
1 ~ugOn 16 Sayfa l 
,HALKIN e6zD 
!!ALKIN KULA61 

D 1 L 1 

8 -No. 2612 yazı ifleri telefonu : 20203 CUMARTESİ 8 - tKtNciTF.ŞRİN 1937 İdare itleri telefonu : I0203 

''Çin • Japon ihtilifı 
kolaylıkla bir cihan 

harbine inkılib edebilir,, 

Kalkınma plinı 
----------------------------~ 

Kabinenin begannamesi 
kat'i şeklini aldı 

icra Vekilleri Mecliste toplandı 
Maliyenin vergi ıslahab etrafındaki faaliyeti kabine 
meclisten itimat aldıktan ıonra mevzuubahs olacakhr 

Ribbentrop Romada Kont 
Ciano Ue görüştü 

Londra 15 (Hususi) - Hitlerin fev
ka!Ade murahhası Fon Ribbentrop bu
gün Romaya varm.ıı ve hariciye nazı
n Kont Ciano ile uzun bir mül!katta 
bulunmµştur. 

Fon Ribbentropun bu ziyareti, İtal
yanın Alman - Japon antikomünist 
anla§masana i§tirakile alikadardır. 

Maahua, İtalyan ıazeteleri bu hu
austa ademi malılmat beyan etmekte 
ve Fon Ribbentropun hususi bir ml1-
yonla Romaya gelmff oldujunu yaz -
maktadırlar. 

(DetHsmı 2 inci •vfa.da) 

\. --' -----------···---· .. ·····--·---
Celil Bayar 
Hükümetinden 

Ankara. 5 (Hususi) - İcra Vekilleri 1 tır. Daha evvel toplanacak Parti gu
hey'eti bu ak§am Mecliste geq vakte rubunda, gurup azalarına hükUmet 
kadar devam eden bir toplantı yap- proaramı etrafında izahat verilmesi 
mıştır. Bu toplantıda hazırlanDllf bu- muhtemeldir. 
lunan kabine beyannameli ton bir tet- Proğram Büyük Şef Atatürk'ün nut
kikden geçirilmi§ ve kat't pkliııt almlf- kunda.ki esasların bir tatbik planı ola
tır. caktır. Celal Bayar hükUmetinin 

CeW Bayar bu beyannameyi Mecli- programındaki diğer bir hususiyet de 
sin pazartesi toplantısında okuyacak- (Devamı 2 inci sayfada) 

Meclis dün toplandı, 
encümenler seçimi yapıldı 
lımet /niJnlJ, Dolıtor Re/Ilı Saydam, Recep 

Pelıer, Muhit. Erlımen teıktl•tı •••lge 
•11eBm•nlne ••clldller 

Bu yılın 3 aylık hasılab geçen yılın 3 aylık haaılabndan 
iki buçuk milyon lira fazla 

50 yaşlarında İhsan f.smınae Dfri ev • 
velki gün Aksarayda bakkal Nikf orun 
dükkAnı önünden geçerken, dükkan ka

(Devamı 3 üncü ıayfada) 

Münakale ve 
Muhabere 
Vekaleti 
Ankara 5 (Hususi) - Hükumet maki

nesi yeni ihtiyaçlara göre organize edi -
]inciye kadar Ziraat Vekaletine bir vekil 
tayin edilmiyeceği, bu vekilet işlerinin 
İktısad Vekili tarafından tedvirine devam 

• 

olunacağı tahakkuk etmiştir. -
flerıde Vekllctlerin alması muhtemel Anadolu hatlannda çcıl1fcın büyük ve yeni lokomotiflerden biri 

yeni tekiller aras.ında bir münakale ve .. Devlet .. de~iry.olları~da nakliya.t işle:-i l l~~lıkl~.r . y~z.u~.den her gün. trenlerin g -
muhabere veklletı kurulacağı tahmin o- gunden gune ınkışaf gostermektedir. Ten- tırıp goturauğü yolcular bır gün evvel-
lunmaktadır. &ilAth biletler, aylık kartlar ve alr ko - (Devamı 2 inci sayfada) 
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Yazı Çok Olduğa /çin 
Bugan Konamadı 

Devlet demirgollarının 
Hasılatı artıyor 

(BQ.l tarafı 1 inci sayfada) 

ki.Öe nazaran mtihakkak bir çoğalma nr
zetmektedir. Mahrukat, hububat, inşaat 

malzemesi ve maden nakliyatı tarüele -
rinde azami tenzilat yapılmıştır. Her !f.in 
nakliyat işlerinde çalıştırılan yük va -
gonlarının sayısı 2500 den aşağı düşme -
mekte, muhtelif iskelelerden 1500 den faz
la vagon doldurulmaktadır. Demiryolla
nna uç olan limanlarda hamule alan ve 
veren vapurların sayısı bazı günlerde 15 i 
bulmaktadır. Fazla 11akliyat dolayısile 

muhtelif merkezler arasında doğru mar
şandiı postalan ihdas edilmiştir. Bu se -
bcblerden devlet demiryollarının vari -
da.tı her sene mühim miktarda çoğalmak
todır. 1936 senesi haziran, temmuz ve .a
ğustos aylarında Mesajerl, seyri seri eş
ya, seyri adi eşya, yolcu hasılatı, yolcu 
ağırlığı hasılatı, liman ve iskele hasıl tı 
altı milyon lira iken 1937 senesi ayni ay
larında yapılan hasılat sekiz buçuk milyon 
liradır. Bu suretle 1937 senesi üç aylık 
hasılatı bir sene evvelkine nazaran iki 
buçuk milyon lira fazladır. Yapılan tah
minlere ve elde edilen malumata göre 
1937 senesi hasılatı bir sene evvelkinden 
on milyon lira fazla tutacaktır. Günden 
güne büyüyen devlet demiryolları şebe
kemizin ihtiyacını karşılıyabilmck ve 
teknik sahada vaki terakkileri ve inki -
şalları daha yakından kavramak mak -
sadile devlet demiryolları idaresi her 11e
nc A vrupaya talebe göndermektedir. Ha
len Almanyada devlet demiryollan he
sabına staj gören 25 talebe vardır. Bun
lar gelince Avrupadaki usulleri aynen 
tatbik edeceklerdir. 

* Devlet demiryolları idaresinin tesbit 
ettiği rakamlara göre, 1935 haziranı ile 
1936 haziranı arasındaki bir senelik za
man zarfında, Aydın hattı hariç olmak 
üzere 3,977,889 yolcu taşınmıştır. Ay -
dın hattında, 1,761,758 yolcu nakledilmi§
tir. 

Gene Aydın hattı hariç olmak üzere, 
13232 ton bağaj, 11,084 ton da mesajeri 
eşyası nakledilmiştir. 

Ayni zaman zarfında, 235,250 davar. 
10,352 de sığır taşınmıştır. 

Alman - Japon, 
ltalgan paktı 

(B~tarafı J inci sayfada) 
Diğer taraftan bir İngiliz gazetesi

nin istihbara tına göre Fon Ribben
trop, İtalyan ricalile Avusturya hak -
kında görüşecektir. 

Yani, Avusturyanın Almanyaya il
hakı hususunda İtalyanın muvafaka. -
tini almıya çalışacaktır. Bu arada 
müstemleke meselesinin de etraflı 

bir surette görüşülmesi muhtemeldir. 
Her halde, vaziyet yarın tavazzuh 

edecektir. 
--........ ... , . ., _ww,.,,...._ .. ,~_.... • .._. .. , 
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SON POSTA 

Resimli Makale: X Bugün, yarın X 

Spor bugün her hangi bir hastalığa karşı vücudumuzu 
muhafaza eden çelik bir zırhtır. 

Spor yarın muhtemel bir ıtavaşta dü§IIUlll hücumuna kar
şı nefsimizi koruyacak en mükemmel bir vasıta olacaktır. 

( so :z 
Briand kılığına 
Giren maymun 

Yalnız hayvanlann lftlrak etilli bir 

maskeli baloda bir ıempan2:eyi fU gör

düğünüz kılığa komuşlar ve eline de ü
zerinde cBriand» yazılı bir kart tutuş.. 

turmuşlardır. Maymun baloda yapılan 

kıyafet müsabakasında birinciliği kazan

mıştır. 

Malılnı olduğu üzere Briand, Fransanın 

eski ve meşhur başvekillerinden biri idi. 

Sizi mes'ut edecek bir 
aşk reçetesi 

Lady Stamp 34 .senedenberi gürültü -

süz evlilik hayatı süren ve dört başı ma

mur mes'ut bir yuva kuran bir kadındır. 

Ona göre mes'ut yuva reçetesi §U iaçlar

rl n yapılmı§tır: 

1 - Sevmelisiniz! 

2 - İlk aşk harareti geçtikten, sön -

dükten ıonra menfaat ve his birlikleri 

bir olan bir arkadaşlık tesisine çalışmalı

sınız. 

3 - Niklihı ebedi olarak teltıkki etme

lisiniz. 
4 - Her iki taraf için de müsamaha ve 

f edakdrlık icap eder. 

5 - Zevk ve düşünce hususunda azami 

serbesti kabul edilmiştir. 
6 - .Yilz güzelliğinden ziyade ruh gü

zelliği arayınız. 

ARASDNDA) 
·-------------------------· HERGüN BiR FIKRA 

lf tara çağırı!an obur 
Oburun btri, zenginin evine i~ara. 

gitmi§. ObuT fırsat bu fıTsat diye her 
11emekten fazla fa.zla almı§, vemi§. Sı
ra baklavaya gelmi§. ObuT, birbiri ar
kasına beı tane baklava 11edikten sonı
ra fenalcı§mış.. Ev sahibi doktor ça -
6ırtml§. Doktor, oburu muayene et -
mi§: 

- Mideden, demi~, bir hap veririm. 
Onu yutunca bir şeyi kalmaz. 

Obur gözlerini cıçmq: 
- Ben hap fildn yutmam, demi§, e

Dar midemde hapı alacak kadar boş 
yer olduğunu bilsem, orcıyı hapla dol
duracağıma bir lokma baklava daha 
yerim. 

Öldilkten sonra bile 
Şaka yapan adam 

1 

Bütün hayatında şen ve ıakacı olan 
Amerikanın Bufalo şehrinde zengin bir 
tüccar, öldükten sonra da fakalanna de
vam etmek çaresini bulmuş ve bunu bı
raktığı bir vasiyetname ile temin etmiş
tir. Bu vasiyetnamesinde: 

cİhtiyar karıma sevgilisile avunmasını 
vasiyet ediyorum. Bu suretle zannettiği 
kadar abdal olmadığımı da anlatmak ir.
terim. Oğluma da kendi işile yaşamasını 
vasiyet ederim. Oğlum yirmi beş sene -
uenberi benim kendi işini takdir etme
mi istiyordu. Bunda hata ettiğini kendi
sine miras bırakmamakla anlatmış olu
yorum. Yalnız kızıma yüz bin dolar bıra
kıyorum bunun da sebebi, kendisini de
ğil, fakat müstakbel kocasını memnun 
etmektir.> demektedir. 

Dünyada 75 mi/gar kuş 
mevcudmuş 

Londra tavukçuluk cemiyeti İngiltere
de 200 milyon kuş bulunduğunu (acaba 
nasıl) hesab etmiştir. Bu cemiyete göre 
başka memleketlerde kuş mikdarı !ngll
tereye nisbetlc pek az bulunmakta im'§. 
Bunun da sebebi kuş yuvalarını bozan·ıar 
ile faydalı kuşları avlıyanlara karşı İn
giltere kanunlarının şiddetli ceza vermc
s!nden ileri gelmekte imiş. 

Bu istatistikler 1,800,000 i serçe olmak 
üzere Londrada üç milyon kuş bulundu
ğunu kaydediyorlar. Gene bu istatistikte 
bütün dünyada mevcud kuşların mikda
n 75 milyar olarak hcsab edilmektedir. 

13 ayda doğan çocuk 
19 yaşına girdi 

Resmini gÖrdülünüz çocuk bundan on 
üç sene evftl, ölü olarak dolmUlt tevel
lüdünden ancak üç buçuk .saat lıOill'& sun'! 
teneffüslerle hayatı kurtarılmıjtır. 

Çocuk, normal bir tekilde 9 ay yerine 
13 ayda doğınuştur. Yedi doktor annesi
ni muayene ettikleri ve ameliyata lüzum 
gösterdikleri halde buna cesaret edeme
mişler ve ancak 13 üncü ay biterken 
doktorlardan biri, ben bu işi yaparım di
yerek, çocuğu almıştır. Fakat çocuk doğ
duğu zaman cansız olduğundan sun.'.i te
neffüs yapurmı~ ve nihayet kurtarmışhr. 
Şimdi 13 yaşına varan bu çocuk, nor

mal çocuklardan bambaşkadır. Kendi ak
ranlarından daha olgun görünür. Zekası 
harikuladedir. 

Sfenks'in karşısında dans 
eden dansöz 

Fransız dansözlerinden biri kocasile 
birlikte Uzakşark seyahatinden Fransa
ya dönerken Kahireye uğramış, Gizeh
teki Sfenks ehramının karşısında ve tam 
gurup vaktinde soyunarak dansetmeğe 

başlamış, kocası da aşka gelip fotografı
na sarılarak karısının resmini çekmekte 
iken bir polis görünüvermiş ve kadına: 

- Lutfen giyininiz ve karakola buyu
runuz, demiştir. 

Karakolda, verdiği ifadede kadın: 
- Ben dansözüm. Son güneş hüzme

lerinin akislendiği, Sfenksin karşısında 
vecde geldim. Soyundum dansederek, 
ona en kıymetli hediyemi sundum, de
m iştir. 

İSTER iNAN, İSTER İNANMA! 
Meslekdaşlanmızdan biri dün çıkan nüshasında: mez. Fakat vücudumuzu taşıtacak tramvay arabası bul -

makta zorluk çekerken üstelik bir de eşyamızı taşıyabile
cek bir tramvay arabası bulabileceğimize biz inanmıyoruz, 
amma ey okuyucu bu güzel talebin günün birinde kabule 
mazhar olabileceğine sen: 

- Hamallık kalktı, yük tramvayı isteriz, diyordu, İstan
bulda oturup ta arasıra uzak semtlerden eşya taşımak mec
buriyetinde bulunanlar arasında bu talebe can ve gönülden 
iştirak etmiyen tek kimse bulunabileceğine ihtimal verile-

İSTER 1 NAN, l STER İNAN M A1 

r 
Sözün Kısası 

Terbiye .. 
Riya .. 

E. T:ılu f: B ir dost evine misafir gittiJ1'1.rd 
radan, buradan konUŞU1° ·ot 

Evin küçiik kızı da aramızda dola~ 
kendi kendine, uslu uslu oynuyordU· 1 · 
Kapı çalındı; bir misafir daha ~ ~:ı. 

Bu, çok şişman, çok lakırdıcı ve guı 
cü bir bayandı. .. %111" 

Ev sahibi kendisini nezaketle k~ ~0-
dı, yer gösterdi. Sonra, birdenbire bır 
şeye büzülüp somurtan kızını çağırdı: 1 ~ . eU 

- Gel, evladım! Bayan tcyzenın 
öp. r;, 

Çocuk kımıldamadı. Durduğu yer el 
temiz ve güzel bakışlarını bizlere ~ 
ederek adeta istimdat ediyordu. A.n r' 
nin, -gözlerini büyüte büyüte vaki ist'~t' 
:arı üzerim>, çaresiz kaldı, istenıiYe ğl 
miye bir kaç adım att.ı ve uzatıl~ Y8 JtSl' 
ve rutubetli elin üstüne soğuk, :iSte 

0
, 

bir öpücük kondurdu. Ve sonra hızl<i 
dadan kaçtı. ~ 

Misafir bayan çok oturmadı. B ırıı 
hangi terzide provası varmış. Gitti. ~ 

O çıkar çıkmaz ev sahibı, bayan b3 
dert yanmağa başladı: J.. 

- Bizim kız, gittikçe terbiyesiZ. ,-a ~ 
oluyor. Ne yapacağımı bilemiyoıı1f11" dil' 
kadnr uğraşıyorum: Sevdiği, hoşlntl 1" 
insanlara nazik nazik geliyor, sel~(.) ~ 
riyor da, sevmediklerine bir türlii r" 
naşmıyor. ~ 

Biraz evvel, ben geldiğim zanıııil• U' 
cuğun nasıl bir tehalükle kucnğııtlll ~O' 
Jarak, mini mini kollannı boynuına tol 
ladığını hatırladım ve için için ~ı?' 
duydum. Sonra, bu endişeli anneye 
elim ki: ..1J 

.. ıiiJeı.----- Kızınızın bu hususiyetine u bllı 
yerde, bilakis memnUıı olun. Bence~~ 
onun seciye sağlamlı~a, doygu .bll P" 
yetine, ve hakikat sevgisine deh1dır. tle'I 
zı tezahürat nedret kesbettikçe loyrtl~ 
.nir. Kızınızın bazı kimselere göste ,rı 
dosUuk ve muhabbetten, o kimsele: ~ 
kile memnun ve müftehir olurlar.' ; 
bilirler ki asla cali değildir. 1stıstı a1 

~uev· 
herkese karşı mütebessim ve ınu rdşll 
davranmağa istidat gösteren çocukl~ }ltıJ 
ben korkanın. Bunlar büyüdükçe :e1,r 
keli olacak bir takım küçük sahteJ<a! 

11
rf 

dır. Tıpkı, çocuk sevmedikleri halde. .-ı,,,
size cemile yapmak, annelik duıgtl1!~ıı• 
z.ı okşamak maksadile, kızınızın yu u
gülen dostlannız gibi. Çocuğun taP b~ 
VP fitri psikolojisi böylelerini çarÇllarl:t" 
fürkeder. Bu adabı muaşeret sahte!< 1'1-
ğı. modern sosyetemizin zaaflarında:;s9': 
ridir. Bırakın, kızınız hissiyatında, 

1 
rsı 

yatını izhar hususunda ser.best od~ 
büyüsün. Bundan kendisine zarar 
bilakis fayda gelir. 

- Öp amcanm elini.. ı11r • 
Emrini alıp da, onu, tehditkAr rı~Y''f' 

l;ır altında kerhen ifa eden çocult tı "t 
rılıştınlıyor demektir. Zira duyJJl8~ığı0rl• 
sevgiyi, sahte, asılsız bir teveccübU 

1 

izhara davet ediliyordur. ııı ' 
Tabiata bizden çok daha ya}oll b~I' 

nan çocuk ruhunu tabiilikten aylr 
kalkışmak hatanın en büyüğüdür· t ~ 

İhtimal ki, kızınız, daha ziyade J>it 
ile, sahtekarlıkla mevki temin edil~~ ' 
sosyetede etrafına çok az dost toP ~alı' 
caktır. Fakat onun kazanacağı bU ~ 
9ut dostluklann gerçek ve sağlaIJ'1 
ğından emin olunuz. deet' 

Herhalde. çocuğu gfıya terbi~e e şşılıı" 
ğim diye, kendisine şimdiden rıY11 

mayınız! 

Kalkınma 
Planı 

(Btı§Uırafı linci sayf~yeciol 
umumi bir kalkınma plD.nı edit· JJil
alacak olmasında görülıneıct ~ f;P' 
hassa Maliye, Ziraat İnhisaI'la~ ııııısid' 
düstri işletmelerile dış ticareti ifl &r 
bakımınd<ın açılan yeni de\lfeil ere ~ 
ğerli hususiyetlere ve fa~iY~~· 
sile teşkil edeceği kanaati artJSl~ 
Bütün mali faaliyet cihazları e](. tıft' 
tam nhcnkl! bir çalışma ve eırırs.sıııcJ' 
Hği temin? birinci vazifeler 

8 

yer almıştır. ~u ' 
Maliye Vekaletinin vergi.· esıııde "': 

rafında yeni direktifler d~if ~ 
aliyete geçeceği haberlen ü ~ 
Böyle bir faaliyet pazartesi ~ 6oııt' 
kumet Meclisten itimat aldık 
mevzuub:ıhs olacaktır. 
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Brüksel konferansı Japonyaya 
\'ereceği cevabı kararlaştırdı 

Alsas - Loren davası 
tazelenirse ne olur, 
netice neye varır? 

Brüks 1 5 ~ k k k nf ransı Japonyaya diyeti müşkülatı mucib olduğu takdirde bütün hnklan 
\1 e (Hususı) - Uza şa:r 0 e ' ı k ·ı kk k'l eı·ııecek b . "tibarile bir anlaşmaya mahfuz kama şartı e muva aten konferanstan çe ı • 
~arrnıştır cJeva ha~kında hptrensılp 11 ak müzakereye giri· meğe amade olduğunu bildirmiştir. 
f . aponya ıle mu eme o ar ak k f ç· h • ı· · ·· ecek olan k'" ilk k . ,.. 1 J pon cevabından sonra Spa on erans namına ın murahhas eye ının mu· 
tayin ol ukç omıte aza an, a zakeratta bulunması nrzusunun umumt olduğunu bil • 

unaca tJr. · · · İt 1 hh d · "zh t · ı· Çın m ahh . . t ettiği murahhas dırmıştır. a yan mura nsı a aynı arzuyu ı ar c mış ır. 
hey'etin ~:. h ası Wellıgton Koo :,ıY;::Ueceek nota hak - Londra S (AA.) - B. Eden, tayyare ile bugün öğle • 
~ına un asıran ~ap~n~ay~. gokn t esnasında mevcu- den sonra Brükselden buraya dönmüştür. 
~reyan eden şımdıkı muza era 

Belçikada türeyen yeni Japonlar Şlmalf 
bir Stavisky tutuldu Çin demiryolunu 

Julius ismini taşıyan bu adam ıoo milyonM lsv~çre ele geçirdiler 
frangın dan fazla kıymette sahte senet surmuş 

Londra 5 (Husus!) - Şanghaym im • 
. Anısterdam (Hususi) _ Holinda ad· ı ka kurarak kıymeti lOO milyon İsviçre tiyazlı mm takası civarında bulunan Nan-

lıyes!nin nı" · ·· · l' J ı·us frangından fazla kıymette sahte sened ve tnu'da mülteciler ı"çın· bı'r emnı·yet bölgesi 
~ uracaatı uzerıne po ıs u ı " - ka · 
1· ar.mat iı:;minde bir adamı tevkif etmiş • çek imal ederek surmktı~dFa tkanıhay;t ayrılması hususunda Çin ve Japon ma-

Bu dava Fransa ile Almanya arasında ilk defa ne 
zaman çıkb ve ne gibi saf balar geçirdi? 

ır. Bel "k f me·Jdana çı ıs"• an çma&a kamları ar d ı h~ ı l uc:tur d çı a Stavisky'si ismini alan bu a- oyası J • asın a an aşma ıısı o m ~ • 
a~, Almanyada çok haTeketli bir hayat mecbur kalmıştır. . Bu emniyet bölgesinin bir kısmı, Fran- 1870-1872 harbfnC!'e, Stdanda :Almanlara kari' k4h1cm1 nırett« mağl~b olan " 

geçıı·dikten . 1 . Bu işten dolayı bır çok devlet adam • sız imtiyazlı mıntakasının dahiline ka • teslim olmak mecburi11ıtiw kalan Franıız imparatoru iiçünctl NapoZ11on, Almall 
)a sonra Belçıkaya ge mış, ne , .. ··nmektedı'r. Son hı"ı"kO- ltt'had • ..r.cuda ti ma .. ki Alma b LZ1: P B'- k1- b 

Pinışsa yapmı§, Belçika milli bankasın- lan da mes ul goru dar uzanmaktadır. ı ını vu gı rm o ~ •• n Gf"•l\.M• rem Wlm4T * benı ,,. 
dan k0 ndisi b" k . k k d' aç met buhranının da bu işle allkası oldu- Tokyo 5 - Hoqi gazetesine göre hüku- Uzun yıllar Fransa ile Aiman•a ara • j liiiıı mürakabeal altındadır. MahalU ı·m • tır ~ ~ ne ır aç mılyonlu re ı - . . . dir .. • J 

nıış. Blaharie Norderbank diye bir ban- ğu ıddıa ~ılm:~te · met mahfellerinde Çine ilanı harb et • sında dol~urulmaz bir uçurum ıibl iki 

1 

tJyazJımna 60n derece :sadık olan Alsa .. 
~ .... - r -~- ....... ,.,,, - ... "' .... - B 1 mek temayülleri artmaktadır. milleti ayıran Asas-Loren davası, ıon Lorcnlilcr, harbden ıonra kendilerine ya-
l eni meb'u_s_______ Yunan ve u gar Bu fikri müdafaa eden bilhassa balı - siyasf hadiselerin müessif bir neticesi o- pılan bir nevi müstemleke muamelesin. 

riyedir. Fakat ordu bu fikre muarızdır. !arak tekrar canlanacaia benziyor. Hit • den son derece infial duydular ve Fran • 
Namzet 'erı· Kralları Londrada Ordu ilanı harb etmekle Japonyanın ler tarafından alenen irad edilen bir nu- radan, büyük bir fiddetle kendilerin• 

ı~ harici münasebetlerinin bir kat daha güç- tukta, iki millet arasında artık bir toprak muhtar bir idare verilmesini istediln. 

ilan edz.ldı• görüşecekler Jeşmesinden endi§e etmektedir. dav.ısı kalmadıtı bildirllmi§tl. Bu nutuk, Bu emellerine muvaffak olamamakla be· 
Şanghay 5 (A.A.) - Japonlar Şukia - bu şeklile, Alsas-Lorınfn, Fransa tara - rah<'r ıenlJ bir ademi merkeziyet temiıı 

tJb Ankara, 5 (A.A.) _ Bayazit sayla\'ı Londra, 5 (Hususi) - Pazar günü Pa· kio hizasıncta bef mavna ile Suçen neh· fmdan ilhakının Almanyaca tamamen ka- etmif bulunmaktadırlar. 
!) eydullah, Kütahya saylavı İbrahim, risten buraya gelmesi beklenen Yunan rini geçmeğe teşebbüs etmişlerse de Çin bul edilmi' oldufunu 1flwn etmif o1u Elli Fran ve Cermen imparatorluk -
\r ~kılıç'ın ölümleri ve Zonguldak sayla- .kralı Georges'un burada bulunan Bulgar toplarının ateşi karıısında geri dönmefe vordu. Bu kat'! ve resmi beyanata raf • lar1!ıı:ı milltekasında bulunması, bu ara
~l r. Mitat Altıok'un istifası üzerine bo- kralı Boris ile bazı ıörüşmeler yapacağı mecbur olmuşlardır. Çin topçuları men bu meselenin tekrar mevzuu bahsol- zinin zaman, zaman iki tarafa intikal et-
le ~n Bayazit saylavlığına Sıhhiye vekA- söylenmektedir. mavnalardan üç tanesini batırmışlardır. mas.ı, iki memleket arasında mualllk du- mesini mucib olmuı ve bu yüzden Alsas-
)" tı ınüsteşarı Hüsamettin Kural, Kütah- İki Balkan hükümdarı, memleketle- ŞimaU Çin demiryolo rnrı siyasi V'! fktısadl meselelerin bir türlü Lorm de, iki lisanın ihtilatından mnte -
.;~ 8~.Ylavhğına başvekalet husus! kalem rini alakadar eden siyasi ve iktısadi me- Tokyo 5 (A.A.) - Japon kıtaatı Juet- hal ve fasledilmek istenilmemesinin bir Vl?llid bir iki dillilik vaziyeti hasıl ol • 
~ lldurij Vc.-dit Uzgören ve ZonguldEık seleleri gözden geçireceklerdir. zes'i işgal ederek fimali Çin demriyol • neticesi olmak lhımdır. Bu davayı, biraz muştur. Fakat mahalli an'aneler, halk 

Ylaviığına eski Erzurum saylavı tarih farını başt3!1 bap ele geçirmiştir. daha teşrih edebilmek fçfn Aıau.;Lorenin elcscriyetinin kullandığı dil, hars tesi • 
~Oğrafi N ti a·· Cel'A/ Bagar Pekin - ffankov hattı üzerinde Changt- mazi ve halinden bir nebze bahsetmek, ratı ve maziye olan b .. .ır.lılık bakımından " . Ye öğretmenlerinden eca u - a "'l> 
04erı p t' . •. he'yi zaptetmişler ve Tsinanfu'nun ya • tarihi ve ceığratt durumunu anlatmak ye- Alsas-Loren Latin olmaktan ziyade Ccr-
oı ar ı gen başkurunca partı namze~ı /liJk ... il d rd 

atıık · ume n en kinlerine varmışla ır. ı·incle olu:: menHğe yakla-n bir hüviyet taıır. Je onayJanmışlardır. Sayın seçıcı- :w-
tc bildirir ve ilan ederim. b/r ricamız Yeni bir ihraç hareketi Alsas-Loren denilen mıntaka, bugün Almanya ve Fransa gibi garbın iki bü-

C. H. P. Genel Başkan Vekili Şanghay 5 - Çok emin bir memba • Fransanın aşalı Ren, Belfor mıntakası ha- yük memleketi arasında tam \le mutlak 
Celôl Bayar (Bwnra/ı l fnd •11/&da) dan öğrenildiğine ~öre, Şanghaym cenu- Ti~ yukarı Ren. Briey eyaleti müstesna bir surette hal ve !asledilmiş olduğu sa-

--------- sebetile mevhum bir suçla ve bu ne - bunda Hangçeu cıvarında, Şanghay - Mozel eyaletlerile Fransanm Mört vilaye- nılan bu dava, tıpkı on altıncı asırda 
Ilı,. A iman vapuru ferin katilini haber vermedi diye yaka- Hangçeu yolunun sahile temas ettiği tinin Şatoı:alen ve Sarreburg kısımların- Frarmzl.ınn esaslarını bozdukları anla,-c b !anarak yirmi seneye rnahkCım edilmiş noktada Japonlar, mühim bir askeri kuv- dnn mürekkeb ve (14,507) kilometre mu- rnanın yırtılması gıbi, Almanya da, Fran-
ı.,~. elüilarıka ve Cenubi Afrikadaki Fransız Gü • vet çıkarmıya teşebbüs etmektedir. rabbaında genlı bir arazi parçasıdır. sanın, kendisine kar§! yapmasını hitediği 

Uhimmal çıkardı yanının zindanlarına atılmıştı. A "k k J Beşinci asırda Almanlar tarafından bazı siyasi ve iktısadi fedakirlık.Jarı bir 
d Cebelüttarık S (A.A.) - Hamburg· Bundan bir müddet ev~el, .gazete. - m~rı a onso. ~sunu Var.dal ve Alenlerden harb neticesi zapte- vesile sayıırak, resmen ve alenen feragat 
A. an Tanca'ya uğrıyarak buraya gelen miz, bu vatandaşın oradakı elım vazı- Ôlduren Ermenı ıdama dilen bu a!'aziye, ilk defa Gol kralı Clo. etmiş olduğunu söylediji bir davayı tek 
i ~rna~ Pasajef vapuru İspanyol asileri yetinden uzun uzadıya .~ahse~~iş ve Mahkum oldu visin orduları tecavüz etmi§ ve To!biak rar canlandırmı~ oluyor. 
, Çın tufek ve m .. himmat çıkarmış ve kurtarılarak anavatana donmesının te- muhsrebe .. Ue Almanlar müthi~ bir mPğ- M:ıamafih bugünkü İngiltere ile bera-
~u ~evkiyat h : t muhafızları tara - min edilmesi için nazarı dikkati cel • Lon~ra 5 C!fususi) - Geçenlerde Be- !Ubiyete uğramışlardır. Alsas-Loren yil- ber yürüyen bir Fransa için, garbi Av • 
'tıdan nı·· u u t r Polis talı beylemişti rutt.ıki Amerikan konsolosunu öldürmüş rundPn Cermen-LAtı·n ırkı arasındaki mn- rupada b!r Alsas-Loren meselesinden 

lt'k usadere olunmuş u · · ı E · Lüb dli 11 u f 1 ı .at Yap k d Yaptığımız neşriyat, hükfunetin der o an rmenı, nan a yesi tarafından naferet, işte 0 zamandan başlar. Mero _ az aca endişe etmiye lüzum olm.ıdığına 
' nıa ta ır. . . h 1 zarı dı'kkatını' . rekmi!: ve bu hu· ıdama mahkum edilnüştir. Almanya dı bili 

Harb vazıyetı a na :.- ~ . . ven~iyen ve Karolenjiyenler zamanında r. 
S~Iamanka 5 (A.A.) - Umumt ka- susta ıi.ca? .~e~ mu~elenın .if~ı içın Menemcncio.X.Junun dük3Jık veya kontluk olarak Cermenli.ğe ~akat mfistemleke meselesini hallet • 

targah tebr· d. . Paris elçılıgımıze talımat verılmış, av- ~ karşı bir ileri istihkam mesabesinde kul- mıye ahdetmı, olduğu için, kanaatimizce, 
Madr:id ıg ~ ıy.o~ dün sabah düş - deti için lazım olan parayı da gönder - Suriye seyahati lanı!mış. l•'ransız kralı ikinci Loter tara- çok istemeyi bir taktika olarak kullanı-

~anın Ara~:~a e~':n~akasında yaptığı miştir. .. .. . . Ankara 5 (Hususf) - Hariciye siyasi fından C<'ımen amcasına miras olarak bı- yor Ta ki istediklerini elde edebilsin. 
ır baskını defettik. . Yapılan teşe~bu.sl?r u~~rıne ~ılha : r.lüstcşarı Mcnemencioğluna, Suriye se- rakılmış Vf" bu suretle Cermenlerin Lo- Selim Ragıb Emeç 

1\ragon cephesinde Sabinavonıco kika Mehmet Hılmının mutebakı ceza y:ıhatinde Riyaseticumhur yaveri Cevdet rel1 arazisile de ilk defa alAka peyda c!- r,·ıı•stı•n -'e 
~lntakasında kıt'aları~ız, l.) 90 ra - Si affedilerek serbest bırakı~.mıştır . . !a . refakat edecektir. mc-Jeri mümkün olmuftur. (870) senesi r j Uı 
tınlı tepeyi i al etmişlerdir. kat Fransız kanunlarına ~ore Gu~an _ bu arazinin kat'iyetle Almanyaya fntikil Suı·kasi 'ar 
8 şg zindanlarında bulunan bır mahkum ÜÇ ag hapa/ az bu/an E'tmı>sinc şalıid olmuştur. Bu hal böylece L~ 

alkan Antantı ihraç affedilse bile Güyan topraklarını ter - Elli yaşındaki BUÇ 'u ve tlli on dördüncü Lül umanına kadar Kudüs s (A.A.) - Birkaç günden. 
Bank 1 k f Si kedemez. Bu yüzden zavallı vatanda • . • devam etmiı ve Alsaı toprakları Nimej beri yoJJar üzerinde suikast a ılmak 

. 8 arı OD eran ız bir takım bürokrasi muamelele· (Baştarafı 1 anci sayfada) muahedesi ile ve sekiz asır sonra Fransara tadır. y p • 
el Atına 5 (Hususi) - Yakında Ankara- ~in kurbanı olarak hala anavatana pısında duran bir teneke turşuyu almıf, iadP edilmiıtir. Beytilaham'da vukub 1 k til La 

11 topı Jk tantı dev • Ni k. g,.,.enlerde 1 f ka · u an a ua-letıe .. anacak olan Ba an an Yu· dönememektedir. te. ım. -:.- kaçmağa baş aIIUf, a t cıvarda bulu - 1"70-1872 harbini mOteakib Frankiort diseleri üzerine belediye reisile hrin 
lla rı ıhraç bankaları konferansında burada bulunan annesıne yazmış ol • nanlar tarafından yakalanarak, polise muahedcslJe bir defa daha Almanyaya eşrafı istisna! muhafaza t db" 1 ~ !'e~öh~~ktlmetini milli Yunan ba~kası dl- duğıı bir mektupta Parls konsol~slu • teslim ve ııdliyeye aevkedilmiştir. Sulçu, Jntik:ıl ed<'n bu mıntaka Reihslaııd ismi lmmasını istemişlerdir. e ır erı • • 

ru Çuderos temsil edecektir. ğumuzla temas halinde bulundugu~u, Sultanahmed 1 inci sulh cezada yapılan altında hususf ve mümtaz bir idareye Polis, Culia ejrafından M" . Der-
Jrı - J oradan istenen üç adet fotografını .. g~n- duruşmasında: m3zhar olmuştu. Mahdud ve aallh\yetll viş Hüseyni'yi tevkif etmiş :·~ dili 

f!lllerenln spangaga derdiğini kaydetmiş ve.~a~ek~t gunu • - Ben, ihtiyar bir adamım. Bu işı na- teir:l bir meclisi vardı. 1911 de iki mcc· Arap mektebi müdürü Abdilllltif uH"· 
l<arşı geni vaz/gefJ nü sabırsızlıkla bekledıgını i18ve et - sıl yapabilirim. İtte polisler de şahid: lisli bir parlAmento ihdas edildL Büyük seyni'yi isticvab ederek evind t u_ 
Jr e F miştir. .. ~~dliyenin merdivenlerini gilçlOkle tır • !ıarbin neticesile beraber Alsaa-Loren de rnalar yapmıştır. e araş ır 

ransız/ar . .. Bir Türk vatandaşının, sı~f bu.rokra- mar.dım .. Bu turıu tenekesini bir ç.°':ut t<'krar Frıınsaya geçti. Londra 5 (HususI) _Bu aqam Kudüı 
lt L~ndra 5 (Husus}) - Ademı m~dahale siye kurban olarak uzak bır. dıyarda aşırmıştı .. O?un elinden aldım, sahıbıne Ah<ılisf katoJik olan bu mıntakanın ıı. sokaklaı;ında iki İngiliz askeri 6ldilrül • 
~:111t~~inde verilen karar mucibınce İn- beyhude yere sef~l~t ~ekmesı çok ac~ iade edecektım.- ~da ~~u in~a .cnn ve örf v~ Adeti tamamen Almandır. rnüftür. 
~ ız hukfuneti, Valens ve Salamanka ma- bir hadisedi:· Yenı _ıkbdara gelen Ce kıılkışmış~ da.'. ~çu ışl.e~edığıne dair ıd- Schir \'e kasabaları kAmilen Cermen adı Arab oldukları anlqılan katiller kaç • 
1 m.Iarına komitenin kararlarını telgraf- lal Bayar hukOmetınden, bu meseleye diası varıd gorulmemıştır. taş•r. Fransada aşırı bir cereyan olan mışlardır. Zabıta kuvvetleri bunları ta· 
el ~ildirnıfş ve en kısa bir müddet içinde ehemmiyet vererek zavallı Mch~e~ Duruşma son.unda İhsanın ~ ay, ~5 gün liifzm hrırcketine karşı Alsas-Lorcn hal- kib etmektedir. 
e\ab vermelerini dilemiştir. Hilminin bir an evvel a~avatana. don müddetle hapsıne karar verılmlştır. l:ı•1dıı görülen memnuniycts"zllk JJ ------
Paris 5 - Gazeteler fngilterenin siya - mesini temin etmesini bılhassa rıca e- İşin garllıi. tevkifhaneye gönderilmek !eri, bu mıntakanın dı'ıt Frı a met- Roosevelt \Vindsor Düku .. 

leti d . 1 . k 1 . , uer ansız eya -
ıı e nasyonalist İspanya Iehıne o a - deriz Ozere koı ıdr>ra çı an suç u parmaklarıle lt>tkri:ıdrn ayn bir rcj' 1 id -.J·ı şerefine zı·yafet verecek fak hj! d · _ ........... -·-·-·---- ed k ım e are r..11 me-

lrıevz <tS~l olan değişikliği uzun uza ıya ;;;;; .. ;;;~koiİe münasebata girişmesini aylar; ~esan r:re y:W· b tt k <:ini •nuvafık göstermiş ve ilk zamanlar, Vaşington S (A.A) - B. Roose • 
E. uu ahs ediyorlar. . . . - ··ne karşılamakta ve Almanya ile - ' ay son ' ı şu a. a, ı;ıın en yüksı k b r tomiscrin id.ıresine tcvdı c- vcltin J 2 teşrinisanide Dük ve Dü 

har <:ho de Par~s, Frans~.nın İ~gıltere gıbı ;ee:s;:nın bıı istismarda gccikmiyecekle - a~az a.yındl ~r.bestim .. Bu il fena oldu, dilnıisfü. Elyevrn bu arninin idare.ııl dö Windsor şerefine bir a zi afeti ş.;9 
O

eket etınesıne teessuf edıyor. . ta.Y, __ d lcmektedır. dıy•• soylcıımıştır. m'•k 7.ı Farıste bulunan bir umumi mec- l'ecegwi bildirilm kl d' ç y y e 
rdre . , .. fena bir anda 1ngılte - rmı -v ev e e ır. 

• 



4 Sayfa 

lstanbul Beledi yesin den : 

Balkan Antantı kurmay hey'etlerl 1 Zehirli gaz 
Kursları 

1 - Fenni muayeneleri net cesinde hiç ..... ir su .. 
retle kullanılmağa elverişli olmad ığı ve şehr~ 
hayata ve sıhhatı bakımından daiıni b:r tehlike 
teşkil ettiği anlaşılan Kırkçe~me sularının artık 
tamamiy:e kesilerek şehre sokulmamasına kara 
verilmiştir. 

Hey'etler dün Ankaradan şehrimize geldiler. Yugoslav 
hey'cti akşam ekspresle Belgrada hareket etti Her evden bir kadın, bir 

erkek kurslara mutlaka 
devam edecekler 

Bu ayın on beşinde İstanbulun muh -
telif mıntakalarında açılacak zehirli gaz
lardan korunma kursları hakkında dün 
vilayette vali muavini Hüdai Karata -
banın riyaseti altında ikinci bir toplantı 
yapılmıştır. istanbula bağlı kaza kayma
kamlarının da iştirak ettiği bu toplantı
da şehrin hangi mıntakalarında ne kadar 
kurs açılacağı tesbit edilmiştir. Verilen 
kararlara göre Beyoğlu ve Fatih mınta
kasında 8, Eminönü mıntakasında 6, Be
şiktaş, Kadıköy, Üsküdar mıntakalarm
da (4), Eyüb, Sarıyer, Bakırköy ve Ada
larda 2 şer kurs açılacaktır. 

2 - Halkın sağlığını korumak 1ç1n Vilaye 
Hıfzıssıhha mecHsioce ittihazına mecburiyet hası 
olan ve Yiiksek Sıhhat Vekaletince tasvib buy
rulan bu karar 15/12/937 günü Kırkçeşme subrı 
şehir dışından tamamiyle ve kat'iyen kesilmek 
suretiyle tatb:k olunacak ve bundan sonra Kırk
çeşme sularının lstanbul şehrine akmasına imk&n 
kalmıyacaktır. 

3 - Keyfiyet a1akadarlarca malum olmak üzere 
ilan olunnr. " B.,, 7515,, 

HeyetleT Tıhtımda Kurslar Halkevi, parti ve rnekteb bi
nalarında açılacak, her evden biri erkek, 
d:ğeri kadm olmak üzere iki kişi iştirak 
edecektir. 

SARAY SiNEMASININ Ankarada Balkan antantı genel kur -
mayları başkanları içtimalarına iştirak 

eden Romanya ve Yugoslavya genel kur
may başkanları ve yanlarındaki heyetler 
d;jn saat 12,45 de hususi trenle Haydar -
paşnya gelmişlerdir. Oradan da Şirketi
hayriyenin 71 numaralı vapurile Galata 

Şehir işleri 

Zeytinyağlar hakkında yeni 
kararlar alınacak 

Geçen sene Şehir Meclisi zeytinyağlara 
yüzde 25 nisbetinde pamuk ve susam yağ
laı ı karıştırılmasını kabul etmişti. Faknt 
bir çok muhtekirlerin zeytinyağlara bu 
miktardan fazla başka yağ karıştırdıkları 
anlaşılmıştır. Şehir Meclisi keyfiyeti ye
niden tetkik edecektir. Zeytinyağların 

pamuk veya susam yağlarına karıştır -
madan satılması esasının kabulü de çok 
muhtemeldir. 
Şehir suyu tes · satı genişletilecek 
Kırkçeşme suyu kaldırılınca şehirde 

su ihtiyacı çoğalmıştır. Belediye şehir su
yu işleri i\;in beş senelik bir proje hnzır
lamıştı. Şehirde su ihtiyacının çoğalması 
uıerine bu projede tadilat yapılması ka -
rarlaşmıştır. Ayrıca şehrin susuz kalına
Tıası için şehir suyunda müstacel tesısat 
yapılacaktır. 

Marmarada lodos başladı 
Diin Boğaziçini, Halici ve şehri sis bas

mıştır. Si~ Haliç tarafından gelmiştir. 

Saat 10-11 arasında sis fazlalaşmış ve Bo
ğaziçi vapurlarının seferleri biraz g~cik
mi~tir. 

Ak~am üzeri de Marmarada şiddetli bir 
lodos başl&mıştır. - -----

Diş cok torlan kongresi 
Diş Tabibleri cemiyeti dün akşam saat 

18,30 da Etibba odasında fevkalade bir 
toplantı yapmıştır. Toplantı 1,teç vakte 
kadar devam etmiştir. İdare heyetinin , ce
r.ıiyetin faaliyeti ve nizamnamede ta -
dilat icrası hakkındaki raporu okunmuş 
ve kabul dılmiştir. Cemiyetin aynca bır 
de şubesi açılacaktır. Bundan sonra idare 
heyetine profesör Ziya Cemal ve profe
sör Kazım Esa dın da getirilmesi karar -
laştı rılmıştır. 

ADlll~mP.:!l!----C-.---, 
Yıll aşı gecenizi 

PEŞ TE'de 
geçirmek için hazırlanınız. 

NATTA 
istiklal caddesi 

Tel. 44914 

rıhtımına çıkarak otomobillerle Perapa
las oteline gitmişlerdir. 

Misafirler. merasim yapılmamasını ri
ca ettiklerinden, askeri merasim yapıl -
mamış ve yalnız alfıkadarlarca karşılan
mışlardır. Yugoslavya askeri heyeti, dün 
akşam semplon ekspresile Belgrada hare
ket etmiştir. 

Poliste: 
Bir çocuk bisikletten düştü, 

kolu kırıldı 
Boğazkesen'de oturan 14. yaşında Kazım 

blslkleUe Biıyük Hendekten geçerken yere 
duşerek kolu kırılmış, tedavi için Şlş!J Etfal 

Her kursun müddeti iki hafta olacak 
ve bu müddet içinde haftada üç defa 01-

mak üzere 6 konferans verilecektir. 
Kursların sonunda yapılacak imtihanda 
muvaffak olamıyanlar ikinci devre kur
suna devanı edeceklerdir. Muvaffak o -
!anlara da birer vesika verilecektir. Ze -
birli gazlardan korunma kursunda halka 
her türlü korunma şekilleri ameli ve na
zari olarak gösterilecektir. Kurslara nıd 
malzeme ve maskeler temin ve mullim -
ler tayin edilmişlerdir. -----MI -· -·--··........._ 

Bu harta parlak bir muvatfakiyetle göstermekte olduğu mUdhiş 

KORKUSUZ ADAM 
ı;;ttheserini yarııtan, dehakAr artist 

• 
şayanı hayret bir hakikat ibda etm"'ktedfr. 

BUtün ihtirasları tahrip eden asri adam... Bir kadına olan aşkı uğurundll 
en şeni mezelletlere sürllkJeııen adam ... 

ELCEZIREı GUneş, şehvet, aşk ve kan memleketi ..• 
~mJ!:lm• lıaveten: FOX JURNAL dünya havadisleri 

hastıınesine kaldırılmıştır. 

Bir kadın kom~sunu vurdu 
.. ,, ......... Sokakta... Tramvayde... S•lonlarda ••• 

w• c::ehrin Ocrft kö f'ler:indP b le •.• 
Mecidiye köytinde Sakızağacında oturan 

arnbacı Yaşarın karısı Dilberle Hatice ara
sında bir arazi meselesinden kavga çıkmış, 

. stanbul Borsası kapanı.ş 

fiatları S - 11- 1937 
Dilber demir parçaslle Haticeyi başından a- ı--------------

ÇEKLER ğır surette yaralamıştır. Yaralı kadın hasta
neye kaldırılmış, suçlu yakalanmıştır. 

Bir tramvay bir çöpçüye çarph 
TemlzUk amelesinden Aziz, Galatasaray 

onunden arabası ile geçerken arkadan ge -
len 609 numaralı tramvay arabasının çarp -
masile yere yuvarlanarak başından yaralan
mış, hastaneye kaldırılmış, vatman yaka -
lanmıştır. 

Bir amelenin bacağı kırıldı 
Galatada Yiiksekkaldırımda Ynhudi ki

n~esinde duvarlar tamir edlUrken, amele -
!erden Şevket bastığı iskele tahtalarının kı
rılması yiızünden yere diışmüş, sol bacaılı 
kırılarak tedavi için Cankurtaran otomobili 
ile Beyoğlu belediye hastanesine kaldırılmış
tır. 

Gümrüklerde tetkikat 
Gümrük Başmüdürü, gümrükler -

de teftişler yaparken komisyoncula -
rın muamelelerini tetkik etmektedir. 
Bazı komisyoncuların defterleri usu - ı 
lüne muvafık olarak tutmadıkları tes -
bit edilmiştir. Başmüdür, bu hususu 
incelemektedir. 

Refi Bayar Avrupaya gidiyor 
Milli reassürans müdürü Refi Ba -

yar Türk sigortacılığının inkişafı ve 
diğer beynelmilel sigorta müessesele -
ıile iştir.ak t emini hususundaki temas
lara devam etmek üzere, yakında Av
rupaya gidecektir. 

A8 er lik işleri: 

Açılı, 

Londra ~25 . SJ 

Nn-Yor• 0,7959 

P&N 
,3,S5 

Mlllno 15.1 190 

Brllbel 4,69 

AUna ~.37 

CenHT• ll,44 

Sotya '3.9488 

Amıterdam 1.44 

Praı 22.6618 

Viyana 4.2062 

Madrld 12.63 
Berlln 1.9756 

Vart0n 4.19 

Budapetıe 3.9968 

Bıiluef 107.274.J 

Belırad M.3725 

Yok:oham& 2.7464 

M03k:OT& :,,3,775 

Btolcholm s.ıu 

ESHAM 

Anadolu fDl. " ao 
peıln 
A. IJm. ,r, ao ndeU 
Bomontl - Nektar 
Aslan çimento 
Merkez bankası 

İf Bankaaı 
Telefon 
ittihat ve Deıtır. 
Şark Deiirmenl 
Terk:.oa 

25.0S 
OJ.00 

0,00 
11,05 
00.IJ 1 

11),vJ 

6.85 
11.05 
ı.ıs 

7.ll 

Kııpı ll j 
1.26 ~o 

0,79575 
23.5525 
15,ı438 

4.6~75 

87.30 
3,4375 

64.8975 
1.44 (2 

22,6437 
4 2u25 

12.62 
l .976J 
4.1870 
4.9936 

107. 1884 
)4,345 

'·7443 
23.7925 
~.0982 

2S.OS 
00.00 
o.oo 

ll,05 
O ı.OJ 
00,JJ 

O. JJ > 

İST İK RAZ LAR 

Aqılı, hlıpaıu s 

Türk borcu I pefln oo.oo oı>.oo 

,. 

· BİR BALO HATIRASI 
harikulade f.ımden bahseaı!iyor. bu şaheser 

HARRY BAUR - MARiE BELL - RAiMU - PiERRE .. 
RiCHARD WiLLM - PiERRE BLANCHAR • FERNENDEL .. 

FRANÇOiSE ROSAY - LOUiS JOUVET .. 
gibi en buyuk 8 Fransız artistinin mUşterek ve muhteşem tenısillerıdır. 

GorUlmemiş bir muvamıkiyetıe 
SAKARYA &INEMASINDA 

devam ediyor. Seans saatleri : 2 • 4, 15 - 6,50 ve suv~ırc 9 da. 
Suvareler için yerlerinizi evvelden aldırınız. Tel. 41341 

Yer1n •••t 11 de tenzlllth matine .._ ___ _... 

BUGÜN 

Senenin an gUzel tııınl 

LEYLAKLAR AÇARKEN 
• JEANETTI! MAK 

N l!LSON 

• 
MELE K'te 

DONALD 

I! D D Y 

Seanslar : 2 - 4. 15 - 6.30 ve 9 da 

•••• Kahkahalar kralı MiL TON'un en son ve en güzel fılmi •• 

GENÇ KIZLAR MEKTEBiND~ 
Diğer yıldızlnr: FRANÇOiSE ROSA Y - PiERRE LARQUE 

8
• 

Meşhur I<'ransız komedyeni bu müstesna filminde, yüzlerce genç kız 8~ıf 
smdn, dans profesörn, sonra gangster, kusa hırsızı, zengin nıullld r. 
vaziyetlerde fevknla.da zevkli ve neş'eli blr mevzu ıçindc gOrllnınektC 1 

Pazarte s i matinelerden itibaren TÜRK • lnema•ınd• 

Şubeye davet • • I u dell 14.575 14.95 

1 
· • • n ndeı. vJ .VO oa,oo 

Uskudnr Askerlik şubesinden: İsklllb!n •--- ·-----...!------- iIT1ffil;! 
Alagoz nahiyesi mudurü iken azledilen ve 1 TA H V ı L A T Ilı 
şimdi nerede olduğu belli olmıyan Üskudar- ıııı 'Ilı' 
lı Y. P. Astğ. Yusuf oğ. 309 Do. Necmettin Ao1ı11 "-•;>•.ıı.• 

j (28725) hfilen İstanbulda ise hemen şubeye Anadolu ı pe. oo.vo <•J.O;) lllUll 1 

ııııııl ...................... --·r-ı Şehir tiyatrosu , 

Dram kısmı Tepebaşında N o v o T N I 'd e 
Bu akşam saat 20.30 da •• j z 

lsp•nyol behçel erl•d• S U R P R 
3 Perde · Budapeşte Operet Şantöı.İİ 

murncaat eylemesi ve taşrada ise bulun - • l ndıll uo. oo oo.uo 
duğu yer ve memuriyetini açık olarak şube- • ll pe. oo.oa ol.Ov 
ye bildirmesi ehemmiyetle illin olunur. • ll ft. oO.OG cn.co * Üsküdarın Ayazma mahallesi İskele An&dohı mtı. pefln o.ı.t)J llO.OJ 
caddesi No. 20 de ikamet ettiği knydından 

nnlaşılan ve adresinde bulunmıyan ölçme Y. 
Ysb. 325. Do. Hasan oğ. Mustafa Neylen hü
len İstnnbulda lse hemen şubeye müracaat 
eyleme.si ve taşrada ise bulunduğu yer ve 
memuriyetini açık olarak şubeye blldlı-me -
si ehemmiyetle ilan olunur . . ·-- . . .. ·---· .. ·------

ERTUCRUL SADi TEK 

-~------~-------~--· PARALAR 

1 

Alış Satış 
1 Ttırk altını 1080 1081. 
ı Banknot OL ~ 265, 266. 

Operet kısmı eski Fransız tiyatrosunda 
Bu akşam saat 20.SO da 

ATE' BÖCElll 
Komedi 4 perde 

Çocuk kısmı 

LAPONTEN BABA 

RUDOL F f Y 
T • b• la 1{C • amamen ycnı ır repertuvar 

Yuııaıı Opereti arti•ti 

ARİS HRYSOHOOS'UO 
ve Mıvimli tenor 

YUN K A'nın 
iştirakile eQ'lenecli nuınerolar 

Yalnız bugün ve yarın T 0 R K SiNEMASINDA T 1Y AT R OSU 
(AKSARAYDA) 

Bu ge~e: KILIBIK 
Pazartesi akşamı 

Kadıköy - SÜREYYA 
sinemasında 

Bütün latanbulu hayran H A c ı M u R A T IU ) ( Türkçe Söz 
eden büyük film 

Senenin en büyük filmi, meşhur ıeyh Şamil vak'aaı Kafkasların Çar ordularına karşı 
kıyamı, fevkalade müzik, balet ve mizansen 

Erkekler 40 ınd•n aonr• •zarl•r ~ ......... Oynıyanlar : lVAN MOSJOUKIN, LIL L AAOVER ve BETTY AMAN 



SON POSTA 1 6 h..... • 
....., •ıuncıteşrin 

........ 
---::---------------·------Antalya da su tesisatı 
İçin tetkikler yapılıyor Bir hamile kadın enkaz 

altında kaldı ve öldü l 
Şehirde bir çok yeni İnşaat yapıld~ yakında şehrin Balıkesir (Hususi) - Çağın nahi-

Çağında bir 
Ahır çöktü 

b u'' tu'" n sokakları parke iJe doşenecek yesinin Nerkis köyünde bir ev göçmüş 
ı\ntafo ve bir kadın feci şekilde ölmüştür. Bu 

&i) Ja (Husu- köyden Mustafa oğlu İsmailin karısı 
gU - 'I'abiatin bütün Ha tice eline feneri almış. ahırda bu • 
<>l lelliklerine malik lunan hayvanlara yem vermek için in-
ttı an Antalya son za. ıniştir. 

anlarda . b ' d sınd ımar saha· Kadın, işini bitirip çıkarken ır en-
ltişa: da bir hayli in· bire ahırın çatısı ile kapının iki tara • 
ttıakt detrniş buhm- fındaki taş duvar göçmüş, kadının acı 
Esk~d ır. . çığlığı işitilmiştir. Gürültüye kocası 

tı.111 b·ı en hır araba- İsmail ile iki çocuğu ve komşular u -
ı e .. 

cadd 
1 

guç geçtiği yanmışlar, hadise mahalline koşmuş -

Sayfa & 

Zigana yolundaki cankurtaran 
çanrnm ağ1rllğ1 1500 kilo 

ltıiş ~ er genişletil- !ardır. Taşlar, keresteler, kiremitler Zigana dağı etekle rinde bir köprü 

l'er'. arab dükkanlar kaldırılmış, Hatice bunların altında e • Torol (Hususi) - Zigana geçidi kıı Her yirmi kilometrede muntazam bir yol 
beto~e de ınuntaz:ım zilmiş, kanlar içinde ve ölü olarak bu- günlerinde geçilmesi en güç olan yoldur. bakımevi ve yol bakıcıları vardır. Bun-
l>ılrtı tnağazalar ya- . apıl4n karakol binan Iunmuştur. Ahırın bir köşesine sıkışıp Bu yol üzerinde can kurtaran istasyon- lar yolun ufak bir arızası olsa derhal ta-

ıştır. Antalyada yenı 'Y k lan Y .. kü b" · k b" kep l h 1 · d 1 B .. d bü · Cumhur· . . . iehrimize gelerek tetkiklere a ı ı o z, ır ıne , ır mer · !arı yapı mış, er istasyona da yolcu ara mır e er er. u yuz en tün geçidler 
naıar da . ı~et _meydanı karşısındakı bı- bır grup kurtarılmıştır. gidecekleri istikameti işaret eden ve sesi köprülerden hiçbir tehlike hatıra gelme-
t ıstınıJ-k l h bac:Iamıştır. · d Y lan tahk"k tt ünl. rde faz k kl d d ı b · ··k l d l d t k ·· k" d.. Y 1 ane 

0 
.. a edilerek beton yo as- :.- t tkikat sonunda en zıya e apı ı a a son g e ço uza ar an uyu an uyu çan ar en yo a e\•nm e me mum un ur. o -

~eni~~ne kadar genişletilmiştir. !~p~l::ınaerı haiz olan Beydağınm An- la yağan yağmurların tesirile ahır du • konulmuştur. Çanların ağırlığı 1500 kilo !arda Türkiyenin sayılı yüksek dağları-
ttıahaner Pı .. kıs:nındaki ıslaha muh:aç sı 

20 40 
kilometre mesafede bulu- varlarının ve diğer bazı yerlerinin ha· gelmektedir. Yol çok işlektir ve hergün nı aşmak zaruridir. Zigana, ve Kop dağ

~e :Yolu dtızeltılmiş, Atatürk caddesın- talyaylat u- membaı intihab edilmiı, bu rap olduğu, Haticenin, yem verdiği es- bu yoldan mübalağasız binden fazla oto- Jarı başta gelir. Zigana 2510, Kop 2600 ra-
1) darla t b' nan a ı 6 •• d ·ı · d m k · · t · "e ı"kı' b.l k k eli k l d B d ğl k 1 e b ş ıran polis karakolu ınası hl"l 'çin Ankaraya gon erı mış- na a ye yeme ıçın epınen • mo ı , amyon ve otobüs geçme te r ve ım ı ır. u a arı aşar en mut ak bir 

azı hlah 11 k sular ta 1 ı · · b . taraf ld h t sı b V k b l tıb~zarı cadd a. ebr istimlak edile~ek Balkı İ tir. Tahlilden sonra e~ ıyı su kısa ır za- a sa ıran ayvanların sarsın l bütün u vesait Anteb, Kilis, Siird, an • aç saat ulut ar arasında yola devam e-
ınası esı aşında yeni hır kara o manda şehre isale edılecektir. ile ahırın göçtüğü, feci hadisenin Qe bu ve sair şehirlerden gelip gitmektedir. dersiniz, bazan olur ki sisten on metre 

tınd Y_:Ptırılınıştır. Biri şehrin kena- Antalyaya iki saat mesafede bir parke suretle meydana geldiği anlaşılmıştır. Zigana yolunda ormanlara gömülmüş, ilerisi görmek müınkün olmaz. Kışın 
iki h~,.kdıg~_ri de ortasında olmak üzere v bulunmuştur. Yakında işlenile- Hatice 30 yaşlarında ve hamile bulun- lokantası, hanı ve dükkanları mükemmel buralarda şiddetli kar fırtınaları olur. 

t- • vuc d ta" ocagı ak d H k tadaki h u e getirtilmiştir. Muradpa- cek olan bu ocaktan çıkacak taşlarla şeh- m ta ır. bir köy var. Hamsiköyü denilen bu kö- amsi ö~iindcn yukarı tırmanırken 
bahçe . avuzun karşısına bir de çocuk . bütün yolları parke yaptırılacaktır. yün ismi gılya aslında Hamse imiş, köye S!k çam ormanları tn Zigananın tepesine 
!iıt vu··Sl Yaptırılmaktadır. Bir de zeytin- rınEski gum·· ru"'k binası harab bir vaziyet- Kırklarelinde bir zirar film bir meczub Arab gelmiş, her şeye Hamse kadar uzanır gid~'r. Bu ormanlardan ge-
..ı CUde g t' '} .. \(~beş b' e ırı miştir. Kepez mevkim- te olduğu için yıkt_ırılmı~tır . . Bw:ıun ye- "ld dermiş, köyün ismi de Hamse kalmış, fa- çerken insana çam kokusu adeta bir ha· 
~iş "e ~~ ~·nümlük bir saha ıslah edil- . e vekaletten verılen yuz bın lira talı- gösteri İ kat sonraları Hamsi şekline gelmiş. Köy yat bahşeder. Yollarda konak mahalle-

u sah ın kadar fidan aşılanmıştır. r~n tl modern bir gümrük binası kuru- Kırklareli (Hususi) - Koyunculuk ve denizden fersah fersah uzak olduğu i~in rinde her türlü ihtiyacata elzem olan 
llallar ayı sulamak üzere kırk gözden ka- sısa a hastalıkları ve hayvan bakımı ticaret ve 11k nazarda Hamsi ismini alışı biraz ga- maddeler bulunur. 

açılar k Jacaktır. · · hakkınd d ld l li f I d h 11 d '1ila . a su getirilecektir. Gündoğmuşta imar faaliyeti sanayıı a o uru muş ses ı m rib görülmektedir. Fakat buranın sakin- Yollarda mütcaddi ma a er c maden 
da. h Yetuı portakal ve limon agvaçların- k 1 Gu"'ndoğmııc kaza- şehrimize getirilerek mekteblilere ve hal- leri olan LAzlar hamse ismini Hamsiye suları, kaplıcalar vardır. Bunların her bi-

Usuı Ge en yıl uru an ~ .. . . . 
~lld e gelen krizamfalüs haşeresır.ın ç .. .. . ·mar faaliyeti vardır. ka gosterılmıştır. kıılbetmek suretile hamsi balığına o!an rinin ayrı ayrı fayda ve hususiyetleri 
?ll•;ş e"n güne çogwalmakta oldug~u görül- sı:ıda buyuk bır 1 

. . . dd ı Parasız olarak gösterilen bu filmlerde hasretlerini tatmin etmiş oluyorlar. vardır. Yolcular bu tabii kudretten isti-
... e b K b dahilinde ıkı genış ca e açı -. 

lınrıı Unların imhası için tedbirler a- asa a d b t bir eş- bilhassa Merinos cinsleri ve hastalıklarla Hamsi köyünde Çukur Hafız denilen fade ederler. Trabzondan İran hududu-
13 ıştır. mış, içme suyu memba~ 8 

:. 
0~ bir ~a- mücadele işleri ve eski tedavi tarzı ile Süleyman isminde ama bir adam var. Bu na kadar işliycn devlet otobüs servisleri 

hUsı~e.diye reisimizin Ankaradaki teşeb- me yaptırılmıştır. Y:ı:ndıguze teni tedavi arasında mukayeseleri ve adam gayda çalıyor ve kör oluşuna r:ığ- çok muntazam ve çok rahattır. Yolcunun 
~IJ ih:~ neticesinde Antalyanm içme su- rakoJ binası yaptırı .. a a .r.. mekteb Pendik bakteriyolojihanesi laboratuvar- men şayanı ha)Tet bir tanıma vasfına istirahati eşyasının nakli hem rahat ve 
'1ett~ı 1~acı nazarı itibara alınarak Nafıa Ayrıca beş sınıflı guzel b~.r ilk. larının aşı istihzaratını canlı bir surette malik bulunuyor. Kör Hafız Hamsi kö.. hem de emin bir şekilde yapılmaktadır. 
-. <1 et1 su "h .. kk b de yapılmıştır. Kasabaya dort kilometre .. . t" .,,.,._ :ınu d' ı · d mure e · ·ım · · · t gostermış ır. ,vünden geçen otomobil, otobüs ve kam- Yalnız bilcl şekli mıntakalara ayrıldı-

0• ........ ... , , .. e.n . . ıs. e. r.ın, _ :n. ·~·-~-·- mesafeden içme suyu getırı esı. •.çm. e-b 
- B c Ç k d b" hkO · l vonları motörlerinin sesinden tanıyor, ğından nra istasyonlardan binen herhan-(' k• . k c;ebbüslere girişilmiştir. u su ıçın l a an rrı a ır ma mıye 36 Şevröle geldi, 35 fiat geçiyor diye ma- gi bir yolcu da mutlak tam bilet tarife i-

l' )ŞJ zehı·rıenere ~elen borular getirilmiştir. Yakındda fa.ka.-

tne .. öldüler 
larınctago.ı (Hususi) - Balıkesir taraf· 
lcarıs ..,,, lmarnlık yapan Salih hoc:mın 
11.. 1 ...,at · ·ı •vıeh,.,., ma ıle kızı Asiye ve og u 

·ııet k"' 1 ltıant oy yolundan topladık arı 
ı.. arları .. 
•ııtlenın. pışırip yedikten sonra ze -
ttıu·· ışlerdir H .. ·· de doktora 
. raca t · er uçu . 

lı ile 1 a 1• tesemmüm vaziveti bır hay 
r ed'k .. 

son dak· 1 ·tem sonra hatırlamı~Jar ve 
llun · . ıkada doktora gitmişlerdır. Bu-

1Çın • 
l}len her ~a~ılan bütün tedaviye r~.g -
ltıiişietdir ~çu de kurtarılamamış, ol -

Cami soyan hırsız 
Balık · · 0das eşır (Hususi) - Ovaköy camı 
ında .,...,. . l" y §ar ad ... ısafir kalan Eskişehır ı a -

larak ~nda birisi beş halı, iki kiliın ça
r.aınad açmıştır. Yapılan tahkikat v~ a· 
lıkte 13a suçlu, halı ve kilimlerle bır -

Ad Ursada yakalanmıştır . 

.-\~~azarı belediyesi odun satıyor 
;'(akla P:zar1 (Hususi) - Belediye, kışın 
ted.bi;tıgı şu günlerde çok isabetli bir 
ltaırtı alrn;ştır. Halkın kışın odunsuz 
la., arnas için beledi .... e travers yapı-

., Ottn ' J 1 

2-i,Ooo k anfordaki yontulmuş odunlardan 
'1u11 ı ental odun satın almıştır. Bu o-

arı h · Jk k .. te u a a, istedigv i kadar olma uze-
cuz f' 
~la satacaktır. 

lk t ka b çantorı <Hususi> - Evkaf veznesinden kinelerin markalarını ve modellerini hiç nE' tabidir. Bu yüzden aralık islasyonla-
Jiyete geçilecektir. Ha a sa a a ı ı bJle ve tahrif yapmak auretUe zimmetine l d . d" d b 
f ·ın otel dükkiin ve evler yaptırmıştır. .J ırmek iddia.slle mevkut bul yanı ma an tayın e ıyor. Ellerile tutarak rın a ulunan halk devlet olobüslerinın 
,il ' ' para . eç anan k" v d maden bütü 1 rahatlıklarından istifadn ndememektedı'r, l3ir yıl içinde üç nahiye telefonla kaza- Farhlnin muhakemesi bitmiş ve beş sone ·agı ve n para arı tanıyor, "' " 

on ay müddetle hapsine karar verllmtştlr. verdiğimiz bütün kıiğıd paraları tanıdı, Bazı uçurum mahallerde her sene kar 
Y·«~b:a!ğl=a~n:m:ı~şt~ır~·===================-=-=====:==:===:=========::===== 1 = ==-• bu arada bir de eski Rus parası verdik, çığları yuvar anarak yolları kapattığın-

H
= er 11 erde ruam mu·· cadelesi yapılıyor bir müddet yokladıktan sonra: dan bu gibi mahallere! beton siperlikler 

J - Bu para bizim memleketimizde geç- yapılmıştır. Çığ yuvar ansa bile yola za-
mez. Ecnebi parasıdır dedi. Kör Hafız rar vermeksizin üzerinden aşacaktır. H • 
mükemmel domina oynamakta, karşısın- nüz kış gelmediği halde şimdiden her 

gibi bu sene de ruam savaşına başlandı. 
Geçen 936/937 senesinde umuınt olarak 

yapılan ruam savaşı çok iyi bir şekilde 
neticelenmişti. Bu sava§ neticesind~ 822 
yerde 31414 hay\•ana Tablet Mallein tat
bik edilmiş, 289 hayvanın gizli ruamlı 
olduğu görillerek öldürülmüş ve sahib
l<'rine 9550 lira tazminat verilmiştir. 

dakini de yenmektedir. Hamsi köyünün tiirlü tedabir alınmaktadır. Yeni gelen 
biraz ilerisinde bir de Tesera ismi veri- biiyük çan Kop d:ıgının tepesine yerleş
Jen köy vardır. Tesera rumca dört, ham- tlrilmektedir. 
se de arabca beş demek olduğuna göre Ak ---------
yanyana bu iki köyün ikt rakam ismi al- sarayda belediye ve hUkOmet 
ması biraz garibdir. doktoru yok * Aksaray (Hususi) - Belediye ve hü-

Trabzon, Erzurum, İran transit yolu o kumet tabiblikleri aylardanberi münhal· 
kadar işlektir ki İran hududuna kadar dir. Hükıimet tabibliğini vekıileten has-
850 kilomrtrelik mesafede geceli gün- !ane dahilıye miitehassısı y&pmakta ise 
düzlü kamyonlar, otomobiller mütemadi de, her iki vazifeye yetişememektedir. 
işler. DevlPt yolları arasında birinci de- Beldenin sıhhi işleri de pek yolunda aa
reccde muntazam bir şose olan bu yolun yıiamaz. Halk, buraya bir hükfunet, bir 
tkal'İ ehemmiyeti çok mühimdir. Yoi ü- de belediye doktoru tayinini dört gözle 
zerinde her türlü tertibat mevcuddur. 1-eklemektcdir. 

Denizli 
Denizli (Hususi) -

Denizlide ilk elektrik 
1915 de tesis edilm'ş
ti. Fakat çok kudret
siz bir makine ile is

tihsal edilen elcktrık 

elektriğe kavuştu 

ti~~asan Bey bilmem işit- ... Ramazanda atılan topla-
Bayramertesi Belediye 

ödiyecekmiş . 

Hasan Bey - Desene a ıI 

topu Bayramertesi Belediye 
a tacak . ... tın masrafını, 



s Sayfa 

Mahkemeye intikal eden 
bir yangın hadisesi 

Bir mağazada çıkan yangının sigorta parasına tamaan 
k sden çıkarılmış olduğu iddia o!unuyor 

Sigorta parasına tama~ın, kasden ma
ğazasını yakmak iddiasile Ağırcezaya \•e

r ilen Jak Haymeviçin duruşmasına, dün 
bakılmıştır. 

Dünkü celsede yangın mahallinde tet
kikat yapan belediye elektrik mühendis
lerinden Salim mahkemede dinlenmiş -
tir. Salim demiştir ki: 

- Hadise mahallinde yaptığım tedkUc
lerin neticesini rapor halinde, bir de kro
ki ilave ederek, müddeiumumiliğe ver -
cHm. Benim kanaatime göre hadisede ka
sıt vardır. Yangının muhtelif yerlerden 
zuhuru da. bunu ifade eder. Mağazaya 
bir hırsız girerek, kasayı açmağa teşeb -
biis ettiğini iddia ediyorlar. Bence, bu 
yangının :mahiyetini değiştirmek için, or
taya atılmıştır, demiştir. 

Suçlu vekili ise ehli vukuf raporuna iti
raz etmi§ ve demiştir ki: 

- Raporda serdedilen mütalea fenni 
değil, indidir. Bu rapor tahkikata göre 
!anzim olunmuştur. Fenni bir tetkike is
tinat etmemektedir. 

Bundan sonra, yanan mağazanın bulun
duğu Galata, Yenicami mahallesi bekçi
si §ahid Şerif dinlenmiş ve şunları an -
!atmıştır: 

- Vak'a gecesi vazife başında bulunu
yordum. Jakın dükkanı önünden g~çer
ken, kepenklerin arkasında tıkırtılar işıt
tim. Şüphelendim. Arkadaşım Yakubu 
merkeze gönderdim. Bir müddet sonra 
üst kattan dumanlar çıkmağa başladL 
Derhal itfaiyeye haber verdik. Saat, gece 
yansından sonraydı. 

Reis: 
- Peki, dükkana hırsız girdiğinden, 

kasayı açmak istediğinden bahsediyor -
lar. Buna dair malıimatın var mı? .. 

- İki gün sonra, bahsedilen kasada fil
hakika bir de1ik gördüm. Fakat, başka bir 
şey bilmiyorum. 

Muhakeme gelmiyen şahidlerin yeni -
den celbi için bir başka güne bırakılmış
tır. 

Fmdıkh kazannm muhakemesi 

mine çarptL O sırada .Musta!anın kam -
yonu da, hareket etmifti. Emin kamyo
nun sol arka tekerleği altında kaldı, de
miştir. 

Şoför Ali ise, hidiseyi bilahare Kara -
köyde öğrendiğini söylemiş, duruşma di
ğer şahidlerin çağınlması için talik o -
lunmuştur. 

icrada işler basitleşUriliyor 
İstanbul icra dairesinin muhasebe kıs

mında gerek memurların ve gerekse hal
.kın işlerin! kolaylaştırmak için yeniden 
bazı tertibat alınmıştır. 

MuhasebE. dairesinde halk eskiden me
murların etrafını sarar, işler ağır yü,rür
dii. Yeni yc.pılan tadilat sayesinde icrada 
iş takib edenlerin muameleleri otomatik 
bir surette, gayet çabuk neticelenmekte
dir. Halkın bu suretle hem memurlarla 
teması kolaylaşmış, hem de vezneden pa
ra almaları daha seri bir şekle dökülmüş
tür. 

Ancak kırtasi şekil ve formalite güç
lükleri devam etmektedir. Bu işlerin de 
basitleştirilmesi için tetkikler yapılmak -
tadır. 

Çankırıda bir cinayetin 
muhakemesi 

Çankırı (Hususi) - Beş yıl evvel Gü
merdiğin köyünden Kel Hamdi ile Mch
medi öldürdüğü için idam cezasına mah
kUm edilmiş bulunan Bayram hakkında
ki karar temyiz mahkemesi tarafından 

nakzolunarak iade edilmiştir. Duruşması 
yeniden yapılmakta olan Bayram hak
kında müddeiumumilik suçta esbabı mu
haffefe gördüğünden Bayramın 20 sene 
;. ğır hapse konulmasını istemiştir. Mah
keme karar için başka bir güne kalmıştır. 

lstantuldan Edirne hapishanesine 
1 O çocuk gönderilecek 

Edirnedt.Jd çocuk ıslah evine memle
ketin her yerinden gönderilecek olan 
mahkum çocukların adedi bildirilmekte
dir. Şehrimizden de tesbit edilen 10 ço
cuk yakında Edirneye sevkedilecektir. 

Abdülhak HAmidin batıraaı 

- Baba, iyi bir tüccar M• 

Zer bilmeli? 
- Batıının. üzerinde 11eri

tai.% var. 
- Bir düğme almak için 

mağazaya giren. herhangi bir 
miiJteriye bir koıtüm ıcıtn'°'" 
ıım bilmeli! 

- Ayaklcınmın da, §imdi 
olduğu gibi ayaklann.uın al
tmda değil mi? 

- Evvelki ak~am kocama 
kızdım, bir daha yürinil 
görmek istemiyorum, d~

dim.. 
- Ne yaptı? 
- Elektriği söndürdü-

lztıraba tahammül 
- Kadınlar ıztıraba erkelc

lerden ziyade tahammül gös· 
terirler. 1 

- Bunu bir doktor mu söy
ledi? 

- Hayır bir ayakkabıcı? .,,,,,,. 

Gözlerim karardı gUzeJ 
Simsiyah saçların b:r gece gibi, 
Görünce gözlerim karardı güzel .. 
Baklfllt muamma, bilmece gibi; 
Mancuını gönlüm arardı güzel .. 
Benliğim naaJ..a Clflıa inandı, 
Güzelden korkarken güzele kandı; 
Gizlice bakqtılr tatlı bir andı, 
Herke•i kendi.sine bağlardı güal •• 
Gözümden gönlüme akıp ta benim, 
Kalbimi nedense yalııp ta benm; 
Aıkımı pefine takıp ta benim 
Bırakıp gidecek ne vardı giizd? ** 

S. d" -· ·-: .. ilÔ - ıze ver ıgım ııT-
cını tecrübe ettiniz mi? ı 

- Ettim doktor, ~ iyi ge 
medi. Kapıya sürdüm.. G~ 
tısı geçmedi. Tabü sinırıer' 
de yatışmadı. 

Erkek söyledi: 
- Eğer bana ~ 

muhakkak ölürüm. 
- Kadın da söyledi: ğ1 
- Ne iyi, demek fa1Cl1~d 

ruz da var, her şeyi evve 
biliyorsunuz. 

"""""" Kur 
Dans ediyorlardı, genç kız 

erkeğe baktı: 1 
- Bana kur yapmanız için 

ayağnna basmanıza lüzum 
yok. Ellini biraz fazlaca sıkarsa
nız anlarım. 

- &ba, zamk tüpümü, tnıf 
tum. Onu bana versene! .• 

Mektup kutusu 
Postacıyı gördü: cf 
- Bu mektupları . n~e1' 

sırtında taşırsın, dedı. ,9 • 

tüpünü" ı14nma koymU§- tup kutusu şuracıkta orıı> 
tıver. 

Evvelki gün Fındıklıda Emin isminde 
!>ir amelen.n ölümile neticelenen kamyon 
kazası dün adliyeye intikal etmiştir. Her 
iki şoför de cürmü meşhut kanunu muci
bince asliye 4 üncü ceza rnahkemesır.e 
verilmişler, muhakemelerine başlanıl -
mıştır. 

Cumhurivet Halk Partisi vilayet baş -
kanlığı bel~diyeye müracaat ederek bü
yük üstad Abdülhak Hamidin öldüğü 1 Hoş sözler 1 
Maçkapalas önündeki sokağa Abdülhak .__ ___________ . __ _. 

Bilmem 
- Öpüşmek sıhhata muzır mıdır? 1 Uüzelfı~~ 

inmem . ·ord"' Kamyonun şoförü Mustafa hadiseyi 
şöyle anlatmaktadır: 

- Fındık1ıda bir depo önünde dur -
muştum. Benim kamyondaki amele E -
min aşağ1 indi. Biraz sonra hareket et
miştim. Polis cdur!> emri verdi. Durruıı
ca Eminin kamyon altında kaldığını hay
retle gördiim. 
Şahid şoför Kadri de: 
- Karşıdan gelen Alinin otomobili E-

ıki mektuba 
iki ceı·ab 
Pangnıtıdan postaya atılmış blr genç 

kız mektubu, imzası M. N. İçinde söyle
nen de şu: 

- cUzun zamandır bir erkekle tanışı -
yorum. Onunla tatlı dakikalar geçirdim. 
Fakat nihayet bu işin uzun sürmesinin 
benim için teWikell olabUeceğini düşün -
dilm, evlenmekten bahis açtım, bu bahse 
hiç yanqmak latemedl. Bununla bera -
her dlllnde hep sevda teminatı. Fakat 
teyzeciğim. evlenme bahsine yanaşınıyan 
bir erkek sevgislnde samimi olabilir mi? 

* Suale derhal: 
- .Hayır, cevabını vermekte tereddüt 

etmem. Alelhusus bir genç kız Ue bekar 
bir erkek arasındaki mUnascbeUn mev ~ 
zuubnhs olduğu meselelerde. Okuyucu -
mun anlattığı muadeleye geltnce, bu ba
na Theophraste adını taşıyan bir Yunnn 
feylesofunun meşhur bir clirnlesinl ha -
tırlattı. Bu zat: 

cKadın erkeğe bahşetti~ lütüflerle 
bağlanır, erlı:e~ 1se bll!Utls kadından so
ğutnn bu 111tüflardır, der. Aşk kitabının 
düsturları arasında bu derece doğru bir 

Hamid adı verilmesini istemiştir. Mem - Çalgılı lokantada 
nuniyetle karşılanan bu teklif Şehir Mec

- Bilmem, 

lisine arzedilmiştir. 

Kafesler ve peykeler kaldırılacak 
Yeni belediye zabıtası talimatnamesi 

tatbik mevkiine konunca İstanbul ~ehri 
içinde mcvcud bilumum kafesler, dükkan 
ve saire önünde bulunan eski tarzdaki 
peyke ve saçaklar kaldırılacaktır. 

hüküm ender bulunur. Okuyucum sevdi -
trt erkekle gün, harta değll, belki aylar 
geçirmiştir. Artık onda erkek için gizli 
hiç bir şey kalmamıştır. O halde genç 
erkek onun hayatında daha ziyade kal -
mıya, üstelik bir de evlenme bağı ile bnğ
lanmıya neden lüzum görsün? Kızım, a
tı alan Üsküdarı geçti, senin tel3.şın ta ~ 
mamen faydasızdır. 

* Pangaltıda oturan D. N. tnislyatile 
bana sekiz sayfalık mektup yazan genç 
kızın macerasını hakikaten tetklte 11 -
yik buldum. Ve elimdeki mektupların 1 
çokluğu yüzünden bu mektuba çabuk ce
vab verememlş olmama pek ilzuldüm. A
radan epeyce uzun zamnn geçtiği için ih-
timal k1 bu genç kızın macerası bfısbü -
tün yenl blr safhaya gtrmtıttr. Her şey -
den evvel yazılarından ltendlslnln çok 1-
yt düşünen, çok iyi yetişm~. ihtiyatlı bir 
kadın olduğu anlaşılıyor. Fotoı;rnfı:u 
göndermemiş olması bu lht!yatın bclll 
başlı bir escrldir. Şu geçen bir ay içinde 
bu maceranın girdiği yeni safhalan ba -
na yazarsa düşünduklerlmi daha çabuk 
kendislne yazmaktan zevk alacağım. 

TEYZE 1 

Lokanta müşterisi, müzik şefine sor
du: 

- Siz müşterileriniz ne isterse onu 
çalar mısınız? 

- Tabii bayım. Wı 
- Öyleyse şu karşıdaki adamın ce -

binden cüzdanını çalıp, bana getirin! 

Lüzumu yok 

Neler alırdın? 
Ayyaşa sordular: 
- Şu senelerdenberi rakı

ya verdiğin parayı biriktir • 
seydin şimdi neler alırdın? 
Sarhoş düşündü, cevap ver

di: 
- Kırk fıçı şarap alırdım. 

Nasıl buldunuz? 
Lokanta sahilıt, müşteriye 

sordu: 
- Büfteği nasıl buldunuz? 
- Araya araya bir patatesi 

- Hiç öpüşmediniz mi? 
- Hiç hasta o1:Jnadım. 

dili.minin altında bulabildim Futbol takımı, maçtan sonra titıatroda;. 

Taksi: otomobili yavaş gidi) 

Müşterinin canı sıkıldı. eırıe• 
- Şoför, dedi, daha hızlı gid 
• • ? 

mısın. . J;ıeP 

- Hayır benim adetim böyledif• ı.ııef 
ı yavaş giderim.. beğerunedinit.Se 

yaya yürürsünüz. efJ'I 

H h • . gı· deIJl - ayır, ayır, ınıp yaya 
o kadar acele işim yok! 

Aldatmak 

yer? ,,,,,,,,,, 
Vapurda <9P' 

b Yıf11• f,. 
- Affedersiniz 3 ş ı.ıtl ı 

kamın üzerine otur~U ~ 
- Teşekkür cder~iı il 

rahatsız olınuyorum. 
meyin! 
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1
F ontainebleu şaİosunda 

. rısan b urasını gezer\ten garplıların eski eserlere ne 

1111 1 
• k~dar kıymet verdiklerini ve onlardan 

· sı ıstıf ade ettiklerini açıkça görüyor ve anlıyor 
Yaan: Muasn Talaıin BcrlranJ 

- Sl1 -

SON IOSTA 

Konuşma: 

Söz arasında 
Nurullah A taç 

- Konuştuğum gibi yaz. 
- Peki ama ben önümde hokka, elim-

"Ben bir tımarhane kaçkınıyım!,,· 
Meğer üfürükçüye öyl~ 

kolayca gidilmezmiş! 
B~cı ~le buluştuğumuz zaman yanında yabancı b. k d 
gord um ve bu .. f ·· ··k - ır a ın . nun u uru çu tarafından gönderil • b. 

nev'ı tetkiki hüviyet memuru oldug"' unu 1 dmıı ır R .. . ana ım 
oportaıı yapan: F aralı Kll'61ı 
<Tercilıne ve ikUbu hakkı m&h!Uld ) 

15 - ~. 

de kalem, başım beyaz kağıt üzerine e • 
ğilmiş, öyle konuşmam ki! Konuşurken 
karşımda yüzüne baktığım ve benim yü
züme bakan bir veya birkaç kimse var
dır ... Hem beni okuyan konuşur gibi mi 
okuyacak. Siz konuımakla okumak ara
sındaki farkları düşünmüyor musunuz? 
Okuyanın elinde bir kağıd vardır. Sözü 
kulağı ile, gözü ile dinler. Konuşmak :ıe 
yaunak ve okumak bu kadar ayn şeyler 
olunca benim konuşur gibi yazmamı, ya-
zıda konuşmanın vasıflarını istemeğe ne Arabın sesi duyuluyor: 
h:ıkkınız var? Zaten tam konuşur gibı ya- - Tedavisi filanı ne ~ ayol? Bunu 
z:ırsam, yazmada da sözümle ister iste- iyi saatte olsunlar basmış.. okutmalı 
mez karışan yanlışlar, takdim ve tabirler bunu .. tütsü yaptırlll!11ı. Muska yazdır
bulunursa tahammül eder misiniz? ~alı.·· .. ~ızım. Hacı Ömer Sakıbiissey

Son zamanlarda cümleyi altüst ederek, yıde goturmeli .. 
fiil~ sondan kaldırıp ortaya, hatta başa Kafamda bir f1IDŞek parlıyor: getırerek yazı yazmak modası çıktı. Öy- - El hac w Ömer Sakıbüsseyyid deni-ı 
le yazanlardan birine itiraz etmişler: len adarncagıza gidip muska almak .. 
c~iz der miyiz böyle?> demişler. c.İ~tc . Dernek İllı nevi adamlar hala varmış. 
diyorsunuz• demi§. Zahiren pek bak1ı ol- Inşallah yann sabah şu Arab kamllll 
masına rağmen esasen haklı değil. Çü~- kandırır, büyücü hocayı bulurum. 
k'1 biz deriz böyle ama okurken cümlede Ben böyle düşünürken onlar konuş-
ber unsurun yerinde olmasını isteriz. malarında devam ediyorlar: 

Mamafih ben de sizinle beraberim: - Uyudu, çıkalım .. 
Konuştuğumuz gibi yazalım. Fakat bu- - Çıkalım .. 
n~n manasını tasrih edelim: Konuşur Tam kapıdan çıkarlarken başımı kal-
gıbi yazmak karide konuşma tesirini dınyorum. Bir gün evvel kahvede 
bıra~aktır. Bu bir clransposition• mc- y~ptığım tarzda hiçbir şey olmam~ gi-
selesıdır. Hani bazı §alrler, ressamlnr bı: Muharririn timaThanedeki ha atı v_a'.d~r; r_cnkle kokunun, sözle rengin ıe- - Ne o? diyorum. Beni burnda bıra- bir ....ıantane· Ved4Y na ald sırını bırakmak isterler. işte konUiur gibi kı~ nereye gidıyorsunuz? Aşkolsun _ Vallahi . · • l!eııı p Fontalnebl<ıı fGtoN yazmak d.•. öyledir: Konuşman•• kendisi dogı;ıs.~. Hani bizim bayan? rılırsa? gıtmem. Ya bogazıma sa· 

~ihl i'on~~is civarındaki meşhur ve ta· 10ınattan senemlemlt ve yorulmlli bir de~ıl, tcsın. Kaç defa başımdan geçti. Donuyorlar, hiç ses çıkarmadan ban• _ Sarıl §atoı.·u mebleu §alosunu hem de bu halde dışarıya çıktıJım vakit kızgın bir Elımde Fransızca bir roman gördüler mi, bakıyorlar: maz. ·· 
" çevr li ' 1 H . . . Dışarıya fırlayıp -d h 1 Cesiııı orııı e yen seksen kilometrelik gün•I sarayın bahçesindeki göllerin su· sorar ar: ·Tercllıne mi edeceksin?• Bu- -: anı bızım bayan yahu? rum: mu a a e edi) o <>ıı bir tr anı gezmek için bir sabah saat ]arını bir ayna gibi parlatıyordu. nu genci de sordu, yqlısı da ...• Hnyır, Nthayet ev sahibi konuşuyor: _ Ü ·im . ~;betile enııe yola çıktık. Pazar müna- Dilz yolda, su üstünde kayıyormuş gi- okumak için okuyorum• deyince adetA - Geliyor, timdi geliyor... Ve ses- !im Ba:~ eY.ın. Zaten kalacak deği 

«ll§i b Vagonlar hın ~h t Yü 1 bl ..r.r'atle ko~ıyoruz. Etrafıma bakıyo- tuhaflarına gidiyor. leni'-'Or' s' musaade .. : u güz .. ca ınç ı. z erce • • .- , · okağ:ı f u-lıy T . f>lıhır harı . el gunden ıstifnde etmek ıçin rum: Ormanın asfalt yolları ne munta- Kitab niçin okunur? istifade etmek :çin. -Ayten! Kız Ayten• • 

1 

. • . orum. emız hava ci· 

h
0

Yunea cınc akın etmişlerdi. Tren yolu zam, ağaçlan ne itina De bakılmış ve na- ilmi bir eserden, bir tenkid kitabından - Ne var abla? • ger erıı?e ışlıyor. Oh ... lrbıri a ~ı:anan asfalt şose üzerinde de sıl yemyeşil! istifade edilir. Fakat bir roman!. .. işte - Gel buraya! Şı_m~ı !'•lamda bir dii:;fince vnr. :••k oto~ a~ındnn, irili ufaklı, kapalı ,.e Otokara binmeden evvel ormanın han- bu kaladan kurtuJmahyız. Kltab muay- - Gelemem .•. Korkarım··· kı~::.c~cİ·· ~ m~h~r büyücü. Sn· 

1 

etıer ay ?~ılle.r, motosikletler ve bislk· gı kısmını gezmek tstcdlğimizl memura yen bir gaye için, istifade için okunmaz. Söze karışıyorum: , .Y .. ·· _ ce goz_um." uyku gırıni ııı nı ı t k t ) or. Duşunuvor duşunuyor a- · . rdı. s ı amete doğru yol ahyor- söylemiştik. Bu gezintiden istifade ede- nsan onu zevk almıik için, okumak ihtl· - Benim nemden korkuyor? )Orum· ' ' • uşunu 
!lir bu rek .ressamlann köyü• diye anılan ve yacını duyduğu için okur. Onu bir şey Ev snhıbi: · ~••ta, Y•Çuk ".'ate yakın bir yolculuktaıı tabii güzelliğile meşhur Barbironu da çıkarmak için, menfaat hırsı ile okum - Şimdi gelir üzülmeyin! di • . Bı~ yarın. olsa, Arnbla buluşsak tı 
in ista,;'Yeşıl ağaçlarla süslenmiş şirin görmek istiyorduk. sizi temin ederlm ki iyice kavrıyama~ ye dışarı fırlıyor .;kasından da Fıkri buyucuye gıtsek, hır büyü ynptırs k .. 

t hlalüııı onda indik. Otokarla bir buçuk ,..~ muhtelif gü- içine sindiremez. çıkıyor. Biz odada Arabla yalnız kalı- E t • _ _ * ~•su, 
00 

~lduğu üzere, Fontainebleu şa- zel manzaralı yerlerde ve bu meyanda Miınekkldlerin okuması bunun için ek- yoruz. Bir sigara uzntarak soruyorum: b -~ e~ gunu tam saat 6 da mahal!e 
•n bir· • ;ıncı asırda Fransa kralların· Franchard boğazında bqer onar dakika ıerlya tam bir okuma değildir. Adamca- - Adın ne senin? d ıcı 3 ;_40uluştu k. Yalnız değtldi. Yanın· ~ış oıu~';:'' Fransuva zamanında yapıl- istirahat etmek sureti!• gittiktan sonra ğ•z kitabı hüküm vermek. ma!We çıkar· - Hoşkadem. u" Ta ta 

1

.'.k 

0

~ boylu buğday bcnız. 
•>anri v eın bu krala, hem de dördüncü Barblzona vardık. mak içın, yani bir lf diye, vazife dly• o- - Buraya yeni mi girdin? r yuzlil bır kadın vardL l.ıarı A ~ oğlu on üçüncü Luiye, krahçe Burası bugünkil §Oiıretinl bilhassa kuyor. Sıkılı<Sa bırakamaz. Hoşuna gi - - Evet, hatır için geldim. SO ırnruş s·-;; Ha_s':°e hanım, diye takdim etti lıap0ıe n uvanete ve bu şatoyu çok seven dünyaca tanınmıı ressam Millet'nin ora- d1ersekkeb~dinit bırakak maz. Daima dikkaili için kahır çekiyorum. Sonra bahşiş de d::. ~e~~ ~a~ın çokk diyi bir kadın· ~raı,,1°0 llonapa~ ald en Ioymetll ha· da yaşamış ve Olmüı olmasına medyun· o aca • ır sa ırını açırmıyacak, her say- pek çıkmıı or. Başka yere gitsem yal· f d r ıyı ar • aşımdır. Hacı 
11

,.lie : doludur ve bu sebebden gezil· dur. Merakltlar, sadece bu küçük ve fa- fada~ ~tlkmilne bir delil, makalesi için nız bahşişle çalışsam günde iki ı~a çı- ;.=~ :":: ;::ahrem d_osludur. Hastalı· ~•Ylar e RÖrülmeğe değer en meşhur sa- kir evi görmek için ti u"'klardan bura· bir lıkır çıkannağa çalışacak. Okurken karırım. m· •· ~ d" cı elendıye tavsıye eıtıği· 
ı 'l'a .. ,·h:1rasına girmı'c:tı'r. ya geldikler! halde benim böyle bir fır- kendisinden hüküm bekliyen adamla~ - Niçin gitmiyorsun? . 

1

• so!. el ım.b Ev~eıa bana kızdı. Fakal • ' - ·· ·· d k sızın oy e oşbog d 
;r g bt heserlerile övünen başka ıehiC· satı kaçırmam cidden yazık olurdu ve gozkonun eln /~rn;;!dacak ... Böyle oku- - Hatır için geldim, dedim a ... Bi· dı "ıntzt söyledim ~ .~ am1:."rdan olma· 
<'Çin ~on ta· bl k burasını gördükten sonra kararımda ne ma mı 0 ur· en 1 yazılarının çoı;.u zirn hanımın annesini çok severdtm ı· d" · uç bela kandırdım. 
it hiçb· >ne eu de seyyah çekme b · · k"T"dQr b" n · ge ır un blraı bi..;ınrcfedakirhktan çekinmemiştir. kadar isabet ettiğimi anladım. unun ıçın ° u • ır anlayışsızlık, Rahmetli çok iyi bir kadındL Belki is· Ş ·· t B r ı ·~ 1 F Fakir fakat bakımlı bir bahçeden ge- zorakılik gösterir. Kari, gezmek irin ge- min{ işitmişsinizdir. Cihanyandı Samı·- 1 aşırmd ış ım. u Hasene hanım ·im 

•· okanta ransuvanın adını taşıyan d d . münekk"d • o uyor u' Arab kadı be esı }'edikt da mükemmel bir öğle yeme· çerek alçak tavanlı bir köy evine girdik. ~· • am ır, . 
1 

.: rapor yazınak ye... dır hoc ·m ~ • ni hacı mı· e\Pveı g 

1

en sonra şatoya gittik. Bizden Karanlıkça, sefil, çıplak bir yatak odası: ıçın Bokarsınız,. a:zın gormediğiniz nok- - Evet.. peki ama, niçin bu odaya 
1 lıı b a ıdır o~a gotur""'.'kti. Onun 

'1y

0 

gır~ en seyyahlar kafile halinde içe- Bir köşede üstü koyu bir örtil ile örtül· tal~n go'?"uş, ''.zı'.' larketmediğinlz hu· geldin, hani benim bayan! :,,şka ~.uşmuşluk. Halbukı karşıma ~un Pyeo_rlardı. Biz de önümüzdeki k!a· müf demir karyola; fllrada san•atkinn susıyetlerı sezmıştır. Hayret edersin'z - Biraz rahatsızlandı. Size bir şey ır kadın çıkıyordu. Sordum: ıın k bitiremeden bıraktığı yanın kalınıj tal>- Fakat biraz dikkat edin, anlanınız ki·~· söylesem yapar mısınız?. .·d ~iz bugün Elhac Sakibüsse • ı.ı ClUnde b · e atılarak yürüdük. !o; duvarda, üstündeki bo> alan kuru· si nn d~yd u ğunuz. . ECvkl duynıaınısur'. - Nedır? ~ ~k? mıdır nedir ona gidecek değil miy· 

"""z. b •rkaç defa sarayı gezdiren bu mus iki palet; bir yanda dolab biçiminde Halbukı gezme gıbı okumanın, bilhassa - Gidip kendinizi okutun .. Etrafını- ı · ~tı bı'r uralara aid bütün tarihi ınalü- • k ı E t 
!li p bir saa4 bunun rakkasını Mi!let'nin oğ· roroıan ° uır.anın ası gayesi zevk, ıçi • zt iyi saatte olsunlar sannış.. - ve ·· k'rdiliiııı· apağan gibi ezber etmiş; her Iu. babasının öldüğü dakika durdurınu; .. mızde bı;akııc.nğı ferahlıktır. - Geç canım böyle şeyleri. Ben bu ı·-:;- Peki bu bayanı neye ıahatsız et-

1 Utu lııı u~z :!onda veya odada durıırak, Saat dördü yedi dakika geçiyor. Tenkıdın ıyısı yok mu? \"a" bir kim- marta\ a llara inanmam. ın. 
1
YOr; ır makine çabuklugvile anla- sen n t k'd t k k ı i A İk" ~ ·· 

Bunları görünce insanın içine, yeni ö- 1 en 1 eme • ma a e çıkarmak i- - nan evi.dun, inan. Bizim me.- - • 

1 

gozum karde ım Hacı 
1 

d"· 
il - Burası !en bir adamın evinde dola<ıyormuş g "bi ~in değıl de sırf zevki için okuduğu eser- lı ur k~keme Razi yenin oğlu da bu il· Y~ dogı udan doğruya gıd ılmez. e ~~1;. gı°"'Pa>t 

1 

•veda avlusu• dur. Napoleon derin bir matem çöküy~r; hele yük•rk ı~r hakkında yazdığı te~kldler. Mes•lft l~t~. uıır~mışt'.: _on~ bizim Elhac Sa • bgın hah malü~. Hocalara mü ade .,~eeeği ~ 
8

14 senesinde Elbe adasına san'atkinn. '?nradan muzelerl kt>k•n· bır ?·~mancının eserlerını veya bir tok kıbu se):ıde soturduın. Oç nefes etli, bir e~m.'.yorlar. Hapısaııe hapısane sUrUıı· ••iştir snada askerlerlne burada veda dıran harikulade tablolarının yok paha· eserını okuyorsunuz, aradan zaman ge- muska >azdı. Maşallah bir şeyciği kal- duruyodnr. Bundan dolayı şifa b l· ;.ı, - S~ras sın• ve bır dilim ekmek için satıldıi;ını çıyor. O sizde birtakım izler bırakım• madı. mak !çın Hacı efendiye gidecek! u 
'41t t.>-_ ı Napol h • dairesi d h b 1 h ı :1 ır, c vclü bu l ·· - erı ev-i · ."' eonun ususı • hatırlayınca bu hüzün bir kat a a ar- un an atır ayıp yazmak istiyorsunuz. - anım bu ne masal... • . ıanı~ gorur, tctkık eder. Gü-;•fınd~~ın üstündeki tablo BoucMr uyor. !ıte ancak o, bir vazife olmıyan tenkid, - Ben gözümle gördüm. Elhac Sa· venılır _hı; .~ımse olduğuna kanan e-'flık >nasanı~aP.ıl':'.'ıştır. Şu ortadnki ku· Zavallı büyük ressam; 

0 
da birçok hü- iyi bir şey olabıllr. Ötckilerın hemen !ıea- kıbUsscyıdin nefesi maşallah pek kes- der.e golurur. 

•t tııde t 

1 

ustunde Napoleon 1814 ta· yükler gibi rahat yüzü göremeden haya. s•nde hır sıkıntı ve aıkıntının verdiği a~- kınd r. Kaç kişiye büyü yaptırdım kaç AnlaşıldL Bızim bacı ile gel Ha İİliş ir. ıtından feragat ettiğini ımza layı 11lık sezilir. ki• ye muska yazdırdımsa hep ı·ne' b"ı- cının b r nevi tctkıki hu" \•ı·'-. ten -
ta gözlerini kapadı. b . ş "e memuru - t ğl ğ d • t" _........................................ re r ge dı. unış. ımdı mesele bu k ... d 

., şte kr l" Fakat bugün Fransa, sa ı ın a san• ı mcsinı de bılıyorlar doğrusu:~· .. E·l-Ie ... rı:n··d-c- İ t d b' .. ına ŞU\' nı 
,_"·· bu • ıçe Mari Antuvanetin od•· L•kdir edilemeden, sefil ve zavallı bir su- - nnnmam... 

1 

ıma ır adam olduğum k • • . ~lld vardaki h 11 h . t f l . J;i kıymetli bır eseri hemen fırs"l bılc- A 1 vermem 1- d anaatını 
an h a ı ar Lyon <e rı ara· rette ya•adıktan sonra gene se a et ı~ln· • - )O, ana misaller sayıyorum. H • azım ı. 

rdir Ilı edıye edilmıştir. Vaz~lar fil dl· ~e ölen \üyük ressamın kıyınetini bol'· rek turlu turlu reklinılar yapıp onu h•r- mnmcı Pakizeye, Nurlyeye, bohç cı - :ı-,man ablacığım, dedım. Şımd ne ;:tısı l\~sı~ Lüz~rinde Napoleonun ikin<i yor, onun hatırasını yaşatıyor. Bu küçuk k~sin gbziınün önDne koyuyorlar, bunun Hu n ıoıe, motör Süzana, sıvncı Ha- oıa;ak. Hacı efendiyi görcmiyecek mi· 

Yor. uızin elmas çekmecesi dn· ev şımdı bir resim ıniizcsı ... Burada Co- !çın hıçblr iednkirhktan çeklnmıyo.lar ana hep o muska ynzdı. Y z. 
- l d p gı"bı ress:ı ve sonradan seyyahlar için buralarını p k" Üz 1 ı çind b ;-ot, Delacroix. Diaz e ena ın- - ." ı ama onu nerede buluruz! "d:- u rne yavrum .. Ben senin yi 

r <>ııu -on be . ul unduğumuz bu içtima sa· ıann oımez escrlerı, Millet'nin kilerin va- gezıne k bir ıhtıyaç ha !ine girlnce ~u•un - !\.olay.. ister en seni yarın ora ı a .. am old uguııu hanının söyledim S . ~SSaın :Socuşınci Lui zamanına aid ol•ıp nında tc<hir ediliyor ve mn kapı>'•'• yaptıkları (edakirlıkların semeresını l-0! götiırüt um.. lcdım ama .. ne olur ne olrn b . :. }-&Usı cher V 

1 

f d 
1 

bol goruyorlar. p .. _ de be .. . az ır KC e 

-enlllı'ıo:tı·r. ve an oo tara ın an •.•anındakı holde, ressam. ın eser er nın ek gotur ·u k n gorcyım d d' 
' • ! t nbulu hır seyyah şehri yapmak ;

5
_ - .. .ı. arın açta giderız c ı. 

k lluras kopyaları, belki de kendı ehle yapıp saC- t 1 - Yor n akşam ben izinliyim .. Saa·t· Yan ndnkı bayana dönerek: 

t

0

ltu Unu 
1 

.~n·h· t odasıdır. Napoleo .. nu~ lığında sattığı tabloların. asıllarından Oa- ıyen rin bulun bu incelikleri göz Onun· tn it d A" Ha b 
?-; g Ü rle tutarak her köşesi yüzlerce gu .. cl m a 1 gacamiindeki m hallebıc b - ene nnımcığım, ~tc bu sa lı • harı· oruyor musunuz? stundc h• pahalı fıat• ziyaretçılere satılıyor. • O.mıan gel. Oradan gideriz. ah b h et \.'.!ım delıkanlı bu. Ben k 

11

_ ~Poleo ı VOrdır. Perdelerin kumaşında Ressam Mill•t'nin evinden çıktıktan s n'at c ertenle dolu olan lstanbulunıu- - Pek .. gelirim. Fakat dı me her hu usta kelıl olurum "dıııı,_ nun •embolu olan arılara dikkat onra g ne otokarla ormanın başka hır •U yab ncı gozlere gosterecek bir hale - Fakat? .. Ben de söze karıştım: · ~ İki 
8

.,,,,t ""!undan Fontainebleu istn yonuna dö • ko> mal rı ıazımdır. T H 
'lııı "• e y k , ' Bu hususta sarledilecek paraların •~ı·r . - ab i bu hizmetimden dolayı be· . - n ene hanımcığım, ben bıldı • 

d P•ılnd a. ın bir zaman, bu klavu- nerken kendi kendıme diı:;ünüyordum: k f d u nı de unutmazsın.. nı adamlardan değ hm. Sıze bend , b?laıtıktan e bırçok odaları ve salonla'.ı Bu görduğiim yerler ne~•: gezd•ğ:m h:~:z no~~~:ı~~ a gerıye alınacağına ŞÜp· - Unutmam tabii.. fen~hk g lmez. Ne olur Hacı efend" ~ 
1

0 sonra, başım Fransa tarıhı· •alo mükemmel ve hepsi gorulmefe c.d. Arab karısı çıktı. Dışarıda gürültü benı otuı un. Bu kadar doktora gittim · ıcr; fak•t bunları göster- M. Berkaııd de\Om ediyor: Derdime bir türlü de,·a bulamadım. · (Arkası uar) 



4 S:ıyfn 

Tar.hten sayfalar 

Bir keş· şin hayatı 
... lf 

Onun hakkında daha birçok kerametler naklederler. Şüpheıiz bun· 
ların hepsi maıaldır. Fakat tarihin yazdığı ve kabul ettiği bir hakikat 
vardır ki o da bu adamın bir telkin yüzünden,, bir hiç iken her ıey 

/ 

olduğu ve sonra gene hiçliğe indiğidir. 

Yazan: Turan Can 
-2-

tık kısmın hülilsası yi feda ettim. Ey merhametli Allahım, 
Küçük Jan biraz yaşlanınca haydut • ey o Allahın sevgili bir kulu olan Sen 

luktan papazlığa geçen Biiyük Jan ona: Jak bana yardım ediniz! 
esenin yarının parlaktır. Büyük ve zen- Sesini mümkün olduğu kadar yüksel-
gtn olacaksın. Fakat sonra vazgeçerek ı · d 
kırk yıl İsaya hizmet edeceksin!> dedi. ıyor u. 

1 Bu telkinin tesiri altında bu çocuk Bl - Ayni zamanda hıçkıra hıçkıra nğ ı-
zans imparatorluğunda vall ve zengin ol- yordu. 
du. Evlenmek istedi. Fakat dütün günü Neredeyse Kudüsteki sakin hayat, şe
Büyük Jan bird.enblre çıkageldi: esen ev- refli kumandanlık zamanları, zengin bir 
lenmlyeceksln. Isaya hlzmetkAr olacak - Bizans v lis' olarak halktan hürmet ve 
smı. dedi. Vali bütün malını ve sevglll - a J 
sini bıraktı. Hizmetçlslle birlikte başını itibar gördüğü yılları hasretle anacaktı. 
tıraş ettirdi. Sırtına bir çuval geçlrdi ve Ve neredeyse, yaptıklarına pişman ol-
oradan kaçtılar. duğunu da haykıracaktı. 
Şehirde hayret ve takdir birbirine ka- Fakat tam o sırada karşısında bir a-

rışıyordu. Düğünle alakadar olanların dam göründü. 
hiddetleri son dereceyi aşmıştı. Kaçak Antuvan. gösterilen yoldan yürüdü. 
v:ılinin ardına düştüler ve Antuvanla Biraz sonra kendisini Sen Jak manastı
Mzmetçisini perişan bir halde buldular. rında buldu. Sen Jak ta orada duruyor: 
Onu kandırmaya çalıştılar. Kanmayınca - Seni rüyamda gördüm, Antuvan! 
tehdid ettiler. Fakat bunun da bir fayda- bekliyordum. Allah bana haber verdi, 
sı olmadı. diyordu. 

Antuvan kimseyi dinlemiyor ve tanı- Ona manastırın bir köşesinde hususi 
mıyordu. Sıyrık içindeki ayaklarını ça- bir zaviye yaptılar. 
lılara ve dikenlere sürterek yoluna de- Antuvan oraya kapandı ve İsayı anma-
vam etti. ğ:ı , ibadet etmiye başladı. 

Genç kızın akrabası ve düşmanları onu Oradan hiç dışarı çıkmıyordu. Kimse 
imparatora şikayet ettiler. de gelmiyordu. Yalnız pazar günleri Sen 
İmparator hiç haber vermeden vazife- Jak manastırının keşişlerinden birisi 

sini bırakıp giden bu adama çok kızdı bir çömlek içinde, suda haşlanmış bakla 
ve yakalamak için bir kuvvet gönderdi. getiriyordu. Antuvan yalnız onu yiyor
Bu kuvvetin kumandanı onunla karşı- du. Haftanın diğer günlerinde hiçbir §ey 
laştı . Fakat ne garibdir ki, yakalayıp ta yemiyor, yalnız su içiyordu. 
zincire vuracağı ve imparatorun huzuru- Sırtında kıldan bir gömlek vardı ve 
na götüreceği halde bütün adamlarile bütün giyecek eşyası bundan ibatetti. 
birlikte onun önünde diz çöktü. Antuvan Uludağın sert rüzgarları, :fırtınaları, 
onlara teşekkür etti ve yoluna devam kar ve tipileri arasında taştan duvarlar 
etti. ortasındaki bu yoksul ve sefil hayat yıl-

0 zamanlarda İznik şehri hıristiyanlı- larca sürdü. 
ğın en büyük merkezlerinden biriydi. Benliğinden şeytanları sürüp çıkarmak 
Antuvan da oraya gitmek istiyordu; ora- için kendisini mümkün olduğu kadar se
dan da Keşiş dağına çıkacaktı. Zira za- falete mahkfım etti. 
manın en meşhur münzevilerile manas- Bir gün zaviyesinin önünde, kıldan 

tırlan orada bulunuyordu. gömleğini çıkarmış, güneşleniyordu. Gü-
0 kadar yorgun düştüler ve ayakları o neşin sıcaklığı o kadar tatlı ve ılık gel

kadar şişti ki artık yürüyemiyorlardı. mişti ki bir müddet dalıp gitti. Başını 
Antuvanın cebinde dört kuruş kadar gü- kaldırdığı zaman gözleri dehşetle bü
müş para vardı. İki tanesini vererek bir yüdü: 
eşek kiraladılar. Yolda bir adam onların Karşısında güzel bir kadın vardı. Dal
bu sefil hallerini görerek acıdı ve iki ku- g~lı ve uzun saçlarını omuzlarına dök
ruş sadaka verdi. O zaman Antuvan elle- müş, gülümsüyordu. Bakışlarında sevim
rini göğe açarak teşekkür etti. Sonra ar- lı bir davet okunuyordu. 
kadaşına dönerek: Antuvan birdenbire yerinden fırladı. 

- Allah bizim eşek kirası için verdi- Z::ıviyesine girdi ve kapıyı sımsıkı kapı-
ğimiz parayı geri gönderdi, dedi. yuak bir köşeye sindi. Uzun müddet o-

Antuvan İznikten sonra yoluna tek o- _rada kaldı. Neden sonra başını kaldırdı 
larak devam etti. Keşişdağına çıktı. Vt:- kadını ne içeride, ne de dışarıda göre-

Eski Yunanlılar zamanında Allahlarm meyince geniş bir nefes aldı. 
yüksek dağ tepelerinde oturduklarını sa- Bunu Sen Jaka anlattı. 
nırlardı ve böyle yerlere Olimp derlerdi. Sen Jak izah etti: 
Yunanistandaki Olimpten başka birçok - O, şeytandır. Allah seni imtihan e-
Olimplcr daha vardı. Bursadaki Uludağa diyor. Nefsine hakim ol, kendini &:akın 
da o "Zamanlarda (Keşişler Olimpi) der- kötülüğe kaptırma! 

lerdi. Ve kendisini bilyük bir merak ve dik· 
Antuvan orada yeşil yamaçlarda, su k:ıtle dinliyen Antuvanın gözlerinin içi

kenarlarında ve ağaçlık içindeki manas- ne bakarak ilave etti: 
hrlardan birinin kapısını çaldı. Kendisi- - Daha başka imtihanlar da geçirmen 
n~ tanıdı. Fakat buranın keşişi ona şu ihtimali olduğunu unutma! 
sözleri söyledi: Müthiş bir kış gecesiydi. Fırtına uğul-

- Burasını imparatorun askerleri gö- duyor ve soğuk insanın iliklerine işli -
zetliyorlar. Önük manastırına git. yordu. 

Yolu tarif etti. Fakat Antuvan yolu şa- Antuvan, zaviyesinin taştan döşemesi 
ş1rd1. Dağ yollarında boş yere dolaştı. O üstünde çıplak ayaklarile duruyor; dua
kRdar yoruldu ve kuvvetten düştü ki hır Jar okuyor, dalıp dalıp gidiyordu. Bir a
an artık ayakta bile duramadı. Yere düş- ral ık o kadar üşüdü ki ayaklarını kaldır
fü. Soluk soluğa, solgun ve zayıf, en son mak ihtiyacını duydu; fakat kaldırama
gücünü toplıvarak kollarını göklere u- dı Çünkü soğuktan taşlara yapışmıştı. 
zattı ve i5:tğırdı: Bütün kuvvetini ayaklarına toplıyarak 

- Ey Tanrım, büyük adın için her şe- (Devamı 12 inci sayfada) 

SO N P OSTA 

aftanın 
Bu hafta lstanbul sinemalarında 

Harrg Baur, Paul Muni ve 
Fernandelin filmlerini göreceğiz-. 

Bu hafta İstanbul 
sinemalarında çok 
enteresan filmler 
gösterilmektedir. Bun 
lardan biri Saray si· 
nemasında gösteri· 
len cKorkusuz adam> 
filmidir. Bu filmde 
baş rolleri Harry Ba
ur, aslen Mısırlı olan 
genç karısı Rika Ra· 
dife ve Georges Ri· 
gaud oynamaktadır

lar. Mevzuu fUdur: 

--~-

ı . . • 
kincıtc§rl~ 

• 
rı 

SaraU, çok sert bir 
ihtiyardır. Daima e. 
linde kırbaç ile ge .. 
zer. Herkese saldırır. 
Herkes kendisinden 
ürkmüştür. Sarati bir 
çok işler görmekte· 
dir. Odalar kiralar, 
tefecilik yapar, fakat 
parasını batırmaz. 

Kafa kırarak. göz çı. 
kararak müthiş faiz. 
lerini toplar. Bu ka
ba adamın çok zarif 
bir evi ve bir İtalyan 
metresi vardır. Kü- Ba1T1J Bcıur ve JCanaı RaC!ifc cKorkusu.z adam> filminde . }iil 

e&kiden büyükleri olanlar ile ınüsa~ı:ı• 
vaziyettedir. Fakat paraya kaVUŞ~ 5 ı· 
Lu sefahate başlar ve dansöz Lo ~91;11e 
münasebete girişir. Babasının bu iJl3' 
tahammül edemiyen büyük oğlu 11 ~ 
yet babasını evden kovar. Felaket t~şıst· 
bq gösterir. Çekirgeler yağınağa b 

9
)-e: 

çük yaştan yanına aldığı Roz adındaki ı 
yeğenini de çok sevmektedir. Günün. bi· 
rinde Sarati, çok sevdiği yeğeninin kira· 
cılarından Gilbert ile seviştiğini görür. 
Hüznünü unutmak için rıhtım aıneleli· 
ğine başlar. Meğer Sarati yeğenini sevi
yormuş. Roz bu aşktan ürker ve İtalyan 
kadını ile birlikte kaçar. Sarati felce dü
çar olur. Bilahare iyileşir. Rozun Gilbert 
ile evlenmesine müsaade eder. Fakat dü
ğün gecesi kızın yatağı ucunda ölür. 

San esirler 

İpek sinemasında da cSarı esirler> a
cında bir film gösterilmektedir. Bu film
de bu mevsim ilk defa gördüğümO.z Faul 
Muni ile Louise Rayner oynamaktadır -

lar. Mevzuu fUdur: 

Vang Lu ve karısı O-lan mes'ud karı 
koca idiler. Çok sevdikleri üç çocukları 
vardL Çütliklerinde çalışarak geçiniyor
lardı. Bu sırada çok şiddetli bir kuraklık 
başladığından bu aile cenuba hic:et et

mek mecburiyetinde kalmıştı. 
Kendilerine yeni vatan edindikleri ve 

yerleştikleri fehirde az sonra müthiı bir 
ihtilal çıkar. Halk yağmacılığa baılnr. 

Halkın cereyanına kapılmak mecburiye
tinde kalan Vang Lu mücevherat dolu 

bir kasa bulur. Umınadı~ı bir sırada zen-

cGör, ı,it, 86ylemef, de Femarnfel 

ginliğe kavuşmU§ olan Vang Lu eaki ye
rine, fimale avdet eder. 
Şimdi artık Vang Lu parası ayesinde 

San esirler filminde Paul Muni ve Louise Rayner 

Ortalık karışır. Bütün aile efradı ııib 
düzene kavuşurlar. 

Gör, işit, söyleme ! f\" 

G.. ic:it, s 
Sumer sinemasında da c or, ~ ... .s 

d' teı•· 
leme!> adında çok hoş bir kome ı :f'J1lır 
edilmektedir. Baş rolünü tanın:rnı~ ğı 1'~ 
sız komedyeni Fernandelin oyna 1 

komedinin mevzuu şöyledir: ,er 
ıaıı • Vak'anın başlangıcına sahne 0 • ııd:ı!" 

bir kur'a meclisi salonudur. Bir 3arıl' 
ma İgnas Roitaklan'ın ismini haY10 ~· 
İillas ortaya çıkınca herkes gülme~ ıillç 
lıyor. Sıhhi muayenesi sırasında ıı!ıd..., 
vak'alar ihdas ediyor. Vazifeye 8ıs r 
kararını alıyor ve 647 inci Dragon t)f ~~ 
na tayin ediliyor. (İgnas) ın alaY1 \.8s-" 
tehrinde bulunmaktadır. Oraya JJlll sBıır 
}atında onu tedaviye gelen basts 811~of' 
yorlar ve sanatoryom arabasın~. 11 Jı f' lar. Nihayet kışlaya varıyor. 30 gu .

8
p ' 

cezası görüyor. Namına bir şarkı Y ) ~· 
yor. Komik vak'alar mütemadi)'eıı 
diferini takib etmektedir. 

Bilinmesi lazıJ11 
olan on keli111e ,·t 

.. flljdl Jj 
Sinema san'atkarı olmak u 0rBI> 

Hollywood'a giden heveskariarın ı.elif.~ 
muvaffak olmaları için sadece on .

111
e :ı 

bilmeleri kafi imiş ve bu on k.e~~ıet~: 
yesinde meramlarını anlatabıll kl1 ' 
Bu on kelime stüdyolarda sık sılt sıl 11 

nılan kelimelerdir. Bunları son J'Otıildil'1' 
sinema meraklısı okuyucularına 
yoruz: 

PekAlA 
Korkunç 
Mucibi nefra 
Münasebet 
Muayyen bir şekilde 
.Genç kız 
Racket 

- O'kay 
- TerrifiC 
- LottsY 
_ Contaci 
- Defin 'tel!/ 
- Girl 
- Racket 

Şıklıktaki gustosu 
münakaşa edilebile- - SweZZ 
cek bir delikanlı ... 
Sademe - 1nıpact 
Sevgili - HoııeY . 1} ~ 

. fllesı « 
Bu kelimelerin aynr:n tercu ı>ııbl ~ 

manalarına tam bir surette uyfll fiı 
melıa ,~· 

Fakat Hollywood'da sinema 
1 

ııılıt1 
bu suretle vP. bu manalarda kul ıı 
tadır. 



lngilterenın en güzel kızı bunlar 
arasından seçildi, bu güzeli tahmin 

veya tayin edebilir misiniz? Dudakların taulili, dudak nasıl boyanmalıdır, boyaların 
cinsleri, dişlerin sılJıati, dilleri nasıl temizle,,,./idir 7 
Yi1zde, cludat .. [ . 

sellili. ı&zclen IOlll'& 
pllr. Batta belki de 
onun kadar milhim
dtr. 

Bu gilzellilf. yapan 
teY ikidir: Dudakla
nn cildiııJD tazeltll. 
di1Z8blilli1 ve iyi 
boyama. 

llakJajm buatio.kil 
kadar umum"efl"'
dill umın1.ar4 du
daklarm atızellllfn
de biçtnileriııln de 
bilyilk bir ehemmi
yeti vardL Fakat bu-o 
ann boya, bunu te
min ediyor. Esuen 
&flzellik tellkkfai çok 
clellfmil bulunuyor. 
Bskiden çirkin aayı.. 

Jan birçok dudaldu 
buglln orijtnal ve gil
zel görülüyor. Karak
ter ve orijinalite meselesi, etki atızellik Dafma ortaya daha kuvvetle basmalı, 
mefhumunu hayli geniflettl. V.11 es- kenarlara clolnı haflflettlrmellclir. 
kilerin çirkin dediği bilyilk alJs butb 5 - Ne kadar tnc:e uçlu olursa olsun 
çirkin delil. hatıl sahibinin bofa111 pk- (ruj) la hiçbir vakit dudala gekil verme
line göre lfizel bile sayılıyor. Bunun tçln melidir. tııce bir kalem bu iti, boyadaıı 
dudak güzellilfni düffbıilrken akla bl- çok daha iyi garilr. 
çimden çok daha evvel tazelik ve boya- 8 - Damakların soluklulu. Jw·mızı 
ma pkli gelmelidir. dudaklar arumda fazla göze çarpar. Du
Duda}darmızın taze blmasmı tstivor- daklarmm boyarken damak1anftJZl pem.

wıız onları dilinizle ıslatmaymız. Bu fe- beletfu'm.eyl de unutmamaJıımm., 
na adete, bilhuaa dudaklanm boyayan- 7 - (Ruj) unu kendi ell1e hllttl mat 
ıar'aa çok rutlanır. Islanıp kunı,an du- tatiyenlere pek iyi bir (ruj} reçetesi ve-

dat çatlar Ye burup. Yani tueltlbü rfyoruz. 
kaybeder. Teinture de mire 15 gr. 

Buna mevıiJDi,JJ. M \ıl1JGk bir tellrl Carmtn ~ 10 gr • 
.... ~., ....... ~. Sol..- Bora 2 gr. 
la --~;Ol••~ · 1IOJaaN » ~) Clre vferge 50 gr. 
M' • 111 ~) ı JPllı'nmahdJr. Borabla balmumunu (ben mari) yanl 

Buile cl'ımıncles cloucer ISO lf· aıcak suya batırıhml bir kapta eritiniz. 
Cire blanche 20 gt. öteki maddeleri ona katınız. Sonra bo-
Belordlle • 11· 111nut eaJd bir ruj kabma dökünüz. Bır 
JOel pur 100 F• delil. birkaç {ruj) uaus olur. 
Bu pomad J&t&rlam ~· Btltb ... Dtf1er de dudak g1zem11ntn müteml• 

oe dudlJda Jlabr. Kıtal aOP de JmllaDı- mi sayılırlar. Tabiat - yUlk ld .. güıel 
lacak rujun mthnkb oJdulu W. '8lh dit vermekte c&rıerd delil İnci slb ~ 
olmamı (kuru olmem•ma) dtkbt et- beJaz ~ kadına her adımda rutlanl• 
met 1laxn .,ur. mıyor. Bereket kıf, tabiatin vermedflinl 

1ludatm tuelljlnl '-8 bqka bir te1 ymdaa luJa .ılfl etmekte. Güzel d t1I 
daha vardır. 11~ Bir tokJan bunUJl olmak eUın1zde ~ bile dlşlennill 
huaretten ileri l9Mllfnl llDltlar. Bal- ,OZelleıtfrmek elim•ıde Ye zor bir fCJ' 
bu]d: Midenbı ekifllltnclen olur. Bun'llll delile 
içJn dudalı ~ bdm derhal ckfl Dif, çok llnal bir uamlur. iyice h b 
pyler ve biberli teJler yemekten vu- olmadan hutahlJnı belli etmez. Bunun 
pçmelldir. için aallamhlmclan euWı bulundutunuz 

Uçuk ~en &ıce '91'1 btftur. zamanlar bile yılda blr kere oiaun d.ljçl~ 
O saman derhal temi& bir pamuk parça- ,. uiramak Uzmıcbr. 
uı l1Cak (ka7nat)bp aotutulmuf> uid- 1>1fbı cGnlllll al)am1ılından g lir. 
1*ikll tu,a batmp klfd'P ,..ı llliai&. Bu llllambk da tendzltkle elde edL'ebl .. 

l.ondraq _ ........ _ lılr ,a.. .......... ... ~.,.. ................... 1ılr "'- ... Sonra - tmljlr ..,.. .ıırtıııııs. lir ....... llıl dola fııııalonaD ciltlerde ~ ~ ~ Jrlll -;;:-Bu ~ lf\I!* ııliidııif iiiıliııa Jıanllırdık. ......... ilsin ID ............. fncDııı Bmıa ntmm - da lıııl wrlno - - 0111 w omt kir tabak&lm 

"""' 1ilzI bil mi-- """ ...,.ıa ıh ,oseınııuı Mlo jtld JıerollD'D totthıbmın Wqflık ~ m\? ıııımın ......... ı,ıoe ,....... -anla ,...._, ~ ~ ı.,ııı.-=. :. ııeoıa ... ~ _.. n.. ... - ......... ID..ıtlil ıcııı .. - ııoçla .. aMmı ~ - Toiıııll..rtoıl ... Jlttleri - .. ıı. ....ızıe,neıı: Ha 
'°-& de •ilm ,._ııı..... iııtDılllıda _..,,. olup ıılıııııdltıım almıolı: -. 11 ıııal - ıllf, - - ,... temı.ıeaınl1'I Ilı., ba 'illa .._ ...-""*- da ,&dqtink ..,,.,. weal Uçııla ne hem, • ı1a lıedıımll lılr ....,.&ıeıp. llQa ...,_ iMia (ait) ıı .. 
..... . o tıç blrinclııla ~ 1f'f ........ •'""' ................................................. merlıelıl illltGbiıU'. ... - dit, ... 11ır. Bu (11111) ilflleft lılr __,. -
~n~· ~ • jj; • ;! • : .. ,. ',;iff,' • '' Vı'iz 'OBTme/e lıeoesli fare Roosevelt 1centli lcemime ııljeııll 111 ıı. :rmmo1ı ta ...-.ırırço1r ııuı ıllilft ruıa ~· Bilik ı .... •ı ' -" mtıı • bAdi l)onlmarkada ....,.... .., meldııp götu:krigor ararlardan brar. alan peJı: ıı.,..,ı1ımı1ır. İflO dltlerl ıe-

11 numıınesı 1lıl 18' Bqllnlnle A-ıtb Caııılı Jludatı ııtıııel .-..ı llıiDel fWI do ııı111erı- lılllb lıoııılan ııııs 8ııllııda ı.a. 
1lle ~:: lılr __ Jıodııı. _vU-~ ldrlııde. ~ lıııP- ........ .üıoraa -ılap ... ::: ~· Malıoretle 1ıoJıııııDll lılr .... hmdımmk. c!tplD ııaıv-. .. l1l .. lıırıı.ı. .. 1 ...... _,. GilDiiD __..ola bir pllllOlo......, ea he- bir uılıtl ti!llı ~ ~· • pl:ll ne - oı-. prJııa ...._ J'lll - lmı _. 111111 ._k lfıo 
... .. - - -- geçtııı;· ... ~ ... ··-·"""'"'" ...,. ......... ~ • DudokiooJarJrenfll....-toJı:.D- lllıldır. ~ ...... "-de,...,..,...,...._.. ~lıir1~ ....... .,ıap, fi.ıııllıflı'....,,.ıı.JıltıfllıiM; ?. ıraıeı-1<1-.r. (Allt)li...-~enlyl_,dllı:na.; 
llııı.ı .. brıuıa.,. ~ ı.utnıUf. bir fve!ılD ~iiılllA laJ)ıJa ll*t ~"" ...._. ~ ... 1 - ..... --,.... ..ır .. (enle .......... ) ... Dlflerln -·ııaı 
...... ~ ........ bir - ~ -- - '19 ... ~ ~ ,,... - JDI "' .. ' ff 8 ... "' porı.thlı: -""!il ııııı.- ,.... ıılı*lr:I lllt '"ıılalılım alfolmlr. Crale 
lak-...... .. Pul! _... lıir - ola-~ 111r-wvıa: ı:ııwo ~ .. ııa; 1ıatb • "!' ruJ ıo~ıanmıı ~ ., doilt- -ııWel bu Mribl> &lderlr. Bu ıtırlı 
1 lira ıteeıı ele, mf ~ iıailft~ ıııil ~ ... _._ ...... 'bı.J"&w•.... • ~ ~ tııınek - - """ ... ,.._ ı!lfJerl ı-ııe,.. - lroJoır. """1ın liafıoııkıa lılr ldııiillfı;f iiillllfi to- - ..ıeııısı .......... biridir. ıat ;:ı.r da~= ::" - Olılljenll .... (lıl-.ı) il ıııaeaıııar, - diinıııilflllr. "' .. - tcıolarda fazla da1IDJ)ı:lı dlfled pelı: ..... 

• .., 1 Sa~ 1 ' ıı.ınız. hyulaıtınr. DlfleılDiD -
Ba eahızuı 11111et11'1llan • •- s- Sula ~ .._ .._....., ııa- ııııvenemlJmlere ta..ı:ıe eclllemeL Sı1ı sa U'tiltledn bl11Ü tdr meb8ralle kul- ak kullamlıra difln · · lt'ftdılı bu ıGrHl bOJalar ..ıme bartcinde rebillr. mınesme zarar w. 

#• bataı 
3 

Abın llklinl d Haftada bir kere dlflerl toz hallucle 
bir ~ ~ -wnnl ~ hiç ppla temizlemek herkes tçin milkemftl~ 

yum. ~ ~ ince bir teYdir 
dudaklan b01a ile "biraz kalınlqtırmık, ' 
dudala biraz yuV&rlaklqtırmak hot bir Arasıra limon 111'11 da ıwııanda 
P"I olabilir. Rujla bu, ve buna benzer u Bunu bir pamuk parçulle hem 
fak delifiklikleri yapabiliraini&. Faka; hem de damak1era l6rlne)ldlr. SontA 
dudağın tabi! kli in hal ılık 111 ile plblamahdar y,_..,,,.""'"'"' 

fe n tamamen zıddına lld) 1 -~ ....... , ... ı-.. '-' ..1..ıwtAC. 
gitmek hiçbir zaman hot görllnmez. ıca- ~va .. -..__. ya._.......... 

turları, tablWkten aynlm1 t -...:1'... AJda bir llere ten.tir d'lodla - tıp ~ 
örtmeyi bilmelidir ~ ...... ~ mon 11178 ıtlıl • diflerl ve damaklan ı. 

4 
_ (Ruj) 

11 
~ ınek te pek lji bJr 'IJIUldilr. Bu ID*ltle 

...... ,. -"' __ ., __ ~ tlrtarlan döker. hem de damakları lf4l'llii·:ill 
_,....ya'"- ,_.. ~ wtıeııdirir. 
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Meclis dün toplandı, 
encümenler seçimi yapıldı 
1 
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ket Erdo~an (Gümüşhane), Ali Bartu fİs - Ali cantb Fontem (Ordu), Selim sırrı Tar
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{Vanl, Raif Dinç (Zonguldak>. rl (Çorum), Huriye öntz CDiyanbektr), Zill-

Biıtce encümeni: fü T1ğrel (Diyanbeltlr), AH Şevket öndersey 
Mustafa Şeref öztan <Burdur), Mllker - (Gümüşhane), Atıf B&.J'llldır Cİstanbull, E

tem Unsal (Isparta), Raif Karadeniz (Trab- m1n inankur (İçel), Ya.p.r Yazıcı <İstanbul>, 
zon>, Faklye Öğmen <İstanbul), Yahya Galib Klmll Dursun (İzmir), ıtlzmı Gürel <Kon -
Kargı (Ankara), Enver Adakan CBalılw•irı, ya), Mahmud Nedim Zabçı (Malatya), Ta
Dr. Mustafa Cantekin (Çorum), Eyiıb S~bri hlr Hitit (Manisa), Osman Dlnçel fMardln), 
Akgöl (Çorum), Rfişdü Bekit (Dtyuıbekir), Faik Öztark CTeldrdall. İbrahim Arvaa 
Tahsin Berk (Elllzlz), Gl. Ali mkmet Ayer- (Van), Emin Draman (Yozgad). 
dem COazlantcb), Durak Sakarya (Qüm:.iş - Meclis Hesablarının Tetk:ikJ Encümeni: 
haneJ. Gl. KAzım İnanç (İzmir), Hüsnü Ça- &ad Sagay (Bursa), Hakkı Ungan (Van), 
·~ır (lzmlr), Nahid Kervent (Kayseri), Şevket Mazhar Müfid Kansu (Denizli), R!fııt Araz 
Ödul <Kırklareli), Mehmed Seyfell (Kırşe _ (Ankara), Rasim Aktar (Ankara). Ş!lkir Kı
hlr>. Naim Hdzım Onat (Konya), Osman Ta nacı (Ankara), .Mehmed Emir (Balıkeslr), 
ner <Malatya), Allieddln İtirldotlu (Maraş), Ziya Nesen CÇangırı), Mu.stara Ulusan CKon
Turgud Türkoğlu (Manisa>, Şevki ÇU!>ğlu yal, Hakkı Kılıcoğlu (M~>. 
CMuşJ, Şükru Ataman (Muş), Hamdi :Mal- Milli ludafaa Encümeni: 
man <Ordu). Gl. Naci Eldeniz (Seyhan>, L _ Gl. Kazım Sevüktekin (Dfyanbeldr>, Şük
mo.11 Müştak Mayakon ·csııru, Rasim Bıı.şa _ rü Koçak <Erzurum>, Ruıenl Barkın (Sam
ran <Sivas), Remzi ç:ıner csınıs). Süreyya sun), CehU Mengllböril (Antalya), ceıfLJ E
Genca (Tokat), Sırrı Içöz CYozgad), Receb ~ener {Balıkesir), Hadm Çarıklı <Balıkesir), 
Zühtü Soyak <Zonguldak). Ibrahim Çolak CBlleclt>, Salih Bomk (Blle-

DahHiye Encümeni: clt>, Asım Us (Çoruh), Ahmed Saffe! Okay 
Cemil Uyb::ıdın <Tekirdağ), Etem Tut!cel CE111.ziz), Azi.1 Akyürek (Erzurum), Ali Kılıo 

{Samsun), Şlikru Yaşın <Çanakkale), Hür - (Gazlanteb), Hasan Fehmi Ata9 (Gümüı • 
rem Ergun (Tokad). Esad Uraf (Amıısyal, hane), Dr. tuğamlral Ş1nas1 Erel <btanbul), 
Rasih Kaplan (Antalya), Cemal Hüsnü Ta - Hüsrev K.ızıldoğan (Ka.rs), Lfıtfi Mlifid öz
ray <Bolu>, Halid Onaran <Burdur>. Fatin deş <Kırşehir>, Nedim Bozatık (Kocaem, KA
Guvendiren !Bursa), Hilmi ErgeneU (Çanak- zım Namı Duru (Manisa), Hasan P.E'şld Tan
ka.le), Atıf Tüzün (Çoruh), fsmall Kenrnl kut {Maraş), Nurı Tuna (Muğla), Cevdet 
Alpsar (Çorum>. Gl. Zeki Soydemlr CErru _ Kerim İncedayı (Sinop), Rahml Apak CTe
rum). Nakiye EJgün (Erzurum>. Esad öw _ kirdaf), Hüsnü Konay (Tokat), o. Ahmed 
ğ~z CKa~~), Me~med Somer (Kütahya), l]ü.'<- Yazgan (Urfa), CelA.l Arat (Yozgat). 
ru Alt Ogen <Istanbul), Emrullilh Barkan Nafia Encümeni: 

ı (Malatya). Edib Ergin (Mardin), Şükrll All Ax1z Samih İmter (Erzincan>. Ahme~ uu-
Yürlikel (Samsun>. Zühtfi Durukan (Sam _ mı Kalaç (KayserU, Omıan Erçin (Mani.sa), 
sun), Mltat Şükrü Bledn CS1Yas), Sabiha Gör- Cemal Ikçın CA1yonkarahlaar), Mebrııre oö
key CSivas), Vasfi Raşld Seviğ (Slvu). Ga - nenç CAfyonkarahisar), Eşref Demirel CAn
llb Pekel (Tokat>, Behçet üna1 curta> Mu- kara>, Fuad Ziya ÇiRUtepe (ElAziz) Ah -
hlddin Dlnçsoy <Urfa), Halll Türkmen (zon- med Özdemir (Z.,klşehlr), Osman ~ (Es -

guldak), Rlfat Vardar (Zonguldak). • k~hlr), Fllcrt Mutlu (İçel), Hakkı S:ı.ydam 
Divanı Muhasebat Encümeni: (!çel), Sadeddin Epltmen (İzmir), Hüsnü. 
Faik Soylu (Niğde), Mltat Aydın (Trııtr.:nnl, Öıdamar (Ispart;a), Baha Öngören CKrM>, 

Sun ur (Yoz:ı1d), İbrahim Necmi Dilmen Sami Erkman <Kastamonu), Veled İzbudat 
(Burdur>. Ahmed Cevad Emre <Çanakkale). (Kastamonu>, Vasıf Çtnay (Malatya), Halid 
~abl Rıza Yıldırım (Çorum), Haydar Rüştil Mengt .. (Niğde), Dr. Amil Slrel CBamsun), 
Oktem CDenlzm. Nafiz Dumıu <Erzurum> Sıtkı Uke (Tokat). 
GI. Refet Bele <İstanbul), H~dl Gürsoy {İs: Slhlıat ve İçtimai Mannet Encümeni: 
tanbull, Hayrullah Ergin Cistanbul>, İbra _ Dr. Ahmed Fikri Tüzer (Erzurum), Dr. Re
him Grantay (Kastamonu), Nuri Tamaç tik Gfiran (Bursa), Dr. Fatma MPmik (Edir
(Kastamonu), Ferruh Güpgüp (Kayserl), Hiı. ne), Dr. Taptas (Ankara), Dr. Hasan vasıf 
zım Börekçi (Kırşehir), Mustara Halid Hü _ Soyfiret (Balıtemr>: Dr. Sadi Konuk CBur
ner (Konya), Mehmed Erten <Mnra.ş>, Hilmi ~a>. FaZ.Jl Nazmi Örtiln CÇangırı), HaUce 
Çoru~ <Mardin>. Hüsnü Kltabçı (Mnğla), Ah- Öıgener <Qaneırı>. Dr. Hamdi Berkman 
med Ihsan Tokgoz <Ordu). (Denizli). Salih Turgay (Kay.seri) Dr. os-

~iınırük ve İnhisarlar Encümeni: man Şevk! Uludağ (Konya), Dr. Şatır Ah-
I mali Eker (Çorum), Sadeddin Uraz <İs- med Ediz (Kütahya), Dr. Hilmi Oytaç (Ma

tıınbull, Sablh:ı Gökçül <Bahkeslrl • N1flz Ak- ıatya> • Dr. Rıza Levend (Mardin>• Ahmed 
tın ıAmasya>. Dr. Mazhar Germen (Aydın), Yetik Uluçay (Mardin), Dr. Abravayıı. (Niğ
Nurl Göktepe (Aydın), Dr. Emin Cemal suda del, Dr. Ziya Naki Yaıtırım (Ordu), Hü -
<Bolu•, Dr. Kdzım samanlı <Denizli), ist.a _ sameddln Okan (Sinop). 
mat. Özdamar (Eskişehir>, Ali Dikmen (Ko- Teşkilatı Esufye Enciimenl: 
caell> , Bedia Morova <Konya), Ömer Dinç Şemseddin Günaltay (Sivas), Kenan o -
(Kütahya), Abdürrezzak Atana !Mardin), rer (Manisa), Resai Erişken <Tokat), Tahsin 
Dr. Huseyin Avni Ercan (Muğla), Naki İnce- San (Aydın), Asaf Doru (Bursa). Fuad Bul
~ök <Muş), Mehmed Olineşdoğdu (SamsuQ), ca <Çoruh), Yusuf Zly& Özer (Eskişehir), 
Ibrahlm Mete (Seyhan), Hulüsi Oruc0ğlu Dr. Rerıt Saydam <İstanbul) Mahmud E -
(Sinob), Daniş Eyüboğlu (Trabzonl, Ekrem sad Bozkurd (İzmir), Mehmed Nazif Slrel 
Pekel CYozgad). (Kars), Dr. Tevfik Aslan <Kastamonu), Dr. 

Hariciye Encümeni: Fuad Umay (Kırklareıu. Ol. Ali Ruıı.d Cebe. 
Hasan Saka. (Trabzon>. Necmeddln Sadık soy (Konya), Muhlis Ertan CKütnhya). Re

CSh'ası . Şerif Ilden (Kastamonu>. Fall!ı Rıfkı ceb Peker (Kütahya), İsmet İnönü fMaI:ıt
Atay <Ankara), Dr. Cemal Tunca CAnt1lya), ya), Sabri Toprak (Manisa), Yunus Nadi 
Cevad Abbas Gürel (Bolu), Hasan Ccm!l Çam- (Muğla), Ali Münif Yegena (Seyhan> Meh-
bel CBolu), Dr. İbrahim Tali ingören CDlyn- med Emin Yurdakul (Urfa). ' 
rıbekir), Zek.l Mes'ud Aslan (Dlyarıbeklr>, Ziraat Encümeni: 
Fazıl Ahmed Aykaç (Elhiz), oı. Pertev De- Faik Kal.takk.ıran (Edirne), Yaş:ır Özey 
mlrhan (Erzurum), Saldh Clmcoz cistanbul> (Manisa), Ismall Haktı Uzmay (Bolul H 
Halli Mcn_teşe (İzmir), GI. Muhiddin Akyü~ EJçırpan (Ankara), Mflşnt Ayaşlı (Ank~ra): 
~Kars), Huseyln Rahmi Gürpınar (Kütahya), Rahmi Selçuk (Balılteslr), Mitat Ağdemir 
Ibrahim Sfireyya Yiğit (Kocaeli), Hikmet B:ı- CBolul, Şukrü Gülez (Bolu), Şekibe ünsel 
yur <Manisa), Klmll İrdelp (Niğde), Yahya <Bursa>. Rıza Özenç (Çorum>. Emin Aslan 
Kemal Beyatlı CTeklrdo.ğ), Nbım Poroy CTo- Tolcat <Denlzlll, Yusuf Başkaya (Denizli>, 
.tat> . Sıtkı Şerit Eken <Kastamonu>, ZUhtü Alem 

İkfıvad Encümeni: (Kırklareli), Ali Rıza Esen (Kırısehir). Ce _ 
Rahmi Köken <İzmir>. İsmail Sabuncu mal Tekin <Konya), Mustafa. Eken CK:mya), 

~Glresonl , Dr. Rasim Ferid Talay C!'\lğde,, KAni Akeken (Manisa), Nuri Ural (Mara.ş>. 
Izzet Akosman (Afyonkarahisar), Berç Türkei." Damar Ankoğlu (Seyhan>. Ömer Biçer 'Sey
(Afyonkarahlsar), Ahmed Ulus (Annra> han>. Tevfik Tarman (Seyhan), icmınu Ah
Nazmi Topçuoğlu (Aydın>. Dr. Must.ara Ben: med Uğur CSlvaa), ömer Evci (Yozgad>. 
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Hind pehlivanı yarı 
Müliyimle karşılaşaca 
Hind pehlivanlarından Fa.ızal Mehmed 

Tekirdağlı Hüaeyinin kendisile ka11ı1aş
maması üzerine bir hafta evvel mağlup 
olduğu MülAyimle bir intikam maçı iste
miştir. MülAyim Hindlinin bu teklifini 
kabul etmi§tir • 

veya üç maç yapmak üzere 1stanbu 
vet edjJmiştir. 

Macar milli takımının meşhur ırı 
muhacimi Şaru§inin bulunduğu bu 
kımın yapılan teklifleri kabul ed 
kuvvetle ümid edilmektedir. 

İki pehlivan arasındaki müsabaka pa
zar günü akşam saat yedide Taksim sta
dında yapılacaktır. 

Askeri liselerde voleybol 
şampiyonası bugUn başhyo 

F. T. C. şehrimize davet edildi 
Merkezi Avrupa kupan birincisi ve 

Macaristan §ampfyonu mef}ıur Ferencl -
varoş Tarney K.lüb §eker bayramında iki 

Askeri liseler arasındaki senelik v 
bol şampiyonluğu müsabakalarına 
gün Beyoğlu Halkevi salonunda 
caktır. 

Müsabakalar saat dörtte yapılac 

Erkek rolü oynayan genç kız 
Dün sabah, becerikli beceriksiz, kı- - Nasıl bir tesadüf? 

demli kıdem.siz, f(ihretli, ıöhretsiz, bü- Bayan cBa1 Kenan. muhataplaruıJJl 
tün gazete muharrirleri, ve bütün ga • rakını ildermeden hürrtyeUne kavu 

. catuu anlaml§ olacak ki: 
zete fotografçılan Sırkecl rıhtımına _Anlatayım! diyor. 

toplan.tlllflardı. Ve kibar bir ap~ Jestlle, ufalan atı-
Nlha11\, İzmir - İ.stanbul yolunu, 11t1 ırtln m yenislle deti§tırdlkten ıonra: • 

1k1 gecede katedebilen bücür Anafarta va - - Ben, diyor, İzmlre, aergiyi görnıel 
Puru, uzun bir tahammfil ko§usunu namus re ıltmlştım. OltUtten sonra, oraiard• 
belft.sı tamanıla1abllmif cılD fakat inatcı bir müddet kalmamdan dada tabll bir tef 0 

koşucu l1b1 ldeta .Wuya IOluya Sarnybur - mazdı. Mevzuu bahsedllen bayan d6 sa 
nundan içeriye tıwıldı. akrabamızdandı. Onun evine mtsafir otd 

Koyu a1a tabakası içinde, banyosu yapı- Ona kendlml erkek dlye tanıtmaaı• 1 
lan bir fotgrat camı gibi, ttkllleri yavnt ya- t:An yoktu. Çünkü o, söyledlğim gib1 llld 
Ta§ netlqe netlqe rıhtıma solculablld.L Ve akrabnm değUd.L Ayni zamanda, geçen st 
demırtnı atıp maklnelerlnl durdurarak, ra - ferki hfıdisede adı geçen Bayanın en P 
hat bir nefes aldı. arkadaşıydı da... Yani benim ne oıdul 

Şlmd1 razeteecllerin, &ilvertedekl yolcu - k1m olduğumu gayet iyi biliyordu. 
lan tarayan gözleri. nerdeyae tıpkı, hurde - Boranın size? Vazlyetlml.ıı böyleyken. ı 
bin altında mikrop arayan birer bakterlyo - dırmak, nişanlanmak, nikAhlanmak .oıe 
log dl.tbtlle, )'Olcular içinden betledltlt - bahsolablllr ml? 
r1n1 aeomete çabalıyorlar. - O halde? 

Fataı Bayan Melek, namı ~er, Bay Ke- - Anlatıyorum ya? Torbalıda m1df1t ui 
nan ortada yok.. lunduğum sıralarda, beni ıörenlerdeD b 

Anlaplıyor Jr:1, pzetecllerlJı hücumuna sı. gazetelerde çıkan res1mlerlm1 hatırlat 
uğrayacatuun farkındadır. Vt anlafılıyor ve kim olduğumu anlallll§. Bunu anıadlt 
ki, bu htıcumdan turtulmat üm!dlle Ana - &onra, Jandarmaya koşarak: . 
farta npurunun tim bilir hangi k6Jeslne - Efendim ... demiş._ FUAncanın evınoe 
glzlenmlf bulunmaktadır. turan, ve erkek elbisesi giyen genç, ısıııl 

Bu T&Ziyet taqıaında, npura rlrmekten, zetelerde ha1t.alarca dol9.f11l1§, bir k:JZd.lt· 4 
ve bu yaotan aonra. bu acaJip saklanbaç o- viyeUnl, vaz1yet1n1 tetklt edin: surad• 
yun unda ebe roltl oynamaktan bqk& çare bir 1§ çıkarmasın 1 

60 yok. Bu ihbar Qzertne, jandarmalar tıenı 
Gallba bunu enel& ben wtlrı:nlflm tı., ıuya çektiler. Fakat maalesef, hüviyet;. 

vıı.pura ayak buan llk ıauteecı de ben ol- rakam il.zerimde olmadılı tçln, evlnd• f 
dum. fir bulunduğum bayanın ve aUestnın kt ~ 

Niyetim de, bulablldlilm, Tt kandırabll - !etlerine rağmen yakamı bırakmadı.l&f· ~ 
dlllm tatdlrde, B&Jan Melell, blzlm met - kil. bahsettlğtm o gönüllü ve fahrl po11J yl 
lekda§lardan ooıımattı. fiyesl, onların kafalarını bir yığın ıtıptt 

Va.tıl, blzlm mlllette, utı Çertes töyle- tıka baaa doldurmuştu: Atee oımıyao ~ 
rinde oldulu ıı1bl. tıs kaçırmak ldetı yok - den duman çıkmaz. Bu 1f1n altında da 
tur. Amma ne yapanınuıf İl bqa dilf1lnce, fe7 Tardır elbet. B1z1 vlldyete göndereJUıl
gazeteci, aade m taçırm110r. fU ~arhane rada hllviyetıntaı lsb:ı.t eder, çıkar1J!l11 1 ıJlf 
ropörtajını yapan ıenç mealekdaı gibi, aklı. Bu Taziyet karşısında ne yapıJabUlr 
m blle kaçırıyor. Bittabi, polis mlldfirlyeUne gönderildik- ~r& 

Fak&t, dlln, oradaki mealekda§}ann hem Fakat ailemi de tanıyan polis rııtld~ 
açıkgözlütıeri, hem de tallhlert üzerlertn - vazlyetlml derhal kavradı. ve benl ser 
deymlf Jel at.lamadılar. Ve Bayan Meleli. u- bıraktırttı. r.1' 
.lt1Il bir aramadan aonra bulablldlğlm sız- Yalnız, bu müddet zarfında, jandatr"010, 
11 köşeyi keşfetmekte, bana tatedlğlm.1 ba - mllracaat eden muhbir tarafından ıcııd dO , 
p.rnıak tıraatını vereceeıc tadar ıecltme - nan dedikodular, ağızdan a~a dolafl deli' 
dllerl lafa. ve ağızdan ağıza dolqırken de. iJ , 

Bayan Melek, yahut, bayandan dönme §e dell§e, blldlğl.nl.ı ıetl1 alarak, bUtllD 
1 

Bay Kenan, kıstırıldığını anlayınca, kurtul- mire, ve nihayet buralara kadar yayıldı sıııJ 
mak için ltl.nol bir çare yoklamak gafletini Bu izahat, bütün şüphelerin yatı~ııı• 
göstermedi. Tıptı. sllJ.hsıs kalmış, ve için - ye~meml§U. Bir arkadaı: relS 
den kurtulunmu bir tuzata düşürfilmüt bir - Fakat, dedl, siz, vapura zabıta ııe9 
esir tesllmiyetı takındı. altında blldlrllmlşsinlz? rııtl' 

Üzerinde bermutad, şık bir erkek kostn- Bayan cBay Kenan •• bu sualin ıJtı 
mu. ve başında, oaplnnca yana yıkılmış ye- da kalktı : tee1 , 
şll bir fötr vardı. - TabU... Çünkfi bütün İzmir saıe od0' 

Sararmıt parmaklannda ufalan sigara - lerl gece gündüz peşimdeydiler. Poıts ~ 0o• 
sını kalın dudatl&nndan pek u uzaklafb. - rü, memurlarını yanıma katmakla, be ıııtı ' 
rıyor, tarşısında çatır çatır 1.tleyen fotoırat ların §erlerinden korumak lfıtfünde btl 
makinelerinin karanlık ıözıertne, onları kör dul ... 
edememenin verd111 bir kinle ... Fakat aczin, ··•········ ·················•••••···· ....••...•......• 
zaruri sükOnu içine stnm1~ sızu bir kinle ba- · ·• · ··· · · ·· ····· · ··· ·••··· ·· · · ·· ·· ···· ·· · · · · ·· ·······• ııı •' 
kıyordu ı Bu sonuncu cevab önllnde bittabi be.~ 

Evvel& bana lllnıharb ettı: kar sular, hem de su gtbı arka art•Y" 
- sızı gözüm rOrmesln... Hakkımda çok sualler durdu. ~ 

yanlı• hükümler beallyorsunuz ... Yazılannız- Fatat buna rağmen, zlhlnlerl ~ııJııl 
dan öyle anlıyorum. bütlln suallerin membaı tamamen ~ 

Gillllmslyerek: değlldı. 1>0 ' 
- Barışırız ... dl)'orum, ve llive ediyorum: Bayan cBay Kenan. dan uzaklaPn lft ı' 
- EvvelA bir ıey sorayım: Size hangi a - tün meslekda§lar, yarım yamalak tı.~, ı~ 

dınızla hitap edelhn? 11Melek11 ml, yoltsa cKe dilmiş bir meraktan artakalan teredd 
nan. mı dlyellm? Bu lt1 Jalmden hanglsl tu de birbirlerine soruyorlardı: ı '1Jıı1 
!ağınıza daha yumuşak, daha Aşina, daha - Peki amma ... Ortada hıç bir şey 1° l11'1 ' 
yakın ıellyor? Bu bayan. iddia ettiği kadar masuı:n. bl~ ' 

Alçak blr tereddüt m&nl&.!lnı, kolaylıkla dur, mnzlüm mu? Sabıkası, hatt.A ,. şetet' 
aşıyor: Iarı olmasa neyse? Fakat ya ge9Cn 

_ cKenan11 deyin ... ona kulağım daha a- O seferde mi bir şey yoktu? ıııeştd 
Iışık. İşte ben dUn, çevirdiğim ikinci ye otilı9' 

- Anlaşılıyor_ Erkekliği_. Daha do~rusu bir atlatma entrikasında muvaffak ndlıl'' 
ylğltutı elden bırakmaya ntyetll ddllslnlz'/ bütfin bu suallerin cevablannı öğre 

Sabırsız bir meslekda§, istediğini bir an Şimdi bana: ed'' 
evvel anlamak arzusunu yenemiyor, ve: - Nasıl öğrendin? diyecek, ve UAfe 

- Şu, diyor, hmirden ıeıen haberlerin cekslnlz: 
mahlyetinl ö~reneblllr miydik Bay Kenan? - Neler öğrendin? 5ıı•1 

Bayan cBay Kenan., tecahüle sapıyor: • Size, bundan sonraki yazımda., b~rectr : 
_ Hangi hft.dlsentn ı lerin cevnblarını verdiğim zamıın gdlnledl , 
- Nlfanlanma hMlseslnin? siniz ki, öğrendiğim hakikatler, ve eSf" 

Bayan cBay Kenan1ı derhal tekzip edl _ ğlm vAkıalar, Bayan cBa7 Kenan• 1~al1 tıll' 
glsu <Çanakkale), Hasan Cavid <Çoruh>. Yeni Be 'çl'._

8 Mı:caı Boysan (Edirne), Emin Sazak <E!klşe- 1 1 H 
hlr>. Bekir Kaleli caazıanteb>. Remzi Gu - Kabinesi 
reş CGazlantebl, Muzatfer Kılıç <Glreson) .. 

yor: rengiz şahsiyeti etrafında gittikçe ıır ıt"~ 
Er'Zuru ... m ... -da--k· ... a ... r ... _ - Öyle blr 1e1 yot._ BütO.n bu dedlko _ tün kördüğümleri. harlkuıMe merı;:· r;flrl 

dulann membaı. aadece bir tesadüften, ve heyecan ve hayret verecek satırlar fi 
Edib Servet Tor CGümüşhane>. Benal Arı : Bruksel 5 (A.A.) - Hariciye naz:rı 
maıı '~klşehlr), Hamdi Aksoy (İzmir>. veaJB. Spaak yeni kabineyi kurma vazife
Y'J in CKayserlJ, İbrahim Dibldn {!Cocaem, :,ini kat'i surette kabul etmiştir 

Erzurum s (A.A.) _ Civar uzak benim üzerimde nüfus klğıdımm bulunma _ bilecek zenglnllktedlrl ı:nedtılf, 
11 • • • masından ibarettir. Yazacaklanm hakkında bu ıterıı:fl 

daolara yagan kar gıttıkçe yakınları Bir başka meslekdq, yerinde bir sual ye. yazmaklığım, ondnn dlnledlklerlıne ıır "~ 
beyazlaştınnaktadır, ti§tirtyor: llğimden hiç bir şey katmamaya kf'l'11,• 

mi§ bulunmaklıtundandır. Naci SaclO 



o... ..,. ........ ,.. - &waffff. ,,.....,. -- .... ,.,... 
"'" attı. ~ ............. bir .... ,.,..., .......... oıı. -...... '"'..,.,., .... ... 

Yeni bilmecemiz 
Baynmda flpk,... 

bil fU tıç arbdapm. 
mı ramiııl pzetedea 

ır.ID, UJIUD aelecek 
.-klerle boJadaktaD 
... w. pderla. u~~l!:.-
• iyi boJumt olu 

bıt otuJUCWDUU bir 

kol aatı. dJler )'i1s o

ım,ucumma da San 

PaltamD blJh••• ki.o 

tik obyuaulan içi• 

Japtınmf oklulu Jaf 
metli ve pi bedl-

,.ıerden vereceliZ-
B llmece ye cnab ver

me müddeti on bet 
gündür. Bilmec yi 

b i ı e gönderdiğinız 
zarfın üzerine cBil

mecea kelimelhıl w 

Bir kol 111ti 
nri1aruz 

bflmecenba pzetede çıktılı tarihi y azn1Ayı unutmayum. 
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~iK•Jlt•]itLBlff~A~t~-~I 
~ lntızam kayıtlarına duşkun 

Türk borcu tahvilleri Ank•r•dan b~~ genç 

1 •• k 1 • had da fotograf ı-v e a tın yu se ıyor ;;:~~~:~:di!me-
Türk borcu bir hafta içinde bir lira, altın da 

10 kuruş yükseldi. Frank düşüyor 

• So11 Posta " nıa 
edebi romaru 

-22-

Bunu düşündükçe Gülsümün ağzı 
neş'esinden kulaklarına varıyordu. 

x 

İSTANBUL 

Ticaret ve Zahire Borsası 

5 /11/937 

--------------=---------------· 

K. 
Buğday yumuşak 6 
Arpa Anadol 4 
Bakla 4 
Çavdar 4 
Mısır sarı 4 
YulAf 5 
Keten tohumu ıo 
Nohut 6 
Susam 16 
Peynir beyaı S4 

--· . . . .. . . .. _ ... _. ·-

P. 
5, 
ı:ı 
7, 

5ı) 

3, 
27,S 
15 
5 

20 
ıs 

4 17,S 

16 55 
56 5 

Hayale fazla yer 
vermiştir. Bir iş ü
zerinde uzun müd-

Sadeliği seven bir genç 

gös-

Okuyuculan.mız· 

dan H. A. T. fotog. 
rafının tahlilini b
tiyor: 
Hayatını hftdise-

6iz geçirmek ve 
mücadelesini mün
hasıran verilen iş· 
lere tahsis etmels 
ister, intizam ka-
yıdlarına uyması, 

her şeye karışmaması, sadeliği sevmesi, 
kendisini birçok milşküllerden kurtara· 
bilir. 

Muvaffakıyet 
derecelerine 

Y edikuleden Fet
hi imzasile sorulu.
yor: 

- Muvaffak ola
cak mıyım? 

Muvaffakiyet, \ 
herkesin kabiliyeti 
derecesinde mey
dana gelir. Kuv
vetli niyetler, ham 
lelerle takviye e
dilmedikçe tesadüflere 
zım gelir. 

kabiliyet 
baghdır 

bağlanmak la-

Son Posta 
Fotoğraf tahlili kuponu 

l.im • • • • • • • 
Adrea • • • • • 

DİKKAT 
Fotograf tahlill lçln bu kuponlardan 
6 adedinin gönderUmesl §arttır. 

------- ·- ·--... - ·~---· ~· ..... -..... ;:::<.,- . ..... ..___ 
• Somada tiltnn satışları 

İkinci teşrin 

Resimli· fıkra müsabakamiz 
Resim: 36 

Fıkra: 36 
Ramazanı tecrübe 

Bekri Muıtala, bir ramazan günü zilzurna ıarhoı dolQfıyorlflfll 
lıarıııına bir hoca çıkmıı, hoca: 
- B~kri, demif, ıen ramazan olduğunu bilmiyor masan? 
Bekri cevab vermif: 
- Ben biliyorum, amma, bakalım o benim sarhoı olduğrtn' 

bilebilecek mi? diye içtim. 

L-----------------------------------: 
TARİHTEN 

(Baştarafı 8 inci ıayfada) J 

çekti; uzun zaman uğraştı, nihayet kur
tarabildi. Fakat tabanlarının derileri taş
lara yapışıp kalmıştı. 
Müthiş surette ağrıyor ve ayakta du

ramıyordu. 

Kimseden yardım istememek için ken
disini güçlükle tutuyor ve dayanıyordu, 
lakin susuzluk ta son dereceyi buldu. Su 
almak için dereye gidemiyordu. Nihayet 
Sen J aka ha bcr gönderdi: 

- Susuzluktan zaviyede oturamıyaca-
ğJm. Çıkıp gitmeğe mecbur olacağım. 

Dedi. 
Cevab geldi: 
- Allah:> yalvar, bunun da çaresi bu

lunur. 
Ağlıyor, inliyor, fakat çıkıp gitmiyor

du. Guya, böyle bir zamanda elinde tut
tuğu bir çekici toprağa vurdu ve oradan 
bfrdenbire su fışkırdı. 

SAYFALAR 
Antuvan doya doya içti. 
Ona dediler: 
- Bu senin artık erdiğine aiirnet 

Ne bahtiyarlık! 
Onun hakkında daha birçok kers 

Jcr nakledPrler. Şüphesiz bunların tıe 
masaldır. Fakat tarihin yazdığı ve k3 

ettiği bir hakikat vardır ki o da bU 8 

mm bir telkin yüzünden, bir hiç ike~ 
şey olduğu ve sonra gene hiçliğe ifl 

ğidir. . 
İnanmak büyük kudrettir. İyi tının 1 

lığe, kötü iman kötülüğe götürür. 
Turan Cafl. 

KAYIP 
Zonguldak orta mektep 

sınıftan aldığım tnsdiknamemi 

Yenlslnl çıkaracağımdan eskisinin 
yoktur. 

Şeref Özer 

NEOKALMiNA 
ve 
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EV ALİDE SUL TANlN 
DANLIÖI\ [~i~~~ 

Sayfa 13 
~ 

Posla,, nın Hikayeleri 

Mezarlık bekçisi 
Yazan: Salahattln Enis 

Vazifesi çok güç olmakla ve o işi her J Dedi. Hurşid emmi oğlus b · 

h 
. b" . . . k bu • unun O) .c 

.. k""l b l k f u a u ettı. angı ırımızın a l etmesi o nisbctte 

1 

söylemekte haklı olduğun k b ı · 
muş u u unma la beraber stanbulun Hurşid, köy damındaki ahırd f k h · · t a ış ı \ c 
sur arıcı anınmış mezarlıklarından bi- gübre kokusu içınde kuru k · · · b k .. 

1 

• crcvctt , • s-
rısının c çısı ve mezarcısı olan Amas- tıksız, döşeksiz ve yorgansJZ att • 
y:ılı Hurşid, s~nelerdenberi ölüme kanık- ıııımlaı ı düşünerek Alinin bu s~zler ı ~ 
samıştı. Hergun mezarlığa birkaç tabu- ndeta utanır gıbi oldu. 
tun gelişi, toprağın açılışı ve ölünün gö- - Kusura kalma cmm m oğlu' 
mülüşü, onun nazarında günün alelfide Scnın rahatını duşundum <.IE onda ı 

1

~ 
hadiselerinden farksızdı; hatta iş, bundan ı d<'dım... 

11 

ibaı et değil; gözü kulübesinin penc re- Al' k d k · d 1• O\ en crre ndc> o dukça d n 
sın e sur kapısından çıkacak bir cenaze bir pa 1 1 · 
tabutunu görünce derhal yüreği atarak mek • rta cdg Bm ştı lstanbulda par "!· 

ıs ıvor u. unun Hursıd de fa fa 
kunduralarını alelacele ayaklarına g"çi- old d . ' ' l' . 

1 
ğ u un nn emm1 oglunun suyun • 

rır ve so u unu kapıda alırdı. mck 1·c.,b tt ğ" • b ' •• 

Onun nazarında iki türlü cenaze vrn dı. 
Evvelden geleceği haber verilen\ haber

sizce gelen ... 

... c ı rını VC' u arada kendı n 

C" hoş bır vnkıt geçireceeın: rlüşüıı 1 

Alı ile Hurşd, ilk gecf'vi. mcz:mıkt ki 
kulübede gc:çirdiler. Deı eden tep n, 
koydcn ve saireden konu tular. lftı ıd 

kerevetınde ve Ali, Hurşıdin gocu• t nu 
sererek yerde yattı. 

Bir gece sonra Ali: 
- Agabey!.. dedi .. Bu akşam içd m 

biraz ... 

Bu, Hurşidin en hazır tarafı idı. B ' • -
ten kafayı çekecekti: 

- İyi olur, emmim oğlu!.. dedi.. 

Salahaddin Enis 
(8onıa 1arma) 
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Son Posta'nın tefrikası : 35 Son Poıtanm tefrikası: 81 

;;;;;;;:;:;;;;,;:;mr===~r= Sarayında 33 
i~ıı Bir 

Haremağasın.ın Hatıralar• 
Qevtren: Ahmed CemaleddiD 

Şimdi de bir korsan kruvazörü olan Möve'ye kuOI 
etmek saadetine erişmiştim. Yeniden akınl 

Yazan: ZiyaŞakir cesurane maceralara atılacaktım 

Çırağanın haremlik tarafından kadın çığlıkları, 
' 

Bacağı kopmuş olan tayfanın acil I diriyordu. Demek ki yeniden ıxı 
sıhhi tedbirlere ve bir operatörün mü- leye başlamak, İngilizlerle bOY 0 

ckıhalesıine ıihtiyacı vnrdL Kendisinin mek fırsatına nail oluyordUfll " Sultan Murad, çok yaşaaa!,, bağırışmaları geliyor, Danimarka denizaltı gemisine nakledil
mesi için icab eden şeyleri de yaptım. 
Kendisi ilk tedaviyi gördükten sonra 
cKopenhag• hastanesine nakledilecek-

nıahlu padişah içerde asiler arasında sürükleniyordu -25-- ~( 
ASRI Dfil';1İZ HAYDUTLtJ 

Abdülliamıd, saraya girip de kendi
sini emniyette bulur bulmaz; derhal i
kincı fırka kumandanını çağırmış; tah
kikata girişmişti. Fakat, fırka kuman
dan nm malCımatı da fazla değildi. (Mu
har rJer, Çırağan sarayını bastılar. Ye
tiş n ... ) diye haber gelmiş .. kendisi de 
bır tabur asker göndermişti. Ve tam 
talık kata başlıyacağı zaman da saray
dan yaver gelmiş .. iki tabur alarak bu
rava gelip müdafaa tertibatına giriş

mist·. 
A dülhamidi takib ederek1 ondan bir 

çeyr k saat sonra Yıldız sarayına gel
diğ miz zaman, henüz vaziyet layıkile 
ana .ılamaımştı. Ancak, bazı yaverler 
ve zabitler parça parça şu malfunatı, 
gctirıyorlardı: 

- Sarayın karşısındaki yıkık duvarı 
'tamir eden muhacir ameleler, birdenbi
re Çırağan sarayının kapısına hücum 
etmışler .. oradaki nöbetci (zabtiye) ne
ferıpin elinden silahını alarak zavallıyı 
derhal öldürmüşler. Koşa koşa kapıdan 
içeı ye girmişler. 

ti. Benim de yaralarım oldukça ağır İmparatorun ve dostum prens 
olduğundan Danimarkalılar benim de ıi)nin sayesWde şimdi şerefli ~ 
denizaltı gemisine geçmemi ve oradan man milleti payidar olduğu J1ll1 
da cKopenhag• a gitmemi tavsiye etti- yaşayacak olan «Möve•ye kuJ1l9. 
ler. Lakin ben bu teklife yanaşmadım mek şeref ve saadetine mazhıır 
ve başımı sallıyarak: bulunuyordum. 

- Hayır, dedim, bir Dan·marka harb cMdve> zaten şöhretıni yı:ıP 
gemisine geçince beni enterne edebilir- korsan kruvazörü idi ve bu şölııf 
siniz! Halbuki; bu harbde benim İngi- ni akınların, cesurane maceral 
lizlere oynıyacak birçok oyunlarım da- ref hales"ni eklemek bana dil 
ha var. Şu yolcu gemisinde kalmayı vazife oluyordu. El'an hatırlı:ır08 
tercih ederim. ğu üzere cMdve• İngilız ab ok9 

cDalgas• ın arkasında bir Alman ge- rnuteaddit defa.ar yarmış ,,e 
misi duruyordu ve bu gemiden bir ke- •Dohna•nın emir ve kumand95 

lime, tek bir kelime bana kadar geldi, ta iki uzun sefer vererek JelteS' 
kulaklarımı tırmaladı. Vakıa bu bir tek şan ve şeref şöhretini kazan~~ 
kelimeden ibaretti, lakin ta kalbimin şöhreti gene lekesiz ve gölgesızı' 
en derin bir köşesinde yaman bir aksi- idame etmek pek şayanı arzu, d 
sada uyandırmıştı. İşitmiş olduğum ke- nisbette de tehlikeli bir vazıfe 
lime: de etmiş oluyordum. c 

Ben cMöve•nin kumandasını. 
- Emden!.. den ibaretti. Ben Dani- blt' 

dığım zaman henüz yepyeni ... 
markalı kaptanla konuşurken bu keli- V\"" 

idi. Harbın '!anından biraz e 
Çırağan baskını meyi işitmiştilJ'l ve galiba heyecandan (Hamburg)a Afrikadan ınef\'ıı '~ 

yüzüm sararmış olmalı ki beriki bunu sını 
Çırağan sarayında sükfınet temin e - yeler gelmişler; muhacirlerin üze!·ine yaralarımın verdiği ıztıraba atfederek: mak için inşa edilmişti. Eski i bre' 

- Muhacirlerin arasında, sivil kıya- dilmiş ama; bana kalırsa1 meseleye bit- ateş açmışlardı. Muhacirler, kaçışarak _ Kaptan, demişti, teklifimi iyice go• olup (3500) ton ınairn.a #'. 
fetl iki adam varmış... ıniş nazarile bakılamaz. Bu kadar bü • etrafa dağılmışlardı. Bir kısmı da, kor· düşününüz!. Denizaltı gemisinin hasta- idi ve (7000) ton haumle istıaP 

···· ····························· 
- MÜhacirler, içeri girer girmez; ka-

dınlo r feryada başlamışlar... Bu fer
yad ar arasında (Yaşasın, Sultan Mu
rad ) diye bir takım sesler işitilmiş ... 
Nıhayet, atı bembeyaz köpükler için

de lan bir yaver, son haberi getirmiş-
ti. 

yük cür'et gösterenlerin elbet başka kularından kendilerini pencerelerden nesine gidip tedavi görmekliğiniz hak- liyordu. Tek uskurlu olmasınıı lh~ 
kuvvetleri vardır. Çabuk, her tarafa atmışlardı ... Bu sırada merdiven ba _ kmızda havırlı olur. saatte on beş buçuk, on al~ı rıııtı\ 
emir verin. O .. tedb' l 1 J sür'ati vardı ki bu nevi bır ge .. na ~?re ır er a ınsın. şında toplanan kadınlar, saçlarını, baş- - Tec:ekkür ederim

1 
cevabını ver-

Abdulhami'd: oo·.,ece mutalealannı ı ı k f d -ı şayanı dikkat bir sür'at idi.~~ .. . . • ~. arını yo ara eryat e iyorlardı. Bun- dim, sıhhatim yolunda. Kendimi iyi - (Ark:S' 5~ 
soyleyıp eı_r:ırler .. venr~en; s~draz~ lar, muhacirlerin kaçıştıklarını görün- hissediyorum. Biraz konyak içersem. ---·--------~ 
s~~asker, dıger vükela ıle zabtıye mu- ce, koşa koşa geldiler. Murat efendiyi büsbütün kendime gelirim. ,r 
şı~ı H~z paş~ ~a ':ıldız ~arayın3:. gel- alıp götürdüler ... Bu hengame arasın - Bi D kt 
ınışlerdi. Tabııdir ki hepsı de telaş ve da asker yetişti. Ellerindeki rovclver- Demek ki arkamızdaki Alman gemi- Gu.!nlüok orun~---~ 
heyecan ı"çın' de 'di sinden birrsi berri tanımış ve Kokozı ,,_. 

- Maksadları, henüz anlaşılamıyan 1 · lerle mukavemet etmek lstiyen muha-
T b d S 'd il B 'k adalarının mercan kayalıkları üzerinde 1 d (*) ) bir takım muhacirler, saraya hücum et- am u sıra a, aı paşa e eşı - cirler kamilen tepelendi. Mesele de Notların an ./ 

m i.. r... Evvela, Beşiktaş zabıta me- taş muhafızı Hasan paşanın geldikleri, böylece hitama erdi. paslanıp çürümekte olan Yavuz (Em-
ve ya al rnuhaci l de de d' k' · · den) in ismini haykırarak beni selam- D h l' •n 

muru (Ferik Hasan Paşa) yetişmiş .. ar- r 1 • . r ~r n.. Y~ 1 ı~ıyı Mabeyin müşürü Said paşa da, ,•ak'a ers aneıerl 
kadım da Be;iiktaş karakolunun zabti- ber~bet ~etır~ıkl~m Abdulhamıte haber mahallindeki ilk tahkikatın netice.sini lamıştı. Jşıklandır!lması 
yelet ile asker gelmiş .. büyük salonda, verilmış~ı. H~nka~~ derhal pa~al~~~ h~- bildirmişti. Muhacirlerin adedi, elli üç O gece saat dokuza doğru (Kopen-
muhacirlerle askerler arasında kanlı zuruna ıstemış; guç zaptedebıldıgı bır kişi idi. Bunların içinden ancak yedi hang) a vardık. Bizi karşılamak için bir - 3 - k.lanclıtt' r 
b d uh 

helecanla. takım hazırlıklar vapılmıştı. istasyon- Dershanelerin geceleri ışı ças 
ir müsa eme cereyan etmiş.. m a- · kişi kadar1 yaralı olarak kurtulmuş; ge· " ması bilhassa leyli mektepler ıçıııd~ 

cirlcrden birçoklan ölü, diğerleri de - N: ~ldu?. ri kalanları kamilen zabtiyelerin ve as- da trenden iner inmez bizi otomobillere hemmJyetıldlr. Evveli zıya ya~~ 
yaralı olarak yerlere serilmiş ... Şu an- Demıştı. kerlerin kurşunlarile can vermişlerdi... bindirdiler ve belediye hastanesine gö- neleri tenvir eden elektrik eıeJI':. 
da her şey bitmiş .. saray, derin bir sü- Paşalar derhal: . Bu kanlı müsademeye sahne olan sara- türdüler. Vakıa çok kan kaybetmiştim mebzul ve bol olmalıdır. oeıen ıefJ ~ 
k

• t · · d · · - Merak buyurmayıııız efendım d' ama Danimarkalı kaptanın ikram etmiş ziyası tamamen gündüztü ınun ~ 
une ıçın e ımış. · yın büyük salonu ile mer ıven başın - bit ziyayı taklld etmesi ıunndıt· ... " f. 
Abdülhamid, derhal şu emri vermiş- S~yei. şah~cde. m~ele ba~tırıldı. En- daki geniş sahanlık altüst olmuş .. ~am- olduğu konyak beni takviye etmişti. tçln elektrik ampullerlle çocukl•; ~ 

ti: dışe~ı mucıp hıç b1: şey. almadı. !ar kırılmış .. bütün eşya parçalanmlş; Efradını muayene ve yaraları timar lerinln karşılaşmaması ıa.zıındıt· e ııtt., 
_ Said paşaya haber gönderin. Ya- Dıy~·~:v;P •. ~;~~~e.:~~· ~ak~t ;~ her taraf bir harabe haline gelmi~ti. edildikten .sonra doktor benimle meş- puller mat olacak veyahut uzerill 51l Y. 

ralıları derhal buraya göndersin. Ken- Hcevap a ı degı . ı. h t .ut a~1 .' eHvve a Abdülhamid, bütün bunları dinle - gul oldu; yaramdan birkaç çelik parça- baJur geçlrllecektlr. Fakat dol:;pıı!I~ 
an ıza a ıs em t d' ıar da kltayet etmemektedir ... -~tf 

disi, tahkikata devam etsin. asan paşa "f d . ~ş ~· asan dikten sonra; (Paşa dairesi)nde bulu- sı çıkardı, bunları temizle 1
• den çıkan ziya evvell odanın ... ~~ 

Bu sırada, Abdülhamid etrafına göz paşa, a~ne~. ş~ ~ 8 5eyı ver~ıştı: . nan vükelayı huzuruna çağırtarak: Ertesi günü tamamile kendime gel- dershanenin duvar ve tavan!~~ 
gezdirmişti. Orada duran (Müzikai hü- - E ~~:z ... d a7y cıvarmda hır - Mesele mühimdır. Bir kaç müte- miştim. (Kopenhag) daki Alman sefi- ması ve oradan odanın içlne ııı ıSJr· ' 
mayun kumandanı Necib paşa) ya jşa- b~rber b. u b:u1~. ~-ı .. r~~ . oluyordum. casirin tepelenmesi ile bu mesele ka - ri ile ba~konsolosu beni ziyaret ettiler ~~~leg~r:~ ~~=r:~:~ ;~~rı:~ ... t 'I 
ret ederek: Bırden ı~e ır ~u~ tu ış1ttım:. ne .oldu· panamaz. Derhal bir tahkik komisyonu ve prens (Hami) nin bir telgrafname- ya Ue karşılaşmaz ve en tabıt~sılP"' 

_ Paşa!.. Sen de koş. Biraderi al, ğunu ~n amak ıçı~ he~en d~kkanden teşkil edilsin. Ariz, amik tahkikata gi-' sini sundular. Bu zatlar isteğim üzeri- §ekil alml§ olur. , 
(Malta Kôşkü) ne getir. çıkara saray~ dogru ılerled~. O .ta- rişilsin. ne sıhhatte olduğuma ve yakında büs- Geceleyin ıelen ziyadan ~ı 

Demişti. raftan gelen b~r ad.ama tes~duf .. _ettım. Diye emir vermişti. bütiin iadei afiyet edeceğime dair anne- baş ve kollarının gölge yaptJl ~ ~ 
Bu sırada mabeyin katiblerinden S~ray~ muhacırlerın bastıgını ogren - Sarayın kenarındaki bahçeye cadır- cığimc bir telgrafname gönderdiler. şarttır. Dalma bu gölgeler detti 1. 

/Tevfik bey) koşa koşa gelmiş .. elinde- ~~· d kl~ ~:şımdan 1~,t~~· K~i~ya lar kurulmuştu. Başkatip Said pa.~anm e:Kopenhag• hastanesinde altı gün i:r:a~!a!;~r~~a=~~n :
0

b~~1 
~i (Vakit) gazetesini Abdülhamide u- b~ş a :· ? da rastge ı~dm sı; sız riyasetinde olmak üzere; Namık paşa, kaldım ve yürüyecek bir hale gelince essesatta bu şekil sun1 ıatat ... , ~ıı' 
zatarak, parmağile bir fıkra göstermiş- k~rp za ıyeydı e 5Y~J~hma ald11:1· a.r~y Mustafa paşa, Ragıp paşa. ferik Mehmet vatanıma dönmek için yeniden trene tablt ziyayı taklld eden şekllle~ııl'" 

ısına var ım. ı a sız o ugum ıçın bt· .. · · Hafız Mehmet trık tertibatı yapılmakto.dtr· 
t i. Abdülhamid, o fıkrayı okur okumaz; k d . . paşa, za ıye muşırı pa - atladım. tl'J 
rengi sapsarı kesilmiş: apı a dura~ kapıcının elındekı ~opay~ şadan mürekkep bir komisyon teşkil o- taammümü çolı: arzu olunur. ;2 

kaptım İçerı daldım Avluda kımseyı cSvinemundeıt ye gelince denizci t•> ua notları k-lp l&kla1....,~ 
- Allah, Allah .. bu herif, bu işe de .. · . · ' lunmuştu. ... -goremedını Harem tarafından .Kadın arkadaşlarım beni mutantan bir suret- bir alltlm• 1apq&mp 1ron~IPI,-.,. 

mı. buı1ıunu sokmuş... • · Komisvon derhal tahkikata giri;;mic:- d· .. ~ 1 d t dıl _ ..... , .. 
Çıgl kl (S lt M t k ) J cı 'ı te karşıla U<lr, omuz arın a aşı ar. lı.kıntı amallJJllllda it• n .... ... 

• 
1 ar_ı, u an .ura • ço yaşa tı'. Yaralı muhacirler kısa bir isticvap-Dedikten sonra, yüzünü buruştura- d b l ı d ot r A)rni zamanda prens (Hanri)den bir 1 _r1_1t1_ 1_•_•_aa_111

_ ... __ 1•_•_11e_ı-_111r_. ___ 
ıye agırışma ar ge ıyor u... ara a t g · .1 · r ·· 

rak elindeki gazeteyi fırlatıvermiştL atıldım. Harem kapısından girer gir _ an eçırı mış ı. . telgarfname daha beni bekliyordu: Bu -------------
Yerden aldıg·ımız gazeteye bakmıştık. h lıkt b ' k h · ·ı Bunların hepsi de aynen şu ıfadeyi zat beni tekrer e:Kiel• e davet ediyor· mez sa an a ır aç mu acır ı e . Nxb I l 
Biz de hayretler içinde kalmıştık ... O karşılaştım. Onları birer tarafa iterek vermışler: du. Kolum bir bağ ile boynumda asılı u fJ C 
fıkrada, nazarı dikkate çarpacak bir asıl gürültünün geldiği büyük salona - Biz, sarayın karşısında, yıkılmış idi. Binaenaleyh tek kolla bir ziyafette E·czaneler tf 
tarzda konulmuş olan şu satırlar var- }roıcrT\.Slya başladım. Mubaciırler, (l\11.Jj- olan duvarı yapan usta~ara. ı~gatlık .e- bulunmak benim için biraz müşkül P 
d -ı··- di d k B h şerıler•mı l · · Bu gece nöbetçi olan eczanclet' 

ı: rat efendi)yi ortalarına almışlar; kar- yor u . azı cm ~ ... z ge lp olacaktı ama prensın arzusunu yerme dır: ) 
[Ahvali hazıranın meydana getirdiği ma karışık bağırıyorlar .. onu, selfımhk bizimle konuştular .. (Egcr karşıdaki c:a- getirmemek de münasebet almazdı. İstanbul cihetlndekiler: . ,fi: 

nıe aibi defetmiye çare bulunmuş ol- t f d - ·· ··kl'" 1 d 11 1 t r.ayda mahpus padışahı çıkarırsanız, Binaenaleyh bu davete icabet ettim ve Aksaravda: <Şeref), Alemdard~J·_ttJ ara ına ogru suru uyor ar ı . ı~ ura . . . 
1 

) d" b' . J sY:.. 
makta; pazartesi a'iinü, ilanı keyfiyet f d. t d rk t · · b 1 hepımz zengın o ursunuz. ıye ızı icabet ettiğime de pişman olmadım. Neşet), Beyazıdda : (Haydar>. 'A 

•- e en 1d sır ~n da, gccehı - . e; ~rısı u u - kandırdılar. Bize, beşer mecidiye para Zira adamakıllı yemek yedikten başka da: (Teofllos), Emlnönünde: < • (~ 
edilecektir.] nuyor u. • a; mu acır erm ~rasın - ile bazılarımıza birer tabanca dağıttı- litrelerce bira da yuvarladım. E~-übdc: (Arif Beşir>. Fencr~l· J 

Ali Suavi da, ne oldugu anlaşılamıyan bır taktın 
1 

(Arkası t·ar) meddln), Şehremininde: cNa:;;?; 
Abdülhamid, tel§.şla odasına çekil - sözlerle bağırıyordu ... Bu sırada mu ha- ar.-------------- Ha! Şöyle.·· Yavaş yavaş eski cLau- zadebaşmda: <i Hakkı), ıtara ıosl'' 

M t b h 1 dum (Keman, Küçükpazarda: ı:au 
mişti. abeyin başkatibi Said paşa ile cirlerin içinden, katip kıyafetinde bir er a • o uyor · 

k 
kırkoyünde: (Merkez). _,ı1 

müza ereye girişmişti. adam ayrılarak üstüme at1lmak :st~di. KEMAL ALTIN ·şLER 1 Danimarkadan avdetimden sonra 'J".1 1 Beyoilu cihetlndekiler: ,ı, >_41 
Hünkarın nazarında, artık vaziyet elindeki rovelveri göğsüme çevirdi. E- bahriye nezareti bana bir ay mezuni- İstikln.I caddeslnde: (Deııasu;e: t~· 

tebellür etmişti. Fikrini, şöylece izah !imdeki sopayı şiddetle başına indir - Kadın, erkek ve askeri terı; si yet vermişti. Bu mezuniyetim esnasın· başında: CKlnyolll, KarnköY . ~f 
etmekte idi: dim. Bu adamı, bir darbede cansız o - ı' da tamamile iyileştim ve yeniden vazi- yln Hfuınü), İstlkliU caddestnd#'' 

D•kk ti 1 ld' clyan>, Pangaltıda : (NıırgUe 
- Bazıları; (Muhacirler, saraya aç - larak yere serdim. Bu sefer de, karşıma 1 a B~ğenilmiyen fe alacak bir ha e ge mı. §lkta.şta: (Ali Rıza) . uer: . .J 

lıktan hücum etmişler.) diyorlar. Ha- gene o kıyafette bir adam üstüme atıl- · İşte bu suretle imparatorun bir mek- Botııziçi, Kadıköy, Adalarda1' de: (Yf 

' 'lr. Bu dogwru deg·il. Mesele, bambac:ka. dı. Fakat ikinci sopa darbesinde, o da . d d tubu, harbi umumide cEmden• den Usküdarda: <ittıhad), sarıYı;;i!•t'·. (f' 
J 't elbiselerin bedeli ıa e e ilir. Aım ı h k > <~ Maksat, gene bir,aded~ iclas etmek... yere yuvarlandı. Tam 0 anda, her taraf- sonra an arın en meş ur orsan Kadıköyllnde: (Sıhhat . t)e1ıct• 
İşte, gazetedeki o küçük yazı, bu haki- tan silahlar patlamıya başladı. Beşik- Karaköy Necati bey Caddesi N. 79 1 krovaıörü olan cMöve• nin kuman - yo.kadada: (Şinasi Rıza), ıteY 
kati :>rtaya koyuyor ... Vakıa şu anda taş karakolundan yetişen silahlı zabti- '••••••••••••••" danlığına tayin edilmiş olduğumu bil- , __ naş~>_. --------
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KAYMAKLI LOKUM - KESTANE ŞEKERLEMESi 
LUKS AMBALAjll ÇEŞİTLi LEZiZ 

• KAR.A.MELA ŞEKERi dıkö . • 

E:~~-~---=.;s:ııiioia: .... h~~l::-::-::-~~~u·ı:=-· ~--Vc~~a--~k;.
0

_1~
1

f-:~:a• r"l~:_:D~~~r~:~=::.:=.:;;.:~~l
1

U~u;.ğ~;.~~;;Ki~;;:a:~n:~ıar~~ı~~Y ~~ :~;~:--~· ~-
Scırrıti MuhamJilen kirası 

nı.eşhur ve Cadde veya K 
"""'-- ltıahallesi Cinsi Lira uruş 
!3~ sokağı No. 

Çekap=ı~d-a-4-~--
kıf h cu va-

13ah anın Asma katında 
Çekapıda 4 .. 

kıf cu va-
ll hanın Asma katında 
ahçekapıda 4 -kır h cu va- 16 00 

ç anın As k tında 40 > arşıda ma a 6 Dükkan 1 50 
'Yuk Hazırcılarda k' verileceğin-aııd ih yetine kadar ıraya 

den a k a yazılı mahaller 938 senesi mayıs n a . . -;937 Salı günü saat 
15 e kçıd arttırmaları uzatılmıştır. İstek ı;ıer 9/T.eşrınbısa.nl v1 

kıflar Başmüdürlü-
, a ar '""' b n ·'da lstan u a 
~und tJ'-Y pı:ıraJarilc beraber Çen e.- ı a:? 
.., e Vakıf Akarlar kalemine gelmderi. <7502

> 

00 15 Oda 37 

00 16 

f.I 1·1 Se• d ,... eşya fabrikası 
anı zer karyola ve ına enı 

karyola ve Çelik Möble 
L_ MEŞHERi . d. -un s· · yeler ve Qelik ma enı 
llıöbıe'f!6!11 .karyolalar muhtelif cinste 11o8:1~0m:r;':ı:pı caddesi 7. Tel. 21632 

rınıız teşhir edilıniştır. Salkınısö5 

SON POSTA 

Bugünkü progr•m 
1 - İkinciteşrin - 937 Cumartesi 

İSTANBUL 

ötıe netriyatı: 
12.30: PlAkla Türk musUdal, 12.50: Hava

dis, 13.05: MuhteUf plak ne§l'iyatL , 
Akpm neşripiı: 
18.30: Plakla dans musikisi. 19.00: Os -

man pehlivan tarafından halk şarkıları. 
19.30: Konferans: Doktor Salim Ahmet, 20.00: 
Sndl ve arkada§ları tarafından Türk musi
kisi ve halk şarkıları. 20.30: Ömer Rıza ta -
rafından Arapça söylev. 20.45: semahat ve 
arkadatlan tarafından Türk mualklsi ve 
halk prkılan: (Saat ayan). 21.15: Orkes -
tra. 22.15: Ajans ve borsa haberleri. 22.30: 
Plakla sololar, opera ve operet parçalan. 

YARINKİ PROGRAM 
1 - İkineiteşrin - 93'1 - Pazar 

ISTANBUL 
Öfle neşriyatı: 

12.30: Pl5.kla Türk muslkis\. 12.50: Ha -
vadis. 13.0S: Beyoğlu halkevi gösterlt kolu 
tarafından bir temsil. 

Akşam neşriyatı: 

18.30: PlAkla dans musikisi, 19.00: Bafi -
ye: Piyano ve keman refakatlle. 19.30: Kon
ferans: Klizım Namı Duru. 20.00: Müzey -
yen ve arkadaşları tarafından Türk musi -
kisi ve halk şarkıları. 20.30: ömer Rıı& ta -
rafından Arapça söylev. 20.45: Bay Muzaf -
fer ve arkadaşları tarafından Tiiik musiki
si ve halk şarkıları. (Saat Ayarı>. 21.ıs: or
kestra: 22.15: Ajans ve borsa haberleri. 22.30; 
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-=-===================~--
' l•tanbul Belediyesi 1Ianlan =ı 
933 yılında Belediye Mezat İdaresi kapısına bir arabacı vasıtasile getirilip bı

rakılan bir piyano, >bir radyo, bir dolap, bir elbise askısı, bir büfe, bir hasır kn· 
nape, iki hasır sandalya, üç kadife l:annpP., bir yemek masası, altı adet kuma~ 
kanapc, dört adet hezaren sandalye, üç ndcl margiz masanın sahibi çıkmadığın
dan mezat talimatnamesi mucibince ilan tarihinden itıbaren 15 gün içinde s:ıhibi 
müracaat etmediği takdirde satılacaktır. cB.> c75l3> 

,.,,.,.,,. 
İstanbul Vilayet ve Belediye Reisliğin den: Eıninönii Halkevinin tevsii için is

timlakine 1295 tarihli istimlik karama mcsinc tevfikan Vilayet İdare Heyetin
ce Umumi menfaatler namına kara: verilen Mahmutpaşa mahallesinin Şeref 

f7'v tl len ı . , ..... lŞlıtraa Umum adaraJJ ı1a.1jarı 
,.,,,,, ~ r} c arı ve L\man ... • 

ı Pl~ ~olar, opera ve operet parçalan. 

Efendi sokağında 5 kadastro parsel ve 10 kapı numaralı eve, mahsus heyeti t-;:
rafından 4200 lira kıymet takdir edilmiş ve bu kıymete razı olmıyan alakalıla
nn bu değere sekiz gün zarfında itiraza kanuni hakları bulunmuş olduğundan 
kararnamenin 8 inci maddesine tevfikan keyfiyet ilan olunur. cB.> c751h 

fli;M.llhllnnıen bedeli 7000 ı:- _,...., 20 000 kilo Kloru tutya 2%.XI.37 pazarteksi gi.ıl. -
14 

Saat ıı.a• uaau • • • ._ __ ;_ tarafından apa l 
~ 15 de Hayd da ..... w- biJlaSl cJ.ah1hndelri ...,.....-.,-
arf u~ :il arpaşa -
llu İşıe . e sa~ _alma~. . --1r1r,.t temiJaat ft kan.UDllB tayin et-

ti'· glnnek istiyenlenn 525 liralık ınuv-- 1 .. h gı vesaik~ • . -n :rı!J7 veya 1.7..3'1 gün 364.5 No. u nus a-
sında . • e Resmi Gazetenin 7.5:3& gu . lın vesika ve teklifleri muh-
t ll'ltişar e.,,...,;~ olan talima dai resınde a mış e\>i Zarflarau ·~ tııaıne • ydar'PBPda gar binası dahilindeki 
>'trıisYOQ • ~ güıa saat ~.\ ?e bdar Ha 

Bu . ~me vermelen ~- 1 k da~tllmaktadır. (7504) 
lfe aıd .... ..-.. -el ko-•--119!1 parasız o ara li6 

•• y-& ............. er ,nu:t,..,._.. - ----

l 
& Dördanctı VaUf Han a)bnda Borsa maauwıesinde 

Dııruttıılimi Musiki Hey'etinden 

FAHRi ve ARKADAŞL~RI 
\re aynca bllvOk nstad Herant'ı : füu:naıan gecelerınde 

.,, · · . k ini çay kahve 25 kuruş. ••••" 
-.....::::: b Her ak:-;am duı h yece s z. __ ---

Yüksek Mühendis Mektebi Arttırma ve 
Eksiltme Komisyonundan: 

-!1ektebimiz malzeme laboratuvarı için 24 adet granit taşlarınm tesmeğe ~ 
li. §aı:tnanıesi mucibince destere alınacaktır. Beherinin .mu}ıammeD bedeli ~ 
~~.?lup ilk teminatı 51 liradır. Eksiltmesi 27/12/937 tarihine ra~yaıı P~ 
eJtsi~ saat 14 de yapılacaktır. İsteklilerin şartnamesini görmek ~ııı hergun. ve 
dah·4:rneye girmek için de belli gün ve saatte Gümüpuyundaki mektıeb bması 
~e nıüteşekkil komisyona müracaatları ilin _oı~·~ c'l501> ___ _ 

48 ttf KADIN r Alldl.t~1 
G ıı z E L L J (; ·/ 1 ?:::·.:::::-:-.. :!! (} •1•11 IHOIT UlllA J1 ..,.. .... o.ı .. ı __,,.. ...... ....................... ................... 

ılaıı r•Pıllaltolu UOllT 
Utlll .......... ... 

nnüs ~uJ;· 
YENÜS KREni 

Y.Enüs PUDRA'.! 

~ ka~~ güzelliğinin tıls~ı 
~ buttin şık ve kibar f~mıI: 
v ve cild meraklıları şımdı 
r-a.t· N U S güzellik müstahza
Posuı·ı kullanıyorlar. Umumi de
~ ~· Nul'€ddin Evhyazade ec~ 

Yı kiınyeviye, alat ve ıtriyat 
,, deposu, İstanbul 

' Diş T ABiBİ 

~ATiP TÜRKOGLU 
~~a . 
k~ 1'tl caddesindl}: Meserret otelı 
nes· stnda (88) No. lı muayeneha-
(191~de hergnn sil.at on dörtten 

8 kadar kabul etaıektedir. 

,... ... . 
,..,., ••• o ............ .. .. t.,,... ...... . 
.J. ROU&SEL 

..... t861W. .......... 

ist.-. .... Tl•••..,...,2 ...... · ......... ~..,_.. ........ ..... 
....... .......,..ı ... ....... 

SOD Posta 
- • sıyasl Ba vadis ve Balk suetell 
Yevrnı. • _ .... 

= 

Yerebats.n, ÇatalçeFle soluk, 25. 
IS TAN BUL 

Gazetemizde çıkan yazı ve 
ıesimlerin bütilri haklan 
mahfuz ve gazetemize aittir. 

ABONE FIATLARI 
:t 6 s 1 

Sene Ay Ay Ay 
Kr. Kr. Kr. Kr. - 150 400 

TÜRKİYE 
1400 7f>O 
:...340 1220 710 270 

yUlf ,urtsT AN 

ECNEBİ 
Z100 1490 800 

Abone bedeli peşindir. Adres 
de~iştirmek 25 .. kuruştur. 

... 

300 

G l~ el}ralı •eri 1Jerilma. 
lla:ıarJan me.'aliyel alınmaz. 

v·•n mektuplara 10 kuruşluk 
cevap , 0 A d 

pul ilivesı liWll ır. 

l 
posta kutusu : 741 1stanbul 
Telgraf : Son Posta 
'felefon : 20203 , ______ ---==: 

sELANIK BANKASI 
Tesis tarihi : 18138 

• İdare Merkezi : İSTANBUL (GAt.ATA) 

Türkiyedeki Şubeleri: 

ISTANBUL (Galata ve Yenicaml) 
MERSİN, ADANA Bürosu 

Y 11JtGniıtandalft ş.6el..-i ı 

SELANİK - ATİNA 

• Her nm banka muameleleri 
Kiralık kasalar aervisi 

, 
Ttl.rk Hava .. Kurumu 

BUYUK PiYANGOSU 
24 üncü Yeni tertip başlamışbr ••• 

1 inci ••fide 11 / lklnclt•trln ı 1937 dedir. 

BIJlk iknlliyl: 30.000 liradtr ... 
Bmadan bqlra: 15.000. 12.000, 10.000 Liralık b".qfik ikra

miyelede (10.000 ye 20.000) liralık iki adet mOkAfat vardır .. 
Şimdiye ka• bialsee kifiyi .seagin eden bu piyangoya 

iıtirak edinU.-

.......... ------------------------------...--,;! 

biri 
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F na havalarda kendinizi 

RiPi 
ile koruyun uz. 

Baf, diş, adale ağrılarile uşutmek
ten mUtevellit bütlln ıztıraplan 

durdurur. Nezle, kırıklık, griJ> ve 
emsali hastalıklara karşı bilhassa 
muessirdir 

Kullanınız. 

icabında günde 3 kaşe ahnabillr. 
isim ve markaya dikkat. Taklitlerinden sakınınız. 

v • 

Sinir ağrıları, asabi öksürükler, 
asabi zayıflık, uykusuzluk, baş 
ve yarım baş ağrısı, başdönmesi, 
baygınlık, çarpıntı, ve sinirden 
ileri gelen bütün rahatsızlıkları 
giderir. 

Soğuk algınlığı - Nezleye karşı 
PASTiL ANTiSEPTiK 

Teneffüs yollarile geçen hasta
lı ki ara karşı koruyucu, tesiri 
kat'i pastillerdir. Nezle, bron
şit, grip ve boğaz rahatsızhk

larrnda, ses kısıklığmda pek 
faydalıdır. BUtun eczanelerde 

bulunur. 

INGIL1Z KANZUK ECZANESi 
BEYOGLU - ISTANBUL 

SON POSTA 

Yavrularını öpen ve bağrına basan anneler çocuklarınıza saf ve tabii Hasan pir:nç, 

irmik, patales, mısır, bezelye, türlü, badem, çavdar. 

N 
yediriniz. Avrupanın bayat veya terkibi meçhul unlarını yedıımeyiniz. 

DOKTORUNUZA SORUNUZ 
Allahın yarattığı saf hububattan alınan, vitamini ve kalorisi kuvvei gıdaiyesi çok olan Hasan Özlü unla 

doktorunuz şahadet eder ki hayatın ve tabiatın en mugaddi ve en mükemmel gıdasıdır. 
Hasan Özlü Unları çocuklarınıza tam afiyet temin eder. Neşvünümalarma yardım eder. Onları çabı.lk bii 

tür. Neş'eli, tombul, hastalıksız tombul yapar. Hasan Özlü Unlarile çok leziz mahallebi Ye çorba \'e yemek yaP 
Mutlaka Hasan markasına dikkat. 

~--------------' OSMANLI BANKASI 
TüRK ANONİM ŞİRKETİ 

TF.sts TARİHİ : 1863 

Sermaye.si: 10,000,000 İnil.llı Ura» 

Türkiyenin başlıca şehirlerile 
Paris, Marsilya, Nis, Londra ve 
Mançester'de, Mısır, Kıbrıs, Irak, 
İran, Filistin ve Yunanistan'da 
Şubeleri, Yugoslnya, F.omanya, 
Suriye ve Yünanistd.nda Filyalleri 
vardır. 

Her turlu banka muameleleri 
yapar. 

Can Rızkullah Kürdi 
Halepte bütün Tilrkçe 
ve yabancı gazete ve 
mecmualar bayii 

Olçü üzerine 
Fenni Kasık Bağları 

Mide, bareak, böbrek 
düşkünlüğüne 

fenni 
Korıalar 

lstiyenlere öl9i 
tarifesi gönrf erıliı 

EmlnlinU 
lımir sokağı 

Tel. 20219 
ZAHARYA 

Oreopulos 

Taklitçilerden 
1ıııı sakınımz. ,,. 

"' Operatör • Urolog • 

Dr. Mehmet Ali 
idrar yol1arı 

bastnlıkları mllt~hassısı. Köprllb 'jı 
,.. EmiııOnU lııın, 'fel: 2lı11a ~ 

r 
ilan Tarifemiz 
Birinci •ahile 400 kuruı 
ikinci •ahile 250 » 
Üçüncü aahile 200 » 
Dördüncü •ahile 100 )) 
iç ıahileler 60 )) 
Son sahil• 40 )) 

Muayyım bir müddet zarfında fazla
ca mikdaıda ilan yaptıracaklar ayrıca 
tenzilatlı tarifemizden istifade ede
ceklerdir. Tam, yarım ve çeyrek sayfa 
ilanlar !çin ayrı bir t:ırife derpiş 

edilmiştır. 

Son Posta'nın ticari Hanlarına aid 
işler için şu adrese müracaat edil
melidir: 

bancılık Kollektif Şiı-ltetı. 
Kabramanznde Ban 1 

Ankara caddc .. ı 

L _ _; ............................................................. 
Son Posta Matbaası 

Neşriyat Müdürü: Selim Ragıp Eme~ 

. t S. Ragıp EMEÇ 
SAHiPLER : A. Ekrem U,5AKLIG1L 

Saçlarda basllyan yaprak dökü 

OPT ç ksi 
Kullanarak durdurulabilir! 

-~Ot_~in Saç Eksiri• hAlis vita - önüne geçer. cOptamin• 
ınınden yapılmıştır. Saç guddelerine saç dökülmesi tahlikesi tamatndl 

taraf edilir. 
seri bir tesir yaparak onlan akamet- cOptam;n> saçlar için ha.Jdkf cfl 
ten kurtarır; köklere yeniden can ôfet olan kepekleri izale eder, 

. ·r 
verir, saç dökülmelerinin kat'iyeUe hayat aşılar, saçları güzelleştil'l · 

"OPTAMiN,, ı ısrarla isteyiniz 

1936 - İZMİR SERGİSİNDE OLDUGU GİBİ 1937 İZMİR FUAR~ 
da fevkalfide muvaffakiyet kazanan ve binlerce halk tarafından getl 

Bozkurt ve Halk Tıraş Bıçakların111 

Hususi Paviyonu 

E Y T 0 R K O G L U T 0 R K •••• 
alacağınız traş bıçaklarının kimin malı olduğunu öğrenmeden sB~ 

alma. ÇÜNKÜ sana TÜRKOGLU TÜRKTEN başkası yar olmaz. 
Sahibleri: FEHMİ ARDALI ve MEHM:ED BOZKURT, İSTANJJtJV 

ZIRAA T IŞLERİLE UGRAŞANLAFJ 
Bol ve iyi mahsul elde etmek için AmerikaO 

" A O F S ,, ,~ 
Kimyevi gübreler ini kullanınız; Anac.ulu için }.C 

aranmaktadır. Türkiyede yegane satış yeri : 
Ago Kimya MUea ıeseel 
Posta kutusu 640 İstanbul. 

Meccanen katolog gönderilir-


