksi 
tesir yapar. Satılmak için dolaştırılan 
kız bu nıaksadın fazla göze çarpt1ğı 

ıgün ekseriyetle koca bulamamıya mah
kumdur. Arz ve taleb kaidesinin iz -
divaçta cari olmadığı henüz söylenme
.mişlir. Sualin cevabınıa bu bakımdan 
evet, bu vaziyette biraz güçtür, de -

mekte tereddüd etmiyorum. Fakat te
sadüfö ı:nutmıyalım. Mesela bakmız 
gözümün önüne geldi. Bir aile tanırım 
ki ıki kızı vardır. Anneleri bu kızları 

doJaşbrmıya, onların biri 16, diğeri 18 
yaıındayken başladı. Ve tam 20 yıl -
danberi elin dolaşmaktadır. Buna mu
kabil gene 2 kızlı bir aile tanırım k, 
İstı.nbulun çok tenha köylerinden bi -
rinde otururlar. Münasebetleri mah -
duddur. Buna rağmen kızlarından biri
nin düğünü geçen yıl yapıldı, ikincı -
sinin de derdesttir. Bu bakımdan da 
bedbin değilim. Bununla beraber an

nenin nazan dikkatini çekmek, kö,-;ede 
bucakta kalmış eski münasebetleri ih· 
ya t:tmiye çalışmak lazımdır. 

TEYZE 

8811 P991'A 

Yeni doQan bir 
çocuQun sebeb 
olduğu facia 

Belçikada vuku bulan ve 
11 kişinin ölümile netice
lenen tayyare kazasının 

hakiki sebebi anlaşıldı 

Prenses, Prena ı>e çocuklan 

Brüksel (Hususi) _: Ostende vukua ge
len ve tekmil Hesse hanedanının telef ol
masile neticelene feci tayyare kazası hak
:Kında yapılan tahkikat sona ermiştir. Bu 
tahkikattan anlaşıldığına göre haddi za -
tında tayyare her hangi bir arızaya uğ
radığından dolayı yere inmeğe mecbur 
kalmış değildir. Tayyare, muntazaman 
yoluna devam ederken tayyarede bulu -
nan Prenses Hesse'in ağrısı tutmuş ve 
kocasına doğurmak üzere olduğunu söy
lemiştir. Bunun üzerine vaziyet pi?ota 
bıldirjlmiş ve prensesi bir hastaneye nak
ledebilmek için her ne pahasına olursa 
olsun yere inmesi istenmiştir. 

Pilot da bunun üzerine inmeğe başla
mış, fakat bilindiği gibi fabrika bacasına 
çarptığından bu feci kaza neticesinde 11 
kışi değil, 12 kişi ölmüş bulunmaktadır. 

Çünkü kazadan pek az evvel Prenses 
llesse doğurmuş bulunuyordu. 

iki telefon memuru hakkmdaki 
tak;bat 

Telefon şirketindeki yolsuzluk hadise
si hakkındaki tahkikat neticelenmek ü
zeredir. Hadisenin suçlularından Cemal 
mevk.u!tur ve mahkemeye verilmiştir. A
dil tahliye edilmiştir. 
Hidıse hakkındaki ilk tahkikat 1 inci 

sorgu hakimliğince icra kılınmaktadır. 
Suçun mahiyeti: Sahte faturalar tan -

zim ederek abonelerden para almak; bu 
paranın bir kısmını diğer bir faturayla 
vezneye yatırarak, diğer kısmını ihtilas 
etmektir. İhtilas olunan paranın mikdarı 
1800 lira kadardır. Haber aldığımıza göre 
suçlunun bazı emvaline haciz konmuş -
tur. 

Kent dil flü balık 
Tu lmağa meraklıdır 

lkineiM§rba 27 

Kan davası güden 15 yaşmdaki 
çocuk mahkemede 

Babasının kaiilini öldürmek için tam bir ay Galata 
nhtımında bekle1en Halim ilk ifadesini inkar ediyor 

· Galata nhhmm· 
da, babasmm kati. 
li İlyası wran Ha. 
san oğlu Halimle. 
suç ortağı Faik QI. 
lu Sefer Ağırceza. 
ya verilınişlenl~ 

:suçundan dün adliyeye verilmiştir• 
, Bahaeddin, Yedek Subay okuluna gire • 

bilmek maksadile, ilk mekteblerde ho • 
calık edebileceğine dair sahte bir vesik& 

l 
ibraz etmekten mamun bulunmaktadır• 
Suçlu, hadiseyi şöyle anlatmaktadır: 

l - Bana bu vesikayı Hüseyin isminde 

Biri 15, diğeri 1L 
yaşında olan ikj 

suçlunun muba .. 
kemelerine dün 
başlanı lm ıı · 
tır. Dün malıke • 
mede okunan. son 

bir arkadaşım verdi. Beni, o kandırdı. E
l sasen Hüseyin daima gerek kendi, gerek• 
f se başkalan için bu şekilde sahte vesi • 

tahkikat açılma - Halim 
sına dair kararnamede, hAdise hillAsatan 
şöyle anlatılmaktadır: 

cİki sene evvel suçlu Halimin babası 

Gönende İlyas isminde biri tarafından 
öldürülmüş ve bilahare yakalanan İlya
sın Bigaya götürülmek üzere İstanbula 
getirileceğini maktulün oğlu öğrenmiştir. 
Halim günlerce Galata rıhtımında İl -
yasın getirilmesini beklemiş ve nihayet 
hadise günü arkadaşı Seferle birlikte tek
rar rıhtıma gitmiştir. Biraz sonra vapur 
yanaşmış ve tıyas çıkan yolcular ara -
sında, iki jandarmanın refakatinde gö
rülmüştür. Jandarmalarla, İlyas, Halimle 
Seferin önünden geçmişler ve Halim ta
bancasıyla arkadan ateş ederek babasının 
katilini yere sermiştir. Sefer de ateş et -
mek istemiş, ancak tabancası ateş alma
mıştır. Suçlulardan Halim cürmünü ik -
rar etmekte, Sefer ise hadiseyle bir a
lakası olmadığını iddia etmektedir. Suç
lular cezalandırılmaları talebile Ağırce -
zaya verılmişlerdir.> 

15 y~şmı henüz ikmal eqen Halim, ilk 
tahkikat esnas'1da suçunu itirKf ettiği 

halde dün mahkemede tevil ederek, şöy
le anlatmıştır: 

- Ben, Tarabyada otururum. Hadise 
günü İstanbula gezmek maksadile gel -
miştim. Bir aralık memleketten bir va -
pur geleceğini işittim. Belki, bir hemşe -
riye ra~tlarım ümidile, rıhtıma gittim. Çı
kan yolcular arasında, vaktile babamı öl
düren İlyası görünce, kendimi kaybet -
tim. O dakikada, ne yaptığımı bileme -
di.rn. Fakat, bu iş için, evvelce verilmiş 
bir karanın yoktu. Rıhtıma da İlyası vur
mak için gitmemiştim. İlyasın İstanbuıa 
getirileceğini bilmiyordum. 

Halbuki, suçlu ilk tahkikat emasında 
verdiği :iadede: 

c- Babamın katilinin İstanbula geti
rileceğini duymuştum. Bir ay nhtımda 
gelen vapurları gözetledim. Nihayet o -
nu vurarak, intikamımı aldıDL Cezama 
razıyım, demişti. 

Mahkemede ise, inkar etmiş, eski söyle
diklerini kabul etmemiştir.> 

Suç ortağı Sefer de, mahkemede: 

kalar tanzim etmektedir. Hatta, ilk mek• 
teb mezunu olduğu halde, böylece Üni • 
versiteye bile girmiştir. 

Müddeiumumilik Bahaeddini Sultan • 
ahmed 3 üncü sulh ceza mahkemesin• 
göndermiştir. Yapılan sorgusu neticesin
de, Bahaeddin tevkif edilmiştir. 

Hüseyin araşbnlmaktadır. 

Pollate : 

Horoz gibi öten adam 
Kadıköytlnde Osmanağa camll müezzini 

sabah ezanını okurken bahçede horoz gibi 
oten blr adam gormüş ve vaziyetinden ıü~ 
helenerek polise tesllın etmiştir. All oğlu sa• 
Uh isminde biri olduğu anlaşılan bu adam.111 
dell olup olmadığı tedklk edilmektedir. 

Yangın baş1angıcı 

Çengelköyünde yufkacılık yapan İbra • 
hlm ve kardeşi Hasanın 12 numaralı dük • 
kiinında, dün tezgah üstünde bırakılan mad 
grudan kıvılcımlar sıçrayarak tahtaları tll • 
tuşturmuş, fakat derhal yetişen itfaiye ta " 
rafından söndürülmüştür. * Kadıköyünde Moda caddesinde Ziraat 
Bankası İstanbul şubesi memurlarmdall 
Remzinin kızı Ferihanın evinde soba baca-t 
sının tutuşmaslle bir yangın b~angıcı ol " 
muş, itfaiye tarafından sirayetine meydall 
verilmeden söndürülmüştür. 

Tramvayda bir bebek öldü 
Boğazkesende oturan Şevki Erkan'ın k,... 

nsı Nedime dün 14. aylık çocuğu Nurhayad 
teda vl içln Şişli Çocuk hastanesine götürür• 
ken, hasta çocuk Taksim bahçesi önündd 
tramvay içinde annesinin kucağında ölmilş.
tür. Belediye doktoru çocuğu muayene et • 
miş ve gömülmesine müsaade etmlştlr. 

KHaya uğrayanlar 
Kurtulul(la mensucat fabrikasında çalı • 

ışan ve Karaköyde oturan Hasan kızı Kadlft 
çözgü sat kolunu makineye kaptırarak y&lf 
ralanmış, tedavi için hastaneye kaldırıl " 
mıştır. * Fenerde Abdullahın fabrikasında ça " 
lışan amele Khım fabrikada sağ ellni mW' 
klneye kaptırmak suretlle yaralanmış, tecız.. 
vl altına alınmıştır. 

* Bahçekapıda Mimar Vedad raddestıı• 
de kunduracı Münür Gftndotdu, dündü~ 
nında çalışırken elindeki bıçak kayarak sOI 
ellni kesm\ş, fazla kan zayi ettıttnden cer • 
rahpa§a haStane:ılne kaldırılıruftır. * Koför Artfln idares!ndekl 369 numar• 
ıı kamyon Kuruçeşmeden Taksime gider • 
ten, Kışla geçldlnde, kamyonda tfttün bal
yaları üzerinde oturan amele Ömer sarSJll" 
tıdan müva1.enesln1 kaybederek y~te dilf • 
müş '\"e muhtelif yerlerinden yaralanmış • 
tır. Yar:ılı Ömer Beyoğlu hastanesine kal " 
dınlmıştır. 

Bir kamyon bir hayvana (arot1 . ' 
Şoför Ahmed ldareslndekl '°71 numar~ 

lı kamyon dün Harbiyede Mecidlye toyiln • 
de Ahmedin mandıraaında çalı§all Jl.ehın~_: 
dln sut yüklü hayvanına çarpmış, hayvau
yaralamıı ve 20 kilo sütii dökmüştür. Şofili 
Ahmed adliyeye verllm1ftlr. ,,. 

- Halime nhtımda rastlamıştım. Va -
pur yanaşınca yanımdan kayboldu. Son
ra, bir ~ilah sesi suydum. Ben de vuru -
lurum diye 'kaçarken, jandarmalann attı
ğı kurşunla ayağımdan yaralandım. İl -
yasa silah atmağa da, teşebbüs etmedim. 
Benim, bir şeyden haberim yoktu, de -
:niştir . 

.. İ~z Kralının küçük kardeşi Kent Bundan sonra bir kaç şahid dinlenmiş, 
~uku, bal~ tutmağa ~k. n_ıeraklıdır. duruşma diğer şahidlerin celbi için talik 
:\: ukarıdakı resimde kendisını, men - edilmiştir. 

8 kilo esrar yakalandı 

Pendik vapuru İstanbula gelmek 0.
Yalovadan hareket edeceği sırada giinırtl 
muhafaza memurlan, sahibi bulun~ 
iki sepetten şüphe etmişler, sepetleri aı•r.
aramıflar ve 8 tno kadar esrar bulmtı41at " 
dır. Sepetlerin kime ald oldutu anlaflla 11 

mamış, sahibi aranmata b~amlftır. -

sup olduğu ·~n~_a ~_atör ~ıık t~ - . Bir sahil klrhk suçlusu 
tucular• cemıyetının dıger azaları ıle t . . 1 d"ld. 
beraber, çok sevdiği bu sporu yapar - eYKI e . 1 
ken görüyorsunuz. Bahaeddin isminde bir genç sahtekar 

1 

i ki ahbab çavuşlar Güve yen ~klerine karşı çare 

l 



27 İkin.eite§l'İn 

"Ben bir tımarhane kaçkınıyım!,, 

Bir kadın sesi yükseldi: 
" Açın kapıyı, yoksa! .. ,, 

Kadın, sözünün eri imiş... Camlar inmeğe başlayınca 
~lim ağabey seslendi: ''Getirin şu kadına bir gömlek!,, 
- Röportajı yapanı F anılı Kii~ -

(Terdme ff ltt1bu hattı IDl.lıtus4114 

Timarhanede ölen delilerin ~~rl k4vanozla1'd4 htfredillyor 

- 36 - - Söyle bakayım, Tali.mhane meyda-
-- A ... Vallahi artık dayanamıyaca- nına apartımanlar yapılmış öyle ırJ? 

ğım. Bizleri ne vakit çıkaracaksınız? - Evet.. 
Bana bak bana! Salim misin nesin? Ya - Beyazıd.la, Aksarayın arası da dol-
bizi dışan çıkar yoksa.. muş diyorlar. 

İnce, cırtlak bir kadın sesi.. Allah - Evet.. 
Allah burada kadınlar da mı var? Sa- - Kadıköyüne de tramvay getirmiş-
bahtanberi görmemiştim. Etrafa bakı- ler ha? 
myorum, görünürde kimseler yok: - Evet.. 

- Bana bak, Salim ağabey! Aç ka- - Desene ki canım Kadıköy mah-
pıyı diyorum, aç! Yoksa camları indiri- voldu.Köylüğünü kaybetti. İyi ama 
rim ha!.. Kadıköye tramvay yapılmasına köylü-

Ses bizim odanın ilerisinden geliyor. ler nasıl razı oldular? Oranın hususi-
0 tafafa doğru gidiyorum. Salim ağa- yeti sessizliğinde idi. Ah, saat 1 1 ile 12 
bey önlüyor: <Hasında Moda sokaklarında. dolaşma-

. - Yasak, haydi odana bakayım. ğa bayılırdım. Her evden bir piyano \'e 
Ve omuzlarımdan yakaladığı gibi be- ya bir keman sesi yükselir. Zaten ka-

ni odanın ortasına fırlatıyor. fir yerin neresi güzel değildir ki .. çar-
Hacıyatmaz gibi kalkıyorum. Dışarı ş:sında bile başka bir renk, başka bir 

çıkmak jstiyorum. Fakat kapı yüzüme şey vardır. Hele Şifa, hele Şifa?. Yer
kapanmış. Arkadaş1ar dışarıda. Ben de vantın gazinosunda bir kadeh rakı iç
koridora açılan pencerenin önüne koşu- mek ne zevkli işdir? 
yorum. Kadm sesi gelmekte devam edi- - Şifaya da evler yapıldı. 
yor: - Ne! Yahu oraya ev yaptıranlar, 

- Aç kapıyı, aç diyorum.. açmıyor Allahtan da mı korkmadılar? O güze
musun? Camlar gidiyor ha!.. Sayıya- Ilın yere ev yapılır mı? Ah, şu bir se-
ı-um: Bir, iki, üç! neyi hayırlısile bitirsem de buraları 

Şangırrrr.... görsem. 
Kadın sözünün eri im~. Camlar git- Bir an gaflete düştüm: 

ti. Salim ağabey, jandarma, Niyazi is- - İstanbulda değil mi idiniz? 
1 mindeki gardiyan, tanımadığım iki ka- - İstanbulda idim. Fakat hapishane-
dın bizim tarafa koşuyorlar, bitişik oda- de .. istediği gibi gezip tonnak, serbest 
nın kapısını açıyorlar. adamlara mahsustur. Ben, yedi sene-

Sa l im ağabey pürhiddet haykırıyor: dir hapisteyim. 7 sene bu, dile koJay .. 
~ - Camları kırdın ha! Havdi Fatma - Vah vah .. geçmiş olsun .. 
hanım getir bakayım gömleği. Giydirin _ Böyle kuru lafları bir yana bırak. 
şuna ve atın taş hücreye! Bövle beylik tıraşlardan hosıanmam. 
Kadın gardiyan çıkıyor, biraz sonra ..:_ Kabahatin neydi? ' 

~inde beyaz. bi_: ~erik~1: .bezi .oldu- _Bir kaza. Maslak yolund:ı üç k:şi 
ıgu halde gen donuyor. Bıtışiktekı oda- gitti. O zaman gazetelerde okumadın 
da kıyamet kopuyor.. mı?. 

Salim ağabey bağırıyor, demin söy- - Anlatsan a şunu? 
ienen kadın haykırıyor. Diğer kadmlar - Vay babam vay. Küçük bevln canı 
da çığlık üzerine çığlık salıveriyorlar. galiba eğlence istiyor. Senin a~hyaca

Bu arada bizim dışarıda kalan cın ar- gın üç kişi mortoyu çekti; öldü. GÖmü:-
kadaş da içeri sokuluyorlar. Pencere- dü gitti. Biz de ölmedik, diri diri gömül 

1 nin önünden ayrılmıyorum. dük. Haydi, sen de ne demiy~ dcrdleri-
ı Saçları darmadağın, sarışın bir ka- rni deşiyorsun? 
J dın, bitişik odadan dışan çıkarılıyor.. Yanımdan uzaklaştı: l SJrtına beyaz bir göğüslük giydirmiş- - Zavallı! 

ler. 1' .. akat bu göğüslüğün kolları yok. Dedim. Kani cevab verdi: 
ı Kadıncağızın kollan da içeride kalmış - Evet, zavallı. .. Biz, elaleme değil, 
ve kalın çamaşır ipile vücudünün ctra- kendimize acıyalım. o, hiç olmazsa, çı
fı sarılmış. Deli gömleği anlaş1lan bu kacağı saati biliyor. Ya biz? Ya biz ka-
olacak!. rarsızlık içindeyiz. Ne olacağız'? Geçen 
Kadını götürüyorlar. cuma günü buraya geldim. Bugün sa-
Yanımdakilerden birisine soruyo- · lı. Tam beşinci gündür buradayım, 

rum: Şimdi bir de içiç diye rapor veririerse 
- Şimdi bu kadın ne olacak? hı:ıpı yutarım. Artık doğru tımarhane .. 
- Taş odada sabahlıyacak altı ay orada kalırsın. 
- Taş odada mı?. - Fena mı, tedavi olursun? 
- Evet.. - Geç Allah mı seversen bunları ... 
- Böyle elleri bağlı mı yatacak? r.e tedavi olurum, ne bir şey .. ::>oğaz 
- Tabii.. tokluğuna ta~ kırdığım yanıma kar k:ı-
- Üşümez mi? lır. 
- Kimin umurunda.. - Neden? 
Deli gömleği giydirilen kadm·n sesi - Neden olacak, orada istediğim ka-

bala duyuluyor. c!ar eroin de bulurum, morfin de1 es-
Dıc;arı çıkan kadınlar sigara içiyor- rar da .. [•] (Arkası var) 

lar. tpek pijamalı bir hastadan mada 
herkes içeri girmiş. Onun galiba husu
si bir müsaadesi var. 
Odanın içine sağlı sollu oturuyoruz 

· Karnik birdenbire bana soruyor: 

[•] Bunlar doğrnd.an doğruya Ka
ninin sözleridir. Tımarhaneye girdik
ten sonra bu hususta edindiğim kana
atleri bifülıare yazacağım. 

SON POSTA 

~=wam 
Fikri hareketlere ihtiyacı olan 

bir genç 
1stan.buldan C. 

Sezen imzasile so
rulu.yOT: 
-Mtıva.ffaJe ola

·cak mıyım? 
Hayale ne ka· 

dar ihtiyaç varsa 
fikri hareketlere 
de bir o kadar lü
zum vardır. Artist-
leri, sinemayı, sev 

mek macera heveslerile birleşmemişse 

ümidsizliğe kapılmamak daha doğru o -
lur. 

~ 

Zeki bir tip 
Eıki§ehir ok•-

11 u c ıı lor ı mı z.. 
dan- Mahmud da 
karakterini.n tahıi
lini istiyor: 
Yalnız kendisi i~ 

çin zeki ve hayırlı 
ohnak iyi bir şey 
ise de etrafa taş

mak, başkalarının 
gönlünde yer tut. 
rrık ta llzınıdır. Mücadele ve münakaşa 
kabilıyetlerınin kısır kalmaması için sar
fedilen em.ekler itidali aşmamalıdır. 

Nisbet dairesinde muvaffakıyet 
Beyoğlu.ndan 

· ' ~ DemiT ao
ruyor: 
. - Muvaffak ola
cak mıyım? 

Orta halli bir ka
~ç, bazan yük
sek menfaatlerden 
daha faydalı olabi
lir. İhtirasa yol aç
mamak şartile mu

vaffakıyet, nisbet dairesinde herkese so
kulabilir. 

Çalışmaktan yılmayan bir tip 
Bursa okuyucu

lanmızc:Um. İlycu 
da. §Unu soruyor: 

Kanaatkar olan 
ve arkadaşlarile i
yi geçinmesini bi
len, tuttuğu işde 

muvaffak olınası 

ıçın çalışmaktan 

yılmaması lazım
dır. 

Son Posta 
Fotoğraf tahlili kuponu 

Is im 

Adreı • 

vEZ.NE 

~ ... 
' . 

/~ j ... ' ~ 

( ;...., , 

• • 
• • 
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Tar;hi ledkikler: 

Düellonun Tarihi 
On üçüncü Lai zamanında düello bir veba salgını gibiydi. Kimse 
canından emin değildi. Sokaklarda iki üç yüz ölünün kanlar içinde 
serili bıılunduğu günler olmuıtu. Düello edenlerin çoğu bir takım 
macera adamlmı 11e •er•erilerJi. Zenginler bunlar va•ıla•ile diledik-

lerini öldürtürlerdi. 

Yazan: Turan Can 
-1 

Bigalı bir okuyucu~ ---------------...,---
muzdan mektub al -
dık. Arkadaşlarından 

bir kaçile birlikte~~~~ 
kütüphanede oturur

ken söz düelloya geç-
miş. Her biri bildik
lerini söylemişler, 

fakat tam bir netice
JJ varamamışlar. Bu 
hususta tenvir edil -
melerini rica ederek 

düello hakkında se -
kiz on sual soruyor. 

\.:~::-.~~ 

Sualler dikkatle ve ___ _ 

etraflı tertib edilnüş. 

Bunları yazmıya 1ü ~ 'f( r;-'-,..,... ..... _c..._ 
zum görmüyoruz .. /\) )1-;t\J ~ / l / 
Muhtelif eserleri ted- ı ~ ..... ,Ji~ y 1 ı1tYl)'ı\11ifv11: 
kik ederek edindiği -
miz bilgileri, romanlarda, yerli ve ya
bancı gazetelerle mecmualarda buna dair 
okuyup ta hatırımızda kalanları yaZ!yo

ruz. Bunlar ayni zamanda meraklı okn
yucumuzıın bütün suallerine cevab 1.eş-
kil edecektir. · 

* Düello iki rakib veya düşman arasın-
daki ferdi harbdir. Latincesi (duelluır.)

dür. (Düo = iki) kelimesinden gelmiştir. 
Dü~manlığı insanın asıl tabiatinde mev
cud olan k1skançlık, gurur, kan dökmı:k 
arzusu gibi kötü ihtiraslar doğurur. Bu 
ıhtiraslar yaradılıştanberi mevcud oldu
ğuna göre düellonun tarihi de insanla 

beraber başlar. Tarihte ilk olarak düello 
eden çifti tayin etmek istersek ilmi cep
heden bunu tesbite imkan yoktur. Faks.t 

dini kitabları gözönünde tutar ve onl:ı

rm yazdıklarını insanlık tarihine mal e
dersek hiç şüphesiz ilk defa düello yapan 
insanlar Habil ile Kabil'dir. Bu da ken
disine isabet eden çirkin kızı beğenmi
yerek giizel kızı almak istiyen Kabil'in 

ihtirasından doğmuştur. Zavallı (kadın) 

erkeklere ilk defa kan döktürmek güna
hını, kendi elinde olmaksızın, işletmekle 
bahtsızdır. 

Eski devirlerde düello ancak harbler
de, iki düşman ordudan çıkan savaşç:lar 
arasında olurdu. Bunlar, iki ordu bütün 
varlıklarile kapışmadan önce meydana 

atılırlar; iki tarafın ortasında dövüşür
lerdi. Öldüreni öldürmek ve intikam al
mak üzere ölenin ordusundan bir başka
sı ortaya atılırdı. Tabiatile bu düelloyu 

yapanlar orduların en tanınmış ve usta 
yiğitleriydi. Bazan iki büyük ordunun 
çarpışmasına lüzum kalmadan iki ada
mın çarpışması neticesinde büyük dava
nın hallolunduğu, galib ve mağlUbun ta
yln edildiği olurdu. Harbe meydan ver-

memek için şahsan dövüşme teklif eden 
kumandanlar da olmuştur. 
Miladdan bın sene kadar evvel Davud ile 

(Golyat = Calot) arasındaki düelloyu bil
miyen var mı? İsrail ordusu düşmanla kar 
şılaşınca dev büyüklüğündeki Calot'tan 
herkes korktu. Hükümdar onu öldürecek 
olana kızını ve kumandanlığı vereceğini 
söyledi. Davud, dev gibi düşmanının ba
şına bir sapanla taş attı, vurdu ve yara
ladı, sonra kılıcile başını kesti. 

Romada Horas ve Küryas'ların dii~ilo
ları meşhurdur: Bunlar bir defada doğan 
üçer kardeş idiler. İki düşman orduya 
mensub bulunuyorlardı. Üstelik Kür~ 
yaslardan biri Horaslardan birinin kıl 

kardeşine nişanlı bulunuyordu. Horas 
lardan 1kisi öldü. Karşı tarafın üçü de 
yaralandı. O zaman sağ kalan Horas düş
manlarını birbirinden ayıracak Şt!!dlde 

manevralar yaptı, ayırdı ve birer birer 
çarpışarak öldürdü. Bu ölüme esef eden 
\•e onu alkışlamak istemiyen kız kardeşi 
Kc:.mıli c-~e kılıcile yere serdi. Korm·yın 
buna dair manzum trajedisi pek meş

hurdur. 
Orta zamanlarda dava edenle dava e

dilen arasında yapılan bir çeşid düello 
vardı. İ)i kılıç kullanamıyan, yahut kor
kan bir adam, haklı da olsa kendisinden 
zorlusunu dava edemezdi. 

O kadar ki erkekler ve bilhassa bütün 
zadegan için davanın en tabii neticesi 
düellodan ibaretti. Dava edilen adam 
karşısındakini veya şahidi düelloya sü
rüklemek için elinden her geleni yanar
dı. O zaman dava bir harb halini alır, 
mahkemenin vazüesi de bu harbin şa<t
larını tayin ve neticesini tesbitten ib::ı.ret 
kalırdı. Şövalyeler düello için zırh, kal
kan ve kılıç kullanırlardı. Zadegandan 
başkası kalkan ve deynekle çarpışırıar
dı. Bu usul pek çok yayıldı. O kadar ki 
bazı malikanelerdeki esirler düello et
meyi büyük ve şerefli bir imtiyaz sayar
lardı. 

Kadınlaı ve sakat olanlar düello rde~ 
medikleri için kendi yerlerine birer adam 
seçebilirlerdi. Bu düellolar cinayet i~
lendiği zaman öldürülen tarafın dava c-t
rnesi netice~inde yapıldığı gibi mülkiyet 
ve veraset davalarında da olurdu. Hal.ta 
hukuki bir iş için düello yapıldığı göriil
mü,tür. Onuncu asırda Almanyada 1:.1-
rinci Oto, yeğenlerini, oğlunu veraset 
hakkından mahrum edip edemiyeceair.i· 

<> • 

on ü~üncü asırda Kastil kralı Alfo11s, 
krallığına Roma hukukunu kabul ettir
mek lazım gelip gelmiyeceğini kararlaş
tırmak içm ikişer şövalye arasında dü
ello yaptırmışlardı. 

Zadegan mahkemelerinde bir hil 1(mü 
feshettirmek için de düello edilirdi. Ciin
kü orta zamanlarda Avrupa adliyçslnde 
istinaf veya temyiz yoktu. Davayı kayb<?
den adam, hüküm vereni düelloya davd 
etmek suretile hükmü iptal etti~cbi!irdi. 
Bir adam~ şahidlikten alıkoymak için de 
düello yapılırdı. Bu hcsabca. gözü pek, 
bileği kuv,•etli, kılıcı zorlu olan bir ~ö
valyP, her haltı yapabilir, ortalığı göz 
göre göre kasıp kavurabilirdi. 

insan hür doğar, hür yaşar ve lıür ölü;-. 

.Bu çesid diie1Iolar Cermenlerde pek 
çoktu. Meşhur Fransız hukukçusu \'e 
(Kanunların ruhu) adındaki değerli rıse
rin muha!'riri olan Monteskiyo bu adetin 

Ecnebi karikatürü - (Devamı 14 iinci.i sayfada) 
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Çok mütevazi bir yıldız 
''Büyük yerlerde gözüm yok. Beş sene sonra sinemadan 
çekilip evleneceğim. iki çocuğum olacak. Kocamla sık 

sık sinema, tiyatro ve konserlere gideceğiz ,, 

Güzel sesti Fransız yıldızı Lily Pons 

Amerikada film çevirmekte olan güzel 
sesli Fransız san'atkarı Lily Pons Ame
rikan halkını teshir etmeğe muvaffak o
lan başlıca yıldızlardan biridir. Avrupa
da pek fazla tutulrnıyan bu san'atkarın 
filmleri Amerikada büyük bir rağbet ka
zanmaktadır. 

Lily Pons, geçenlerde kendisile görüş
müş olan bir gazeteciye şunları söyle
miştir: 

- Sinema ve tiyatro alemlerini beş 
sene sonra, yani 1942 senesinde kat'i su
rette terkedeceğim. 1942 senesinden iti
baren artık sakin bir aile hayatı yaşama
ğa başlıyacağım. İzdivaç ile san'at ale
minin imtizaç edemediğini bildiğimden 
şimdiye kadar izdivaçtan hiç bahsetme
dim, izdivacı bundan dolayı düşünme

d im. Fakat 1942 senesinde artık izd!vaç 
edE>ceğim, rnes'ud olmasını dilediğim bir 
aile yuvası kuracağım. 

O zaman yegane arzum kocamla tiyat
ro, sinema ve konserlere gitmek olacak
tır. İçinde yaşamış olduğum hayatı uzak
tan seyretmek, benim için herhalde hoş 
bir şey olacaktır. 

R. K. O. film kumpanyası hesabına çe
virmekte olduğum üçüncü film: cHittin .~ 

a new High> tir. Yakında bitecektir. Bun
dan sonra üç film daha çevireceğim. Se
nede bir tek film çevirmeğe karar ver
dim. Bu arada radyodaki konserlerinıe 

ve Nevyork operasındaki oyunlarıma de
vanı edeceğim. 1942 senesine doğru ya
vaş yavaş faaliyetimi azaltacağım. San'at 
hayatıma vedaımın tedrici olmasını ar· 
zu ediyorum. 

Fransaya dönmiyeceğim. Amerikada 

Kocamı şimdiden seçtim. Biri kız, di
ğeri oğlan iki çocuğum olmasını istiyo-
rum. 

.,.~~-ft.J'w"t~~ 

"/pek,, sinemasında: ı •Melek,, ve• Saray. da: 

Kanun Harici 
1
Mahkiimlar Kalesi 

cKanun Harici> nden bir sahne Annabella Ma.hkt1mlar Kalesinde 

Oynıyanlar: Waren William, Karen Oynıyanlar: Annabella, Pierre RE!noir. 
Morlay, Lev.r:is Stone. Mevzuu: Via.na, çocukluğundanberi 

Mevzuu: Doktor Filip, arkadaşı Ste- Lehistanın istiklali için çalışmakt:-ıdır. 
fenson'un karısmın ölümünden mes'ul Babası dahi ayni sevdayı güdüyordu. Bu

görülerek mahkemeye tevdi ediliyorsa nun uğuruna kurşuna dizilmişti. Genç kız 
da kurtuluyor. Mahkemenin kararına kendine mevdu vazifeyi ifa için evlen
rağmen Stefenson onun kendi hastane- rnek üzere kılisede bulunan valiye bom
s!nde çalışmasına mani oluyor. Bu yüz- b1 utıyor. Fakat tesadüfen vali yerine 

den Filip hayatını başka yerde kazanma- (Mc.hkl'unlar Kalesi) denilen yerin ku-

g~a koyuluyor. cı·var mandanı Kont Stefans yaralanıyor. Yüz
şehirlerden birındc 

yerleşiyor başı bayıldığı sır~da pencereden kendi-

İlk hastası hakim Abod'un uşağıdır. ııine bakmakt~ olan bir genç kızı fark'?
Hakim hu vesile ile doktorla ahbab olu- diyor. Hastaneden çıktığı sırada dahi 
yor. li'ilip kendisini herkese sevdiriyor. hastabakıcı kıyafetinde olarak ayni kızı 
Stcfenson bunu haber alınca kız kal'deşi görüyor. 
Margrıti hakim Abod'a gönderiyor. !\far- Ayni güB, Viana hasta bakıcı olarak 
grit yanlış bir isimle kendisini dokto!'a Parise hareket ediyor. Nişanlısı Cesar 
ta tıyor A . _ birkaç gün sonra kendisine mülaki 0la-

nı · z sonra sevışmcge başhyor- caktır. Fakat hududu geçerken yakalanı-
lar. Doktorun arkadaşlarından Fıed'in 

. . . . _ 1 yor ve virmi sene ağır hapse mahkum 
annesı Margrıtın getırmış oldugu gazi!- d'l' - ... ~. b h d' . p . 

SON P&STA İkinciteşıiıl 
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Kitablar konuşuyorlar 
Yazan : ismet Hulusi 

Evde herkes uyu
muştu. Salonlar, oda
lar karanlıktı Sakı:ı
daki kütüphanede 
bulunan kitablar a -
rasında bir hareket 
oldu. Sert bir ses du
yuldu: 

- Ne o Çalıkuşu 

gene muzibliğe mi 
başlıyorsun? 

Çalıkuşu - Öf bu
rası da bizim Dam -
dösiyonun koridor -
ları gibi sessiz .. canım 
sıkılıyor. 

Bir çalgıcının se -
yahati - İstersen eğ
lendireyim. AHredle 
Frederiğe birer par
ça çaldıralım mı? 

Arsen Lüpen çal -

:ak sözünü işitmiş- l\\\l\W 
- Ne var, burada 

benden başka kimin 
çalmak haddidir. 
Şarlok Holmes a -

tıldı: 

varım. yorsunuz, öyle enkompresansibl bir lang ı Nedim divanı - Buradayım, senden 

Ölmüş bir kadının evrakı metrukesi ki anlamam empasibl! otu~. kit~b ötede .. 
içini çekti: Kara Davud - Vur bre hey, ne olu- .. ~zuli - Ne o seni biraz şişmanlamı~ 

- Dikkat edin ben 

- Öf ne kadar muztaribim, ne fena ı yorsunuz be .. Cildimin içinde uyuyorl- goruyorum, yoksa bana mı öyle geliyor? 
şeyler arasında kalmışım. Alamı ıztı- dum. Birdenbire Fatih geldi zannettim ~edim ruvanı - Semeni kazib dedik• 
rahatımı guşü tabiat bile duydu da etra- de uyandım. bu ne gürültü. lerı şey. 
fımda bulunan rüfckam bunlardan bir Binnaz - Ay ay ödüm koptu. Ya:nıma Füzuli divanı - O da nasıl oluyor? 
.::erre haberdar değiller. Kulyabani gelmiş oturmuş, koskoca kü- Nedim divanı - Evin kızı, aşıkmdan 
Aynştayn - Şimdi sizi dinliyecel..\. de- tübhanedc sanki başka yer yok mu da bu- gelen mektubları benim içimde saklıya~ 

ğilim, zaman ve mekan nazariyelerimin raya koyuyorlar. da o yüzden şişman görünüyorum. 
isbatile uğraşırken etrafımda tuhaf tu- Üful - Doğrusu sevgilim bu insanlar Kamus - Vallahi bunu hiç anlamıyo~ 
haf gıirültüler yapmanıza tahammül e- çok tuhaf şeyler, ben her vakit senin ya- rum, biz öteberi saklamak için mi yaratıl .. 
demem. nında kalmak isterim, beni oraya bırak- dık? Evin oğlu da cebinde getirdiği rakl 

Kant - Doğrusu Aynştaynın hakkı mazlar da buraya getirirler. Bir yanımda şişesini benim arkamda saklıyor. Doğru .. 
var, ne fenn yere düşmüşüz. Herkes baş- Arsen Lüpen var, öbür yanımda Cingöz su buna çok kızıyorum, bir gün yerimden 
kasının hukukuna tecavüz etmekten çe- Recai, ben bu hırsızların arasında yaşı- düşüp rakı ş.işesini meydana çıkaracağım. 
kinmiyor. yacak kimse değilim ama! Rübaiyat Omrü Hayyam - Kamus kom 

Ruhulkavanin - O bahsi içimde bula- Arscn Lüpen - Ağzını topla, ben hır- şu, sen de olur dost değilmişsin, onu ha-1 
bilirsiniz, hele bir bakın. sızsam da namuslu hırsızım; bütün Fı:m- na haber verseydin ya, bir güzel içerdim. 

Kulyabani - cMuhsine kaltak. sada meşhurum. Ustam Moris Löblane'a Terkibi hend - İç bade güzel sev 
cAt bize taklak> söylersem sPni oradan alır da yırtıverir. var ise aklı şuurun» 
cLak lak lak lak lii.k"I Şarlok Holmes - Lüpen gene sesin cDünya var imiş ya ki yoğ olmus ne 

Adabı muaşeret - Aman ne ayıb şey- ç1ktı. Kendine pek güvenme, yakalar, e-
ler .. bunları da kim söylüyor? linc kelepçeyi takarım ha! 

Mürebbiye - Bu benim muharririmin Ceza kannnu - Müruru zamanı unu-
eserlerinden biridir. tuyorsun Şıırlok Holrnes, böyle şeyier 

Mektub Nümuneleri ~ Aman ne gü- yapnııya ~alkmadan bir kere bana danış. 
zei ses, bu ne tatlı ahenk, gerçi şive bo- Salname - Ama tarihi tesbit edebil-
zuk ama kulağıma hoş geliyt)r. mck için daha evvel de bana danış. 

Şıpsevdi - Vallahi ben de bayıldım. 'farihi umumi - Neden bahsediyorsu· 
385 satır - cTrak, trak,> nuz; hangi tarihten? Romalılardan mı, 

ıTiki tak. Yunanlılardan mı, yoksa Fransa ihtilali 

cHepini.ze birden 
yorum ha, 
cZırıltıyı bırak.> 

söyhi- kcbirinden mi? 
Usulü defteri - Bana soracağınız bir 

şey ,·ar ıannederim .. Defteri kebir dedi
ğin izi duydum da .. cKafanıza dank> 

cEtti mi hey.> 

Zavallı Necdet - Ne kaba şey, doğru· 
su böyle kaba ruhlular arasında bulu!1-
mayı hiç istemem. O ne' sözler.. keşki işit
meseydim. 

Cezmi - cMaderle peder olup bahane> 

cSevketti kaza beni cihana> 

cHanzade idim viladefr:nde.-> 
Abdülaziz nasıl hal'edildi - Ne ne vi

ladetinizde hanzade miydiniz? Bu çok 
ıyi.. Biliyorsunuz ya bugünlerde bu tarz
d<t kitablan. revaç var. 

Makyaj ve yüz tuvaleti - Kim demiş, 
bu zamanda benden başka b:r kitaba 
müşteri ~ıkacağını 7annetmiyorum. Hat
ta burada bile evin bayanı beni okur, kü
çiik bayanı beni okur. hizmetçisi beııı o
kur, gelen misafirler karıştırırlar. O yüz
d~n bakın yapraklanmın uçları ondüle 
oldu. 

Muhabera1ı ticariye - Seni, beni an
mış olduklarını zannetmem. Burada 
iğrapta mahallimiz bile yok. Evin bay:
nı işden çıkardıkları zaman giıya ticaret 
yapacaktı. Bizi aldı, bir kere karıştırdı, 
bmıktı. 

İcra ve iflas kanunu - Sonradan da 
heni aldı a>na benden de bir şey anlıya

rnadı. 

Karacôz kitabı - Hay hak şem'a yak
tım, perdt:: kurdum, gösterdim zillü ha-

yal. 
Nasreddin Hoca - Vay Hacivad sesi

ni duydum, sen neredesin? 
Karagöz kitabı - Buradayım ama seni 

tanıyamadım. 

N asredcUn Hoca - Benim canım Hoca 
Nrısreddin, hani eşeğe ters binen Hoca 

Nasreddin. 
Binicilik - Eşeğe ters binmekten bah-

sediliyor, halbuki bende böyle bir şey 
yazılı değil, müellifim acaba bunu bıl

miyor mu? 

umurun> 
Yeşılay mecmuası - Ne o burasmı 

meyhaneye mi benzeteceksiniz.. olmaz, 
protesto E:derim. Kat'iyen müsaade et .. 
mem! 

Handan - Hem birçok kadınlar da 
var, onların arasında oturup içki içmeniz 
doğrusu çok ayıb olur. 

Aşkı memnu - Kadın dediniz de nkh~ 
ma gcidi. Burada biz kadın, erkek birbi•, 
rimize çok yakın oturuyoruz. 

Safahat - Ben buna evveldcnbcri mu .. 
arızım. Ö:f ve adete uymıyan bu hal be .. , 
ni rencıde ediyor. ; 

Şarlok Holmes - Evvelki akşam el 
ayak çekildiği zaman gizlice gözetlemiş• 
tim. Gördüklerimi söyliyeyim: Froyd 
yok mu? 

Froyd - Ne olacak1 ne var? 
Şarlo~ Holmes - Söyliyeceğim. Sen, 

üzerindeki kapağı açmış, Azadeyi kapa• 
ğının altına almıştın? 

Kanunu medeni - Ne ayıb şey .. utan· 
mıyorlar d"l .. birbirlerini seviyorlarsa 
gelip bana söyleseydiler; derhal evlen• 
meleri ıçm yol gösterirdim. 

Cingöz Recai - Ben de bir hediye ge· 
tirirdim. 

Kerem He Aslı - Ah ah gene derdlc• 
rim tPprendi. Bir türlü sevgilimi elde f4 

demc.:nijtim. 
Ladam Okamelya - Ya benim başı• 

ma gelen, sevgilimin ölüsüne bile yed• 
şememişlim. 

Zavallı Necdet - Of gene ayni derd .. 

Mavi Siyah - O benim de derdimdi. 
Mesnevi - Menki her cemiyeti nalan 

şüdem. 
A 1 e ı •yor. "ıana u ava ısı, arıste, Koı1t 

telerden doktorun macerasına vakıf olu-
1 
stefandan alıyor. Nişanlısı ve arkadaş-

yor ve bunu herkese yayıyor. Bu yüzden larını görebilmek ümidi ile Stefan ile ev
ÖQktor .1leyhine şehirde galeyan baş gös- lf'nmE'ği kararlaştırıyor. Bu sayede silah 
teriyor. tedaı ik ediyor ve günün birinde büvük 

Model - Vallahi kardeş senden, ben
den başkalarının yüzlerine bakan kal
madı. Doğrusu öteki arkadaşlarım hesa
bına müteessirim ama, kendi hesabıma 
da memnunum. 
Rübabı Şikeste - cİnan Haluk ezeli 

bir şifadır aldanmak.> 

Füzuli divanı - cAşk derdile hoşum, 
el çek ilacımdan tabib> 

cKılma derman kim. zehri derma
nındadır> 

Tedavi usulleri - Hasta mı var, kim
cir?. Derhal yetişeyim. 

Varan üç - cAy battı güneş doğdu> 
cKalbimde ateş doğdu.> 

Bu sırada Fred'in babasının çok has' a 1 b:r isyan çıkıyor. Stefan bu işde ka~ısı
olduğu ve tedavisi için gelmesi isten;yor. 1 r.ın parmağı olup olmadığını anlamak 
Doktor arne!iyat yapıyor ve muvaffak iç~n dışarı çıkarken bir kurşunla öldürü
oluyor. Njhayet hakim Abod'un şehadeti lüyor. Sabc.hleyin şafakla berab-!r hüıri-
ile doktor kurtuluyor yete itavuşan mahbuslar uzaklaşıyorlar. 

Model - Aldatıyor muyuz, zannedi
yorsunuz .. Öyleleri var ki sizin adınızı 
okudukları zaman, ne olduğunuzu anlı
yamıyorlar ca birbirlerine soruyorlar. 

Nedim divanı - El'aman ey dili müş
külter sual oJrnuş sana .. 

Sözde kızlar - Monşer bence konuşu-

Rübaiyat Ömrü Hayyam - Hasta yok, 
Füzuli bir beyit söyledi. 

Nedim divanı - cNedim namına bir 
şairi cihan varmış> 

cKemendi zülfüne düşsün ilahi ol ayar> 
Füzuli divani - Nedim neredesin? 

Bütün kitablar birden - Varan üç b:zi 
ikaz etti, güneş doğuyor. 

- Aman :::usalım. Herkes yerli yerine• 
Bütün kitablar kütübhanedeki yerleri· 

ne yerleşirler. 
Sabah olmuştur. 

maz. 

Artık sesleri dıtyul· 
İsmet Hulıi.si 
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IKADON 1 

Oç elbise gibi kullanllan 
iki takım 

1 - 1J zun ceketli 
bir tüvit takım . 

2 - Tayyör b!çi
ıninde iki parçadan 
ibaret, düz jerse vtya 
dradan bir rop. 

Bunları şu üç şekil
de kullanırsanız üç 
şık takımınız olur. 

Solda - Tayyör 
şr klindeki jerse ta
kım. Rengi kahve 
n ngi, koyu' mavi, 
bordo veya koyu ye
ş il olmalıdır. 

Ortada - Ayni ce
h tin altında öbür 
takımın eteğini giyi
n irseniz çok kullamş
lı bir elbiseniz olur. 

Sağda - Jerse ta
kımın eteği, tüvit ta
kımın ceketile şık bir 

takım olur. Hele bu 

tüvit ceketin rever-

' ) 

Erkek ve kadınların sokaklarında 
mayo ile dolaştıkları şehir 

Köstencede gör_.: iiklerim bana şu kanaa'ı verdi: İncir yapraklarının da giyinip 
h.uşanına ma.:aı.alarımızda teşh'r edilc.ilderini göreceğimiz gün uzak değildir 

Y cuan: Kemal Ragıb 
.,.._ 1 -

leri ayni jerse veya dradan olursa. 
Bu tarzda iki takıma sahih olan her 

kadın bu takımı üç elbise tarzında kul-

!anabilir .. Her elbisede ayrı bir güzellik 
olduğu gibl ayni zamanda da üçüncü bır 
elbise masrafı elde edilmiş olı.ır. 

Hani, Parise git.miyenler şöyledir am::ı 1 
ya gidenlerin babası, büyük babası bu 
şereften mahrum kalmışsa onlar d.a ne 
olur, diye eski bir hikaye vardır. Bugün
lerde f>ek çokları, anlaşılan kendi çocuk
larını, torunlarını böyle korkunç bir le
keden korumak için yollara döküldüler. 
Paris sergisi yüzünden bütün Avrupa şi
rr.endifotlerinde yarıdan fazla ucuzluk ta 
var; bu da başlı başına bir fırsat. .. Ki
misi yol !ıazırlıklarını yapıyor, iki lakır
dının arasında bir sırasını getirip Parise 
gideceğini anlatıyor. Kimisi de git:miş, 
dönmüş bile ... Onların pek çoğu pişman ... 
Sıcaktan bunalmışlar, sergi yerinde ~arç
tan, tuğladan başka bir şey görememiş
:cr. Otellerde yer yokmuş, pahalılık büs
bütün artmış, hemen hepsi böyle ::;öylü
) or. .. Saçlar kısaİ~dın bilmelidir' 

Son modeller, saçların kısaldığını açık 
bir şekilde ortaya koymuyor mu? Vakıa 
hala çok bukleli uzun saçlar yok değil. 
Bunlara (güzel değil) demek te haksızlık 
olur. Fakat son saç modelleri arasmda 
kısa kesilmiş olanlar gittikçe artıyor. 
Kulakları açmak pratik ve kolay düzel

Sabun krıntılarından 
istifade ediniz 

1 - Sabun kırıntılarını toplayınız. 

Porselen veya cam.dan bir kaba koyunuz. 
Sonra bu kabı yavaşça sıcak su dolu di
ğer bir kaba daldırınız. Sabunlar eriyin
ciye kadar bekleyiniz. Eridikten sonra 
bunun içine bir iki damla gliserin, birkaç 
damla da kolonya damlatınız. Bir süzgeç
le süzünüz. Küçük kalıblara dökünüz. 
Donduktan sonra çok güzel tuvalet sa
bunları elde etmiş olursunuz. İçinde (gli
serin) buiunduğu için cildi tahriş etmez. 

2 - Sabun kırıntılarını, beyaz fanilfi
dan bir küçük kese dikerek içine doldu
runuz ve alelade sabunla elinizi yıkar 

gibi bununla ellerinizi yıkayınız. Kırın 
tılar ziyan edilmemiş olur, 

* Soğan; yemekfen başka 
nelere yarar? 

ı _ Cam ve bardakları temizlemek için 
başka bir şey bulamadığınız zaman bü
yük bir soğanı ikiye ayırınız. Bunl:ırJa 
cam ve bardakları oğunuz, tertemiz o
lurlar. 

tilir bir şekil olduğu için bunda bir de- 2 - Zamanl~a kara~~ıı~ yağlı boya tab
ğişiklik yok. Fakat ensedeki saçlar göze !olarını da soganla .sılınız, bütün kirleri 
r;arpacak kadar kısalmış bulunuyor. Bu-ı gider, tablo yepyenı meydana çıkar. 
na en mühim sebeb olarak gösterilen 3 - Böcek, arı, yaban arısı, sinek sok-
ıey, kısa saçın daha pratik oluşudur. m.alarına karşı soğan suyu çok iyi gelir. 

Mektebe giden 
"' . . 

v~recegımız 

çocuklarımıza 
yemekler 

Mektebe giden ço
cukların kahvaltı

sı besleyici fakat 
hafif olmalıdır. Sa
bahları çay, sütlü 
kahve yerine çocuğa 
mesela elma gibi bir 
meyva vermek çok 
daha iyi olur. 

Çünkü: Meyva hem 
besler, hem de hazmı 
kolaydır. Hazım me
selesi mektebli ço
cuk için çok mühim
dir. Dikkat ediniz, sı
nıfta uyuklıyan ço
cuk muhakkak midesini ağır yemekler
le doldurmuştur. 

Küçükler için akşam kahvaltısı da 
sab:ıh kahvaltısı kadar mühimdir. Mek
tel:>den ev-? dönen yavruya hemen yiye
c~k bir şey vermelidir. En iyisi bir bar
dak süt. Unutmayınız ki - mümkünse -
her çocuğa günde bir litre süt içirmek 
pek faydalıdır. 

Akşam yemeklerinde çocuğa yemekten 
önce muhtelif sebzeleri karıştırarak ya

pı lrnış bir (sebze çorbası) içirmeyi de u
nutmamalı. Sebze çocuk vücudüne elzem 
olan madeni gıdayı temin eder. 

Taze yumurta, hamur işleri, peynir de 

çocuğun oaşııca yiyeceklerinden olma!ı
dır. Bilhassa ıneyvaya çok ehemmiyet 
vermeli. Yemiş bizde birçok ailelerde 
zevk için yenir. Bunun için ekseriya ye
mek yesin diye çocuğun meyva yemesı:ıe 
m;lni oluruz. Birçok aileler de para mese
lesi yüzünden - bu zevk ve lüks meselesi 
sayıldığı içın - yemiş, yiyeceğe feda edi
lir. Bu da yanlış bir düşüncedir. İcab edi
yorsa çocuğa verilecek herhangi bir yi
yeceği - hatta eti - azaltmalı. Bunun ye
rine meyva vermelidir. 

İşte bu noktalar göz önünde tutulunc:a 
ayni para ile yavruya daha besleyici, da
ha yarayıcı şeyler yedirmek kabil olur. 

Ben, nereye gideceğimi~ belki kendim 
de iyice kestiremeden yola çıkıyorum. 

Geçeceğim yerlerde, eskiden gördükle
rim de ''ar, görmediklerim de. 

Vapur, sFkizde kalkacaktı; ancak saat 
onda rıhtımdan ayrılabildik. Kamaralar 
dolu; giiverteden zor geçiliyor, o kadar 
kalabalık ... Kimisi şezlonglara uzanmış, 
kimisi ambar kapaklarına yatak yaym1ş, 
emzıkli çocuklara salıncak kurmuşlar; 

birisi de el çantasının üstüne rakı ~işesi
ni, domates salatasını dizmiş, ay ışığında 
dem çek iyor .. 

Sevdiklerimiz arkada, Boğazdan geçi
yoruz; her saniye onlardan biraz daha 
uzaklaşıyoruz. İnsan onların değerini na
sıl ayrılık gtinlerinde anlıyorsa, ay ~ydm
lığmda efsanevi bir diyar gibi uzanan bu 
laciverd dağlar da birer ikişer gözden si
Enirken hemen Yapurdan atlayıp gerisi 
genye dönecek gibi oluyorsunuz; bu gü
zeilikleri Lırakıp gitmeğe içiniz bir tür
iii razı o]muyor; dönmek: cBen se!lden 1 
r.asıl ayrılmışım, sensiz yaşar mı imı- ! 
şim?.> diye sevdiklerinize koşmak isti- 1 
yorsun uz!.. J 

Hani cgidip te gelmemek, gelince bul- .. 

j 
..-ı 

mamak. diye bir atalar sözü vardır. B·· Pldja gelenlerin çoğu J1UZmektet1ı ziyade kumlarda yatıyorlar 

söz işte hep kulaklarını:da 5!~lıyor. Aca- bi burada da yabancı olduğunuzu, şöyle muşlar; kimisi bunu da ortadan kaldır
ba ciö?'lecek miyim, dond~g.um zaman 1 bir bakışta, anlayıveriyorlar; aldat~ak mış, göğsünün mahrem diye anılan y~r
s~vdiklerim: bulabilecek mıyım, d iye içi-

1

1 fırsatını da k~çırmıyorlar. Otomobılle !erini şöyle yalancıktan birer mendıl: 
nı~. sızlıyor. . . . bütün şehrin içinde, hemen hemen nerı: sarıp sırtına doğru düğümlemiş, hepsı 

Onünüzde herkes bırbırıne ~~rı~:rıış . ye giderseniz gidiniz, yirmi kuruş verı- öylece caddelere uğramışlar. 
dolaşıyor ... Yalnızsam~, .0~1arı gordukçe ı yorsun uz; sonra rıhtımdan otele kadar Otobüse biniyorsunuz, bir dondurma
siz de kendi sevdiklermızı arıyorsunuz, on adımlıK yol için altmış kuruşunuzu cıda oturuyorsunuz, önünüzde yanmış, 
gene içinız sızlıyor... 1 çarpıyorlar. Vapurda para bozdurduk. kızarmış, kararmış bir et yığını; sırtı kal-

Birinci mevki kamar~larda ~.er tuta~- j 'l'anesi bfrer liraya yakın tutan gümüş çalarma kadar çıplak bir kadın. Bu kızıl 
lar pişman, yer bu:a~a) ıp ta guverte bı- ı paralar aldık. Şehre çıktık: et yığınının üstünde sarıdan çok beyaza 
leti alanlar sevinç ıÇınde. Nasıl olsa, her- G ı ç:ılan E'açlar ..• . . - eçı:nez... . 
kes güverteye serilmış t~ ondan.·· Denız- Dediler. İşiniz yoksa, b.ankaya götürüp Bir zamanlar, peçesının kenarınd~n 
de ufacık bir çırpıntı bıle Y~~· Onu uy- değiştirmek için uzun uzun uğraşacak- bir kadının boynunu, saçlarının birkaç 
kusundan uyandıran vapura ofkelenlyor- telini görmek için içi titriyenler, vapur-. sınız. 

sunuz: Nasıl kıyıyor, göz alabildiğine Oteller dolu, pek te ucuz değ i l. Kös- larda, tramvaylarda perdenin arkasın-
uzanan bu laciverd atlası nasıl da yır- trnceye yakın bir plaj var: Mamaya... dan çırpınanlar, tramvaya binerken e-

tıyor! . 1 ikı üç tan1=1 camii olan bir köy ... Yollara tekleri biraz sıyrılacak ta bacaklarını 
Gece yarısından sonra ~rtalık .bıraz s::- varmcıya kadar her şey daha yeni yapı- şöyle birkaç saniye göreceğiz, diye tram

rinledi; sarmaş dolaş. ge~ınen çıftler .. go- l lı)·or, hiç birisi de bitmemiş ... Yeni, gü- vay duraklarında (bekleşen \".avallılar 
rünmez oldular; hepsı bırer kuy~u kose- 1 wl bir otel var; fakat yer bulmak kabil vardı; şimdi yattıkları yerlerden başla
ye sindiler. Üst gü:erte.d~ UZIJn ı.sk~ml~- ı 0 ,..~il... K~dik küçük, villa gibi, hepsi de rmı jcaldırsınlar; bu çıplaklar diyarını 
!erde yatanlar da bırer ıkışer çekıldı. Ar- , E>pyeni. hAla yağlı boya kokan pansi- gördükten sonra bilmem ama kendi cen
tık büsbütün yalnızs~nız;. bu .~~l~ızlı~t~ ;•onları dola~tık. Yalnız oda kirası diye netlerinde, gene hurilerin yanında kal
sevdiklerinizin hayaline ı~te~1gınız gıbı günde dört lira istivorlar. Yemek yer • rnak istiyecekler mi acaba? Yoksa yeryü
can verebilirsiniz; bu se~s~zl~k~e on lnrl::ı seniz, hepııi altı liranın içinde uyu~ula- züne tekrar dönebilmek için hepsi birer 
istediğiniz gibi fısıldaşabılırsını~. ı hilecek gibi... tcbdilhava raporu almanın yolunu mu 

Ertesi sabah gün doğarken, bırkaç kn- Deniz kenarında vapur biçiminde bir araştıracAklar? 
dınla üç beş erkek anadan. doğ~~ diye - bina yapmışlar; bacası, direkleri, kama- Erkekler de kadınlar gibi. Mayolarla 
mem ama, deniz mayolarıle guverteye raları var. İçerisi spor klübü, güvertesi caddelerde dolaşıyorlar, mayonun üstü
cağıldılar; güneş banyosu yapıyoı;lar. Ö- I Kazino ... U2aktan, göze pek güzel görü- ne pijama ceketi giyip kahvelerde oiuru
tekiler de birer ikişer, köşeden bucaktan I nüyor. Biraz ileride altı yüz odalı yeni yorlar. Lüzumsuz merasimin kalkması 
ortaya çıkıyor. Saçları, sakalları yağ için- bir otel yapılıyor, daha bitmemiş ... Bunu pek fena değil ama, galiba dünya, her 
dE', bukTc bukle kıvrılımış, şakaklarından 1 da Rotnanya cTurizm Ofis> i yaptınyor- bakımdan, ilk kurulduğu günlere doğru 
sarkan Filistin yolcularının arasında gö- ll"UŞ ... Koruyu andıran ağaçlıkların ara- geri gidiyor. Böylelikle günün birindo 
ğiisleri, bağırları yanık, sırtları açık, saç- sında kadın erkek, çırıl çıplak çiftler, incir yapraklarının da, giyinip kuş::ınma 
ları beyaz denecek kadar sarı kadınlar, I kol kola dolaşıyor, koşuşuyor, birbirle- ım:.g:ızalarımızda teşhir edilmiyeceğini 
ayaklarında dallı basmadan, allı yeşilli rinı yakalamıya çalışıyorlar. kim b:lir? 
ipekliden birer pantalon, kırıla döküte Köstencede, şehrin içinde bile erkekler B:zim vapurdan çıkan yolcuların ara-
dolaşıyorlar. Birine bakmıya doyamaz.. kravata, cekete, kadınlar da şapkaya, ço- sında da kravatını sökenler, ceketlermi 
ken yanı başında ötekini görünce içıniz raba isyan etmişler; sokak ortalarında atıp kısa kollu gömlekle gezinenler ÇOK 

bulanıyor. yarı çıplak dol?..şıyorlar. Kadınlar renkii oldu. Kadınların hepsi şapkalarını otci-
Öğleye doğru Köstenceye vardık. Pa- lıa.smadan birflf kısa eteklik, yahut Iad- de bıraktılar, çorablarını çıkardılar. İç

saport, gümrük işleri oldukça uzun sür- verd yiinlüde'tl geniş birer ~antalon yap- lerinde pijama ile sokaklara uğrayınla.r 
dü. Dünyanın 'Pek çok ye.ı;inde oldui!u 'li- mıslar. birer askı ile enselerınden tuttur- ( Deı·amı 13 üncü 3ayf ada) 



Ekmekçiyle Peynirci 

Bayan Ayse fakir bir kadındL İki 
ineği vardı, onların sütlerini sağar, 

siıtle peynir yapar ve yaptığı peynir
leri satarak aldığı paralarla başka ib
tiyaçlannı temin ederdi. Bayan Ayfe"" 

eten peynir alan müşteril«in en ge
diklisi ekmekçi idi, üç efuıde bir Ba
yan Ayşe ona bir kilo peynir ıötürür
dü. Peynire karşılık ta para almaz, ek-

Ekmekçi b\ına çok kızmıştı. Hemen 

önünden önlüğünü attı ve dosdoğru 

karakola gitti. Komiserin yanına çıktı: 

- Bay komiser, dedi, peynirci Ba

yan Ayşe herkesi aldatıyor. Bir kilo 

diye sattığı peyniri tarttım, bir clo
dan ·ki yüz gram eksik geldi. 
Konuser şaşırdı. O Bayan Ayşeyi doğ

ru bir kadın olarak tanırdı. Bir polıs 

- Ba~kası tartmıyor ama, benim e
vimde terazi vardır, dirhem yoktur. 

Ben terazinin bir gözüne bu ekmekçi

den aldığım bir kiloluk ekmeği, öbür 

gözüne de peynir koyarım. Terazi 
denk gelince benim koyduğum peynir 

de bir kilo oluyor demektir. 

Komıser ekmekçinin yüzüne baktı. 

Ekmekçi sararmıştı. Tirtir titriyordu. 

mek alırdı. 
Bir gün ekmekçi merak etti. Kendi 

kendine: 
- Acaba Bayan Anenin bir kilo di

ye getirdiği peynir hakikaten bir kilo
muydu? 

V • peyniri teraziye koyup tarttı. 

Peynir bir kilodan iki yüz gram eksik 
ıeldi 

ıöndertti ve yanına çalırttı. 

- Ne dersin Bayan Ayşe, dedi, se

nin bir kilo diye sattığın peynirler bir 

kilodan :ki yüz gram eksik geliyor:uu1-

Bayan Ayte cevab verdi: 

- Olabilir bay komiser, fakat kaba

hat bende delil! 
- Nasıl sende değil, senin peynirini 

bqkası mı tartıyor? 

- N'e denin ekmekçi. 
Ekmekçi kekeliyor, fakat bir türlü 

verecek cevab bulamıyordu. İş anla

ıılml§tL Eksik malı, eksik olduğunu 

bile bile satan Bayan Ayşe değil, ek
mekçi idi. Komiser, Bayan Ayşeyi ser

best bıraktı ve bir kiloluk ekmek ye

rine sekiz yüz gramlık ekmek yapan 

ekmekçınin yakasına sarıldı. 

VEND BİLMEC~MÖZ 

Masa saati ve 
bir kol düğmesi 

vereceğiz 

Yanyana dizilmiş beş resim koyuyo- Bilmeceyi halleder ve bu resmi ke-
ruz. Bu beş resimde görülen eşyanın sip bize gönderirseniz bır kişıye bir 
soldan sağa sıra ile ilk harflerini top- masa saati, bir kişiye bir çift kol düğ
layınız. Tencereyi, küpü, çaydanı mesi ve diğer yüz kişiye de üzerlerin
ve daha buna benzer eS}'ayı örten şe- de cSon Posta» yazılı çok şık hediycle-
v·n adı olacaktır rimizden vereceğiz. 

1 Merakh ve Faydah 
ı--=--- 11 

Acemi paraşütçüler 
Bu resımde gördüğünüz bir paraşüt ku

lesidir. Paraşütle 
yeni atlamıya alı -

şanlar, bu kule
nin üzerine çıkar 

ve cesaret edip 
birden .tlıyamı

yanlar olursa pa

raşütler.ini ucu 
bir çikriğa bağlı 

bir iple tutturur

lar ve yavaş ya
vaş aşağı bırakır

lar. Bu tarzda bir 

kaç defa indikten 

• 

sonra kendi kendilerine bağlı ol

mıyarak atlamıya da cesaret ederler. 

~ 

Deve kuşları 

•• 
D e v e kuşları 

i l k yuttukları 
portakal boyun
larının altına ka
dar gitmeden bir
biri arkasına on 
iki taneye kadar 
portakal yutarlar. 
B u hayvanlar 
yuttuklarını d a 
çok çabuk haz
mederler. 

Masrafsız yemek pişirenler 
Sıcak su membalarını bilirsiniz , 

memleketimizin birQC>k yerlerinde bun

lardan vardır. 

Meseıa Yalovada, 

Bursada, Gönen

de olanlar çok 
meşhurdur· 

lar. Böyle sıcak 

su membaları Ye
ni Kinede de var

dır. Orada yaşı· 

yan yerliler ye

meklerini 

bu membalarm 

üzerinde tutarak 

suyun buhannda pişirirler. 

Cici ile 
Bici · 

Minimini ve çok yaramaz iki civcivdi-ı di, çocuklarım çoktan uyudular, çekiliniz 
ler. Her gece ayni kümeste, tavuklarla oradan! 
beraber yatmaktan usanmıştılar. Gece Cici korkmıya başlamıştı. Gerçi gökte 
olunca kümesten kaçıp yeni arkadaşlar koca bir ay vardı. Fakat güneş kadar 
bulmak ve beraberce yaramazlık etmek aydınlık ve ışık vermiyord 
sevdasına düştüler. . . . . u. 

C
. · ı •• ...J • B. · 1 d" Bıcı bır teltlıfte daha bulundu: 
ıcı, 11.&n.ıeşı ıcıye ses en ı: 

- Bana bak, dedi, şu iri sarı yaprağın - Haydi, dedi, şimdi de çiftçi kadına 
altına saklan! Karanlık basınca, annemiz gidelim. Onun· çocuklan, Fatuş ile Nanuı 
farkına varmadan savuşur gideriz! büyüktürler, belki henüz yatmamışlar-

İkisi de birer büyük yaprağın altına 
sindiler. Ana tavtik çok ciddi idi ve on
lara hiç yüz vermezdi. Bununla beraber 
çok uykucu idi, erkenden uyurdu . 

Gece iler1eyince Cici, küçük, san ga
gasını yaprağın altından çıkardı ve Bi
ciye seslendi: 

- Haydi Bici kardeş, dedi, gidip ken
dimize arkadaşlar bulalım, karanlıkta 
biraz saklambaç oynıyalım. 

Bici kardeş kabul etti: 
- Evet, ~vet, evvela bayan ördeğe gi-

delim. 
Ve bayan ördeğe doğru yürüdüler. 
- Çok rica ederiz, b~yan ördek, dedi

ler, çocuklarınızdan bir kaçının bizimle 
birlikte karanlıkta saklambaç oynama
larına müsaade eder misiniz? 

Fakat bayan ördek hiddetlendi: 

dır. 

Fakat çiftçi kadın çok sinirlendi: 

- Haydi oradan küçük haylazlar, de-

di, Fatuş !le Nanuş bütün uslu çoculc:lat 

gibi çoktan yattılar. Siz de çabuk küme. 

sinize dönünüz bakayım. 

O zaman Cici ile Bici, kanad çırparak 

uçar gibi, dönmiye başladılar. 
Böyle acele etmekte haklı idiler. Çün 

kü gecenin korkunç karanlığında siya1' 

tüylü bir hayal görmüşlerdi. Bacakları 

nın bütün kuvvetile kaçtılar. Kim biliı 

belki bu, bir köpek veya bir kedi idi. 

Nefesleri tıkanıncıya kadar kaçtılar 

Korkudan tirtir titriyorlardı. 
Sonra, bir başka gürültü duydular, fa· 

- Haydi, haydi, dedi, benim çocukla- kat bu ses korkunç değil, bilakis sannrn' 
rım bütün terbiyeli çocuklar gibi çoktan idi; titremiş vücudlerine kuvvet ve kud 
uyudular, çekiliniz oradan! 

Ve ikisi de kaz teyzeye doğru yürü- ret verdi. Bu ses: - Kot, kot, kot, kot dı 
yordu ve ana tavuğun sesi idi. diller. 

- Bu saatte buralarda ne arıyorsunuz? 
Bütün uslu çocuklar bu saatte uyuyorlar. 

Kaz teyzenin cevabı böyle oldu. 
Bir milddet birbirlerine bakıştılar. Cici 

bir teklifte bulundu: 
- Gidip bir defa da bayan güvercini 

görelim! 

Yürüdüler, fakat yorgundular. 
Bayan güvercin de onları iyi karşıla

madı: 

İkisi birden bağrıştılar: 

- Anneciğim, anneciğim, bizi affedi

niz! dediler ve onun kucağına atıldılar. 

Fakat ana tavuk onlara bir şey deme

di. Her birmi tatlılıkla kocaman ve sıcak 

kanadlannın altına aldı ve orada çok ra· 

hat ettiler! 
Sizi temin ederim ki çocuklar, o gece

den sonra bir daha kaçmadılar ve anala· 

- Gür:.iltü etmeyiniz yaramazlar, de- rına itaatsizlik etmediler. 

Bay Şişmanla 

Sıcak blr yaz ıünü idi; Bay Şlfman, g6lde balık aYla

mak lçlu yola çıttı. Beraberinde, çot aevdlit t6peli 
<Burnutaral blllunttYordu. Yaraımazlık etnıemesl için 
onu • ballı bulundurmayı tercih etmlıtl. 

---::-

Baht awlıyacalı yere seıınce tapellnl başıbOf bırakmaktan 

çetındl. Kaid bir tahta parnıaldılı rabteden kocaman bir çiYI 
ıkllne lllfU, <Burnuka.rayı) bu çin7e bağladı. 

Rahatca avlanıp, hoşca vakit geçirmek istedL 
Direğin ilzerlne istediği gibi oturdu. Oltasını suya 
salarak kısmetini bekledi. O sırada dostu Bay Sıs· 
ka oradan geçiyordu. Parmaklıiın arkasında dur

du ve aevezellle ba§ladılar. 

Uslu oturan mumukara) nın gozüne bir fare 111.ştl. Bu bayva· 
nın kendisine bu kadar sokulması gururuna dokundu. Bütun kuv
vet.ile, onu l>-'>ğnzlamak için, saldırdı. ve ne olduysa, Bay Şişmanla 

Bay Sıskaya oldu-



Eski Japon Harbiye Nazın söylüyor: 
Sovyetlere harb açmak zamanı geldi 

(Ba.ftarafı J inci sayfada) mete nihayet vermezse, cuma günü, 
pyıa dolaşıyordu. Bunun doğru Japon ordusu, Çin hükfunetinin yeni ta 
olup olmadığını sordum. Başpisko - şındığı Hankeu ve Şunking'e doğru 
pos, doğru olamıyacağını, Japon ordu • yürümeğe devam edecektir. 
sunda yüksek bir dereceye sahib ve bü- 23 ler komitesi 
yük bir vatanperver olan Arakinin, ec- Cenevre 26 (AA) - İyi haber a -
dadının dininden aynlmak ihtimali ol- lan mahfeller, Çin - J apon işini tedkik 
madığını söyledi. Sonralan bu şayianın etmek üzere 23 ler komitesinin 10 ilk 
bir hurafe olduğunu öğrendim. kanunda toplanması muhtemel olduğu-

Bugün t'lli yaşından fazla olan Gene- nu beyan eylemektedirler. 
ral Arakinin şayanı hayret bir hayatı 

vardır. 

1922 senesine kadar, Japonyada siyasi, 
askeri iki zümre vardı. Birisi kara ordu
sunun arzularını temsil eden Tsioşin, öte
ki deniz kuvvetlerini temsil eden Satsu-
ma. 

Başlangıçta, her iki zümre. asil tefle:: 
tarafından idare edilirdi. Sonra idare da
ha demokrat ellere geçti ve nihayet Ara
ki grupu vaziyete hakim oldu. 

1931 sonlarında Araki - Muto - Masai 
grupu teşekkül etti, bu üç şefin teşkil 
ettikleri grupa Saga ismi verildi. Saga, 
genç zabitlere istinad ediyordu. Bunla -
rın arasında şimdi meşhur olmuş olanlar 
da vardı. İsihara, Okamura ve İtagaka 
gibi. Saga grupu içtimai ve siyasi me -
selelere karşı kendine şu hareketi çiz -
miştir: 

Eski Samurayilerin ölmez prensipleri
n~ yeniden tatbik etmek. 

1stanbul Borsası kapantı 
fiatlan 26- 11-1937 
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Afllıı Kaf•111 

Arakiye göre bu işi yalnız ordu ile do
nanma yapabilir. Zira, bütün manevi kıy
metlere, kültüre, modern tekniğe yalnız 
ordu sahibdir. Ordu, milletin en canlı un
surlarını kendinde toplamıştır, ve ordu, 
memleketi idare edenlerin hususi men - Anadolu tzD. ,. • petln 2s.os 2S.OS 

00.00 
l.OG 
9 ,70 

00.()J 

faatlerini devletin yüksek menfaatlerile A. em. ,. eo nd.U w.oo 
birleşmeğe mecbur edecek yegane kuv - Bomonu - Netıar o,oo 
vettir. ~an çlmenıo ıc>, ., 

0-.: .Ol) 
1932 denberi General Araki büyük bir ~·~~nkau lJ,llJ 

faaüyct gösteriyor ve kufi derecede va - Telefon 6 85 
()O,ıJO 

tanperver olmıyan generallerle nazırlara itt.lhat •• Dellr. ı. ıo -
karşı genç zabitlerin yaptıkları suikast-, Şart Delirm•nl ı.ıs 
!ara manen müzaheret ediyor. 

1
_T_•r_m. _ _______ 1_.ı_J_o_.o_J_J __ 

Arakinin hususiyetlerinden biri de, Rus t S T t K B A Z L A B 
tarafdan oluşudur. Daha doğrusu, beyaz 1 •- -------.-------

Ap.1 Kapaıuı 
Ruslara karşı güler yüz gösterip Bolşe -
viklere aleyhtar oluşudur. İşin garibi, A- j Ttırk borca 

1
1 pttlndelJ ~o.ıw 00

1;
0
80> • • • • 15.80 J 

rakinin Ruslarla ilk teması fena olınu~ - • • n ndıl. 13.os u.•o 
tur. 1916 Sf'nesinde, Rusların mukabil ca- ~ ·-------~------
sus teşkilatı tarafından İrkuskda casus- T A V 1 L A T 

An&dol• ı pe. 
• 1 YadlJI 
• D pe. 
• D .._ 

Anadol• mi. P9tlD 

... ~ ... , ........... 
~ • .111 8'1.0J 
ı.o.oa · oo.oo 
00.03 OJ.OJ 
OJ.OO Oıı#.0() 
40.0ll OJ.OJ 

Juk ithamı ile tevkif edilmiştir. Sonra ser
best bırakılan Araki 1918 de, Vladivos -
tok'a gelen Japon askeri heyetinin başın
da bulunmuş, beyaz Ruslarla o kadar de
rin dostluklar temin etmiştir ki, ona, be-
yaz Ruslar .. Savva Daniloviç> diye bir ı-----P-A_lt_A......:...,L_A_B _____ ı 

de Rus ismi takmışlardır. 11---------.--------• 
İşte, General Arakinin Rus ortodoks A1ıt Satış · 

dinini kabul ettiği şayiası buradan çık - ~ i!1!:o:~ a ııoo 1102. 
mıştır. O zamandanberi, her münasebet 268, 

369
• 

düştükçe, hakiki milli Rusyadan, iyi kalb
!i, mutekid Rus milletinden bahseder, be
yanatlar verir, makaleler yazar, bu eski 
Rusyanm tekrar, bir gün dirileceğini söy- 1 

ler. ı 

DIŞ T ABIBI 

RATIP TÜRKOCLU 
Ankara caddellnde: Meserret oteli 
karşWDda (88) No. lı m11ayeneba
nesinde befiQJı ıut on dGrtten 
(19 ) a kadar kabul etmektedir. 

General Arakinin en büyük düşüncesi, 
bolşevizme karşı mücadeledir ve şayed bir 
gün Sovye! Rusya ile Japonya arasın -1 
da mücadele kanlı bir hakikat olacak o -
lursa General Araki Uzakşarkın ve belki j ~--•••••••••••' 
de dünyanın mukadderatı üzerinde bü - ... -~-----------m!I 
yük bir rol oynıyacaktır. &OD Posta 

Son vaziyet 
Tokyo 26 (A.A.) - Tebliğ: Yevmi. Slyul, BavadJa n Balk ıueı..a 
Şanghay cephesinde, şimal mınta- - -

kasında Japon kıtaatı, 25 ikinciteşrin Yerebatan, ÇatalçellJle &0bk, 25. 
sabahı, Kiangin'in 15 kilometre şar _ 1---~~t=s ... T_ A_N=B-=-U-L ___ _. 
kında kain Chowchwang mevkiini iş- Gazetemizde çılwı yazı ve 
gal etmişler ve derhal, Yangtse nehrj- resimlerin bütWı baklan 
nin sağ sahilinde Changhai ile Nankin mahfuz ve gazetemize aittir. 
arasında yan yolda bulunan ve nehir
deki münakalatı kontrol eden en mü -
hiın istihkam olan Kiangin istihkamı
na karşı taarruz hazırlıklarına başla -
mışlardır. 

Merkez rnıntakasında, Wushi'nin ta 
maınen işgalinden sonra Japon kıtaat), 
2' ikinciteşrin günü Nankin istikame
tinde ileri hareketlerine devam etmiş
lerdir. 

Cenup mıntakasında, Japon kuvvet
leri düşmanı takibe devam ederek 24 
ikinciteşrin akşamı Tabu gölünün ce -
nubunda kain Huchow şehrini işgal et-1 
mişlerdir. 

Çan - Kay - Şek mukavemetten 
vazgeçmezse 

Şanghay 26 (A.A.) - General Mat
sui, gazetecilere şu beyanatta bulun -
muştur: 

•Eğer cwna gününe kadar Çan -
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Abone bedel1 pefindU. Adrea 
detiftirmek 25 kuruftur. 

Gelen eoralı •fn'İ u.rilınn. 
ilanlardan ma'uliyet alınma. 
Cevap ıçın mektuplara 10 kuru§luk 

Pul iliveai llzımdır. 

Posta kutwu : 741 İstarıbul 
T'!lgTaf : Son Posta 
·relefon : 20203 

!tay - Şek Japonyaya karşı mukave - ._ ____________ _. 
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b Merinos fabrikası Yazan: Ruscadan çeviren: 

L. Mltlnskl H. Alaz 

inşaatı tamamlanıyor • • Şi~manların daima iyi insanlar olduk- 1 
lan hakkında umumi bir kanaat vardır. 

Bir telakkiye göre iyı insanlar: İri yarı, 
~işman, göbekli, pos bıyıklı, göğsü bağrı 
açık, yüzleri 'l.'e vücudleri daima hafifçe 
ratıb kimselerdir. 

Bursada inşa edil -
tnekte olan Merinos 
fabrikası in§aatı ya -
kında ikmal edilecek .. 
tir. Fabrikanın boyan
nıası tamamlanmak Ü• 
Eered1r. Fabrikada ça
lışanların sayısı her ~ 
gün artmaktadır. İkl 
sene sonra fabrikanın 
bulunduğu yer bü -
~ük bir şehir halini a -
lacaktır. Daha şimdi -
~en fabrika civarın -
da ufak tefek hususi 
ve şahsi inşaa.t 3'·apıl -
mağa başlanılmuıtır. 

Fakat hayatta istisnası olmıyan hangi 
hadise vardır?. İşte ciyi insanlar> m i9in· 
de de, hildiğimiz ciyi insan> tiplerile te
zad teşkil ecien bazıları var. 

l\1es~la Vladimir Aleksandroviç'i ala
lım. Vladimir Aleksandroviç, ufak te
fek, zayıf, aksi suratlı bir adam olmasına 
ragmen ciyi bir insan> olarak şöhret al
mıstır. 

Vladimir Aleksandroviç mühim bir 
da:ıenin müdürü idi; ondan evvel bu dai
renin müdiırlüğünde Loşadef isminde 
biri bulunuyordu. Loşadef de iyi bir a
dam olarak nam vermişti. Dairenin ka
pıcı ı Pnkodko, Loşadei hakkında şunla
rı anlatırdı: 

- Daıremıze pek çok müdürler geldi, 
gilt . Fakat Loşadef gibisini görmedim 
dogrı.:su .. Mesela, daireye her gelişinde 
bü} iık bir tevazu la: cMerhaba Prikodko!> 
der \'e elimi sıkardı. Ben de ona: cMer
haba. arkada~!~ derdim. Daireden çıkar· 
!<en de gene giiler yüzle elimi sıkar, öyle
ce ayrılırdı .. 

Her nedense Loşadef bu dairede çok 
kalmamıştı.. , 

Fakat Vlarlimir Aleksandroviç büsbü
ti.i.n başka, kimse ile kıyas edilemiyecek 
bir adamdı. Vladimir Aleksandroviçin 
hazan memurlarına karşı sertlik yaptığı 
da görülürdü .. fakat onun sertliğinde bi
le bir başkalık vardı. 

Bir gün Vladimir Aleksandroviç ol
dı.:kça sert bir çehre ile yanına muhase
beciyi çağırdı. Bütün memurlar aralık 

'duran kapının arkasına birikmiş, içeri· 
Öe ne cereyan edeceğini merakla bekli
yorlardı. Birdenbire müdürün bağırdığı 
"duyuldu: 

- Aziz Golosker, tahsisatlar arasında 
kültür faslına ayrılmış kocaman bir para 
trar. Siz bu paraları ne diye hapsediyor 
Cia kültür işlerine sar:fetmiyorsunuz? Öy
le değil mi canım?. Tahsisat yok mu?. 
Var. Hem de kültür işleri için, değil mi?. 
Şu halde? .. Bunun, bir ikinci defa teker
rür etmesin! istemem .. madem ki devlet 
bu parayı bu iş için ayırmış, sarfet git-

• 1 
sın .. 

Tekrar ediyorum: Bu gibi haller bir 
O.aha ~ekerrür etmemelidir. Anladın mı?. 
Kapının arkasındaki memurlar, adeta 

her bir ağızdan: 
- fşte rnüdür diye buna derler, diye 

söylendiler. Herif bağırıyor, bağırıyor 
;anıa, iyilik için bağırıyor. Bizi düşünüyor 
da bağırıyor .. 

' Vladimir Aleksandroviç'in iyiliği, ar
, tık dillere destan olmağa, bir güneş gibi 
parlamağa haşladı .. 

Bir gün dairenin veznedarı otuz bin 

• Soll Posta • nıD 
romanı 

Vladimir A leksandroviç müşfik bir baba taı•rile: - Ağlama kızım, felaket 'büyü~ 
amma, tahamm.ü.ı et mek gerek! dedi 

ruble aşırarak ortadan kayboldu. Tabii J Zavallı kadı~, av~z, avaz .a~lı-~o~: , 
herifi bulup .mahkemeye verdiler.. Ara- - Bana zehir verın, kendımı oldurmeıt 
dan bir müddet geçtikten sonra vezne-! istiyorum, diye bağırıyordu. Ah şu alçağı 
darın karısı sekiz sayfalık bir istida ile bir yakalasam. 
müdüre müracaat etti.. Müdür, kadının Vladimir AleksandToviç .müşfik bir 
sapsarı yüzüne, siyah matem elbisesine baba tavrile: 
bakarak oek müteessir oldu. Hemen mu- - Ağlama kızım, diyordu, felaket bü-
hasebeciyi çağırdı ve kadına bin ruble yük ama, tahamm~l etmek gerek .. 
verılmesini emretti.. Aradan birkaç gun geçmeden yeni bir 

Muhasebeci bu amre itiraz etti: hadise daha oldu. Hukuk müşavirinin 
-- Aman nasıl olur, dedi, bir hırsıza, çantasındaki kıymetli evrak ve banka 

bir caniye ne diye bin ruble verelim?. çekleri ortadan kayboldu. Hukuk müşa· 
Çaldığı otuz bin ruble yetişmiyormuş gi- viri, son bir defa daha çantasını karıştı
bi üstelik bir de bin ruble mi verelim?. rıp ta çeklerin, kıymetli evrakın yerinde 

Vladimir Aleksandroviç filozofça haşı- olmadığına iyice kanaat getirince, avazı 
nı salladı: çıktığı kadar: 

- Allah Allah, dedi, siz de aile baba- - İmdaaaad ... diye haykırdı .• 
sısınız!. Kadının bu haline bakıp hiç vic- Hukuk müşavirinin bu acı feryadı Vla-
danınız sızlamıyor mu?. Olan olmuştur. dimir Aleksandroviçin kulağına kadar 
Veznedar mahkemenin karşısında hesa- geldi.. Hemen katibini çağırarak: 
bını vermekle meşguldür. Fakat biz gc- - · Galiba bizim hukuk müşavirine bir 
ride kalan ailesini düşünmeğe mecbu- şeyler oldu, dedi. Bari adamcağıza şu na
ruz.. ne ruhunu götürün de biraz ferahlasın! .. 

Fakat herü parayı çalarken, bizi, 
devleti düşündü mü?. 

- Azizim, orasını karıştırma!. O bizim 
bileceğimiz i~ değil.. fakat herifin karısı, 
çocukları, annesi var .. bunlara yardım et
mek bir insanlık borcudur. Bunlara iki 
bin ruble veı-mekle iflas edecek değiliz!. 

- Ne münasebet iki bin?. Siz biraz ev
vel bin ruble verilmesini emretmiştiniz!. 

- Bu kadar da hasis olmak iyi bir şey 
değil! . Hertlin annesini, karısını, üç dört 
çocuğunu gözönüne getir!. Düşünmeğe 
lüzum yok, iki bin yaz!. 

Muhasebeci, canı sıkılmış bir halde: 
- Ne yaparsın, iyi adam .. yufka yü

rekli adam, diye söylenerek kapıdan çıktı. 
Bu hadiseden kısa bir zaman sonra, 

evrak memuru Klavdiya'nın gizli gözün
dekı gizli bir evrak dosyası ortadan kay
boldu. 

Fakat iş bununla bitmedi. Gizli eller 
esrarengiz jşlerine devam ettiler. Daire 
memurlarından ikisinin nüfus kağıdları 
da ortadan yok oldu. Zavallı müdür, bun
ları da teselliye çalıştı: 

- Bizim şefin emsali yok .. herif insan 
değil, melek .. dediler. 

Bugünlerde cereyan eden bir hadise 
daha bütün daire memurlarını hayrete 
düşürdü: Kaybolan senedler, çekler, mü
hürler, nüfus kağıdları bulundu. 

Ve bir hadise daha herkese küçük dili
ni yutturdu: Bütün bu kaybolan şeyler 
Vladimir Aleksandroviçin evinde bulun· 
du. O gündenberi de kendisini bir daha 
gören olmadı. 

YARINKİ NÜSHAMIZDA: 

Sevda imtihanı 
Yazan: Melahat Sezener 

Bursa koyuncuları 
arasında Merınos ko -

p·unu yetiştirmek me • 
rakı fazlalaşmıştır. Bir 

' çok ağıllarda Merinos . 
'cinsi artmaktadır. A - Merinos fabrikasının bması 
ğıl sahibleri kısa bir zaman sonra sadece Merinos cinsi besllyecekledni 

W-~w"tu~*.-1' 

sliylemektedtrler. 

lfambiyo borsasında 
Vaziy et 

Portahalcıların 

Bir temenn isi 
Amerikadak1 buhran, muhtelif dünya Payas, (Hususi) - Payas ve Dörtyol por

borsalarında tesirler yapmış, gayri tabii bir taka! tacirleri, büyük bir derd ve müşkül ı
ha va yaratmış, pek mühim olmamakla be _ çerisinde kıvranmaktadırlar. Tacirlerin ge
raber bazı fiat sukutlarma sebeb olmuştur. rek İstanbula, gerekse harice yollıyacatıan 
Bu gayri tabii hava dün de devam etmiş _ portakalların hastalıksız olduğu hakkında 
tir. Maamafih, dolarda düşüklük kaydedil- ziraat memurluğundan, sandıkların da or
memiştir. man resmi verilmiş tahtadan yapılmış oldu-

Fransız frangında 147,12 frankda 12 san- ğuna dair de orman memurlulundan ruhsa
tım kadar bir düşükülk kaydedllmtşse de, tiye almaları mecburi kılınm11tır. Bu ruhsa. 
bu pek ehemmiyetsiz bir mlkdardır. tiyeler istasyonda verilmekte, muayene de, 

Avrupa borsalarındaki gayri tabii hava _ vagonda yapılmaktadır. Halbuki, Devlet De
nın İstanbul borsasına, hemen hlç b;.r test- miryolları, bir vagonun yüklenmesi içln 24 
rl olmamıştır. saat zamanı kabul etmiştir. Ylrml dbrt sa.-

Evvelkl gün 13,75 lirada kapanan kupon- atte ancak bir vagon yüklenebllmekte, bu
suz Türk borcu tahv1llerl dün 13,75 lirada 11un haricinde muayene için geçen zaman 
açılmış, 13,70 lirada kapanmıştır. Parı.s bor- zarfında da, tüccar, vagonun bekle~ her 
sasında, evvelki gün 222 frank üzerinden saat için yarım lira ardiye parası vennete 
muamele gören kuponsuz tahviller dtin 217 mecbur kalmakta, bu yüzden de zarara ut· 
franga düşmüştür. İstanbul borsasında, bu ramaktadır. 
beş franga mukabil beş kuruş dü§Dlilş ol _ Bundan başka, orman ve ziraat memur
ması, Paris borsasındaki düşÜklü#ün İstan- ları, gece veya mesai saatleri haricinde ça
bul borsasına fazla tesir yapmadığını gös _ lışmamaktadırlar 
termektedir. Bu sebeblerden dolayı büyük zararlar gö-

Çimento hisse senedlerl, dün de bir mık- ren, daha büyük zararlar da göreceklerlnl 
dar düşmüştür. 10 lirada açılan esham bir tahmin eden tacirlerin bu zararları, nJhayet, 
aralık 9,70 liraya kadar muamele gördükten küçük bahçe sahihlerini de miiteesslr ede-
sonra 9,80 lirada kapanmıştır. cektir. 

Bu sukuta sebeb olarak, geçen sene beher Tüccar, portakalların bahçelerde mua:re
hisseye 200 kuruş faiz dağıtılmıg, bu sene bJr ne edilerek hast.~hklı ağaçlardan mahsul 
Ura veya daha az faiz dağıtılacağı hakkın- toplanmasına musaade edllmemesln1n; ta
da deveran eden şayialar gösterilmektedir. çak ağaçların da hizarlarda keslllrken kon
Maamafih, bu sene ne kadar falz dağıtıla _ trol edilerek biçtlrilmemesinin temlnlnt btı-
cağı da. henüz kat'iyetle malfim değildir, ~;.~!e;ı. :e~~e,n.~! •. e.tı;n~~t.e?:_t;_!~r_. ___ _ 

Altın evvelki gün 1099 kuruştan satılmış- kuruştan satılmıştır. Maamaflh, piyasada. 
tır. Dün de, bir kuruş daha yiikselm1ş, 1100 altın hayll azdır. 

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

Taklitlerinden sakınınız ve her yerde 

kırıklık ve bütUn 
Uç kaşe almabilir. 
GRiPiN isteyiniz. 

derenin bu anda kalbine ağlamak hissi dep.lerin üstünde ne acaib bir saç yığı- Sonra birkaç çocuk birleşmişler ve 
veren ıssızlığı, yetimliği içinde değiş- nı gibi idi! .. ~u karşı sırttaki Dikilitaşa kadar git-
miyen çok eski bir hatıra! Mahmure, gu~eden kınl.arak: mişlerdi. Adnan o taşın dibine ça.k:ısile 

Bu köprüyü bulunca ikinci bir mazi . - Ne t~af agaçlar! dedi Tıpkı bi- kendi ismini yazmıştı. AcEı"ba yağmur 
levhasını aradı: köprünün sağındaki zım Hacerın masallarındaki saçları ka- selleri bunca yıl içinde 0 kazıntıyı düz
değirmeni ... Fakat birden irkildi, de- barık, sıska, uzun boylu cadılara ben- letmemiş, 0 yazıyı silmemiş mi idi? 
ğirmenin yalnız yanık taş duvarları ziyorlar! 
kalmıştı ve yıkılan kısmının enkazını Adnan: 

şimdiden ameleler taşıyorlardı. --: Yaa .. öyle mi? .. ~:ıni, ne tuhaf! Derenin sonundaki Dört kardeşler 
Adnan, bu yıkılmış, eğrılmiş me- mıştı. Demek ki uzun destilerle saksı- Bu yıkılış Adnana kendisi yık1Ym1~ Dıye mırıldandı ve gozlerinin hüznü- kahvesine vardıkları zaman baska bir 

zar taşlarında geçmiş zamanın en ~arın yerini şimdi başka bir işcilik al- kadar acıklı geldi, nü daha uzaklarda dolaştırmak için de- hatıra ile sarnıldı. Burada kalab;lık bir 
'hazin bir şiirini okumuş gibi mıştı! Değirmenden sonra, ç<:>c1ı1kken o ka- renin yukarısındaki Yenimahallenin cuma günü iki saz faslı arasında bir or-
öerin bir ıztırab duydu ve bunları Kendi kendisine söylenir gibi: dar beğendiği çınar ağaçlarını, aynı bü- evlerine baktı. Derhal, bu ev!erden bi- taoyunu seyretmişti ve kendisı artık 
daha fazla görmemek için başını sağa - Bu fabrika da yeni. Acaba ne fab- yüklük ve yükseklikte buldu. Ağa~la- rinde annesi le, _Fi~ibeden ilk geldikleri delikanlı sayıldığından şu köşede ba-
çevirdi. Bu tarafta, suda yıkanan saz- rikası? rm al~ında t~_vuklar eşiniyor ve bır~~ Y.~ı gene .~!~.ib~lı b~ t_a_~ıd~~ ~ocuğunun basının yanında oturmuş, nnnesi de, 
Jar1n arkasındaki tarlada ta nihayete Dedi. daha olede dort inek, üçü yatmış, hırı sunne~. dugunune gıttıgı b?yl~ sıcak bir dadısı ve kucağında üç aylık kundak-
~adar mısırlar, durgun sıcak havanın Bu sefer cahil genç kendisinden bil- ayakta, başlarını çarpıtıp, karşılarında- yaz gunünü hatırl~dı. 1:ısafırler için- taki Haceri taşıyan Gülsümle hanım-
altında sıcak esen hafif bir rüzgarla i- gili çıktı: ki suya gömülü kavak incirlerine bakı- .de «Hoca hanım» dıye çagırdtk.ları yaş- lar tarafında uzun bir kafesin arkasına 
pekten püsküllerini sallıyorlardı. - Nasıl, bilmiyor musunuz? l'lalat yorlardı. Kim bilir bu tortop olup da lıca bir kadın «Ayol, koca oğlan bu .. ne girmişlerdi. Adnan bu hatıraya 

0 
kadar 

Sandal biraz ile~le~i.nce, Adnan ge- fabrikası. Dört yüz amelesi van Çoğu derede yıkanan yaprakları kendileni işi var burada?» diye şakadan söylen- dalmıştı ki, kürekteki deukanlı adeta 
a-ıe başını sola ~evırdı ve am_ele~i öğle kadın... gibi, kendi cinslerinden bir mahluk mu mişti de Adnan usanmış ve annesile. uzakta birisine haykırıyormuş gibi: 
paydosun~a ôagı!mış..Yepy~nı bır fab- Sonra, elinden kürekleri bırakıp, fab- sanıyorlardı, ne? ber~ber. ye:pazeli, saçları uzun t~puz- _ Adnan bey, ne kadar dalgınsınız? 
ir1kanın ta derem~ koşedekı kı".rmtısı- rıkanın her köşesini, her damıııı ayrı Adnan burada hayvanla insa~. ~~ n~- ı~. ?,tek~. mısafir hanım~ar hep bırden Diye seslendi. 
ına kadar uzayıp gıden damları ıle kar- ayrı göstererek, daha geçenlerde arka- bat arasındaki benzerlikleri duşundu. guluşmuşlerdi. Ama dogrusu ~·a, o gün Ad . k" k b 

1 1 t I. t b f b ikad k a· · · d d l il · · · v • d. · d .. · · d b"r Ad b" k k d' d k' nan sıl ınere gence a üı. şı aş ı. ş e u a r an en ısının e aş ar e bunun ıçım gezmege ge!dık- Acaba kcn ısı e boyle su ıçın e ı nan, ır açı en ı yaşın a ı ve ço-
haberi yoktu. Birkaç yıl evvel bir dos- lcri günün tafsilatını anlattı. ağaç olsaydı bütün derenin suları ru- ğu kendinden ufak arkadaşlarile ne ka- Mahmure: 
tunu ziyarete geldiği zaman Hisarda Adnan, onu dinlerken yüzünü buruş- hunun kirlerini yıkayabilecek mi idi? dar eğlenmiş, Yahudi hokkaba!ın sözle- - Galiba, dedi, buranın tenhalığı iç-
yalnız yeni beton köprüyü görmü~, de- luruyor ve içinden: Şimd1 Mahmure, eJ/ni uzatmış, çı- rine ne kadar gülmüş, hele onun ağzına Jerini sıktı! Ne yapalım, biz söyledik-
xenın yukarısına doğru hiç yürüme- - Of! ne geveze! narlardan sonra gelen dişbudak ağaçla- ateşler sokarak, köşkün bahçesinde, ti, kendileri istediler! 
ınişti. Hatta o glin dostuna «Göksu des- Diye sinirleniyordu. rını, onların upuzun ve böyle uzunla- her kumaştan kareli gömleğini hava-
tilerini vapanlar kaldı mı?• diye sor- Fabrikadan sonra, sol taraf sahilini masına yukarıya doğru dalsız, yalnız landıra havalandıra ve külfilıile ağzına 

J Bir tashih mu~tu da «Bir tek kişi kaldı. O da bir- yüksek karaağaçlar gölgeleyen eski yaprakları az ve yer yer sıyrık gövde- rüzgar vere vere hanımların arasında Dünkü tefrikanın 
2 

nci sütununun li aca 
kaç çocuk çalıştırıyor. Yaptıkları sat- tahta köprü ile karşılaştılar. Adnan lerini gösteriyordu. Ağaçlarm tepesi, koşmasına koca o..2:lanken nasıl da şa- satU"ı sonundaki (i\lahmurenin) kelimflsi 
tıklan kadar az bir şey!» cevab~nı al- bunu görünce derin bir nefes aldı. İşte sık yapraklarile bu sıska ve uzun be- ~ıp kalmıştı! (Nerimanrn) olacaktll". 

(Arkası var) 



s.yr. ıs 

lstanbulda gömülü milyarlar etrafindaki gizli harb Sinema payitahh toprak 
altında mı kalacak? Defineleri 

~:agda kül gibi kesilen yüzile ve alnına dağılan parlak saçlarile dimdik ayakta 
durmuş, tabancasını siyah muşambalı adamın göğsüne doğru tutmuştu 

# 

Los-An,gelos 26 (Hususi) - Şehrin he
men arkasında bulunan bir dağ, son za -
manlarda ikiye yarılmıştı ve iki dağ yek
diğerinden günde ikişer santim uzaklaş
mağa başlamıştı. Bu hareket son günler
de çok hızlanmış, iki dağ saatte bir san
timetre sür'atle ayrılmağa başlamıştır. 

- Bana acıyor musunuz? 
bedim. Magdanm yüzü birdenbire ha

tlkulade ciddileıti: 
- Tehdidlerinizden korktuğumu, ya

lıud hüktlmete ihbannızm bir eheıml\i
teti olacağından endişe ederek sizi al
datmağa çalıştığımı zannetmeyiniz. Fa
~t gençsiniz, güzel bir adamsınız. Kim 
bilir ne kadar masum ve lekesiz insanlar 
liıin hayatınıza hayatlarmı bağlamıtlar• 
fır. Ben sıze bir hemşire duygusile, bir 
.. yat daha lnırtarmış olmak için söylü~ 
)orum. Söylüyor değil yalvanyorum .. bu 
itleri anlamaktan vazgeçiniz.. 

Ben acı acı güldüm: 
- Ama Madmazel Magda, dedim, beni 

~r çocuk yerine koymaktan vazgeçmi
~ek misiniz? 
Magda bu sözüm üzerine birdenbire sus

lıı. Bana müdhif gözlerle bakıyordu. Göz. 
!erinde o kadar derin bir tefkat vardı ki 
tridiğiıni hissettim. Magda yilzilme bir 
"üddet böyle acıyan, merhamet eden 
~r hayretle baktıktan llOllfa gayet lusık 
~sesle: 

- Siz onu tanıyor musunuz? 
Diye sordu. 
- Kimi, madmazel? 
- Bauman'ı? 
- Kim bu adam? 
- O.. Möeyö, size söylüyorum, o müd-

hışur. Öldürtür, öldürür! Kaçınız, gidi
iliz, karışmayınız. Bu if pek büyük, pek 
~hlikelidir. Size söylüyorum, yalvarıyo
tum, gidiniz.. Kendi hayatımzla meşgul 
Olunuz. Onunla devletler başa çıkamaz. 
lıatta, Mösyö, size olan has duyguma ba
bşlayınız rica ederim, paraya ihtiyacınız 
~arsa ben size verebilirim. Fakat bütün 
bu işleri unutunuz.. onunla mücadele et
lhiye kalkmayınız, kalkmayınız.. 

Magda barilrulide heyecan içinde, tit
tiycn ellerile ellerimi sıkıyordu. Bau
lrıan? Bu kadar güzel bir kadının ağzın
da bu kadar dehşetle bah9edilen bu nau
llıan kimdi? Bütün bu cinayetler, bu en
trikaların faili o muydu? O adam bir hay
dudlar rejsi miydi? Bu kadın ondan ni
tin bu kadar korku ile bahsediyordu? E
liri miydi? 
İşte hayatımda harikulade bir heye

tanla hıçbir gün aklımdan geçirmeme 
ftrıkan olmıyan böyle bir anda, eğer meç
hul ve esrarengiz bir kadının-göz ya§lan 
•rasında, ellerim titriyen elleri içinde, 
insan hayatının bu kadar garib bir sah
ilesi cereyan ettiği böyle bir anda, oda
llın ortasına birdenbire bir yıldırım 
düşseydi ba kadar dehşetli olmazdı. Bir
denbire acı bir çığlıkla apartıman daire
&inin kapı zili çalınmıştı. 

Ellerimi tutmuş olan Magdanfn bütün 
\>ücudünün titrediğini hissettim. Yüıü 
~ül gibi cılmuştu. Yerlerinden dışarı uğ
ramış gö7Jerle bakarak, yarı açık ağzile 
~ulak verdi. 
Kapının zili bir daha kısa, sert bir su

l'ette çahndL Magda birdenbire ellerimi 
bıraktı, bir adım geriye sıçradı. Yüzünü 
dehşet bürümüştü. Elini kapıya doğru 
'1zattı. Titriyen dudaklarla: 

- O! O! Bauman! diye bağırdı. Titre
dim. İtiraf ederim ki titredim. 

Magda bır hamlede sıçradı, gözü çekti, 
büyük bir tabancayı kaptı. Ben de, gayri 
ihtiyari eHmi tabancama atmıştım. 

Bir anahtar sesi duyduk. Sonra bulun
dutwnuz 111onun kapw hızla arkasına 
~dar açıldı. Uzun boylu, siyah muşam
'-Iı bir adam odaya ginnifti. 
Magdı onu btr ifatttle durdurdu ve 

~orkun~ bir aeale batırdı: 
- Baumanl Ona bir ,ey yapmağa kal

~rsan seni öldürürüm! 
Siyah mupmbalı adam hiç şaşalama

Jbqtı, pyet soğukkanlılıkla olduğu yer
de durdu ve bir an. Mapya fimfek gibi 
korkunç bir bakıfla baktı. 

Hakikaten Magda bu sözü o ltadaı· 

lat't bir seale söylemifti ki benim aahi 
tlim çıkarmak ilzere tuttuğum tabanca
ıtıın üzerinde kalml§tı. 

Magda kül gibi kesilmİf yüzile, alnına 
daiılmıf, avizenin lfllmda parlıyan saç-
1-rile, tabancasını siyah muşambalı ada
~ ~öğlliiM doğru tutmuş, en uf~~. bir 

Banellık lliiraU ,...._ lltlyen 'bir da- ı 
=-BaftI....,anaft-ı 

Bunu neticesi olarak iki milyon ton sik
letinde tahmin edilen bu dağlardan bir 
parçası şehrin üzerine doğru gelmiye baş
lamıştır. Bu ilerleyişi hiç bir teknik va -
sıta durdurrnağa muktedir olmadığından, 
hükumet yürüyen da~n sür'atini ve ha
reketini tesbit etmekten başka bir it ya
pamamaktadır. 

Bir mucize olmadığı takdirde bu dağın 
şehrin büyük bir kısmını mahvedecejine 
muhakkak nazarile bakılmaktadır. 

* Kısası Enhiya: cSodom, Gamorrhe, Se-

Loı-Ange~dn bir mcmzcıra 

Genç kadın korlcunç Mr ıeıle balırdı: c Bcıumcın, OM l*' feı/ 1/GPmcığa kalkııırsan 
•m.i aı dünlnlm!> 

boim ve Adama şehirlerinde ahlAk o de
rece sukut etmişti, insan doğru yoldan 
o derece ayrılmıştı ki göklerin gazabı bu 
beldelerin üzerine indi. İçinden bir fe:d 
kurtulmadı> der. Göklerin gazabının ne 
§ekilde tecelli ettiğini bilmiyoruz. Fakat 
tarih bize Romalılar devrinde bir başka 
zevk, eğlence ve sefahat yeri olan Pom -
pei'nin Vezil yanardağından taşan liv -
lann altında kaldığını anlatıyor. 

Los-Angelos yeni devrin Sodom'u, Ga
morrhe'si, Pompei'ıidir. l3ununla beraber 
arkasındaki ağ santimetre santimetre 
yürümek değil, jimnastik adımı ile koşsa 
dahi ayni akibete ujrıyacağı tahmin edi
lemez. 

20 inci asır heyeJAnlan durdurmak kuv
yetini henüz keşfetmedi, fakat para, va-

sıta ve fen diyarında tehlikeye düşen bir 
şehri bırakıp, tehlikesiz mıntakada ye -

nisini yapmak, nihayet bir fedakarlık me
selesidir. 

" Son Posta "nın 
sergüzeıt romanı 
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harekette ateş edeceğinden şüphe edil
mez bir nziyette idi. Sanki beni kor
kunç bir canavara karşı müdafaa ediyor
muş gibi müdhiş bir hali vardı. 

Adam yavaşca kapıyı kapıyarak oda
nın ortasına kadar yürüdü. Bıyıksız, mat 
ve zayıl yüzünde, o korkunç bakış bir sa
niye parladıktan sonra tekrar o insanı 

dondurucu soğukkanlılık gelmişti. Müs
tehzi bir gü!üşle ve gayet sakin bir sesle: 

- Magda! dedi. (Beni göstererek) Mös
yö de benim pek terbiyesiz bir misafir 
olduğumu zannedecek. Bense Mösyö ile 
bilakis pek dostça ve nezaketle görüş

meğe gelmiştim. 

soouoa karşı 
tedbir alınız 

Y almz sıkı giy :nmek 

kafi değildir 

Cebinizde bir tnp 
kaşe 

• 
1 GR p • 

1 
de bulundurunuz t 

N 

Magda hiç cevab vermedi. Hiç kımıl· 
damamıştı. 

Magdanm Bauman dediği adamı o gün 
ilk defa görüyordum. Fakat ben ömrüm
de mat, bıyıksız, kemikli ve yakışıklı bir 
~zde bu kadar yılan gözü gibi parlıyan 
gözler hiç kimsede görmedim. Bu sözü 
söylerken kalın sesinde o kadar hışımlı 
bir istihza vardı ki gayri ihtiyari tüyle
rim dikilmişti. O gün Baumanın oraya ne 
niyetle böyle ansızın geldiğini bilmiyo
rum. Fakat dostça bir niyetle geldiğini 
söyliyen bu meş'um adamın siyah mu-

şambasının cebinde bir çift kalın şoför 
eldiveninin sarktığını görmüştüm! :Belki 
de zavallı garsonun işini bitirdikten son-

ra, profesörün bana da bir şey vermiş 

olması ihtimaline karşı benimle de he
.sablaşmıya gelmi§ti .. 

(Arkan txır) 

Maamafih, gene geçmiş olsun, diye1im. 

Eğlence şehirlerinde 60 •• gun 
(B"f ta.rafı 9 uncu ıtıyfada) Köstenceden Mamayaya gidip gelme 

da yok değil. Bakalım, bu modayı bura- otobüs, orada deniz banyosu, hepsi 20 ku
dan İstanbula götürecek, İstanbulda da ruşun içinde. Kazinoda yemek yemeğe 
Beyoğlundan Bal1kpazarma lııdirecek kalkarsanız iş birdenbire değişiyor: Bir 
kahramanlar, akşama sabaha demiyelim balık 60, bir piliç 70 kuruşa. Şöyle böyle 
ama gelecek yaz mutlaka birer ikişer or- karın doyurmak iki lirayı buluyor. Yai
taya çıkarlar; bundan yana hiç üzülmi- mz viskinin bardağı 30 kuruşa. 
yelim! Mamayanın kumluğu, soyunacak yer-

Buralann ucuzluğundan şimdilik bir leri fena değil. Deniz, hemen bütün Av
şey anhyamadım. Vitrinlere göz gezdiri- rupa plajlarındaki gibi çok dalgalı. Za
yorum: Bizim Galatadaki, Mahmudpaşa- ten plaja gelenlerin çoğu, denizde yüz
daki dükkinlarda satılan eşyaları ~ndı-1 mckten ziyade kumlarda yatıyorlar, ıo
rıyor; parası da aşaiı yukarı oradakiler kantada oturup yiyorlar, içiyorlar, d:ın~e
gibi. Ucuz bir şey gördüm: Kırmızı fes- dıyorlar. 

ler ... Üzerlerine san kılaptan birer ay- K~stence, akşamlan biraz daha ca'1la
yıldız oturtmuşlar; nasıl olup ta bu haie nıyor. Herkes sokaklarda. Cadde orta1a
geldiklerine şaşıyor gibi aylarm ağzı a- rında mızıkA çalınıyor. Lokantaların, bi
çık kalmış .. püskülleri ile beraber 16 ku- :-ahanelerin önünde on, on beş sıra masa 
ruşa... Kundura boyacılannm arasında dizili... Hele pazar akşamlan, orta tık 
böyle ayyıldızlı fes giyenler var. Bir de biraz daha değişiyor: Halk b iraz giyinip 
akşamlan ayaklarında yüksek bir (eşaa), kuşanıyor. İçlerinde; şapka ile gezenler 
önünde, arkasında iki tane reklam lev- bile var; ceket giyenler, boyunbağı ta
bası, sokak sokak bir adam dolaşıyor; o- kanlar da oluyor. 
nun başında da fes. Kemal Ragıb 

Tiyatro mt!I tebinl 
Bitiren devlet 
Artlatl olacak 

(BQfta.rcıfı J inci •yfada) 
dram ve opera kısmı olmak üzere iki şu
besi bulunacaktır. Dram kısmının tahsıl 
müddeti üç, opera kısmının beş yıl ola -
caktır. Her iki kısmın birinden mezun o
lan talebe devlet .artisti namzedi ün -
vanını alacak ve iki yıl sahnede muvaf -
falıiiyetle çalıştıktan SODl'8 ken4iline dev
let artisti ünvanı verilecek ve bundan 
sonra devlet memuru hakkını kazana -
caktır. Bunlar devlet üyatro ve operasına 
tayin edildiklerinde aynen yüksek tah
sil görmüı memurlar gibi maaş alacak -
lardır. Ücretle tayin olunduklan tak -

Tepeüstünde tramvayla 
Otobüs çarpıştı 
3 kişi aıır yaralandı 

(B~ tarafı 1 inci sayfada) 

sahanlığı ve otobüsün önü harab ol • 
muştur. Müsademe neticesinde otobüs 
şoförü ağır surette yaralanmıştır. O • 
tobüs yolcularından iki kişinin de ya
raları ağırdır. Yaralılar Etfal hastane
sine kaldırılmışlardır. 

Tramvay vatmanı ile biletçi de ha
fif surette yaralanmışlardır. Vatman 
ve biletçi Pangaltı merkezinde -:ıezaret 
a1tına alınmışlardır. 

Yaralanan şoförün sarhoş olduğu 
söylenmektedir. 

Oştıtmekten mntevelıid baş, diş, adale, bel ağnlarde kınklıgı 
ve emsaline karşı en seri, en kat'ı tesirli ...ıa.dır. 

dirde başlsngıç ücreti 100 liradan baş - --------------
lıyacaktır. , 

NIJbelcl 
Icabında günde 3 kaşe ahnabil:r. 

Taklitler :nden sakınınız ve her yerde ısrarla 
lnglllz ha~lne 1 czanel~r 
MCateşarının lemaalaıı .. seee ........ eaaneı. ......,_ 

, Grip:n istey:n:z. 
Bank umum müdürlerile İngiliz tica- ı.tanı.a1 elbetin4ekiler: 

(BtlfUJrafı J inci •y/ad&) ,. •= __ .. _ .. _ .. 
il bul Aksarayda: <Şeref). Alemd&rda: (Baad). 

ret mümess· i unmuştur. Be1azıdda: (Alador). Samatyada: <Teo-

Mote11aslp lllr •11da111 
"· ................ (891ııe) ...... ............................ ..................................... 

..... ...... ....... ., ... ı...ıtı .. ......... : ._ ... _ ..... ._ 

._..., ..... , ... , ....... ..... 
2511Paıııeeffı.-. 

........ , ..... 1 

llTHM., ..,.,. ,_ 

• 
Tlıııl _,ille•• 12 No, I• ............ , .....•...... ,. 

16 ille.hı te.ıfo•lıl ı.ee,ltıll . ... , .............. ~ .......... . 

FARUKl'nin 
·.-. ~ ~ ~. 

.... . . 

·-~-- ~ ·~~ •f:: . (.. -·· ~ .;_ " .4:~-· 

Dün gece Maliye Vekili Fuad Ağ - tüoa>. Bmlnönönde: <Mehmed Kbunl. 
ralı misafirler şerefine bir ziyafet ver- llJilbde: <Blkmet Atıamul. Penerde: 
miştir. Ziyafette Başvekil Celil Bayar, <Büaamecldln). Şebremlnlnde: (Hamdi). 

Dahiliye ve Adliye Vekilleri, İngiltere IJehzadebqmda: (Alaf). Karqümrükte: 
büyük elçisi, milli bankalar direktör - <Fuad). Küçükpuarda: <mimlet eemm . 

Bakırköytınde: <İstepan). 
ieri bulunmutlardır. Be:rotla cllle&buleldler: 

Bir haftabk ihracatımız J istıklAl caddealnde: (Delluuda). Tepe-

0 R M Es 1 batında: <KlnJOll). Karü6Jde: (Büse-c 1C1 S hınclteşrlnln aon haftuında, İst.anbul y1n Büaıtı). iatwA1 caddesinde: <IJ-
Avnıpa rimellerınden QstOndOr. gümrüğünden, muhtelif metnıetetıere '1'1,CIOSj moncl)ıan). Panpltıda: <Narıuecı1an>. 
Yakmaz 1 uraııt balık, 50.Be3 llralıt ıınc1ıt, •'1'1.ooa ıı- Befiktatta: <AU Rna>. 

DllkUlmez 11 ralık yaprak tütün, 21,481 ııraııt titre, t,938 ..,..,, ._...11 w Malartakller: 
liralı tbalmumu, 81,G'19 llralıt tltt.lt, 5,8"1151 

Leke yapmaz 111 liralık yumurta, 5,000 liralık ce'ris tüt\llil, ı 'OSlrildaıda: <Bellml1e>. SanJerde: <A-
Her yı rde Rrıtyı,ız. 37,989 liralık bam dnger, Japon1aıa dal saf). Kadldytlnde: (Moda, Mertes>. Bü-'"1111•••••••••• ••• .,, • ue lfralık Clft lbraC edt)m•par. t...:Jtika:..iiiiiiiiiiiiiidmaiıiiidaiiii:İıımııİıi(Baliıiiiiiiikm)ıııiııı • .,.Beiiiıiiılııiiiııiıiiıildıiioeiııiı: _<_Hal....,tiiiıı) iı.. -· 1 • 
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~ı\J ıı Bir 
. Haremağasının· H~tıralar• 

Yazan: Ziya Şakir 
Abdülhamid mevkuf bulunan Kemaledc!in paşaya: u Kızımı boşasın ,, diye haber 
gön ·eriyor, Kemaleddin paşa i .. e inad ediyor, Naime suLanı boşamak istem:yor 
bu suretle damatl.ı kayın:-eder arasında ş"dde..li bir mücadele başlamış oluyordu. 

Sultanın hazinedarlarından bir arasında bir giın (Galata mahkemesi rarak fesi giydi. Kendisini rıhtımdan 
kadın ilk defa olarak işın fark,- naibi Saıd Molla) imzasile kızlarağası- karşıhyan ağaların arasından geçerek 
na vardı. Hatice sultanın va- na bır arıza takdım edildi. Bu arızada: saraya gırdi. O zaman anladık ki; şap
kıtlı vakıtsiz bahçeye çıkmasını, C.:ıima 1 cEğer sultan haıretlerinın, damad kalı adam, hakikaten Kemleddin paşa 
kendı saraylarına yakın yerlerde do- Kemaıeddın paşa hainınden tatlıkı me-ı imış. 
laşmasını manalı buldu ve derhal da- selesı bana havale edılırse, meseleyi Saraydan gönderilen bazı kimselerin 
mad paşanın halini tarassuda giı işti. tereyağından kıl çeker g bi haliede- de hazır olduğu halde; mahkeme naibi 
Paşa ı kapının anahtar delıklermden derim.» Said molla bu ifadeleri dinledL Ondan 
göze. edı,, Böylelıkle bütün şübheleıı ı Satır arı göri.ıluyor. Kızlara;,ası ko:za- sonra, bilatereddüd şu hükmü verdi: 
kuv\ellendi. Aynı zamanda, saraylıiar- ıak arızayı deıhal Abdu hamıde verı - - Kemaleddin paşanın şapka giydi
dan >erizadın da ikıde bırde Hatice yor. Abdulhamıd, bunu görür görmez: ğı dinlenilen şu şahidlerin ifadelerile 
sultanın sarayına gidip gelmes. onu - Aman, durmayın. Verin Ga.ata sabıt olduğundan, kendisinin küfrüne 
büsbu ü? pirc'endirmişti. Bir gün Pe- mahkemcs ~e. 1 ve ?ermücibi ş~riat, zevcesile vaki olan 
ı ızad hır koşeye çekerek kurnazlık a Dedı. Talak davasının evrakı oraya m kabının feshıne hükmettim. 
aiizını aradı. Bu kızın iki sevdalı ara- verildi. Mahkemeye iki Ermeni balıkcı 1 Zavallı Kema eddin paşanın bütün 
sında postacılık ettiğini öğrenınce ha- şahid celbedıldi. Bunlar, şu ifadeyi ver-1 inad, ısrar ve mukavemeti bir anda kı-
zinedarın ak ı başından gıtti. diler: ı rılıvennıştL (Şeriat) 1 (şerre alet) e-
Kadıncağız hır dereceye kadar haklı - Efendim, bir yağmurlu gündü. den bu adam, ikı çift sözle işi bitirmiş-

idi. Çunkü bu. oyle bir zamana tesadüf Balığa çıkmıştık. Kemaleddın paşanın ti . 
edh ordu ki; artık Naime sultanın sıh-ı sarayı önünde balık tutuyorduk. Ya-' Kemaleddin paşa, derhal Bursaya 
hatınden. ve hatta hayatından bile cid- nımıza bir_ kayık. geldi. İçindekı şapka- sürgün edilmek suretile az, çok kaba
den endışe ed ıyordu. Doktorlar Uira- lı adam, bızden yem istedi. Yanımızda- hatinın cezasını çekmişti. Bu işde hak
fından yapılan d kkatli tedavilere ra -- kı yem az oldue.u ıçin vermek istcmc- 1 sız yere başı nara yananlar varsa, za
rnen sultan bir türlü iflah olamıyor, dik. Fakat o, ısrar etti: «Benim kim ol- vallı hususi tabib ile arkadaşları 
dam d paşanın husu i tabıbı '>Ultana duğumu bilıyor musunuz?. Ben, padi- ıdı. Derhal onlar da Anadolunun birer 
şır n ~lar yapmı)a karar veriyordu. şahın damadı, Gazi Osman pa anın 0 :- kaşesine gönderilivermişlerdi. 
Ha b ı kı şırınga ıle tedavı usulü, o za- lu Kemaleddın paşayım .. » dedı. Bız bu * . 
mana kadar ~~raylarda görülmüş, i-ıı-

1 
sözlere !nanmadık: dliç, Müsli.ıman Her hadiseden bir ibret dersi çıka-

tilm şey degıldı. şapka gı) er mı?ıo dedik. Kema.edd n ran Abdülhamid; bu tarihten sonra sa-

SPOR 
Güreşçilerimiz 4 

galib geldiler 
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Diln akşamki maçlarda Yaşar, Mustafa 
Samsunlu Ahmed tuşla yendiler 

Haz nedar kadın, bütün bunları zih- paşa guldü: •Görmüyor musunuz, ydğ- raylara şırınga aletlerinin girme:;ını 
nınde t<:p~~~or. Kendi ken?.ine .. rnuh~-ı nıur yağıyor. Bu yağmur altında fesle şiddetle menetmişti. Bilhassa (Kako
keme yurutuyor. Ve, şu hukmu veıı- durulur mu? Ben, yağmurlu havalar- dolad dö süd), (Tirinitirin) vesaire gi-
}or: da balığa çıkarsam, daima şapka gıye- bi ilaçların, derhal eczanelerden topla- Dün akşam güreşenler yııkanda Ç~k takımı, qanıtla bizimkiler 

- Hatice sultan, bizim paşa ile sevi- ı :rn .. » diye cevab verdi. Biz, bu sözlere tılması, ve bir daha memlekete idhal Çek İnohradi takımı· güreşçileri, büyük kalifye edilir. Y;J:nız hepsi teknik bilgU• 
şiyorlar. Fakat bu aşkı tatmin etmek I de inanmadık. Bu adamın kim o.duğu- olunmaması için şiddetli emirler ver- Dir kalabalık müvacehesinde bugün ikin- rini çoğaltmalıdırlar. 
için bırleşmelcri mümkün değil. Damad 

1 
nu anlamayı kararlaştırdık. Orada bek- mişti. ci karşılaşmalarını yaptılar. _ Basketbol t&ŞVİk müsabakaları 

paşa, şırınga ile sultanı ze~irleyip ö!dü- ledik. Kemaleddin paşa, birkaç bal·k j Abdülhamidi bu kadar şiddetli hare- Birinci giueşi 56 kiloda yapacak Türk 28/11/937 pazar günü, Alemdar caddd! 
terek serbest kalacak, Hatıce sultan d::ı tuttu. Ondan sonra, kayığı saıaya çek- kete sevkeden başlıca amil, tabibi hu- güreşçisi Hasan Tahsin hasta olduğun - 23 numaralı (YMCA> jimnastik saıonundl 
bi~ ~ hane ile koc~~ından . bo_şana:::.ak. ı tirdi. ~akat tam sarayın rıhtımına ya- susi hazreti şehri yari, Doktor Bayram dan müsabakalara 61 kilodan başlandı. yapılacak Basketbol teşvik mllsabakalat 
İkL u ık da ancak boylece bırbırme .ı::a- naşacagı zaman başından şapkayı çıka-' efendı idi. (Arkası var) Birinci güreş: 61 kilodan Çek Kuaçck P~~~;;mı:Barkohba A _Alman lisesi 8 ın 
vuşacak. j ile Yaşar yaptılar. Müsabaka Greko - Ro- 14:35 Barkohba 8 _ B s. K. ıu 

Bu cahil ve basit kadın bu hükmü \ C· r: 1 h . .....;1 Jı \\ li l\ °"'"\./,)' o 1 men. 15:25 Barkohba c - Alman ıtsesı A ın 
rir vermez; doğruca Naime sultana ko- Bir o oktorun ~ ~ l!::::V T( Güreşçilerin ikisi de çetin. İlk devre 16:15 Mühendis B - Barkohba 11 

şuyor; vaziyeti başındar. sonuna !<cidar Günlük Cumartesi _ . beraberlikle bitti. Kur'ayı kaybeden Ya- 17:15 KurLulwJ - Muhendis A ~ 
anlat yor. Naime sultan da derhal ha- [ ugÜnkÜ pr0Cff8m şar alta düştü. Fakat rakibine oyun tat- l8:l5 B. S. K. - Kabataş 
bası Abdülhamide haber gönderiyor. Notlarından ("') - bik etmek unkanı vermiyor. "'arihı ... tndl../k. er 27 - ikinciteşrln - 1937 - Cumarte~i • , r- t · 
Sara), allak bullak oluyor. Yıldızdan, 1 s T A N 

8 
u L Ye>re yatmak sırası Kuaçek'in. Yaşar 

C h - Her bogvaz ag"' Si d11ı· d (B~~ tarafı 7 inci sayfada) C\ er aganın maiyetinde doktorlar- rl n I ö•ıe n....;•atı·. 11 !nci dakikada güzel bir tuşla kazan ı. ·t 
6 ........ ,, Fransaya Cermenler tarafından getirt .. 

dan. eczacılardan mürekkeb bir heyet ·~iiphe etme.11/r ·' ı 12.30: Pllkla Türk musikisi. 12.50: Hava~us İkinci gürP.ş: 66 kilodan Çek Hija ile 
1. D b' Y 13 o diğini yazar. Burgandların kralı Gon· gc ıyor. amad paşanın hususi tab: .- · 5: Eminönü Halkevi gosterlt kolu namı- Yusuf Aslan güreştiler. f 

. Birdenbire bo"azı a"nyarak hasta dü- na bl •· · A • delo, bu çeşkl düelloyu Fransada ilk de • uın verdiği ilaçlar derhal mühürlene- 6 11 r ""'msll <Alphonse Daudet'mn r- Iki taraf da ihtiyatlı güreşı·yor. Bir~nci 
fen buyuk ve lı:uçuklerde bunu mutlaka leslenne). yaptırdı ve 501 senesinde buna dair olı>ll 

rck Yıldız sarayına gönderilıyor. Hu- soğuk algınlı,.ı neticesi huıl olan Adl bo- 1 Aı.... devre berahere bitti. Kur'ayı kazanan k 
d d . - " .._nı neşriyatı: Gambet lrnınununu imzaladı. Anca 

susi tabible sultanı tedavi e en ıger ğaz ağrısı diye kesip atmam:ılıdır. Hele 18.30: Pl .. kla dans rnusi'·'sl. 19 .. "''afiye: Yusuf Aslan üstte güreşiyor. Çek müte - · 
.. ıu ~ mahkeme sırasında maznun cürmünü ın" 

b:r doktor tevkif ediliyorlar. Aynı za- ÇOeuklarda ateş Ue beraber başlıyan an- Piyano ve keman refakatlle. 19.30: Havn ra-. madiyen ınınderden dışarı kaçıyor. Çekin 
d Y ıd 'i ı b' k ,. h talıkların 11k alfıme ka~r etmezse yahut kuvvetli =hidler "" manda, damad paşa a ı ız sarayınn J n er ırço a11ır as - poru. 19.35: Konferans: Dr. Ali Şükrü <Kış üstte güreştiği müddetçe Yusuf ona pu - r-

tldlr. hastal .._, B !ursa, ·vahut cürmü meşhud yapılmış~ 
aldır l'-'Or. ı.uarı ve korunma çareleri>. 19.55: or- van kazanmak ı'mka·nını vermedı'. .ı 

.ı Birinci derecede kuşpalazı hatıra gelme- sa habe f 11 , d 
Odas.-. ..J~kı' yazı.hanesın' ın· , ku'·tu'·b- rlert. 20: Sadi ve arkadaşları tnra ın- S düe o yapıımaz ı. 

ul'Ua lldlr. Yüksek ateşle beraber 1Jademclk- d Tür 30 on üç dak'k d 'k · Çek hakem:n d . an k musikisi ve halk şarkıları. 20. : 1 a a 1 ı • On dördüncü ve on beşinci asırlar a 
}- nesinin gözleri aranıyor ve Hatice ıerin şışmesl ve üzerinde beyaz kirli renk- Omer Rıza tarafından arabca söylev. 20.45: ~kserıyetile Hija galib sayıldı. 

~t dan g.61en mekt bl ı d d te bir takım gışayı Uzlblerin teşekkulü s .. bu çeşid düellolar pek çoğaldı. Fransad• suı: an ..- u ara ama emah~t ÖZdenses ve arkadaşları tarafın- Uçüncü güreş: 72 kiloda Çek Herda 
paşanın ona yazdığı mektubların müs- derhal kuşpalazını yanl difteriyi düşün- dnn Turk muslklsl ve hallı: §arkıları, <saat ı 'le Saim .. . . . 1547 de vasak edildi. Fakat davadan d,,.. 
vedd 'eri bulunuyor. dürur. fıyarı>. 21.15: Orkestra. 22.15: Ajans haber- ı . . ?.ureştıler. Saun, karşısındakı ğan düeİloiarın azalmasına mukabil hll• 

Gene şiddetli ateşle beraber şlddeUI 1:.lr lerl. 22.30: Plakla sololar, opera ve operet rakıbın dunya ikincisi olmasına rağ - susı· du-cllolar çog·aıdı. 
Artık iş büyüyor. Bir tahkik ~omis- ~ ~ k ı h •"'ı ~ tile ili t k d UV&az aır.rıaı ızı as .... ı11ının a me.-ı parçalan. 22.50: Son haberler ve ertesi günün men en isıne emin güreşiyor. dl 

yonu vapıl1yor. Bir taraftan komisvon, lertndendlr. Bunda da bademcikler şlşer, 

1 

programı. · k d • Hususi düellolar bir hakaretten, de .. 
bu gönül macerasının iç yüzünü iah- ismi ile müsemma tam kızıl bir renk alır. 11 evre berabere. Evvela Çek, son kodudan, kadın yüzünden, hatta yoi~ 
kik ederken diğer taraftan Abdülhamid Üzerinde difteriye benzlyen beyaz gııı;ayl 17 - lkiaelietrin - 193'7 - Camartesi ra Saim kur'a ile alta düştüler. Fakat yan bakmış olmaktan doğfibilirdi. Kaba" 

klzibler gorülur. Fakat dlfterlde olmı- AHIAKA netice yok. ga-
Naime sultana verilen ilaçlan, b ' lhas- ö davılık :çin rasgele ötekine berikine yan diter bir şey de görülür. O da bütün fle neşri1ah: Ayakda t'eçen d d S · · • .. 01t-
sa şırınga ile verilen (Kakodölad dö vücudun yekpare bir kızıl doküntü ile 13 30: Muhtelif plat neJJrlyatı. 13.so: Pllit: faal" . son evre. e aımın taşarak du~lloya scbeb olanlar pek ç da 
süd) Ü bir kimyagere tahlil ettiriyor. örtülmesidir. Açık fikirli, dikkatli bir a - Turk musikisi ve halk prkıları. 14.15: Dahi- ~ahsus ı~etı altın~a .geçt~. Ve ha - tu. Dokuzuncu Şarl (1560) zamanı!l .. 
Ve: na ve baba bunları doktor gelmeden ev- li ve harici haberler. kemler ekserıyetle Saunı galıb saydı - azaldı. Fakat dördüncü Hanri zamanı0 

- Kısa olarak bana şu cevab veril- veı gormdl bilmelidir. Gerek dırterlnln Akşam "DeŞriyatı: lar. da (1589) veniden çoğaldı. Bir iptila tıa" 
Te gerekse kızıl hastalıklarının seromla- D" d"ncıi gu- 7g 1. . ld ~ - .. .. L · manın~ ~in. Bu ilaçlar, zehir midir; deg·iı mi-ı 18.30: Plllı: neşriyatı. 18.35: Çocuklara Ka- or u. . re.ş: .. kilodan Çek ını a ı \'e on uçuncu uı za n Tardır. Mumkun mertebe erken serom- H f ld l H b İ b·rrn~ 

dir?.. ları çocuta zerketmelldir. Aynı zamanda ragbz <Küçük Ali). 19.10: Tiırk musikisi ,.e

1 

amp ı ı e ası gureştiler. Ik da - (1610) bir veba salgını gibi hergün ı ~~ 
Diyor. Tabiidir ki bu ilaçlar da her her lkl hastalıkta atzın, boğazın, buru- halk şarkıları <Se"et Adnan ft arkadaşla- kikalar mütevazin. Fakat Çek yavaş kişılen yere sermeğe başladı. Artık kı 

"l" nun arkasının birçok fllçlarla temizlen- rıL 19·35: Saat lyarı Te arabea neJJriyat. 19· va\·aş hakimiyeti kurdu ve güre in ce- se canından emin degyildi ve sokaklard . .,• 
ı aç gıbi zehirdir. Onun için (ilaçlar, 50: Türk musikisi ve hallı: şarkıları <Hikmet ~ . ş ı 
zehirdir.) mealinde bir rapor veriliyor.! mesl. gargara yaptırılması ihmal ed!lmc- Rıza ye arkadaşları). 20.15: PlAkla dans nıu- reyanını kendı ~emposuna aldı. Neti - iki üç vüz kisinin ölüsü bulunur. Ga' 

melidir. d h b l Ç k l 1 . k l :. k l 1 · k veya dafJ" 
Bu rapor üzerine, meselenin vahameti Her iki hastalıfın sirayeti atızd:ın ifraz .slkisl. 20.30: Türlı: muaikial ve halk p.rkılan ce e sayı esa ı e e galib. ge ~n er ~n ı. ı ı~ arını ıpe solca'" 
bir kat daha artıyor. Bereket versin ki olunan tükürük ıerratının diiter çoculclara <Sallihaddln ve arkada.şlarıl. 21: Ajans ha- Beşinci güreş: 8 7 kilodan Proko ile tellı mendillerile sılerek kınlarına •ari 
hususi bir fen heyeti huzu _ Te efha&a lntlbl etmesfle olur. Bu ttl- berleri. 21•15

= Stüdyo. salon orkestrası. 21.55: ""I t f g" reştiler. kcn zerre kadar merhamet duymaz• .. 
barla çok dikkat etmek. çok müteyakkız Yarınki program ve Istlldal marşı. ,,.. us a a u · büYük bir gurur hissederlerdi. Bunları .. 

runda kendini müdafaa ederek, Naime · • - ·-- · - · · -- · ·-·- Güreş çok sert. Ilk devreyi Mustafa · er-
sultana verilen ı'Iarların ve yapılan şı-1 bulunmak lizlmdır. 1 Y • • t 1 1 b b't' d' .. tt .. . çoğu bir takım macera adamları ve s :ı CDI neşrıya ga i ı ır ı ve us e gureşıyor. Yedin- b'1 
nngalann fenni dozu tecavüz etmediği- <•> IS• ..U.n -... aklayuus. 1aht d dakikada güzel bir tuşla güreşi bi - serılerdi. Zenginler para vererek d-V..~ya· 
ni isbat ediyor. Böylece; sultana suikasd ltlr alltii .. , •• ..-,. U9ebi7911 1••1•ıs. ÇOCUK DUYGUSU - Çok faydalı yazılar r d. serseriler vasıtasile dilediklerini u ıJ 

lıluntı samanınıız•a •• .. tıaı INr ••ı.r ve reshnlerle lnU.Şar etmekte olan bu haftalık ır ı. .. • . dan :Caldırabilirlerdi. O kadar ki.· yaln.J• 
şübheleri ortadan kalkıyor. Meydanda ıt•t lmudıaaa 1et"9111Ur. &uetenln 9 uncu sayısı bugun çıkmı.ştır. Altıncı gureş: Agır sıkletten Çek bir günde Fransa kral sarayı cıvarı~'.ır 
yalnız muaşaka meselesi kalıyor. Varlılı: _ ıo5 inci sayw çıbmftır. Helaçef ile Samsunlu Ahmed serbest iki yüz kişınin dövüştükleri göriilmüş~u 

1
· 

Abdülhamid, mevkuf btiL·-an Ke- gu" reştiler ı K dına ııw:ı • On üçüncü Luinin başveki i ar ,._ 
maleddin paşaya: K A E Dördüncü dakiknda Samsunlu Ah - Rişelyö düelloyu yasak etmiş; emre ı~ı; .. 

- Kızımı boşasın! med tuşla kazandı. men düel1o yapan şövalyeleri veya 51~-
Diye haber gönderiyor. Kemaleddın •Çekler Ne diyor? yorları cezalandırmıştır. Böylelikle "~ 

h . . . 1 .. I b'J'yo,.li il· 
paşa, inad ed'yor, sultanı 'boşamıyor. Maçtan sonra mu arrırımız e gorüşen dı ,.e ;ıncnk gizli olarak yapı a ı ı · da 
Şımdi. damad ile kay~npeder ara .. ında Çek kafıle reisi güreşçilerimiz haklan- Eğer gizlice bir düello yapıldığı o sııa t 
şiddetli bir mücadele başlıyor. 'l'e!ıdid- 1 da şu mütaleada bulunmuştur: anlaşılırsa Rişe.lyö derhal oraya 3 ke 
lcre ve tazyik ere rağmen Kemaleddin ı -- Takımınız teknik bakımdan zayıf - gönderiyor. her iki tarafı da vakalatı,·or, 

tır. İçlerinde Saim ve Mustafa kuvvetli- yahut teslim olmazlarsa öldürtüyordu 
Paşa inadından vazgeçmiyor. Birf'Ok G . B o· A" J N ı·· Artrı·ı·z Romat'zn a k ld• :ı~ ·:ı rıp, aş V8 iŞ gri arı, 8Vra jl, 1 m, . . dir. Avrupada Yaşar, Saim ve Mustafa Lakin gene bü bütün ortadan a 
çarel re başvuruluyor ise de, bunlar ı muvaffak olabilirler. Fakat diğerleri dis- mıyordu. ~'i'onu v ot) 
da p .. a etm.yor. İşte bu hengame 



LGOPA 
Madent kutu! trda olduğundan terkıbl ve tesiri değişmez. Nazleye, 
soğuk al:ınlığıııa, Nevralji ve baş, diş ağrılarına senelerdenberi 

tflcrnbe edilnıiş en tesirli ve emsalsiz ilAçtır. 

A L G O P A N her eczanede bulunur, 
i m ne ve markasına dikkat .. 
Akay İşletmesinden: 

l - İşletmemizin l/K. Snni/938 tarihinden 31/K. Evvel/938 tarihine kadar bir 
seneiık komür aktarma işleri açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltme, 15/K. Evvel/937 Çarşamba günü saat 15 de Karaköyde İdare 
Merkezindı- Şefler Encümeninde yapıiacaktır. 

3 - Eksiltmeye girecekler 750 lirn muvakkat teminat getirecekler ve bu milt
dar ihaleyi müteakip yüzde on beş<? ;blağ edilecektir. 

4 - Talıhlerin bu hususa aid ~artnameyi görmek üzere Levazım Bölümüne 
rnüracaatlarL c7875> 

Türk Hava Kurumu • 

BUYUK PiYANGOSU 
ikinci k•tlde 11 I Blrlnclklnun 11937 dedir. 

EU) Uk ilramiya: 40. O O O Liradır ••• 
Bundan baıka: 15.000, 1- .000, 10.000 

(20.000 •e lC.000) liralık iki adet mü~1ht 

Şimdiye kadar binlerce kiıiyi zengin 
iştirak ediniz. .. 

Liralı~ ikramiyelerle 
•ardır .. 
eden bu piyaJıgoya 

lstanb'Jl Gümrükleri Baş Müdürlüğünden: 
İkametgahı meçhul (Eskiden Başiktaş'da Kıhç Ali mahalleainde Fıstıklı 

sOkağında 7 No. da oturan) Rehin Adviye'ye: 
Seyyar adındaki motörlü guletin tarafınızdan satın alınıp 7/4/340 tarihinde 

senedi Bahriye Bakanlığı deniz ticareti müdiirlüğünün yazısından anlaşılmıştır. 
Bu gulete ilk defa Türk bayrağı taratınızdan çekildiğinden 150 lira gümrük res
minin gümrük veznesine yatırılması lazım gelmektedir. 

Keyfiyet Hukuk usulü muhakemeleri kanununun 141 inci maddesine tevfikan 
tebliğ makamına kaim olmak üzere ılan olunur. (8028) 

ANKARADA 

AKBA 
Kitap Evi Klatçılık 

BOtün mektep kıtaplnnnın satış 
yeridir. MekLep kırtasiye çeşitleri 
en mUsait şartlarla temin edilir. 

Tel. 3377 

~ Bir hasla bakıcı; 

Bu - Biocel - li 
cild unsuıu 

Bir mucize sibi 
teni güzelleştirdi 

dedi 

İstanbul İkinci İflas Memurluğundan: 
Müflis Kemal Nasının tasfiye işleri bit

miştir. Mahkemece iflasın kapanmasına 

25/11/937 tarihinde karar veri!miş oldu-
ğt~ ilan olunur. (2243) 

Son Posta Matbaası 

NefriJat Müdürii: Selim Ragıp Bmet 
SAHİPLERi: S. Ragıp EMEÇ 

A. EJcnm UŞAKLIGlL 

Tesiri Adeta sihirli oldu. Birkaç 
gOn zarfında yOzQmdeki kOçQk 
çizgi ve buruşukluklann kaybol· 
duğunu gOrdUm ve ik1 nç halta 
soora kendimi Adeta on yaş geaç
leşmiş buldum. Bir doktor de
mişti ki, «Bicoeb cevheri bir Vi
yana üniversitesi proresörUnün 
bOyUk keşfidir. Bu cevher, şimdi 
penbe rengindeki Tokalon kremi 
terkibinde mevcuttur. Bu kremi 
her akşam yatmazdan evvel kul· 
lanınız. Sabahlan da beyai ren· 
gindeki Tokalan kremini snrn
nUz İki kremın tesiri ile en es
mer ve çirkin bir tene bile yeni 
bir canlılık ve gençlik vrrir. Cil
di beyazlatıp tazeleştfrir ve bll
tün buruşukluklardan kurtanr. 

SON ~OST'A Sayfa 1!f 

r Emniyet Sandığı ilanları 1 
Taksitli emlak satışı 

Semti 

Büyükadada eski Bahçıvanoğlu yeni 
Alpaslan sokağında eski 59 mük. ye
ni .f2, 44, 46, 48 No. lı. 

Heybeliadada eski Bayır yeni Baha
riyebayın sokağında eski 12 yeni 6 
No. lı. 

Kınalıadada Sahilhaneler sokağında 
yeni 4 No. lı. 

Fatihte Sofular mahallesinde Molla
hüsrev sokağında eski 9 yeni 15 nu
maralı. 

Aksarayda Gurebahüseyinağa mahal
lesinde eski Mehmedefendi yeni Gü
müşhane (Kakmacı) sokağında eski 
14 yeni 2 N o. lı. 
Beşiktaşta eski Köyiçi yeni Cihannu
ma mahallesinde eski Yıldız yeni Ak
doğan caddesinde eski 34 yeni 38 nu
ınaralı. 

Muhamme.'"l 
Cinsi kıymeti 

Lira 
İki buçuk katta sekiz odalı sar- 5250 
nıçlı ve elektrik tesisatını havi 
bahçeli ahşab bir köşkün ta
mamı. (Ayrıca iki kat üzerinde 
üç oda bir mutfak bir kat üze-
rinde ahır ve arabalığı vardır) 

İki katta dört odalı bir sofalı 200 
maabahçe ahşab bir evin ta
mamı. 

İki katta dokuz odalı elektrik 2900 
tesisatını havi sarnıçlı yarım 

kargir bir evin tamamı. 

Üç buçuk katta on odalı iki 2000 
sofalı Terkos ve elektrik tesisa-
tını havı bahçeli ahşab bir evin 
tamamı. 

Üç buçuk katta dört odalı iki 700 
sofalı, kuyulu ahşab bir evin 
tamamı. 

Üç katta on bir odalı elektrik 1'750 
tesisatını havi sarnıçlı ve ku-
yulu ahşab bir evin tamamı. 

Beyoğlunda Hüseyinağa mahallesin- İki buçuk katta dört odalı kar- IOO 

de Gölbaşı sokağında eski 54 yeni 23 gir bir evin tamamL 
No. lı. 

Kartalda 'O"sküdar caddesinde eski 3 Kargir bir dükkin. llU{) 

yeni 5 No. lı. 

Kartalda ttsküdar caddesinde eski 4 Kargir bir dükkan 400 
yeni 7 No. lı. _ 

1 - Arttırma 9/12/937 tarihine düşen perşembe günü saat 15 te yapılacak ve 

gayrimenkuller en çok bedel verenlerin üzerlerinde kalacaktır. 

2 - ,Arttırmaya girmek için muhammen kıymetin yüzde 10 u nisbetinde pey 
akçesi yatırmak lazımdır. 

3 - ArttJrma bedelinin dörtte biri !Je şin ve geri kalanı sekiz senede, sekiz 

müsavi taksitte ödenir. Taksitler % 5 faize tabidir. 
4 - 'l'aksitler ödeninciye kadar gayri menkul Sandığa birinci derecede ipe-

tekli kalır. (7836) 

TARAGA İSYAN EDEN SAÇLAR , 
Ekseriya bulunduklan yeri terketmek arzusunda 

olanlardır. Binaenaleyh 

Saçlarınızı İtaate A1ı$tırınız 
Bunun en iyi çaresi 

PERTEV BRiYANTiNi 
kullanmaktır. 

Nafıa Vekaletinden : 
1 - Elrr:»iltmeye konulan iş: Ankarada istasyon arkasında Çütlik yolu üzerin

de Fidanlığın karşısında Bahçeli Evler mahallesine isale edilecek su tesisatı. 
Muhammen bedeli: (50,211) lira (41) kuruştur. 

2 - Eksiltme 7/12/1937 tarihine rastlıyan Salı günü saat 15 de Nafıa Veka
leti Sular Umum Müdürlüğü Su Eksiltme Komisyonu odasında kapalı zarf usuli· 
le yapılacaktır. 

3 - İstekliler; eksiltme şartnamesi; mıuavele projesi, Bayındırlık işleri genel 

şartnamesi, fenııf'-şartnaıne ve projeyı (2) lira (51) kuruş bedel mukabilinde 
Sular Umum Müdürlüğünden alabilirler. 

4 - Eksiltmeye girmek için isteklilerin (3760) lira (57) kuruşluk muvakkat 

' 

teminat vermesi ve 25 bin liralık nafıa su işleri teahhüd edip muvaff.alrlyctle 
bitirdiğine ve bu kabil su işlerini başarmakta fenni kabiliyeti olduğuna dair Na 

fıa Vekileünden alUllDlf müteahhitlik vesikası ibraz etmesi; isteklilerin teklif 
mektublarını ikinci maddede yazılı saatten bir saat evveline kadar Sular U
mum Müdürlüğüne makbuz mukabilinde vermeleri lazımdır. Postada olan ge-
cikmeler kabul edilmez. (4229) (7747) 

Türk Antrasiti 
17 lira 25 kuruş 

Ttırk Antruiti Fob. Zon
guldak. Vapur veya vagon 
içinde .. blmaktadır. Beher 

ton fiab lktuat Veklletinin 
1 

teabit ettiği 17 lira 25 kurufhlr. ' 
Sah§ Merkezi: l 

Gilkrist Vol)cer ve Ki Ltd. 
Galata Salon karşısında 

Tahir Han 5 inci kat 
Telefon: 44915 

1 

1 

ilan Tarifemiz 
Birinci aahile 400 hnıı 
llıind aahile 250 » 
V pincü aalaile 200 » 
Dördüncü aahüe 100 » 
iç .ahileler 60 » 
Son aalıil• 40 » 

Muayyen bir müddet :zarfında fazla· t 
ca mikdaıda ilan yaptıracaklar ayrıca 
tenzilitlı tarifemizden istüade ede
ceklerdir. Tam, yarım ve çeyrek sayfa 
ilinlar !çin ayrı bir tarüe derpif 
edilmiştır. 

Son Posta'nm ticari illnlanna ald 
i§ler için fU adrese mılracaat edil· 
melidir: 

satın ahn1r 
nbu1 Posta kutusu 261 e 1 

bincılık Kollektlf flrb&I. 
Ka)ıranlama4• ilan 

Allbn ..... G
ski ve Yeni Halll:Jr 

mektupla mo.racaat. J L-------------·__, 

Üşütmenin, Grip, Nezle, Baş ve Diş Ağrılarının Kat'i nacı KESKİN KAŞELERIDİR. Bahçekapı 

Salih Necati 
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Mevsim hastalıklarından kendinizi korumak ancak: 

Kullanmakla kabildir. 

GRiP - NEZLE - SOÖUK 
ALGINLIGI ve ATEŞLİ 
Hastalıklara karşı tes~ri 
gayet antdir. SEFA L 1 N 
kullanmakla ttşUtmekten 
husule gelecek birçok 
tehlikeli hastalıkların 

önüne geçebilirsiniz. 

BAŞ - DİŞ - .ROMATlz .. 
MA ve MAFSAL AciRl
LARI kadınların A VBA
ŞILARI ve bütün ağrıları . 
derhal geçirir. 

. 
Tesirindeki sür'at hayret 
vericidir. 

Mideyi, kalbi rormaz, icabında gtbıde 3 · kaşe alınabilir. 

~· 

S E FAL 1 N'i her eczanede ısrarla arayınız ve kullanınız. 
1 ilk ve 12 ilk amb•lijları vardır. 

AGA 73JJ:ic RADYO FA• 
" . 

BRI KASI UZUN SENELER~ , " 
DEN BERi YAPDl61 AZAMI , ,, ., . 
SiAYR~TLE f~Nt!81N BUTUtt 
iNCELiKLERiNi BiR ARAY~ 
TOPLAHAi.A MUVAFFAK• 
OLMU~ VE eu' SAYEDE 
• ,, AGı A 13tdti.C. ;._ 

DUNYA RADYO ALEMINOQ 
s~zü GEÇEN BiR RADYO 
OLMUŞTUR, 

Teneffüs yollarile geçen hasta
hklara karşı koruyucu, tesiri 
kat'i pastillerdir. Nezle, bron· 
şit, grip ve boğaz rahatsızlak-

larmda, ses kısıkhgmda pek 
faydahdır. Botun eczanelerde 
bulunur. 

lNGILIZ KANZUK ECZANESi 
BEYOGLU - ISTANBUL 

Bayramda yalnız 

KIZILAY Gazetesi 
Çıkacaktır 

iıanlıirınızı vermekle hem kendinize ve henı de kızılaya yardım etmiş 

olacaksınız. 

Müracaat yerleri: İstanbulda, Postane karşısında Kızılay satış büro· 
su. Telefon: 22653. - · 
İstanbulda, Postane arkasında Kalıraınanzade hanında birin i katta 

İlancılık Kollcktif Şirketi. Telefon: 20094 - 95. 


