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Biz ancak kendimize 
Güveniriz 

:Yazan: Muhittin Birgen -
(&§tarafı linci sayfada) 

Gene çocukluğumdanberi daima işitti
ğim bir kelime vardır: cOrtalık>. cOrta
lıkta ne var, ne yok?>, cOrtalık ne alem
de?> diye cOrtalıktan> bahsetmeğe başla
dık mı, dünyanın bütün meselelerini. gö
zümüzün önünden geçirir ve bir çokları
nı oturduğumuz yerde, halledip işin 
içfnden çıkarız. Her zaman hallede~ilsck, 
ne aıa fakat, ekseriya halletmege de 
muvaffak olamıyarak evveln fikir teati
sine, sonra münakaşaya ve nihayet, b.1 -
zan da, kavgaya kadar gideriz. cOrta -
lık> ın davasını halletmek için kahvede 
karşı karşıya geçip sohbet eden ne kadar 
!nsan vardır ki nihayet, birbirlerile kav
ga edip yüz yüze gelmez olmuşlar ve 
hatta, kavgaları acı bir dil sohbetinde 
kalmayıp yumruk yumruğa bile gelmiş.. 
lerdir! 

* 

ilaçlar ve fiatlan 
Eczacılar birliği ileri aürülen nok

tai nazara cevab veriyor: 
Muhterem gazetenizin 1/11/1937 tarihli 

nO.Shasınm i:dncl snytasınuı bj.rlnct sütu
nundn <Hergün) bendinde eczncılık ve ilaç 
fıatlan başlığı altında (Muhittin Birgen) 
1mzasllc intişar eden yazıya B1rllğimlzce ha- ı 
zırlannn aşağıdakl cevnbın aynı sütunda neş
rini saygılanmızla dileriz. 

İSTER . . . ~ 

<Kızlicahamam• da oturan arkada!~ !ıı~' J S k~l=a~Bekçi Jca~h~c~! ::ri yanmdaydL 1 
- Değirmcnönü bekçisi Kadir Hüseyin kaza merkezine Derhal ateş ederek hayvanları öldürdü. Bekçinin sarfettiği 

gidiyordu, yol uzuncadır, bir müddet sonra yoruldu. D!.n- kurşunlar devlet malı kurşunlardır ve kendisi bunlan taz
lenmek için oturdu, uykusu da gelmişti, biraz kestirmek 
istedi, bu havalide dağ faresi çoktur, bekçinin dnğarcığın min etmek istememektedir. Halbuki diğer taraftan tarla fa-
dan ekmek peynir kokusu alan hayvanlar yaklaştılar, fakat resini öldürmek için kurşun sarfına ihtiyaç olup olmadını 
dağarcığa sarılmada'l evvel bekçinin kulağını kemirmiye budiseyi duyanlar arasında münakaşa mevzuu olmnktadır. 

l S T E R i N A N, i S T E R 1 N A N M Al HaJkın sıhhati ve umumun menfaatleri 

(Devamı 11 inci sayfada) l..~----------------------------------------~--~~---------------------------------------..J 

Radyolar 
Susunca 

Jsmet .Hıırusi 

Adannda Cenup gril~ 
Birincilikleri maçla 
Dün basladı t>i .. 
Adana 3 (Hususi) - Cenub grıl~ 11dı· 

rlncilikleri maçlarına bugün ~~i~9rJ' 
Konya, Kayseri, Mersin, Seyhan~ l< tıe1'' 
bekir dporcuları merasimle Atatur rı~:ıı' 
keline çelenk koydular. İlk ınaÇ :1Ştıt· 
lılarla Mersinliler arasında yap iJ<ı tıı" 
Müddet 15 dakika uzatıldığı halde r ~,, 
raf ta sıfır sıfıra berabere kalınışu · 
rın tekrar karşılaşacaklardır. 

• 

C h .. . d yeııı ey an uzerın e 
demir köprü . . ,,ac 

jJcıS1•· , 

Adana 3 (Hususi) - Ayın on bil)ılı: 
Ceyhan üzerinde kurulacak oıa.ıı ·f11İ >"' 
demir köprünün ayak atma ınerası _/ 
pılacaktır. ~ 
-- •• ·=--........... 

Bugünl<ü takvim 2g 
Perşembe 4- 2 nci teşrin Şa~ _....:, _________ ıı.51 

L.uoeş : 6 34 Ôğle J7.05 
l.ıciıadı ı 1-4 44 - AkJa-u 4,5' 
Yatlı : 18 37 - loısai: : ıJ'' 
kuml acıı" 1:3SJ Arnoi .:ıJ• 

Hızır 183 __,/ 



Icir konferansı açıldı, İtalyan 
murahhası ümitvar değil 

Konferans ıeisi nutkunda Almanya ve japonyanın 
müzakerelere iştirak etmemelerini teessüfle kaydetti 

.~L ~r.üksel 3 (Hususi) _ Çin • J apon Bunun üzerine umumi münakaşa baş- nan iki tarafı doğrudan doğruya kendi a-
••.utılaf d kuZ lamı<::tır. ralarında temasa davet etmek olacağını 
d 

ını tetkik edecek olan o . y h ~vlet konferansı bugun" Belçika harı- · tık olarak söz alan Amerika murah a- söylemiştir. 
cıye ' ' 

51 
Norman Davis, nutkunda 1922 senesin- Çin murahhası Velington Ku da söz a-

tır. nazarı Spaak tarafından açılmış - ieki dokuz devlet muahedesinin gayesini larak, ihtilafı halletmek için yegane çare-
B hatırlatmıŞtır: ' n!n dokuz devlet muahedesinin tatbiki 

S u münasebetle bir n u tuk irad eden Uzak Şarkta sulhu temin etmek. olduğunu söylemiştir. 
Paak, ezcümle demiştir ki: Hatib, Uzak Şarktaki nizam netice·ıe- Bu muahede Çinin mülki tamamiyetini 

f:-:- Ain:anya ile Japonyanın bu _ko~- rini izah ettikten sonra şöyle demştir: tekeffül etmektedir. 
k 1 ansa ıştirak etmemeleri keyfiyetı, ,Müşterek hedefimiz, sulhtur. Çin ile Konferansta hakim olan temayül, Çin-

' 0.?fe. rans mesaisinin seyri için çok d • b' ı·gı~· · · k'saf Japon ihtilafının tavassut yolu ile halle-nıuh Japonya arasın a mesaı ~r ı. ~~~ ~ •., 

1 
B ırn ve teessüfe şayan bir amildir. edebileceğine ve bu mesaı bırlıgının dost dilmesi merkezindedir. 

' u konferansı, huzuruna Japonyanın luk ve mütekabil itimad dahilinde inki Sovyet mUl'abhasının sözleri 
~~ası ve haysiyet ve serefi ile kabili pf etmesi lazım gelmekte olduğuna kai- Konferansın öğleden sonraki toplantı-

lı! olnııyan şerait dahilinde kendisi- sında Sovyetler Birliği delegesi B. Litvi-

lli tebrie etmesi lazım gelen bir nevi Jiz~en, Davis'in sözlerine iştirak etmiş- nof, bu konferansın Milletler Cemiyeti 
· tr\ahkeme telakki etmemesi icab eder.• assamblesinin bir kararı üzerine toplan-
k Spaak, bundan sonra asamblenin al- tir. mış olduğunu tebarüz ettirmiş, Amr.?rika 

ı ı~ları arasında konferans reisliğine in- ltalyan ınuraJıhuı ne diyor? Birleşik hükumetler delegesinin beyarı:ı-
; tihab edilmi ı · Müteakiben söz alan İtalyan murahhası ~ına iştirak eylediğini bildirmiş ve kon-
1 ş ır. ld ed ğ" f · ı l<onfe h . . lsel Aldovrandi konferansın e e ece ı ne- eransın dünyanın her tarafında müte • 

. rans, eyetı umumıye ce e - ' dd" d h · · · l rınj aleni k . . . d h _ ticeler hakkında tere u iz ar etnuş ve cavızlerın ellerini bağlaması lazım geldi-
" , omıte celselerını e usu · · ınt·ıi!~ h lind b l ğ" · ·1 · .. sı olarak ak w • tir yegane faydalı ışın ı cu. a e u u- mı ı erı suı·müştür. 
~. detnıege karar venntŞ · ••••••••••••••••••• .. •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

j\f~-;~·İ~; .. ~üstemleke \ Seyid Rızanın 
• ) mektupları 

meselesıle meşgu eee Elaziz 3 (Hususi) - Tunceli suçlu -
!arının muhakemelerine bugün devam 

Gazeteler· " Bu mevzu günün en mühim beynelmilel 
mü~akere mevzuunu teşkil eder u diyorlar 

Büyük Britanyadır.• 
Germenia da diyor ki: 

edilmiştir. Bugünkü celsede Seyid Rı-
3anm mühim bazı mektup la n okundu. 
Muhakemeye yarın devam edilecektir. 

Suriyede seylap 
clevam ediyor 

Bertin, 3 (A.A.) - Alman gaı.eteJeri 
~den'in Alman m üstemleke talebleri 
akkındaki beyanatile meşgul olmak

tadır. 

cAlmanya, Afrik.ada müstemlekeleri 
bulunan devletlerden feragat beklemi
yor. Onun istediği 1919 da kendisinden Adana, 3 (Hususi) - Şamla Humus 

~ 
Devlet R eislerinin 
Alatürke tebrik 
Telgraf /arı 

Ankara 3 - Cumhuriyet bayra
mı münasebetile Efganistan, Arna
vutluk, Almanya, Avusturya, Bel
çika, Bulgaristan, Çin, Mısır, İspan
ya, Amerika, Fransa, Macaristan, 
Irak, İran, İtalya, Japonya Litvanya 
Meksika, Lehistan, San - Salvador, 
Çekoslovakya, Sovyetler Birliği, 
Yu.~oslavya, Şarki Erdün ve Saudi 
Arabic::tan devlet reisleri Cumhur
reisi Atatürke hararetli tebrik ve 
temenni telgraflan göndermişler

dir. 
At~türk bu telgraflara teşekkür

le mukabele etmişlerdir. 
Cumhurreisi, Yunan başvekili 

Metaksasın arzettiği samimi tebrik 
ve temennilere de ayrıca bir tel
grafla mukabele lU:tfunda bulun
muşlardır. 

Çinde Japon 
ileri hareketi 

Bir Şanghay te 'grafı bir 
kıum Japonların ihata 
edildiğini bildiriyor 

Tokyo, 3 (A.A.) - Dün J aponlar, Tai
yuan 'ın 45 kilometre doğusundaki Ştı
j:ıng'ı işgal etmişlerdir. Şansi vilayeti i
çinde Taiyuan'a doğru şimalden ilerli
yen bir Japon müfrezesi Taiyuan'ın 70 ki
lometre şimalindeki Kaotsen'i işgal et
miştir. Japonlar, Çinlilerin bu bölgede o
tu' bin zayiat verdiklerini bildirmekte

dirler. 
Şanghay, 3 (A.A.) - Peihsing yakının-

da Soutcheou nehrinin cenub sahilinde 
Woukicha'yı işgal etmekte bulunan Ja
pon kuvvetleri ihata edilmiştir. 

Şiddetli bir çarpışma esnasında Çi~li 
bir miralay telef olmuş, diğer ikis d~ ya
ralanmıştır. 

Tiycnçin, 3 (A.A.) - Japon umumi ka
rargahı, Japonların bu gece Hsinlwu
chen'i zaptetmiş olduklarını bildirmek
t€dir. 

E 
e Mareşal Pilsudskinin 

eserine taarruzlar 
haşladı 

Yazan: Selim Karıp Eme~ 

IC)} emokrasi ile otokrasi arasında 
mütemadi bir tereddüd gcçıren 

Lrhistan, milli kahraman Mareşal Pil -
s:.ıdskin in hayatında başlayıp ölümün
den sonra da bir hayli zaman devam e -
den istikrardan ayrılacağa benziyor. Ba
zı siyasi şahsiyetlerin ve bir klsım mu
halefet fırkalarının göstermiye başladık
iarı faaliyet bunun bir delilidir. 

İstiklalin• büyük harbe ve bu harbde 
ınerkezi devletlerin mağlCıbiyetilc ber:ı
ber bilhassa Çarlık Rusyasmın inhidamı

rıa medyun bulunan Lehistan, büyük si -
yasi ve iktısadi menfaatlerin iltisak nok
tasında bulunmasından dolayı bi.iyük 
zorluklarla karşılaşmış ve karşılaşmakta 
bulunmuştur. Memleket, büyük araziye 
inkısam etmiş bulunmanın kötü tesıri
ni daima hıssetmekten hali kalmamıştır. 
Bu araziyi elinde tutanlarla bunun üze
rinde çalışanların daima karşılaşan men· 

faatleri, geniş halk tabakalarını sosyal te
sirlere karşı daima olgun ve hassas bıı
Jundurmuştur. Ayni zamanda umumi nü
fus içinde mühim bir ekalliyet teşkil e
den yahudilerin yalnız şehirlerde kalma
l:ırı, çiftçilik işinin münhasıran Lehlile • 
r in omuzuna yüklenmesi ve yahudilik 
meselesinin başlı başına bir dava teşkil 
eylemesi, Lehistanın iç durumuna ayn 
bir hususiyet vermektedir. Buna, her 
gün şiddeti bir parça daha artan komü
nizm propagandası ilave edilecek olur
sa, Almanya ve Sovyet Rusya gibi iki 
büyük komşu arasında kalan otuz mil -
vonluk bir kütlenin nazik va1iyeti ken
ıiiliğinden meydana çıkar. Lehistan, bu 
durumdan yakasını sıyırmak için de -
:nokrasi ile faşizm arasında kendi bünye
ı;ine uygun bulduğu bir rejim ihdas et -

çalınan topraklar üzerindeki hakimiy'.:- J ~rasında .y~ğan yağm~rl.ar ~uriyede ~ir 

d 

•Eden, İtalyanları müstemlekelerin- tinin yeniden tesisidir. Bu mevzu gu- 1 afet şcklını almıştır. Ikı koy tamamıle Tokyoda niimayişler 
en d nu"n en mühim beynelmilel müzakere harab olmuştur. Şimdiye kadar 300 ce-

vazgeçmek ıs· tememekle itham e ef- Tokvo 3 (AA) Mill·1 bayram do 
se y 

1 
. ç ·· k"' nıevzuunu teşkil eder. Avrupa mu- sed bulunmuştur. Yüzlerce insan ka- J • • - -

• an ış bır yola sapmış olur. un u • . . b bd ş 1 H . Jay1sile, bugi.ın imparator sarayı önıın -

ki~Ölcischer Beobachter gazetesi diyor 

mek kararındadır ve bu idare, fiilen tees
süs etmiş bulunmaktadır. Fakat muha\c
fet fırkalannın hergün artan faaliyeti, b u 

:ırada, büyük bir manevi nüfuza malik 
olan ilk Leh reisicumhuru Paderevskinın 
hu fırkalara iltihak etm<'si, mcvcud ne -
zaketi arttırmak istidadındadır. Bundan
ötürüdür ki Mareşal Pilsudskinin hale -
fi ve onun varisi Rydz-Smigly, ilk defa 
olarak ordu namına ortaya çıkmış ve Le
histanın bugünkü idaresinin değişme5i

nin muvafık olamıyacağı hakkındn ııleni 

Alrnan .. .· . beden ve vazenesile alakadar olan hıçbır fert u yı ır ... am a • umus arasında ş ımen-
buo.. rnusternlekek>ım gas . - birinci derecede mühim meseleyi ihmal difer munakalatı durmuştur. de vatanperver birlikler, üniversite ta-

un de en genıs mustemleke ımpara !ebeleri, mektebler, san'at birlikleri ta-
toı·Iuğuna sahih bulunan İtalya değil, edemez.> .......... <:: •.. . fk hu·· kuA met rafından büyük tezahürler yapılmıştır. 

- • " ....,] 1 e K lliı' .... ......,.___...... A K d Başvekil prens onoye, nazırlar, ge-

Rı enfaatı" u mı·yeye bad;m ı vam amaras'n a k "' "' neraller ve birlik reisleri, bu münase-mu . d • t •• ' ) • • T • • onagı yangını ceın· l kk da bir A.: enızce ngı z us er nm betıe söyledikleri nutuklarda mmeu, 
ıyet er. ha ~0• Takviye edilmesi ~sten ldı Adana, _3 (Husus~) - Silifke hükü- sulh gayelerini idame ettirmiye ve Ü -

tef sır teklıf 1 L d 
3 

(H ") L dlar ka met konagı çıkan bır yangın neticesin- çi.incü devletlerin her türlü müdahale-

reyini vermiştir. Leh başkumandanının 

ortaya attığı bu veto, hiç .şüphe yok; fr,z. 
in ileri gitmek istiyenlerde manası kohy 
:ınlaşılabilir bir tercddüd hası 1 etnı ;ştir. 

" ı·vı on ra, ususı - or - .1 t l nnkara 3 (Hususi) _ Yozgad say a b .. k" t 
1 

t da Ak de tamamJ: c yanmıştır. Kaymakamlık sini reddetmiye dave ey emişlerdir. 
8

.. kl'f marasının ugun u op an ısın - 1. · ru k d ' 

Fakat bu tereddüd zail olur da muha-

lifler noktai nazarlarında ısrar ederlerse 
büyük harbdenberi büyük emeklerle 
meydana getirilebilen güzel bir eser. bazı 
noktalarından zedelenebilir. Lehistan 
ı;imdi, böyle muhataralı bir durumda hu. 
Iunuyor ve ahvalin inkişafını haklı bir 
rndişc ile bekliyor. - Selim Ragıb Emeç 

Uleyınan Sırrı meclise bir tefsir te ı ı . d k' İ T .. 1 . . takviyesi ma ıye ve nu s uyu atı kurtarılama-
denızl e. 1 ~gıkız ueds ~rlın_ınt. mı-- t ır. Vnli Rüknettin tahkikat ı"çı·n sı·-

'-'ermiı:tir. Teklifte menfaati unıumly.?ye es muza ere ı mış ır " '$ mese ı. . betl .. .. ı · e. n a· zalar Iıfkeyc gitmiştir. İki odacı ve birkaç 
hadirn . · ve rüsumun Bu munase e soz soy ıy 1 cenııyetlerden vergı . M it C bel"tta k üsleri- memur nezaret a tına alınmışlardır. 
a.lınınaınası yolunda kamutayın bir tef - bılhassa a a ve ~e u rı T hk 'k t d •arn d' 

ti d
. ·ım . . il . su··rmüş a ı n C\ e ıyor. Yangının ne 

sı k edir nin kuvve en ırı esını en - k - h .. r ararı vermesi istenUnıekt · . suretle çı ·tıgı enuz tesbit edilcmemiş-

Cumhuriyet 
l!agramında çalışan 
işçilerin gevmtgeleri 
Ankara 3 (Hususi) - Cwnhuriy~t 

: ~a.~ramınd.:t bir çok yerlerde iş verenlerın 
ışçı Yev.mivelerini kestikleri anlaşılmış
tır Fialbuki iş kanunu hükümlerine gö
re b · · · ·k· yev-. ayram günü çalışan ışçılerın ı .ı 
lnıy . b' ........ ı)'~ al-e, çalışmıyanların ıse ır yeV'.. - . 
h'ıaları lazımdır. Kanun hükümlerın~ 
aykırı hareket edenler hakkında mahallı 
tak·b _ 1 at yapılmaktadır. 

·-· ·-
[Yeni tefrikamız] 

lstanbulun altında 
yatan milyarlar 

Bizansın 
hazineleri 

Baştanbaşa merak ve 
heyecan dolu bir eser 

P ek yakında 

lerdır. tir. 

Efgan Meclis reisi . 
Ankara, 3 (Hususi) - Efgan _meclı

si meb'usan reisi Abdülhad Han cu
martesi günü şehrimize gelecek ve bu-

rad
a iki gün kaldıktan sonra memleke

M usoJininin mektubu 
Hakkında İngiliz 
Eaşvekilinin izahatı 
Londra, 3 (Hususi) - Hafif bir daınla-

tine dönecektir. dan nıustarib bulunan başvekil Çembr-

/ ili e Frankocularla ıeyn iyileşmiş ve ~ugünkü kabine top!an-
g er . di ~ısına riya~et ettıkten sonra Avam Ka-

Miinasebat tesıs e yor marasında da bazı suaııere cevablar ver-
(Ba~tarafı 1 inci sayfada) miştir. 

Londra, 3 (A.A ) Daily Te.legraph .. g~- Başvekil, Mussolini ile kendi arasında 
zetesinin yazdığına göre, ingıltere h~ku- teati edilen mektubların mahiyetini, ilk 
metivle Franko hükumeti deklara;;ıyan defa olarak alenen anlatmış ve demşitır 
vapmak suretiyle karşılıklı olarak kon- ki: 
~olosluklar kuracaklardır. - Geçen temmuz ayının sonlarında f-

İngilizler Franko İ~panyası ıçın umu- tıılyan elçisi Grandi, Mussolininin dosta
mi bir mümessile tayın edecekler ve y~- ne bir lisanla yazdığı mektubunu bana 
nına da birkaç arkadaş vereceklerdır. tevdi etti. Ben de bunu bir fırsat sayarak, 
Mümessillik Burgos'da olacaktır. Buna İngiltere hiikümetinin İtalya ile eski dos
mukabil İngiltere de Frankonun kons~- tane ınünasebatını tekrar kurmağa hn
loslarını resmen tanıyacaktır. Maanıa fıh zır bulunduğunu bildirdim. 

1 
Franko hükurnl'linin hukukan tanın- Mussolini bu mektubuma mi.isbet b"r 

:~sı demek olmadığı tasrih edilmek e- l'evab verdi ve müzakerelere başlanıiı . 

dir. k + 
Burgos, 3 (A.A.) - General Fran o, ıs-

panya gazetelerine yapm_ış _olduğu bey:ı-
tta ezcümle şöyle demıştır: na h .. 
cHarb knzanılmıştır. Harb, er gun. <.ta-

lıa ıy de tcbariiz etmekte olan şakulı bir 
inhidam He neticclt•necektir. 

Günün birinde İspanyollar uyanacak
Jcır ve harbin sona ennİ.::i olduii:unu h.ıy-
retle göı • <.·ek lerdir. 

Bundan sonraki vaziyet esasen malüm-

dur. 

Maarif Vekaletinin 
re~riyata yardımı 

Ankara, 3 (Hususi ) - Maarif Vc
kfiletı ne~riyata yardım için satın ·n 1-
ınağı kabul ettiği kitablar lasvibdcn 
çıkm ış tır. 

Belediyeler Bankası 
Ankara, 3 (Hususi) - Belediyeler 

Bankası yeni binasının kü~ad merasimi 
cumartesi günü saat 15 de ,apılacaklır. 
Aynı gün polis enstitüsü de açılacak
tır. 

ıı Sabahlan Sabaha: 

Hayal içinde 
Paris kitabçıları makine gibi roman yetiştiren bir Fransız meslckdaşm 

cscrlcnni adeta müzayede ile kapışıyorlar. Bu mes'ud romancı Jorj Simon 
isminde genç bir muharrirdir. Yakında altmışıncı eserine başlıyacağını söyli
yen bu meslekdaş henüz otuz beş yaşındadır. Romancılık tarihinde en velüd 
bir şa~1S1yet ~!arak gösteril:n ~alzak bu genç meslekdaşa nazaran reaksıyo
~er bır makı~e kal!yor. Çunk~ bu gene; _romancı bir ayda bir eser çıkarahi
lıyor. Ne velud kariha, ne genış muhayyıle dıy~eksiniz. Hayır. Fransız 
meslekdaşımız her şeyden evvel eski romancılığın temeli olan muh il 
k d t

. · • kA ed" ayy e 
u re ını ın 11r ıyor. 

- Bende muhayyileden eser yoktur, diyor ve anlatıyor: 
- Ben sadece gördüklerimi yaurırn, görmediklerimi yarmak ·,..; d 

h d 
. ı:. .n e ııeya-

a t e erım. 

Son devir. romancılığınd~ seyahatin başlı başına bir çığır olduğu muhak
kaktır. Mons de Kobra, J ul le 1"evr ve bilhassa rahmetli Blasko 1banez gıbi 
romancılar uzun seyahatlerin notlarını roman halinde neşrederek hem şöh
ret, hem serv.~t yaptılar. Bilhassa İspanyol muharriri Blasko tbanezin cBir 
romancının dunya seyahati. ismındeki üç cildlik eseri yepyeni bir Evliya 
Çelebi Seyahatnamesini andınr. Çok satılmıştır. Artık masa başında kafa pat
ıa:ı~ muhay:eı kahra.manları konu§turmak modası romancılıktan çıknıı§tır. 
Dızım Edebıyatı Cedıde romancıları:ıın tahlili eserleri gibi romanlar artık 
kt~ti'.phanelerde yaprakları açılmadan rafları süslüyor. Edebi kıymeti olanlat 
klasık eserler arasına karışıyor. Buncian mahrum olanlar da unutulup gidiyor. 

Genç Fransız meslekdaş idd!a,.,ında pek haklıdır. Edebi mülahazalar bı!" 
yana dursun, muvaffnk olmak iç n çok gezmek ve görmek lazımdır. F:ık:ıt 
çok gl'Zmek için de çok para lfızıın. Üç dört aylık mesai mahsulü olan bir 
eserinden ancak hayatını temin edt'bılen romancılar için dünya seyahati an
cak meslekdaşın inkar ettiği bil' hayal olabilirJ 

Bürlıan Cahid 



4 Sayfa 

Altın yükseliyor 
Ortada hiçbir sebeb yokken altının 1078 kuruşa çıkması 
nazarı dikkati celbetti. Kaçakçılıktan ıüphe ediliyor 
Ortada hiçbir sebeb olmadığı halde J piyasadan çektiği iddiasının da ne de-

•SON POSTA 

Çöpçüler günde 
iki defa tuvalet 
Yapacaklar 

Belediye bir de çöpçülük 
kursu açmayı düşünüyor 

\ altın fiatları gayri tabii bir şekilde receye kadar olduğu anlaşılmamıştır. 
yükselmekte ve daha doğrusu bir takım Çünkü yurdumuzun her tarafında mil
eller tarafından yükseltilmektedir. Bu- p paramız tedavüldedir. 
gün bir altın lira ( 10 70-1078) kuruşa Sona kalan ve en çok hakikat olma- Kadıköyünda hal binasının bir kıs
satılmaktadır. Halbuki Cumhuriyet sı ileri sürülen de altın kaçakçılığıdır. mında belediye temizlik işleri memur
Merkez Bankası bir altın için 925 ku- Altın, lira olarak memleket haricine ları için asri temiıJlikevj yapılmıştır. 
ruş tesbit etmiştir ve Banka altını bu çıkarılamaz. Fakat bilezik, yÜzük ve Fakat müteahhid banyo kısmım, mus
fiattan almaktadır. diğer mücevherat şekillerinde çıkarıla- luklaı:ı, çamaşırhaneyi matluba muva-

Milli Türk evrakı nakdiyesi fevkala- bilmektedir. · f ık şekilde yapmadığından belediye 
de sağlam olduğundan altının hakiki Her ne .şekil ve suretle olursa olsun bütün yapılanları yıktırmıştır. İnşaat 
değeri de bundan başka değildir. Bu- bugün bir takım gizli ellerin bu işler yeniden yapılacaktır. Diğer semtlerde
nunla beraber altm neden yükseliyor? üzerinde rol oynadığı anlaşılmakta ve ki asri temizlik evleri de ikmal edilince 
Filvaki cihan piyasasında da geçen se- mesele ehemmiyetli şekilde tetkik e- temizlik amelesi günde iki defa yıkan
ne altın yükselmişti. Bunun sebebi de dilmektedir. mağa, üstünü başını temiz bulundur
bazı siyasi endişelerle harb ihtimalle- Milli paramızın sağlamlığı üzerinde mı.)~~' .. icbar edilecektir. Belediye Ka
rinin çoğalmasından ileri gelmişti; ia- endişe edilm~mektedir. Hükfunetimizin dıkoyundak.i hal binasının diğer aksa
kat sonradan tekrar düştü ve bu da ih- Cumhuriyet Merkez Bankasında bloke ~mı te~izlik amele~ine mahsus olmak 
tirnallcrin, endişelerin zail olduğunu olan altın .mevcudunun yüksekliği de uzere hır mekteb şekline .sokacaktır. 
göstermişti. Nitekim resmen de bizde bu sağlamlığı teyid etmektedir. Bul'.ada amele mesleğine aid bilgilerle 
altının fiatı yukarıda kaydettiğimiz gi- Ünitürklerin tediyesi t~chiz .olunacaktır. Gelecek seneden i-
b; normal bir hadde idi. Ünitürklerin kupon tediyatına bu a- tıbaren tatbik mevkiine konacak bu u-
Şu halde ortadaki bu gayri tabii va- yın yirmi beşinde başlanacaktır. Tedi- sulle temizlik işleri meslek şekline kon

ıZiyet neden ileri geliyor? Bu hususta yat frank üzerinden yapılacaktır. Be- muş olacaktır. 
muhtelif yerlerle temas eden muhar- her kupona tediye rayic 18 frank 75 Asfalt yollardan başka taraflarda 
ririmize evvela: «Frank düşüyor da on- santim üzerinden yapılacaktır. Frankla çöp toplamağa yararnıyan ve bir temiz
dan yükseliyor .. > denilmişti. Frank, ge- bir tahavvüI ilmazsa bizim paramızla lik amelesi tarafından idare edilen asri 
çen senedenberi düşüyor, çıkıyor. Fa- beher kupon başına 83 kuruş düşmek- çöp arabaları tadil edilecektir. Sokak
kat bizde geçen senedenberi 940-950- tedir.. !ardan çöpler, arabalara hususi hava 
den sonra 1000-1020 ve sonralan 1050 Tedıyatın yaklaşması ve bundan tazyiki ile alınacak, bu suretle arabala
ye çıkan fiatlar tekrar düşmemiştir. sonra tediyatın da dolar hesabile yap~~- ra hava tazyiki tertibatı konacaktır. 
Binaenaleyh hakiki sebeb bu değildir. rnasının mukarrer olması dolayısilc U-
Bazı Anadolu vilayetlerinin altınları nitürk yükselmektedir . 

Zehirii gazlardan 
Korunma kursları 
Açılıyor 

Hukukta dönenler 
Başvekalete de 
Milracaat ettiler 

Bir lngiliz vapuru 
Bir rıhtımı yıktı 
İngiliz bandıralı Suvimbi vapuru, 

transit olarak Karadenize çıkarken ge

-- ------- - ___ _,,,.., 
İkiııcitcşrin ~ 

Biz ancak kend im·ze gü eniriz 
(Baştarafı 2 inci sayfada) ı akıllı bir si 1aset. Türk milleti artık y:ı_'.· 

Hayata Osmanlı olarak doğmuş olan bi- nız bu kuvvete ve yalnız bu siyasete gıJ· 
zim nesil ve bizim çocuklarımız da, çok venmelidir; çünkü bizim için tasaV' urtl 
şükür, nihayet Türk olduğumuzu anladık kabil ve caiz olan yegane kuvvet ve c.ıyıı: 
ve kendi hayatımızla Türk milletinin ha- set budur. Kimse kimsenin kara goıle~ 
yatınm ayni şey olduğunu görerek Türk- için dost değildir; kimse kimseye ötek;: 
lüğü kendımize şiar edindik. Şu halde, nin menfaati için yardım etmez ,e 8 

o eski adet de, imparatorlukla beraber ka vermez. Türke ancak Türk yardırfl e
yıkılmalı ve Türk milleti, Türk milleti- der ve Türke de medet ancak TürkiY deil 
!lin tam, yarım, çeyrek münevverleri, ya- gelir. , 1 
ni yaşıyan ve düşünen bütün ferdleri, ar- Türkiyeye kim yardım eder? 'f ..ırıt~ 
tık Türk olarak düşünmek ve Türk siya- Türk kuvveti kimden alacak? Türk ,c 
seti yapmak lazım geldiğini anlamak den! Türkiye hangi siyaseti takib c•f11C" 

mccburiyetındedirler. Osmanlı kaiasile l•dir? Türkiyenin siyasetini! İşte, bu~'~ 
Türk siyaseti yapmıya artık cevaz .verile- kü Türkiyenin c.ortalık,. muamın01 !> 
mez! hal için-kullanacağı anahtarın suaUeıı ,.e 

* ct:vabları bunlardır! 

Dünyanın çok karışık bir devrinde bu 
bahse dokunmak çok yerindedir. Bir 

Muhittin Birgen 

ı.amandır fıtr sabah gazeteleri eli - Sovyet elçiliği başkatibi 
mize aldığımız zaman görüyoruz ki dün- 6 ·o-

Bir müddettenberi mezunen !vJ.~ bl 
ya işlt?rini biraz daha karıştıran yeni bir \•ada bulunan Sovyet elçiliği başkat.: • 
vnk'a karşısındayız. Nereye kadar gide- 1ı11LŞ 

Bayan Olga Nikitina şehrimize ge ,, 
ceğini bugün kestirmek imkanı bulun - tir. Bayan Olga Nikitina b'rkaç guJ1" 
mıyan bu gidiş her ha1de devam edecek-
tir. Daha bir müddet, her gün gazeteleri kadar Ankaraya gidecektir. 
€1lerine alan Türkler, onlarda dünyayı Beyoğlu Halkevi temsilleri rıı 
biraz daha ve biraz daha karıştıran yeni Beyoğlu H a lkevinden-: Evlmlzln gostetır 
y~ni haberler görecektir. Şunu hiç bir şubesi 937-938 yılı temsillerine başlaıuı )1el' 
zaman hatırımızdan "Ikarmamalıyız ki Temsıııer her cumartesi saat 20.30 da ve ıU"' 

Y pazar s at 14.30 da Beyoglunda Nuru 11• biz Türkler, bu hadiseler arasında, eskisi sokağında Parti kurağındnki temsil salon 
gibi, k~ndi aramızda cortalık• ın sırrını muzdn verilecektir. 
jzaha çalışırken yalnız bir tek kuvvet ve Gümrükler başmüdürünün tetkikle~ 
hir tek istinatgah tanımak mecburiyet!n- Oümnikler Başmudürii Mustafa Nuri ele
Jeyiz: Türk kuvveti ve Türkiye siyaseti! antrepoları gezerek yeni inşaatı gözden ;ıı. 

Bilhassa son on sekiz senedenberi Türk çirmlştir. Yeni Mumhane antreposunu11 

milleti kendi kuvVt~tini göstermiştir: İna- şası ilerlemektedir. 
nılabilir v~ hatırı sayılır bir kuvvet, Tür- Kwnkapıda yangın ba Jangıcı er-
k' d k d · · · b Kumkapı Kürkcü sokak 10 numaradll r.ı ...,11 
ıye e en i siyasetını ıs at etmiştir: hum İzzet paşaya ald evde dün bir ynrıilJ. 

.Sulh seven ve Türkiyenin haklarından başlangıcı olmuş, itfaiye gelmeden söndur 
hiç birini ihmal etmiyen uzak görüşlü ve müştür. _....-
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-------

P ariste ofouğu gibi 
HARRY BAUR • MARIE BELL • RAIMU - PIER~E RICHARl 
WILLM - PIERRE BLANCHAR • FRANÇOiSE ROSAY • LOUi bo 

JOUYET oibi 8 bOvOk Fransız aı tisli tarafırıclnn oynnnnn 

BiR BALO BATIRASI 
Mevsimin en bUyOk Fransız şaheseri 

SAKARYA SiNEMASINDA 

15 ikmciteşrinde İstanbulun muhte
lif mıntakalarında zehirli gazlardan ko
runma kursları açılacaktır. Kazaların 
vaziyetine göre ikişer ve üçer grup ha
linde açılacak olan bu kurslar hakkın
da İstanbul mıntakası kaza kaymakam
ları dün vilayette vali muavini Hüdai 
Karataban'ın riyaseti altında toplana
rak bazı kararlar vermişlerdir. 

Üniversite hukuk fakültesinde üssü- ce saat 20 raddelerinde Balta limanı 
mizandan dolayı sınıflarında kalan tale önlerinde suların cereyanına kapılmış 
be, maarif vekaletinden sonra başve- ve balıkc~hk enstitüsünün rıhtunına 
killete de müracaat etmiştir. Maarif çarpmıştır. ...._ dahi buton dUnya hasılat rekorunu kırmaktadır. ~ 

vekfüeti, sınıfta kalan talebelerin va- Çarpma çok şiddetli olmuş ve ensti- -· K hk h 1 , al E -0-1 r·ı-:- lan ~ 
· · h kk ..,.,. · . .. .. . ~ a a ıı ar l\r ı n son ve en g ze ı mı o zıyetı a ında unıversıteden beş su- tunun' rıhtımı 5-6 metre yıkılmıştır. J E 

al sormuştur: İmtihanlara girenlerin Fakat vapura bir şey olmamış, yoluna MİLTQN'un GENÇ KIZLAR MEKTEB ND 
miktarı, imtihanlara girmiyenlerin devam etmiştir. Sizi eğlendirecek, kabla katıla gOldnrecektir. 
mikt~rı, girenlerden kalanlar,. en çok Tahkikata liman idaresi elkoyrnuş ve 'z .,.. Yakında T O R K sinemasında ~--- -· 

Şehir işleri 
han.gı de:sten kaldıkları, yedı numara keşif için mahalline memurlar gitmiş- - . . ·· -·T TEK 
Yerme hır numara eksilerek altı nu _ tir B ·· k 'f lim 'd . ;~~ljllllllll Şehır tıyatrosu ERTUCRUL SAD S lJ . ugun eşı raporu an ı aresı- T b d ·ı· ı y A 'J' 1> O ·· ·· · d ld · · D k ı epe aşın a "" mara ussumızanı o uranlarm adedı. ne verilecek ve vapurun kumpanyasın- ı ram ısm yoA) 

. Mezar istatistiği yapılıyor Üniversitece hazırlanan cevab, rnaa- dan zarar istenecektir. 1 ııu llflll Bu a~şam saat 20.30 da ( AKSARA ınıı> 
Şchırdeki bütün mezarlıkların plan- rif vekaletine gönderilmiştir. Talebe- IUIUI~ &iZE OYLE GELiYORSA Bu ger:e (Uınu 11111• 

!arının yapılmasına başlanmıştır. Bu nin dilekleri en ziyade 7 numara üssü- 3 Perd~ Cumartesı ttılebe doı 
mezarlıklardaki mezar taşlarının numa mizanın diğ~r fakültelerde olduğu gi- Beyant Kınlayının fakirlere yardımı tınesi, Pazar (gtlıt 
ralanması ve .kıymetli yazılannın is - bi hiç olmazsa 6 numaraya indirilme- Kızılayın Beyazıd şubesinin 120 "taklr ço- Operet kısmı eski Fransız tiyatrosunda umuınn) 
t . h d 'l . . h k d ·ı . d cuğa elbise, ayakkabı, kasket ve gomlek n- B ak t 20 30 da S I! p I l. L E R ınsa e ı mesi ıçın er aza a seçı en sın e toplanmaktadır. saire verdiğini yazmıştık. Öğrendiğimize gö- u şam saa ·· . aını 
memurlar faaliyete geçmişlerdir. Tan- Talebel:r, n::s:lenin ~en~i l~_hlerin- re bu hayır kurulu ayrıca 50 fakire de kışlık A T E t B Ö C E (1 1 9. Pe~de. Pa~art:sı nkş dtı 
zim olunan istatistikler belediye reis. de halledılecegını ve çunku dıger fa- giyecek eşyası vermiştir. Komedi 4 perrle (Kadıköy - SÜREYYA) 
liğine verilecektir. kültelerde üssümizanın 5 olduğundan 

Ramazan pideleri bunu ümid ettiklerini söylemektedirler. 

Ramazan pideleri bir kilo ve yarım 
kilo olarak tesbit edilmiştir. Belediye 
nark koymamıştır. Fakat fırıncılar 
bunları beş ve on kuruşa satacakları

Deniz işleri: 

Liman umum müdürü Ankaraya gitti 
İstanbul liman i<laresi umumi mü-nı bildirmışlerdir. 

Şişli - Fatih otobiis seferleri başlıyor d~r~ Rauf Manyasi, ?ün Ankaraya git-

B ı d Ş. ı· ·ı F t'h d mıştır. Rauf Manyası, yeni yolcu salo-e e ıye, ış ı ı e a ı arasın a o- ·ıe rıht h f 1 t b .. · 1 t • . . . ı· B nu ınşası ırn sa asının as a t ola-o us ış e mege 1zın vermış ır. u k ap lm • . 
hatta on altı otobüs çalıştırılacaktır. ra Y 1 ~sı ve umumı ınşaat işleri 

Ot b'' · 1 t ·· d . 1· . 1. t hakkında Iktısad Vekaletine izahat o us ış e me musaa esı zmır ı o o- ere ekt' 
büscülere verildiğinden birkaç zaman- v . c ır. . . 
d be · K rt 1 1 B d smda Lıman ve antrepoların asrıleşhrilme-an rı u u uş ı e eyazı ara . , . 1 "lm . d . · · 

1 t 1 t b .. 1 "b' 1· · d bı"r sı 'e genış etı esı olayısıle ılerıde ça ış ırı an o o us er gı ı zmır en k d .• 
k t b'' dah t' .1 k b hatta a rolara da bazı ılaveler yapılacak-aç o o us a ge ırı ere u t 
işletilecektir. Bilet ücretleri Kurtuluş ır. 
ile Beyazıd arasındaki fiatların aynı o- G ülcemal Halice giriyor 
lacaktır. Otobüsler İzmirden gelir gel
mez seferlere başlanacaktır. 

Poliste: 

Denizyolları idaresince satılığa çı
karılan ve Tophane açıklarında bulu
nan Gülccmal vapurunun bir kazaya 
sebebiyet vermemesi için Halice so
kulmasına karar verilmiştir. - .......... -.. ,. .... ·-· ........... _____ _ 

BU AKŞAM İ P E K sinemasmda 
SENENiN EN MÜDHİŞ - EN GÜZEL - EN MUAZZAM frauızca ııözlü ŞAHESERİ 

SARI ESİRLER 
400 milyonluk Çin'in merkezinde mllrlhiş fedakdrlıklarla filme alınmış 

AŞıC - HEYı:.CAN - GÜZELLiK - iSYAN - HARP - ÇINLJ RUHU - ÇINLI FEDAKARLIÖJ 
Baş rollerde : 

PA UL MtJN/ ve LUiZE RA YNER 
20 Bin figüran 

KÜÇÜK - BÜYÜK ~ HERKESİN GÖRMESi LAZIMGELEN BİR SAN' AT ve DEHA 
ABiDESi Ayrıca p ognınıa iliive olarak: T ARIH KURULTAY TOPLANTILARININ bütün 

taMlatı. Numaralı koltu:dorın evvelden nldırılmoııı. Tel. 44289 

----------------------------------------
40 artist • 10 atraksyondan mürekkep 

HARRY FLEMiNG TRUPU 
ve 15 AMBASADÖR KIZ - 10 SEVİMLi ERKEKTEN MÜ REKKEP 

CAZI 

Saheserini takdim ediyor • 
tarafından fev kalide yarahlan 

maball~lerile batakhaneleri.. Kavgahm.. . İhtirasları... . Oyun ... 
tasvir eden bOynk bir Pransız filmi. 

• 
1 k . k d nl n Altın için ınncadeleleri .•• ç ı .... ve a ı a ... 

kürkler vesaire. ••• ·:_ __________ ....... 
iıaveten : FOX JURNAL - Bu senenin alamod 



.A.Uvel Tuzla köprüsü Yu dd b • b 1 Iv ·,.. y .., d kld r a ayram ınb a arı 
• agmur an yı ı ı , Karasudan yazılıyor: Son yalan ylil· 

murlar buralarda da oldukça zarar yap
JDJfbl'. Yatmurun tahribatı en ziyac1e Me
len IAIJU m~asında vukua. plmi§tir· 
Melen köpıiisll lle Adapazarı • KarUU a
ramda klin Tuzla köpriisl1 yıkllımftır· 

au bav.ucle hemen hemen mıardlD 
bafka ziraat yok gibidir. Arazi ormanhk 
oldulu için ziraate elverifli toprak u • 
dır. Halk at senelerde fuıdık mahmll 
yetif*irmiye heves etmifti.r. Seneden .. 
nqe 44 milyon kilo mısır ile 1 milyon 
kilo fındık istihsal edilmektedir. Yal • 
murlann mısır mahsuHlne ika eyledilf. 
zararın mlkıan % 50 derecesinde o1dulu 
tahmin edilmektedir. 
Mısır tarlalannm kıa:ııı azamı clerln su 

...._. eltında kalmıt ve ahali mahmliln baki 
'l'e ............ 1'stld ._....,. 1lfr -~ blan bmmı (Limbo) tabir ellllWori allı 

Jarı. reaa <Htısu11) - Etrafı y6Jaıek .. ı-~ ......... ~ter. dilz kayıklarla toplamıf1ardır tır.iı ÇıevriJs. olUı --alt uıdJiıb Ji,'aiıdıııDlll ıı• .... .....ırr. KPaıun . ıı,, Ça tuı1ırue blrlefOD ldlçtlk 1ı1r ,,..
1 

uar. ,ım;ımı ..eı- 1t1000 .ıır. - .. ıtara- lıımll Jtllglerl °"' '111 \7aclisi gittik~ ,entJHyen tnr ~ .-c1e Od Dahi,..., ııa parça ıta- B ı.. - -
..... ~ alır, Bu ova prlda - ... ytl ....... _.... Jlrli!>OID, ... .,... ...... mulıta~ lııt ~ f6hret alan ıııiJmb11 ~ la ~ oJılul!l için h8rglln Mıçok lıımtt (Huawıl) - 1zmıt tiJ1811 lalıla-
.... ~. Bu ovanın la"1 ımıannaa "" otOıılalıB ... yoıaıı.na uPk nıaJıllJldlr. tin blllilıı gtlzelllklerine ml1llt oJıııüla 
ııııııe:"' .... '"-""" ıtEdioile ... l)e .. ~ .... - - Swoa ......... lıoralıer bokımııızdır. - bir ıı.ııır
....... "1Tik asri un fabribsı .....ıır. J1t.. dlflr tıaıtırıııl -l)lnde ııunamuı u-l - olan 1180 nilfuslu, 180 evli bll10k 
leço., • Sıvaa limencllfer haltı. ııııradU' n ıtblllll ....,.,.ıı ~· Çllnldl ki1 de dl1ıil olmak üzere HJurm, Kulllt, ıııeı..•k, fakat kuoba ı.ıasyona on ldlo' ı;ot .,..ııdllr olall ba. lwa lıendl malı- ~!.••.Kurtköy, lt&eköy, Yımık Şu
""1i.ı.i.; '1ialita kalacaktır. ıtasaıwotı "*'" .,ııaıııı _.t n ~ -ela bllyülı: ki,.. koyi! blru balama ve aW<ıı1l ıınıh
"'"tar 1Übelı: kayabklarda -'I laf -1Jofla ~ bu :rüzden taç göriililyor. Soblı:lar çClple dobL Stı.ı aıa;.;;, mevcudiyeti eskiden de - arar ~· Topralı bal K6J _lhllyu Jıeretlnbı. atbl bir .W-
ıı,,..;; se buiundutunu ~· ve bllıll" yapılmıll!JQI ı;ot müsaid oldu- !ıu koylerin lerlemlz olmamıı temin ede-
ltlaıiıur ~çulIDer devrinde de oldukça ~ edı-.JI burade bağcılık ta bilir. 
..... ~kasaba lmlf: Kaııa1iaıım -- ... ~ .:.":.ı.ıır. - nehri .-..: Köylerde ıııemnuıılyell _,ıp olan ta
.. ,..1:<> ıitlaHi ve ııan'atktrane fııt 1111'> ıimDI nf 11tma oJıııamasıdır, - ...-ıe 
..... l>•lnııı mabedler, ~' ker de iıelDD blı< Jııi!Pri1 19pılmabodz Bllliln teflillltında çllıpnlar lılıtb 1ı11J1ori de
Çok !•~Ja.. ve ıiıirdr 'Virdir. l'urf.6 ~rda oldaja Bibi burada 48 iy.i fa. ıa;a,_ ve ~ ....,_,. ed17Dr
hıı ~ bir mek!Li'h bllıası ,_pıtımofıf, iilltet ..ıs; Ballt tıır aa .,,.,;,ı . .....,.ıı.. lat. Vul)- ...,.._at m •--
llllıı • lebi dolduracalı: ~ ~ ~ !lılılWI oela lıqla lıeldeıneltW - - pllllı:-. .._.,.. ıı.ı. ıloıı lrosalıonın haricin.il blillaiı ~ Jlıf. ~ '6iı tıavalldeoı geçmesi !er plirdl 8tıııdl ~ ~ lcifUı fid\IJetıj havalarda çocuklar büyük bir varlık yaratacaktır. ekiyor, hem bire 26 mahsul alıyor, hem 

Ç 
n n '" '" '" "' n '" '" n. d t edir .. Ü d---"' ~.'""' " • n ... " ·-·-·= e sı ma n gorm yoruz.ı ~te • 

1( O'r unun B dıt k&n:türGil ...... 
ç.1lrtuluş bayramı Kilosu tOkuruş J11nc11ı:cmı-ıı--- ... 

.. ,.::. (lı:111us11 - ç.rıunun ]ı:utlulUf Buna (ııusuııl> - ~ idhiılli:llıı nlalllh"'-~ J'ınt nehri lı:mmızm 
....... biıYlllı: lezşhüratla kutlulanıi4 Jd)ııoa 10 kdtııl" •tıııııokladtt· BeledlJ8 ~ ,.-..t fbDl1deıı cmuha dol
.... _ _ "1ıınlıuriyet bayramı dolaJlııll!ı • ~· ~ 1ı:ııtuıf tWh ...,_.. ldt "' atmıJı:IWhr. Bu. mlilr - naJı:U. ~.....,olan kasab da b ~ wr ~~o..._ bir tedbir ,.n ıı•--aı- ... etaun ... 
lııG{ içinde geç~t' ::: geçı.ı ı;olı: olmak~ lıtleclf1" - blchrmlfl!r. ....ı.ıııın pabUÇlanm _,... kayıt.. !lılııı ""ınıeı olınuı g ır. f e la larl yl- Bımclall _,. da ldlmilr alablldiilne yillı:· !arla ~· tırı lf. lstanb ' ece ener 8 1 selnıil w nllıaf"I 10 kutuf olmufbır. Nalı:UJ81ı tamlıı edoR 4 kaJllı:tır, Ve ;ı. 
le ilen hava u:t" sureli maJısuNda ııe- Odun .,. 1i&Dllr huhtanuun tam laf meV- •lerlDe -la lıqfım beraber lılndlıt-rı bond şekleri yakılaralı: ,. ... ,;mlDe nst1amlf o1maa halkı mil- ı.ret pçjrlllr· Kayılı:lar yahıu lııaıuıı 
ı.ı.,,.;,alt 0 latafmdan muhtelif ı.-1ar tmekfedlr· bile ~ laıclar bozulı:tıır. 

sabaha kadar eııeııi).miftir• e Neb1rdekl nakJ.i1at bir phsa devred.tJ. 
lI ,.~ TııııclllııılİI imar ful".,.U mlfllr· ~ bava loarudılı:taıı -

11 
ıalıların pMta lıaJll!!a- çekilir ye mllmbJAt da-

ltkk .. ...... (Baaml) - -.IOlııella il'* -· ... ,.._ - l'ırat nehrlııi • ~ ın .. a bir _. bir ""°" o1ma1a - .., mı,. ,.,ı.aıar t8Jdo .1ıa1ııa-aa ,: 
ellıennllerl rıan Tunceli caclclesinde bllyik Wr ufla bUt ôhırlar. Bu mahmru kaldırmak için 

_.~l'fa (H la8UJetl yarchr. Her yanda h.ıı••h bir hiç ohn11• ıecelerl llBbetçi bir kayık 
~ leçe Ususl) - Urfa postası Suriye- çal!fl"'- p prpar. Bqibıe kadar yol- bflhmdurmak JAamdır. Havuzlar fdarell 
--il~: tr~ hattı ile geldlil için Çok cıan maJırlllll Wlmıan Tuncell \)qlD mi· bet bin lira mfederek bir duba yaptır • 
~ &tl!l ç.>kilmelı:te ve ancak ~ 11--1 peı.e ...- .. heıılls :raht mqtır. Bu .....,... lııllfado edlJmıecU 
... .. &elelıUıiıı!lı:tedlı'; f!ılla - .... ~ --.... ,,.,,._ .... llııdon -- bir - durmoldaıbo • 
!er df Çoqanı1ıa günleri ~ ıı.sıı..-. 'flı:ıi!l tol1aft -- lıilo. Jll1I: - ' ' lıal'iada11ç sıın ~· dO ı;ot ___..Bela - ....... ..... ......,. nidll 111ıı._:ı.. &11n1eri ilçe<, cuma ve pıı.t 111 ıa-ıa bafb1U ,.-., ndSa ille- Buna oı-uı> - Boltdlp nlllllbıt 
'-"! de ildtar nOlba ~· Bu ıinl9 Ç&lı,..ıan M7lllı lıır -aı. .;re ~ lııınııq 1IZlıa7 !retet lııUlıab .. 
11.cth.N bilhassa suete •tıcılan aleyhin- JlcıllNldamrlar. 5 rt . ~· 
~ llaııt ilç nüsha gazeteyi Wtden ., • : ı • • • 111ıı .::· Dı10nı.eım. ilden - ııar- hav ,, ......... 
dalı Gaziantep istasyonu oJın JfarJı... 
~ ~ktedlr. Postamız bu yol ilse • 
bir &eldiği takdirde halt ve til~ 

ÇoJt faydalar temin ~. 

Nildede k·ı ı · · na ı vuıla an ıfll 
ttı kontrol lstectiJar 

l>ttı~ (Hususi) - Nilü Ue :Bör, 'blrl
tf' 
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e gayet yalandır. Aıadüi ..-

da oto~~onıetredir. Borla • Nilde aran· 'll otob~s ve otomobiller iflemettedlr• 
)olcu üs ve otomobiller. o tadar fa* 
bırı bualnıa~~dırlar td cbahk fsllfl• ta .. 
oto halı ifade edemez. ttç ~ bir 
bıe:b~e şoförle bera"1' ıa ... 1ilaı • 
btıaıer' ışın garibi, bu otonııObil n öle • 
"-tr'81 ~iidede de, Borda 6 .,....,.. 
Jeli h önünde yolcu indirip bindirdik • 
ll'ıa •lde, hiç bir müdahale ve aıtara 
bu ~2 kalmamaktadırlar. Belediyelerin 

aJ.e bir nthayet vemıeat pek Uzmıdır. 



• Sayfa 

C: EDE~ÜVAii=:=J 
Edebi anket 

Bugün yapılan edebi anketler ya sadece dedikodudur· 
yahud evvelce söylenenleri yüz kere tekrardan ibar~ttir' 

Anketeciler bu yolda ne di)e hala ısrar ediyorlar? 
Ya.zan: Halid Fahri Oz:anaoy 

Az çok eserlerile tanınmış herhangı e- bilir, hem de cevablarınız pek fazla de
debiyatçımıza sorarsanız sorunuz, mu- ğişikliğe uğramamışsa cNe diyeyim? Al
hakkak ki bir yıl içinde sekiz on edebi !ah uslandırsın!> der geçersiniz. Ancak 
ankete cevab yetiştirmeğe çağınlmışjör- 1 hazan öyle tahriflere kurban olursunuz 
dır. Kimi bu davetten dudaklarında bir ki kaleminizi ok yapıp anketçinin üstüne 
tebessümle bahsederler, kimi daha s!z ~aldırsanız, yahut bir anda çıldırsanız: 
lnkırdısını ederken adeta ürpermeler g~- yeridir. 
çirirler. Neticede şunu anlarsınız ki ne Şimdi böyle tahriflere uğramıyan ve 
berikiler, ne ötekiler sık sık çekildikleri cevablarınızı büyük bir sadakat ve fdZ.i
bu imtihandan memnun değillerdir. Jetle not eden anketçinin vaziyetine ba-

Benim anladığım edebi anket, diğer .kalım. Yukarıda yazdığım gibi, beyl ık 
bütün anketler gibi, memlekette :ılaka bir takım sualleri bir kağıda dizmiş, kar
uyandıran bir hadise veya cereyanın do- ~ınıza dikilmiştir. Yahut bir mektubla bu 
ğurduğu tecessüslere bir cevabdır. Bu- ~ualleri size yazarak cevab vermenizi ri
rada edebiyat mevzuubahs olduğuna gö- c& etmektedir. Bu vaziyet dahilinde de 
re davanın da ona göre ortaya sürülmesi rolünüz pek kolay değildir. Zira sualler 
ve cevabların ona göre toplanması lazım ~~ağı yukarı şunlardır ve bu sualleri yıl
gelmektedir. Bilhassa ayni meslekte fa- lardanberi hemen hemen ezberlemişsi
Jerrüd etmiş sayılan şahsiyetlerin böy1e nizdir: 
edebi aktüaliteler üzerine fikirleri sorul- 1 - Milli edebiyat nasıl olmalıdır? 
makla, çok kere fantaziye kaçılsa bile, 2 - Şiirimiz terakkide midir, tedenni-
müsbet bazı fikirler elde edilmekten de de midir? 
geri kalınmaz. Halbuki bizde l;ıu, y!izae 3 - Roman ve hikayede ne gibi va-
doksan böyle olmuyor. Herhangi bir g:ı- sıflar ararsınız? 
zete veya mecmua muharriri kafasını 4 - En çok hangi şairimizi, romancı-
yormadan ve hergün veya her hafta mızı seversiniz? 
mevzu arama zahmetine katlanmadan bir 5 - Türk tiyatrosunda klasikler~ mi 
kere için bazı sualler sırnlıyor ve bu sual oynıyalım, yoksa modern eserleri mi? 
listesini arkadaşça ve dostça elinize su- Ne bileyimı bunlar, daha böyle sayısı 
nuyor. nihayet ona varan sorgulardır ve siz 

Reddetmek nezaketsizliktir. Bunu an- - büyük ninelerimizin takvinıi ile - birin
kctçi de pckfila hesablam.ıştır. Demek ki ci cemrede, ikinci cemrede, üçüncü cem
~uallerini cevabsız bırakm.ıyacaksımzdır. rede hep bu nakarata ağız uydurma~a 
Öyle ama ayni suallere bir ay veya iiç çalışırsınız. Eh, artık bu kadar monoton 
ay evvel de cevab vermişsinizdir. fikir musikisi de dinliyecek kulaklar iç!n 
Şimdi ne yapacaksınız? Bazıları bu çık- netice de ıztırab değil de nedir? Edebi 
mazın içinden bir iki espiri ile, yahut hadiseleri ve hakiki bir alaka uyandıran 
müphem, yani her ne tarafa çekerser.iz eserleri pertavsızla sezilen bir san'at mu
o tarafa gidebilen bulutlu bir lisanlcı çı- hitinde (san'atkarı akim bırakan liebebler 
karlar. Böyleleri hem nalına, hem mlhı- neler olursa olsun) zoraki tetkik ve mü
na vuran jürilerdir. Ne kimseyi gücendi- şahedc sahaları araştırmak nasıl güli.ir.ç 
rirler, ne kimsenin methine girişirler. ve faydasızsa bu sönük kandilin karşı
t~te bu tarzda cevab verenlerin fikirleri sında aydınlanmak ve hulyaya, tefekkü
de çok defa anketçinin hoşuna gitmez. rt> çağırılmak ta o kadar manasızdır. :l:ı
Çünkfi o, bilhassa gürültü yapmak, mü- terı ayni realite karşısında üç ayda, hatta 
nakaşalar uyandırmak gayretile bu ışe bir yılda düşünceleriniz değişmemi,tir 
girişmiştir. Anketçilik şerefi de en faz:a ki yeniden fikirler imal edesiniz! İşte 
bu cepheden görülecektir! Bunun içindir bunun içindir ki, edebi anket usulü artık 
ki, eğer ankete ccvablannızı bir mektuba bir zemin ve zaman meselesi addedilmek 
ccvab olarak yazıp ta yollamamışsanız ve bu meyanda hakiki ihtiyaçların ve 
haliniz harabdır. Hatta hazan yazılı ve bilhassa edebi neşriyatın arkasını kova. 
imzalı cevaplarınız da size yar ola- Jamak zamanı gelmiştir sanının. Ama 
maz. Çünkü anketçi, anketine he- anket yapanlar bu hakikati ne zaman 
yecan vermek iddiasile muhakkak kavrıyacaklıır mı diyeceksiniz? Ne za
l:i cevablarmızın hiç olmazsa bir yer n- man topladıkları bütün cevablardan bir 
de sizin ifadenizi ve fikirlerinizi değişti- kül ortaya çıkarabilecek bir fikir men
recektir. Artık o zaman ayıklayın piri:ı- ziline ulaşırlarsa ... Çünkü terkipsiz san'at 
<'in taşını ... Ayıp kelimesiyle bile bunu olmadığı gibi, terkib kabiliyetini en baş
ifade edemezsiniz. ta görmiyen tenkid de yoktur. Anketçiye 

Maamafih, bu dokunduğum nokta, biz- gelince, bazan münekkidin de fevkinıle 
deki edebi anketçiliğin yan komilc, yan olmalıdır. Değil mi ki münekkidi de söy-
trajik bir tarafıdır. Üstünde hem dura- (Devamı 11 inci sayfada) 

==-=='===--=-

tÖNÜLİSLERİ 
Halli giiç görı~·nen 
Bir mesele 
Beyoğlundan postaya atılmış, H. c. ım

talı blr mett.up bana bir roman olabile
cek tadar acı.. ve hayali göründü. Hu1a
ıa edeyim, &ahibl dlYor ld; 

- On sene enel i:unır lisesinde ble
beyten bir genç inala lalllJl'IU§bm, önce• 
artada§lık hududunu geçmlyen duygu -
lanmıs zamanla ııevglye dondü. bu ala
kayı sezen allelerimlı bizi yd:difeıimiz
den ayırdılar ve onu bir başkaslle nrzusu 
hlllUına evlendirdiler. Henuz hayat.mu g. 
ıanmıyordum, aradan zaman ger;U. ben 
lhıe tahsilimi bitirdim, Avrupaya ınttını, 
oradan ıeldlm, burada bir büro açtım v~ 
bu mtiddet ııar!ında hep o eski se\"damla 
meşgul oldum, gözibnde hep o kız nrclı. 

Geçenlerde b1r gün onu bOromda gör
mlyeylm mı ? 

Esasen J&llı Ye huysuz bir adam olan 
kocası ölmGş, onu yapayalnız ve muhtaç 
J>ırakmış, fazla olarat zamanla ~bile
cek fena bir hastalığı da miras hallnde 
terkederek_ 

Bana şunu söyledi: 
- O zaman benim için tahsilfnl de bı

rakacağını bUlyordum, bunu da istemi
yordum. Sen! korumak için senden ıı.y -
rıldım. 

* Bu bedbaht tadın şimdi yanımda, ye 
ben, bir cok.larının işlerini yapan beı1 

kendi Jşlm için sizden akıl danışıyorum: 
- Bu kadını hayat arkadaşım olarak 

alıkoyabilir miyim'> 

* 
Cevabı müşkQl bulunacak bir sual glbl 

corünur, fakat hakikatte öyle değildir. 
B1r defa blr çoklanna haksu görün -

ınek bahasına da olsa şunu söyllyeceğlm: 
- Bu tadının aözlerl haltJtatln kendisi 

olabllir, vaktlle seni kurtarmak için q
Jtını feda etmiş olması iddiası g!bl, ~uınn 
el'an seni sevmekte olduAu iddiasını da 
gerçek olarak kabul edebllirh. Fakat aş-
kının hududu kendisinin de tahmin c ttığl 
kadar renı.. dertn. hatıl tetkike taham
inül eder bir sambnlyette detlldlr. Aks! 
halde olsaydı maddi ve manevt :ııefaletınJ 
sana gootermekten çekinecek, esld aitı
nm h:ıtırası ile lkUfa ederek kimsenin 
arayıp bulamıyacağı bir köıede bugünün 
duş;;ünlüğilnü gömecetU. 

* Şimdi ne yapmalı? 
Bu datlkada geçenlerde ölen bir Fran

sız rotgen mütehassısınm lkıbeUnl ha
tırladım, ren tecrübelerini yaparken to
lu kangren olmu~u. AkıbeUni bile bile o 
uzvunu feda elti, fakat hastalık ikinci 
koluna sirayet etmişti, onu da attı ve ni
hayet hayata gözlerini yumdu. 
Aşkın da kanserleri vardı, acısını du -

yacnt, fakat duya duya hastalanan uzvu 
feda edecelı:sin, ba§lı:a çare göremiyorum. 

TEVZE 

1 MAHKEMELERDE] 
Mevkuf suçluları 
Gezdiren jandarmalar 
Mahküm oldular 
Ömer, Remzi, . Hüseyin isminde üç 

mevkufu otomobille gezdirerek, eğlen
dirmek suretile vazifelerini suüstimal-

den suçlu adliye jandarma komutanı 
Ali onbaşı ile, jandarma Ahmedin mu
hakemeleri dün neticelenmiştir. 

Asliye 1 inci ceza mahkemesi işlenen 
suçu sabit görmüş ve her iki suçlunun 
da 3 er ay müddetle hapislerine, o ka
dar müddet de vazifei memuriyetten 
mahrumiyetlerine karar vermiştir. 

Hırsız berber hapis yatacak 
Beyazıdda Üniversite bahçesinde 

yapılan bir cürmü meşhud evvelki ak
ş~.m geç vakit adliyeye intikal etmiş ve 
dun Sultanahmed 2 nci sulh ceza mah-
kemesinde duruşması yapılmıştır. 

Nikola isminde bir adam evvelki 
g~n ikindi vakti Üniversite bahçesine 
gıderek, bir ağacın altına uzanmıştır. 

Arabacılar cemiyetinde. 
heyecanlı bir celse 

Ateıli hatip, yeşil çuhalı biçare masayı gümbür gÜlll~ 
yumruklayarak haykırıyordu: .. Zaten ıehirde iki bııç~ 
rol var. Onu da biz bkarsak eli'em nereden geçecek1ı 

Nikola fazla yorgun bir halde olduğun-
dan, aradan bir müddet geçince derin Bir araba durak yerinin manzarası --MI 
bir uykuya dalmıştır. Bahçede bulunan ır b ıl · · · ,.._ etır::. b b un .ara ac ar cemıyetıne gıttim. ~ O sırada, cemiyetin odacısı, ~ 
~~- e~ Ahmed isminde biri ise, bundan miyeün içtima salonunda öyle hararetli, kahvelerini getiriyor. Fakat, Aly~ ,;,ı 

bıl ıstifade yanına yaklaşarak, Nikola- öyle gürültülü, öyle ehemmiyetli bir mü- runın bitip tükenmiyen merdi\Teııl~ 
nın ceblerini karıştırmıya b~lamıştır. nakaşa vardı ki, içeriye girdiğimin, hat- henüz inip çıkmış bulunan biçare _,,(, 
Ahmed uyuyan adamın cebinden bir ta içeriye girerken, kapı kenarındaki ko- Mehmede nefes almak fırsatı kaJnll>'.,..P 
~ara cüzdanı çıkarmış ve Bitpazan is- ca sandalyeyi devirdiğimin kimse far - - Haydi ... diyorlar ... Şu kağıdı 
tıkametinde kaçmağa başlamıştır. Fa- kına varmadı. İçlerinden birisi, yeşil çu- Eıninönünde filancaya veri . ,p ı 
kat, bütün bu olup biteni gizlendiği bir halı biçare masayı gümbür gümbür yum- Mehmcd, kanter içinde, bu yenı " d 
yerden seyreden maliye memurlann- ruklayıp, karşısındakilere çıkışıyordu; fenin altından kalkmıya seğirtirlceJl• 
dan Zeki, suçlunun peşinden koşmağa -:- Hük~etin. emri bu .. : Ya bu ~~ir celalli hati.b, söze girişiyor; 8 Jı3' başlamış, işin sarpa sardıg· mı anlıyan yerın. e getırilmeli, ya bu diyardan gıdıl- - Ben bahane dinlemem ... Evvel ~ 
b ı b. e· p 

erber cüzdanı elinden atmakla bera- me 1••• kfunetin emri. .. Polis müdürü ız_ ·ııı11.1 
ber yaka 1 . t• S lt h d Konuştuklanna kulak kabartınca va - münevver adamlarsınız!:. demedi jJd 
., ' . yı e e vermış ır. u ana me ziyeti kavradım: Münevverce bir diidinı::ene şu işi? ' , 
~ ncı sulh cezada yapılan duruşmada -y-- ça 
suçlu: ' Meğer dün, polis müdüriyeti, Arabar.ı- emir yerine getirilmezse, sizi geee ,, 

- Evet, bu cüzdanı aldım .. doğrudur. 
Aldım ama, ne yapayını ki, içinden 

para filan çıkmadı, demiştir. 
Hadiseyi, ancak suçlu yakalandıktan 

sonra uyanarak öğrenebilen davacı ise, 
cüzdanda 6 lira bulunduğunu iddia et-

miştir. 

Yapılan duruşma sonunda Ahmed 1 
ay hapse mahkO.m olunarak, derhal 
tevkif edilmiştir. 

lar cemiyeti erkanını toplayıp, §U dirt~k- lıştırtırım!> diyor. Bunu yaparsa, xıe,ıf 
tifi vermiş: Jacak haliniz? Sorarım size? Ne olJC at 

- Size pazartesiye kadar milhlel.. E- Gece yarısı, hangi dükkanı, hangi ~f 
ğer o güne kadar dediklerimiz yapılmsz- teriyi bulup ta yükünü taşıyacak:, 1f 
sa, arabacılar ancak geceleri çalıştırıla - Saat on dokuzdan sonra, sokaklar ()JY 
ceıklar. .. adamları değil, sade hovardalar kalı!· rtJ' 

Gene konuşulanlara kulak verip, bu lar da yük arabasına binmez! 5or
9 

direktifin mahiyetini de öğrendim: size, o zaman ne yapacaksınız? ıı1~ 
Eskiden, Silivriye, Çatalcaya kadar, Hem, yapılacak iş o kadar zor Jl'l,1" 

e~ya nakliyatı yük arabalarile yapılıyor- Arabalar ayakta sürülmiyecek. }ır 0 • 

muş. Fakat asfalt yapılalıberi, oralara, sürerken sigara içilmiyecek. Bir de :...ı 
·diteı.~ 

yük arabası değil, tren, hatta vapur bile lun sağından, ve ağır makam gı 
i~lemez olmuş. Çünkü kaymak gibi as - Hepsi bu kadar... 'JlfJ-

Evvelki gece Aksarayda bir yangın !altta gelin gibi süzülen kamyonlar, a- Bu münakaşa devam ederken, ı:ı:,ıııP 
çıktığını, üç katlı iki evin üst ikişer ka- rabalara, trenlere, vapurlara iş bırak - nündeki puslıı.yı götürmekten }tolıJ • 
tının yandığı halde söndürüldüğünü, mıyorlarm.ış. Ve şimdi, eskiden oralara Mehmed, bir başka angaryaya seVlt 11or 
yangın sebebinin tahkik edilmekte ol- gidip gelen arabalar, hep İstanbul şehri nuyor. Ve biraz daha uzıyan bu ~~ 

Aksaraydaki yangımn sebebi 

duğunu yazmıştık. Yapılan tahkikatta, dahilinde çalışıyorlarmış. manın muzaf!eriyeti, o celallı bil 
yangının, Münevverin 6 numaralı e- Bu yüzden şehirdeki arabalar çoğalmış. kalıyor: ~ biita# 
vinde, ikinci katta kiracı Yugoslavyalı Gene eskiden olduğu gibi yük - - Şimdi, diyor, yarın (bugun) btJr' • 
Süleymanın akşamdan yaktığı ateşten l~rin bir kısmını, hamallar ta - yük iskelelerinin idare memurJ~r~n ı(# 
sıçrıyan bir kıvılcımın tahta aralığına şıyorlarmış. Hamallık kalkahdan - da toplanacakJar. Buraya gelmıY 1 pet' 
gitmesi ve tedricen tahtaları yakmasın- beri, onların yükleri de arabalara den atılacak! .. Tamimler yazılsıil·" 
dan çıktığı anlaşılmıştır. Süleyman dün yüklenmiş. Şehirdeki arabalar, bir mık - hal gönderilsin! 
adliyeye verilmiş, birinci sorgu haki- tar da bu yüzden çoğalmış! Bir itiraz yükseliyor; 
mi tarafından sorgusu yapıldıktan son- Benzinin ucuzlayışmdan sonra, şehir - Bu işi öbür güne bırakalırtı! ., 
ra serbest bırakılmıştır. irinde otobüs ve otomobil miktarı da Teklif sahibi, gürlü~~~.= - Scb~~ti .,,-
8 Ş k t·ı ' be aat tt'I arttığından nakil vasıtaları için cadde - - Odacı Mehmecl, butun taıll .. r: 

8 a 1 SUÇaUSU r 8 1 er lerde yürümek, ip, hatta iplik üzerinde !iştiremez! Birisi telefonu g~sterı~ıJJl'f 
Şilenin Kervansaray köyünde Şevki cambazlık etmekten zor olmuş. - Bunu buraya süs diye mı JtoY 

oğlu Aliyi öldürdükleri iddiasile Ağır Şimdi polis müdüriyeti, arabacılara: Telefonla çağırılsınlar! 
cezaya sevkedilen Necati, Davut Mch- - Siz, diyormuş, yolun kenarından gi- - Çok masraf olur!.. 
met, Hasan, Eyüb oğlu Ali ve hadiseyi deceksiniz. Öne geçmiye çabalayıp, yol- Teklif sahibi hiddetleniyor: :, 
teşvik suçundan muhakeme o!unan 1 ~rı tıka.mıyacaksınız. - Tabii ... Şimdi cemiyetin pa:~rı f' 
Molla İlırah~n muhakemeleri dün Bu emrin derhal tatbik edilmesi 1ü _ edecek zamanı değil. .. Mehmed xııJJıJ~ 
Heticelenmiştir. Yapılan duruşma so- zumundan bahseden o ateşli aza: tişerniyormuş. Aslan gibi ada~· 11ı .. , 
nunda, şahidlerin mütenakız \'e müte- - Elbette! diyor. Zaten şehirde iki bu- oturup göbek şişireceğine iş go~ fJ.. 
bayin ifadeleri ve eldeki gayri sarih de- c;uk yol var.·· Onu da biz tıkarsak, ela - O sırada, odacı MehrnC'd, }>erıı ~ 116' 
!illerle suç sabit <>lmamıştır. Suçlulann lem nereden geçeeek? düğüm üçüncü, ve görmediğiıll ~ 
beraatine karar verilerek, kendileri tah Fakat bir diğer iza, hafiften itiraza ni- lir kaçıncı seferinden dönüyor. ~ ~ 
liye edilmişlerdir. yetleniyor: den bahsolunan biçarenin cılızlı F 

- Doğru ..• Fakat yeni seyrüsefer tali- pantalon tutmuyor. Ona: ,)\Slatl' 
matnamesi, bir çok yerlerde, arabaların ne ccanı yok!> denilse yakıŞlr; ~~ • 
geçebilecek1eri yollan azalttı. Şimdi ge- - Haydi, diyorlar ... Şiındi ~ t~Pf 
ne bir çok yerlerde, arabaların gidiş yol- bin vereceği tamimleri yerlerill 

Sekiz yaşında bir çocuk 
ihtira beratı aldı 

Sekiz yaşında Jurden Birman ismin
de bir Alman çocuğu geçen hafta Bcr
linde ihtira beratı almıştır. Berlinin 
nafia nezareti keşif ve icad dairesine 
yeni şekilde bir portmanto nümunesi 
tevdi edilmiş ve bunun için icad şaha-

dctnamesi istenmişti. Bu işle meşgul 
<>lan memurlar önce bu nümunenin 
pratik ve yeni bir keşif telakki edile
miyeceğini sanmışlar ise de çağ:nlan 
mütehassıs marangozlar, nümunenin 
hem pratik hem de şimdiye kadar hiç 
kimse tarafından bu kadar muntazam 
bir portmanto imal edilmediğini söyle
meleri üzerine mucidini çağırıp ihtira 
beratı vermek istediklerinde büyük bir 
hayretle mucidin sekiz yaşında bir ço
cuk olduğunu görmüşlerdir. Çocuğun 
ana ve babası, kendisinin beş yaşmdan
beri muhtelif icadlarda bulunduğunu 
tia söylemiştir. 

ları başka, geliş yolları başka. Bu yüı: - tır! . dt fi' 
den, atları dolu dizgin sürmek şartilc, bir Mehmcdlıı, sade canı değil, cU1i tile: 
Haba, faraza Eminönünden Zindanka - Ağzını açmadan, bir baş hareıce, ~' f 
Pıya üç saatte gidip gelebiliyor. Halbuki, Bu emri de cbaşüstüne!> ediY'or· ""' 
hamallar kalkınca, onların işini de biz diyor! ve O" 

görüyoruz. Şirketler: Onu takiben ben de çıkıyoruJ!Jı ' 
- Araba ... diye yakamıza sarılıyorlar. ~nüyorum: sB'i'~ı~ 

Biz araba yetiştiremeyince, telefona ya- - Telefon ücretini bile ısra! şeJP"'..., 
!Jışıp şikayete kalkışıyorlar. Şikayete mu- vallı cemiyetin, koca İstanbul ~eC f, 
hatap olan da, gene bize çıkışıyor: seyrüseferini tanzim işinde }ı~~ u4' 

- Haydi, diyor, filin şirket üç gündür çirebildiği yegane kuvvet o bıÇ ~ 
araba bekliyormuş. Oraya derhal on ara- ı cı.. . btı!P':# 
ba yollayın_. İçlerinde tramvay paras~ bıl~Je, ııı".;t-

Biz de bittabi, işlerini çabuk görme - ya11 yırtık ceplerinde tamırnle t ~ . .... " 
!eri için arabacılara talimatı dayıyoruz. venleri, dizleri titriyerck ~?'°ı~ııı' 
Arabacı da, talimatı alınca, kabak, da- tün yük iskelelerini, yani but~n tf: JI 

ha doğrusu kamçı biçare beygirin başın- dolaşmıya gidiyor. Gayri ihtiYa b'cı~ 
t1a patlıyor: Deh.·· Haydi Mehmed ... Bütün atllt\j1'~' 

cDe.h!> amma ... Şimdi de zabıta: mukadderatı, senin derınanı JJlll 11' 
- Stop! diyor!.. dizlerine, ve patlamı~ tabanlJlf .~ 
Bu arada biz de hangi tarafa kul ola- yor: Tabanına kuvvet! . s"~ 

c:ı~ızı şaşırdık! Nacı 



'!•,.lhlen ••111 al ar 

Bir keşişin bayatı ••• 
"' Jf Jf. • _,_ ,,.. 

'V erli lanın tliiiün Aaalr.lılan 711Pılqortla. B~ Seni la • 
Paz lan 6irtlenhire 1uır,,..,,. sdıtı. ccs- - ·ı .. ,..,.,. ... 
, ..... . .. tarallara ıötitlJor· s- iıısirHIYfl '~ı)) tl«li. 

, ~ıulele edecelı ve l.anm laismetYrlan tırtıftllG 

Yaaı T•• Can 

"Ben bir tımarlıane kaçkınıyım 1,, 

Artık tımarhaneye girmenin 
yolunu öğrenmiştim 1 

Eski polis komiseri maksadımın gazetecilik yapmak 
olduğuna inanmıyor, "Bu işde dalavere var!,, diyordu 

R"'°""11 78Pml' , _.,, Kl;M 
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Beild aklına her şey geliyordu. Fakat 

her halde böyle bir sual beklemiyordu. 
~zleri faltaşı gibi açıldı: 

- Anlamadım.. • 
- Anlamıyacak bir şey yok. Tımar-

haneye girmek için ne yapmalı diye 
soruyorum. 

- Tımarhanede münhal bir memu
riyet mi var? Bunun için bir istida ba
~layıp ...... 

- Yok canım, öyle değil. 
- Peki öyle ise ne demek fstiyorsmıT 
- Deli diye tımarhaneye girmek için 

ne yapmalı? 
"188 da ınOklfat olmak flzeN vali J8Pb. - Cıldırmalı! 

tuk d Kudila civarında bir ertek ço- Jan her ifde muvaffaJd.Jet pteriyor- - Onu ben de bili rum. Sormak 
Bu Oidu. A~ Jan koydular. da. Balk ta. htkOmet te oııu belezıiyor- jstediğim o değil. Mas: ben deli ol-
O Çocuk buyüdü. On J8§1Dl ıeçti. du. 0 mrada General Tamu biltfln Ana- sam, tımarhaneye gitmek Jsteamı ne ._ Ban ifa lıtlell blpn ~-t ~ 

bir ~dab: ~ gene Jan. ::- doluya bAkim o1mlla J>qlıyordu, (faizci yapayım? ratıma şüpheli f(lpheli baktı. Sonra:lblım düpnceden mfifilnceden elfJI 
llıt &danı yük bır §(Shret kaza ':: general) diye me§hur olan bu adamdan - Trene biner Bakırköyüne gider~ - Eh artık bana milıaadel diye •J· kalır mı? 
~ kası UZUn zaman . ef)dyalık etm ' halk ta, 1mparator da flkl!etçlydi. S~: sin.. ' nldı.. Filaillin kol.UDA girdim. BeyojlWll 
tı11, 80 

P. kavurmU§, her fenalılı :J8P- yeli Jan bir ordu ile onun ustüne yürudu _ Öyle değil canım, meselA bizim Tımarhaneye nasıl girileceiini 61· doğru yollandık. Birahanelerden bid-
letbıe ~ olarak papazlık mes- 've ınüthif bir ~ldbiyete ulratb. e~de bir deli var. Bunu tımarhaneye remniştim ya: . ~ ~ ~yle hafif tertip kafalar 

Bu ınesı k . gl· Artık o (büyük kabraJDan) olmU§tu. gondermek istiyoruz. Kanunen ne yap. - Haydi güle, güle! cevabım verdim. bır tutsuledik. 
bi ınu\raff~ :~e e:~:11•:ta old~- Kudret, servet, rahat, hepsi vardı. Bü- mamız Iizımgelir? Şimdi deli rolü yaparak etrafımdaki· Klfir rakı, şişede durduğu gibi dlll' 
lbıftı. 11§. ermif, yük Janın d~ ilk kısımt•ı;ı .01.up - Karakola müracaat edersiniz. O- lere hakikaten zıvanadan çıktığım ka· ma~. . 

Bir li1n kü .. J . bitıni§ gibi görünuyordu. Demek ki ikm- rada bir müşahede zaptı doldururlar.. naatini vermekten başka yapacak iş Fikri: . . 
1 - Geı bak~m -:a .. ~- Seni ci kısmı da aynen çıbcaktL O halde ne bu zaptı iki şahid imzalar.. hasta da kalmamıştı. Bunun için, o günden iti- - Faruk, dedi. Şu aJdnm yalnız ıçıı. 
ben terbiye ed ' . çük dapm. zaman?... tımarhaneye sevkedilir baren her hareketim ilçillil, hesaph miyor. Gel seninle bennatı havvadaı 
~ ecefım. Jan farkında olınakıuzın kendi kendi- - Şahid olmadan, P,Iis bir kimseyi olmalı idi. iJd kiti buJahm 

· 'l'erbiyes tahsilin çalı§tı. sini o telkinlere hazll'lamıştı. Hatıl o fa. doğrudan doğruya tımarhaneye gönde- Artık her tan•~ deni yanıyor - Hesabı gönlük, sokağa çıktık. Tak .. 
BGYG.k Jıne ~ .. e . tmek J'8fa sürükleniyordu. Çünkü Jl()frasına remez mi? dum: sime dojru yürüyoruz. 
~da~. bilhassa !8'ıkball k~e Jerse hemen hergiln birçOk papazlan topluyor; _ Gönderir. _ Hiç 11,Jaı uyuyamıyorum.. her Ağacamiini geçtik. Cadde kalabalık· 
~Yordu. §Ohret sahibiydi. Ne Y onlarla dint ınevzular üzerinde konuşu- - Nasıl? şeye sinirleniyorum.. öt.ekinin berikinin ça ... 

lıir li1n kü .. ka aldı ve yordu. - Basbayağı.. uınuınr bır yerde cin- boğazına sarılmak istiyorum.. Fikrinin ama da çok tanıdığı varmtş 
"'SÖZieri sö =· Janı rşısma Bu onun hayatının en büyük zevkiydi net aliimi gösterir.. ötekine berikine Bu sözlerime kimi gülüyor, kimi al- O'stü başı düzgün veya bozuk, genç itı.. 

- Cocu~ · . parlaktır Gftg16' lteftdisi de papazlık yapmafa saldırırsa polis o kimseyi yakalar, tıb. dımuyor, kimi traş diye elini .uratma tiyar bır çok kişi ile aeJAmlqıyoruz. 
8tr l(in 

1 
senm. ~çıkacaksın. bqladı: Perhiz yapı,ordu. Vaktinin ço- bı adUye sevkecler. götürüyor, fakat inanmak istemiyorlar- - ~rhaba Fikri ağabey! 

liıı.na ill ge ecek ~~Y en ve kuman~ pu ibadetle geçiriyordu. fncW )'flzler- - Sonra? dı. - Merhaba Duman! Merhaba lsma· 
lftn ota-~de buyük adam 1r m ce defa tetrar tekrar okudu ve adeta ez- - Orada müphede altına alın~ E- Böylece dolqırken bir akşam, arka- il! Merhaba Llzari! 
~ite ~. Zaferler kazanaca....., ıne • . deli . tımar,.___ . ·. . Is bul besi So . 

tler fethed :1r • F kat gene bir berledi. jer ıse u.ueye, deli değilse daşım .ııraat bankası tan ŞU ruyorum. 
IGn \re ece ı1ın a ın Artık halktan da kaçıyordu. Çilnkü on- geldiği merkeze iade edilir. memurlarından Fikriye nstladmı. Hoş - Kim bmılar? 
bir ıaın:: çok mes'u~ olduğunu ~dıj ıann tendJsine gösterdilderi büyük hilr- - Merkez ne yapar? beşten sonra dmdimi anlatmağa bat • - Deliler, diye cevap veriyor. 
~kileceks~ her feYl bırakara~ m:1':{; metten tibbıfyordu: - Saldırdığı eanıda bir c6rüm ifle- ladım: G~li~a Fikri merhametli oldu, diye 
e@ltsin! ın, kırk yıl İsaya hiZJDe _Bu bir zehirdir. Bana prur verecek. mişse mahkemeye verir. Yoksa ikamete _Fikri hastayım.. dilşunuyonım. O, kafam.dan geçenleri 
~ . . Gurur ise pytana 1'yıktır. rapten tahliye eder. Peki ama sen bu- _Nen var? anlamış gibi: 
_ A. kendi kendine soruyordu. 

1 
Diyordu. nu bana ne diye soruyorsun? _Vallahi bilmiyorum. içimde müt- - Anlamadın mı Faruk? Ben seni 

1-calt caba doğru mu söylüyor. Böy e o- Eski cesur, dinç, if ve harb ad31nı· - Hiç!.. hiş bir sıkıntı var. Sebebsiz yere ajlı- açıkgöz zannederdim. Deliliğin ne oldu .. 
t\1e ~? basın• nın yerinde sakin ltir zavallı vardı. - Söyle AJlahaşkına yahuf Neye ba. yor, sebebsiz yere gü.liiyorum. Gözü- ğunu anlıyamadm mı? 

IÖyledi nduiü zaman bunlan ba. Buna rağmen gururunu tamamfle yen- na bunu soruyonnm? mün önüne hayaller geliyor, meseJl - Yoooo ... k 
onun : Annesi de yanı başında 1~ v._• diğine inanamıyordu. Onu büsbütün -Tımarhaneye girmek istiyorum. evden çıkarken tendi kendime yolda - Polis tabirile söyliyeyim. llılııhab-
le d~ozl~rini ikisi de büyük bir dı a.- yok etmeliyim, diyordu. - Neden? tanıdık biıiBine raa1ımadan ..... bet delli.llan. 
dediler e~~er. Sonra kat'i bir sesle ona Nasıl yapmalıydı? - Hiç! sapmıyacağım. Saparsam işim ruıit· - Ne erkekten muhabbet dellAJ.ı o-

- kı. • Düşünürken Sen Pol9tln bir sözünO ha- _ Hiç için tımarhaneye girilir mi? miyecek diye aöylüyormn. Ve işin tu· lur mu? 
llıan Oğluın, Jan bir azizdir. O her za tırladı: Bır şey yaptın da yakanı hapisten mi hafı tanıdık birisine rulaymcaya lc.a - - Olur zahir. Şimdi görürsün. Bak, 
lttr. ~~söyler. Söyledikleri de hep çı- cGurur atefile yanmaktaa evlenmek kurtarmak istiyorsun? dar aokağa sapmı,onım. Bum biSyle- işte birisi daha geliyor ... Uzu~ ~alı, 

ç a ınanmalısm! daha tyidir.• - Yooo.. ce Şişliye, batta Mecidiye köyüne ka· san saçlı, uzun boylu, ızi elbıseli. 
!! Ocuk inanıyordu. ıcarannı verdi: - Öyle ise tımarhanede işin ne? dar yürüdüğüm oluyor. 3S-40 yqlannda biri karşımıza geçtL 

bQ~nunıa beraber yüreğinde, yarın~ _Evlenmeliyim. - Görmek istiyorum da.. _Başka! - O Fikri aiabey; dedL Merhaba .. 
~ k. ınaceralanna karşı bir ilrkeklık Ona kim kızını vermezdL MeınJeketın - Şimdi bunlan bırak. Eroin mi çek- _ Ne bileyim ben? iskambil üğtt- - Merhaba Hafız. Bu akşam şöyle 
)'a~ se\rlnç duyuyordu. Madem ki aınının en tanınDllf, en yübek ve sengin adam- tin? Birini mi yaraladın? lannı elline alıyor eğer b1i pasyans açı- bır ejlemnek istiyoruz. Elinın altında 
k.enısı b~ydu; boynunu bükerek kadeıe ıanndan birinin güzel kızile saz kesildi. - Hayır, hayır.. tırsa İfİlll rasgidecek, açılınusa ters bir şeyler var mıf 
l>lb~inı teslim etmekten başka ne ya- Hazırlıklar başladı. - Kardeşim açıkca söyle.. elinden gidecek diye açmağa bqlıyorum. Eh, - Var. 

Itüır.~fi. . • Bir saray döşendi GOvey ve ıelin içın böyle bir kaza çık~ysa dil§ünelim. üjıt bu.. hazan açılmıyacağı tutuyor. - Uzakta mı? 
dtı ÇUk Jan büyüdü ve bir delikanlı ol J!luhtegem elbıseler, çameprlar 11pıldı. - Yok canım, benim düşüncem bam- O vakit sabaha kadar veya akpma ka- - Hayır .. 
O Büyük bir ziyafet ve &(lnlen:e sflrecek o- başka .. ben kimsesi olmayan hakiki bir dar klğıtlarla oynayıp duruyorum. Bir otomobile atladık,bir 90k sokak· 

du. Blrada annesi gözlerini hayata yum· Jsn ,enlıkler için de beqe~ taınaın!aııdı. deli gıbi kanuni bütün kanallardan ge- Sonra pceleri mütemadiJ8n kafam it-~ saptık, yokuflar. çıktık, inifler m .. 
:e Ona epeyce mal ve para kaldL Bu sırada haber verdiler· . çerek tımarhaneye girmek istiyorum. Jiyor, kendimi Hitler, Mmolfni farze- dık. Ve vardığımız hır apartırnanın be.. 

tıJc ~ı başka bir kadınla evleninC~ ar• _ Suriyedcm gelen bir papa.s 8lzf gör- - Peki tımarhaneye Pip de ne ya- diyorum, ve acaba buıılann .,.rine ger- ,şinci katını boyladık .. 
lası Yede duramadı. Yıllardaııber~ ta- mek istiyor. pacaksın? sem ne yaparım diye dilfGnl dilşune Yarını saat sonra bir masanın başın-
tuır ~ Yerleşmiş olan iman onu Bııans Yüreli hopladı: - Görecejim. sabaha kadar uyuyamıyorum. Bazan da ıki bayanla beraber zaten dumanlı 
~ne IÜrüklüyordu. . _ Getirm! _ Yalnızca ,armet için mi tımar • da üstümü başımı parçalamak istıyo- olan kafaları büsbütün tütsü!emeğe 

du arın, sattı; paralarını cebıne koy- Getirdiler. haneye giriyorsun? rum. başlamıştık. 
c"'e ~~la çıktı. . B kiyalıktaıı papulal& geçmi.f o- - Öyle ya... - Anlaşılan biraz hastasın.. fazla Rakı mı içiyorum, meze mi yiyJrum, 

bet eçtıği köyler ve şehirlerin hiç bırinl • ~· ~ gucatıqtılar. _ Sana bir 181 söylersem darılmaz- harardln tesirlem.. kenclini doktora yanımda kim var? farkında bıle <leji· 
lttı enıtıiyordu. Bunun için hiçbir yerde '~- a~k LJan BizaD• valisine ıunlan söy- sın ya? göster. • lim. Kafam gene işlemeğe başlıyor. 

~rtııYor; hep gidiyordu. ~yu _ Yoo.. - G&sterdim.. Kendi kendıme konuşuyorum: 
•ern~lyaya geldiği zaman oranın parlak ledi. Söyledıklerımin hakikat o~d~ju.nıı - Sen galıba aklını peynir ekmekle - Ne ~ilert - Şurada da bir delilik numaram 
tad s~ kendi vatanını andırıyordu. Bu· .. d.. Bundan sonraki kısım ıçm ıti- yedin. H"ç insan, sadece gtirmek için - Gülduler.. yapsam. Ayıp olmaz mı? 
!Uı 1 Usteijk berrak ve masmavi bir de· gor -:;· elini sanmazn. Haber vereyım tımarhaneye girer mi? Kimbllir ne da- - Aldırma, kendini yorma! Gel se- - Neye ayıp olacakmış? Eğer ayıba 
Rbı}fde \rardı. Her tarafta hayat ve zen· r~ ec vl nmiyecehin· Artık kaderin ıaveren var? ninle bu akşam bir IJem yapalım.. !alan düşünecek olursan tımarhane,_ 
&iti it gülümsüyordu. Limana geıni1cr ki;use~ yollara çekiyor. Allah S<lna Nuri ayaja kalktı. Bir müddet su • kafir felekten bir glnı alalım. Bak ha- falan giremezsm... (Ancan vart 
1 p çıkıyor; canlılığı artırıyordu. O dıt se tımıet etınezniftir. Ona karp ----==-----------ıı::::m===-==-----===-====--=-==-----------
taeıtı.iCilfğe heves etti. Fakat ticaret ta- evlenmeyi in ·vaya, kanaate, ibade e ve 1adı. 1 Fakat papaz dedi ki: 1 ki Sabas oldu. 
lıı~ınctaıı ziyade korsanlık tarafına ehem· ~emez. ü ~ele etmek üzere laanın Sonra çıktı ve herkesi~ - Bir dilim ekmek ve bir desti prıtb- lkisı de baflarını tırq etmifler; sırtla-
l' 

1Yet .. verdi. o kıyılara vakit vakit saldı- nefsi:~:: arasma katılınak zamanı - Allaha mnarladık! dan başka hiçbir teJ alamam, rına bır r çuval giymifler; çıplak ayak· 
"'J atı duşman gemilerile çarpıfU. Hep ınu- Jıizm Diyerek tucaklqtı. Jan hizmetçili Teodor'a riea etti: Jarla tozlu ve çakıllı yollara dabnıflardı. 
affak oldu ve büyük bir ,ahret taundı. gelm11tır Janın sinirler! fena halde bo- Bir papa7. çaiırdı, sahib oldufu bilyilk - O halde bunlan 1en al ve fakirlere Bu haber duydtdutu zaman tıelin evuı· 
~ l!fkiyaiıktan papazlıja geçen ihtiyar ulZa:! ı hazineye götürdi: ver. de kıyamet koptu. Bayılmalar, çıllıklar 

! •nın dedikleri hep dojru çıkıyordu. z m...,~u.l . ona sanki Allahın kendisi - Bunlan al, ıtudilstekl fakirlere da- Hizmet_, onun arzusunu -rtne cettr. birbir ni kovaladı. Kaçak valinin ardına 
B· u: .. 1 r- Bu soz erı ..- J-

~ ır gün Bizans imparatoru .. T.Uj'e 0 _ ~ d fıt! clJ. Sonra efend.Wle birlikte ara1dmı dilştuler Sonra ne mi oldu? Bunu bir 
oeg o kd" e• ı:oyluyor u. a • n-..1• ..... ı.. da ıa•--•-tQ ~~geldi. Denizci Janı ta ım ~- Bitkin bir halde odasına çekildL ~- .-ıua. kaçtılar. J'anın adı Antuftll, hizmetçm:n- _,.... yazım -u --.-

er ator memnun oldu ve onu bar 
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1 Sayfa 

j KADDN 1 

Saç modasında göze 
çarPan yenilikler 

Son zamanlarda saçların gittikçe yük-\ 
seleccğine, hatta alın üstünde 1900 yılı 
modasını hatırlatacak kadar kabarık, 
kalkık dalgalar yapılacağına dalr tah
minler ileri sürülüyordu. Son saç model
lerinden bir çoğu da bu zannı kuvvet
lendirmekte idi. 

Fakat yakınlarda Pariste yapılan bir ku 
vafür müsabakası bu düşüncenin yanlış
lığını ortaya koydu ve saçlarda büyük 
bir yeniliğı meydana çıkardı. 

Evet saçlar alın üzerinde yükseliyor, 
kabartılıyor. Fakat herkes için, her mo
del için değil. Son saç modelleri içinde 
yüksekleri kadar basık, tnmamile yassı 

kuvafürlerc de rastlanıyor. 

Şu halde son saç modasının bariz yeni
liği yüksekliğinde değildir. Bu yenilik 
tamamen başka bir noktadadır: Bu yıl 
her türlü kabarık saç gözden düşmüş bu
lunuyor. Yeni kuvafürlerin en büyük 
değişiklik ve celegans> ı başı küçük gös

termelerinde, çok sıkı ve çok muntazam 
taranışlarmdadır. Bu umumi çizgi içinde 
zengin bir saç koleksiyonu göze çarp

makta. Bazı kuvafürlerde ense tamamile 

Çocuklar 
için elbise 

Sağda - Yandan ilikli, dik yakalı bir 
t>lbise. Sentürüne, yakasına, ceb kenarı
na, koyu renk şerid geçirilmiş. 

Solda - Kolsuz bir önlük. Omuzların 
kesilişi yaka biçimindedir. 

açık, yani saçlar pek kısa. Bazılarında bi
Jfikis ense kapalı. 

Neden mi? Çünkü bazı kadınların en
seleri çok güzeldir. Onu saçla kapatına
Jarı bu güzeJliği örtmek demektir. Kısa 
saçlar bu türlü bayanlar içindir. Boyun
!ım kısa olanlar da bundan pekala jsti
fade edebilirler. 

Bazılarının bilakis boynu pek uzundur. 
Bir (şinyon) la kapatmak daha güzel gös
terir. 

Bu ensesi uzun, hafif dalgalı, yassı saç 
şeklinin bir faydası daha var: Kemikleri 
çıkık zayıf yüzlere bir tatlılık veriyor. 

Yeni saç modasında hangi modeli tet
kik ederseniz mutlaka birer ihtiyaçtan 
doğduğunu ve kadın güzelliğinde muay
yen bir hedefe dayandığını göreceksiniz. 
Mesela: Modanın umumi ve göze çarp:ır 
değişikliği olan şeyi ele alalım. Saçlar 
r.için kabartılmıyor, baş niçin mümkün 
olduğu kadar kü~ük gösterilmeye çalışı
lıyor. Çünkü: Kabarık saçlar başı vücu
de nisbetle fazla büyük gösteriyordu. Bu 
n!sbetsizlik (elegans) ı bozuyordu. Pek 
nadir insanlara yaraşabilecek bu artist 
tarzı nedense umumileş.mekte idi. Ekseri 
kadınlar saçlarını kabartmak yüzünden 
zarafetlerinden çok şey kaybediyorlardı. 
İ ~te yeni saç cereyanı ilhamını buradan 
aldı ve herhalde çok isabet etti. Ne ıap
ka altından, ne de açıkken göze hiçte hoş 
görünmiyen darmadağınık saçları k:ıs
!fıvrak sıkıştıran modadan herhalde çok 
ınemnun olmak lazım. 

Buklet 
------.............. __ 

yünden örülmüş şık bir kazak 
Kısa kollarla dik kapalı yaka hoş bir 

tezad yapıyor. Onların şıklığını büyük 
deri düğmPlerle, göğsün açılışındaki ye
nilik te arttırıyor. 

Örgüsü - • (1) inci sıra: Yüzüne bir 
Emik örünüz. İkinci ilmiği örmeden şışe 
<ılınız. Sonrıı (•) ye geçiniz. Ve ayni şeyi 
sona kadar tekrarlayınız. 

(2) inci sıra: Tersine bütün ilmiklt>ri 
örünüz. 

(3) üncü sıra : Tıpkı ilk sıra gibi örü
!ccek. Sonra her tek sıra ilk sıra gibi, her 
çift sıra ikinci sıranın ayni olacak. 

Ön - 66 ilmik ile başlayınız. {10) sm
tim arttJrmadan. (16) ıncı santime kacar 
her sırada iki baştan (2) şer tane arttır
mak. İlk ilik: Kenardan (8) santimetre 
içerde (8) ilmikle açılır. 

Arka - (60) ilmik. (10) santim arttır
madan. Sonra başlarda (2) şer arttırma. 
Kol yerlerı (28) inci santimetrede. (1, i, 
3) ilmik kesilir. 

Kollar - (30) ilmikle başlanır. (20) 

şantim boyunca her (2) santimde birer 
t~me arttınlır. Sonra kol başının yuvar
laklığı başlar. (10) ilmik kalıncıya kadar 
her sırada iki yandan birer tane eksilti
lir 

SON POSTA 
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Alman yada film sef erberliğ 
Hükumet filmciliği yeniden canlandırmak ve birin 

dereceye çıkarmak için büyük gayretler sarf ediyor 
Bu sene Venedik

te yapılan büyük 
sinema müsabaka • 
sının vermii oldu • 
ğu neticelerden biri 
de Alman filmcill • 
ğinin • sukut ettiği 

yolunda idi. Nite • 
kim müsabakaya gi
ren Alınan filmle • 
rinden ancak fena 
filmler mükafat a
labilmişti Diğer bi· 
rinciliklcn hep Fran 
pız, İngiliz ve Ame .. 
rika filmleri kazan
mıştı. 

1 

Hakikaten bir za .. 
manlar Amerika 
filmciliği ile Avru • 
pa namına rekabet 
edebilecek yegane 
film sanayiine sa .. 
hib olan Almanlar, 
son bir kaç sene 
zarfında bu sahada 
pek geri kaldılar. 

Bunun sebeplerini 
araştırırsak ıu ne • 
ticelere vasıl olu • 
ruz: 

1 - Almanya bü
yük bir inkılab ge • 
çirdi. Nasyonal sos .. 
yalistler iş başına 

geçtiler. Ve her in
kılab hareketinde 
olduğu gibi bu ha -
dise memleketin gü 
zel san'atlarında bir 
tevakkuf yarattı. 

2 - İnkılabdan 
evvel Alınan film 
sanayiiııe tamamile 
yahudiler haklın bu 
lunuyordu. Bu sa -
haya en büyük ser
mayeyi koyanlar, en 
büyük rejisörler ve 
en tanınmış art!st • 1 

ler hep yahudi idi· 
ler. Halbuki Na· 
zil er yahudilert 
kısmen memleket -
ten çıkardılar. Ve Fevkala.de bir muvaffakiyet gösteren genç Alman artistlerinden fngeborg von Plehn ·ıet· ı; 
yabudilerin, Cermen ırl~ının.. husu- pratiğe çok ihtiyaç olan bir ıahada klfi gilterc gi?i rakib sahal.ara_ yerl~~o1' ~$ 
siyetlerini bozuyor töhmetile guzel san- derecede kudretli eleman bulunamadı. Ve ralarda smemacılığın ınkışafın 
atlarla uğraşmalarını menettiler. Bu tabiatile Alman filmciliği geriledi. dun ettiler. t srııc(lll 
da tabiatile sinema sahasında çok büyük Üstelik Almanyadan kovulan kuvvetli Almanlar nihayet memlekete 

8 
ı;lfl1 

bir boşluk vücuda getirdi. Sinema gibi yahudi rejisör ve artistler Fransa ve İn- tam manasile tesis ettikten s.0~ -:erıf' 
clliğe yeniden büyük ehemmıye .ıııııll 

---- -- ğe başlamışlardır. Şimdi Alman) )1ii~O? 
büyük sinema firması olan t!_fs, 19r01 j 

metin maddi ve .manevi bü)'\lıc 11c;111 

Yem Alman artistlerinden Hmi Kirchner 

1 çıı ' . SRyesinde geniş bir program a Jtııt'\ , 
başlamıştır. İlk iş olarak Lilie.Jl -tıl< eS~,. 
Willy Fritsch, Lian Haid gibi ııt 

119 
ı:ııt, 

miş olan film yıldızlarını bir Y~11rriS 
karak yeni müstaid yıldızlar t8 

girişilmiştir. .11 111 
b weııe d ~ Bu çalışma az zamanda e b;rit1 

bet neticeleri vermiş ve Ufa bir ~ 1111.s' 

güzel, birbirinden müstaid bir ç·'r J3 
1 . ft • 

tak.bel genç yıldızlar keşfet~ış e tılil'b ~ 
!arla çevrilen tecrübe filmJcrı d etli 1' 
netice verdiğinden şimdi en J;:ı.J"" ıcll 

zıtarı 
man yazıcıiarı tarafından ya tl ıf. 

mevzulu, mükemmel fümler çe-J 
başlanmıştır. · r 
Mütehassısların iddinlarınıı .goı-ıs , 

·1 ·ği es doğan gen~ Alman filmcı ı • J)ıf 

büsbütün farklı ve büsbütün 81;; çc' 
nırdadır. Gerek mevzu ve gere Jıd' 
itibarile çok hareketli, çolt es: ı-ıı 
bir kelime ile sadece gençlik " 

ifade etmektedir. 11d!! 
Alman fılmciliğinin az znrıı: rrıı,, 

mertebeye w..racağını ve g:r~ f,~ 
gerekse İıı giliz filmciJiğını 

muhakkak addediliyü~· ~ ~ ~ 
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Bursa 
vahşi 

dağlarında ayıların büyüttüğü 
kız terbiye edilebilecek mi 7 

cSon Poıüh okuyuculan hatırlıya - lstanbulda bulunan ve hadiseyi" Son 
caklardır: Bundan. bir müddet e?·vel 

~ursa dağlannda avlanan k~yıy1.~rin Posta da okuyan bir Amerikan 
bır ayı tarafından beslenip buyutulen " 
bir kız çocuğu bulduklannı, ma~zara~ı gazetecisi kızın bulundunu 
Ve hareketlerile tamamen vahşı bır f • • O 
hayvana benziyen bu kızın lstan.b:ı!a gere giderek kendısıni tutan 
getirildiğini, BakıTköy emrazı aklıye 
luıstanesine yatır.Idığını yazmı§~ık. QVCllarla konuştu' 

Bu hadise bütün dünyada aliika u-

yan~ırmt§, bu meyanda N~ York A- tımarhanede de 
111.erıcan gazetesinin pazar nushası olan. 

A_m:erican Veekly istanbuld_aki .. muhıı: tahkikat 
bırıne hadise etrafında bır roport~J ~ 
Yap~nı emretmiştir. Aşağıda bu TıJ- ga~l , ~ 
P0rtaıı okuyacaksınız! 'Af 
•326 numaralı garib hasta.• 

. ~u, İstanbulda çıkan Son P osta gazete- /' ~-<"' 
sının bahsettiği ve Uludağ civarında a\'
cılar tarafından bulunan 9 yaşındaki vah
li kızın hastanedeki ismidir, bu kız bir 
ana ayı tarafından beslenip büyütülmüş 
biı Çocuktur. 

Şitndi Bakırköy şifa yurdunda bulnn· 
b'laktadır. 

'I'anınmış Türk doktoru, Profesör Maz
har Osman. kızcağızı ehlileştirmek, insa
na Yakınlaştırmak vazifesini bizzat ils-
1ü . 
- ne almış bulunmaktadır. Hastanenın sa 
Yın direktörü, ayı kızın zamanla insan-
Jasa v b .. "r • cagını, hırıldarnayı, ayı gibi oıru -
tneyi terkt'deceğini, yanına yaklaşarı ları 
l<.:ırnuyacağını, insan gibi iki ayak üstün
de Ylirüyeceğini ümid etmektedir. 

Bir kere kızı gülümsemeye alıştırsak, 
0 ıarnan normal bir çocuk olup olınıyaca v 

gı~ı anlıyacağız, dediler bana .. 
Bır hayvan gibi yaşamış olan bu !~ızın 

:~lunuşu, yalnız Türkiyede değil, bütün 
unyada, bilhassa, son zamanlarda tıpkı 
~unun gibi avcılar tarafından bulunan 
stoki ismındeki çocuğun vatanı Ma

ra · rıstanda derin alaka ve akisler uyan-
dırmıştır. 

Vahfl ktaın 
bulunduO" 
~er, kendi
sini raka
hr•n 8YCI 

ve tutulut 
sahnesini 
9aater•• 
temsi il 

.. Bakırköy şifa yurduna girmek f. peycc 
g~ç oldu. Çünkü hastane idaresi. gazetc
\ilerin oraya girmesini, hele ayı kızl:i ko
nuşın.ayı ve yahut resmini almayı külli· 
Yeıı ın.enetmişlerdi. Nihayet 30 hasta ço
C~ğa nezaret eden bir hasta bakıcı hem
§ırenin bulunduğu beyaz bir binaya var
rhın.. Odada mobilya namına hiçbir şey 
Yoktu. Çocuklar da tel ile örülü pence
~e lere Üşüşınüşleraf. Pencerelerde yer 

1 
Ulanııyanlar, yere oturmuş cıvıldaşıyor-
~rdı. Birden ayı kıza gözüm takıldı. Öt~
~; ~o~uklardan uzakta duruyor, onlard~~ j 
~ ki~_1Yorrnuş gibi bir hali vardı. B~~ı .. 0 -

e duşük hır halde loş bir köşeye buzul-

realm 

rıı.. ' . 
bi u~, sinmişti. Bağdaş kurup oturmu~ gı-
l . ıdi. Ayaklarının harikulade denec;k 
1.ır surette teşekkül etmiş olan ada!e,e
rıni farkettım s· . ah ve gür saçla·::-ı 
~ı . ımsıy 
nı~ı kaplıyordu. 

.. 00zlerini asla unutamıyacağım. Bu 
gozier, hapsed'l . ah~~ bir hayvanın 
or ı mış v ~ b' 
h ınanların hürriyetine aşık, müştak ır 

1 
ayvanın gözleri~e benziyordu. Biz yak-
aşırken hasta bakıcıya güvensizlikle ve 
ın~ d ' Y an okurcasına bakıyordu. 

liasta bakıcı kadın: w 

1ı: - Gel, gel.. diye seslendi ve kız :ıyaga 
alktı. Git ve gel .. Bu kızın anladığı ye

gane iki kelimedir. 
l{ızın yiirüyu"şu·· senelerce bulunduğu 

~ .. 
~itli Pek güzel gösteriyordu. Başı one 

eğık, 'VÜcudünü &ıe vermişti. Uzun 
k?lları adeta yere sarkacak bir halde gfl
<lı " b d .. •ede e ulunduğum yerden bir a ım '!>• 

hasta bakıcı ile birlikte zıngadak duru
\>Prdiler. Başı aşağıya düşük olduğu hal
de, kız gözlerini bana doğru kaldırarak 
haktı. 

Açlık, ona bizim yediğimiz gıdaları ye-

meğe mecbur etti. . 
tık günlerde pişmiş yem~~ .. ze~re .. ~~ 

dar ağzına koymadı. Fakat uçuııcu gu 
önüne konan, her ,eyi yuttu. 

Şimdi, dH öğrenecek, bunu da zamana 

k 
. Konuşmaya başlayınca da, 

bıra ıyoruı. 1 . 
d karıp mektebe yer eştıre-

hııst ane en çı • . .. 
w • Fakat bir endi§em var. Dıl oğıen-

cegız. irdı;ı<i hayatı bize 

bir ayı gôrdüm. Silahımı doğ
rulttum ve ateş ettim. Ayı geriledi ve ye
r :> düştü. 
Cesede doğru ilerlerken, Bahrinin ilik
Jnrımi donduran bir feryadını işittim. 
Başımı çevırdim, Bahrıyi silahını atarak, 
dörtnala kaçtığını gördüm. Tekrar dön
düm. Gördüğüm manzaradan saçlarımın 
dıkıldiğini, damarlarımdaki kanının don
cJugunu, kalbimin adeta durduğunu his
settim. 
Fundalıkta çml çıplak bir mah

lükun. insana benziyen bir mahlukun ho
murdanara t·, hırlıyarak ve öğürerek sıç-

radığını ve bana doğru hücum ettiğini 
gördüm. Ayakta iken dikili duruyor ve 
yürürken emekler gibi bir vaziyet alı
yordu. Uzun ve güzel saçları rüzgaıda 
dalgalanıyordu. Ah efendi, gözleri hele· 
gözleri.. Sanki kor gibi yanıyor, ışıldak 
.;ibi parıl parıl parlıyordu. 

Ne yapacağımı bilmiyordum. Hele, ya
rııma yaklaşıp ta üzerime küttedek yük
icndiğini görünce apıştım kaldım. Garib 
ınahluk, tırnakları ve dışlerile üzerime 
saldırdı v., boğazımdan ısırmaya çalıştı. 

Epeyce uğrHştıktan sonra, onu altettim. O 
zan.an, küçücük, fakat fevkattabia kuv-

- İsnıin nedir" diye sordum. Cevab 
"ernıedi. Başını okşamak istedim. Geri 
~ekt· 

bile ormanda geç 6 

se ' da şüphem var. Yeni intıba-
anlat~ca~~nh nyok ki eski hatıraları silip 
1ar. hıç şup e 1 

Bacaksızın maceraları : 
ı ve homurdandı. 

Basta bakıcı kızın : 
d .. - -~imd , git, emri üzerine, _ağı.r ağır 

ondu, uzaklaştı ve köşesine sındı . 
Doktor, şöyle dedi: 

. Geçirdiği istihaJelerindeki herhangi 
hır ilerlemenin Iayıkile farkında ol!ımı
~oruz. Onu hastaneye aldığımız zaman, 
h " ır ayı yavrusu gibi homurdanıyor, ya-
llırıa yaklaşan her kim olursa olsun hü
curn etmeğe çalışıyordu. Onun için, gece
leri ayrı bir odada yatırmaya mecbur ol
muştuk. Yavaş yavaş, .hayvan• tabiati 
bıraktı. Fakat daha insan da olamadı. 
Bir müddet evvel de, gördüğünüz çocuk
larla tenıa.cıs getirmeğe muvaffak olduk 
\re onlardan konu§mayı ölfenec~ u
IJıuyoruz. 

siipürecekt•r. d b' 
· d ktorları, kızın orman a ır 
Hastane o k t" .b. sekiz sene yaşadığına a ıy-

hayvan gı ı lar Bunu da, ondaki hay-
tle inanıyor . . . . 

ye • . 1 .. · tezahürleri .ıle ısbat eclı
vanı hıs e. ın 

yorlar.. * 
. d" . radeoe kızı bulan avcı?arla 

şım ı ış ~ ·tı· 
kalıyordu. Bursaya gı ım. 

konuşmay:ı 

h 11• gr.ızeteciler vasıtasıle, avcılardan 
Ma a ı • .. ı 
Ali Osman la görüştüm. )dacerasını şoy e 

anlattı: l 
_ Bahri ismindeki avcı arkadaşım a, 

Uludağa ayi avına çıktık. Akşam~ kadar 
dolaştık. Bir şeyler vuramadık. Güneş ~
fukta batarken, birkaç metre ötede dıfi 

,. 
/'l/;. ~ ... ~;, /,~ 
:.·f~ ..r ~ 

:..-·; ...... .:~ ,. --~ 
vetı~ mücehhez bir kız kar:.ı ında 
olduğumu anladım. 

O zaman, arkadaşım Bahı ı ya
nıma yaklaştı ve onunla biı 1 kte 
kızı bağladık. Dişi ayıyı vu:-dngu
muz noktadan biraz ileride nyının 
inim bulduk ve orada senelerdir 
yaşıyan bir insanın tabıi ızlerıne, 
emarelerine rastladık. Sonra kızı 

yanımıza katarak şehre get irdik. 
Ertesi günü de İstanbuldakı Ba -
kırköy hastanesine götürdük. 

Ailesinin kim oldugunu, ısmıni, 
cismıni bılemiyoruz. Mahalli ıda
reye haber verdik. Onlar Uızım ge-' 
len incelemeleri yaptılar. .F:ıkat 
kat'i bir son alamadılar. Ai ınin 
ölmüs olduğu sanılıyor. Ama Mu
salılardan bir soralım. Oralı olma
sı ihtimali var. 
Musalılar köyündeki ihtiyarlar 

ile de konuştum. Dedıkr ki: 
- Köyümüz ayılarla daima rr.ü

cadele halindedir. Ama, şimdiye 

kadar, hiçbir hadise olmadı. Yal
nız sekiz sene evvel bir ayı bir 
çocuğu dağa kaldırmıştı. Bu da Fat 
ına ismindeki bir rencper kadının 

Esma ismindeki 3 aylık bir kızı idi. f' tt

ına bir gün, ormana odun yüklemeğ git

miş, çocuğunu da yere bırakmıştı. An

dan yarım saat geçmeden birden, bir fer .. 

yad koptuğunu işitmiş, başını çev!rd.ğl 

zaman büyük bir ayının kızını kaplıfl 

gibi ormanın içerilerine doğru koştuğu· 

nu görmüştü. 

Bulunan bu kızın, Esma olması ihtima

li vardır.• 

Korku 



10 Sayfa -

Nafıa Vekaletinden : 
Aşağıdaki cetvelde parti mikdarlan ya11lı olan cem'an 172949 adet normal ve 

189 adet İngiliz rnakaslık kayın travE:rs altı parti ve 16/İkinciteşrin/937 salı gü
nü saat 10,30 dan itibaren ayn ayn ~kstltmesi yapılacak surette kapalı zarf usu
liyle eksiltmeye konmuştur. 

Eksiltme Ankarada Vekalet Malzeme Eksiltme Komisyonunda yapılacaktır. 
Her partiye aid eksiltme şartnamesı ve teferrüatı cetvelde hizalarında yazılı 

bedel mukabilinde Ankarada Vekalet Malzeme Müdürlüğünden alınabilir. 
İsteklilerın her parti için ayn ayrı • .mı.im edecekleri teklif mektuplarını cet

\•elde hizalarında gösterilen muvakkat teminat ve talimatnamesine göre Veka
letten alınmış malzeme müteahhitliği vesikası ile birlikte 16/İkinciteşrin/937 salı 
günü saat 9,30 a kadar Ankarada Vekalet Malzeme Müdürlüğüne vermeleri ıa-
;::,mdır. c4048. c735h 

Mık tarı Muhammen Muvakkat 
Bedeli Teminat 

Lira Kr. Llra Kr. 

Pıırti· Normal lngiliz 
lcr Adet Malı:n11-

lık adet 

1 45136 189 104663 30 6483 17 

il 16366 37641 80 2823 14 

UI 15085 34695 50 2602 l6 

IV 30835 70928 50 4796 03 

v 24003 55206 90 4010 35 

VI 41524 95505 20 6025 26 

Şartnamesi 

Bedeli 

Kesileceği Devlet Lira 

5 

1 

1 

3 

-
Kr. 

Ormam 

23 Kocaeli Vilayeti Geyve ka· 
zasındaki Karagöl ormanL 

88 Kocaeli Vilayeti Geyve ka
zasındaki Gümüşdere Han· 
yeri ormanı. 

73 Kocaeli Vilayeti Hende!C 
Kazasındaki Aksu göksü 
ormanı. 

55 Kocaeli Vilayeti Hendek 
!kazasındaki Çamdağı At
başı ormanı. 

2 76 Kocaeli Vilayeti karasu 
kazasındaki Mollahasan 
Pınarı Ormanı. 

4 78 Kocaeli Vilayeti Hendek 
kazasındaki Keremali Har
rakli üstü ormanı. 

Eksiltmelere hususi orman sahiblerı de girebilirler. 

Nafıa Vekaletinden: 
l - Eksiltmeye konulan iş: Adanada Seyhan sağ ve sol sahil ana kanalı. K"'şif 

btdel '. 927.447 lira 52 kuruştur. 

2 - Eksiltme: 12/Sonteşrin/937 tarihine rastlıyan Cuma günü saat 15 de Nafıa 
Velcaleti Sular Umum Müdürlüğü Su ~ksiltnıe Komisyonu odasında kapalı zarf 
usuliyle yapılacaktır. 

3 - İstekliler: Eksiltme şartnamesi, mukavele projesi, Bayındırlık işleri genel 
§artnamcsi, fenni şartname ve projeyi 46 lira 38 kuruş bedel mukabilinde Su
lar Umum Müdürlüğünden alabilirler. 

4 - Eksiltmeye girmek için istekt:lerin 40.847 lira 90 kuruşluk muvakkat te
minat vermesi ve 250.000 liralık nafıa işlerini taahhüd edip muvaffakiyetle bi
tirdiğine ve bu kabil işleri başarmakta kabiliyeti olduğuna dair Nafıa Vekale
tinden alınmış müteahhitlik vesikası ibraz etmesi. İsteklilerin teklif mektubla
rmı ikinci maddede yazılı saatten bir saat evveline kadar Sular Umum Müdür
lüğüne makbuz mukabilinde vernıe!eri lazımdır.> 

Postada olan gecikmeler kabul edilemez. c3807ıı c6926. 

SOl!f POSTA 

1 Aranan kayıplar 1 
Dedem 929 yılında Bl.h1m1'Dln Kmlln ka

munbayı iken babam Zeki annemle eflen
ml.§. Dedem oradan 
Emetllye g t t m t f· 
anneımı de berabec 
alm.q. Sonra İzmlr
de yerleşmişler. va
lidem oradan tekrar 
Emekliye gönderil
miş ve böylece de
demle münasebeti
miz kesllmlştir. Ken 
dlslnln kazalardan 
birinde İnhisarlar 
mamfilA.tı bayUl.ğlnl 

yapmakta olduğunu işittim. Adı Receb Rah
midir. Kendim yedi yaşındayım ve babamı 
da yalnız ismlle tanıyorum. Bilenlerin: 

ltızılin köyünde emekli kamunbay 
Receb Rahminin toruna Te Zeki ot
lu Hayri Soykana malfımat verme
leri. 

* Ben Bulgaristnnın Rusçuk kazasına bağlı 
Bı~ Yenice köyünden İbrahim Mehmed 
Şekerim. Bundan üç sene enel Türklyeye 
geldim. Oğlum Mustafa Şekerin de iki ay ev
vel geldiğini haber aldım. Eşimin adı Ayşe
dir. Kızım Rukiye ve kocası Klzez Adem'in de 
beraber olduklarını öğrendim. Bu dört in
sanın bulundukları yerin insaniyet namına 
adresime bildirilmesini dilerim: 

Kırklareli, Karaumur p~arı, Edir
neli fmncı Salibin yanında Şeker 
Mehmed. 

* Adapazanndan bildiriliyor - Adapazarı
nın Mehmedcik mahallesinden Bay Eşrefin 

oğlu ter?:l Ziya, 30 
lllsanda düğünü ya
pılırken, koltuğa gi
receği sırnda birden 
olre ortadan kay
bolmuştu. O za.man
danberi bir daha 
görünmemiş, nereye 
glttiğl bir türlü an
laşılamamıştır. Yal
nız, bir defa Ankarn 
ı:nuhltınde görüldü
~ü duyulmuştur. Zi

, ranın zavallı ihtiyar 
babası, bu yüzden 

hastalanmış, yata~a di.i.şmilştür. Son günle
rini yaşı7an zavallı baba, hAl!, oğlu için göz 
yaşı dökmektedir. 

Annesi Saadet, Ziyayı tanıyan ve nerede 
olduğunu bilen varsa insaniyet namına ken
disine haber vermelerini rica etmektedir. 

* Bundan on beş sene evvel babam Mehmed 
o~lu Ali Rıza Manastırda altıncı Kor. N. K. 
A. A. Tb. 6 teğmeni iken 14 eylül 329 d.a İs
tanbula gelmiş ve Büyük harbde Ta.şkışln 
hastanesinde vazife görmüştü. 333 senesinde 
tekaüd edilmiştir. Adresini bilmiyorum. Ge
rek tahriren ve gerek şifahen yaptığım bü
tün araştırmalar neticesiz kalmıştır. Malü
ma tı olanların: 

Bqlktaş: Konsuntaar Şehir Ban
do. anda 1113 numarala Saffet Boz
karda lnunlyet namına malumat 
Termeleri. ........... -.................................. .-... .. ..... 

IRADVO] 
Bug ünkü program 

1 hiııciteşrln 93'7 Perşembe 

İS TAN BUL 

Ötle n911riyatı: 
12.30: PlAk:la Türt musilcUl, 12.SO: Hava

d.l.s, 1305: Muhtelit pll.k neşriyatı. 
Akşam neşriyatı: 

18.30: Pllkla dana musikisi. 19: Çocuk ti
yatro.su: Saz ve neı'e: Kurt ve tuzu. 19.30: 
Spor musahabeleri: Eşref Şefik tarafından. 
20: Bay Muzaffer ve arkndaşlan tarafından 
Türk mustklsi ve halk şarlolan. 20.30: 5mer 
Rıza tarafından arabca söylev. 20.t5: Fasıl 

1 
saz heyeU. 21.15: Orkestra. 22.15: Ajans ve 

inhisarlar U. Müdürlüğünden: ve operet parçaları. 1 
borsa haberleri. 22.30: Pllikla sololar, opera 

-----------------..-.------ YARLTııiKİ PROGRMI 
1 - İdaremizin Çamaltı tuzlasında şartname ve tablo şemasına uygun olmak 

üzere yeni bir elektrik santralı tesisi işi kapalı zarf us;uliyle eksiltmeye kon .. 
muştur. 

II - Bu tesisatın montajı da da'.ıil olduğu halde muhammen bedeli sif İzmir 
95000 lira ve muvakkat teminat 6000 liradır. 

III - Eksiltme 9/XII/937 tarihin"! rac;tlıyan Perşembe günü saat 15 de Kaba
taşta Levazım ve Mübayaat Şubesindeki Alım Komi~yonunda yapılacaktır. 

IV - Ş<ırtnameler 415 kuruş mukabilinde İnhisarlar Levazım ve Mübayaat 
Şubesiyle Ankara ve İzmir Başmild:.lrfü klerinden alınabilir. 

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

VI - Mühürlü teklü mektubunun, kanuni vesaikt ve V nci maddede yazılı 
diğer vesikayı ve muvakkat temina~ akçesi makbw: veya mektubunu ihti.va 
edecek olan kapalı zarflar ihale günü en geç saat 14. de kadar yukarıda adı ge
çen Alım Komisyonu Reisliğine makbuz mukabilinde verilmiş olmalıdır. 

cB.> c6950• 

.. 
ESKlt EHi DE Can Rızkullah K ürdi 

Ses - Işık Kitap Evi Halepte bütün Türkçe 
1 

il'•' Orta Lise mektep Kitaplarının 1 
ve yabancı gazete ve 

Satış Merkezidir. ı 
mecmualar bayii 

ıı.. 

5 İldncl&eşrin 1937 CUJDa 

İSTANBUL 

Öll• neşriyatı: 
12.30: Pl~kla Türk musikisi. 12.50: Ha -

ndl.s. 13.05: Muhtelit pllk ne§l'iyatı. 
Ak1&Jll neşriyatı: 

18..30: Pllkln dans musikisi. 19: Piyano 
solo: Cemal Reşit tarafından. 19.30: Radyo
fonik dram: Fazi. 20: Cemal Kim.il ve arka
da.şlan tarafından Türk musikisi ve halk şaı
tıiarı. 20.30: Ömer Rıza tarafından arabca 
söylev. 20.45: Nedime ve arkadaşları tara
fından Türk musikisi ve halk şarkıları, (sa
at §.yan>. 21.15: Orkestra. 22.15: Ajans ve 
borsa haberleri. 22.30: Plakla sololar, opera 
ve operet parçaları . 

Sanayi miiesseseleri ve iş kanunu 
Bazı sanayi müesseseleri, iş kanunu tatbi

katından dolayı bazı müşkülflta rastladıkla
rını, bazı clhetlerde zarar gördüklerini, ka. 
dın amele çalıştırmak hususunda da zorlut
larla karşılaştıklarını llerl sürerek Ticaret 
Odasına müracaat etmiştir. Oda, bu müra
can U i tetkik etmektedir. er 
- :u 

ÖK 
Dr. Ihsan Sami LQa 

Öksnr 
SÜRÜK ŞURUBU 1 

Uk ve nefes darlığı, boğmaca 
amık öksOrllkleri için pek 
il&çtır. Her eczanede ve ecza 

ve ktz 
tesirli 

~ de polarında bulunur. • ..., 

lstan bul Defterdarlığından: 
Adresi thb V . . ""' ama- erg ısı j. 

Şubesi Senesi İsmi Sanatı meNo. ~ 
Galata 1934 Marko Fi- K. K. Topçular S. Tuhafiyeci 1/9 ,103 .87 K. 

• 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

• 

936 Fıran 

Çeske 
934 Maks 

ıer 74 No. 
• Yüksekkal - Lokantacı. 

20 77 B. 48'1 gt C 
1/10 487 94 K. 

195 18 B. 
21 

sst 
1/28 120 18 K. 

dırım 80 No. 

> Top~lar 59. Kunduracı. 

>934 Teohari 

935 Kirkor 

935 Kirkor 

935 Simon 

934 > 

934 Raşar 
Bohor 

935 Lutfi 

935 Tiryan
dafilos 

935 Nikolaki 

934 Yani 
Kiryako 

934 İlya Za- . 
harya 

936 Hayım 
Vitali 

934 Dimitri 

934 Dimitri 

935 Halil 
Hüseyin 

> Yüksekkal - Terzi. 
dırım 78/1 
No. 

> Yüksekkal - Bakkal 
dırım 116 No. 

> Yüksekkal -
dırım 116 No. > 

> Haraccı 7 Terzi. 

No. 
> Haraccı 'l /2 > 

No. 

> Haraccı 7 /1 Gözlükçü 
No. 

> Kemeraltı 

20/22 
Oto levazımı 

> Yüksekkal - Bakkal 
dırım 76/1 No. 

> Haraccı 1 Şekerci. 

No. 
> Haraccı 27 Berber. 

No. 
> Haraccı 51 Saraç 

No. 
> Kemcraltı 44 K. eskici. 

> Büyük Mil- Kahveci 
let han. 

> Büyük M il- > 

let han. 

> Leblebici 27 > 

> Şerbet han 
25 No. 

24 04 B. 
1/41 45 79 K. 

9 16 B. 

1/45 7 50 K. 

1 50 B. 
25/32 150 00 K. 

30 00 B. 
25/70 14 31 K. 

2 86 B. 
1/54 62 17 K. 

12 43 B. 

1/55 81 00 K. 
16 20 B. 

1/ 59 32 96 K. 

l/ôS 15 85 K. 
3 17 B. 

1/70 130 46 K. 
26 09 B. 

1/73 48 34 K. 
9 67 B. 

ın6 215 60 K. 
43 12 B. 

1/80 61 90 K. 
12 38 B. 

1/84 7/20 K. 
1 44 B. 

1/65 7 20 K. 
1 44 B. 

1/96 27 00 K. 
5 40 B. 

2/36 91 11 K. 
18 22 B. 

_.,,.. 

_.,,.. 

_.,,.. 

.,,.. -
_.,,.. 

.,,.. -

.,,.. -
2 ,st 

23 ,t 
8 'JO t 

38 sı t 

ıı ı• t 

_,.,,.. 

/ -
,.,,.. -

934 Hüscyın 
Abdur -
rahman. 

934 Sosyete 
yeni De
neral A
midu 

> Jeneral han Şirket 

26/27 No. 
7/16 

b!Jsıı' 
5 00 hakkı 

934 Maden 
T. Ano
nim Ş. 

934 Ferit 

TK. K. Ömer Ahit 
H. 4/10 No. 

.Y. C. Manhayım 
han 19 No. 

934 M. Ra- Y. C. Manhayım 
uf. han 13 No. 

934 F iniks Y. C. Zulfaruz 
Ş. 19/21 No. 

934 Mehmet K. K. Topçular 
60/62 No. 

Mühendis 

7/18 

11/85 26 16 K. 
5 23 B. 

Komisyoncu 13/4 12 00 K. 

Şirket 

4 89 B. 

17/29 180 00 K. 
36 00 B. 

Lokantacı 21/57 553 50 K. 
110 70 B. 

934 Temiz S. 
tokli. 

, Aliekber han V. Acenta. 24/61 23 29 K . 

935 Xırıstop 
Kolonbo 

935 Yorgi 
Gırı Zo-

1 No. 9 32 B. 

Y. C. M. A. Paşa Sarraf. 24/63 3 84 K. 
han 55 No. 

K. K. M. Rıhtım 

han 3/16 

77 B. 

Komisyoncu 26/17 30 00 K. 
6 ,00 B. 

_.,., 
_.,., 

_.,.,, 

c. 
gıridis '12 -

935 Arab A- Y. C. Tünel C. 28 Hırdavaçtı. 26/69 72 00 K. 
gopyan No. 28 80 B. . ,r . ~ 

Galata şubesi mükelleflerinden olup yukarıda isim ve adresleri ve V'~ 
nelerile vergi mikdarlan yazılı eşhasın gösterdikleri adreslerde bul~rıfl' ,JC 
lan hasebile namlarına tarh olunan ka zanç, buhran vergileri ile za~ ~ 
ihbarnameleri tebliğine imkan görülememiş olduğundan Hukuk Us r (1 .. " 
meleri kanununa tevfikan tebliğ makamına kaim olmak üzere ilan olunu · , 

Tttrk Hava Kurumu 

BUYUK PiYANGOSU 
24 üncü Yeni tertip başlamıştır••' 

1 inci k•tld• 11 / lklnclt•trln / 1937 dedlt• 

Buyuk ikramiye: 30. 000 liradır ... 
Bundan batka : 15.000, 12.000, 10.000 Liralık a,r,ynlı 

miyelerle (10.000 -.e 20.000) liralık iki adet müklfat yar.dı:~gof' 
Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin eden bu P1>' 

iştirak ediniz ... 

1 l ıtanbul Belediyesi llanları 
re"~ 

Beher metre murabbaına iki lira kıy met tahmin edilen Fat~ Y?,ngt~etft _Hlf• 

Kirmasti mahallesinin Boyacıkapı sokağ ında 74 üncü adada yuz.lu 7 ulı:tlıı:;: 
santimetre murabbaı sahalı arsa satılma k üzere açık artırmaya k0~ il.1< t J 
Şartnamesi Levazım Müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 115 kuruşlu de V' 
nat makbuz veya mektubile beraber 8/1 l / 937 Pazartesi eünü saat 14 

Encümende bulunmalıdırlar. (B.) (7270) 

N'llW .. til l)t~ 
Vesaiti nakliye resminden olan borcundan dolayı haczedilen tıs ııfll 

markalı 909 numaralı hususi otomobili T eksimde Ankara Garajında 
günü saat 11 de açık arttırma ile satıla cağı ilan olunur. (B.) (7466) 



lzmir köy muallim 

SON POSTA 

Vazife kurbanı 
iki tayyareci 

(Ba.5tarafı l inci sayfada) 
:iuğu kadar, hazin bir ihtilalle kaldırıldı. 

Hemen hemen bugün İzmit halkı ihti -

İzınır 2 ( Okulun ı"lk, orta ve muallim kısımlan f ale iştirak etmiş bulunuyordu. Görü -
'ııh Hususi) - İdeal Türk köyii -un yap . k" olacaktır. o kulun esası ziraat ve iktısad nenler meyanında vali Hamid Oskay, a-
Üniversi::~?1 7-:a~üzer~ bir ~~.vı oy mevzularıdır. çocuklara fenni ancılık, mira! Hulusi, tüm ve alay komutanları, an· 1 sa a ıye e aç an « oy mu- d 1 k · t ba~cılık belediye relsı·, havayolları Yecilko"y is -

mektebi açıldı 

un nıekt b' f r t hayvancılık, fi ancı 1 ' zıraa ' 6 ~ 

~POR 
Atletizmde çok mühim 

bir teknik meselesi 
g

"" . e b dünden itibaren aa ıye e rt h de li 1 tasyonu müdu"ruh, '-·ra ve denı'z askerlerj, 
-'Jtniş bul ı l bilgileri hem naza , em ame 

0 
a '" ~ birlik . unmaktadır. Muallim ev erı e mektebliler, sporcular, bütün tec:Pkkül -

te yır · 'k" b" d k lan rak verilecektir. r V k • d ti b bu ınüess mı 
1 1 

parça ına a lu~ Müessesede bir demircilik kısın• var - !er mümessilleri, devalr erkAnı ve lıa - a tın e pa amıyan ta ancalar, heın atleti, hem i 
ı b esenin modern iş atölye en, ta- B .. k" 1 dınlar vardı. ' h k · h d · ·ı • · · 1 d 
de c Yatak.haneleri, Balkanların en mo- dır. Bundan hedef şudur: ugun oy e- Ş 8 emı, em e seyırcı en SJDlr en İrİr 

ern kap l .. .. .....·mı'zin fenni ziraat aletleri yoktur. Bun- ehid tayyarecilerin tabutları bayra - Atletızm• 1·.,1en'mizin .. " büyu"k derdlc-
ker a ı Jımnazı, tiyatro ve ınuzıı - •· r. zl ~ ~ sisae salonları, radyo salonu, sismoğraf te farı kullanen, hatta kullanılmasından do- fıımı a örtülmüştü. En önünde sayısı otu- rinden biri vardır ki yalnız ınüsabaka-

d

• tı, en hurda teferrüatile birlikte ıno- ğacak faydaya inanan da yoktur. Türk zu geçen telenklcr götürülüyordu. Ban- larda gözfünüze batar, atleti de, halkı da 
em b" .. - d ·raat Aletleri yapanların do~ - donun matem havası içı'nde kahraman ö- · d ı di · d cılık ır çiftliği, ağıllan, balcılık ve an- koyun e zı 6

• Jüler Pay mezarlığına götürüldü. ve nihayet hakemi e sinir en nr urur. ıı·s· kısmı, bağcılık kısmı ve geniş &ra - ması ve p ulluk yapıcısı bulunması ıçrn 1s Burada hareket fımirinin mühim bir rol ı vard .ıemı'rcilı·ğe 
0
-nem verilecektir. Kabrin bacında nafia müdürü maıl, d ğı b d b h t k isti ır Bu" tu"n K l lluyu kapla - "' ~ oyna ı ta anca an a se me ye>-trıak · ızı çu Devletkuşu ile jandarma komutanı Ke-

ın d ta, spor sahaları ve koşu pisUerile Müessesede dülgerlik ve marangozluk nan Sökmen ve vali Hamid Oskay birer rum. 
0 em Türk k" - ·· beki d'ği T~lrlıköy d B d k" hay tına yer Yeknazarda basit görünen bu tabanca 

1 

elern 
1 

oyunun e ı ~.a.a kısmı da var ır. u a oy a - nutuk söylediler. Vali pek müteessirdi ve 

bul 
an arını yetictı"rmeg·e hazırlanmış 

1 
kt olan du"lgerlik ve marangoz.ıuk meselesi dikkatle üzerinde durulacak bir urırn k ~ eşme e mütemadiyen gözleri yaşarıyordu. Vazife ı.> a tadır. jc hayatına ve ihtiyaçlarına cevab vere- k b k h la .l~ mevzudur. Bir müsabaka esnasında pat-~öy rn ıı " d' ur a_nı a ramanların hatıra rın~n, lıvan tabancanın sesi değil dumanı ha-

cı T.. ua im mektebinin başlıca nma- cek elemanları yetiştirmek için ır. ne muşkül lla i . d 'f ı ini ba- • ' 
§';Ur! Urk köyünün arzuladığı bilgili ve Müessesede yapıcılık kısmı da bulun - şıır r çın e vaZ< e er keınlerin işine yaradığındandır ki koşu· 
ha . 

u_ elemanları yetı'ştı·rmektı'r. Bunun ş· d'ki Tü. k köyu"ndeki ku şarmaya çalışırken şehid düştüklerinden larda kullanılan tabanca bir nevi husu-rıc d maktadır. ım ı r • bahsederek dedi iri" · 1 . . Çalı ın e bir köy enstitüsü saliihiyetile runu vustai evler yerine sağhklı, faydalı t . · . slyet arzeder. Bız senelerdenberı yaptı· tuhıarak Yeni Türk köyilnün ıeklini ve ev sisteminin sokubnası amacını bu kı· •- zmıl topraklarına veclia olarak bı- ğımız milll3bakalarda matluba muvafık 

tlr. 

unu nıeydana çıkarmağa ralışacak - fil k kt B m" rakı!an bu aziz şehidlerin aziz hatırasını bir tabanca ile müsabaka yapamadık. 
, sun kuvveden 1 e çı araca ır. u u - lzrnıt halkı daıma" yaşata aktır · -

d 
· Tü k k - ·· .. . . c ·• Beı::inci Balknn oyunları bıle Kadıkoy 

Köy . _ .. _ essese ayni zaman a yem r oyunun İzmıt derın bir mat ·çın· dedir ~ lıiiı • ınual!ım okulu , Türk koyunun ev şekillerini de etüd edecek ve yapıl - em 
1 

• stadına toplanan halla tabancanın tam 
re lit~rel kalkınması» mevzuu etrafında masına ralışacaktır. İl"' 1 f• l zamanında ateş almaması yüzünden az 

a tev s aç ar ve ıat arı 1 d Son • e ınüstenid incelemeler yapuktan mı sinir endir i? Hakikaten tam zama· 
çe/ka bunlann tatbiki için faaliyete ge - Köy ktitibliği ve köy kooperatifçiliği (Baştarafı ikinci sayfada) mnda patlnmıyan tabanca ne kadar iç 
dakeı· b~e iş .. s"ahasına Kızılçollu civarın - diye bir bölüm de müessesede yer almış- glbl cidden yültset düşüncelerden Utıamla sıkan bir meseledir. ır k tır. Bundan ınaksad köyün esasını teşkil eczacılık ve Ufiç flatları baflılı altında ya- G h f d ı._1 c;yu alacaktır. Okuldaki tale - k zı.Jan yazınızı dlkkat ve nl1.ka ile okuduk, ay- eçen a ta askeri liseler arasın a ya-
ve e,_- b k .. c>decek kooperatifi yaratma tır. Okul - ö ıl 1 d h k t lıca ' .. u oyün yollarını, mektebini, b3Ş· nl d~!incelerln Ucaatlle ı..ı .. doRrusuoU et. p an at etızm birinciliklerin e are e nıue rJan öğretmen olarak çıkacak talebeler, ,,. ~~ d b ' tab pı., . sseselerini kurmak için bir ya· k•n umumtyeye hah eımotı mesleld bir ya- hattın a ıı· türlü ateş abnıyan anca, 
Jıı.: bır demirci, bir dülger ve bir yol mezun olduktan sonra mutlaka köyde o- zile blldll!lmlz kadar umumi ıııbh:ıl için de şimdiye kndar gördüklerimin en inndcısı 

~atçısı 'b turmağı, köy için çalışmağı ve köyün ma- bir borç telll.kki etmekte..ı" di K d ım l3 gı i çalışacaklardır. ı-- i . uman a zamanında ateş a ıyor, 

ı -
u okula: lı olmağı kabul edeceklerdir. Mulınkkaktır t1 Sıhhat ve İçUma1 tecrübe edildiği zaman tozu dumana ka-

U Okul bütün yiyecek, giyinecek, yaka- Muavenet VckAletı halka temiz ve 
li ç sınıflı köy mektebini bitiren zr- ucuz lltıç temln )'Olundakl mesatslnde muvnt- tıyordu. 

2 

ve seçkin çocuklar, cak, yetiştirecek. oturacak ihtiyaçlarını fnk olmuı bulunmalttadır. oerek eczaneler, Atlet arkııdıışlarclan biri, bu hfidiseyl 
diin ""::" Tam devreli köy okullarının dör· tslebelerinin mesaisile temin edecek; şe- gerekse rerıı mlistahznral yapan lAborata- tabancanın bozukluğuna rağmen bu va
oUkJ"' ve lıe§inci sınıfını bitiren zeki ÇO· birle alökasını kesecekt.ir: arlar umımıtyeUe &ıhlıııt müfettı.ıeı:tnın de· ıdfeyl yapan hakemin halası olarak giis-

ar kabul edileceklerdir. • Köy muallim mektebının açılış merasi- vamlı te!tlılerlne tAbl olduklan glbl plya- t . r 
k:ab ı . . . ı· b" t k ·· ı · b saya çıkarılan müstıı.bzaratın terklb ve ıor- cnyo · lıaı u edılen çoeuklnrın köy çocuğu o.- mınde va~ .. " nu. u soy emıı; una o- müllerl •ek!iletee merkez """"'1hha mües· Hareket hattında işi en çok bozan mü-

de ~~· ha_ba!arının çiftçi olması ve köy· kul ~rektoru E"."" So~l ce~ab ~er - ,.sesının kimya ve fnrnıakOdlnaml 14boratu- sabıktır. Mllsabaka kazanmanın verdiği 
lı d U'."kün mertebe arazileri bulunma· mişlır ve bunu bır çay zıyafetı takıb et- arlnnnda ayn ayn tetkik ve tahlil edildiği heyecanla ıki saniyelik bekleme müdde-

a lazırndır. roiştir. gibi piyasada bulunan müstahrıızattan dıı tini bir asır kadar uzun gören atletler, 

Eged •. .. ___ ,,,.. __ -· u ... -
8
- ...... 

1 
...... -;r-h ali I :~:~n:ı~~=~n~~;1:Uı:~!~~~~ı: çok defa ,dikkat. kumandasında knşuyn 

·. e /uf un U un ay er m tırıımektcdlr. ba§larlar. Bu bizde böyle olduğu gibi en 

Pıgasası açıldı Mahvoldu Sıhhat VekAletl bu hususlarm tatbik su- olgun atletlerin toplandıkları olimpiyad-
" reUertnı gerek eczacılar ve ecza.neler ve gc- larda da böyledir. 

T ·· .. (BCl§tarafı ı inci sayfada) (Bı.ıştarafı 1 inci sayfada) rekse tıbbi müstahzarlar kanunlarlle tat- Kadıköyde yapılan beşine · Balkan o-
"1 UtuncüJer bayram yapıyor Bütün Sabık Kenan ifadesinde hiç bir nok - yld .e tesblt ebn .. bulunmaktadır. .. ' ıntakal .. .. .. . . . .. d vetaıettmlz memleketin hududlanndan yunlarında yuz metre yarışında tam ye-
8ece sah arda tutun mustahsı11~:1 .. dun tayı gizlememiş ve emiştir ki: girecek mevaddı tpUdalye feklindeki llı\çla- di defa hatalı çıkış yapılmıştı. Seneden 
lini .. aha kadar uyumamış, tutunle- - Neden hayret ediyorsunuz: Beni blr nn evsnflarını da Türk kodeJı:.si ile tayin ve seneye çekmeceden alıp sahaya göturdü
Cttir ~ubayaa memurlarına ekspertize sahtekar olarak kabul etmenıze seheb buna. tevafuk etmlyenlerln gümrüklerden ğümüz basit koşu tabancaları, küf, pas 

rnışlerdir :1oktur. Ben daha çocuk yaşımda erkek- aotuımasına müsaade etmemektedir. Bu ltı- . ind h .. b kl d ı· d' lie · . . . 
1 

t u izde bul ıç e er zaman musa ı • arı e ı e ıp 

,~ \ 
Tabancanın vaktinde patlamaalle çorw ı 

alakadar bir ko~: 100 metre 

Askeri liseler şampiyonasında vaki °" 
lan hatalı çıkışlara inzimam eden taban• 
canın aksiliği pek tabıidır ki bizden ~ 
yadc müsabıkları sinirlendirdi. Nıhayet 
hakemlerden biri civarda olan evinden 
bir koşu tabancası getirtti. Fakat o da 

patlamadı. 
Fenerbahçcnin atletızm kaptnm, man-

tar tabanc:ısına baş vurdu, o da ntcş al
madı. Acaba hareket amiri mi pntlata
mıyor diye düşünenler, tabancayı yok~ 
]adılar, kurşunları tazelediler, kendileri 
tecrübe ettıler ve nihayet bayrak yarışın
da düdükle işaret verdiler. ı 
Tabancanın her çeşidi gözlerimizin ö

nünde tecrübe edildikten sonrn hain ha-! 
keme kolayca acemi demek doğru mu-
dur? Bilmiyorum.. Ömer Besim 

ed· r an piyasanın açılmasına intizar Jiğe özenir, erkek elbısesı gıyer dolaşır - barla meme e m unan gerek müs- d kt d ıliyord .. . . d tabzar, gerekae lpLidal madde tekllndelrl ı- urma a •r. 
tnası u. Mustahsıl pıyasanın açıl- un. . . . ıo.ç1arı emniyetle kullanablleceğimlz t olay-

B· nda istical gösteriyordu. İlk ok_ulu: or~ .m~ktebı ve lıseyı er - llkla tezahür eder. 
d ır saat içinde ht lü mıntakalar- kek elbısesılc bıtırdım. Arkadaşlarım - Flat meselcslne gelince: 

a Yapılan mübav~:t ~r milyon kilo- dan hiç biri b~nim bir kız olacağımı zan- Müstahzarat tonununun 12 ncl ma'.fdesl 

Ankara at yarışları 
Yu hulrn ~ 

2 2
00 000 nedemezdl Nıhayet hukuka devama baş- rnucJbtnce gerek ecnebl, gerekse yerli ınüs-

ki}0 
1 

uş, akşama kadar . · 
1 

d R h. t z1 d ğ . . tahzarntın pernkende ve toptan 1ıatıan Sıh- Havanın yağmurlu olmasına rağmen bu haftaki 
o muştur a ım. a a sı an ı ım ıçın muntazam h t Vek"'etlnce tesblt edllmett dl 

J\kh· . b d d d' n ıu c r. Hatttl 
sa ısar ve Gavurkö tütünleri dok- me~te ~ evam e eme ım. yerll milstahznrntt.an tormilllcrlnc nazaran 
t'"n, Torbalı ve Ber n~a Burnova tü- Şımdı her şey meydana çıkmıştır. Brm mevnddı fptldntyelerlnln nyn ayn mııllyet ~nler; 80 M . g :

1 

Mi18s tü- nasıl yaşanm. Nişanlım olan Kezbaıu ıınuann• gOsterlr blr bcyanneme istenmekte Ankara (Hususi mulıabirimlzdeıı) - ~un üzerinde oynıyanlan çok scvlnd'rdi. 
tunıerı ' ' • anısa, Mug a, hakiki bir aşkla seviyorum. Kendisi ba· ve konul•• ••tıı flatı bu maliyete göre mü. Yanı ve Islah encümeninin tertib elliği Selim Tezcan ' 

B 'nsatı 75 kuruştan satılıyor. . rnknbe edilmektedir. Bu kndar knyıUnra b it · · · 1 1 ı d aşlıca T ·· k k 
1 

akşama na yardım cttı. 200 lira kadar alacaltı 
1 

olan bir ~ın hatalı çıkmnsın a - sonbahar at yarışlarının beşıncısı paıor ngiUere İQ maç.artn a 

yarışlar çok büyük alaka topladı 

doğ ur umparzya arı d Elb tt öd" • y "d . ı a ve sahlble- " .. h ' Hi d d pıldı Ha ru piyasas 
10 

kadar çıkar- var ır. e e erım. enı en gır~ce- rlne ruzull ve ta.hiş ktırlar temin etm':lSUle gunu şe ır po romun a ya · - • I llıış!ardır K 1 4 kuruşa kOI ha· ğlnı kızlık hayatının beni avutacagını mtn de tonı oınuracaııuııza emınız. vanın yağmurlu olmasın• rnğmen saha SUrprız er 
'•keti s • . umpanyn!arın ":.· ]"nün sanmıyorum. Bütün hayallerim mahvol - Dk ••r•ıcı• Fransız mfislnhıaratının •••<- bir hayli kalabahktı. Bahsi ınUşter<kler- İngiltere lig maçlarının on üçüncü ha!-
Yuzu .. e.~ınçle karşılandı. oyu d larının Frangın düşmeslle inmesi fcnp ede- de oynıynnlnrın sayısı gene her zomnnki tası maçlnrında büyük sürprizler olmuş-

guluyor. U.> . . • cı:'ğl zannedilirse de uzun znmandnnberl Al- • • . Melek bunl~rı anla~ırken .. i~ı .. elıni bır J ın:ın mfistahzaratınd:ın gnyrlslnln bedelleri gıbı fazla idı. tur. Birinci ligde ikinci olnn Chelsen ilı.: o-
11 a I ay d 1'0 k genç kız .. vrıle yanagına goturuyor. bıı· ya Klertng yolu Ue lidencrek fabrtkalen bo· Birinci koşu: Ateş koşusu idi. Mesafe nuncu vaziyetteki Bollon "anderz ınaçı 
JV,•• • B T zıın da göz süzüyordu. K endisi İzmırde ldellerl aımnk için çok zııman beklcmckde 3600 metre, Gülcan birinci, Bozkurt ikin- 5-5 berabere bitmiştir. Bu maçta 22,000 

lif usu tahminden ' kamet ettiği Kenıerallı otellerinden hl - veya Fnı0"' müstahznrntmda oldu~u Klbl el. Nazlı üçüncü oldu. Ghlcnn üzerinde kişi bulunmuştur. j /i' · . . kt k d k bedellerlnln tediyesi için % 25 ııa 30 •.aıms . . • A l B · ı · d · ıtr· Bzf a rıhıgor rinde gecelerını geç va e • ar uy n : !erk• ,.rıımektcdlr. Bunn rnı?men 3 h' , az oynandığı ıçm bunda oynıyanlnr gu- rsena - u mevsım 1er gır 1

8

1 mnç-
8 >' . . ,uz geçiriyor, nişanlısına, lsianbu!dala \"ekOletı me>nlrkete gtrecek mıısıah .. ~:.~ nün en çok parasını kazandılar. ikinci !• büyük tehllkcler atlatan bu takım lig-

llıenn ( "flarafı J ınn sayfada! t ,;ıesıne mektublar karalıyor, yazıyordu. flat ıısteıerlnl tasdik ederken bunların tet- koşu: Handikap koşusu idi. ııerkea Ka - de on birinci olan Mıde!sburug takımına 
le ha •r .. arasında ikilik bariz bır sure - M ktublanndaki ifade ateşin ve ô;"lk> - klk!nde çok UU• davranmakta ve luzamun- :akuşun birinci geleceğini ıannediyor - 2-1 mnğ!Qb o!muıtur. j 
'> k Şgostennlştir. Bilhassa Taşnakl~- ned.r. . d• ftaUarın lndlrllm.,ını emretmekten ce- du. Lôkin olmadı, neticede birinci, Can, Arsenal llk devreyi ı.o ga!ib biürmı§o 
y t• arşı cebhc alan Ermeniler ek.$erı- Yatağına girerken piJ'amasını boğazına rı knlmnmakdıı oldu~undnn Fransız mUstııh ikinci Çaknl üriinc- 5 k ldu Ü ikinci devrede ikl gol yemiştir. Müsnba-
e ı teşkil . . k Erme- znrııtının bu günkil flııtlan geçen eneler ' :1- u arı uş 0 

• - I 
nner T etmektedırler. Bırço • h ~adar iğneliyor, elektriği söndUrerck ya- rıatınrından daha ucuzdur. çüncü ko ıı: tlnlfi birinci, Jl.ıhüyar ikin- kada 45,000 kişi bulunmuştur. 
riJt ~e ~nak cemiyetine ·~enalı~ı ta • uyordu. Yerli mn.tah•arat: Avrupa mü.staıu..nı- ci, Mes'ud üçüncü. DördUncu koşu: Atlı Aston Villa - Coventruy C. maçı haf -

lf mıyeti• ismini vennışlerdır. Sesi kız ..,inden farksız. Arkasında ye- undan bllA ısu.na neu..ıur. Avrupa mO.ıah· spor koşusu: Handikap!> olan bu koşuya tanın c.n mühim oyunu olarak geçmlştir.1 
/\ •tayda Cumhuriyet bayramı ,il bir erkek elbisesı , ar. Bu sabah ıxos • zı.ratı ile muadilleri yerli mfistahzanıtın bir de bayan girdi. Bu koıuya amatör bl- A. Villa ayni gün yapı lan lskoçya - Gal · 

lı nkara (H r) Son aünlerde ~ b . d" flatlnnnı kıırşılnşbrmak ve bu hususta sa- .. 1 . . . .. .. ıır t k mi d k' - b k natayda • USUS• - • rde ıacı otelde adrese fll mektu u getır ı: rlh blr n•ır venncl• kAfldlr. Bfrçok reıll """ er ıştırak ettiler ve gunun en heye- m ı n 1 arı arasın n ı musa a aya Cuınh : buraya gelen haberle • Bay Kenan Çlniliye mustahzarlat muadll bulunduklan Amıpa canlı ya~ı oldu: Uğur birinci, Ebcer üç oyuncu verdiği için bu maça ihtiyat 
Anı.k unyet ?_ayra~mın •. lsk~nderu~ Gönderen: Pangallı Zafer sokağı Pe _ mfi.ıahzanıtıwn ucuzıaın..,na da ,.beb oı- ıklnci, Karalnci üçüncü oldu. Beşinci ko- oyuncu ile çıkmıştır. Buna rağmen o ·un 
:Par} Ya ve dıger Türk koylerınde ço S . ed mu~tur. şu: Bu koşu dört veya daha yukarı yaş- 1-1 berabere bitmiştir. Bu maçta 65,000. 

ak bir surette kutlulandığı bildiril- riye apartımanında Bayan aım en. Adetlerin ıtnde ettiği bu 1arJı: Oıerlnde a- tJıki ve 937 senesinde hiç vnrıc knzanına- kişi bulunmuştur. l 
lnektcaı . .. . ll Melek bu akşam .Ana!arta vapurile po- ılk:adıır olmamız dolayıslle fula tevııktut J ~ 1 
>inde r. Halk Atatuıkun resmı e •· !ls nezaretinde lstanbula hareket e:m ;~- etmeden hOkmO, umumi elUra b>rakmal!ı mıı yerli vo ynrım kan lngill• at , •• kıs· skoçya - Ga! nrasındaki milli müsa -

1 

At 

1

• sokaklarda dolaşmış, • ".~şa~ın 
1 

il"" . ti tahkik edilecek ve ailesine daha mu•ahk buluruz. ı>kların• mahsustu. Mcsa!e (2400) mel· b.ıka 2. 1 Gnlln gnllbiyetlle bitmlıtir. ' 
d a ~rk• sesleri Hatayın her koşesın· :.:-umuvı:ı~acaktır. Nişanlısı Kezbnn umumun menraaUerlnl temine matuf ar- "' !dl. Nolicedc Nono birinci, Glas ikin- lskoçlar oynnun yelmiı beşinci daki-
T~ı/u.~selmiştir. Bülün bu tezahürat kendisinden davao değildir. 1zunu•u bu 1'ahatım1'J• blnız daha labnln c! oldular. Allıncı koşu: Bu koşu hiç ya- !-asında snğ muavinleri A. Vllla takımı-

kluğc has bir vakar çerçevesi içinde etmiş olacağımıza kanllz. Saygılarımızın ka- ı ış ka1.anmıımış )'t!rli ve halis kan İngiliz nın meşhur oyuncusu Mnsslenin frikik-

Cereyan tm' . H Ik . d tlan bulOnfi dileriz. k kl b" e ıştır. a ·evm e yap al ve ısrn ara m.ıhsustu. Mesafe (2100) len çektiği kuvvelll bir şiltle yapmışlar-
ı..' toplantıda Türk inkılfibmın mana ve E d" b i y 8 t Raşid Rıza Y8 arkadaşlar 1 metre. Şclır5zad birinci, Meram ikinci dır. ' 
~.rnu~ü hakkmcla konfcransllar .• veril- (Ba§ tarafı 6 ncı sahif~dc) M 1 k "d" oldu. H'IAI kll'bU U 1 · · d l tı .. ~ı' :nk.ılabın büyüklüğü tebaruz et- ] t k so··yıctebı"lmek ve ondaki düşün- ısır ve ra a gı ıyorlar y 1 d 1 j ye erını ave rı rnıştır e me ' .. 1 •• k ı Ankara, 3 (Hususi) - Rnşid Rızanın arış arın cvamınca yağan yağmur e uuıu Spor Klubünd~n : 

· ce sı'stnminı·n en gız.li koşe erını urcn.a- 'ircileri h '" karırmadı ve koşl lo Klübün1Uz kongrnsl n•"lhdn yıızılı ı•ln .... _ 
'" cd' H lb k ı:ı rkadaşlarilc birlikte Irak \'e Mısır'dn " "l' " 

1 
rm so - " ..... ..,. .. ,.,..-

Münhal meb'usluklar 
Ankara 3 (Hususi) - Münhal meb'us

luklara gösterilecek namzedlcr arasında 
~fyon inhisarı müdürü Hamza us .. ~amn 
ulunınası muhtemeldir. 

vı kurcalntmak mevkiind ır. a u ·ı nuna kada,. yağmur yağdı. Bu hı:ıftnki rüşillmcs1 için 7 11 037 p:ıznr cnnu snnt ıo. 
. P d b. k t d .1 b"r turneye çıkacağı haber alınmıştır. b 30 da fevkaU'ıdc olnrak klllb bln aında top-

bunu
n haricinde e e ı an e , sa ec<? u :?- • • - - • --~ • • yaıı ın irinci ve ikinci koşusu süı prizle · ·1 ~ d' l ? B l lıwr.ıcnktır. Üyc.lcrlmlzln bt'hemehnl h:ım 

dikodudur, yahut evvelce söylenenleri ha n ısror <' ıyor ar u sun i de bugün sonn erdi. Ekseriyetin knz nacağını tah- bulunmıılnrını dileriz. 
yüz kere tekrardan ibarettir. O halde <'debi anketçilere ben sorabilir miyim? min etliği ve bahse girdiği nt k uına _ n UZNA n:: 
nnlamıyorum: ne diye b.ı ver imsiz yo!dn Halid Fahri Oza11$01J madı. 'Oml<i cdilmiycn atın k zıınması o- KlubOn 1937-1938 futbol llg'lne lştlrak veya ademi loLlrakl hakkında kurar vcrllmcs1. 



SON POSTA 

11~~1.fe~-- l Resimli fıkra müsabakamız 

Müşterek esnaf bürosu teşkllfıtı esnafa ı Ticaret ve zahire borsasında 
'kredi temlnl ve daha bazı ihtıyaçlannı önle- Dün Anadoludan buğday gelmemiştir. Ev-
mek üzere yardım sandığı kurmak üzere fa- f vclkkl gelen mallardan satılmamış olanlar 
nllyete geçmişti. Tetkikat ilerledlkce esnaftı. üzerinde bir kısım satış olmuştur. Flatlarda 
verilecek kredinin p:ıra olarak değil malze- tebeddül yoktur. Sert Ankara buğdatları 7, 
me vesaire olarak temini daha muvafık ola- yumuşaklar 5.75-6 kuruştan satılmıştır. Ar
cnğı es:ı.sına varılmıştır. Yalnız kuçük sau•at pa tiatlarında da değişiklik yoktur. Dün, ih
sahlblerini himaye edecek olan küçük san'at- racat için 150-200 ton kadar arpa, 4.10 ku
lar kanunu projesi meclisin bu devredeki iç- ruştan satılmıştır. 

tlmaında formalitesini ikmal edeceğinden ve -••••••••••·-~ 
bu kanunda da küçtik san'at sahibleri için 1 
btr tredı derpiş edııdiğtnden istanbu1 esnnr • stanbul Borsası kapanıf 
cemiyetleri birliği tarafından yapılacak bir f • 1 3 11 1937 
yardım sandığına luzum kalmıyacağı noktal ıat arı - -
nazarı tebarüz etme&c başlamıştır. Zira h'.1.- 1---------::::.--------=ı 
zırlanan kanunda e narın 1şlnl ve çalışma
sını kolaylaştıracak birçok hükümler var
dır. 

Elbise lmall san'atları, deri san'atıarı, ah
şab ve plastik eşya san'atıan, maden işlet
me sanayii, mensucat sanayll, toprak ve taş 
sanayll, kimya san'atları, şekil, rakam ve 
yazı Ue allı.kadar san'atlar, gıda san'atıarı, 

inşa san'atları, bir usta tarafından kendl 
ııam ve hesbına evinde veya mes'ullyetı al
tında bulundurduğu bir yerde adedi onu geç
mlyen çırak ve kalfalara yaptırılırsa bunlar 
küçük so.n'at erbabından addedllecekler ve 
bunlar bu kanundan faydalanacaklardır. 

Her san'at şubesinde geçirilmesi 
mecburi olan imtihanların yapılma 

şekil ve ustalar yanında çalışacak 

kalfa ve çırakların mlkdarı kanun 
çıktıktan sonra hazırlanacak bir talimat.na
me ile tesbit edilecektir. Küçük san'atıarın 
himayesi için esnafa muafiyetler verllecek
tlr. Kredi temin edllecektlr. Çırak mektcb
lerl ve kursları açılacaktır. Sergiler vucude 
getirllecektlr. İstihsal ve satış kredi kopera- 1 
tlfierl teşkll olunacaktır. Bu sebeble İstan
bul esnafı yardım teşkilatının yapılmasından 
vazgeçllmlşt1r. 

Esnaf kanunun mer'iycte vaz'ını dört gözle 
beklemektedir. 

Kanunda, belediyenin esnaf üzerindeki 
mürakabesl azamiye çıkanlmıştır. Bu sebeb
le kanunla beraber belediye teşkilatının es
naf ile alil.kalı şubeleri kadrolarını tezyld e
deceklerdir. Esasen İstanbul belediyesi gıda 
maddelerinin kontrolü, gazino ve bahçelerin 
esaslı surette teftişleri, vcsalr şehir işlerine 

dair birçok projeler hazırlamıştır. Bu proje
lerden birçoğu şehir meclisinin bu seferki 
toplantısına scvkedllmlştlr. Tasdlklcrl yapı
lınca tatbikata keçlleceğlnden İktısad Mü
dürlüğü teşkilatına yeniden memur ve mlis
tahdemln ilave olunacaktır. Belediye riya
seti bu projelerin tatblkı için buna lüzum 
göstermiş bulunmaktadır. Büdcenln mUsaa
desı nlsbetlnde belediye lktısad müdürlüğü
nün kadrosu genlşletlleccktır. 

ÇEKLER 

Londra 
Nn-Yoraı 

Para 
Mlllno 
Briibel 
Atına 
Cenevre 
8ofya 
Am.sterdam 
Praı 
Viyana 
Madrld 
Bı-rlin 

Var~va 

Budape•te 
Bukreo 
Belgrad 
Yolı::ohama 

Mosltova 
Stolı::holm 

Açılı' 
1)26. 

!l, 7929 
,S,SI 
15.0638 
4,61350 

87.3! 
M34S 

63.8975 
1.434S 

22.6437 
4.232S 

12.62 
1.972il 
4.ı932 

3.9936 
107. l884 
~.435 

2.744' 
20.81 

S.0982 

ESHAM 

Anadolu ım. • 00 
peıln 
A. um. ,., 80 ndell 
Bomontl - Nektar 
Aslan çlmento 
Merkez bankaaı 
it Banltaaı 
Telefon 
lttlhat n Dellr. 
Şarlc Deilnnenl 
Terkoa 

ou. 
00.00 

9,00 
11,0Q 
00.0IJ 
11>,U3 
6.85 

11.65 
ı.ıs 

7.1') 

Kaps.nı, 
<>24.00 

0,7920 
n.611s 
ıs, 12 
4.7010 

87.SS 
S,4450 

64.1025 
1.4390 

22, 7663 
4 2(63 

12 66 
1.9784 
4.2882 
4.64 

107.532l 
N.4SS 
2.7530 

20.73S 
J.1082 

Kapaaıı 

00. 
00.00 

9.00 
11,00 
o:ı.03 
00,110 

O.Oll 

tSTİKBAZLAB 

Ttlrk bOrcu 1 pqln 
• • ı ndell 
• • n ndell 

:ıcı.oo 

14. lS 
oo.oo 

Kap•Qlt 
oo.oo 
14.27S 
G0,00 

TAHVİLAT 

A1;ıl11 Kapaoıı 

Hayatm inhinalarma uymasına 
bilmek lazımdır 

Selçukta H. 0-
can da kendisir.e 
aid bir mesele 
hakkında cevab is· 
ti yor: 

Talih her zaman 
menfi olmaz. Ha
yatın inhinalarına 

uymasını bildikten 
sonra bizzat şansı 
yaratmak, nasib 

denilen şeyi kuvvetli niyetlerle meyda
na getirmek mümkün olabilir. 

~ 

Okuma hevesini taşıyan bir genç 
Karasu okuyu

cularımızdan. Meh 
med Enginin suali 
de şudur: 

- Muvaffak ola
cak '!1-ıyım? 

Okumak hevesi, 
kafa ile çalışmak· 
ta muvaffak olma
ğa delalet eden e
saslı bir Amildir. 
Yalnız, ilim zevkini tatmış olmak ıilzım .. 
1ır. 

"""""' Uysal bir tip 

Resim: 34 

Fıkra: 34 
"Kayığa binemem!,, 

Bekri Muıtala kayığa hiç binmezdi; bir gün arkadaılaiı lrayıİd 
binerlerken yanıbaflarında daran Bekriye: 
- Ne olur, bir kere olıun, ıen de kayığa bin! 
Dediler, Bekri cevab verdi: 
- Olmaz! 
-Niye? 
- Kayıkla ben, ikimiz de yalpa yapanlardanız. Ayrı ayrı ta· 

raflara yalpa yapsak iyi amma, ikimiz de ayni tarafa yalpa yapa· 
Kocamustafapa,. rız aa devriliriz diyd korkarım. 

ıadan irfan soru- L---------------------------~-11or: 
- Muvaffak ola

cak mıyım? 
Tevazu ve ka

naatkarlık az mu
vaffakiyetleri çok 
gösterebilen va
sıflardandır. Bu
na, uysallık ta il~

ve edilince nasibi kadar muvaffak olmuş 
addedilebilir. 

Son Posta 
Fotoğraf tahlili kuponu 

lsitn • • • • • 
Adreı • • • 

'~~~--------------~ DİKKAT 
Fotograf tahllll ıçın bu kuponlardan 
6 adedinin gönderllmesl oarttır. 

-
1 

Üsküdar - Kadıköy ve Havalisl 
Halk Tramvayları Türk Anonim Şirketinden: 
Şebekelerimizde ilk ve Orta mekte-blerle Lise talebelerine tatbilı 

edilmekte olan tenzilatlı bilet ücret tarifesi, 15 lkincitetrin 1937 Pa: 
zarteıi gününden itibaren, Şirketimizce usulü dairesinde tenzilatlı l~ıı 
varakası verilmek §artile, yüksek mektebler talebesine de teıınil edı e4 

cek ve yüksek mektebler talebeleri için §İmdiye kadar tatbik ediloı~: 
te olan tenzilatlı tarife ayni günden itibaren hükümden kaldırılaea 
tır. 

NEOKALMiNA 
GRiP - NEZLE • NEVRALJi BAŞ 

DIŞ AGRILARI - ARTRITIZM 

ve 

Gümrük Muhafaza Genel komutanlığı İstanbul Borsalarda vaziyet Anadolu I pe. 4'J,v5 4J.05 
• ı vadell 4J ıs 40. ıs Sanayi müesseseleri dahili 

Dün, Londra borsasında, bir \Sterlin mu. 11 40.os 4J.Os Satınalma Komisyonundan: .
11

• 
kablll 147.10 olarak açılan Fransız frangı : u :-. 4J.ıs 40. 15 talimatnameler hazırlıyorlar 
147.18 olarak muamele gormüş ve kapanmış- Anadolu mü. peşln o.ı.OJ \IO.OJ Sanayi müesseselerinin dahlli taıımatna-
tır. Evvelki günkü finia nazaran pek cüz'i meler! bu ayın 16 sına kadar hazırlanmış \'e 
mlkdarda düşmüş demektir. P A R A L A R iş dairesine verlimlş bulunacaktır. Bunun 1-

Dun akşama kadar Parls borsasından tel- 1 Alış Satış çln, sanayi müesseseleri hazırlıklara başla-
grafla haber alınmamıştır. İstanbul borsa- 1079 mışlardır. Dün de trikotaj ve dokun:ıacılar 
sıııda Türk borcu tahv1llerl 14.15 lirada açıı. 1 

1 Türk altını l~), sanayi birliğinde toplanmışlar, dahllı taıı-
mış, bir aralık 14.37,.i liraya kadar yüksel- ,•ı•B•a•n•k•no•t•O•s.•B•.•••26•S•, •••

66
•'••-' mat.nameler hakkında müzakeratta bulun-

1 - Gümrük Muhafaza Örgütlü için 9868 adet 3 numara maadeve boynu fı 
canının 5/11/937 Cuma günü saat 14 de açık eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - Tasınlanan tutarı 3453 lira 80 kuruştur. 

3 - Şartname \'e evsaf Komisyondadır. Görülebilir. ıca 

4 - İsteklilerin ilk teminat olarak 260 liralık vezne makbuzu veya _ ~ğil 
mektubları ve kanuni vesikalariyle birlikte o gün Galata eski İthalllt Gfın1111 
binasındaki komisyona gelmeleri. c7142• dikten sonra 14.30 lirada kapanmıştır. .... muşlardır. 

c=::====================================================~==================~===================;=================================-::..ude~ 
tan korkuyordu ve belki biraz da Ne. şüme, o doruna, o bütün sinirleri ve sosyete denilen ve kendisine~~~ 1181· 

• Son Posta 11 nıa 
edebi romanı 

rimanın gizli bir oyunundan... beyni ile zerre zerre uyuşup bu alem- gizliye her şeyi mübah görduğU )'~ 
Neriman, acele bir öpüşle: den başka bir fıleme, meçhul bir sükün de yalnız şuyuunu bir cinayet 58 ıııı· 

- Akşama bize gel, dedi. Pokere da- diyarına gitme, Adnan için, bu ter~ddi- bu canavar, kimbilir Adnana karŞ\.ırıtıı 
vetlilerim de var. Eğleniriz. sini, bu dalaletini, bu sefaletini gör - sıl dişlerini gıcırdatacak, nasıl oP ııl<-

Adnan, perişan bir zihinle, kısaca: mekten, bu iki ihtiras içinde ~ahsiye- alay edecekti! Tabiat mademki bU
1 0tı 

- Bakalım! tinin pençeleşe pençeleşe ikileştiğine saçlı kırk dört yaşındaki ~dDa~itrı: 
Diyebildi. şahit olmaktan daha hayırlı değil mi beşindeki kızın karşısında b~yl~dı, 
- Bakalımı yok. Muhakkak bekle- idi? tebiliyordu, o halde tabiat mı b Adil~ 

- Bizim tangomuz... ye düşünüyordu, işte hala o meseleyi rim. Adnan, düşüncesinin bu noktasında, yoksa cemiyetin kanunları.~? .',,nı ve 
- Evet... kurcalıyor!» Sonra kapıdan çıkarken tekrar dön- birden, kokain ve morfin müpte!aları bu muhakeme ile acı acı gu~~~9ııı 
Genç kadın bir lahza durdu, düşün- Bu anda hizmetci içeriye girmiş ve dü ve gülerek: üzerine okuduklarını hatırladı ve a - Freud'e hak ,·erdi. O, hiç degııse 81:ıfl 

dü, sonra birden ncş'esi geçerek kaş- kı:ıhveleri getirmişti. - Merak etme, Şekib Dereliyi ça. vukatlık mesleğinde gözlerile gördü - olduğu gibi göstermiş ve çamurıl dB bı1 
larını çattı. Adnan, hayretle metresinin Neriman, kahvesini içerken, gözleri- ğırmadım. ğü faciaları tekrar görür gibi oldu. diye satmak istememişti. Bu an ,~i, 
yüzi.ine baktı. Ne oluyordu? neden bir- ni halının çiçeklerine dikerek hep sus- Diye ilave etti. Umumi hapisaneyi ve Bakırköy Akliye muhakemeyi yürüten Adnan, defte' 
denbire değişmişti? tu ve Adnan bu sükutu kırmaktan çe- Hastanesini her ziyaretinde tetkik et- geçen ağustosta bir gece hatıra iflldctı 

Kadın, şimdi, radyonun önünden, a- kindi. tiği biçarelerin yii.zde sekseni hep o rine cBu satırları yazarken kend 
11 9 • 

ğır adımlarla iki yana salınarak, ona Nihayet genç kadın, fincanı yanın- Zalim kadın! giderken bile insanı zehirlerin kurbanları değilller miydi? iğreniyorum• cümlesini karahY3 uıı,ıll 
doğru yaklaşıyordu. daki alçak etajerin üstüne bırakarak, iğnelemekten nasıl da haz duyuyordu? Hatta mahkemede ~üdafaasını kabul dam değildi. Bak, işte şimdi teın.ııı 5erıe 

- Adnan! birdenbire ayağa kalktı. Adnan bu son dü~ünce ile salona dö- ettiği nice katillerin bile ceplerinden haftası idi. Demek ki arad~n bı~011rııll 
- Ne var? Adnan, endişeli bir sesle: nerken, Nerimanın davetine gidece - va esrar, ya kbkain çıkmamış mı idi?' bile geçmemişti. Demek kı .A ı-010'1 
- Doğru söyliycceğine yemin et, Ad- - Ne o? Gidiyor musun? ğinde şüpheli idi. Artık eskisi gibi O halde. dün akşam nasıl olmuştu da, ruhu, günden güne, aydan aya ~~i 11ei' 

nan! Dedi. kat'iyetle hiçbir şeye hüküm veremi - hiç düşünmeden kendisini bu cinnet kaı·anlığa gömülüyordu. Hey g! 3rıdL81 
- Yemin ederim. Bu anda Neriman, sanki bir lahza yordu. Çünkü iradesinin hergün yeni ve belki de cinayet yoluna atabilmiş- Adnanın çocukluğundanberi ~re!l • 
- O Beylerbeylı kızı sahiden sevi- evvelki düşünceli ve içinden hiddetli bar zaafla sarsılışına o kadar inan ge - ti? bütün ahlf·k 've vicdan tonÇ ı.l 

yor musun? kadın değildi. Gözlerinin içi dudakları tirmişti ki. .. İyisi mi, hiçbir şeye b~r- Hem canım, bir kenarın dilberi sipleri, daha düne kadar kı58 çıP • 
- Ne münasebet! gıbi gülümsiyordu. denbirc «Hayır!• dememeli idi. Değil Mahmure için bu kadar üzülmek, ha- çoraplar giyen bir küçük kııın.ğıleJl • 
- Ne bileyim? .. erkekler anlaşılmaz - Evet, kocabebeğiın,, dedi. Terzime mi ki, sonunda gene mağlup oluyordul rap olmak nedendi? Böyle bir cinnet avakları altında ne çabuk da çı 

ki... hazan en basit bir kadına bHe... randevum var. Yeni bir rob diktiriyo- Şimdiye kadar Neriman için de, Mah- tehlikesi karşısında, ortaya çıkması bile ~işti? A diişVrı .: 
Birden cümlesini yarım bıraktı. De- rum. mure için de verdiği kararların hangi şüpheli bir iğfal cürmü nihayet hafıf- Avukat Adnan bu kabuslu .

1 
si11'1 

1 -n"lası e · ıı· vamını Adnandan mı bekliyordu? Da- Randevu .. terzi.. Adnan bu iki keli- birisini tutabilmişti? Bu akşam Neri - letilemez mi idi? Hem Gülsümün Mah- den apartımanın zili ça ıu.... ıtaÇ gı1 • 
ha kuvvetli bir müdafaa ile, uzun u- me arasında can sıkıcı bir münasebet mana gitmemezlik edemezse yarın mureyi böyle bir davaya teşvik nebildi. Gelen Hasandı ve ona ıı:ı~r 
zun: «Hayır, şu düşündüğün şeye de buldu. Neriman gene değişmişti ama Malımureyi görmek arzusundan nasil etmesine de imkan göremiyordu. dür uğramadığı yazıhanesinde.Jl 
bak.. sen varken imkfını mı var?111 filan kendisinin keyfi büsbütün kaçmıştı. kendisini alabilecekti? Bu biribirini Olsa olsa, yaşını küçültemese bile, ni- lerle bazı dosyalar· geti;diyiko~:~~i )'ıı \: 
demesini mi istiyordu? Halbuki Ad- Koridora çıktılar. • tutmıyan, fakat gene biribirini tamam- hayet üç yıl sonra Mahmure ne ev1e· Adnan Hasanın söyle . gnrı c , 
nan, Nerimanın son sözlerini işitmemiş Nerimana, kapının arkasında manto- lı,yan çifte ihtirasın sevkile, nereye, nebilirdi. rım kulakla dinledi. Yalnız bır disirıi ~ 
gibi, dalgın, duvardaki levhalara bakı- sunu giydirirken, gayri ihtiyari: hangi ıztırap cehennemine gidiyordu? Mahmure ile evlenirdi. Fakat Mah- vel Mahmure ile anasının ken .. riirıdil· 
yordu. İçindense: «Nerimandan şüphe- - Bir daha ne zaman görüşeceğiz? Keşki Neriman o beyaz tozu görmem!ş, mure o zaman on sekizinde, kendisi ~se ramaları ona biraz man:l~k! o01J 
lenmekte ne kadar da haklı imişim, di-I Diye sordu. Şimdi en fazla yalnızlık- pencereden dökmemiş olsa idı ... O ü- kırk yedisinde olacaktı. Ah o zaman, 

I 



-y 
l'apıı a daha evvel 

acak b. . . 
Vardı ır ış1 
rn;"' r, Yahut da bu 

.. as ın l'in evzuu üze-
,ı_ de konıı-... ... -"<ln h ~uız • 

azzetrnedi 
ltı: Belki de, hak

r. 

'Pa~k~ı~di ne ya • 

Pastil F or olan 
karşı sigorta 

SON P6ST.a 

ev, bu hastalıklara 
edilmiş demektir 

1
.., dl" aede, grip, romat11111a ve biltla atrıla· 
ruuzı derllal 11111r. lcabmda günde Uç kaşe almabilir. 

isim ve markaya dikkati Taklitlerinden sakınınız. 

Posta,, nın f l ikayeleri 

• 
işte anahtarlar 

lngilizceden çeviren: Negglr K. 

* Parmaklığı itip bahçeye girdiler. 
pının önündeki kirli merdivenleri 
tılar. 

Ka
çık-

Zil bozuktu. Kapı tokmağı da yerinden 
kımıldamıyacak kadar paslanmıştı. 

J essie bu sefer: cArka kapıdan girelim• 
dedi. Tekrar bahçeye indiler. Yan kapı
dan arka bahçeye geçtiler . Burası, ön 
bahçeden daha kirli ve kötil bir halde idi. 
Evin arka kapısında yalnız eski bir sür
gü vardı. Genç kız .itin de girelim• dedi. 
Delikanlı bır dakika tereddüd etti. Sonra 
omuzile bir vurup sürgüyü düşürdü. Ön
ce karanlık .~ir aralığa, oradan mutfağa, 
oradan da doşemeleri basıldıkça sallanan 
bir (hol) P geçtiler. 

Jrı:arten burada genç kıza: cArtık dedi 
sizden bu ı:relişin sebebini sorabilirim sa~ 
nırım.• Gene kız usulca ve acele acele: 

- Ah, dedi, o kadar yüksek sesle ko
nuşmayın rica ederim. Bu korkunç evin 
bir odasınd:ı benim ahbevim mahous. 

- Niçin? 

- Kimmiş bu haberi veren? dedi. Ga
liba hıç kimse... Bana bak delikan!ı ya 
hemen geldiğın gibi geriye dö:ıcrsin, )a· 

hut §U pencereden dışarı fırlatırım srni 
Sana on sanıye izin. Düşi.in, karar v ... r. 

Mart en - Ne o, ne de i.ibüı ii. Ben .>u. 
raya bir Ş"Y görmıye geldim. GorccciJ m, 
dedi. 

İri adam: Bir cÖyle ise!> deyip M r
teni omuzlımndan yakaladı. Fakat Mn -
ten o dakikada içinde kendinin bile u ·1, . 
matlığı bir cesaret duydu. Omuzlnr!nı tu 
tan adama bir yumruk savurup merdı
veııden aşağı doğru yuvarladı. Esmrr N

kek, daha kendini toplıyamadan, (Mac
ttn) üst kattaki en yakın yatak od,,::;ır.a 

daldı. 

Bu odanın kapısı açıktı, içi bom!ıoştu. 
Yanındaki oda da ayni halde idi. Üçimcü 
oda kapalıydı. Anahtarı üstünde duru· 
yordu. Delikanlı bu anahtarı çevirip ka· 
pıyı açtı. İçeride yalnız eski bir kolluk, 
bu koltukta da şişman bir adam vardı. 
Marteni şöyle bir süzüp, nazikçe gülüm
sedi. 

- Mükemmel! dedi. 
Marten bu sırada oda kapısında bir a· 

yak sesi duydu. Dönüp balttı. Esmer ada
mın - yanağı yediği yumruktan kıpk ır· 
mw - odanın önünde durduğunu gördü. 
Hiddetle: 

- Ne gene mi ..• diye bağırdı. 
Esmer adam onun sözünü kesti: 

(Devamı 11 bıci satfada) 
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Sarayında 33 
iı\JJ•1- Bir 

. Haremağasının H~tıralar• 
Qeruen: Ahmed Cemaledd!D ~ 

Bir mermi güverteye temas ederek kazan daİfP""'" 
girdi ve orada patladı. Kazanlar, bir anda delik 

)'azan : ZiyaŞakir oldu ve m!].thiş b:r buhar bulutu yükseldi 

Abdülhamid, suikasdcı yaverin kılıçlar ve kasaturalar ·Marie· nın iskele oo~sını;--d~•n/murdanan aıevıer ortasında :; 

l d l k •• ld "' ••• •• mermileri yapışmıya başlamıştı. Obüs- halini almıştı. Ne yapsak ~~y ıŞ 
Q fın Q gara anma UZere 0 UgU~U gorUnCe : ler borda~a,.~üverteye, pontellere ça~- tu, çünkü cMarie• batmak uzeıt 

Z • h • h ••td •• • f d • pıyor ve ınf ılak ederek korkunç tahrı- Gözgözü görmez bir ha'Ie 
U - 1n ar, Zln QT 0 Urmegzn. tge hağırdt. bat y~pıyorl~rdı. Buna bir harb demek- olan sis ~e duman arasından bit 

ten zıyade bır kasablık demek daha man muhribi çıkarak bord~ 
Abdülhamid; daha ilk harekette, bil- ıa; artık Abdülhamid, fevkalcld~ i~ti; muvafık olurdu. Mermiler çirkin gür- metre kadar bir mesafeden ~ 

yük bir çeviklikle binek tAşına atlamış- yat tedbrrleri almak mecburıyetını leyişlerle ateş saçıyorlar demir ve tah- 1 ~ h 'b· . khışıp ;.i..4' 
tı. Meselenin ne olduğunu anlamak i- hıssetmişti. Bunun için de, ( zabitai ta serpintileri cesur efradımı parça ve a r;ıu rı f ın lem~ye ~a ğini ~' 
çin bir an durup başını çevirerek ora'- hafiye) namı altında gizli b:r teşkilat 1 parça ediyordu. Biz de vus'u beşer da- ~ış 0 ;; e. ra 1 es~ : ect na si1.-~ 
da kaynaşanlara bakmı.ştı. Kılıçların, vücuda getirilmişti. Bu gizli kuvvet, hilinde mukabele ediyor düşmanın a- ırn. J c ~n:~sa:~~ bara ~is~ 
kasaturaların parladığını görünce: halk arasında gezip dolaşacaklar, ge- leşini cevabsız bırakmı;orduk. Müca- md eydet~Ui 1

: :
1 

~- abc.a halde 
- Zinhar .. zinhar, öldürmeyin! J rek hükümdar, ve gerek hükumet a- delenin ümidsiz olduğunu anlamış ol- ar enıze gobmu mudş ır 
Diye bag~ırmıc:tı Fakat ayaklar al- le h. d · •tt.kl · · b . · ı ·1 b . yavaş yavaş atıyor u. ..A :ı • , ! . ın e ışı ı erını ır JUrna ı e aş makla beraber çocuklar aslanlar gibı . . t1fllr 

tında çiğnenen yaverin boğuk feryadı- katıp Said beye veyahut damat Mah- dövüşüyorlar, düşman ateşine cesaretle Humbara parçalarıle deh~ 
nı işitince, duramamış, sür'atle kapıdan mut paşaya bildireceklerdi. 1 karşı koyuyorlardı. muş bir şakampavyanın Y -, 
girerek içeri kaçmıştı. Abdülhamid; bu . İ~k (zab~~ai hafi~e) teşkilatı üç yüz Düşman obüsleri kumanda köprüsü- yak.ta ~u~yordum .. ~teş ve adz1' 
suikasdcinin öldürülmesinin önüne geç kışıden murekkeptı.. bunlar, kısmen nü tahrib etmiş olduklarından ateşi i- şeyı sımsıyah etmıştı. Ank bif 
mişti. Çünkü, her şeyden evvel; bu su. (zabtiye) denil:n jandar:,na efradının 1 dare etmek için üst güverteye inmek kanla mülemma güvert~ye san;;; 
ikasdin kimler tarafından ve ne mak- eıkuma yazma bılen açıkgoz efradından mecburiyetinde kalmıştım. Şurasını da zar attıktan sonra kendı ke . rl. 
sadla yaptırıldığını öğrenmek istemiş- seçilmiş .. kısmen de, s~raya ~adı~ ki~- ilave etmeliyim ki ateşimiz çok sıhhatli _ Artık her şey bitti! .. d~.-
ti. sele~ ta~~fın~~n. ta\\5ıye ed1lmışlerdi I ve müessirdi. Daha şimdiden iki düş- zumdaki yara sızlamaya l>A!:ıl 

Gerek Abdülhamidi ve gerek orada Bu uç yuz kı~ı, _ıstanbulda halk arası· man muhribi at~şimiz altında eziln:iş Başım dönüyor, kulaklarım ~1 
bulunanları bir an hayrete düşürmüş na yayılıvermıştı. .. . . ve bunalmıştı. Duşman bunlan yedege yordu. Bayılmak üzere oldUr"""s 
olan bir şey varsa o da, bu suikasdci- 0 günkrde Pi~ kahTamanca Fakat bu kadar takayyut ve ıhtıma- alarak ateş hattından çıkarmıya mec- ladım. Dürbünümü denize a~ 
nin bir yaver olması idi. Bu kada~ ya. 'fftüda ma rağmen, gene Abdülhamid aleyhin- bur oldu. ger tabancamı kılıfından çı'k•ffl''/. 
ver, sil~ör ve asker içinde, bu cür'et- faa ~ Gazi Osma" Paja de dönen entrikaların önüne ~eçileme- Bir mermi güverteye temas ederek gilizler beni diri olarak bir ıceıt ~ 
kanıne harekete cesaret eden yaver, mahrwn kalarak, hayatı ona ebedi bir mişti. kazan dairemize dahil oldu ve orada in- ele geçirmemeli idiler. Onları' 
kimdi?.. zind lm * · an o uştu. . . .. filak etti. Bu infilak kazanlarımızı de- asmak suretile intikamlarını .. 11" 

Bunu anlamak için herkes derin bir Bu felaketzede adam, tahkikata gi- Vaktıle, Pariste t:şek~ul eden j' lik deşik etti ve patlattı. Korkunç bir na müsaade etmemeli idim. _ııu I' 
merak içinde idi. 1',akat beş on dakika rişmiş. Makineli bir bombadan başka (Genç Osmanlılar) cemıyetınc mensup kükreyişle ve bir buhar bulutu arasında ni İngilizler öldürmemeli idilet· 
zarfında, bu merak teskin edilmişti. b~ şey olmıyan o zarif çekmecenin, kü- ve Mithat paşaya taraftar olanlar. giz- patlıyan kazanlarımızın infilaki o ka- zifeyi kendim yapacaktım. ~ 
Suikasdci, Seyfeddin isminde bir Rum ~~k ka:d~şi tarafından gönderildiğini liden gizliye harekete g_eçerek, _med .- dar şiddetli olmuştu ki güverte üz.erin- Ben bu düşüncelerle ıneşgu. l 
dönmesi idi. Ve hakikaten de, Abdül- grenm t Se f dd ksad b l d ft ı t h k tm 1 d b h d ·1d B ı o.. . l:j ı. . . y e inin ma ı; ti - r~se er e so ., a .~rı a rı e . ış e~ ı. de ulunan er şey yere evrı ı. u ze çok sokulmuş olan ingi ız 
hamidin yaverlerindendi. y~ bırade~ı _böylece öldürmek, orıun B_ır (sa_Iı) gunu softalar . Yen_ıcamıde meyanda ben de yere yuvarlandım. dümen kırarak uzaklaşmıY•. 

Bu adamın (yaveran) silkine dahil ınırası~d~. ıstıfa~e etmekti. Lakin, 8 • ~ırleşmı.~le~:· ~Ua7.7.am bır ı:afıle ha - Toplarımız el'an ateş ~~e.kte dev~ Anlaşılan dü.şrnan diıtroye~ tJll.' 
olması, Abdülhamidin garib bir arzu- damcagız olmemış, Seyfeddin de ümit lınde Kopruyu geçerek, Beşıktaş sara- ediyorlardı. Yanımda mulazım cChru- altından görüp anlamak içil) il 
sun dan ileri gelmişti. O sırada İstan. ettiği serveti ele geçirememişti. yına doğru ilerilemişlerdi. Bunların tiansen» bulunduğu halde prova topla- ~adar sokulmuştu. (irkil"~ 
bulrla bulunan nizamiye taburlarının Bu cür'etkar ve yan mecnun serseri başlarına, gene talebelerden Şükrii c- rına doğru seğirttim. Biz koşarken bir _ ----·--· ~1 
dörtte üçü, harb cebhesine gönderildiği anarşistler arasında da uzun .müddet fendi isminde bir genç talebe 5eçmişti. düşman hwnbarası ikimizin arasında ('" 
için , İstanbulun emniyet ve asayişini barınamamUitı. Onlardan ayrılarak bir Muntazam bir kafile halinde. Be.jiktaş yere düşerek patladı, ben omuzumdan Bir Doktorun _..-
muhafaza etmek için, ahaliden mevke- müddet gene Paris sokaklarında aç ve sarayının önüne gelmişlerdi. Fakat ve bacağımdan olmak üzere iki yerim- Günlük .!:9 
bi hümayun namile bir takım alaylar perişan bir halde dolaşmıştı. Rusyaya bunlar oraya gelinceye kadar (Zabıtai den yaralandım ama o aralık hiçbir ağ- #) 
teşkil edilmişti. harp ilan edilir edilmez, bir kazanç el- hafiye) memurları koşmuşlar, fcıraya rı ve acı hissetmedim. cChristiansen»in Notl•rından \ 

Mekteplerde 
Sınıfların 
Işıklandırılması 

Abdülhamid, "bu alaylara bir cemile de etmek için İstanbula gelmişti. I<'akat haber vermişlerdi. Sarayda lıütiin mu- ne olduğunu anlamak için arkama dön
göstermek için bunların zabitlerinden talih onu, Abdülhamidin önüne sevket- hafızlarla,, civar karakollardakı asker- dilin. Biçare çocuk kanlı güverteye se. 
üç kişiyi seçmiş, bunları (yaveran) mişti. ler silahbaşı edilmiş; Dolmabahçe önü- rilmiş, elleri üzerinde sürünerek iler
silkine idhal etmişti. Bunlardan biri Abdülhamid, selamlık merasimi hi- ne bir müfreze asker yerleştirilmişti. lemeğe çalışıyordu. Kendisini kaldır
Vehbi efendi, diğeri Kenan bey ismin- tam bulduktan sonra, Seyfeddini hu- Softalar, Saray civarına kadar gel - mıya teşebbüs ettiınse de bunun fayda-
de yakışıklı iki Türk genci idi. Üçün- zuruna çağırarak bizzat isticvap etmiş- mişler. (Has ahır)ın öniinde tavakkuf sız olduğunu anlamakta gecikmedim. _ ı - ~ 
cüsü de, bu Seyfeddin idi. ti. Bilmem yalan, bilmem gerçek bu a- etmişlerdi. Abdülhamid, son derecede 1 Kendisi lakırdı söyliyemiyecek bir hal- Dersaneler kl!l derecede te~~~ ~ 

Hünkarın, Seyfeddini yaverliğe seç. dam hüngür hüngür ağlıyarak yapmak telaş etmiş .. nümayişçilerin maksatla- de idi ve gözlerinde ölümün korkunç se ve yahut fena tenvir ed k]uJ ~ 
mesi de sebebsiz değ.ildi. Aslen Rum istediği bu cinayetin, kendisine şeytan rmı anlamak için, ser yaver Mehmet donukluğu şimdiden belirmişti. Elinin nln gözlerini bozar. Bu bOZU JJl8 P'j/ 
olan bu adam, eski Fenerlilerden, (Le- tarafından ilham edildiğini iddia ede - paşa ile üçüncü mabeyinc.i Yusuf beyi bir işaretile kendisile meşgul olmayıp bassa genç orta me1tteb ~er ;;ı'-f 

d b ] sinde miyopluğu tevlid e e · gofet) ailesine mensub idi. Hayatının rek, bunu yeminlerle temin etmişti. göndermişti. Şükrü efen ı, un arın i)- top başına geçmekliğiıni bildirdi. Sev- yanl uzaktan görememek ve .ıil 
uzun zamanını Avrupada geçirmiş, Pa- Halbuki Abdülhamidin ilk aklına ge- nüne çıkarak: gili köpeğim cLuchs» da biraz ötede kından görmek demektir· b'I' -''/ 
ris harbiye mektebinde tahsil ederek len şey iki şüphe membaı idi. O, bu - Biz buraya millet namına geliyo- kanlar içinde serilmiş yatıyordu. Aynı ~en bu hastalık lise tale da ~ 
süvari zabiti imtihanını vermişti. suikastın; ya Sultan Muradın validesi ruz . İstediklerimiz de, şunlardan iba· obüs 0 güzelim hayvanı da öldürmüş- da inkişaf eder. Bu ıntışa:dJl'· ~ 

Harb ilanından biraz evvel de İstan- tarafından, veyahut harbi çarçoabuk rettir ... Mithat paşa, d~r~al ge~i getir- tü. ia~n fl.;:~iı ~~=~n;;:n ~~ 
buln gelmiş (mevkebi hümayun) te. bitirmek için (Çar) sarayından yaptı- tilerek, makamına geçırılecektır. Mil- Artık cMarie• nin kazanı patlamış, lerln fena olması gibi blrÇ:,_. ~ 

kk ··1 tt· · .' ·· ··11·· 1 k F rıldığını zannetmişti. lct ile padişah arasına ayrılık sokan, ve makineleri ölmüş, pervanesi hareketsiz zaten talebenin gözlerini ra -~,w1 ~ şe u e ıgı zaman, gonu u o ara e- .. . . d M h ıu P"""-~ .. r.... 
ner alayına girmişti. İşte 0 zaman Ab- . Tabııdı_r kı, ~yfeddinin sözlerine i- her işe kanşan. dama .. a .. mut -~aşa da kalmıştı. Geminin her tarafı alev ve sl ihtimal dahilinde oıdu nSP"."'~ 
d .. 1 ı .d R t. b. t .. h tımat edılmemış; uzun uzadıya tahki- azlolunarak, hır yere surulecektır. Or- duman içinde idi. Bütün bunlara rag~ _ nın da az veyahut gayri rıı~u , u ııamı , um cemaa ıne ır eveccu . . . . . be mest bu görme bozukluğu klJl'&t' f 
ve cemile gfütermek için bu adamı da kal~ ~ırışılm_ış~ı. Fakat bu mecnun ser- dunun perişan olmasına . se ~ olan men ( 120) santimetrelik toplar bütün arttırmaktadır. Yapılan ıeı~.i 
(ya' eran) silkine idhal etmişti. se:ının, her ık.i tarafa da intisabı olma- ~erask~r d_e hemen azledılecektır ... E- şiddet ve sür'atlerile ateş etmekte de. yopluğun orta metteblerde addi ~ 

F· k t k d "bd" ki· h e- dıgı tahakkuk etmişti. ger mılletın bu arzuları yapılmıyacak yam ediyorlar, bu toplann yavuz efra- aeıerde ve ünlversıteıerde b SfP'-jl 
a a ne a ar garı ır , er m B .. C .. .. h tbed d" h ld ~ bit oıınuştur· ·O 

selede kılı kırk yaran; ve muhitine gi. . unun uzerine Abdülhamid ona bir ?lu~sa~ uma gunu u e1 pa ı~a ın dı düşmana ölüm saçmakta birbirlerile slnl bu u&u sa ttrııl' fl"!I 
recck adamlar hakkında uzun uzadıya mıkdar para vererek hudut haricine ışını zik_rolunmıyacak .. hatta, camı ka- sanki yarışa çıkmış bulunuyorlardı. vtr etüd saaUerlnde eıe eıerl ~ 

t t t N 1 b l k t 1 ktır tenvlrdir Jd bu da gec ..:ıar r 
tahkikatta bulunan Abdülhamid o ga- a ırmış ı. e kadar tuhaftır 1d, bu a- Pi arı ı e apa ı aca · Allah için çocuklar temiz çalışıyor- mecburiyetinde olan çocUP- wıt6 r 
ileli günlerde bu adamın mazisini esaslı dam bu hadiseden sonra uslanmıştı. Demişti. .. . . lar, düşmanın canına okuyorlardı. Di - mühimdir. uıl .,..... 
bir şekilde öğrenememişti. Sadece, Le- Sakin, münzevi ve temi~ bir hayat ya- . Bu tehdid, Abdulhamıdı titretmiş - reklerimiz yıkılmamUitı. Yağmur gibi Sun'l tenvir gündüz tenvir 
gofet ailesine mensub olduğunu öğren- şamaya başlamıştı. Aynı zamanda, sık tı: . yağan çelik parçalarile delik deşik olup der gibi olmalıdır. ıısed~ ~ 
mekle iktifa e~ti. Bu aile ise, daima sık Abdülhamide mektup gönderiyor; - Hay, hay .. ben ~u mak_amda, ı_n~l- bir gevgire dönmüş bulunmakla bera- Bundan da aynca ba ~,....., ~ 
kibarlığını ve Osmanlılığa karşı sada. Avrupada Osmanlı hükumetinin lehin- letin arzularım .. ycı:ne getırmek ıçın ber bacamız da henüz devrilınemişti. <•> • .. uan il~~,. 
katini muhafaza eylemi'}ti. de ve aleyhinde olan cereyanları bildi- oturuyorum. Musterıh olsu~lar, talep- Birdenbire boğuk bir gürültü işit - ~:== ._ _..., 

.. riyordu. !erini, ehemmiyetle nazarı dıkkate ala- t!m·, düşman ilk torpidoyu bize atmıc:- rtaıı lm ... ı.nna ,..~· 
Halbuki bu adamın hayatı, çok mu. cağun. " 1 ~=~~;;;;~;:;:=:::::::::::::==-""' 

levvestı'. Avrupa da sefihane bir ömür Aradan_ bir. kaç sene _geçtikten so.nr_a tı. Torpido baş tarafunıza isabet etti ; 
Diye haber göndermişti. k ldır d · geçirmı·ştı·. Kısa bir zamanda, bütün ser (S __ ey __ feddın)ın_ bıiraderı vefa_ t et·mış· tı. ve prova topumuzu a ıp enıze yu- N"b•lcl ,/ 
Nümayişçiler; bu vaad üzerine, Şük- M b"lh k da ·· v t:ıo vetiru' bı.tı'rmı"ştı'. Askerlik haysiyetı'nı· Buyuk. s.ervetı de, Seyfeddıne .. ıntıka_l varladı. c arie» ı assa yu arı soy-

ı-ü efendinin emrile derhal dağılmışlar- b k k ı 1 Eczan•l•r kıracak şeyler yaptığı için, Fransız or. eyle~ıştı. .. O zaman gene_ Ab~ulh~~ı- lemiş olduğum gi i ereste ve a asa ~ '7 --' 

dusundan istifaya mecbur edilmis.ti. de b. ır .. me_ktup yazmış; mı.ras ışı .. ennın dı. dolu idi. Bu keresteler o surette istif B• reoe niWci o1a11 ,,& 
Ertesi gece, gece yarısından sonra, ki · · t k · u: ,_., 

Bunun üzeri~ İsviçreye giderek anar- ~allı ~çı~ Ista.~bu}a gelmesıne ~u~aade İstanbulun muhtelif yerlerinde gizli edilmişlerdi . gembının e ~eskı Aparça t.&anbal cihe&indekller: > "" 
s.ist çetelerine iltihak etmişti. Bunlar ıstemıştı ... Hunkar, yalnız bu_ ız_nı ver- parça olmadıkça atması ım an ve A ... ·-rayda·. <Abdillkadifd·f.tt)· . ...ıf r. 

bir faaliyet başgöstermişti. Şükrü e - k A k ba ta f · ...... cıu -~ vasıtasile büyük biraderini tehdid e- mekle kalmam. ış; onu affetmıştı. ihtimali yo tu. nca ş ra ımıza ı- (Cemil). Samatyada: ...-. C ~ 
fendi ile, softaların ele başıları kamilen k d b.. ··k b. lfÜ""-derek, mühim mikdarda para çekmek Seyfeddin Istanbula gelmiş .. h3kkı sabet eden torpil o a ar uyu ır nünde: (Amlnuya). şe ~ 
sessizce tevkif edilerek (Tophan~)ye k 1 k ı b d <Vlı&ll)· istemi.c:ti. Halbuki biraderi. bütün ser- olan mirası aldıktan sonra, Boğaziçin- rahne açrnUitı ki a as ve ereste er u şlr). Fener e: ~-··rıd•: ':JI' 

-s getirilmiş; hapsedilmişlerdi. -1.. ed dışa k 1 d · CNlzım). Şeb.sade~ .,Uç • ('r 
vetini kaybetmiş olan bu serserinin ken de tenha bir köşeye çekilmişti. Artık (ATkası var) raıın en nya ayıyor ar ve enı- Karagümrükt.e: csuad>·~"· 
disinc yazdığı mektubları kuru birer bütün merakını, kotra ile denizde gez- --····-·-... - ............................ - ... ··-- zin üstü kalaslarla ve çikdenelerle kap- CNecatl '-hmed). :eaıır J 
tehdidden ibaret zannederek bu rnüra. miye vermişti. Lakin aradan çok geç- ... !anıyordu. pan). ..-.J. ~· 
caatlere ehemmiyet bile vermemişti. meden; bi rfırtınalı günde, Kireçburnu KEMAL ALTINI ·~LER Düşmanın savurmuş olduğu ikinci Beyotıa ciheUııde~el'/ı<•n~~ 

Günün birinde, kendisine, Avrupa- önünde kotrası devrilmiş; bu macera- '1 torpido cMarie»nin sancak kıç omuz- İstlkl~ caddesinde. cıe: C ~:_.J 
daki dostlarından biri tarafından zarif perest adam da, Boğazın hırçın dalga- Kadm, erkek ve ukeri terz ıi ]uğuna isabet etti ve geminin o kis - ~~t~=~\~~ ~~ (fi' 
bir çekmece gönderilmişti. Zavallı a- lar1 arasında kaybolarak hayattan ebe- mında bulunan deniz bombalannı ber- runakyan>. :sost.anbaJııectl>l·_Jc'.'. 
dam bu çelonecenin minimini anahta- diyen silinmiştL DikkatlBegenilmiyen hava ederek bütün vapuru tutuşturdu. Beşlktaşta: cso:eyınan",aı-~: 1f. 
rını deliğe sokup da çevirir çevirmez, Artık cMarie• son demlerini yaşıyor- Bofazi(i, KadıkoY n > ~~·tf' 

ABDUL .. HAMİDİ ( YILDI~ ) 1 d Gem' · bo 1 d an Üsküdarda: (istelebafl d. et. ıl".",ıdl. müdhiş bir infilak vukua gelmiş, adam. ' ı. elbiselerifl bedeli iade edilir. u. ının yunca a ev ve um rl). Kadıköyilnde: csa-) ge1't11""" 
cağız kanlar içinde yere serilmişti. Va- SARAYINA KAÇmAN SEBEBLER [sütunları yükseliyordu. Mürettebattan yükadada: (Şinasi sıza · 
kıa, aldığı tehlikeli yaralardan hayatı! Karaköy Necati bey Caddesi N. 79 bir kaçı yangını söndürmeğe beyhude naı>. 
güç kurtulmuştu. F.akat; gözlerinden Bu, (Seyfeddin) ~selesinden son- yere didinip duruyordu. Ambarlar ho- ~-------
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===============-===-=================:==:==============::===================-
T. Cumhuriyet Merkez Bankası 

SON POSTA 

işte anahtarlar 
28 Birinci teşrin 1937 Vaziyeti (Baş tarafı 13 üncü sayfada) 

. - Dinleyjniz. Size işin doğruswıu an-

.atayım. Bit: (Yevneek) film kumpanya-
~nın ·· ti ınuessiEo:leriyiz. Kolay kolay Tas a-
:ıanı.ıy k 'ht · aca tipte bir genç aktöre ı ıya-
cdınıız vardı. Birini bulduk öldü. İkinci 

e b' ' ( · .. kır ba~kasının karısile kaçtı. Bereket 
~ reter) imiz, Bayan (Jessie Clevchndı 

sızı işe . clı. 
tnı . gıcıerken görmüş. Tam ara !,'1-

h z tıpte olduğunuzu söyledi. Fak:ıt ben 
cnı. s· . 'h ızın :.<:orku ve heyecan içinde ne 

i,~1 alacağm!Zı görmek istedim. Henı de 

AK T 1 P 
KASA: 

Altın: Safi kilogram 19.558.299 

BANKNOT • • • • • • • • • • 
UFAKLIK • • • • • • • • • • 

27.510.452,74 
12.968. 781,-

767.l63,57 -

Lira 

'1.246.397,31 

PAS 1 F 

~ay• • • • • • • • • • 
ihtiyat Akçen • • • • • • • 

Adi ve fevkalAde 
Hususf •..• 

• • • • • . . . . . . . 1 2.105.172,40 

ırdenb· d" . 
ıı ıre pazarlığa girişirsek ken ını-

kiı:aza. Çe!•e<'eğinizi düşündünı. Bu ŞC'
" e hır <'mri vaki hazırlayıp ı.izi bur&· 
k a getirdik. Şimdi soğukkaıılıhğınııı, 

Oahildelıi Muhabirler: 

Türk Lirası • • • • • 
• • • • • , ___ 1_2_4._1_63_,0_1 __ , 724.163.07 

Tedauüldeki Banknotlar ı 

• • • • __ 4_.s_ı_6,_007_,1_0 __ ~ 

l l58.748.563,

__ 1a_.5_7...,7.4_8_o._-_..ıı 
orku k .. c: b 
1 

aışısındaki hallerinizi gornıu:r 
: unuyorum. Artık size teklif edeceğı

ız llaray :M ı ... ::o 

d arten, esmer adam kadar hatta bPlki 
~d~ b" 1 a çek kendi kendini şaşırtan ır 
·arar} b .. . 

t'.r a .. u sozlerı kesti: 

S
; •• eklıfın i7. umurumda değil. Paranız 
-:ı:ın ı . d 0 sun. Ben zaten daha ilk dakıka-
anber· b iltıl 1 t; işde bir dalavere old•ığunu 

\ıe} arn~ş~ırr.. Beni bu eve daha bir ay ev
..., 

1
• katıbliğinı yaptığım emlak ac~ntası 

k~!anııştı. Gezip, görmüş, G-ıattii sızın 
k· Panyan:7. namına film çekmek içm 
b·talanı.ıştırn Beni rahat bırakın da sız 
<ışınızı . V n çaresıne bakın. 

~ıkt e ... esmC!r adamı içeriye itip o~ada~1 
Jı,.,; ~· l<apıyı iki erkeğin üstüne kilidledı. 

~ııgı indi. 

Jess·. * <'ınd ıe sş:ığıda onu bekliyordu. Heye-
an nefes. kesile kesile: 

; Çok az durdunuz, dedi. 
k:ıld arten: - Bila is lüzumund"~ f:ız!a 
c:~ 

1 
ırn. Pianınız boşa gitti. Sevgili ark:ı-

Gş aıınız ~ ukrırı odada kilidli. f!.:ic;i d' 
~~k - , Yoru l" ız - Bu .. bu ne demek, an.anu-
rn, diye kek ı d' -A. e e ı. 

at>tı i n.Iamadınız mı? Öyle ise anlatayım. 

Hari~teki !tf uhabirler : 
Altın: Safi kilogram 6.544 598 

Altına tahvili kabil Serbest ~övızler . 
Diğer dövizler ve Borçlu kliring baki-

yeleri . · · • • • • • • • • · 

Haz.ine Tahvilleri : 
Deruhte edi. evrakı nakdiye k.arşıhğı. 

K unun 6 ve 8 inci nıaddelenne tev-
an ec1· 

fikan hazine tarafından vaki t ıyat • 

Senedat Cüzdanı 1 

HAZİNE BONOLARl • • • • • • 
TfCARf SENEDAT • • • • • • • 

Eıham oe T ahuilat Cüdanı : 
(Deruhde edilen evrakı nakdi

A _ (yenin karşılığı Esham ve Tah
(vilat (itibari kıymetle) . 

B _ Serbest esham ve tahvilat 

AvanılaT: 
Altın ve Döviz üzerine • • • 
Tahvilat üzerine • • • • • • • • 

Hiııedarlar • • • ' • • • • 
Muhtelif • • • • • • • • • 

b:ı nı Şsız bir odam değilim . Az da oJsn 
~"" aasını \ar. Sizler (Holivut) ta her 
,~JI S t ::~-----------==-----~----~ ıns.ı a ın ala ala önünüze rastgcl"'l heı _.. t 
liini~l da j inden ayırıp satın ~J:ıb!Ject'- os a 
hlık _sanıyorsunuz. Yanıldınız. Ben sa-

bır adam d ğ'l' G e ı ım. 
enç kı.ı:: 

b ~ Çok pek çok müteessirim. derli lt:k ru söyl~yordu. Bunları .söyle!'keıı ür
ı1u hır bebf'ğe benziyen öyle tat?ı bir 
n" l"tışu '-'3tdı kı· Gu" zelligwi Mıırtenın 
&Oı:und ··• 

_ e.n kacmadı. 
~..,, ~utc:f"s~ :- misiniz? Öyle isz bu te-
-...,ı.ıtı.in.. .. • 

_ Uzu ısbat ediniz. 
Nasu? -v . ı:fanı. arın akşam saat yedide b!'n•m o-

tına ın karşısındaki sokak fenerinin al
İŞi .a bekJıyf'.rek. Zannederim ~ s1 atte 

nız Yokt ur. 
- Belk' -

8
.. ı ... Fakat herhalde... . 

ler . oz vermezseniz sizi de yukarıcakı
tirn gıbi şu odalardan birine tıkar t!ı.le-

- Bu ?ı.f art nu Yapamazsınız. 
en genç kızın burnuna soku1dn· 

- 'I'ek • .. ·. rar.ıayımz bakayım bu EOZU· 
- l>ek· f di :t-;e i~ 1 <:rz ... farzediniz ki g..:l m. 
Yarıya "k - c.. bu sanki? .• 

Shıiz. Benden iyi nasihatler dinliyecck· 

- s· ızden m·? 
- :E ı. . 

rfenu vet benden. Evvelii: Şu (ma'kyaJl 
~Ye en saçrr.a şeyden vazgeçmenizi ta~ 

edccew· .. k "krelcr• 
lltıp kı gıın. Sonra şu yukse • ?· ." · 
lliıi sa topuklu bir ayakkabı gıyınme-... 

Ccn k ı ·. ç ız bu ·· 1 -ımekten katı aı. - :€ soz ere gu 
Vet, sonra - s ... . 

- onrasını yarın akşam dinlcı sınız 
ttuı. 1\1cral:t edıp te gelirim sanıyorsu

- l:laJbu'{ı gelmiyeceğim. 
lllt'n Ceıeclksiniz. İşte anahtarlar. He
ten k Yukar, çıkıp arkadaşlarınız• bapıs

,... Urtarınız 
~en · 

glin ·· ç kız ce ab vermedi. Fakat erte<,ı 

Yevmt, Siyası, HavadJs .. ve Halk gazetesi 

Yerebatan. Çatalçeşme sokak, 25. 
iSTANBUL 

"-====='-====-• 
Gazetemizde çıkan yazı ve 
resimlerin bü!üu hakları 
mahfuz ve gazetemize aittir. 

FIATLARI 
1 6 3 1 

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

TtlRKİYE 
yoNANiSTAN 

1400 7ö0 400 150 
:.340 12'20 710 270 
2700 1400 800 300 ECNEBİ = 

Abone bedeli peşindir. Adres 
değiştirmek 25 kuruştur. 

Gelen evrak geri verilmez. 
ilanlardan mes'uliyet alınmaz.. 

C vaP ıçın mektuplara 10 kuruşluk 
e Pul ilavesi liizımdır. 

posta kutusu : 741 İstanbul 
Telgraf : Son Posta 
'fclef on : 20203 

····B;;.k;~··~ü·;·;~~;~··a; .. j~;i;;~~··b;;;;~ı 
müstakbel damadına şu konferansı verı-

yordu: d kı 
- Cesaretine hayran olmasay ım .• -

zımı zor verirdim. Hele paraya kanıp ışı-
ri bırakmadığından ... 

'larmkı nüshamızda: 

İnsanlığa hizmet 
· d Miomandre Yazan: Francıs e 

Çeviren: Nurullah Ataç s<syıtın·~akşamı saat yedide dclik.'lnl'"·" 
ttt. edıgi fcnerın altında beklemiya koş-

~=======~·===~~~-= 
Nafıa Vekaletindena: "l"f'rü ve Berdan sağ ve sol 

1 - E . d da B<'rdıın -regu a o 
~ h' kfıltmeye konulan ış: A ana d 
a ıl sulama kanalları kesif bcdelt 530 000 Jıra ır. pnrc:embe günü saat 15 de 
2 · ·ı · rostlıyan " ~ k ~ - Eksıltme: ll/So>ıtcşrın/937 .. ta:ıwııne Eksııtme Komisyonu odasında a-
afıa Vck.'iieti Sular Umum Müdurlugu Su 

llaiı ~arf usulile yapılacaktır. . kavele projesi, Bayındırlık işlc:i. ge-
3 - İstekliler· Eks 'tme şartnamesı, mu 50 kuruc: bedel mukabılınde 

neı · •· ·~ yi 26 Iıra .: 
S Şartnamesi, fenni 5ıırtnamc ve proJ 

Ular Umum Müdürlüfüiı,clen alabilırler. 24 950 lıralık muvakkat teminat 
4 E'··· ,b J k 'çin isteklılcrın b"t" d'~ · - ~ıltmcyc girıo ı me ı . cdı muvaffakiyetl~ ı ır ıgıne 

Vcrnıesi ve 100 000 liralık nafıa şlerın~ taahhut d~r Nafıa Veka!etinden nhn
Ve bu kabil işleri başarmnkt-ı kabilıye~ı ~lduğilunn. teklif mcktublarını ikinci 
tr:ış ........ "b tmesı ıstekl erın .. J" .ı;,-; k 

• 11Uleahhitlik vcsik~sı ı raz e · ' d S lar umum Müdur u6 .. ne ma -
nıaarı . t veline kn ar u d'lm b ede yazılı saatten bır sna ev d 1 gecıkıneler kabU1 e ı ez. 

Uz ınukab.ilinde verm:?!Cri lazımdır. pr,:,ta 8 0 
an c3806• c6927• 

9.205.500,22 
29.503,34 

__:,s.326.770,71 

158.748.563,-

13.577.480,--
3.700.000,-

38.924.322, 75 

1 
37.984.563,02 

3.781.287,22 -

' 

83.143,99 
~473.585,42 

Ye.idin 

, 

34.561. 77 4,27 

145.171.083,-

42.624.322, 75 

41.765.850,24 

8.556.729,41 
4.500.000,-

16. 472.436,-

335.622. 756,05 
- -- -- - -

1 

Deruhdc edilen evrakı nakdiye 
Kanunun 6 ve 8 inci maddelerine tev-
fikan hazine tarafından vaki tediyat . 

• Deruhde cdi. evrakı nakdıye bakiyesi. 
Karşılığı tamamen altın olara.k ilave
ten tedavüle vazedilen . . • . • . 
Reeskont mukabili UAveten ted. vazd. 

Türk Liraıı Me11Jaahı 
Döviz T aahhüdatı: 

Altına tahvili kabil dövizler • • • • 
Diğer dövizler ve alacakh kllring ba-
kiyeleri . • • • • • • • 1 • • • 

Muhtelif t 

2 Mert 1933 tarihinden itibaren: 
Iskonto haddi % sı Altın üzerine 

TÜRKiYE 
CUMHU RİYETI 

IAAAt. 

1 

145.171.083,-
19.000.000,-
12.000.000,-

682.361,94 

1 31.888.758,49 

YekUn 

avans o/o 4J 

biri 

öksUrenlere ve 
göAU• nezlelerine KATRAN BAKKI EK 

Lira 

15.0oo.ouo,-

6.621.180,10 

176.171.083,-

15.050.135,10 

32.571.120,43 

90.209.237 ,42 

335 622. 75G,05 
~- - :n 
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E'llME 2 11.LO $Cl<ER, 
3 l<lıllAN02 <,İLEK 

P.EC ELİ C..ONl>t\\İH ••••• 

A s 

BAŞKA, l'ıA~K .... tı! 
l Mİ\\El>lftSllH2 ? 

I 

A 

TAllİİ KllıHV"' •• !f' 
8İlMl VORKll>lrtl"l? 

tılZ N"~ll.. 9A'l'>l\Al· 

~IHl2? V~ME.Mtl\ 
iÇIN. T{Bil M."YAI\ 
\\,ILIR . 

Yarım yaOh gece ve deniz kremlle 
Menekı• ve acıbadem 

Yağsız Kar Kremi 

ACIBADEM Y AGI 
KREMİ 

Çilleri, sivilceleri, ergenlikleri izale eder. ihtiyarlan 
gençleştirir, gençleri güzelleştirir. 

HASAN lamhıe ve muAaaına dikkat. 

~EKTA PATI 
' .. ; 

Basar memeıerlala AN Jj V j R OS ile tedavisi 
iç ve dış basur memelerinde, basur memelerinin ~r: türlü 
iltihaplarında, cerahatlenmiş fistüllerde, kanayan basur me· 

melerinin tedavisinde daima muvaffakiyetle ıifayı temin eder. 

Şark ispençiyari Laboratuvarı, Istanbul 

1 

SON POSTA 

!!!!!!§ 
l!NUTNAYllY: 

TABİİ ... ANYAK 
8"KK°'l \. "-1\0°' 
~ATILIR.! ANIH "I 
~H:. P 61\ K "ll>AN 
A\.IR , 9Ab ı llı 

·ıc,:ı R 1 P. I 

stw İ\.~~ ~ı.nıt.M! \ 
6UR4~1 8A!<l<A\. 

A~ı ,..r::c.İi;ıM 
TAt ll KAN' 
ıu Rl; Otllı 1.• • . ) 

61.\\U .lDAN 1<.\ZIM, 

~O~IJK ~A'l~LARl>'
CA!lAN/\ İ (\Rİ RIM
~·. ~ bOİ\J~ 

l 

>OGU?A KARŞ! 
TABİİ KANYAK -

OÜll.ANI J 

Babac~ğ~WI ~ 
JıaSiil. ı"Cll. ~ 

1?,e}fgi ~k ı~ l 
S ılffJASlU J/~ft.~ o ' ç~~ t• ~ o Ja. ~0' ~ ".1)~~71lifi 

). , ~/ ,'Jt I 

/:::,:f., ~ l/hı 

Arsenof erratose 
içti. Demir, yumurta akı ve 
arsenikten yapılmış bu 
şurup çabucak babacı
ğımın iştahını açtı ve 
eski kuvveti yerine 
geldi. 

Arsenoferratose 

OSMANLI BANKASI 
T'ORK ANONİM ŞİRKETİ 

TESİS TARİHİ : 1863 

8erma7at: ıo.tH .... lnıllll llra.u 

Türkiyenin başlıca ıehirlerile 
Paris, Marsilya, Nis, Londra ve 
Mançester'de, Mısır, Kıbrıs, Irak, 
İran, Filistin ve Yunanistan'da 
Şubeleri, Yugoslavya, F.omanya, 
Suriye ve Ytaıanist.lnda Filyalleri 
vardır. 

Her turlU banka muamereıeri 
yapar. 

ANKARA DA 
AKDA 

Kitap Evi KAatçılık 

BUtun mektep kıtaplorının satış 

yeridır. Meklep kırtasiye çeşitleri 
en mnsait şartlarla temin edilir. 

Tel. 3377 

Sarıyer Tapu Sicil l\lohafızlığından: 
Sarıyer kazasına tabi Uskumru :Cöyünde 

kilise ve kule mevkllnde eski ve Yen! 19 N.lı 
tnrla sahibi İsmail bu gayri menkulünü n. 
hara sntmak için idaremize müracant eyle
miş ve bu yerin tapuda kaydı bulunamadığın 
dan senet.siz tasarruf ahkamına tevfikan 
senede bağlanacağından gerek eşhası hakl
kiyeden ve gerekse eşhası hükmiyeden bu yer 
hakkında tasarruf iddia eden varsa ellerin
deki tasarruf vesikaları ile birlikte tarihi ı
lfından on beş gün zarfında Sultannhmette 
tapu dairesinde Sarıyer tapu sicil muhafız
lı~ına müracaatları UAn olu ur . 

....... --····-······························ .. ········ .. ·· 
ilan T arifemiz

1 

Birinci •ahile 400 kuruı 
I kinci •ah ile 250 » 
Üçüncü •ahile 200 » 
Dördüncü aahile 100 » 
iç aahileler 60 » 
Son •ahil• 40 » 

Muayyen bir müddet zarfında fazla
ca mikdaıda ilan yaptıracaklaı· ayrıca 
tenzilatlı tarifemizden İl) tifade ede
ceklerdir. Tam, yarım ve çeyrek sayfa 
ilanlar !çin ayrı bir tarife derpiş 
edilmiştır. 

Son Posta'nın ticari ilanlarına ald 
işler için şu adrese muracaat edil
melidir: 

tıincllık Kollektll ŞirketJ, 
Kahramanzade Ban 

Ankara cadd .. l 

J 

· Yalnız güzel diş değil, 
g'bi sağlam diş yarabr. Bunun 
iç:n daima RADYOLIN kullanmak 

ve günde 3 defa dişlerinizi 
onunla fırçalamak kafidir. 
DAiMA RADYOLIN 

Sabah, öğle ve akşam her yemekt 
sonra günde 3 defa dişlerinizi 

f ı rç a 1 a y ı n ı z 
~ ........................................... ~ 

ÖKSÜRÜK 
En muannit öksürüklerle 
bronıit, astm, ve boğmaca 

öksürüğünün kat'i ilacı• 

dır. Göğüsleri zayıf olan· 
lara vikaye edici tesiri 

şayanı dikkattir. 

8UtUn eczanelerde 
bulunur. 

lngiliz Kanzuk Eczanesi 

Beyoğlu, İstanbul 

Dr. A. K. KUTİEL 

ŞURUBJ 

Son Posta :Matbaası ~ 
. M .. d" .. Selim ıustP1' 

Neşrıyat u uru: 


