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Suriyede bizimle dost ınomz - Fransız oörüşmeıerı 
olmak fik~İ gittikçe .j Versay _muahed~sinin 

daha fazla inkişaf ediyor . yenı~_en_ tadı~ 
• . .. · . . edılecegı soylenıyor 

Haberımız teeggud ettı, Surıge Hatay Müstemlekeler meselesinin halli için bir konferansın 
•t•ı~~ f d•J_ J k toplanması muhtemeldir. Fransız Başvekili ile Hariciye 
l l QJ lRl QS llC eueCe nazın hu akşam Londraya 2idivorlar 

Suriyeliler "Hatay işini Fransayı alakadar etmediği için tasdik edeceğiz, Fransızların 
diğer istediklerini ise onları alakadar ettiği için reddedeceğiz,, diyorlar 

•• 
Universite rektörünün 
değişmesi bekleniyor 

Ankarada kolej 
binası Başvekilin 

nutkile açıldı 
" Y ann için yetişen 
gençleri kıskanmadan 

• Eden Chautemp Çemberlain Detbos 

Paris 28 (Hususi) - Bu akşam Lon ·ıretleri Avrupa merkezlerinde mühim bir 
draya hareket edecek olan başvekil Chau- alika uyandırmıştır. Londra salihiyettar 
temps ve hariciye nazırı Delbosun ziya • (Devamı 5 iftei sayfada) 

Rektörlüğe getirilmesi meyzuubaha olan zevat 
arasında Receb Pekerin, Neş' et Ömer, Fuad Köprülü 

ve Salahaddin Y ar~ı'nın isimleri söyleniyor 

tebrik ederim 
. Ankara 2'T (Hususi) - Kültür cemi -
yetinin Yenişehirde kurduğu kolejin açıl
ma töreni bugün Başvekil Celal Bayarın 
huzurunda yapıldı. Törende vekillerimiz
den Kazım Özalp, Çetinkaya, Şakir Ke
sebir ve Rana ile vekiletlerin erkanı ve 
talebe velilerinden mürekkeb kalabalık 
bir grup vardı. 

" Son Posta ,, ailesinin 
sevinçli bir •• gunu •• 

(Devamı tuncu sayfada) 

Kıymetli arkadaşımız Ercümend Ekrem Talu, maddi 
hayahnda 50 nci, muharrirlik hayahnda 30 ncu 

yıldönümünü idrak etti 

SoQuklar başladı (~debi bahisler muharririmizin ve diğer ediblarimizin ihtisasları] 
Bugün cSon Posta> nın çok sevinçli 

günlerinden biridir. Çünkü bugün kıy-

Bi r çok yerlerde metli ve sevgili arkadaşımız Ercümend 
Ekrem Talu, hamdolsun net'eli ve gürbüz 

k gv bir varlıkla, kırk dokuz yaşını doldurdu, ar ya ıyor ellinci yaşın ilk basamağına ayağını attı. 
- Maamafih ınce ve nükteli muharririn bu-

Soğuklar bilhassa Erzurum günü sadece onun eııınct yılına girifi de-
ile Kayseride şiddetli ğil, ayni zamanda muharrirlik hayatmm 

. da 30 uncu yıldönümüne kavuşmasıdır. 
Evvelki giln blr~bıre kışlıyan hava Demek ki üstad, taliin güzel bir tesaciü-

, ı ve başlıyan fırtına elin devam etmekte - fü ile hem maddi hem manevi hayatında 
Reccb Peker Ne(et ÔDıeT "e Faad K6prill4 dir. Ya~an yağmurlarm tesirile ıehrin toparlak hesablı brr tarih düşürmüt olu-

'&-kara 28 (Husus! mın::abirimizden) !Rektörlük INbmma getir:ı-~ muhte- muhtelif yerlerinde sularKAW tthoplannuı ve yor. İnşallah bu, onun gelecek uzun yıl-
nu ~ bUl hasarat olmuştur. agı ane dere - · · b" f "h dır B Faliha-~... · •t .-~=-1--~•TVI d ;n.,;ırm.. ı olaıılar arasında b-b 'D-'-- in • ları ıçın de ır ali ayır . u c - unıversı e rCAw.c "'6 ........ e e&~ o- me ~~ ~CM:r , (Devamı 5 Ua.ci ıayfada) . . . did. . . · · 

·ıacağından ısrarla bahsedilmektedir. (Devamı ıı ind ıavfada) yır> tibırı Evlıyayı Ce ımızm emmım 
V k f ki hoşuna gider. Çünkü evliyanın asriS 

• .. ı a aıanan de bir dost kaleminden çıkan temenni ve 

lngiliz hazine musteşarı Kalpazanlar ~:~ h~::::i:.::hıs~:!:/i::; 
tedkı.kJerı·nı· bı•tı•rdı• Üzerlerinde 137 tane ı ~:~!"~~~~u~:.'.d:'ogön.:!:ı:;ı: 

muhabbet borcumu ödemek istiyonun. 
liralık, 24 tane de yanm (Devamı 9 utıctı ıatlfcıda) Vstad Ercfi.tAnd Talu 

1Dün Ankaradan dönen Müatepr temaslardan memn11-
niyetle bahsetınittir, bu akpm memleketine pliyor 

liralık kalp para bulundu --------·---------·----,-----

7.lırada ~imlan 1cıııJf) pam ~ 
ve Jl4k41.,an mıeınta far 

Zara (Hususi) - Burada Ham ?e ı. 
mail adlı i1ti kalp para sfuildlstt yaka -
!anarak adliyeye verilmi§lerd?r.. HAdı.-

:tngUtere hazine müsteşan s. D. Waley ve Kred1 depatunaru cttrektat1l NSian nln tafi111tı fUdur: 
Çankayada İngiltere sefarethanesinde vertıen ziyafette Ma11Je Ve.tıl1 Faa4 Alfalı 'e Sivasın Gökmedrese mahalleshıden 

sefirle bir arada Nuri oğlu Halil ve arkadaşı Bolunun 

Bir müddettenberi Ankarada, hü ·ı zine mü.şteşan Walhey ile Kredi da - Gölbaşı mahallesinden Tahir oğlu İsmail 
ltfmıetiınizin mali~ ve ~tısad erka - iresi reisi Nikson, beraberleıinde İn • Erzlncana giderlerken Zaraya uğI"amJ§ • 
otie temaslarda bulun.an Ingiltere ha- (Devamı 11 inci aavfada) (Devamı 3 üncil sayfada) 

Eğlence şehirlerinde 60 gün: 2 -
Sinaia kazinosunda nasıl 

kumar oynanıyor? 
Yama: 'le.mal Rll6ıh. 

"8ata.da" bir manzara (Yazısı 1 inci "'il.fada) 



• 
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Resimli Makale: X istikbale ateş eden batarya X r- " Her gün ---
Odun ve kömür meselesi 
Nasıl halledilmeli? 

Yazan: Muhittin Birıen 

Sözün Kısası 

Hayır 
Sahiplerine 

E. T:ılo 

K ışın soğuk nefesi dağlardan o- rc:=8 ski aile aşinalarından birisi: ~iy~ 
dalara, şimalden cenuba doğru ~ lik etmek kolay değildir- ehlini. 

üflemeğe başladığı şu sırada, bütün mem- aramalı!> derdi. 1 

leket büyük bir derd karşısında bulu - Üstleri, başları, evleri araştınldığı va .. · 
nuyor: Kömür ve odun. kit, hatırı sayılır zenginlerin gıptasmı u•, 

İstenildiği .kadar ve istenilen yerde ya- yandıracak kadar varyctleri zuhur eden 
kacak oldun ve kömür bulmak bir gaile dilenciler, hayır sahihlerinin şevkini kır .. 
olmuştur. İstanbulda herkes bu mesele- maktadır. Yolumuzun üzerınde bize e1 
den bahsettiği gibi vilayetlerde de ayni · uzatanlara sadakamızı verirken içimizde 
hal var. Belediye reisleri, valiler, kay • bir şüphe kalıyor: cAcaba, diyoruz. mcl.'I 
makamlar hep bu işin peşine düşmüşler, hametirnizi yerinde mi kullandık? Yoksa 
gfilı yükselen piyasaları düşürecek inzi- binlerce lira sahibi bir adama bir 'kuru~ 
bati tedbirler almaya, gfilı sağdan, sol - vermekle kendimizle alay mı ettirdik?> 
dan kömür ve odun tedarikine çalışıyor- Her dilenci, Varşavadaki milyoner s:ıil 
lar. ötedenberi kışın yakacak ihtiyacının gibi çocuğunu Sorbonnede okutsa, neyse 
büyük bir kısmını üzerine alan odun ve ne! Fakat bizdeki profesyonel dilencilerin 
odun kömürü, yeni tedbirler neticesinde seviyeleri henüz o derecede yükselm~ 

azalıverince maden kömürlerine karşı değildir. 

lıücum çoğalmıştır. Fabrikalara kok için, O hllde, merhamet duygumuza muave-o. 
taş kömürü tüccarlarına, Ereğli kömürü net etmek arzumuza muhatab kimi bul-, 

için ve nihayet muhtelif linyit madenle- Eski tarihin clsparta. sı ezeli rakibi önünde ınağlub ol- Yeni tarihte büyük Avrupa devletlerinin yaptıklan, eski malı? 
rine de linyit için mütemadiyen müraca- muştu, bütün memleket işgal altına geçmişti. Herkes yeis tarihte Ispartalıların yaptıklarının aynidir. Zira hepimiz Dün, Ulus arkadaşımızda bir ilan gö--
atlar vukua geliyor. biliriz ki bugünkü nesil .sadece temeli atmaktadır, binayı züıne ilişti: Çocuk Esirgeme Kurumuna. 

Sade kış Y-~-cağı olarak değil, hatta içindeydi Fakat eski bir hü:im çıktı: k - eski Himaveietfale - aid bu ilan aç biıS 
d.1a uracak olan yarınki nesildir. Gençlik istikbalin bütün J 1 

yeni kurulan fabrikaların kömürleri için - Biz mağlub olduk, Yalnız çocuklarımız galib gelebilir, tehlikelerine karşı koyacak olan bataryalarla ne kadar iyi vatan yavrusunun bir öğünde beş ku., 
bile memleket istihsali k.üayet eder gö - enlan yetiştirelim, dedi. Ve Ispartayı tekrar hakinı mevkie mücehhez olursa binayı 0 kadar iyi kurabilir. Vazifemiz onu ruşla karnının doyurulacağını bildiriyoı' 
rünmüyor. Pek uzak mesafelerden, pek çıkaran gençliğin bu spor ve ilim terbiyesi oldu. yetiştirmektir. ve hayır sahihlerini bu azıcık parayı v~ 
uzak mesafelere kömür talebleri gidiyor. rerek yardıma davet ediyor. 
Mesela memleketin tam garbından yük - r ~ işte &radığmuz muhatab bu zavallı, 
!enen vagonların tam şarkına kadar u - 1 S O z A R A S O N fi ") A 1 yavrulardır. Dünyada, aç bir çocuk ka "" 
zun seyahatlere çıktıkları görülüyor. Bu \, .1 dar acımağa değer hiç bir şey tasavvu!!l 
hal memlekette gerek ev, gerek fabrika, edilemez. Hayata kendi iradesi lfilıik ol -1 

gerek hareket yakacağı bakımından bü- Dudaklarının J • "'f Windsor Dükü madan gelen, emeklemeden kurtulduğu 
yük bir istihalenin, hatta büyük bir in- Hassasiyetini " HERGüN BiR FIKRA Aleyhine andan itibartn ilk attığı mütered.did a -4 

kılabın vukua gelmekte olduğunu gös - dımların yoksulluğa, sefalete, açlığa, fi.. 
terir. İş bundan ibarettir. Memleket bu Kaybeden lıadın ---- Yazı gazan adam zik ıztırabJann her türlüsüne ve yalnız 
istihale ve inkılib hareketi içinde bir iki Artistlerin değil, fakat... bunlara ilettiğini gören minimini göz!e.:-
sene daha sıkıntı çekecek, fakat bu iş de Şehir Tiyatrosunun, oldukca yll§lı rin, hisseden ufacık ve saf şuurun elemi-
elbet halledilecektir. olduğu halde herkesten genç görün- ni ölçmek tklınızdan geçmi§ midir? 

Türkiyenin en kolay halledebileceği muini isteyen ve ikide birde: cBurn- Kedinize yüz paralık ciğer, köpeğinize 
mesele kömür davasıdır. İktısadi coğraf- da ben.den gençi. yoktur> diyen kadın. beş kuruşluk işkembe alacak kadar Tan~ 
ya bakımından memleketin en müsaid artistlerinden biri tiyatron.un gişesi- rmın mahluklanna rikkat gösteren, şef~ 
bir sahasında zengin bir kömür serveti ne gitti. Gişe memuru .Daim.den 0 ak- , lıtat bezleden sizler, on beş kuruşla, tıpkıı 
vardır ki bu servet havzası yeni bir de- şamki temsil için bir koltuk istedi; . tizin gibi bir insan yavrusunun bir öğünı 
miryolu ile Anadolunun merkezine de Daim: karnının doyar, eleminin uyuşur, ıztıra-
ba.ğlanrnıştır. Fakat bu havza haricinde _ K~di~iz için istiyorsanız vere- hının dinebilir olduğunu hatırladınız mı?' 
Türkiyenin h~ tarabndı derece derece meta, dedi, rejisÖT menetti. - Ramazan sona eriyor .. hali, vakti mü-
güzel linyit madenleri vardır. Türkiyenin _Rejisör artistlerin tiytıtroya alın· said olanlar zekat ve fitrelerini kime ve. 
başlıca halk servetlerinden birini teşkil malan1'ı mı menetti? receklerini tayin için şimdiden tereddü· 
eden ve topraklarımızın hemen her ta - _ Artistlerin değil, fakat o. iki de düşınüşlerdtr. Kiminin ötedenberf 
rafında kısmen mekşUf, kısmen de he • ya§tndan küçük o1anlCJn.1I almmala- kendi fıkarası vardır. Kimi de vatan en-
nüz keşfedilmemiş bir halde ve mebzul nm menetti. dişesini her şeyden üstün tuttuğu için, 

• olarak bulunan bu kömür ve bilhassa •- * çok gerekli bir yardım olmak üzere, ayır-
ünyit servetinden istifade etmesini şiin- ,,., l • d i dığı parayı Hava Kurumuna, Kı.zılaya 
ıliye kadar öğrenmemişiz. Çorak Ana • • 6 • e~ızyon B gen ve Windsar dflkitnün tac giyme merasr- vermek niyetindedir . 
. folu toprakları için mühim bir kıymet Resmini gördüğünüz kadın, Şik.ago- Mühım bir inkişaf mini anlatan bir yazı yazan muharrir Yoksul çocukları .. açlıktan feri kaç .., 
olan gübreyi yakacak yerine kullanıp da da dudak boyası satan bir şirketi dava Son günlerd Alın da yeni bfr te- ve bunu basan tAbi aleyhine dava aç- mış gözlerile okuyup adam olmağa ça . ; 
yakınlardaki linyit madenlerinden isti - etmiş ve ın.a.hkemede şu iddiada bulun- levizyon tera~si ö:imüştür. Eğer bu mış olduğu malfundtır. İngilll ~tele- Iışan aç mekteblileri.. ~olgun benizli,: 
fade etmesini bilmiyen vilayetlerimiz muştur: _rülen te kkinin g tatbikı kolay olursa rinde okuduğumuza göre, son günlerde mahzun bakışlı vatan evladlarını bu ar<r 
p~~ çoktur. Toprak altındaki hazinelere - Bu firketin yapmış olduğu dudak ::bil aahn:ı:rin do v dan doğruya tele- müdde.ialeyblerin, tarziye vermeleri da hatırlıyan olmıyacak mı?. 1 

muracaat edecek yerde ormanları hara- boyalarını kullana kullana dudaklarım- . t sil ~d rilm . 1 · suretile dava b.pamnıştır. Şimdi bun- Bir hafta sonra, bayramın mutlu gu" n-
kl da .. ,4 ı..:- vızyon vası a e gon e esı mese esı 

beye çevirmek, Anadolu topra . ~ının vucude getirdiği bir nevi sun ı J.LJOt- tamamile h ll dilini 1 kt r Şimdi e lar sadece tamıinat vereceklerdJr. Bu !erine kavuştuğumuz zaman yeni elbi -
muhtaç olduğu gübreyi yakmak gıbı gaf- sizlikten dolayı öpüşmenin zevkini du- k d t 1 ~ e ş ko afcilmla 

1 
'. .. dy tazminat hayır ~!erine sarfedilecektir. selerinin içinde, karınları tok, simaları 

· d t . dm 1 ak a ar e evızyon anca erın gon e-
letler bu memleketın ormanını a, opra- yamaz oldum. Bu ise, bır ka om ri1ın 1 k bil Filınl t 1 Yukarıdaki resimde yazıyı yazan neş'eden pırıl pırıl parlıyan kendi evıacı.. 
ğını da tahrip etmiştir. Artık bu hallere itbarile benim için en büyük bir zarar- vizy: :.ı~ il ~l~yo:d.~. d g:;irili~:. :muharrir Geoffrey Dennis•i görüyorsu- larımızın arkasından gururla, haınd ile 
bir nihayet vermek mutlak elzemdir, za- dır Onun için şirketten davacıyım ve k 'k's :su11:11 onun ~b. f (Devamı 9 uncu sayfada) 

. . odu k" ·· · ı. IA • . • • ve anca ı ı yuz kilometrelik ır mesa e- nuz · 
rurıdır. Bu n ve omur ıntı..ı abı mut- JOO bin dolar tazmmat ısti.yorum. ·· d .1 b'li B d f l 
laka yapılmalıdır, mutlaka zaruridir. Fa- ye g~n erı e l yordu. u e_ a. geçen ~r- Polislere selam vermege 
kat bunu yaparken halkın kış mevsimin- Anierikada yapılan üç kde Ngrıre~~urbüg~a .. toplanan ~ sfioslmyalıst mahku"'m edı" len a Jam 
d sıkınt km:emesi · . .. nl on esının tün manzari;Uörı ı e a- tı uı 

e ı çe ıçın şu gu erde ol- • k f 
dugyu gı'bi valilerin ka ak la b genı eşı hnm.adan altı yüz kilometre mesafeye San FranSiskolu adamın biri, kan -

' ym am nn, e- .. d ·ım· t' F-ı..... b k-J;.., s h lis 
lediye reislerinin sağa sola başvuracakla- Amerika mucidlerinin zekfiları pek g~n ~. ışır. dAat u ~ ........ esa ı e- smı döverken po müdahale etmiş. Bu 
rı yerde muhltlerindeki linyit servetle _ vehiddur. Balunu, son günlerde neler nuz gızli tutulmaktadır. na da kızan adam, polisin üzerine hü -
rioden istifade için zamanında harekete icad etmişlerd.ir: cum etmiş ceketini yırtımş, şapkasını 
geçmiş bulunmaları iktiza eder. Yumurta Elektrikli fare kapanı: Bu kapana Dul kadınlar, evlenmemiş düşürmüş. Mahkemeye verilen adam, 
kapıya geldikten sonra yapılacak gayre- dokunan fare hemen cereyana çarpılıp kadınlardan çok yaşıyorlar ~kkmda hafifletici. sebeble: bulund~ • 
tin hiç bir faydası yoktur. Bilhassa bu kavrulmaktadır. Bu suretle fare yaka- . ~ gundan be~et .. :~~ de, u~ ay mud-
nevı çalışmadan radikal netice alınamaz. lamak isteyenler, adi kapanların ezi- Italyada geçen sene yapılan umum.ı detle her gordugu polıse selam verme-
Küçük hallan şu sırada çektiği sıkıntı yetlerinden kurtulmuşlardır. nüfus sa~ı.nı~~ neticeleri geçen h~ - ğe mahkfun olmuştur. 
mühimdir. Hiç olmazsa bu seneye rnün- Sessiz piyano: Bunun vasıtasile ço- ta neş~tır .. Bu sayımda en. zıya- S. tekrar evl • 
hasır kalsa ve gelecek sene için şimdiden cuklar ailelerini ve bilhassa komşula- de naza.n dilek.atı celbeden meseıe ka- ımpson . . . enıgor 
esaslı tedbirler düşünülse gene büyük bir nnı iz'aç etmeden piyano öğrenmekte dınlann erkeklerken fazla yaşadıkları- Windsor düşesının e~ kocası olan 
iş yapılmış olacaktır. Bu noktaya bir da- ve eğlenmektedirler. Piyanoya merbut nın anlaşılmasıdır. Simpson'un şimdi de ~ e~k knmi.9-
ha dikkati celbetmek isterim. olup yalnız muallim ile talebeye ses ve- 90 yaşını geçen 17,305 insandan yoncusu olan Raffra.Y ısmınde bir ada-

Muhittin Birgen ren hususi kulaklıklar vasıtasile piya- 10,554 dü kadındır. Yüz yaşını teca - mın kansile evleneceği mevzuu bahsedil-
-------- nonun gürültüsü çıkmadan çalınıp öğ,. vüz eden 98 insanın 7-4 dü kadındır. mektedir. Bu kadın çok güzel, zeki ve 

Adliyede yeni renilrnektedir. Doksan yaşını geçen kadınlardan 9226 müzisyendir. Madam Raffray'm kocasın-
Tagin ve nakiller Elektrikli eldiven: Bu eldiven po- Sl dul olanlardır. Hiç evlenmiyen ka - dan ayrılıp kendisine varıp varmıyacağı 

lislere mahsustur. Bunun ile kovala- dınlar 102 7, evlenip de ayrılanlar 301 sualini soran gazetecilere M. Simpson 
dıkları suçluya dokunur dokunmaz, dir. Bu istatistikten dulluğun kadın i- sadece: 

Ankara 27 (Hususi) - Adliyede yapı
Jan yeni tayin ve nakiller şunlardır. Gi • 
reson hukuk haki.mi Mehmed Ali Gire -
son başmüddeiumumi muavinliğine, Yoz
gad müddeiumumisi Rükneddin Konya 
müddeiumumi muavinliğine tayin edil -

mişlerdir. 

suçlu nüzüle uğra~ gibi yerinden kı- ç:in çok yaşamak teminatı teşkil ettiği - Bir kadeh daha viski almaz mısınız? 
mıldanaınamaktadır. görülmektedir. cevabını vermiştir. 

İSTER İNAN, İSTER İNANMA! 
Akşehir hakimliğine aza muavini Ke - İstanbul belediyesinin bir çöpçü kadrosu vardır, fakat Esbabı mucibeyi görmedik, fakat bir arkadaşın tahminine 
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mal, Ankara hakimliğine hukuk doktoru sabit değildir, yazın genişler, kışın daralır. bakılacak olursa eski zamanlarda belediyenin kışın çöpçü 
Zaid, Seyidgazi müddeiumumiliğine Ezi- Belediye bu vaziyete bakmış, mahzurlu görmüş. Bundan lt t 

1 
_ b' tin dım ed ~. . d.. Bayram ve Kadir 

h 'kim R 'h N · -d sonra kadroyu mevsime göre de~ ..... -eyı· karar alt~ al- kadrosunu aza ması emiz ige ta ıa yar ecegmı u-ne sorgu a . i ası , azımıye mu - &~-..&U İstanbal Müftiilüğiinden: İt1nctteşrinJn 
deiumumiliğine Dersim sorgu hakimi Ali mış_ şünmesi ihtimalinden ileri gelmiş olabilirmi§. otuzuncu salı günü Ramazawn Jirm1 altısl 
Süreyya, Akşehir müddeiumumi muavin- İ S T E R f N A N, 1 S T E R j N A N M A f oJmatıa aqamı (çarşamba gecest) Leyle1ka-
liğine hakim muavini Öner tayin edil - dir, ve blrincikö.nunun dördüncü cumıı.rtesl 

lt.~~m:~~J:e:rd:i:r·~~~~~~~~~~~~~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~=:':=~:===:=::=:~==~~~~!!l!!!llllLUi~··w·~· B~ - • 



lngiltere - Amerika ve 
Japonya arasında yeni 
bir mesele başgösterdi 

japoalann Şaaghay ıümrülderlne yaz'ıyecl etmelerine 
mani olunmak isteniyor 

Londra 2 7 (Hususi) - İngiltere ve bugün pzeteclletl kabul ederek de • 
Amerika hükfunetleri Tokyo ııezdlııde mJştir ki: 
teşebbüsatta bulunarak,, Japonyanın Japon kıtaatının ileri yürüyüşlerini 
Şanghaydaki Çin gümrüklerine vaz'ı - Nankine kadar mı yoksa Hankooya ka
yet edemiyeceğini ve bu gümrüklerin dar mı ileri götürecekleri batkın.da 
idaresinde herhangi bir değişiklık yap- şimdiden bir şey söyliyeınem. 
madan evvel, kendilerile istişare ediı - Japonyanm Çin ile müzakereye gi -
mesi lazım geldiğini bildirmişlerdir. rişmek saati daha henüz çalmamıştır. 

Amerika hariciye nazın Hull, Tok- ~inaenaleyh başka devletlerin tavas -
yo hüklımeti nezdinde yapılan bu te - sut teşebbüsü de faydasız olacağından 
şebbüsün İngiltere ile müştereken ya - reddolunacaktır. 
pılmadığını bilhassa tebarüz <?ttirmif - Diğer taraftan Japonyanm dokuz -
tir. 1ar muahedesini feshetmesi de muhte-

Hull, Amerikanın Çine yıpmış oldu- meldir. Fakat r.amanını iyi intihap et
ğu ikraza karşılık gümrük varidatlan- mek lizımdır. 
nın gösterildiğini söylemiş ve Tokyo Uzakşark mesele1eri Avrupa dev -
nezdınde yapılan teşebbüsten maksad, Jetlerinin müdahalesi olmaksızın mün
Slri bu parayı temin etmek olduğunu hasıntn Asya memleketleri arasında 

·tasrih eylemiştir. hal ve tesviye olunacak bir işdir. 
İngiltere ve Fransa hükumetleri de Tokyo 27 (A.A.) Resmt tebliğ: 

gümrük varidatına mukabil Çine ikra- Şanghayda Japon ordusunun Nan • 
zatta bulunmuşlardır. kin üzerine yürüyüşü şimal ve merkez 

Londra hükfuneti, bu meselenin hır mıntakalanna doğru metod dairesinde 
karara bağlanması için gerek Paris, ge- devam etmektedir. 
.rek Vaşington hükCıınetlerile daimi su Cenup mıntakasında Japon kıt'alarıl 
rette temas etmektedir. 26 sonteşrinde Tabu gölünün cenubu 
Booaevelt balık avına çlkarken Çindea garbisinde ki.in Changhingchia'ya ta -

bahsetti arruza başlamışlardır. 
Vaşington 27 (Hususi)° - Cumhur- Muhasematm başlangıcmdanberi 

reisi Roosevelt açık denizde balık avı- Şanghay cephesindeki harekita iştirak 
na çıkarken Amerikanın Japon - Çin eden 83 Çin fırkasının verdiği telefat 
ihtilifında asla tavassutta bulunmak 300.000 olarak tahmin edilmektedir. 
fikrinde olmadığını söylemiştir. Bu mikdar Japon kıt'alarfle çarpı • 

JapoDJa meydan okuyor şan Çin kuvvetlerinin yüzde 50 si nla-
Tokyo 2 7 - Başvekif Prens Konoye betin dedir. 

• 

Franko muhasımlarile 
uzlaşm1ya yanaşmıyor 

• Kararlarımt an şDphe eden lapangollara 
hain glJzlle balıacağıaı ,, 

clapon Cll'Cluu loahmdı Ç1nlD yeni hti
mn wwwblbd de ~ ilin et
mlftlr. lapon 8atTetDl miizabn ınra-
11 geUııce QIDe IUllulacat metallb llste
llnln benls bam olmedJllnı IÖJlllDlftlh .. v...,......,. ............... halıa
... tülll tıltlll baUı llanketia a,..ıır: 
lapenp .. bdar Wüirlait Dltlpr e&• 
..... ... Çbd..,....." ...... bir 
...... , ..... 11 .... alhna abaak 
.... lnd .... . 

.uomtsın.t: 

Cumhurrellt tatU 191&hatıııe OıktL A
Olk denı.18 olta ile balık tutacatm. 

* AmerllaMla ~ lelıraf ... .... 
.................. ltabran ... -
... 1tlr ............. elarak ......... . 
~ .... fDlk Çla mı ıl ini 4e 
1tlr kenara '1nk"la ................ 

VASA'J't AV&11PADA: 

Pranlll Jlarlcbe Nuınıua J&Un 
l)ark seyahati beklenen merakı uyan -
dırmaDUfUr. PraDlanm icabında mit -
teflklertndell ne derece mtızaberet ıöıe
cetln1 an•unat lltecllll beWdlr. • 

* tnpıtll9 Ahaaaıuua - .....utlnl 
ilnnınl.elr· Fakat l"nma lstallendea 
- .................. , • ...., ... ta•ıeatı· 
aı benis lıllmi1'or ..... DUll'Ul 881•. 
batln4en .-n itreneoelltir. llblaena -
..,.. ,..na ......... lnstUs ... Praum 
..-tanaa bn ............. a 1* aeU -
.. , ....... IMıldenew., 

* lsPAHYADA: 

Oeneraı Pranto lladı1d hbtmetlle 
müzakereye U1l ~ söy • 
lemlftlr. 

* Pranko ..,.. ..,..,...._ .... Od -
llnden fıdınnı hllrh .. Hr. A'-" L 
WJ•• ~ 1lülbna harbi 
llllen hm•"*'1'· lllllia aeflllM rC. • 
terdlli w.ad b• ftDI ..... Ua bir ... 
.... olaeaktlr. 

Romangada 
Mulıalefet 

[ 
Bu Sabahki (' ı 

- Gazetelerde \J• 

makalealnl gene Hatay meselesine tahsis et.
mlf bulunmaktadır. son zamanlarda bura
da cereyan eden bir iki nahoş hldlseyl kaJ
deden Yunu Nıdl diyor ki: 

cBatay Türklerine, her zaman kendi hak
larına aahlb olanlara haa vetarla hareke& 
etmelerlnl tekrar taTllJ• ederken vazlyeUD 
ldaresllıde Pranaa,a terettQb eden mea'vl1-
19tli vultelerl de tebarüz etUrınek laterls.• 

* Tan - Birhan J'elet budn .tendl ı:....-
llnde admend Bkremtn 50 lncl 18.fUl& gtr
mnl hldlaeslnl mevzuu babaedlJor. Yalım 
beubı yanllf anlanuf oJacat ki Brclmend 
DremlD matbuat hayatınm ellinci J1bm 
tutıuladılmı tahmin edlyor Te tıttr mtııa
lealarmda bulunarak d1yor ki: 

cTam o sırada Brctımendl t,.ı t&mJ&ll lılrl 
odama pld1. Bu atırlan ona okudum. Oll-

• lenin, Trablusgarb, 
Türkiye ve ltalgal 

Yazan: Selim fta'11' F.met 

İtalyanın vakWe Trablu.sgarba J&P
DUf olduiu tecavüz münase'betlle cLe
Dln• in ıene o zamanlarda lntlfar •tmlf 
bir yaaaını meyzuqbametmlf, ba1Jan 
emperyallzmlnl alkı§lar 16rQnen ba Ja
zı Te Dert aiirülen ttklrler haktınds ba1'· 
ret1m1 gtzıememtştlm. Di1n. bu 1Ul hat
tında ap.lıtla görillecek olan bir mcc
tub aldml. Aynen nefrlnl bir bltaraf'ık 
ftlltesl bildim. 

Selim Rqıp Emeç 
dl ve bana: Muhterem Bay Muharrir, 

- Yanlıt söylemlflerl 50 senedir gazeteci cSon Posta• gazetesinin 16/Xl/937 t.:ı-
olan Brciimend detıı, Methedldtr. O da blrl rihli nüshasında, cLenin, Trablusgar 'b, 
bet sayar, malüm yal dedi ve bereket aklım Türkiye ve İtalya• serlevhasile yazdıgı-
19ttı.• . d Ge . * nız makaleyı hayretle oku um. rçı, 

K1lftlll - Hasan Kumçayı •Qot çocuk der- siz de vardığınız neticeye hayret izhar e
dl• serlevb&Bı altında Jazdıtı bir fıkrada ba diyor ve hatta cmünkesir• oluyorsunuz. 
bayatı meaeleye temaa ediyor. Qok çocuklu Fakat, Lenin'in cemperyalizm hareketi
memurıara bu sene yapılmaaı muhtemel o- nin tasvibürb olduğuna hayreüniz gene 
lan yardımın memur olmıyanlara da teıJm11 ,__, . asıl · imam 
edllilıesl lcab ettlll mütaleumda bulunQOI'. ma-..uenızı yazmıya n manı o lf 

!se benim de size hayretim de o makale
niz hususunda bazı mülihazat serdetme
me mani olmuyor. Filistinde 

Şeglı Fer' an 
Asıldı 

Daha Eflatun, felsefenin hayretten do
lar olduğunu söylemişü. Fakat sizin b.a 
seferki felsefeniz, siyasi garazkirlıklarla 
dolu bir bulvar romanından doğmllflur. 
el.es Amours Secretes de Lenine• roma-Londra 21 (Hususi) - Bir kaç gün ev

vel Hayfadaki İngiliz askeri divanı tara- nının, tarih bakımından ihticaca ne tadar 
fından idama mahlrum edilen Arab ihtl- salih olduğunu anlamak için, müellifle
lllci şeflerinden Şeyh Fer'an Sadi, bu 18 • rinden biri olan G. Aleksinski'nin 2 net 
bah asılmıştır. Dumanın balarından olduğunu ve 1911 

Bu ceza, Filistinde ilk defa infaz edi- !nkılabından sonra azılı beyaz Ruslar sı-
len idam cezasıdır. rasına geçtiğini ve o zamandanberi Lenin 

aleyhine birçok müptezel iftiralarla ifti-

s e Y h a D Deh r j har ettiğim bilmek kafidir . 
cKapitalizmin son sahfası sıfatile em-

tekra• yu·· kseldı• peryalizm• eserinin müellifi Lenin'ttı 
' her hangı emperyalizme karşı umumen 

Adana 21 (Hususi) - İki gündenberl ve İtalyan emperyalizmine karşı hususan 
yağan sürekli yağmurlardan Seyhan neh- ald1ğı vazıyeü takdir edebilmek için bu 
ri bir buçuk metre kadar yiikselmiftlr. büyük !nkılibcı ve mütefekkirin bıraktı
Zarar yoktur. Ceyhan normal vaziyetini ğt edebi mırasın heyeti mecmuasının tet
muhafaza ediyor. kikine lüzum bile yoktur. Bu hususta, 

Lenin'in ll.'X/1912 tarihli ve 129 numa
Fransadalıl lhtllAlcller raıı cPravda. gazetesinde yazdıtı .tıaı-
Relslnln isticvabı yanın Türk yeye karşı açtığı harbin ka

panmash makalesini gözden geçirmek 
Diln gapıldı kifidir. Lenin, bu makalesinde aynen şu-

Paris 2 7 (Hususi) - Bizli lhti - nu yanyor: cltalya cgalebe çalmıştır .• 
Wciler hakkında yapılan t.ahkjkat ne - Bundan bir sene evvel Türkiyenin Afri
ticesi olarak Paris civannda yeniden kadaki ara7.ilerini yağma etmiye başla

Bükreş 27 - Millt köylü partbdııin y&- bir çok yerlerde arqtırmalar yapılmıt- mış ve bundan sonra Trablusgarb İtalya• 
Bourgos 27 (A.A) - Havas ajansının halde bunların kayıdsız ve prtsız olarak nı reisi Maniu ecnebi gazetecilerini kabul tır. ya aıd olacaktır. 20 nci asrın bir cmedent. 

nıababirine beyanatta bulunan General teslim olmalan veya ~ llzım- etmi§ ve dahiU siyasetten bahsederek in- Paris 27 (A.A.) - Dük Pono di Lor .. devletinin yaptığı bu üpik ınüstemlekeci· 
Franco. ezcümle §UDlan söylemiştir: dır. Bapa bir f8Y kabul etmiyorum.. tfbabatın serbestçe yapılmasını temin için go, isticvabını müteakib Sante hapis - lik harbine atfı nazar etmek faydadan 

cZafer sayesinde arzumu yerine geti - Barcelonne 2'I (Hususi) - İspanya diler ıki muhalif parti ile anlapna yap. hanesine aevkedilmiştir. Diik; isticbavı hAli değildir. Bu harbin sebebi ne idi? 
ıeceğım. Münakap kabul etmek istemi - bqvekili Nee;rm. cumh~yetçi ispanya- tJlını söylemif ve bugOnkü hiikdmetln esnasında 1936 senesinde fimdi mev - Sebel:Sı şu ıdi ki İtalyan büyük finans 
yorum. Harbi kazanıyorum. Her türlü nın maU ~yetinin mukemmel oldu • Dlilletin arzusuna makel olmadıluu ve kuf bulunan General Duseigneur'ün tek harbile kapitalistleri, yeni bir mahreç ıe
tavAssut tetliflerini reddediyorum. Va - tunu söylemiftir. . . ancak kralm phst bir kabinesini lefkil lifi üzerine cmüdafaa komiteleri bir - min etmek ve ltalyan emperyalizminin 
lence hülaimeü ile en ufak bir anlqma- Peseta, 1938 ~d~kinden daha aat- eylediğini b;ydetmlf&lr. Jiğb nin ikinci reisliğini kabul etmiş ol nıazhartyetlerini açığa vurmak ibtiyacı-
Jl bile kebul etmiyeceğim. Harb, muha - lamdır. ~ ıptidat maddeler al • • • • • • duğunu itiraf etmiştir. na kapılmıtlardır ... Tabildir ki İtalya di· 
rebe meydanlarında olduğu kadar iktı - maki~~ mikta~~ ~övizi vardır. IJmnorun tebdil edıleceği Dük bununta beraber vazifesinin ğer kapitalist ınemleketlerden ne iyi ft 
adi ve içtimai sahalarda da tarafımız - Negruı, Asilerin gonüllüleri müstenıle. d X..g delil birliğin kiralarını vermekten ibaret ne de fenadır. Hepsi, yeni bir irad lllelD-

dan fıUen kazanılmıştır. Muhasematın ke askerleri f8ldinde IÖ&termele faali • 015• -'"'-..1- kaldığını'ilive etmiştir. baı ele geçirmek için hiçbir insan kasab-
10na ermesini ancak askeri manada ka - yetle çalıftlklarını söylemiftir. Parla 27 (Hususi) - MUDAUYlluan ah- lığından gözü yılmıyan Burjuvazi tara-
bul dmek istiyorum. Kararlanmdan §lip. .._.. .......,.,.. IUllı &1••11 it nan haberlere ~, rami me~•ftl • ha • Doğu valileri kongresi fmdan aynı suretle idare olunmaktacbr.• 
he eden batiln İspanyollara hain g6zile Salam•nka 27 (A.A.) - Cumhur!- rlciye komileri Li~ deliftirileceji bugün sona eriyor Tasvibkirlığa benziyor mu, ne deni. 
bakacağım ve onlann cezala'rım o su • yetçilere Fransa tarafından son za • h•klnndaki bavadialeri tekzib etmlftir. . rıiz? 
retle \'erecejfnı. manlarda verilen levazım hakkında ye 6 l Tı:abzon," 28

cü (~~ ;.uıValile;: Mevzuubahs roman hakkında ctekzib 
Valence büktimeü bana mütareke tek- ni bir liste ~tir. Bu lilteye Aaılıız lıa er er ~esı. Dördün lı ı:. d .':! ~ edici her hangi bir iddia ortaya atıımadı-

Hf edecek olursa, onunla temasa bile geç- göre Fransa yenıden iki bin üç yüz ton- Ankara 2'I (A.A.) - Birinci umumi zerın bqkan .f11 ev~ :.Weri fb na dair mütaleanıza gelince, bu mü
nıiyeceğim. cKızıllar. teslim olmak is - luk harb levazımı, 200 otomobil ve mil inilfettis B. Abidin özmenin istifam hak .. Alrı. ~ruh, iza~ rdir B M de nasebetle Schopenhauer'in cİnsanlaruı 
tiyorlarsa sillhlannı bıra~~ı~~~~ ... ~~~ -~~ -~'!8!?!.. benzin göndermiştir. tında çıkan haberler uılsızdır. ~:::n, ~~~-. a': vaİiıe~~:,,_ bi~dıklalrikı ~ü~n altıl şeyezdle~ te~b i~i~ 

w......w~ «S4W•d u m sene omur e verm ı. veca1estna 

Rusya Tokyodaki ltalya da sekı·z ramlannı i7.ah ederek kongreye son ve- hatırlatmak çok yerinde olur. 
KÜÇÜK HABERLER rilecektir. Ciddt yazılar için ciddi mehazlar prt-

sefaret erka" nını komünist daha Parla 2'F (A.A.) - DaDterque Umanı Yakalanan tır; yoksa, edebiyat Bitpazannı dolduran 
denlBcllert puanest ctın0 l91D 11Dluml ilmf ceaerler•, en küçük gaflet gösteren 

geri çağırdı mahkiim edildi .,.. a:: ";,7..1, _ 'lUo - btl-1 Kale::!':!~> en büyük-~.:..'::°..!!:·• 
Tokyo 21 (A.A.) - Sovyet elçiliğiııin Roma 27 (A.A.) - Floranaada komil • Jtimektedlr. 217 vak'a kaJdedDmıttır. lardır. İki arkadaı akşam karanlığında S. Mayzel 

eber erkinı geri ragvırılmıatır. Yalnız nist §11belerini ihya etmekle maznun ve f1mdiye tadar tUod&D ıo k1f1 ölmJftür. bir ahçı ve bir bakkala giderek alış verit Arn _,J kd •• • 
~ y * yapmışlar ve birer tane elli kuruşluk kalp avuc u a Jimnastik 

yeni Sovyet büyük elçisi Slavontuki va - içlerinde bir kadın ve bir Yugoslav bu - Budapef\e 2'1 <A.A.l - Daranyl lle para vermişlerdir. Ertesi sabah bakkal şenlikleri 
zifesinde kalmaktadır. lunan 8 kişiden mürekkeb bir grup, 5 ile de KanJa aer11nc1e; avdet •tmltlercUr. ve ahçı paraiarm sahte olduklarını an - Tirana 

27 
(AA) Ar dluk 

Delbo•an Var.aova 12 sene arasında muhtelif hapis cezala - lloston 2'F <A.A.> - Oeçenlerde laymca hemen polise müracaat etmif - jansı bildiriyor: . . - navu a-
V' rma mahkUın edilmişlerdir. Wrangel adumda bir mamut bulun _ lerdir. D~rhal faaliyete geçen zabıta me- Dün öğleden sonra, Kral ailesi er. 

Segalıallnden mll•bel mutıur. BaJV&IWl usunıutu ı metre, murıan iki sabtekinn gece yata1anmat kanının eı .1 . ..ks k d 
1 

t 

B b lı I Mısırın müstakbel kraliçesi bOrtumu s metre, la1lan s santimetre - korkusu ile otelde yatmayıp geceyi ga- murları~ın çı er~! ~ b~ h ~~~~si-lr nellce e enmlgor dlr. rajda kamyon içerisinde geçirdiklerini ve nin h v~ uyu kır a ktebW e. -
Varşova 26 (AA.) - Fransız hariciye Yarım mi/yon liralık * 1&bah erkenden Erzincana doğru hareket .. u~urun ~ ge~ç ız me erm 

nazın Deıbosun Va'Mlnvayı ziyaretı tari- ıı- h t l SofJa 21 <A.A.> - Yeni tomiinllt mer - ttikl .. t b"t tmı" 1 tak"b1 Jımnastik şenlıklerı yapılın tır. 
·r- lt'IUCeV era aııgor 1uıs komttellııln bütin balan &eTk1f e - e erını es ı e şer ve ı .erıne - -----

hi yaklaştıkça siyasi Jılehafilde bu ziya- dllm1ftir. başlamışlardır. Memurlar Halil ve İsmailı Çankırı .• a zelzele 
retten miısbet hiç bir netice çıkmıyacağı Paris 27 (Hususl) - Paıisin en meşhur * kazaya beş saat uzaklıktaki Armudçayın 

· Ne-_ .__.. - (AA) _ a. ... Küba .. .. . Çankırı 27 (AA) - Dün saat 13.50 intibaı da artmaktadır. O der __ ,.. ... e lrl, mücevherat ma"azasmm mümessili Ka- .. aunı. •• lllDU koyu cJvarında yakalıyarak kazaya ge-
le\.~ 5 

diktatörü Oerardo Macbado, dllıı Aıne • . . . . . " . de S saniye süren bir zelzele olmuş -
Fransız har!ciye nezaretinin başlıca kay- hireye gitmıştir. Orada müstakbel Mısır rlta muhaceret mınmıan tarafından tırmışlerdır. Suçlulardan Halilin uzermde tur. Şeb ·rc1e hasar yoktur. 
ııJarından birini teşkil eden Polonya - kraliçesine muhtelif mücevherat uümu- teTklf edllmlftlr. Dlktat.ör, tatil Ye do - (137) tane yüz kuruşluk, (24) tane de .. -
Çekoslovakya münasebetlerinin· düzel - neleri gösterecektir. Müstakbel kraliçe ıandıncılıttan zannaltmda bulundulu (50) kuruşluk kalp para bulUDJDUf ve E't'lmbıe bırakılacak fitre sartıuma, 
tilmesf nıeaeJesinin mevzuubahs bile edile 6.000.000 frank kıymeünde cyarım milyon lOin Küba matamlan l,adeslnl ıatemlf - her ikisi de cumhuriyet müddeiumumi - bitla timerWllmlde alla IÖlltenMıll-

eelinden filphe edilmektedir. Tiirk lirası kadar• mücevherat alacaktır. lerdlr. e teaUn! ec:Uhpfjl~. ...--------------~ 



4 Sayfa 

-yok edilen tarihi bir 
çeşmenin hazin hikayesi 

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

50.N POSTA 

Tapu grup 
müdürlükleri 

yediye çıkarıldı 
Ankara, İstanbul, İzmir ve Bursa yilA

yetlerinde ihdas edilen tapu grup mü _ 
dürlükleri diğer vilayetlere de teşmil e
dilerek bütün Türkiye 14 grup !mirliği
n~ tefrik edilmiş ve bu suretle tapu ida
resinin kat'i kadrosu tanziım edilmiştir. 
Grup merkezi olarak tesbit edilen Sam
suna tapu müfettişlerinden Fuad, Trab -
zona Adana tapu müdürü Fevzi, Konya
ya tapu müfettişlerinden İbrahim Hak
kı grup müdürü tayin edilmişlerdir. 

Bu suretle mevcud 4 grup müdürlüğü 
7 ye çıkarılmıştır. Diğer gruplar da bila
hare tesbit edilecek ve müdürleri tayin 
olunacaktır. 

Tapu grup müdürleri merkezin hallet
mesi lazım gelen işleri resen ve müsta -
killen halledecek ve bu suretle esbabı me
salihin işlerinin sürüncemede kalmama
sını temin eyliyecektir. Grup müdürleri 
kat'i ve nıhai kararlar vermeğe mezun 
:Jldukları gibi her zaman için mıntaka -
ları dahilinde bulunan vilayet tapu ida
relerini mürakabe etmek salahiyetini rle 
haizdirler. 

. Sancağa 
hürmet ned.r? 

İkinciteşrin 28 

Beyazıa - lturtuluş hattında Tepeüstünde bir tramvayla otobüsün çarpıştığını~ 
dün yazınışt.ık. Yukandaki resimde müsademeden sonra önü harab olan otobfts 
görülmektedir. 

..-
1atanbul Borsası kapanış 

fiatlan 27 - 11- 1937 
ÇEKLER 

Açıitj K.apaalJ 
Londra '524.50 625 .00 

NeY-Yo~ 0,8J05 O,SOJS 
Parla 13 555 23,S,S 
Mlllno lS.1962 15.1843 
Brilbel 4,7•113 4.697S 
Atına 87.51 !7.44 
Cenene S,4584 S,4S56 
Botya 64 0512 64 • 
Amsterdam 1.4384 1.4372 
Prat 22.7 ,75 22.6992 
Viyana 4.2215 4.2240 
Madrid 13.771J ll.76 
Berlln 1.932.2 1.98 
Var90q 4.2275 4.2..ı4J 

Budapetıe 4.<ms 4.4'192 
Bükreı 106.8154 106.72 
Be~ad . !14.5475 M..52 
Yokohama 2. i 511J 2.7486 
Moskoya 23.5)25 23.6125 
Stokholm S.tJ63 S.1038 

ESHAM 

l\.ÇJllJ Kç.uaı 
Anadolu tm. ,. ao 
peıln 25 3:> oo.oo 
A. em. 1' eo n.delJ OJ,J:> 00.00 

BomonU - Ne.ttu o,uo l).OO 

Mlan çtm.enıo 9,91) 9,SS 
Merkes baoku& 96 SJ 96.Si> 

İt Bankaaı N,JJ W,JO 

Tele ton 6 85 
İtUhat n Dtl1.r. ı . ıo -
Şark Detlrmenl l.lS -
Terlı:oa 7.111 O.OJ.J 

İSTİKBAZLAR 

1 

Deniz işleri: 
l 

Fenerbahçeye rıhtım yapılacak 

Fenerbahçeye bir nhtım yaptırılma
sı kararlaştırılmıştır. Buna da sebeb 
.şudur: Şarpi, İyole, kotra vesaire gibt 
deniz spor vasıtaları günden güne ço -
ğalınaktadır. Fenerbahçe - Moda ko • 

l
l y.u da d:ruz spor sah.ası haline gelmiş
tır. Denız vasıtalar~nın barınması için 
de en münasib yer, Fenerbahçe koyu
dur. Fakat rıhtımsızlık dolayısile bil • 
hassa kışın deniz vasıtaları barınma -
maktadır. Rıhtım yapılınca bu kabil o
lacaktır. 
.-....--.............. . . . . . .... ' ·------

1 LAN 
Osmanlı Bankasından: Şeker Bayramı 

münasebctile Osmanlı Bankasının Galata 
merkezile Yenicami ve Beyoğlu şube • 
leri knnunuevvelin 4 üncü Cumartesi ve 
6 ncı Pazartesi günleri kapalı buluna -
caktır. 

YARIŞ ve ISLAH ENCOMENiNDEN: 
Hususi Haraların yetiştirC:iği yüksek evsafta 

safkan ve yarımkan İniiliz tayları; 12 B. Kannn 
1937 pazar günü Ankara Hipodromunda 
müzayede ile sablacaktır. Yarış ve bilumum 
at meraklılarına tavsiye olunur. 

GENERALİN 
SON EMRİ 

Bnyük maceralar - kahramanlıklar filmi 
GARY COOPER ~ MADELENE CAROLL TÜRKCE SÖZLÜ 



2s 1kincitcşrin SON POSrA 

inglliz 
• 

Fransız görüşmeleri -
Versay muahedesinin yeniden tadil 

1 Konya ovasının bir an 1 Cür' etkar aşık edileceği söyleniyor • • •ı • Sevdiği kadının kocasını (Ba§tarafı ı ind sayfadCl) hedeye de Avusturya Te Çekoslovakya da 

O .. nce sulanması ıstenı ıyor\ öldürmek istedi n:~hf:ııe:i~aen tereşşuh Meden hab.erl~re dahil olmak üzere vasatı Avrupa mcm -
gore Ingılız - Fransız muzakerelerı bil - Jeketleri de iştirak etmişlerdir. Tahmin 

' _ Kızılcahamam (Hususi) - Çeltikçi hassa Hitler - Halifax mülakatı netice- edildiğine göre bu devletler her halde ~ 
-~~ ,. nahiyesine bağlı Kurumcu köyünden Ieri etrafında cereyan edecektir. Müza - manya mülki tamamiyetlerini kat"i su • 

Durmuş oğlu Hasan isminde biri Zon - kerelerin merkezi sikletini Almanyanın rette tanıdığı takdirde muahedenin de • 
guldakda maden ocaklarında çalışma - müstemlekeleri mesı>lesi teşkil edecektir ğişmesıne muvafakat edeceklerdir. 

Çomradaki ıuJawı 

Konya (Hususf) - Büyük sulama pi''>- berierde Kmyadan bahsedilmemekte ol
;eıerine aid beş yıllık programa dair sa- mut burada teeasürle karplanmıştır. 
~telerde yazılan yazılarda Yer.iJııım ha- Beyıehri '6lü sularmm iyi kullanıla-

fbriktepede yeni bir 
mekteb yapıldı 

maması yüdnden. sekiz on yıldanberi 
Konya kuraklıktan kurtulamamaktadır. 
BmNn için Konya ovasında sulama jşi
ntzı bir an ewel ıslahı en başta gelen tt.'
memıilerden biridir. Sulama i§lerimlzin 
bir an evvel yoluna bm.ması için alak:ı
dar Vekaletlere müracaatlar yapılmış, 
vfıdler de alamuştı. 1936 senesinin az ya
iıfına rağmen altı yüz bin tondan .fazla 
habubat ıstihse.l ederek Türk.iyede sene
nin rekorun\l kırmış cMaıı Konya vilaye
ti, .ulama ifleri yoluna kon wu, bütün 
vda,.etler .rumda habubat istihsali re
korunu daima muhafaz.a edecektir. 

Soo yıllarda kurulaB sulama bürosun
dan da umulan istifade elde edilememiş
tir. 

Vil!yet merkezinde, Çomra ve Kara
:mon .kazasile diğer bazı .kazalarda da r.r
teziyen tecrübeleri yapılmış, fakat, or..-
1.ardan da müsbet bir netice alınamamış
br. 

ya gitmiş, kansı Elife de bu köyden Havas ajansının Londradan aldığı ma- Diplomatik mahfeller, İngilterenin Al -
Hasan oğlu Aluned namında on sekiz lCımnta göre Versay muahedesinin müs - manyaya açık kapı rejimi bahşeden bir 
yaslarında bir delikanlı ile düşüp kalk- temlekelere dair olan ahkamını değiş - plan ve belki de bu memleketin iptidai 

o:ı; bac:laınış. tirmek üzer<! hususi bir konferansın top- nıadcieler satın alabilmesi için krediler 
maya ll' d h·ı· d .. ··1 k 

H Zonguldakta k .. .. d t lanması da ihtimal a ı m e goru me - teklif edeceğini zannetmektedirler. asan n oyune av e 
elin k Elif iki d ki ted~r. Bö · eli ? 

: ce ansı· 1 ek H!.~.ınk ka" .~odcuki: Diğer ll'lahfellerde söylendiğıne .ı;öre, ··nng ne yor. 
gunu yanına a ara oyu oyun e İ F .. .. 1 • · h d f' Hambourg 27 (A.A.} - 25,000 kic:' ö -. ngiliz - ransız goruşme erının E' e ı ,.. 
anasının evın<? savuşmuş, Hasan karı - d ha ziyade müstemlekelerinin istirdadı nünde bir nutuk söyliyen Goering, Al -
sının köyd.cn vkaçtığını habe: al~r alm~z h:kkmda Almanya tarafından yapılan rnanyanın yeni kuvvetini, sun'i, iptidai 
yanına Ali oglu Mustafa ısmınde bır talebin nazarı itibara alınıp alınmıyaca _ mP:ideler imalatındaki bolluğu ve Aı -
arkadaşı~. a.~ara~ t.?1'av~ n~mazı sıra- ğım veya Almanyaya kendi müstemleke- mc:a1yanın müstemlekelere sahib olmak 
larında Hoyük koyune gıtrnış, kayın a- ierinde açık kapı rejimi tatbik edilıp edil- hakkını tebarüz ettir~tir. 
nasının gönlünü yaparak ve karısı E - miyeceğini tayin etmekten ibaret kala - Goering demiştir ki: 
life ile de barışarak her üçü köylerine caktır. cAlmanyanın dostluğunu kazanmak 
avdet etmek üzere yola çıkmışlardır. Bu iki şıktan birincisi, müstemleke mü- faydalı bir şeydir. Roma - Berlin ~ •lık 
Bunlar Yayla nıevkiine geldikleri va - zakerelerine vasati Avrupa devletleri - mihveri vasati Avrupadan geçmekte ve 
kit karısının 8şıkı Ahmed ile arkadaşı nin iştirakini intaç edecektir. Çünkü Tokyoya kadar uzatılmaktadır. İşte Ce
Göz Mehmed bunların yollarını kes - müstemleke mandaları Versailles muahe- nevrenin ma.ntıkından daha iyi bir mih
mişler, ve silihla.nnı çekerek: cBiz sizi desı mucibince verilmiştir ve bu rnua - ver.:____ 
öldürmeyince rahat göremiyeceğiz.» ..... ......,,___.._.... 

dedikten sonra Üzerlerine dört el ta - s o g"' u k 1 a r b a ş 1 a d 1 
banca ile ateş etmişlerdir. Çıkan kur -

şunlardan biri Ali oğlu Mustafaya isa- (Ba§tarafı ı inci sayfada) mamakla beraber şiddetli soğuklar hü -

betle ~ynunun kan d~arl~rını tah. • sinin sürüklediği çamurlar bütün limanı, küm sürmektedir. 
rib ettıkten sonra dahile nufuz etmış Sarayburnu açıklarına kadar bulanık bir 

Ye mecruh: hale sokmuştur. Şiddetli yağmurların te
cAınan yandım. diyerek cansız ye- sirile bir çok sokakların kaldırımları bo

re yuvarlanmıştır. Bu hali gören Elife zulmuş, pek çok duvar yıkılmıştır. 
ve kocası korkmuşlar ve ölen arkadaş- Yeşilköy rasathanesinden aldığımız ma 
lannı orada bırakarak gerisi geri köye lumata göre son 24 saatte metre murab -
dönmüşler, vak'ayı ihtıyar hey'etıne baı başına 49 milimetre yağmur düşmüş
bildirmişlerdir. Katil kaza merkezine tür. 

giderek Cwnhuriyet müddeiwnumili - Dün asgari sühunet derecesi 5,04, aza
ğne teslim olmuştur. mi 7,09 santigrattı. Rüzgar şimali şarlci 

istikametinden 6-7 metre sür'atle esmiş

Son yağmurun Adanadaki tir. 

* Bolu 27 (A.A.) - Dağlara kar yağmıya 
başlamıştır. 

* Erzurum 27 (Hususi) - Buraya üç 
gündenberi kar yağmaktadır. Soğuklar 

son haddini bulmuştur. Hararet gündüz 
sıfırın altında ikidir. Geceleri sıfırın al -
tında altıyn kadar düşmektedir. Her ta
raf donmuş vaziyettedir. 

* 
zararları 

Diğer taraftan haber aldığımıza göre, 
memleketin her tarafında hava soğuk \'e Hük.Umettn bu işde yardımı olmazsa, b 'lh y 

lbrikte~ ilkmeJcteb talebeleri Konya vilayetinin bu ~ başaracak büd- Adnnada son yağan yağmurlarda kapalıdır. Eğe denizinde ve ı assa u-

. Kayseri 27 (Hususi) - Henüz kar yağ
mamış olmakla beraber ş"ddetli soğuk

lar hüküm sürmektedir. Her taraf don
muştur. Hararet derecesi sıfınn altında 
ikiye düşmüştür. 

İbrik~pe - İpsalada (Hususi) - Se- ce,.e malik olmaması dolayısile işin daha Karader9 çayı ~ ve Bahçe kasa - nanistan sahillerinde şiddetli bir fırtına 
IDelerdenberi köhne bir binada okuyan UZWl 2'.aman sürüncemede kalacağı mu- basının Orta mahallesini su basmıştır. hüküm sürmektedir. 
ltbrilctepc çocukları da nihayet modern hakkaktır. Bunun için, Başvekil Celal 3 ev yıkılmıştır. İnsanca zayiat yoktur. Ed.imekapld.a bir bina çöktü 
ve yeni bir mekteb binasına kavuş - :&yarla Na& Vekili Ali Çetinkayanın Arslanlı çayı da iaşmışsa da bir hasar Evvelki gün yağan şiddetli yağmurlar 
JnUşlardır. General Kizım. Diriğin him- 1* :işde de himmetlerine kat'i bir ihtiyaç vukua gelmemiştir. Evvelce yapılan yüzünden Edimekapıda demircilik yapan 
İnetile meydana gelen bu eser tamam- vardır. sedler de yıkılını.ştır. Osmanın dükk!n damı çökmüş ve bu sı
l~~~k M•~ b~~~------------------------------ ~a~k~ın~~m~~~nll~~ 
~ınıfla bir muallim odası, bir :nüze, bir Burs ada bı·r kaçakçı larında Ahmed Emin adlı bir çocuk hafif 
kie büyük merasim salonunu ihtiva et- surette yaralanm.Jftlr. Yaralı çocuk teda-
.mektcdir. vi altına aluı.mıştır. · 
; Nahiyede bir de tavuk ve tavşan ü- b k • 'k ı d Bir çok yerlere br yağdı 
İ'etme istasyonu yapıfacaktır. şe e esı ya a an 1 Kızılcahamam (Husu.si)_ Dağlara ve 

6 ld b köylere kar yağmıştır. ıtuabaya kar 1&t-

* Muhabirlerimizin verdikleri malUmata 
göre Kastamonu, Niğde, Sivas, Çonım. 
Kırşehir. Erzincan, Van ve Karsta şid -
detli soğuklar hüküm sürmektedir. Bu -
ralarda hararet derecesi sıfırla sıfırın al
tında dört derecesinde tehalüf etmekte
dir. 

* Ş. Karahisar %7 (A.A.) - İlçemizde bir 
haftadanberi stırekli yağmur ve fırtına 
devam etmektedir. Kasabanın çevresm
deki bütün artlar karla örtülmflştür. yı an eri aranan Kaçakçıların tutulmasına bir çobanın terk edilmiş bir 

bir katil yakalandı çuvala tesadüfü amil oldu, 112 kilo esrar yakalandı 
Adana (Hususi) - 931 yılında ~.fa

Jfaşda kız kardeşi Fatmayı öldürerek 
lkaçan ve o zamandanberi aranan İbra
tlıiın oğlu Mehmed Adanada dolaşırken 
ltanıdıklanndan biri tarafından görül -
müş ve zabıtaya ihbar edilmiştir. Za
bıta tarafından yapılan tahkikat so -
rıunda ihbarın doğruluğu anlaşılmış ve 
'.Mehmed yakalanmıştır. Mehmed sı1r -
guda cürmünü itiraf etmiş ve tevkif o

Edirnenin kurtuluş bayramı intıbaı 

lunmuştur. 

Bursa (Hususi) - Burada, mühim mik
darda kaçak esrar ve beş kişilik bir ka
çakcılık ~bekesi yakalanmıştır. Bu şebe
ke şöyle meydana çıkarılmıştır: 

Seç köyü korucusu, on gün kadar ev:. 
vel, mer'ada, avlanmak için dolaşırken 
Soğanlıpınar rnağarası ismi verilen ma
ğaraya uğramış, orada bulunan dolu bir 

çuval nazan dikkatini eelbetmiş, çuva
lın içerisinde ne olduğunu merak etmiş, 
açıp bıtkınca, esrar dolu olduğunu gör -

Mardinde bir idam cezası nıüştür. Korucu, hemen karakola hadise-
infaz edildi yi !ıaber vermiş, bundan sonra, mağara 

Erzincan 2 7 {Hususi) - Bundan beş tarassud ı:ıltına alınmıştır. Birkaç gün ta
,YJl evvel bir kadın yüzünden hademe rassud devam e~, nihayet, bir gece, 
~usufu öldüren Silbisli Muhiddin hak- mağaraya, dört kişinin girdiği görülmüş, 
.lç:ındaki idam hükmü bu sabah infaz e- karak~ldan gelen birkaç memurun daha 
\İilmiştir. iştirakıle mağara sarılmıştır. Fakat, ka-

çakcıların gözcülüğünü yapan adam tehli 
keyi sezmiş, mağaradaki dört kişi birden
bire !ırlıyarak karanlıklar arasında koş
mağa haşlamışlardır. Jandarmalar da 
kaçanların arkasına takılmışlar, iki taraf 
<ırasında, silahla, kısa bir çarpışma ol
muş, nihnyet. kaçakcılardan Çete Hasan 
yakalanmış, diğerleri kaçmışlardır. Ha
san sorguya çekildiği zaman, arkadaşları
nın. Seç köyünden Hasan Çavuş, Hasan 
Çavuşun oğlu İbrahim, Pıtır İsmail ve 
diğer lsmaıl olduğunu söylem~tir. Bun
~ar da, evlermde yakalanmı§lar ve suç
larını itiraf etmişlerdir. Bu arada. Çete 
Hasan, na!:ılsa, kaçmağa muvaffak ol
muştur.Diğer dört arkadaşı yakalanan 112 
kilo esrar ve aletlerile beraber adliyeye 
teslim edilmişlerdir. Firari Çete Hasan 
takib eciiJmE:ktedir. 

Pazar Ola Hasan Bey Diyor ki: 

- Bizde en ileri giden 
spor, güre§tir Hasan Bey ... 

Meseli stadyomda 
mühim bir güreş oldu mu." 

... Hasılatı diğer milsa -
bakalar hasılatının on 
misli oluyor._ 

' 

Hasan Bey - Güreş ileri 
gitmese halk tramvaya, va
pura nasıl biner, sinema
ya, tiyatroya nasıl girer a
zizim. 

Edirne (fi~) - Trakya Umu • ı esnasında bir İngiliz br.Jisti de bulwı ... 
mi Müfettişliği sinema atölyesi şefi .muş, manevralarla, alkmma hareke~ 
Vehbi Kaya tarafından Halkevinde lerini hayranlıkla uzun uzadıya anlat -
Müfettişliğin emrile Edirnenin kurtu - mıştrr. 
luşu şerefine Trakya ve Ege manev - -------------------
ralan ile Edirne ve İstanbul Türkkuşu, 
Eğitmenler kursu faaliyeti, Dolmabah
çe sarayındaki Türk Tarih Kurumu -
nun açılış törenile, Lüleburgaz asfalt 
yolunun yapılış ameliyesi ve ::ıçılış tö
ı eni; Lüleburgazda son yapılan Höyük 
hafriyatı, ancılık, tavukçuluk, tavşan
cılık. İnecede açılan Atatürk anıdınm 
açılış törenlerine aid filmler gösteril -
İniştir. 

Binlerce halk tara.fından görülen ve 
tam dört saat devam eden bu faalivet 

1 
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1 Hadiseler KaJ'flsında ~ IKADBNI 
Bir jile örneği 

c= u dairede bir çok kifinin işi var-, bekliyeceklerdir. Bu sırada onlar görü

~ dır. Bir çok kişinin işini birden nürler. Çımacı derhal kapıyı açar ve yal-
. kA 1 d ~ . . h k nız onları o sıkıntılı yerden feraha çı -

yapmıya ım an o ma ıgı ıçın er ese ay-
ı . 1 d" t . karır. 

rı ayn numara ar vermış er ır. şır. o-
0 1 ·d ki ? 

l b·t · · · - nar a m. up ı mesı ıçın numara sırasını bekle -
mek lazımdır. Fakat onlar numara al - Diyorsunuz .. Eş, dost, tanıdık, akraba, 

Selimpaşa köy cinayetinin 
muhakemesi başladı 

kısacası ev sahibinin oğlile kızı. 
mazlar, gelirler; numaralıların işleri ge-

Şimdi de: 
ri bırakılır, onlannki yapılır. _ :Sv sahibinin oğlile kızı da kim? 

Otobüs doludur, yalnız şoförün yanın Diyeceksiniz .. Anlatayım: 
da bir tek kişinin sığamıyacağı kadar d11r 

Adamın biri apartıman arıyormU§ .. Bir 
bir yer var. Oraya oturmak ta yasaktır. 

boş apartıman bulmuş. Apartımanın ka
Fakat o, cıtobüse biner ve oturulması ya

pıcısı ilk söz olarak: 
sak olan yere oturur. 

- Çocukkırınız varsa, zahmet edip; a -

Kaçırdığı kadını iade etmesini isteyen köy muhtarını 
öldüren nalband hadisenin kaza eseri olduğunu söylüyor 

Silivrinin Seli.mpaşa köyünde muh- Akdağ madeni sorgu hakimliğine de 
tar İbrabimi öldüren nalband Mustafa Bürhaneddin tayin olunmuşlardı:. 
ile, hadisenin diğer suçluları Muhar -
rem, Ali ve Müminin duruşmalanna 
Ağırcezada başlanmıştır. G"Vap.ur .~ı~:ti gişenin deliğinden verilir. paı lımanı gP.zmeyin, demiş, çocukluya 

~şenın onu kı:ılabalıkt~r. Onlar kalaba- vermiyo::-lar. 
Jıga sokulmazlar. Gışcnın kapısını açar - Kapıcı bunu söylerken bir kız ve bir Hadisenin mahiyeti şudur: Suçlu 

Şehir 
halkın 

suyu ve 
temennisi 

lar Memura paray ver· 1 v k 1 b · ' Mustafa bir gece Selimpaşa köyünden C h . t h lk t• . t k . . ı ır er. e a a a- erkek çocuk merdıvenlerden koşa koşa .. .. .. - ıbilhas~ kı . ......, - k ra- A • • • - um urıye a par ısı sem oca • 
lığa gırmeden herkesten önce biletle'"i ıi ı · · Yun orgu ş ı~... ço P Azıme ısmmde bır kadınla, çocuwgunul ları kongrelerine devam edilmektedir. 
alırlar. • · ır.ıyorlarmış. .. .. tik bir giyecektir. İster bluz, ister jile, kaçırmış, kadının akrabaları çocugu ve Semt ocaklarında dileklerin çog-u ı::u 

. . Apartıman arıyan kapıcıya donmuş: ceket, :sterse rop veya tayyör şeklinde 1 k ·· M f "' 
Vapuru bt•klıyenlerın sayısı yüzlerct- - Çocukluya vermiyorlar, demiştin, 1 1 Ancak günün her saatinde ve en a~asını ge7il a d~a ~ze~f ~s~ anın e noktalarda toplanmaktadır: 

dir. Sıkışık bir vaziyet vardır H k . lı 1. ? J 0 sun. ' . . .. .. vıne gelımş er ır. us a a mı ver- - Yol, ışık, mektep, su! 
H l : k . . k l . er es. I un <tr ne. . basit kıyafetlerınde bıle şık gorunmek mck istemeyince hadise büyümü~ Mus İstanbulun hatta en çok yeni apar-

e e şu .s eıenın apı arı açılsa da sı - J(..ıpıcı cevab vermış: . f ince bir kadın bütün i di-i ~ey- w . "'' 1 
kıntıdan bir kurtulsak dı'ye ca t ı ı o l"r çocuk d gv·1 h"b" · w l ıs ıyen g Y g ~ tnfanın attıgı hır kurşunla muhtar b- tıman yapılan semtlerınin bile volları , n a ar ar. - n u e ı , ev sa ı ının og- . . . ·· .k " 
l<'akat henüz vakit gelmemiştir. Daha çok, !:le kızı. ismet Hulu.si l ler gıbı or~~ e.~yasının d~. yalnız p~at~ .rahim başından ağır sur:tte ~ar~lan - bozu~tur; fakat b~le~iye büdçesinin 

olmasını kafı go.remez tabu. Onda bır oe mıştır. Yaralı vak'ayı muteakib Istan- darlıgı, bu kadar buyuk ihtiyacı kar • 

L 8 ~ 
yenilik, - sadelık çerçevesinden dışarı bula nakledilerek, Cerrahpaşa hasta - şılamaktan uzaktır. Yalnız bazı yollar 

Un 1 a r 1 b l• ı ı• yor 111 u ; d ı' n ı• z? ; çıkmıya~ • ?ir değışiklik yap"':ak ister. -nesine yatırılmıştır. Fakat, muhtar i - kısmen tamir ettirilmiştir. 
1 1 Onu serı hn~ınden çıkarıp, kendıne mah- fadesi alınamadan ölmüştür. Bunun ü- Işık meselesi de mühimdir. Beledi • 

sus ve kPndine yaraşan bir hale koymak zerine muhtarı öldüren nalband .f',fos - yenin elektrik şirketi ile son yaptığı 
Sesli kar 1 Güneşin hararet derecesi ister. Şıklık denilen şey de zı:ıten bundan tcıfa ile birlikte, vak'a gecesi kaçırılan mukavele üzerine şehrin baz.ı semtle • 

Groe~land ada· .·~· ·'· '· ,/.~ Güne.ş de .. gö~ - ibarettir. kadını almak için nalbandın kapısınaı.rine yeni lam~~l.~r asılm~ktadır. An • 
sınayaganka.rher ,.·::·:·: :::::(.~ jyüzüru:e gordü. ~\lfl,0. Triko eşyanın bu yeniliğini örgü.:.ünde dayanan Muharrem, Ali ve Müminin•cak bu da ~z.gorul~1ekte~ır. 
zaman pek zı~a~e ::~.:\-:·:"=.::::.::!: t' ğümüz yıldı~lar • '::::.-- Q ~ değil, biçim ve renklerinde aramak en I cezalandırılmaları istenerek, Ağırceza- M~kt:.b ışıne gelmce: Ilk mekteble • 
i~ce ~e toz gıb~ i":\:.::::·:·:··; ·.' 1 1 dan başka bır şey - ~ doğru şey olur. Bence en güzel örgü en ya verilmişlerdir. re te acum fazladır. ~~zı. yen; mek. • 
dır. Çolde ruzgar~:·:. . . değildir ve müte - ~:/, ::--;: düz. örgüdiir. İcabına göre, süs kab.lin- ' tebler yapılmamış d.egı.Idır. Fakat hır 

k 
v k --:;::--~~..;:- ///f)/1

1
\\ ,, d b. 'k. yerine fant . b" .. .. Suçlu Mustafa mahkemede vak ayı k!sım mekteb1er eskı bınadadırlar ve çı tıgı zaman ·um ~~ " madiyen harare - I J , en ır ı ı ezı ır orgu yapı- . .. . 

..,_ 775 • , b·ı· F kat 0 da göze k .. tevıl ederek, şoyle anlatmıştır: talebeye dar gelmektedır. 
taneleri nasıl ga -~ • - tini kaybetmek .. .a ı ır. a çarpmıyaca , or- . . .. .. . 

"b b" ·k· " ı .A "üyu·· kaba göstermemek şartile. - Muharrem, Ali ve Mümin hadise Halk, su ışıne buyuk ehemmıy.et n ır musı ı se - tedir. Fakat buna ~J\:.- t.- kt J 
ıi husule getirirlerse Groenland adasının ragvmcn dış kabu . - ı - .. l d b.. .. d - gecesi odamın kapısına dayanmışlardı. verme e ve kapatılan çeşme er yerı • 

Koydugumuz Jı e e utun bu say ıgı- _ w ne terkos suyu istemekte, bedava tesi-
rüzgarla birbirine çarpan karlan, sisli ha- ğunun harareti 60 bin derecedir İçinin mız c:eyleri .bulabileceksiniz Önünü!l Muharrem bıçagını kapıya saplamaga satın 90 r . d saf s· 1 
vada öten büyük sis düdüklerinin gü - harareti ise takriben 40 milyon . derece 1 muav)yen bir kısmı müstesna hep düı ö;- basladı, l';apının üst kısmı kırıldı. Ora-

1 
ye . ır1a50ıra1 . ı g.aydrı g 

1 1
• 

0 af~ .ev• ·· ·· ı - 1 · · . . . _ . . er rıne ıra ıra ı ayn sa ısı o· 
rültüsü kadar fazla guru tu yapar. tahmin o!unmaktadır. gü örülmüştür. Bu ön kısım da _ ön sıra- dan ıstediklerı çoc.ugu .kendılerıne u - lan evlere teşmili arzu olunmaktadır. 

* * da dört sıra ters yüz örgü geçirilmiş - ge- zattım, kadını da ıste?ıler. Son~~ ~apı Bu işe çok ehemmiyet verildiğinden 
300 metrelik YOSUO ne sade bir örgüdür. Yalnız ceblerin ke- büs_bütün açıldı. Hepsı beraber ı.ısh.~me halkın dileklerinin en başına ge9ril • 

Hava niç·n sıcak o?uyor? Şili sahillerin • narının koyu rengi, fantezi örgünün gö- çullandılar. Bir elimde tabanca -vardı, mesi istenilmektedir. Semt ocakları .. 
~,,\ lh' Of, bugün çok de ve Falkla!ld a· ğüse verdiği değişiklik, ufak yakanın ~i- 1 kız kardeşim tabancayı elimden almak nın dilekleri nahiye kongrelerinde mev 
~ Q::::: sıcak! dersiniz. Bu d~ları . civ~rında 

1 

ç!mi en rnde birer yenilik ve değişiklik- lıitedi. Sfüı~ ~teş ~ldı. Hatt~, bu yüzden zuubahs edilecektir. 
?ı I~ ~ neden ileri gelir bır nevı denız yo- tır. Bilekleri sıkı, omuzları bol kollar; kız kardeşımın bır parmagı yaralandı. . .. . . 

b·1· · · · 7 H d k" .. .. . H.d. b ... 1 ld B · d be ·m b" Beşiktaş - Topkapı otobus ~ervısı ı ır mJsınız. a ~ sunu var ır ı u · 1 hem gunun modasına, hem de ekserıyt"te a ıse O) e o u. u ış e nı ır . . . 
vada mevcud zer· zunluğu 300 met · ! uyar güzel bir tarzdır. kabahatim yoktur. Ben, kimseye ateş S~rkec.ı - To~k~p~ arası~da ışle~:en 
re halindeki mo - _ - reyi tecavüz eder f etmiş değilim. otobuslerın sahıbl:rı beledıyeye mu • 

_-._ 

leküllerin sür'at - .,--=-- . Çok defa denizci- Her kaı 'zn bz.lme/ıdı·r .· .. .. ·nı .1 h"dl racaat ederek Beşıktaş - Tookapı ara· • Dunku celsede dı enı en şa ı er - · "hd · · · 
}erini fazlalaştır . Jer bunları, deniz yılanı veya ejderi sa w . . d h. d" . sında servıs ı asını ıstemışlerdı. Be· 

den 14 yaşındakı Hanıf e e, a ıseyı 1 d" . . t dkik t kt d. •r k 
malarından, o ka- narlar. Bu yüzden pek çok efsaneler mey· Ç ? .. ' . e ıye, ışı e e me e ır. op a .. 

d. 1 . ı· öven ne\·e yarar ~oyle anlatmıştır. pı - Sirkeci arasır.tla beş otobüs i~le • ana ge mış ır . .1 • • • • 

------------------------------~ K 1 d 1 -BuM~tafaı~kub~c~bırg~m~~vebun~re~Rn iht~K~ kifa. 
dar. 

ır ar a gez.inirken yo boyunca ras- n 

n-nelmilel Tahlisiye İdar-ı·nı·n u·ır İtalyan şileb· b" t ·1· 1 ce yolda önümüze rıktılar. Must.afa a- '-·et etmemekt-"..Jı·r. Mu··racaat- ,;ahı·b·ıen ~;, ...., ı, ır n:t ız adığınız çovenleri toplayınız. Evde on- :ı " 't:U -

bir suali şilebine çarptL ıarı kaynar suda ısla tınız. Çamaşırları namı, kız kardeşi de beni kucaklaya - eğer 1 O - 12 otobüs işletebilirlerse ken 
~ollandad~ beynelmilel tahlisiye ida Karadenizden gelmekte olan İtal .- tekneye koyunuz, bu çövenli su ile su- rak, bizi kendi evlerine götürdüler. O • dilerine Beşiktaş - Topkapı servisi için 

resı merkezınden Türkiye Tahlisiye yan bandıralı İmarela ismindeki bir şi· laymız. Sabun sürmeğe hacet kalmadan ~ada, benim ağzıma paçavra tıkadılar. müsaade verilecektir. 
Umum Müdürlüğüne gelen bir mek - lep Haydarpaşa önünde demirli bulu-· çamaşırlar çok temiz ve beyaz olur. Sonra Mümin dayımla, amcalar:m olan 

1 
hala · 

tupda deniz kazalarmda kazazedelere nan Albetta ismindeki bir İngiliz şilebi Süraı ·ı l t • l . ? Muharrem ile Ali bizi almağa geldiler. Pul satış ev rmdan resim alınacak 
k d 

. 1 .. 1 ne çarpm•ı..c: d ·· d hafü ol • ı l er nası emız en.r Pul satılan yerlerde asılı bulunan· ara an verilen .iı:aretlerin bır eştırı - .. "T"'a a musa eme t f · i ah" • -.... 1 1 s·· Mus a a ateş ettı, muhtar br ım ya. (Her nevı· damga pulu) levhalarından 
mesi ve tanzimi için ne gibi yollardan nıuş ~e .. mühim bir hasar husu e ge • urahiler çok basit vasıtalarla güzcıce 

.. .. k • ıa · w. 
1 

t ınemıştır. temizlenebilir. Temizlenecek sürahinin l'aıanmış... . resim alınmamakta idi. Bu levhalar i-
yurume lazım ge ıgı soru muş ur. İt 1 . ru yoluna devam et - içine biraz .vumurta kabug~u kırıntıları atı Birkaç şahid daha dinlenmiş, duruş- lan mahiyetinde görüldüğünden re ~ 
T hl"· U M .. d .. r·-·· .. l ayan vapu 

a ısıye mum u ur ugu .muta e - miş ve ka7.aya uğrayan İngiliz şilebi de nız, biraz da su koyunuz, iykc çalk:ua- ma diğer şahidlerin celbi için başka sim alınmasına karar verilmiştir. 
asını bildirmiştir. bu sabah limanı terket.miştir. yıruz. Yumurta kabuğu yerine şunlar da bir güne bırakılmıştır. Poliste: 

Pireden alınacak mavnalar Mülkiyeliler bayramda bir kullanılabilir: Yeni adliye tayinleri 
. Tuz ruhu ve asid kloridrik. Süralıiy~ 

Pireye mavna mübayaasına giden 

•liman idaresine mensup iki mühendis

le bir müfettiş 2 5 şira mavnasını mat-

10.ba muvafık bulmuşlardır. Liman icia 

resi bu mavnaları alıp almamaya bay -
ramertesi karar verecektir. 

toplantı yapıyorlar bunların birinden bir parça koyunuz. Adliye Vekaleti tarafından hazırla- Dün ka7.aya uğra~anlar 
, i ta 'İn li t . • Taksim Abdülhak Hlı.mld caddesinde otu ~ 

Mülkiye nıektebi mezunları 4 bırin- Biraz soğuk su ile iyice çalkalıyınız. Dı
cikfınun gecesi bir toplantı yapmağa .şını da bir ipekli parçasile silerek kufu
karar vermiştir. Bu toplantı İzmir va-' laymız. Pırıl pırıl parlar. 

purunda yapılacak ve gecesi de bir ha- Mürekkep lekeleri 

nan ) e~. ~ . s esı resmı makamla • ran Sabuncakls'ln İstavrt adlı 00> yaşında· 
ra bildırılmıştır. ki çocuğu merdivenden düşerek, Şehreml -

Yeni listey~ göre, 1 inci Hukuk mah nlnde oturan 17 yaşında Habib Hatay tram-
k mesi zabıt katibi Hayr· B tı h vaydan atlarken düşerek, Fatlhde Şeltercl 

e . 1 ar n, u - hanında oturan tütün amelesinden Faik öz-
lo verilecektir. k uk mezunlarından Ihsan Gürel Polat- Jı:an odasında kunduralarını tamir ederken 

Çini mürekkebi döküldü~.i yerden hiç lı, Fevzi Alkaral Urfa, Salahattin Enis kundura bıçağı ile sol elini keserek yara -
çıkmaz sandır. Halbuki, bıraktığı lekeyi s.. Seydişehir Yaşar İ kir S .. l !anmışlardır. Her üç yaralı da has;anelere 
kmizlemek pek kolaydır. Lekeli yeri ön- ozen ' 5 ıp, u ey- kaldırılmışlardır. 
ce zeytinyağı veya tereyağı gib; her han- man Nesip Ulu~ut. Aksaray, Ahmed Yangın başlangıçları 
g! bir yağ içerisine batırmalı. Bu yağ mü- Karahan Edremıd, Ömer Yozgad, Galib Dün Byoğlunda Muradiyede Gökmez so-
rekkebin içindeki (karbon) u emer. On - Karaköse, Hakim muavinliklerine ta - kağınaa s• üncü rnekteb muallimlerinden 
dan sonra yağı çıkarmak için ayni yeri yin edilmişlerdir. Halldln evinden ve gene Beyoğlunda Lulecl CÖNÜLiSLERi 

Okuyucularıma 
Cevaplarım 

Akaretlerde Bayan (D. M.) e: 
Hastaneyi tercih ediniz, daha te

miz, daha sıhhi, daha emindir. Bir 
iki gün evvel gider, bir hafta knlır 

' azami on g\ln sonra bebeğinizle bir-
Ukde evinize dönersiniz. Bu müddet 

zarfında bebek muntazam saatlerde 
ıneme almaya alışır. Tıbbi nezaret 
altında kalır. Hiç tereddüt cbneyi -
niz. Masrafı fazla değildir. Size isim 
~yliyemem, büyüklere, maktu fi -
atlılara bakınız. 

* Maçkada Bayan (F. F.) e: 
Bazı erkeğin hiddeti çabuk pat -

lar, o nisbette de çabuk söner. Bun
lar hislerini saklamasını bilmiyen • 

fordir. Yüzlerinde düşüncelerini bır 
açık kitab gibi okuyabilirsiniz. Ba -
zıları da vardır ki sabırlıdırlar, ge~ 
kızarlar. Fakat hiddetleri uzun o -
lur, ne düşündüklerini bi!emezsiniz. 
Arkadan ne -şekilde harekeet edecek 
ierini anlamak mümkün değildir. 
Değişmiyecek bir karar karşısında 

kalmanız çok mümkündür. 
Bu iki karakterin ikisinde de fay

da ve mahzur vardır. Sizin işinize 
hangisi gelir, onu tayin etmek için 
sizin karakterinizi bilmeli. Size tav
J;iyern: İsterseniz gazeteye geçme -
mek şartile fotogra!ıruzı bizim ilmi 
ı;ima mütehassısına yollayınız. Şah-

sen benim itimadım var. Tahlillerin
de muvaffak olduğunu tecrübe ile 
•rnyorwn. 

TEYZE 

:lık su ve ~abunla yıkayıp, duru soğuk K .. ddeiumumi muavin}· w. Hendek sokağında Ester kadının odnsın:1an _ ars mu ıgıne yangın çıkmış, her ikisi de sirayetine mey --
suda çalkaJamalı. gene hukuk mezunlarından Seyfeddin, dan verilmeden söndürülmüştür. 

1 iki ahbab çavuşlar Can bazın sır olan elmaları 
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"Ben bir tımarhane kaçkınıyım!,, 

Tıbbı dli e aşk 
Şarabi elbiseli kadın, " Kimi seviyorsun? ,, diye 

~orunca bana " Seni ,, cevabını vermeı mi? 
Röportajı yapan: Faruk Küçülı 

(Tercüme n 1kUbL'J hakkı ma.h!uzdur). Sinaia kazinosunda kumar 
-37-

- KAn.i, atıyorsun 
iallba?. 

- Ne atması ya • 
hu! Allah gösterme
sin ama, gidersen gö
türsün. Bak neler 

Hemen herkesin gözlerinde bir günde zengin olmak hırsı tutuşuyor, bunların 
arasında kazandığı fişleri sepete doldurup götüren bir adam gördüm ki bana 

şemsiye üzerinr:e kumar oynatanları hatırlath 

-2-
\lar, orada neler ... 

Kani de içini çeke 
çeke yanımdan uzaıc.. 
laştı. 

Bugün yola çıkacak 
herkeste bir üzün -
tü var: Para işi.. Zen~ 
gin bile olsanız pa • 

Pencerenin kena .. ra sıkıntısı, yolculu • 
tında, yapayalnız ğun bütün tadını ka-
kaldım. Kadınlar da- çırıyor. Geçen sene 
ha içeri girmediler. Atinaya gitmiştim. 
beli gömleği giydiri- üç dört günden fazla 
len kadının sesi, Timarhanenin dahilinden bir manzara Hasta koğu§ları kalacak değildim. 

boğuk boğuk geliyor. Tam pencerenin - Ne yapacaksin, başka şirfintilar- İstanbuldan gönderi-
Yanında, kesik saçlı, şarabi elbiseli la yezdin, durdun.. len para havalesi b!r 
kumral bir kadın peyda oldu. Konuş- - Vallahi gezmiyorum. türlü gelmedi. (),. 
?nak ister gibi dik dik yüzüme bakıyor. - Yalan, sana mi inanayim, yozume gi.ın kaldım, onu bck-
liiç de fena değil hani. Hoşuma gitti mi? Sizi kaç defa öpüşürken yordum.. lcdim. Aldığım para ~~~S: 
doğrusu. Şununla konuşsam .. konuşsam - Nerede? da bu on gün için • 
ama, söze nasıl başlamalı? - Sinemada ... 

. . deki otel borcunu - Kızım ne arıyorsun burada? Anladım, sıncmadakı oyunlarımı .. f 
Ağzı bir karış açılıyor. Otuz iki dişi hakikat zannedivordu. 1 guç kapattı. Bu se P.r 

h d ~ de yola çıkarken 
gözüküyor, gülüyor. Hafif bir Yahudi Her al e bu kadın akıllı olmıya-1 K.. .. . b' 
Şivesile cevab veriyor: caktı. Akıllı olmıyan bir kimse her ostencc uze_rın~d ır 

- Hiç .. ya sen ne ariyorsun?. halde deli idı. Acaba delilerin askı na- !para ha\·alcsı a kım. 
· stanbuldaki ban a-- Ben de hiç. Adın ne senin? sıl oluyordu? Dehler akıllılardan daha d . . 

0 Ef f 1 "d'l ? K d' b k an dcdılcr kı: c ra-- tra.. mı ve a ı ı ı er. arar ver ım, u ı-

1 
d 

1 1 

N k be d • k . .. k a bu paranın 1eps.-- . e va it geldin buraya? Ut n e aşı · roıu ovnıyaca ·tım. 
- Iki gün oldu. - Ah Eftra. dedim" sen de beni az ni almıy:ı mecbur değilsiniz. İstediğiniz 
_Neye geldin? mı üzdün? ' kadarını Rlı~ ha.rcarsınız. Yüz liranız mı 

A 1 k B . . .. d ? \•ar, i:mgün vırmı beş lira, birkaç gu··n son-- nnem e "vga ettı'k Benı· kara - en mı sem uz um. · ... • - u·· d.. :ra 40 lira alırsınız. istemezseniz geriye kolıı. verdi.. - z un va.. ' 
N 1 k ., _ Ne \•ak.,ı't?. kc;hmı da hiç almazsınız. Dönüşte biz ge-- eye annen e avga ettin: 

riye veririz! .. > 
- Neye olacak, ille beni Avramla - Her vakit... Sana o kadar haber N •

1
• d .,.

1 
.
1 

F k 
evlend:lnnek istiyordu. Halbuki ben gönderdim vüzüme bakmadın. - e a a egı mı· a at iş hiç de böy-
Avrarni istemiyorum.. - Yalan ~öyleme, ben sana o kadar le olmadı. Köstenceye gelince para di-

- Başka bir sevdiğin mi var? haber yon derdim o kadar ınektub ı ye bankaya koştuk. Havaleyi on beş gün 
- Evet.. yazdim cevab bile' vermedin. 1 önce göndcrtt'.ğ~m için para hazırdı. !"a-
- Kim? _ Yalan .. mektub filan almadım 1 kat: c~a hepsını alacaksınız, dediler, ya-
- Sen... senden, bilakis ben sana yazdım.. hu~ ':uç :,ı1amazsı~.ız. Paranızı İstanbula 
Şaşırmış kalmıştım. Şimdiye kadar - Hayır ben sana.. gerıye gonde.recegız.> 

bu kızcağızı görmemiştim. Halbuki 0 _ Ben s~na! Yüz liranız var, dedik değil mi? .. Ro-
bana aşık oluyor ve beni seviyordu. - Ben sana! nıar.ynda da on beş yirmi gün kalacak-

B ·· ı _ Ben sana.' tınız. Vazgeçtiniz, yeniden yola çıkmak ugun erde taliim çok yaverdi doğ-
rusu.. Sesi, gitgide perde perde yüheli- isHyorsunuı. Hiç para almazsanız, ol-

Sordu.rn: yordu. Böyle giderse gardiyanlar ge- maz ... Ne yiyip içeceksiniz, otel parasını 
- Sen beni tanıyor musun? iecekler, onu odnsına götürece!dcrdi. nasıl vereceksiniz? Hepsini aldınız mt, ne 

d d. yapacaksınız? Harcamasanız o da olmaz, - Tanirnaz olur muyum hiç? Hem - Kız, e un, yavaş söyle! .. 
seni kim tanimaz? O, bilakis sesini bütün bütün yük- Roınany:ıc;an çıkarken biraz madeni pa-

radan başka ü~tünüzde kiğıd para götüre 
Hayretten ağzım bir karış açılmıştı. seltti: 

Ben de amma meşhur adammısım da - Neye yavaş konuşacak mi~im, nıezsiniz; yasaktır. Çaresiz, bu yüı; lirayı 
lıaberim yok. • kimden korkum var ki.. neye sana har vurup harman savuracaksınız. Yazık 

S d ... · · k. d" değıl mı? 
- enin telonil oyunlarini seyrettim mektub yaz ıgımı m ·ar e ıyorsun? * 

ben.. Söylesen e! Mutlaka bir metresin var .. 
- Oyunlanmı mı? ondan korkuyorsun.. Köstencedcın Bükreşe ... İstasyonda bi-
- Evet .. Bedavacilar kralini, lostra- - Ne oluyor, ne oluyor, gene ne o- lt·t pencerelerınin .önünde herkes biribiri-

cilar şahini, para kralini, süriisiine be- 1uvor? nin omuzuna çıkıyor; trenler uzaktan 
reketini, genç kizlar mektebindeni.. Salim ağabeyin .h.iddetli sesi duyul- görüm.ir görünmez, yer kapmak için ko

.. Ağzım bir karış açık, abdal abdal yü- du. Ark~.d~~ kendı:ı de gözüktü. Pen- şan koşana. O kadar kalabalık ... 
zune bakıyorum: cerenin onune geldı: Büyük bfr şimendifer garından Bük-

- Ne, ne? _ Haydi bakayım, haydi Eftra '>da- reşe gidiyoruz: 
- Evet can.im, neye inkar ediyor- \la! Erkeklerin penceresi önünde ne i- İnsan, şarktan biraz daha uzakl:astığı-

sun? Seni tnnımiyor muywn zanncdi- şin var? nı. gıttikcr Avrupa rengini alan bir şeh-
yorsun? _ Kocamla konuşuyorum. rC' oyrık bastığını anlıyor. Köstence ile 

- !...... _ Ne kocası? Bükreşin arası üç saat tutar, tutmaz .. 
- Sen Milton değil misin? _ Ne kocasi olacak, kocam.. Fakat haikın kılığı kıyafeti, üstü ba~ı 
- ?...... Ben de söze karıştım: birdenbire değişti; Köstencedeki ~ıplak-
Olur şey deg·il .. dogru· su her şe\· al'- ·· k lar burada yok. Şapkasız erkek. çorabsız .; ... - Oyle ya, ·oeası ile konuşu or 

luna gelirdi, fakat Milton olacağım as- Ben onun kocasıyım. Y · kııdın b;Ic> pek seyrek. Yalnız Köstercl'.'-
la. Şimdiye kadar kıın" se de bana 11,,.

1
.1_ S dC'ki gibi burada da otomobillerle b!nek 

fü - Sen sus. en de yürü odana. d 
tona benzediğimi söylememişti . al'abaları kardeş olmuş; ikisi e yanya-

- Yitmcm, kocamdan avrilmam ben. na ... İkisi de ucuz; tramvaylar, otobüsle>r 
- Milton olduğunu neye inkar edi- Salim ağabey alel'usul kadmcag"ızı .ı ·· • yorsun? ~E oy1e ... 

omuzundan yakaladı, odasına ~öti.ırciiı. Romanyadrı pek zengin insanlar oldu-
- Hiç ... İnkar etmiyorum. Hem neye Öb.ür kad.ı.nları da içeri soktu. ~ur.u :-ö.vlü'-•orlar. Çok büyük, pek muh-

inkar edecekmişim? 1 h (°' .J 

!pek pıJama. ı asta, hala cışarda. teşem hinalar vrır. içlerinde belki mil-
- Söyle bakayim sevgilim, sen d h.. g d k ~ 

beni seviyor musun? e Ta~ ocre~·e ı en adının boğuk sesi, yonlara mal olmuş, yeni, on on beş katlı 
boguk boguk, daha boğuk geJi) or. olanlar uöriilüyor. Fakat dünyanın h:çbır 

- Sevmez olur muyum? r. 
Eflra: yerinde eksile olmıyan arayış rengi, k:ı-

- Peki, madem ki seviyorsun, niçin -Ah hayinler, yozleri kör olsun. Ee- ranın yanında büsbütün göze çarpan bc-
bu zama.na kadar beni beklettin. B•"k- d -... ni kocam an ayırıyorlar! diye bağırı- vnzlığı burada da, hemen bir bakışt.1 bu-
lettin de gelmedin .. 

yor. luverıy.ırsllnuz. O kadar zenginliğin ara-
d" Birdenbire sesinin ahengini değiştir- Bizim odadakilerin kimisi iki~er iki- smda, ~ıplak ayaklı köylü çocukları, otuz 

ı ve meşhur şarkıyı söyJemeğe başJc.- şer yataklara, kimisi yerlere uzanmış- kırk pa:aya kundura boyamak için, ge-
dı. lar. lip geçeni-tin arkasından koşuyor. Her 

* 

Beklettin da yelmedin? . Çember sakallı ile çocuk nala oynu- yerdeki gibi burada da bolluk ile yok!uk 
Hiç mi beni se\-medin? )Orlar. Kani şarkı söylüyor. Geldim yanyana. ;Biri ötekine hiç aldırış etmiyor, 

Sonra tekrar eski halini aldı: geleli ağzından takırdı çıkmıyan Ah- ı;anki nısbet verir gibi görünüyor; öteki 
- Zaten erkek değil misiniz? En iyi- med, donuk gözlerle etrafma hayıan de ondan dökülecek kırıntıyı bekliyor, o-

nizin boynu altinda kalsin.. hayran bakıyor. Muhtelis bir depo me- ım dilenıyor, belki de için için diş bili-

- !. ····· rnuru olduğunu öğrendiğim ipek pija- yor. 
- Senin için kaç yece uyk"Usuz kal- malı adam koridordan kayboldu. Pen-

dim. Yençliğimin en iyi senelerini se- cerenin önünden çekildim. Uykum yok. 
nin uğrunda feda ettim. Halbuki sen ..• F'akat bacaklarım gövdemi çekmiyor. 

- Ben ne yaptım? (Arkası var) 

Para kazanmak, yeni bir iş bulmak is
teyenlerin kulakları çınlasın; işte bizde 
her.üz hiç kimsenin başlamıdığı bir iş; 

Y cuan: Kemal Ragıh 

ilkönce kim yaparsa, umarım ki, para da 
kazanır: 

Sokak başlarında bir adam duruyor; e
linde, objektifi çok kuvvetli, gölge ol
sun, güneş olsun her yerde, bir saniye i
çinde resim çıkaran bir fotoğraf maki
nesi, gelip geçenlerin içinden kimi gözü
ne kf'stirirse onun resmini alıyor; hele 
kadın erkek çift gezen gençleri hiç kaçır
mıyor. Sonra, kimin resmini çıkarırsa o
r.a bir kağıd parçası uzatıyor: Kağıdda 
Jotogra!cının adresi yazılı. Dalgın dalgın 
yolda ~derken, yanınızdaki ile tatlı tat
lı konuşurken, resminizi almışlar; alan 
fotoğrafcmm nerede olduğunu da kağıdı 
okuyup ıınlıyorsunuz. Ertesi günü oraya 
gidiyorsunuz: beğenirseniz, o resimden 
ısnıarJıyorsunuz. Fena mı? Hele plajlar
da, büyük caddelerde, büyük abidelerin 
önünde böyle. fotoğrafcılar pek çok. 

Cadde! !f'de. gündüz öğleye kadar, ak
şamları da "tlörttcn, b~ten sonra kayna
şan. bir kalabalık. Otomobiller, tramvay
!ar sağdan, soldan birbirine geçiyor. 

Oteller temiz, pek de pahalı değil ... 
Adını başında lokanta, birahane ... En bü
yük lokantalarda bile yemek üstüne, 
mcyva yerme, suda pişmiş mısır yıyor
lar. Çoğu kQÇanından yakalam~, ısıra ı
sıra yjyor; kimisi de .çatalla yiyor ki bu 
da dlafrangas) ... Meyvalar, hiç de ucuz 
değil. Şöyle böyle bizde sekiz on kuruşa 
.satılan şeft;;lilerin üstünde. tıbkt Beyoğ
lundaki mağazalardarr birindeki gibi ·88> 

~-w-==s:=a__,==o-==!"-=--=-~'="---
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Ben iç! { 
Diişnıanı tf eğilim .• 

yazılı... Aşağı yukarı seksen kuruş de • 
rıek ... Ağaç çileği biraz ucuz, üzümler ko· 
ruk renginde, elmalar yenmiyecek ka
dar ek§i, karpuzlar bazı bakkal dükkan· 
larında buz içinde satılıyor. 
Bükreş çok sıcak oluyor; zenginler ya

mı hep Sinaya'ya gidiyor. Üç, üç buçuk· 
saat kadar uzak... Otomotörle gidi\;rse· 
bir buçuk -saat sürüyor. Yazın, kaplıl!a: 

mevsimi için gidip gelme bilet yapmışlar, 
yalnız gitme parasına. Fakat pek de uc~ıı; 
dc>ğil, haniya ... Gidip gelme 270 kuruş 
tutuyor. Trende oturacak yerlnizi, önce
den, ayırtırsanız iki lira da onun için ve
riyorsunuz. Otomotörle gidip gelirs~nız, 

o zaman da altı lirayı buluyor. · 
Sınaya, daha ziyade A vrupadaki ~ğlen

ce yerlerine gidemiyen Romanyalılann 

~azlığı. Yüksek, çamlı dağlanla çevrilmı~ 
bir köy .. havası, her zaman sonbahar se
riniiğini andırıyor. Sık sık yağmur yağı
yor. Büyücek, çok güzel, çok temiz bir: 
park: 1çınde çocuklar koşuşuyorlar; gı~nç-· 
ter, ağaç diplerinde sarmaş dolaş sevi~i
yorlar; hastalar, omuzlarında birer par
dcsti, çamlardan biraz hayat, biraz şifa 
bekliyorJar. Parkın bir köşesinde :ki üç 
tane büyü~ otel, bir iki pansiyon ... Otel
ler temiz, güzel... Yemek içmek hepsi i· 
çinde al~ı lira ... Pansiyonlar dört lira ... 
Fakat otellerle yanyana getirirseniz pan
siyonların odaları da, yemekleri de pek 
krtü ... 
P~rkın içinde bir de kazino \•ar kazi-

' (Devamı 10 uncu sayfada) 

Kadıköylü okuyucularımızdan Bay Ta
lat, bayram günleri dağıtılan Yeşilay ro -
zetlerinden müşteki: 

Hem rozet dağıtanlar, rastgele, lıeı 

fakaya yapışırlar. Şimdi, bir .Ycşllayı 

rozetinin bir akşamcının gö{tsünc lllştl • 
rlldiğini tasavvur buyurun! Bu, meyha -
ncJcrl topa tutmak için, barut parasını 

meyhanecilerden istemeğe benzemez mi? 

Ynrın faraza zıpırın blrJsl çıksn da, bir 
..:gazeteci düşmanları. cemiyeti itli' sa, sl· 
zin ocağınıza incir dikmelıı:. gayesini güt -
se. ve günün birinde de, rozetin\ sizin 
goğsunüze yapıştırıp paranızı iştese ne 
yaparsınız? 

-- Ben, diyor, Hilalıahıner gibi, Hava 
Kurumu gibi, Çocukları Esirgeme Kuru -
mu gibi teşekküllerin istediği y:m1ımlara 
~oşmayı, ihmali mazur gorulemlyecck va 
zlfelerdcn sayanlardanım. Bu ltıbarladır 
ki, cebimdeki tek kuruşu, bu teşekküller
le paylaşmak fırsatım kaz.andığım za -
ınan, yeryüzünün en yüksek hazlarından 
birini duyarım. Fakat bu Yeşil llillile ne 
oluyor? Vapur gezlntllerl, danslı çaylar, 
f:>alolar gibi vcsllelerle adını duyduğum 

ou cemiyet benim blldiğlm, içki düşman
lan tarafından kurulmuştur. 

Ben kendi hesabıma, ne lçkl düşman
larına duşman olacak kadar içkiyi se ~ 
vcnlerdcnlm, ne de içkiye karşı, duşman 
olacak kadar büyük bir kinim var. 

Binaenaleyh ne bir .akşamcılar cemi. 
yetit nin, ne de blr .içki düşmanları ku -
rumuı nun rozetlerine metelik vermek is
tememi 

Bence, eğer rozet dağıtma müsaadesini 
verenler, bu clhetl düşünmezlerse, <'içki 
düşmanlar111 kabilinden cemlyetlcrln ro· 
zetleri yüzünden ortaya bir -.rozet duş -
mnnlığ111 çıkacaktır. 

BOyle tehlikeli ve sırasız bir ıfüşman -
lığın doğmasına sebebiyet verece:C hare -
keUere el birllğile duşman olalım dıyo -
rum bayım ... 

Bllmem sız ne buyurursunuz! 
Biz karllmlze verilecek: 

- Hay hay! dan daha munasib bir cc
vab kestiremedik. 

Bilmeyiz, siz okuyucular ne buyurur -
sunuzl 
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SEVDA i ANI 
Yazan: 

MelAhat Suener 

• Melıke, balkonda bintt evvel yamn
dan ayrılan gencin sokakta ağır adım
larla yürüyüşünü seyrediyordu. Köşeyi 
dönunceye kadar arkasından baktı.. son
ra :ç rı girdi. Aynanın önüne gelerek 
kendıni takdirkar gözlerle süz:dü. Yanak
larını çukurlaştırarak gülümsedi. Beyaz 
solgun elini alnından geçirdi. Bu sayıeız 
aşıklaraan, kendisile evlenmek isteyen 
gençler en birini seçmek, birinden hl-

1 

rine karar vermek zamanı gelmişti. An
ııcsı de bunun için ısrar ediyor, dalına o

na: 
- Artık evlenmek çağın geldi Melike, 

dıyordu, ne zamana kadar karamzlıtm
da devam edeceksin? Böyle, kalblerde. 
saltanat kurmak, birçok genç gönüllerin 
miı rek Melikesi olmak iyi amma- bu
nun sonu yok kızım .. ben, senin kadar
ken ıki çocuklu, hanını hanımcık bir ka
dındım. 

Genç kız, annesinin sözüıaü tatlı bir gü
lüşle her defasında keser: 

- Güzel söylüyorsun ama anne, derdi, 
taliblcrimin içinde yüksek memur, san'at
kar, doktor olanlar var .. bunların birini 
diğer ne tercih etmek güç.. acaba beni 
babamdan kalan dünyalığunız için mi is
tı) orlar? Yoksa kendim için mi? Bunu 
ta) in edebilsem mesele kalmaz ama, in
s nl nn ıçinı, özünu görebilmek hemen 
hemen imkan ız ... 

Gen kız; akşam gezintisi için elbises!
ni d ı tirirken gene kafasının içinde bu 
du ne 1 r \ardı Acaba ne yapsaydı da 
onu yürekten seveni, seçebilseydi.. Me
likC' ':ı p bunu düşünüyor, bu yuzden u
ziılüy rdu. 

* annesı samimi ahbablarına 
uğr kları büyük felaket;i anlatıyor, 

1.abt muktedir olamadığı gözyaşlarım 

zin t z parmnklarile silerek onlardan, 
e\•l r"nin üst katı için münasib bir kiracı 
bulm Jarını rica cdıyordu. Merhum ko
ca n ımdiye kadar hiç bilmedıklen a
lacaklı arı çıkmış, zavallı kadın rahmet
li) ı borçlu yatırmamak ıçin nesi var, ne
si yoksa -evlerinin eşyasına kadar- sat
mak :necburiyetindc kalmıştı. Çok geç
medC'n kiracı bulundu. Melike ile annesi 
alt kattaki iki odaya çekilmişlerdi. Artık 
kabul günlerinin, arkadaş toplantılarının, 
çayların hiçbiri kalmamıştı. Kimseye git
miyorlar, eğlence yerlerinde görünmü
yorlar, dar ve mütevazı yaşayışlarını iy.i 
glinleı mi gören dostlarından -o şimdi 
bird nbıre yabancılaşan, soğuklaşan dost-
1arınc..ın- mümkün mertebe gizlemek is
tiyor ard .. Melike de solgun yüzü, hiç de
ğişmiyen gıyinişile eski cazıbesini kay
betm ş, bu fakir dekor içinde s lik, zavallı 
bir kız oluvermişti. Kendisile nişanlan
mak ı:steyen gençler yavaş yavaş etrafın
dan ç kiliyor, bir zamanlar o kadar be
ğenilen ve arzulanan genç kız; bu ani de
ğişiklıgi sessiz ve şikayetsiz karşılıyor-

.. 
- Melike artlk taMmmülüm JcalmtıdL Seni her zamankinden çok seviyorum 

du. Yalnız şirketlerin birinde muhasib o-1 mez cezı.ya layık gördün, aylarca yüzü
lan Kudretle, muallim Mcs'ud eski vnzi- nü göstermedin? 
yetlerini bozmamışlar, her pazar munta- Genç kız:; vaziyetini bozmadan, solgun 
z:aman Melikeyi ziyarete geliyorlar, genç yüzünde tek bir hat kımıldamadan cevab 
kızın kendilerinden birini tercih etme- ,-erdi: 
sini bekliyorlardı. - Niçin böyle söylüyorsun Kudret? .. 

Ana kız, bu mahrum, sade hayata alış- Beni görmek dostlarım için bir zevk, hiç 
mış, Kudretle Mes'uddan bırıni intihab olmazsa merhamet ve teessür uyandırmı
için düşünürierken yeni bir felaketlP a 1- )' acak b:r şe ken daima aranızda idim. 
tüst oldular .. Melike kıM fakat pek tPhli- Halbuki şimd sen de görüyorsun ya, bu 
keli bir hastalık netıcesi gôzlennı k v- tarsıla ma her ikımizin de kalbini sızlat
betti. Bütün memleket, bu b dbaht, (f - makt n. :c;:im z· acı ve ıztırabla do1dur-
zel kıza acıdı, yandı. maktan başka bır şeye yaramıyor. 
Melıke, kendıs nı yoklama~ a g l<>n i 

1 
Kırpmadan ö ti bir nazarla bakan göz

kabul etm"yor, ahbablan valnız p r· n leri yayı d ·yor, görenlerin görmedıği 
ve dcrdh anneyi teselli edıyorlar, :;onr.ı hayal dunva mı seyrcıdıyormu~ gibi dal
çekilip g"diyorlardı. Mes'udla Kudr t C'- gın ve sakin duruyordu . 
men her giın geliyorlar, genç kıza m v- Kudret; a lama ihtiyacile sesi dügum-
s m çiçeklerı, beyaz gı.iller g tirıyor r- lenerek yalv rdı: 
dı. Melikeyı görmek için ya ışlan d ı- clike bana böyle acı şeyler c;öyle
ma reddediliyordu. Bedbaht ana, el rrli me. Artık tahammülum kalmadı. Seni 
başını sallıyarak, yaşlı gözlerini aç vor: her zamankind n çok seviyorum. Beni 

- İmkAnı yok, diyordu, Mel"ke bı h s- redd tme ne olur? .. 
sa sizin kendisini görmenizi ıstemiyor.. G ııç kız: c>la gözlerinde yanan ümid 

Nihayet bu hadise de yavaş yavaş unu- ve se\·inç ışığını, saadetle kızaran yanak
tuldu. Do tlarının merhamet ve rikkati a- larını Kudre< en saklamak ister gib" ba
zaldı. Ziyaretler seyrekleşti. Ahbab mec- şını çevirdi: 
lislerinde başka mevzular konuşulmağa, - Ben nrtık reddeden değil, edilenim 
zengin ve güzelken evvela yoksul, sonra Kudret .. hayat, gençlik, saadet, ümid ve 
da bakar kör olan genç kız; hafızala:-da sşk her şey beni reddetti. Benden bütün 
kararmağa, sislenmeğe başladı, Mes'ud hayat ylizünü çevirdi. Bana elini urztır
da artık sık sık görünmüyordu. Her ak- ken yaptığın fetlakarlığın farkında mısın? 
şam elinde bir küçük demetle kapılarını Bir körle ömür geçirmenin öldürücü sı

çalan, Melikenin annesine daima aynı kıntısmı, azabını düşünüyor musun? 
sözleri yalvaran bir Kudret kalmışt1. Kudret; genç kızın avucunda titreyen 

Gene bir akşam, sular kararırke:-ı, mü- elini şefkatle okşadı: 
tevekkil ve sabur, sevgilisini ziyarete ge- - Benim ol Melike, benim Melikem 
len Kudret; genç kızı misafir odasında ol.. seviycrum seni! .. 
görünce şaşaladı: Melike, dizlerinde ince Uzandığı yerden doğrulan genç kız, si
bir battaniye, şezlonga uzanmış, başını gara ıskemlcsini yana çekerek ayağa 
arkaya yaslamış, boş ve manasız gözleri- kalktı. ine€ kollarını Kudretin boynuna 
ni .karşıki duvara dikmişti. doladı. Altın gözlerinin en tatlı, en parlak 

Kudret; ne zamandır hasret kaldığı in- bakışlnrile genç adamın gözlerine baktı. 
ce elleri avucunda sıkıyor: - Merak etme Kudret.. bakar kör de-

- Melike, diyordu, niçin hiçbir suçum ğilim. Gözlerim gene eskisi gibL hatta 
olmadığı halde beni bu tahammül edil- fakir bile düşmedik. Birçok yalancı aşık-

Maliye Vekile inde • • 
2257 numaralı kanunla verilen selahiyete 

istinaden yenilerinin piyasaya çıkarılmış olması 
itibariyle eski nikel Yirmi beş kuruşluklarla 
Bronz on kuruşluklar 30/11/937 akşamından 
sonra tedavül etmiyecektir. 

İşbu paralar bu tarihe kadar bilumum mal 
sandıklarile hazine veznedarlığını yapan Merkez 
Bankası ve Ziraat Bankası şubelerine müracaatla 
mübadele ettirilmelidir. 

Bu müddetin inkızasından sonra bu cins para
lardan ellerinde kalanlar 1/12/938 tarihine kadar 
ancak malsandıklarına ve Merkez Bankası Şube
lerine tediyatta kullanabilirler. 
Keyfiyet halkın nazarı dikkatine arzolunur. "7876,, 

Liseler Alım, Satım Komisyonundan: 
13/12/937 Pazartesi günü saat 11 de 1.stanbul Kültür Direktörlüğü binası içinde 

Liseler muhasebeciliğinde toplanan Liseler Alım, Satım Komisyonunda 1625 lira 
tahmini bedel içinde 125 dershane sırası açık eksiltmeye konmuştur. 

Mukavele, eksiltmenin urnumf ve fenni şartname ve resimleri ile buna aid evrak 
Liseler Alım, Satım Komisyon Sekreterliğinden cörülüp öğrenilir. Muvakkat te· 
minatı 121 lira 88 kuruştur. 

İstekliler teminatlarını vaktinden evvel liseler muhasebeciliği veznesine yatı
rarak, en az buna benzer 1000 liralık mobil ya işi yaptığı.na dair resmi daireler -
den almış oldukları vesika ile Ticaret odasının 937 yılı vesikası ve teminat 
makbuzları ile beraber belli gün ve saatte Komisyona gelmeleri ilan olunur. 

(8045) 

İstanbul Gümrükleri Başmüdürlüğünden: 
Haydarpaşa gümriıgtinde bulunan 37 bin kilo sıkletinde olan bütün teferriia

tilc beraber iki adet kereste hizar makinesi lokomobil ve transmisyonlnrile bir• 
lıkte kapalı zarf usulile satış ilanı Cumhuriyet gazetesinin 12/11/937 günlü nüs-
h.'.lsındadır. (7628) 

Baş, diş, nezle, 
derhal keser. 

grip, romatizma ve ağrılarınızı 
lcabmda gUnde Uç kaşe alınabilir. 

Taklitlerinden sakınınız ve her yerde ısrarla GRİPİN isteyiniz. 

r •... ··-~ : · · i · .. . · ·.-· J • , • ·• . : ·' • • • , 

lar içinden nsıl beni seveni bulmak içm 
bu küçük bileye başvurdum. Bu sevda 
imtihanını ~;aptım. 

I>urdu. heyecandan tıkanan sesi daha 
hafif, yanaklarından şakaklarına doğru 

yayılan cazib pembelik çoğalarak, gözle
riııin içinde kızıl yıldızlar titreşerek de
vam etti: 

Genç adam; coşkun bir sevinç, hayretle 
karışık bir meserret tufanı içind~ idi. 
Göğsüne sokulan sevgili başı okşarken: 

- Güzel yaramazım, dedi, bütün bun
ları nasıl düşündün? Nasıl başardın? 

* Kud:::-etle Melike, beklemesini, ıztırab 
çekmesini bilen sevgililere layık bulut
suz bir saadetle mes'ud oldular. 

- Ne yapayım. Ben çok sevilmek ıs-
terim. Hem sade maddi güzelliğim için YARINKİ NÜSHAMIZDA: 

değil, beni manevi varlığım için sevme- Ah ŞU kadmlarl 
• 

lerini, beni c:ben. olduğum için taziz et - Çeviren: Ftıik Berem.en 
ınelcrini isterim. ·----------------

• Son Posta .. nın 
edebi roma111 
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- YaUtn ;;;;ı l Hafid Fahri Ozansoy 

lar tarafının kafesi yok. Adnan buraya !arın üstünde kuşlar ötüşüyordu. dan, kendi canı cjğeri üç ölü çıkmıştı..: 
ilk defa saz dınlemeğe geldiği tarihte, Adnan, elini uzatıp salıncaktaki ço- önce dadısının, sonra babasile anasının 
annesi, dadısı ve Gül üm galiba şu ta- cuğu gö.stererek: ölüleri... Demek ki, buradakinin aksi
rafla kurulmuş olan kafesin arkasına - Galiba kahvenin sahibi! dedi. A- ne, orada ağacın üç gövdes yıkılmıştı 
oturmuşlardı. Şımdi Adnan yıllardan caba köpüklü P~yor mu? ve son yıkılacak gövde ya Adnan, ya 
sonra gene buraya geli) ordu, fakat yo- Bu söze, kendisile beraber, üçü bir- Gülsüm olacaktı. Gülsümün ölen koca
rulmuş, saçları ağannış, yalnız kalbin- den gülüştüler. Tam bu anda tahta ka- sına gelince, o zaten kendi ağaçların· 
de Goksuyun bu ıssızlığında bile din- pıdan, siyah başörtülü bir kadın çık- dan değildi ki... Sadece bir sannaşıkı 
diremedıği bir ihtirasla damarları tu- mış, çocuğa doğru yürüyordu. bir yosun, zavallı bir hiç! 

A.dnan nihayet gülünç olduğunu his- virerek teklifsızce ayaklarının lübinde t~şarak .. : Of! ne. gi~li:. ne sess~ bir fa- Nihayet çocuğu~ m:zne verip yan- Evet, evet, şimdi sıra Gülsümle Ad· 
settı ve karşısındaki esmer tenli ve hın- uzandı. cıa! ~u yanındakı kuçuk kıza Karşı be~- lanna gelen emz~ıy~ uç ka~ve ısm~r- rınnda idi. Fakat acaba hangisi daha 
zır bakışlı oğlana içinden köpürerek: Bu ne garib sükundu! Eskiden Ş3rıl l~digı bu ş~hve~ burada, bu yılların ?- la?,ılar. v_e kadın ılk onc~ gok!.en d~ş- evvel göçecekti? İşte ikisi de artık ba· 
. - J?al.gınlık biraz da tabıate karşı şarıl sular akıtarak dönen bo.;,tan dolabı lum havasıle ag~rlaşmış ıssız deren.m mu.ş gıb~ hayretle baktıgı ~u. uç ~~ş- caklarıru sürümeğe başlamışlardı: ken
ıbadetımızdir. Hele boş sözleı·den b n bugün, bütün Göksudaki canlı cansız kıyısında da hafiflemezse nerede hoıfıf- terıye bıraz ~~ kah~e~erını. getırı~- dsi şu anda sızlarnağa başladığını his4 

kere zevklidir! 1 bütün şeyler gibi durgun ve harckets z 1 leyecekti? Adnan, b~ ~n~a, genç kıza ~=· Adnan, hır golge gıbı. sessızce ~u- settiği romatizmalı bacaklarını, Gülsüm 
Dedi. ı duruyor, bu noktada suları dibine ka- ~akarak. ~ep bunu ~uşunuy~r ve kula- ruyen bu canlı hey~ele bır şe~ler soy- dalga dalga varisli bacaklarını ..• 
Kürekteki nç lisede bira?. felsefe dar azalmış kıyının en güzel süsü olan gının dıbınde demındenben hep aynı lemek ve ona da. ~ı~ şeyler soyletmek E b h .. d h 1 öle-

okumuştu. Bu sözü galiba o bılgbıle Dört kardeşler ağacı bile yetimliğıni akordsuz sesile hiç durmadan manasız arzusundan kendısını alamadı; ~:t, ~ca a .. ~n.?,ısı a a evve -
ölçtü, hangi filosofun tezine yaklaşıyor )'alnızlığını etrafa fısıldıyordu. Dört ,gevezelikler eden ve şimdi de spordan - Bu 'Üç ~ardeşı:.re n:. olmuş_? dedi. cektı. ~oyle d~şunurken, yandan Mah. 
diye düşündü, fakat en açık şeyi, Ad- kökünden biri, üstündeki bülün gövde b~hscdıp .duran gandallı gence cevab ~u ç~.ar ~s~ı~1en dort govde hır yer- ~~~~ı.~ yanagına b~~ :,'~be be~ 
nanın kendısine cKafa şişiriyorsun oğ- ile beraber ortadan kaybolmuş, zaval- b~l~ verı:ııy~rd~. Zat~~ artık onun kven- ae degıl mı ıdı · .• . . . busbutun pembe~eşlllLŞti, opulec~k gı 
lum!» demek istediğim anlıyamadı. lı ağaç üç kardeş kalmıştı. Adnan bu işe disıne cıddı bır rakıb . olamıyacagını Kadın, gayet. ta~ıı b': anlat.şla. bi, koklanacak gıbi pembeleşrnışt. O 

Mahmure yarım tahsili ile daha iyi ~aştı ve gözlerini bu yaralı, bu kesik a- anJamı.şb.. ~ahmure bıl: 0.nu yarım -:- Evet, dedı, dort agaçtı a~a, gece- halde Gülsüm ölsündü.. kendisi yaşa-
enlamışlı, çunkü kıskıs güluJordu. ğaçtan biraz öteye azalmış suya has- kulakla dnlıyordu. Demek kı kı~ın da lerı çobanlar altında ateş yaka. yaka, malı idi.. yaşıyacaktı ... 

tl -·1 ··~··dı' . d" ,,.. la içi sıkılmağa başlamıştı. Bu keşıf Ad- kökünü simsiyah oymuşlardı. Nıhayet Del'k lı k" k . re e egı en sogu ere çevır ı. .v1aan - . . . . . . . . ı an ure cı: 

fıh bu levha ötekinden daha az hazin nanı bıraz canlandırır gıbı oldu. Sankı bir akşam devnldı gıttı. _ ş· a· g"deceğiz dedi :Kü-
Sandaldan çıktılar ve bir müddet 1 değildi' Bu sefer arkasına döndü ve üç üstünden bir kabus kalkıyor, şakakla- .. k ım ı ~ereye ı ' ' 

meydandaki ağaç arın altında, yer yer tarafından üç ayak taş merdivenie çı - rmdan bir demir pençe çekiliyordu. . .. çuA~ya ~· 
dağınık iskemleler arasında göz dola~-ı kılan seddeki kahveye baktı. Altı kır- Derken bir çocuk ağlaması ile üçü Biraz sonra tekrar sandala bınip do- ı;;-n. d" ba 11 d doğrU 
tırd ktan sonra, nihayet bir masanın ;j_ mızı, üstü b.eyaz ba~a~alı. ve ortası ta.h: birden karşı~a, kah.~enin. duv~rı. dibi- nerl~rken, Adnan, dibi ~akıl~ ~~kıla alıya.~yır, ıye şını sa a 

1
' 

nünde dereye ve derenin karsısındnki ta kapılı bınanın onu hır taraça gıbı ne baktılar. Önce goımediklerı bır sa- devnlen çınarın matemini hflla ıçınde Y ? . i· 
bostana karşı oturdular. Yanl~rına bir hala ne hoş bir meydan!.. İşte küçuk lıncaktaki çocuk uyanmıştı. Birkaç ta- duyuyordu. Bu çınar ne kadar da Bey- . --:-- Yalıya mı· Yemek yemıyecek ın 
kara kedi sokuldu ve başını bu yeni çeşmesi.. işte yüksekce, etrafı parmak- vuk da meydana çılanış, salıncağın et- lerbeyind~ki .yalı.!ına benzi~ordu! O sınız? (Arkalı vcır> 
,."'len müşteriler gibi dereye doğru çe- lıklı saz yeri.. yalnız daha ötede. kadın- rafında dönüp dolaşıyor. yukarda, dal- _yalıdan şundıye kadar kendı yakının-



Haydud herifin karıısında hemen cebimden 2000 liralık çeki çıkardım ve 
parça parça ederek aarahna atma 

Bauman IOllra çok ciddi bir y\i%1e ba· ı 
na döndü. Canı sıkılml§ bir halde, fakat 
gülmiye çalışarak: . 

- Almanca bildiğinizi biliyorum, dedi. 
Tabii siz de beni gıyaben ta11ım11 oı.. 
nız gerektir. Tanımıyoraaııız daha iyi.. ilk 
defa bir tabanca altında teşerrüf ettiji
ıniz ~çin affedersiniz. ?ııladmueli beyhu
de yere yormamak için kısa komqalun. 

Ben, nefret ve hiddetimi ula Sizleme
den cevab verdlın: 

- Ne istiyorsunuz? 
Bauman'm dudaklarmda ınel'un btr 

tebessüm belirmişti. Birdenbire küstah 
bir tavırla: 

- Hafızanm satın almak istiyorum, 
dedi. 

Hiddetimden kıpkırmızı oldum, fakat 
kendimi zorla tuttum: 

- Ne demek istiyorsunuz? 
Bauman gayet yüksekten, son derece 

hakim bir seale, insanı titretici, meş'um a-maa aıu gözNrile yizi9le ~ 
bir aoğukkanbbkla söyledi: 

- Bir tarih muallimi olduğunuzu, ha
yatınızı, ~ittiğiniz sıkıntıları, hepsini bi
liyorum. dedi. Bir tarih muaUimjnin ~a
fızası kuvvetlidir. Siz ya istiyerek, ya ıs-

"Son Posta ,. nm 
sergüzeft romanı 
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temiyerek bazı sırlara, belki mühim sır- Bauman, taş gibi beni dinliyordu. Ge
lara vlkıf oldunuz. Ancak, tesadüfler ne taş gibi ağır bir ...ıe, hiç bnulınadaa: 
insanı ya çok bedbaht, veya çok mes'ud _ Zeltinızı takdir ederim.. dedi. 
ederler .. bütün gördüklerinizi Ullutmanız Vicdanımı ela takdir ede • 
Acab ediyor. Buna mukabil bu tesadüf si- cebiniz! diye bağırdım. Ben siz-
zin hayatınızı kurtarmış olacaktır. den olduğunu bilmeden profesör 

- Yani? Ulştayn'den 2000 liralık çeki b • 
- Yani namuslu bir adam olduğunu- bul ettiğim için sizıe bu küstahhfı verdi-

D göre böyle bir söz verdiğiniz ve her limi de anlıyorum. 
,eyi unutup tekrar kendi aleminize çe- Ve hemen cebimden cüzdanımı çıkar
kilip yaşamayı kabul ettiğiniz takdirde dıın. Sür'aUe 2000 liralık çeki çıkanp 
size derhal hayatınızda pek ehemmiyet- perça parça yırttım, attım: 
iliz olmıyacak bir sermayeyi bir çekle - Buyurunuz, ifte cevab.. dedim. 
takdime hazırım: Altı bin Türk lirası. Ellerim hlll zangır zangır titriyordu. 
Bakın, elbette siz de farkediyorsunuz. Magdanm şimşekli gözleri ft parlıyu 
Dünyanın kanşık günlerine giriyoruz. tabancası altında bu kadar alçakca bir 
Böyle bir zamanda böyle bir teklif s~in muhavere geçmif olmuından IOll derece 
için bulunmaz bir fırsattır, zannederım. bir raleyan duymuftum. Bu lni hareke
A.ltı bin Türk lirası .. razı mısınız? Um üzerine odada korkunç bir süktlt ol-

0 anda sapsan kesilmiştim. Gayri ihti-

Bauman birdenbire hayrete düpB(lştil. 
Bir müddet yürime bu delice isyanımın 
samimiyetine manamaksımı baktı. Son
ra: 

- Şimdi siz .ad tehdid ediyorsunuz? 
Dedi. Bu sözü ııöylerken 8eli, boğuk çık-

mıştı. 

- Hayır! dedim. 
O vakit, iblisce bir güliifle dudı\lan 

yırtıldı: 

- O halde zekhıızı cidden takdir edi
yorum. Bu zekinızın size menfaatiniıhı 
hangi yolda olduğunu göstereceğine kat
iyen emniyet getiriyorum.. dedi. Sonra: 

- Pardon! diye ilave etti. Şimdi bid
detlisiniz. Fakat ben cumartesi akpmı .. 
na kadar bekliyeceğiın. Sizinle o akşam 
pek iyi tanıdığınız dostlanaızdan birinin 
evinde görüşeceğiz. 

Tahammülüm kalmaml§tı. Bütün hid
det ve nefretimle gürliyerek kapıyı P-
terdim ve: 

- Çıkınız! 
Diye bağırdım. 

( Arkelft t>ar) 
yari Magdaya baktım. Bu teklifin içinde 
her şey vardı. Mübhem olsa da bütün bil
diklerim, olan cinayetler ve her teY iç;n 
sükQt f:decektim. Yani hepsine şerik olma 
yı kabul edecektim. Buna mukabil altı 

bin lira mükafatımı alacaktım. Evet bü
tün bunlan vakıa Magdadan başka kim
se işitmiyordu, belki Magdadan baş~ 
hiç kimse de bilmiyecekti, fakat kendı j 
kendimin bu kadar alçakça bir sermaye I 
elde etmesini kendi kendime nasıl kahul 1 
ettirebileceğim? Bahusus, Magda orada 
bir kadındı, halbuki silihla benim haya
tımı koruyarak. bir kahramanlık göste
riyordu. Bense bir alçaklık etmeğe davet 

BALSAMIN KREMİ 

olunuyordum. 
Gözlerimin içine yılan gözlerile bak- I 

makta '>lan Bauman benim rengimin uç
tuğunu, yüzümün değiştiğini derh:l i 
farketmişti. Cevab yerine Magdanın yu
züne telaşla baktığımı görünce birden
bire müstehzt bir gülüşle güldü: 

dm 
,. 

- Anladım, dedi. Bunu ma aze.ın 

yanında ~örüştüğüm için galiba hata t"t
tiın.. 

Ben bu darbe önünde titredim. O ge
ne o dondurucu soğukkanlılığile: 

- Fakat, dedi, aksi takdirde bu işlere 
bnpnanı7. sizin için iyi netice vermez. 
Zira bu if, sizin zannettiğinizden daha 
büyüktür. Hayatınızı maalesef ?ıladma
sel Magda kadar dahi teminat altına a!a
mam .. 
Bapmı birdenbire yukan kaldırcbm, 

hiddet ve nefretimden titriyordum: 
- Mösyö! diye bağırdım. Beni tehdid~ 

yeltenmeyiniz. Mademki kısa konuşma-
11 istiyorsunuz, pekAIA! 

Büttin cihanda elli senedir dai
ma üstün ve epiz kalmıştır. 

KREM BALSAMIN 
Büyük bir bilfi ve mu bir tee
rübe malısulti olarak vücudc P· 
tirilmiş yegane sıhhi kremlerdir. 

KREM BALSAMIN 
Şöhretini IÖ& ve prlata 
değil ııhht evsafının Londra, 
p~ Berlin, Nev-York Güze 
Enstitülerinden yüzlerce krem 
ansmda birincilik mükifatını 

D 1 K K A T : kazanmıı olmakla isbat e~ittir 
KREM BALSAMIN G~düz için yağsız, g~ için yaglı ~ 

halis acıbadem kremlen olarak dört 
nev'i vardır. 

"'REM BALS.' AM/N ötedenberi t&nl.DIDJf hususi vazola : 
l\.ı M nnda satıldığı gibi son defa sureti 

mabsusada imal ettirdiğimiz gayet şık ve beraber taşımağa elverişli 
hususi tüpler denınünde dahi satJlmaktadır. Fiatca daha ehven oldu • 
ğu kadat pek lru11anışlı ve 7.8rif olan 

KREM ALS.' A ııJN tüpleri bütün nevilerile tanınmış, ecza 
B MIYl' ıtriyat ve tuhafiye mağazalarında 

tNGILtz KANZUK EC~I 
BEYOOLu • İSTANBUL 

Ben sizin bir tren soygununu ınuva!
faldyetıe başaran adamlar olduğunuzu, 

1 
bir takım cinayetler irtikabına muktedir 1 
olduğunuzu ve memleketin gizli tarih 1 
hazinelerine musallat olduğunzu peli!1 ıi.iiimmiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiilll••--·" 
anlamış bulunuyonim. Hakikaten istc- ı 
meksizin ~atıf olduğum bu hayatınızda 
bildiğiniz gibi devam ediniz. Bu bana ta
alluk etmez. Fakat şu anda karşımda ni
çin bu kadar cömerd ve alicenab bir in
san gibi hareket etmeğe çalıştı -
ğımzı da anlamıyacak kadar ço -
cuk d<:'ğiJim. Siz profesör Ulştayn'in ba-

K A 

na da her hangi bir vesika bırakmı~ o'- Grip, Baş va Diş A vgrılar1, Nevralji, Artritizm, Romat.zma 
~ın iliti~li~b~, hah~mıd~il,I'-~~---••••••••••••••••••~----~ benı satın almak istiyorsunuz.. l "il 

" Son Posta ,, ailesinin 
sevinçli bir günü 

'(Ba,fanıfı 1 i1ad ıayfada) mlzden, Ercümend Etremln zengin fa1ıatye.ı 
•Jlk Reeaizade i:kremi.n bayrülhale- tınln bir portresini çlzmelerinl rica etmlf . 

ft Brdimend Ekrem Talu, hiç fÜphesiz, ttmBu ricamı tımıayanlann lıltfetttklerl ce
IOll devir edebiyatımızın en zarif ve vabları, tefekkürle bura;ya geoırırten. b9 

nfttedan bir çehresidir. Herkesin seve- basit zahmete katlanmaktan kaÇUUlllf olan
rek okuduğu romanlan bile bir lahza i- Jııra karşı duyduğum teessüfü açıla vurmak· 
· bir yana bırakılsa, -walnız, cEvliyayi tan .da kendimi alamıyacatım. 

çm J •A • üstad Htlseyin Cahid, Erctlmend Ekrem 
Cedicl> i ve cMeşhedi ile devrıalem> ı hakkındaki hükmünü, şu samlml satırlarla 
onıa bu sahadaki kudretini bugün gibi hüllsa etmlf: 
gelecek nesillere de isbata kafi bir delil •- Ercümend Eltremln yazıya başlama· 
delil midir? sının otuzuncu senel devriyesi ... 

Zannederim Büyük harb yıllan içinde Herkea tebcil etmek istıyecek, ben acıya. 
. . catunı A zavallı yavrum, bu yap. geldln 

kU, c.Evliya Çeleb1> nm meşhur seyahat- h!la bir baltaya sap olamadın mı? 
namesinden tue bir çeşni ile, fakat o es- Ne kadar kabUiyetstz, becerlkslz imi;slı 
ki nı.mm hwnısiyetini muhafaza ederek ld, şu matbuat ltüreğtnden sıçrayıp kurtu • 
yeni lııir Evliya Çelebi yaratmak ve asrın lamadın. 
karlbtnrünü bu modem Çelebiye yap- Fakat ziyan yok Ercümend ... Sen, yuk el 
----~ 'Ik d f l k1 ldi bı' ı>abanın Edib oğlu olarak, sürünenler artı · tıuu.a., ı e a on un nası a ına ge 

bu .. . _ b sında kal ... 
lemem, fakat guç ışi oyle kuvvetle a- Bak işte şimdi, ben de seni candan tcb 
prabildi ld artık ondan sonra değme ba· rik ecUyoruml IJuscyin Cw1;: .. 
bayilft eline kalemi alıp da böyle bfr * 
tecrtıbeye ):olay kolay yeltenemiyecelt- Oüzlde Tomancı Bürhan Cahid Morkaya 
tir. Ziya paşamn Zaf ername'si gibi Er- c- Ercümend Ekrem elli yaşında h:ı. ., ... 
cümendin Evliyayi Cedid'i de bunun için Diye başlıyor, ve şu cümleleri lllve edi · 

ror: 
ellerde dolapyor. Demek ki ötekinin na- c- Benim bllcf1t1m Brcümend, ell181ne dı 
nmda gösterdiği ince hiciv kudretini bı- itil, üç otuzuna girse, gene o kocamaz, o te.1 
zim arkadaf nesirde göstermiştir. Ntısıl samaz, neş'e Jtaynaııt Ercümenddir. 
ki ~ yaralamadan, sadece hafif iğne uc- Gençlik onun yaşında değil, ha~ta karo 
larile yapılan mizahın güçlüğünü sezen- p kırk 1ltlllk neş'e bataryalarlle mucehh~ 
,_ bu h kik ti takd' d b' b"l t • olgun ve dolgun başındadır. Ercümendi, da
.n:-r, a a ır e ır an ı e e ba bir çok yıllar tebrllc etmek zeyld.ni ten • 
reddüde kapılmazlar. dlme aatııyorum.• 

Ercümend Ekremin romancılığı da, * 
hayatı bu ince istihza bakışı altında, kav- Değerli Edib SalAhaddtn Enis de, anlce • 
radıfmı göstermiyor mu? İşte şu dakika- time verdill cevabda, Ercümend Ekrem Ta· 
da hatırladığım başlıca romanları: Sabir lu'yu, şu bellgatıı satırlarla takdim ediyor: 

30 sene... Yani bir çeyrek asn geçen blı 
efendinin gelini, Kopuk, Asriler, Gemi- matbuat hayatı ... Zannederim Yakub Kad • 
anlanL Bunların hangisinde muhat'ririn rt, bir makalesinde, Türtiyede kalem sahih-
bu lfal'et ettiğimiz şahsiyeti belirmiyor? !erinin 30 )'&flnda manen öJdüklertnl yaz • 
Mesela cKopuk• ta hakikf bir cürüm iş- mıştı. Fakat Hüseyin Cahid, Hüseyin Rab • 
lemediği halde sırf kopuktur ·diye takılan mi, Ercilmend Ekrem, merhum Ahmed Ra • 

sim, bu iddianın ne kadar canlı ve kuvvetli 
liltabma kurban zavallıya kim acımaz? birer tetzlp ifadesidir. 
Gemi Arslanmdaki yalancı ve ürkek ba - Matbuatta 30 sene muvatrak.lyetıe kalem 
bayiğiti kim tanımaz? Hele çocukluğur.- kullanmak ... Bu hakikaten, mühim bir maz
da biricik oğlunu bir mektebe yazdırsın hariyettır. 
diye kibar konaklarının eşiğini aşındıran Matbuat denilen o llem kl, bin türlü fır~ 
fakir anayı, eski mahalle hayatı çerçive- ıınalan, bin tOrlü meddü cezlrlerllc başlı bit 
. d ki _ . ı· , As •1 'd k' f §ına bir mansumedlr. 

sın e, m gormemış ır. rı er e ı a- M di 
30 

bu lda "yak sürç . . .. . Ercumen n sene yo ... • 
kır hayattan kibar hayata yukselince baş. meden yürümesi, onun muvaftak.lyetlnin ~ 
lan dönen kızlar gibileri hayatta az ır.ı tudreUnin en bariz, en kuvveUl bir delll v~ 
rastladığımız gülünç tiple~ir? Sonra bir allmetıdlrlıı 
zamanki Beyoğlu hayatının zevk ve san-
at ehillerini Hüseyin Rahmiden sonra, 
hangi kalem onun kadar canlı ve alaylı 
hatlarile gösterebildi? Fakat bütün bu 
mahalli tiplerin ve İstanbulun dört buca

I ğında geçeu hakikat damgal~ vak'aların a 
raaında istihzanın ne ince bır ruhla kay
nqtığını görüyoruz. Sonra hissediyoruz 
ki muharrir, bütün bu tiplerinin zaafları 
ve gillünçlükleri karşısında gizli bir te
essür, tebessümle örtülü gizli bir ızhrab 
duymaktadır. Tıpkı, cHer gülünç şeyin 
altında bir facia gizli değil mi?• diyen 
Ömer Seyfeddin gibi ... İşte Ercümendin 

* Bana gellnce, ben bu Alemde 30 yılı Er .. 
cümend Ekrem kadar şerefle doldurman~ 
genlş mlnuını, ik.1 cümlenin daracık kalı .. 
bına sığdıramıyacatmı. 1 

Koca Ercilınend Ekrem, otuz sene içlnd~ 
her huyunu, her kabiliyetini, ve her bt~are--: 
Ullnl öğrendiği şu ckalem. ln bu ~abli aCZL\ 
nı ayıplamayacaktır sanırım 1 

Naci Sadullah 

Ankarada kolej 
Binası Başvekilin 
Nutlıile acıldı 

mizah kudreti o teessürü gizlemesinde ve (Baparafı 1 inci ıayf ııda) _ 
tiplerini ekseriya dü§künlerin, biçarele- Celal Ba!ar ile vekiller m~kte~i ge: ~ 
rin, yoksulların hayatından alırken, fa- diler. KoleJ derhal değerli bır mu • 
ciayı bize neı'e yolunda hissettirmesini essese halinde yükselmişti. Hem alak' 
bilmesindedir. Bu cebheden, bir dereceye hem de takdir uyandırdı. 
kadar, Franmz müelliflerinden Georges Başvekilimiz kendisine teşrifatçılık ya
Courteline ile Tristand Bernard'ı hatırla- pan küçük talebelerle hasbıhaller yaptı.. 
tabilir. Zira Türk romancısı, bazı roman- Onlara sualler sordu. Aldığı cevablardan 
lannda, meseli cLes Linottes. gibi ro- çok memnun görünüyordu. Küçükleri'? 
mantardaki mahalli kıymete bizim ede- nefislerine itimadı gösteren emin tavırla
biyatımızda yükselebilmi§ti. n, serbest ifadeleri çok iyi bir tesir bı .. 

İ§te Evliyayi Cedid'in bu romancılık ta- raktı. 
rafı, bjlhassa bu çok sert, fakat hakiki Başvekil Celal Bayar koleji açarken

1 
çizgilerile gösterilmiş yerli tfİ>leri cihe - şu nutku söyledi: 
tinden ayrıca kıymetli bir cebhesidir. İh- cSayın arkadaşlar, sevgili evladlarım., 
timal ilslQblanndaki taUı sadeliği bozan mektebiniz hakkında aldığımız malumat 
bazı ihmallerine rağmen, bütün bu kü- tamamen rejim için itminanbahştır. Bu· 
çük, fakat özlü romanlarda her türltl gü- raya eviidlanmm büyük emniyetle gön
lünçlütn ve bu gülünçlAtelti acılığı ile deriyoruz. Mekteblerin daha çok ileri git. 
en hakild hayat sahneleri canlanmakta- mesfni ister ve bunun için imkln nisbe
dır. Bu Tealimıe ise muhakkak nice yap- tinde yardım etmekten zevk duyarız. 
ma çiçeklerden nice samimiyeti olmıyan Memleketin her tarafında bu kabil mü· 
link ft hayal! görüşlerden üstün bir kıy- esseselerin taaddüdü irfanın yükselmesi 
mettedir. Üstadın yıllardanberi hemen demektir. Yarın için yetişen buradaki 
bütün mizah mecmualannı doldurup ta- gençleri kl!kanmadan tebrik ederim. Ken 
tan hiUye ve fıkralarına gelince.·· dilerini büyük istikbal bekliyor, meml~ 

Fakat bırak.ayım, Türk zekisından do- kete hizmet edeceklerdir. Vatan kendi • 
ğan bu :nükte dolu yazılann tahlilini de !erinden istifade edecektir. Bu her iki 
o yazılarla gıdalanan ve neş'elenenler saadeti kendilerine bütün kalbimle ve !la-' 

yapsınlar. mi.miyetimle temenniı ederim.• 
Halid Fahri Ozanıoy 

Ediplerimiz ne diyorlar? Hayır sahiplerine 
Dcümend Btrem Talu, büyük baba ola- (Baştanıfı Z inci sayfada) 

ralr: eW yaşına, ed1b olarak otuz yaşına ve bakarken, vicdanımızda hiç bir yas, hiç 
olgun insan olarak da üç ytiz yaşına bastı! bir ezi duymamak istiyorsak, bir an bile 

Brcilmend Ekrem bin J&§Ula butı, ôiyo- K 
rum: Çünkü, matbuat Aleminde ıoçlrllen kaybetmeden (Çocuklan Esirgeme u-
her yıl, gören, duyan, ve kavrayan bahtiyar rumu) nun davetine koşmalı, yoksul 
!lnller1, en u on aenenln tecrllbelerlne fa - Türk yavrularına mutlaka el uzatmalı • 
hld eder. ı 

DDil atpm pç vatıt. bu mes'ud nslleyl yız. 
ıu:.ü 111arU. lnllabU•"lbn bul edlbleri - E. Talu 



10 Sayfa SON POSTA 

Son Posta'nın tefrikası : 57 

• .J Saragınt/0 .J.J 
iı"''ı Bir 

. Haremağasının Hatıralar• 
Yazan : Ziya Şakir 

Bir gün Maslak köşkünün boğaz cihetindeki duvarının 
dibinde maktul bir hünkar yaveri bulunmuştu 

~~r Bayram efendi, deyip de g~- d~lya kaool e~emişti. H~~ta Abdülh~-ı man geçmişti ki saray halkının pek az , 
~ıyel~. ~? .b~ ~d.a~~ sar~yın ne mu- mıd .~hta çıktıgı .. zaman di~er bendeg~:/kısmının va~~ olduğu kanlı bir hadise[ 
hiin bır tıpı ıdı . Irı govdesı, kulakları- nı gıbı ona da rutbe ve nışan verdigı vukua gelmıştı. 

İkinciteşrin 28 

SPOR 
Güneş B takımı Yunan 
takımını 2 - 1 yendi 

Yunanlılar bugün Fener bahçe ile karşılaşacaklar, 
dünkü maç zevksiz oldu 

na kadar geçen narçiçeği al fesi, giyin- zaman, derhal hünkarın huzuruna çık- Bir gün, Maslak köşkünün Boğaz ci-
mesindeki, gezmesindeki, yürümesin- mış: • hetindeki duvarının dibinde kanlı bir • 
deki, söyleşmesindeki garabetleri ve - Ben, rütbe ve nişan aşıkı değilim. cesed bulunduğu Şişli polis karakoluna 
bilhassa, Abdülhamid nezdindeki e- Şu fani dünyanın saadetine tama ede
henuniyetli mevkiinin verdiği gurur rek de senin yanına gelmedım. Sana haber verilmişti. Karakolun serkom.i-
ile daima asık duran çehresi; sert, kı- hekimlik etmek şerefi, bana yeter. öm- seri Ahmed bey, derhal yanına bir iki 
sa, kat'i ve emri andıran nafiz sözleri- rümün sonuna kadar böyle kalmak is- memur alınış, bir arabaya atlamış, 
ie, görülecek bir adamdı. terim. Eğeı- verdiğin rütbe ve nişanları vak'a mahalline gitmişti. Görülen man-

Kendisi, mektebden yetişmek şu ta- geri almazsan, şimdi yatağımı toplayın- zara, cidden feci idi. Göğsünde hünkar 
rafa dursun; Iayıkile okuyup yazmak ca saraydan çıkıp giderim. yaverlerine mahsus sırmalı kordon ta
bile bilmezdi. Vaktile, askere alındığı Demişti. Onun bu sözleri Abdülha- şıyan bir piyade yüzbaşısı, kanlar için-
zaman, Hicaz ve Yemendeki kıt'alara midin son derecede hoşuna gitmiş; ar- de yere serilmişti. ı 
sevkedilmişti. Orada, bir doktorun ma- tık ona bütün kuvvetile itimad etmiş- 1 Olftki maçtaw. bir enstantane 
,iyetıne verilmişti. Her halde meraklı ti. İşte, hünkarın üzerinde bu kadnr Elbises~, kes~ci .bi: aletin dar?eler~le ' Yunanistanın tanınmıt tatım.JarındaD re bugün Silleymanlye ile haDll tatımm' 
bir adam olan bu doktor, 0 havalide a- müessir olan bu adam· Naime sultan delik deşık edılmıştı. Gene bu alet ıle Enosls, dün Taksim atadyomunda takfl1e- maç yapaca~ını bllinlyorm. 
sırlardanberi cari olan tedavi u5ulleri- me'""'lesı·nden sonra, A' ı...ıu··lhamı'dı'n bu başına indirilen kuvvetli bir darbe ba- 11 Güneş B. takımile bir maç yaptı. lLı.vanın Fenerbahçenin Süleyrna.nlyeye taqa B ta .,... ~ · . hu . . ' 

1 

oldukça fena ve maçın da enelden lAyıldle kımlle maç yapaca~ söylenmektedir. Lig mao 
n.e mer~k etmişti. c:>tıarla, nebat kökle- şiddetli hareketlerine sebebiyet ver- ş·nı yarmış, rdahaş etmıştı. reklftm edilememesinden dola71 aeyirci ade- ıarını en nazik bir zamanda yaims J'ener • 

· rıle, daglama suretıle yapılan bu teda- mişti. Maktulün hünkar yaveri olması, i- di gayet azdı. bahçenin değil, hiç bir takımın lhmal etme-
vi usullerini tamamile öğrenmiş; çırağı FECİ BiR DÜELLO şin ehemmiyetini büsbütün artırmıştı.1 Çamurlu sahada iki taraf da bir oyun meal lflznndır. 
Bayram efendiye de ög~ retmişti. Bay- (A k ) 1 tutturamadılar. Bu yüzden maç r.evkslz ol - Galatasaray _ i<>tanba.lspor 

- Bu vak'anın üzerinden, kısa bir za- r ası var du. Oyuna Güneşliler başladılar. Geçen hafta Beşlkt.aşla yaptılı maçın 
ram efendi, doktorluğu bu derecede 19 uncu dakikada saltdan gelen topa ıte- son dakikasında berabere kalan Galata.sa _ 

Arab hekiminden (Tıbbı Nebevi) yi de IE5l A V o SAÇ BAKJMI yaptığından top kaleye girdi. 28 inci dakl - lışacağı ümid edilmektedir. 
elde ettikten sonra, Mekkede eski bir ~ D 1 llh kata lle çıktı. Kaleci yanlış bir hareket rayın kaybettiği tek puvanı telltl ~ ça • 

tahsil etmişti. Malıim ya, Hazreti Mu- lf"' kada sağ açık topu ortaya gönderdi. Önü boŞ İstanbulspor'un henüz; kendini toparla • 

h ed tf d· ı baz b t" ·ıa 
1 

Güzelliğin en birinci şartıdır. duran sol açık Murad yavaş bir vuruşla i - mamış olmasına rağmen hiç bir nklı Ih _ 
amm e a e 1 en ı ne a 1 1 çar- Bugünkü kinci golü attı. 32 inci dakikada Yunan kale- mal edllmiyen bir takım olduğunu. bDJ.Jorua. 

la tedavi u sulüne, bu ismi veriyorlar. progrant si önüne biriken oyuncuların araaından kur- Güneş - Reyken 
Bayram efendi, Tıbbı Nebevi'yi de öğ- 28 İk.inciteşrin 937 Pazar tulan top sağ açığa geçti. O da sürdü. Ya - Dün yarı oyuncusunu Yunan ıümuna 
rendikten sonra, artık bu mes1ekte bir .. i S T .& N B U L vaş bir şiltle .sol köşeden Enosia'tn blrinci go- karşı oynatmış olan Güneşin bugtln olduk • 

( 
~ . . . Otle neşriyatı: · lünü attı. ça kuvvetli vaziyette olan Beykos taqwn-

allame) kesılmıştı. 12.30: Plakla Türk musikisi. 12.50: Huadis. Devrenin sonlarına doğru bir frikik cezası da b!rat zorluk çekeceğini kabul etmek lA -
Gel zaman, git zaman; bu adam İs- 13,5: Beyoğlu Halken gösterlt kolu tarafın- çekeceği sırada hakeme karşı gelen sağ mü- zımdır. 

tanbula gelmişti. Ve Abdülhamide dan bir temsil. dafi oyundan çıkarıldı. Güneş - Beykoz maçı günilne rutgellrse 
şehzadelik zamanında tesadüf etmişti. Akşam neşriyatı: İkinci devrede onun yerine bir diğer ar· hattanın en güzel ve heyecanlı oyunu. ola -
Ve bu garib adam şehzadenin üzerin- 18,30: Pl!kla danıı musikisi. 19: Safiye; kadaşı geçti. Güneş takımında değişiklik ol- bilir. 
· . . ' . . . Keman ve piyano rcfakatlle, 19,30: Konfe - du. Reşad, Yusuf, SalA.haddln, Kemal, Re - Bugün karşılaşacak olan dijter takmılo.r 
de 90k nafız hır tesır husule getırmış- rans: Selim sırrı Tarcan (İnsanlar .., hay- §ad, İhsan arkadaşlarının yerlerini aldılar. şunlardır : Vefa - Topkapı, Beşiltta4 - Eyiih 
ti. lşle o zamandan itibaren de Abdül- vnnlar, aksel munte), 19,55: Borsa haberleri, Oyun devam ediyor. Güneş adama.kıllı h~ Askeri liseler voleybol UdneWll 
hamidin hususi bendeganı sırasına gir- 20 : Müzeyyen ve arkadaşıan tarafından kim .. Enosis kalesi çember içinde .. fakat teh Askeri liseler arasında yapılan seneme 
misti. Türk mwıiklsi ve halk şarkıları, 20,30: Hava llkell hiç bir hareket olmuyor. voleybol müsabakalannm ildnclllitt tçbı Bah 

·T , " " raporu, 20,33 : ömer Rızl?- tarafından arabca 23 üncü dakikada Safa topu 18 pas ha - riye ile Kuleli takımları dün Beyotıa Bal -
Ne kadar hayrete şa~ andır kı, Abdul- söylev, 20,45 : Muzaffer Ilkar ve arkadaşları rlclnde tuttu. Hakem frikik verdi. Merkez kevi salonunda tarşılo.ştılar. 

hamıd hususi doktoru; (Mavroyani pa- tarafından Türk musikisi ve halk ıartııan, Kepekleri ve saç dökülmesini tedavi e • muavin çekti. Üst köşe diretine vurdu. Geri Neticede Deniz lisesi 15 - 8 , 15 - 11 , 15 "" 
şa) nın hakıki ilim ve fen kudretine ne <Saat ayan), 21,15: Orkestra: 1 - Lutgini: den tesiri mücerreb bir ıını:dır. , dönen topu Safa çok güzel kurtardı. Bir a- 11 ile müsabakayı kazanarak iklnc:l oldu. 
kadar inanır ve balğanırsa, Bayram e- Ballet Egyptien, 2 - Grossmann: Csarda.s, ralık Yunan kalecisi birbir arkasına güzel İstanbul mmtakası ikinci re1s1.i1f 
f d d k d T d ed . 3 - Borodln: Dana ıes steppes de L'Asie cen- turtanşlar da yaptı. İstanbul mıntakası ikinci reisi Kecmt A -
~n Je e 0 . a ar 1 una :rdi. Hat: t.ral, t _ Brahma 3 Danses Hongrolsea. 5 • isı. asliye 3 cü hukuk mahkemeı.inden: Maç 2 - ı Güneşin gnliblyetlle bitti. taman•ın yerine bölge muhaaebeclal Kuhtat 
. 1 avroyanı paşanın verdigi reçetelı Schubert: Serenade, 22,ıs: Ajans haberleri, Beyoğlunda Tataimde mukim ve tüti~n in- Güneş: Safa - İlhami, Hrı.ıto, Daniş, Muh Uygur'un getirilmesi kuvvetle muhtemeldir. 
ılaçları uzun uzadıya tedkik ettiği bal· 22,30: PlAkla sololar opera n opere~ par- hisar idaresi sigara fabrikasında m.ıstah- terem, İbrahim, Abdurrahman, Ömer, Me - Muhtar Uygur mıntaka ikinci reıa l'ekill 
de, Bayram efendinin ot köklerinden çalan, 22,50; Soıı ~berler ve erteai gilnün dem Nuri veklU avukat İbrahim EnUstün ta- llh, Murad, Niyazi. olarak dünden itibaren vazifeye hefl•mıt-
tertib ettiği d '"l h' t dd"d t- programı. r:ı.fından Fatihte İtfaiye caddesinde Çinili Hakem: Nihad Bekdik (Galatasaray> tır. 

eva arı, ıç ere ~ e odalar sokağında 6 No. da Müyesser aleyhi- Fenerbahçe - Enosis Beyoğlu Balkni turnaftlan 
Halkevl tarafından tertlb edilen "*"bol 

turnuvalarına bugün öğleden sonra ~m 
edilecektir. 

~eden kullanır; zerre kadar çekınmez- ı y . . ı ne mahkememlzln 937/604 Nolu dosyasile a- Yunantstanın Enosls takımı bugün Tak-
dı. eni Deşnyat çılan nez'l velayet davasında: Müddeialeyhin slnı stadında Fenerbahçe lle karşılaşacak -

Bayram efendi, apeta saray doktor- - " .. ıkametgahı meçhul olması hasebile dEwa ar- tır. Fenerbahçe bu müsabakaya en saıtıam 
farının ve sara eczanelerinin müthi ~ ~eri hakkın.da kö~iik noilar - zuhall llftnen tebli~ edlldlli halde ccvab ver- kadr~~e çıkacaktır. 

. . ..... ~ . . .ş Eminonu Halkev1 ne.şriyatıd(l'. M. Balld memiş olduğundan 2W12/937 saat 14 muha- Musabakaya on birde baflanacaktır. 
En mühim müsabaka Galatuaı'Qla • m 

IAI arasında olacaktır. 
hır diktatoru ıdı. Onuı: e1?nıyet ve ıtı- Bayrı tarafından yazılmıştır. keme günü olarak tayin kılınmıştır. Mumai- İstanbul lig şampiyonuınm dördüncü 
madını k~za":1111~an. hıçbır . doktor bir 1 1 leyh Müyesserin mezkftr gün ve saatte. m~h- haftası oyunlarına bugün Tablm, Kadıköy Bakırköydeki maçlar 
parmak bıle ılerı gıdemezdı. Aynı za- ı Nöbelcl ~emeye gelmesi veya bir vekili kanunı gon- ve Şeref stadlarında devam edilecektir. 
manda verdiği hükümler de ga et aermesi ve atal takdirde hakkında giyab ka- Fenerbahçe • Süleymaniye 
kat'i idi. Onlara itiraz etrn k ' .. k~. Eczaneler rarı itt~haz edileceği tebllt makamına kalın Lig maçlarının en sağlam takımlarından 

w . • e mum un olmak uzere Uln olunur. olan Fenerbahçe bugün Taksim ı;tadmda 
de~ldı. Onun :n. ~ddına giden şey, ===rece nöbetçi olan eeıaneler pnJar - Yunan Enosis talmnlle de oynayacağına gö-

Bugün Barutgücü alanında: Banıtgtctl • 
Davudpa.şa spor klübünün A. B. O. tatnnıa
rı karşılaşacaklardır. 

ve gene: Bu klüblerin voleybol tabm••n 
bir maç yapacaklardır. 

(mıkrob) bahsı ıdi. Yanında hiçbir İstanbul cilıetindekDer: ·--· --~· -·-·---·-

doktor mikrob hakkında bir ftkir be- Emlnönilnde: Agop Mlnasyan, Fatih Olçü üzerine E u-- ı e n c e ş e h ,. r 1 e r ,. n d e 6 o u u" n - ·----- ·----··--------
yan edemezdi. Şayet böyle bir söz açıl- Şehzadcbaşında: Asaf, Karagümrükte: 
sa; Bayram efendi derhal kaşlarını ça- Ali Kemal, Baltırköyde: istepan, Atsa - Fenni Kasık Bagwları 
tar: rayda: Etem Pertev, Fener Balatta: Hü-

sameddin, Beyazıdda : Asadoryan, Kft - Mide, banak, böbrek 
- Ben, elli senedir doktorJuk ediyo- çükpazarda: Necati, Alemdar Ankara düşkünlüğüne 

rum. Daha Ömrümde bir kere bile caddesi : Nefet, Yedlkulede: Tec;ıtilos, reaal 
mikrob denilen mahluku görmedim.. Şehremininde: Ahmed Hamdi. 
dereli. Beyotıu cihetindekilet': Borıaıu 

Şişli Pangaltı: Narglleclyan, Talcslm- 1 · 1 
Bayram efendi, (operatör) leri, hiç de: Llmonclyan, İstiklfil caddesinde: neı etiyen ere öl9i 

d . tarifesi gönderilir 
Sevınez ı: lasuda, Tepebaşında: Kinyoll, Galatada: 

- Onlar, insan kasablandır. Hüseyin Hüsnü, Kasımp:ı.şada: Vasıf, EmlnlinU 
Hask.. H ı ,,.... i İzmir sokağı 

DerdL Ne gibi sebeb ve ihtiyaç ile oy a ıcoı; "· Barbud, Beş ktaşda: Tel. 20219 
olursa olsun; insan azalarından bı'rı'nı'n Nail, Barıyerde: Nuri, Tarabya, Yenikby, 

Emlrgan, Rumellhisar, Bebek, Arnavud- Z AHAR YA 
kesilmesine şiddetle itiraz ederdi. O- köy, Ortaköy eczaneleri. Oreopulos 
nun fikrine göre; insanın her hangi bir Kadıköyde: Huıusı Osman, iskele Taklitçilerden 
uzvunu kesmek; CenabıhaklQn yaptı!h caddesinde: Saadet, Üsküdar: Merkez, 
binanın bir köşesini hedim ve tahricb Heybeliada: Tomadls, Büyükada: Mer - & SaklnllllZ. 
e~~demtlti.&~~~~udan~~~=-k-e=z=·=~=======================~~--------·-------
ruya Cenabıhakka karşı işlenmiş bir ci 
na yetti. 

Pek çok defa, Mavroyani paşa ile de 
ınücadeleye girişmişti. za..,.allı Mavro
yani paşa; hem Abdülhamidin gözdesi, 

nem de bir ilim adamı olduğu halde 
korkak tabiati yüzünden, doktur Bay
ram efendiye karşı mağlubiyeti kabul 
etmişti. 

Aynı zamanda bu adam çok zeki, çok 
kurnaz ve göze girmesini bilirdi. Eğer 

isteseydi, doktor Mavroyani gibi bir 
{paşa) Iık rütbesile birçok elmaslı ni
şanlara malik olması; işden bile değil
di. Fakat bu kurnaz adam, ne en küçük 
bir rütbe ve ne de bir tek nişan ve ma-

1 Kadıköy Vakıflar Direktörlüğü ilanları 1 ._ _______ _ 
Kira müddeti Mahallesi Sokağı No. Cinsi Aylık kirası 

Lira 

Üsküdar SelamiaıJ.i 
Üsküdar Hacı hes

nabtun 
İhsaniye İhsaniye 
Beylerbeyi Abdul
lahağa 

Bostancı 

Tekke 

Kireççi 

Bostan 

29 Ev 

29 • 
• 

Bostan ve 
Dereboyu 11-15 baraka 
Küçükyalı 8 Bostan 

bin 2 M. , 

5 

• 
6 

Se. 100 

• 25 

31/5/938 

• • 

1/11/940 

28/11/ , 

• 

Yukarıda mevki ve cinsleri yanlı yerler kiralaktır. 8/12/937 brünü saat on 
be§te Kadıköy Müdürlüğünde ihaleleri yapılacaktır. (7945) 

(Baş tarafı 7 inci sayfada) lHoş, onlar ela bu gece kazandıklarını er-
noda bakara, rulet oynanan büyük bir sa- " 'si güm.i kaybetmeğe mahkfun ya, o da 
lon, onun yanında bir bar, karşısında d a~ka ... Fakat ben bir akşam Slnayada 
sinema... birisini gördüm: Oyun masasının üstüne 

Oyun salonu gündüzleri dörtte açılı- bir sepet koymuş, kazandığı fişleri onun 
yor; meraklıları da pek çok ... Onların ço- içine dolduruyordu; oyun bittikten son
ğu da kadın: Giyinişleri, saçlarının kesili- ra da para almak için fişleri gene öyle 
şi, taranışı, rengi birdenbire göze çar- sepetle kasaya götürdü!.. Şeytan bu ya, 
pan, pek süslü, pek boyalı kadınlar... insanın aklına neler getiriyor. Haniya, 
Yalnız oyuncular pek o kadar hovarda bir zaman!ar Yüksekkaldırımda, feIDSiY• 
değil. Yirmi ley, ki on sekiz kuruş kadar üstüne üç tane iskambil kağıdı dizip: 
tutar, onu ya kırmızının, ya siyahın üs- - Çok koyan, çok kazanıyor! •• 
tüne koyup bekleşenler; ellerinde kalem Diye bağnşanlar vardı; polis geliyor 
kağıd, çıkan numaraları bir yana yazan- mu, diye ıçlerinden birisi cerketecilih ., 
lar, çıkacak olanları da ona göre hesab der. köşe başlannı beklerdi; §eJDSiyenin 
edenler, böylece bir riyaziye ilmi gibi ku- etrafında toplanan zavallıları hevese ge-
mardan servet bekliyenler .. sorsanız, gö- tirmek için de gene içlerinden ~ san
nül eğlendirmek, vakit geçirmek için oy- ki yabancı imiş gibi oyun oynar, ne za
nadığını söyliyenler de olur ama pek i- man elini iskambil kağıdının iiBttıne atsa 
nanmayınız ... Hemen herkesin gözlerin- bir tane papas bulup çıkarır, paralan da 
de bir koyup otuz altı kazanmak, bir gün- alırdı. Onun gibi böyle sepetle kazanan 
de zengin olmak hırsı tutuşuyor. taliliyı görünce insanın içine tuhaf tuhaf 

Sinayada uzun uzun oturmak isteyen- şübheler doğuyor. 
ler, ya on on beş günlük otel paralarını Dağlar, dağ yolları çok güzel. bu serin 
önceden yatırıyorlarmış; yahud da kazi- çam ormaniarı, hep sevişen insanların. 
noyn hiç uğramıyorlar. Zira bir günde başları birbirinin göğsünde, kendilerin-
zengin olayım derken birçoğu ceblerinde den geçmesi için yaratılmış; zaten de he-
ne var ne yok hepsini yarım saatte boşal- men hemen yalnız buna yarıyor. 
tıp çıkıyorlar da ondan .. : Saray çok muhteşem, gezmek için a.,. 

Taliine güvenip, gözü kapalı, birer nu- rıca iz.in alınıyor. Kaplıcalar, dinlenme 
maraya para koyanların arasında, belki ycrlcrı de var: Fakat yolcu, yolunda go-
milYonda bir, kazananlar da oluyor. rek... Kemal 8-aab 



28 İk.inciteşrin 

S uriyede bizimle dost olmak fikri 
giltikçe daha fazla inkişaf ediyor 

(Baştarttfı 1 inci sayfada) imzaladık> dedi. Bu suretle Fransaren 
Size son mektublarımda yazmış oldu- yenıden bir takım menfaatlar temin ct

ğum veçhile bütün bu siyasi faaliyetin mek istemesine karşı Suriyenin kat'i su
?nevzuu, Suriye ile Fransa arasındaki rette muhalefet ve mukavemet göstere -
?nuahedenin tasdiki meselesi idi. İki ceğini ilan etmiş bulunuyordu. 
memleket arasında son zamanlarda cc- Suriyenin böyle kat'i kararlara gitme
reyan eden münakaşalar esnasında Frarı- si sebebsiz değildir. Şu esnada Arablık 

sa, muahedenin tasdiki için Suriye tara- ileminde gôze çarpan büyük milli be
fından bir takım yeni şartların kabulü yecan ve sıkı tesanüd Suriyenin manevl 
lüzumunu ilerıye sürüyordu. Vatani iç - kuvvetlerinı yükseltmiştir. Onu istiklal 
timalarından sonra da Cemil Beyin yap- içjn mücadele yolunda eskisinden daha 
tığı mühim beyanattan anlaşıldığına gö- fazla kuvvetlendirmiş bulunuyor. O da 
re bu yeni şartlar, Sancak itilafının Su- bu kuvvetle, icabında, Fransanın karşı -
riye tarafından tasdiki, Elcezire petrol- smda menfi bir siyaset tutmayı göze a
larma aid imtiyaz, Suriye bankasının im- ı larak, onun ne kadar zamandanberi mu
tiyazı ve Suriye - Lübnan arasmdaki ahede üzerınde yapmak istediği değişik
rnüşterek mr>ııfaatlerin tanzimi ve Ce - tikleri kat'i olarak reddetmeğe kadar gi
Z\renin idari muhtariyeti gibi meseleler- diyor. 
de Fransa tarafından istenilen şeylerin Fransadan gelen haberler, muahede -
kabulü gıbi şeyler idi. nin encümene verildiğini ve hatta ra -

Size .bundan on beş gün evllel haber portörleri:ı calışmıya başladıklarını bil -
\'ermiş olduğum şeyleri teyiden bugün diriyor. İhtimal, Suriye davasında mu -
kat'ı ve sarıh olarak söyliyebilirim ki Su- vaffak olacaktır ve biz de onu bütün sa
riy~nin Va~rıni mehafili, nihayet Hatay nıimiyı.,timizle temenni etmeliyiz. Fakat, 
itilafının Suriye tarafından tasdiki rnad- b'zim şimd;den memnuniyetle görebile -
&esini kafi olarak kabul etmiştir. Başve- ceğimiz bir hadise varsa o da şudur: Ar
zu Cemil Bey, bunu sarahaten söyledi. tık Suriye, Türkiyeye eski gözle bakını -
cFransanın bizden istemekte olduğu yor ve Hatay davasını kat'i olarak halle 
şeyler arasında, dedi; ancak Sancak me- doğru gjderken kendisi ile bizler aramız
selesinc aid olan itilafın kabulünü taah- daki dostluk münasebetlerinin inkişafına 
hüd edebiliriz. Çünkü; bu artık enter - tarafdar olduğunu göstermiş bulunuyor. 
nasyonal bir itilaf mahiyetini almtştır. 

Bunun haricinde hiç bir yeni şart kabul 
edemeyiz!> 

Bu sözlerden anlaşılıyor ki size, Şamda 
cereyan etmekte olan siyasi kaynaşma 
hakkında bundan yirmi gün evvel ver -
rniş olduğum haberler tamamen tahak -
kuk etmiştir. O vakit almış olduğum ha
berlere' bugün ilave edilecek şey şundan 
ibarettir: Suriye hükumeti Hatay emri 
vakiini kabul ederken Fransanın yaptığı 
tesir ve tazyıktan ziyade Türkiye ile 
münasebetlerini düzeltmek fikrine tabi 
olmuştur. Son Vatani içtimalarından ve 
bu ıçtimalarda 'kararlaştırılan es.asları 

müdafaa etmek üzere Parisc giden Cemil 
Beyin seyahatinden bahseden bir Vatani 
dostum, bana bugün şu sözleri söyledi: 

/ngiliz hazine 
Müsteşarı 

Ted. iklerini bitirdi 
(Buştarafı 1 inci sayfada) 

giliz sefareti ticaret ataşesi albay 
Woods olduğu halde dün sabah An -
karadan şehrimize gelmişlerdir. 

Ankarada sureti hususiyetle ted -
kiklerde bulunmuş olan kıymetli misa
firlerimiz, Türkiyede gördükleri an'a -
nevi misafirperverlikten fevkalade mü 
tehassis olduklarını, içtimai ve iktısa -
di sahadaki tekamül hamlelerinin tak· 
dire şayan olduğunu söylemişler ve 
hükumetimiz erkanile temaslarından 

derin intıbalar almış olduklarını ilave 
eylemişlerdir. 

Misafir1erimiz, bu akşamki ekspres
le Londraya döneceklerdir. 

Üniversite rektörünün 
Değişmesi bekleniyor 

(Baştarafı 1 inci sayfada) 
Neş'et Ömerin, Kocaeli saylavı Salahad
din Yargı·nın ve Fuad Köprülünün islın
leri sayılmaktadır. 

Ankara 28 (Hususi muhabirimizden) 
- Kültür Bakanınuz Saffet Arıkan bir 
kaç gündenberi küçük bir rahatsızlıktan 
muztariptir, makamına gelememektedir. 

Balkan bankacıları 
meınleketlerine döndüler 

- Fransa ile Suriye arasındaki mü -
nasebctler, bu içtimalardan ve kararla:
dan sonra artık mühim bir dönüm ııok -
t:ısına gelmiştir. Ya Fransa ile dost ola -
cağız, yahud da muahededen evvelki va
ziyete döneceğiz. Muahededen evvelki va
ziyet demek, müstemlekeci Fransanın 

karşısında menfi ve mukavemetçi bir Su
rıye bulunacak demektir. Hatay mesele
sinde Suriyenin almış olduğu yeni vazi
yetin manalı olduğuna dikkat etmelisi -
niz. Biz F'ransanın istediklerini tamamen 
reddetmeğr ve yalnız Hatay itilafını tas
dika karar vermekle Fransa karşısındaki 
vaziyetimizı bütün sarahatile tesbit et -
miş oluyoruz. Yani, Hatay işi Fransayı 

alakadar etmediği için onu tasdik edece
ğız, diğerlerini de Fransayı alakadar et
tiği için reddedeceğiz!, 

Hakikaten de ahval bunu böyle olarak Balkan antantı merkez bankaları top-
gösteriyor. Başvekil, beyanatta bulunur- lantısına iştirak için Ankaraya gelmiş o
ken: .Biz muahedeyi Fransanın menfaat- lan Romanya ınerkez bankası heyetile 
larını teyid için değil, her iki tarafın da Yugoslavya merkez bankası heyeti dün 
menfaatlarını temin edeceği düşüncesi!~ memleketlerine dönmüşlerdir. 

• ~Yi ~K~N ~Yi 

BANKAYA 
YATIRllAN PAQA ~Yi 

tKiLMi~ TOl-IUM GiBi V~RiMliDiR. 

UOlANTSl DANr ONi ~: 
kARAKeY PALAS 

SON POSTA 

\ 
r 

Sayfa 11 

DİKKAT: 
Vitrin ' Müsabakası 

UZATIL 1 
iştirak şartları şunlardır: 

1 - Herkes müsabakaya en geç Birincikanunun 4 üne kadar girmiş 

olmalıdır. Müsabaka 15 Birincikanun 937 de bitecektir. 

2 - Müsabakaya iştirak edecek bayiler, vitrinlerinin ya hepsini ve 

yahud da bir kısmını çerçeve ile ayırıp bu müddet uırfında tabii 

Kanyak ile süsliyeceklerdir. 

- Vitrinler, Birinci.kanunun ikinci haftasında bir jüri hey'eti tara

fından seçilerek mükafat hak edenler tesbit edilecektir. 

4 - Mükifat kazanan bayilerin listesi Birincikônunun üçüncü hafta· 

smda gazetelerle ilan edilecektir. 

5 - Müsabakaya Ankara ve is ta nbul bayileri girebilecek ve her iki 

~ vitrinler, mütehassıs zevattan müteşekkil jüri hey'eti 

tanfmd.an . tedkik edilerek dereceler tesbit olunacaktır. 

6 - :btanbul ve Ankarada birinci gelenlere 1 QO er lira, İstanbulda i · 

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

An.karada birinciden sonra derece alan 1 O kişiye 5 er lira veri • 

lec:ektir. 

7 - inhisarlar satış mağazaları bu m~bakaya girmiyeceklerdir. 

8 - Müsabakaya iştirak etmek için aşağıdaki kuponu doldurup İn 
hisarlar Reklam ve Neşriyat şubesine göndermek kafidir. (Ku -

pon bir kartona yapıştırılırsa daha iyi olur.) 

İstanbul ... ./ .... /937 
İnhisarlar İdaresinin tertip ettiği tabü Kanyak vitrin müsabaka
sına iştirak ediyorum. 
isim: .................................................................................. . 
Adres:: ............................................................................... . 

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

• • 
10/1/938 Pazartesi günü saat 15 de 32001ira muhammen bedelli 20 ton Lama de4 

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

Vekalet Malzeme Müdürlüğünden alına bilir. 
İsteklilerin 10/1/938 Pazartesi günü saat 15 de Komisyonda hazır bulunmaları 

llnmdır. c7886> 

SAF l&VEÇ ÇELIGiNDEN 
VE YALNIZ 

TÜRKİYE ve TÜRK MİLLETi 
için yaptırılan 

BOZKURT 
Tıraş bıçakları 

Türk piyasasında ecnebt markalı 
ve yabancı sahipli bütün bıçak

lardan nstündür. 
Her yerde 10 tanesi 15 kuruş. 

Dr. HAF iZ CEMAL 
(Lokman Hekim) 

DahW7e mütehassısı: Pazardan maada 
.tıerıün (2 - 6) Dlvan1oıu numara 104, ev t,e .. 
ıetonu 22398 - 210M -------· .. ~-- -

Son Posta 
Yevmi, s11ası. :e:avadJs ve Halit &azeteaı 

~ ......... 
Yerebatan, Çatalçeşme sokak, 25. 

iSTANBUL 

Gazetemizde çıkan yazı ve 
ıesimlerin bütün haklan 
mahfuz ve gazetemize aitür. ---

ABONE FIA TLARI 
t 6 3 1 

Sene Ay Ay Ay 
Kr. Kr. L. 

Ttl'RKİYE 1400 7ö0 400 
Y1JNANİBTAN 2840 1220 710 
ECNEBİ 2700 1400 800 

Abone bedeli peşrndli-. Adres 
değiştirmek 25 kurU§tur. 

Kr. 

160 
270 
300 

Celen evrak geri verilme%. 
ilanlardan mes'uliyet alınma. 
Cevap ıçın mektuplara 10 kuru,luk 

Pul ilAvesi JJ.z:ımd.ır. 

Poata kutıuu : 7-il İstanbul l 
Telgraf : Son Posta 

Telefon : 20203 
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.lt•dyo uh••ınde rnallkolduOii tOkenmez teknik menbatarı sayestnde RCA het vakit Hk Ölarak ·,=i'·ı'· ••• :!·· ••• ·'':·'.:'~ ••• ····:··'',ı ..• 1 .. J.ml\\W' 
tekmM dünya rwUfterllerıne--en müheyyiç lcadları arzetmlştlr. Tekmll ulr markalar, ltun- -

I•" yelnız takip etttler. RCA birçok lçadları meyarunda ilk olarak: Dln.mlk op.rl6rQ, .;~l~!l~''' 
Elektrik t•bek• cereyanlle l9Hyen ilk radyoyu, tJk çelik lambalan ilk göz aya-

rmı tc.d etmlftlr. DOyen1n en bUyQk te,klltbna mahk RC A taraf.ndan 

vUcude a•ttrtten bir ahizeye malik ol m • k tan dotayı hım manasHe 

lllçln dalma terclb edll1Jor1 
Çünkü. - ' ' ~ 

Bnelki gün aoğuk almJfb, ~ ' 
6ı yatıyordu, bu sab.h '-4~ 

dipdiri ayağ.a kalktı '-

GRIPIN 
Mtün ağrı, ma 

ve aancılan 
dindirir. 

GRIPİN 
8oAııJ' algınlıima, 
aezleye, gripe, dit, 
ı.I, Iİnir, adale 

4nlarile romatb
mt.J • kartı billutue 

mlouirdir. 

GRİ PİN 
i 

T eerübe ediniz. 

lcabintla gUnde 3 kaşe allnablllr. 
Taklitlerinden BL.;anınız ve her yerde urarla "GRiPIN,, i.tteyini.z. 

ADEMi iKTiDAR 
ve BELGEVŞEKLİÖİNE KARŞI 

HORMOBiN 
Tabletleri. Her eczuede arayıııız. (Poata kutu.su ) 1255 Hormobla 

Galata l.•n'wl 

olablllr•lnl 

• 
1 D 

Romatizma, liimbago, si
yatik, sinir ve soğuk algın
lığından. ileri gelen şiddetli 
ağrıları teskin ve izale 
eder. 

J Dr. lhaen ••mi .__.._ 
TIPO A,181 

Tito ve paratif o hastalıklarına tu
tulmamak için tesiri kat't, muati.
yeti pek emin taze aşıdır. Her ec
zanede bulunur. Kutusu 45 kluıı.ştur 

KİRALIK GARAJ 
Teşviklyede Ki.tane caddesinde 1~/1 nu

maralı garaj kiralıktır. Oörmek ?e kirala • 
ınak isteyeruer 124 numaralı apartıman ka· 
pıcwna müracaat. Tel: 22006 {978) -·-· ·-·,.,··~----·._............---··" 

L 

ilan Tarifemiz 
Birinci •ahil• 400 hnrt 
ikinci •ahil• 250 • 
Vçünci sahil• 200 • 
Dördiincii aaltile 100 » 
iç sa/aileler 60 • 
Son aahile 40 • 

Muayyen bir müddet zadında fazla• 
ca m.ikdarda ilan yaptıracaklar aynca 
tenzilatlı tarifemizden i&tifade ed~ 
ceklerdir. Tam, yanın ve çeyrek sayfa 
il8ıılar için ayn bir tarife derpiı 

edilmiştir. 

Son P06ta'nm ticari .ilanlarına aid 
işler için fU adreee müracaat edil· 

melidir: 

............. ,.....,.,, , __ ... ,, • ....,.___. ... 911 

Son Posta MatbaMI 
Neşriyat Müdürü: Selim Ragıp Eme' 

s. Ragıp EMEÇ 
SAHİPLERi: il. EJc.,.em UŞAXLlGW 

~ANS 
LOSYON 

PUDRA 
SABUN 

'91.~ BAVA-NIN AŞK 
"E G(.)U-,~J..lts R.ÜYASI 

--·-~ 

L.T. PIVER 
PARFÜMÖRI L. T. PiVER lswtbul Şubeli. 

Osmu Bey, Ahmet Bey soka• No. &6 lsTA~ 

BOYOK EŞYA 
PiYANGOSU 
İKRAMiYE 
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