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JURKiYE · FRANSA· 
SURiYE MUAHEDESi 

Müzakerelere Cenevrecİe 
devam olunacak 

Rüştii Aras Ankaradan har eket etti, 
Fransız Elçisi 

Ankara, 10 (A.A.) - Ccl'\evrede 28 Ka
~u~usani 1937 tarihinde verilen karara 
nı v ıkan aktedilecek Fransa - Türkiye 
8a ~ahed~siylc üç taraflı Türkiye - Fran
d'I Surıye mukavelesi hakkında teati e
v~ e~ Proje metinleri üzı:.nnde Türkiye 
tab. ansa arasında yapılan müzakereler 
ln ;

1 seYtini takip etmektedir. Bu görüşy: er, Cenevrede toplamın teknik komis
:re~ mesaisinin neticelerme sıkı bir su
tic· e bağlı bulunduğu için Türkiye Ha
lii~e ~e~ili Doktor Aras ve Fransa bü
ler Celçı~ı Bay Ponsot m~sai !erine, Millet 
~ enuyeti konseyinin toplantısından 
Va el intaç etmek üzere, Cenevrede de

de gidiyor 

. ın etıneye karar vermişlerdir. 
fi. Rüştü Arasın harekeli 

Bay Ponso 

Başvekalet Vekili ve Sıhhat v• İçtimai 
Muavenet Vekili Doktor Refik Saydam, 

(Devamı 11 inci sayfada) 

l>ok nkara, 10 (A.A.) - Hariciye Vekili 
tanbtor Tevfik Rüştü ArRs bu akşam İs

·tat~ ula hareket etmiştir. Reisicumhur A
le ~rk liariciye Vekilimizi otomobilleriy 
ını;~tasyona götürmek suretiyle uğurla -
Ara ardır. İstasyonda Dr. Tevfik Rüştü 
lviu~ı Uğurlayanlnr arasınrlı\ başta Büyük 
'Meclisi Reisi Abdülhalik Renda, 

İngiltere Kralı yarın 
taç giyiyor 

I<ral dün gece ecnebi hey' etler şerefine 
büyük bir ziyafet verdi, ziyafette 

Başvekilimiz de bulundu 
t Kralın bizza riyaset ettiği ziyafette davetlilere altın 
abaklarla yemek verildi, merasimi seyir için Londraya 

gelenlerin sayısı iki milyonu geçiyor 
ti)L':lndra l O (Husu
ll" - Çarşamba gü
ınu Ynpılar.ak taç giy~ 
t e tnera:.imine işti-
ak ed r· ecek olan bil· 

aun 'X!nehı Hanedan 
zaıc1rı ve heyetler "e bı tim· 1 meyanda heye 

§a 
1~ Şcrcfıne, bu ak 

r ın, Bl!kıugham sa· 
b <1Yınc!a l~ral ile Kra 

Çe tarafır)d b" 
~k an u • 
~· Ve nnikellef bir 
ıyn fe· ve · ı . t ' z· • ıı mış ır. 

~ 1~nfet, sarayın ta 

01 gu.ıın iP. süslenmi§ 
an ıki l .. "k l 

llund1 t )~yu ~a ~
tir. eı·tJp edılmı~ 

eı.p.::k A . l ü · f .. ... mıra nı 
ornı 

'l.> asını taşıyan 
~raı 
(:t zıyafctc riyaset 

?tıı t' 5 ır. Davetlilere 
ta~ 1.0 kısilik masalar 
lııı sı., edıJmiştir. Kra 
tı Jn.asac;ında bulu • 
Lflrı'at<t altın takım . 
'<ltlct ') • 
t c.>rvıs vapılmıQ 
ır. !3 k' w ~ 

" u .ıngham sara 
.rının d 
ll;u ışındı:ı topla • 
d 

1 bınlerce halk 
ç~:~t!iler:in giriş v~ S. M. Altıncı Jorj ve Kraliçe Elizabeth yarınki merasim 
tıı ~ı c>snasında ha - esnasında giyecekleri taçlar ve elbiselerle 

rl'tli tezah.. b l 
?nisıır· . urattn u urımuş ve ecnebi yon yerli ve ecnebi Londraya nkın ettı-

Lo ırlerı alkışlarla ka şılamıştır. ği anlaşılmıştır. Bunlardan çoğu otel • 

an 

SALI 11 - MAYIS 1937 İdare işleri telefonu : 20203 Fiatı 5 ICUl'Uf 

Avusturya ile Macaristan 
birleşmeğe karar verdiler 
Peştede 
hazırla nan 

plan 

r tJ • 1 

~ Her mani 
önceden 
hesaplandı --=~~~~~~~~~~ 

L ---'""--~-
Eski Avusturya - Macaristan imparcttorluğu arması 

Birleşik devletlerde, ordu ve harici siyaset bir olacak, 
dahili işlerde 

Londra 1 O (Hususi) - Daily Herald 
gazetesinin istihbaratına nazaran A· 
vusturya ve Macar ricali, iki !!evletin 
birleşmesini derpiş eden blr plan ha • 
zırlaınışlardır. 

Bilhassa Macaristan tarafından ilti· 
zam edilen bu plBn, Avusturya Cum· 
hur Reisi Bay Miklas'ın Peşteyi ziya • 
retinden sonra daha mütekamil bir şe
kil alınlştır. 

Gazetenin mütaleasma gör~, bu bir· 
leşm.enin faydaları çok büyük olacak· 
tır. iki küçük ve zayıf devlet yerine, 
kuvvetli ve hudutları geniş tek bir dev· 
let teşekkül edecek ve bu devlet gerek 
Avusturya, gerek Macaristanın milli 
menfaatlerini koruyabilecektir. 

Şimdiye kadar, iki devletin birleş
mesi meselesi Habsburgların avdetile 
mukayyet bulunuyordu. Halbuki, yeni 
hazırlanan plana göre Habsburglann 

Pariste 
Neşredilen 
Rermi tebliğ 

Paris, 10 (AA.) - Ba~vekilimizin Pa 
riste Fransız nazırları iJe görüşmeleri 
sonunda aşağıdaki tebliğ neşrolunmuş
tur: 

cİsmet İnönü, Suat navaz ve Nu
man Menemencioğlu 8 Mayıs tarihinde 
Bay Blum ve Delbos ile görüşmelerde 
bulunmuşlardır. Türk ve Fransız nazır
ları, Avrupadaki bugünkü vaziyetin iki 

1 

1 

(Devamı 11 inci sayfada) 

~-~---·-·-·.· •• ·.-·.· •• • •• • •• • ••• ~-~ .. ~ •• ~ •• ~ •• ~ ... ~ •• :.:: .. :'!: .. ::: •• :: .... :=::-.. _i. 
Tevkifhane 

firarileri dün de 
sorguya çekildiler 
-----··· ~----"Son Posta" ya yapılan bir mü· 

racaat: " Firarilerden T evfiğe 
katil diyemezsiniz, eğer kaçma
saydı şimdiye kadarl tahliye 

edilmiş olacaktı. ,, 

her ikisi de müstakil kalacaklar 
hassa Çekoslovakyanın muhtemel iti · 
razlarının da önüne geçilmiş olacak 
tır. 

Birleşik devletlerin ordusu, harict 
siyaseti ve gümrük tarifesi bir olacak, 
dahili işlerde m üstakil kalacaklardır. 

:Macaristan silahlanıyor 

Belgrad 1 O (Hususi) - Daily te1e
grafın muhabirine nazarn, Macar hG
kumeti silahlanmağa karar verdiğini 
yarı resmi surette alakadarlara bildir
miştir. 

Macaristanın bu kaı:arı, Avusturya· 
ya karşı siyasetini değiştirmiş olan Bay 
Musolininin bir teşviki olarak telakki 
edilmektedir. 

Hatırlardadır ki, Venedik mülaka • 
Macarısıan ve Avusturya aevlet reisleri tından sonra, Bay Musolini Avusturya-
avdeti kat'iyen mevzuu bahis değildir. yı Alman dostluğuna feda etmiş bulu· 

Bu suretle komşu devletlerin ve bil nuyordu. 

Mamak mermi imalathanesi 
faciasının bilançosu 

Maddi zararın 100,000 lirayı geçmediği anlaşıldı, 
yalnız iki amele şehit oldu, bir yüzb-ışı ile bir itfaiye 

neferi de yaralandılar 

Ankara, 10 - Bugünkii meclis toplan
tısında İç işleri Bakanı ve Parti Genel 
Sekreteri Şükrü Kaya söz alarak birkaç 
gün önce Mamak civarındakı Mermi ima 
lathanesinde vuku bulan ka7..a hakkında 

şu izahatı vermiştir: 

- Arkadaşlar, bu ayın beşinci günü 
Mamak civarındaki bir yangın hakkında, 
sayın arkadaşlardan birinın sualine ce -

(Devamı 2 ınci scıvfada) 

Dük dö Windsor Pazar 
günü evlenecek 

Dük dö Vindsor ve Madam Simpson. uz un bir ayrılıktan sonra ilk defa bultL§· 
tuklaı-ı Cande §atosun un bahçesinde yan yana 

Dük dö Windsos ile misis Simpsonun kurşuniye salan mavi ipekliden yapıl
evlenmeleri tarihi katiyetle tesbit edil maktadır. Nikah yüzügü de Parise si· 
memiş olmakla beraber, düğünün 16- pariş edilmiştir. 

(!!ekt~idra b.~ştan ~a~a donatılmış, ve lerde ve husui binalarda yer bula-
Sirn . kle suslenm ştır. Taç gıyme me· mıyarak açık havada yatmaktadır-. 

Uıı seyretmek için takriben iki mil- Jar. ... 1 
Tevfik 

18 Mayıs arasında yapılacağı muhak· Nikah mera~iminin, Paıisteki İngi· 
kak sayılmaktadır. liz başkonsolosu tarafından bizzat ya-

(Yamı 11 inci H !/fada} 'Misis Simpson'un gelinlik elbisesi (Deı•amı 11 inci sayfada) 



2 Sayfa 
~ SON POSTA r.J· vıc; t1 _.-

"\I Resimli Makale: X llacı bulunmıyan hastalık., SQzÜn Kısası Her gün 
Paris anlaşması 

Yazan: Muhittin Birgen -• smet İnönü Londraya giderken 

n bir geceyi Paristc geçirdi. Bu bir 
gcoe esnasında Parisin resmi mahafili 
hep onunla meşgul oldu Paris gibi, dün
yd siyasetinin ve dünya menfaatlerinin 
çalkandığı ve şu dakikada her kaldın -
mında başka bir dahili meselenin dolaş -
tığı görülen bir şehirde İsmet İnönü'nün 
geçişi bir hadise teşkil <'tti. Türkiye Baş
vtkili güzel karşılandı, güzel kabul edil
di, hakkında hararetli bir dostluk muame 
lesi ıgösterildi Hiç şüphe yok ki, bu bir 
nümayiştir. Türk - Fransız dostluğu le -
hinde küçük mikyasta bir nümayiş. 

Son zamanlarda aradan geçen ve Türk
Fransız münasebetlerim hayli karıştıran 
bir takım ahvalden sonra, bu rnünesebet
lcrde deği~miş bir .şey olmadığını ve her 
şeyin ananevi şeklini muhafar.a ettiğini 

göstermek için bu nümaviş, çok yerinde 
gelmiştir. Suriye gazetclPrme inanmak 
icap etseydi, Fransızlarla Türklerin ara-

Bazı kimselerde his inceliği hastalık derecesine varmış -
tır. Her hareketin alhnda gizli bir maksat, her sözün içinde 
saklı bir kinaye vehmederler. Hayatları çntık biı kaş, sert 
bir kelime, iki manalı bir cümle araştırması ile geçer. Böyle 
karakterde adamlara biz .alıngan> deriz. 

Alıngan olan adam hayatın en bedbaht mahlQkudur, 
evinde memnuniyet, muhitinde dost bulamar., daima inci -
nir, daima incitir. ()nu her vakit, her yerde meyus, muztn
rip, müşteki olarak görürsünüz. İnsan izzeti nefsini her şe
yin üstünde lutmalı, fakat hiç bir zaman alıngan olmamalıdır. 

Yazı Çok Olduğu için 

Bııgiin Konamatlı 

............................... 
Mamak mermi 
imalathanesi 
Faciasının bilançosıı 

(Baş tarafı 1 inci sayfada) 

lan gün geçtikçe bozulduğuna kani -01- ...,,==--=-==:.-.---======---== .... --======--====-======= ... =-------===---= 

vap olarak, bazı malüınat arzetrniştiıll ~ 
bi.1I1a dair alacağımız mütPmmim mal.U" 
matı meclise arzedeceğimızı de: söyiernır 
tim. Mesul makamlardan ve hevetlerdeJl 
aldığımız malümata göre ayın beşinci ~ 
nü saat 7 de Mamak civarındaki m rır'" 
imalathanesinin Boyahane kısmında a~ 
çıkmış ve müteakıbeıı p:ıtJamalar oıırıııt 
tur. Yangını ilk gören, boyahane usta b8 
şısı Satılmış oğlu Bilaldir. Bilalin anlat" 
tığına göre, işbaşı saat yedı buçukta baŞ" 
lar. Saat yedibuçuktan f!vvel kendisi ud 
arkadaşı ile boyahaneye gelmiş ve iki at 
kadaşını orada bırnkarak kendisi diğer -
kiz arkadaşına iltihak etmek üzere dışarı 
çıkmış ve o sırnda yangırı çıkmıştır. 130" 
yahane içerisinde Edike köyünden .Ah '" 
ttıetle Ankaranın Kıbrıslı köyünden Meb 
met bulunuyorlarmış. Yangın çıkınca <r 
ranın müdürü yüzbaşı Nail geliyor, keıı"' 
disinden ne oldu diye soru~·or. O sıradl 

mak mümkündü. Paristeki büyük manalı ( ] 
küçük nümayi§ gösteriyor ki i§ öyle de- s o ~ A R A § o N D A 
ğilclir. Hatta dahası var: Her iki taraf da _ _ 
Pariste aleme karşı bir rurpriz hazırla -
mış olduklarını gösterdiJer; İsmet İnö -
nü Pnristen ayrılırken gayc1 mühim söz
icr söyledi ve orada bir anlaşma vaki ol
duğunu haber verdi. 

Esasen işlerin başka türlü olması için 
de sebep yoktur. Y~r yüzünde hiç bir kö
şe görülmez ki orada f1ı·ansa ile bizim 
menfaatlerimiz arasında doğı udan doğru 
ya ihtilaf ve bir çarpışma -0Jsun Hatay ve 
Suriye bahislerindeki ihti1fıf, çok maha1li 
·~re .çok !küçük sebeplerden ileri geliyor. 
iHatta, bu ihtilafın en şıdcietii zamanında 
ıbile, biz bu ihtililm Fıransa ile bizim ara 
rnızda değil, müstemlckeciJerlc bizim ara
mızda çıkllll§ bir mesele okluğunu söyle
mekten bili kalmadık. Hakikaten <le ka-
naatimiz bu merkezde idi. Eğer Fran -
fnnın müstemlekeci unsı.ıru araya karıv
mannş olsaydı bu ihtila:'. bu kadar ur.a -
maz ve mesele çoktan haJJedilmiş bulu
ııudu. 

* 

Otuz altı tane 
Sarayı 
olan adam 

-~ 

* • -· Amerikada bir patlamalar oluyor. Bu patlamalar yandl 
Köpeğin bıraktığı ki memurların ve amelenin oturduğu da-

ireye de sirayet ediyor ve depolardan biti 
Asayiş berkemaldir Mirası paylaşılamıyor de kezalik yanıyor. iıırn~kın şiddeti Afr' 

karadan duyulmuştur. Bu infilakın Anl" Eski devirlerde val~rden birini e§-

1 HER GüN BiR FIKRA 

radan duyulması halk aroc;mda büyük'!> kiyası bol bir vildyete göndermi§ler. ..i 
yiata hamledilmiştir. Bilhassa insan zar Vali kendini, eşkiyayı tenkil etmi§ ~ . 
atı üzerinde. İşittiğimiz nvayet ve şayr göstermek için; gittiğinin ertesi günü {;U ~ 

Dahiliye Nezaretine bir telgraf çek- g- OO alara göre, insan zayiatı azami üç yiiJı 
asgari olarak ta yu"" z elli oıarak söyleil" mi§: 
miştir. İnsan zayiatımız bovahanede ça" - Asayiş beTkemaldir. __ 1t 
lışan iki ameledir. Bunlara da acımaınArtık cidet edinmiş, her gün ayni 
elden gelmez. Yarnlı olanlar da yüzW 

telgrafı çekermiş. Fak'l.t 0 asayi§ ber Nail ile itfaiye nefcrlerimizden biridit• 
kemal diye dursun; e1kiyalar :i§i o ka-

J 
Başkaca hayat zayiatımız ~·oktur. dar azıtm~lar ki artık Vilayette bile 

Maddi zayiatımız yanan, daireler 
serbestçe gcziyorlarml§. Günün birin- dahil -0ldug~ u halde, imal edilmekte O' 
t de de Vilayet konağını ba.smı§lar. ilk 

ı 
lan ve kısmen boyanmakta olan esld 

i§ ofar:ak telgraf hatıannı kesmişfer. mermilerin miktar itibarile ı oo,oOO 
Vali bunu duyar duymaz, saçını ba- l • ..: 

irayı tecavüz etmemekt~dır. Civardaıv şını yolmaya başlamış: b ı 
azı binaların camları kırılmış, sıva 8' - Telgraf hatlarını da mı kestiler, 

n dökülmüştür. Yıkıntı olmamıştır. 
mahvolduk öyle ise... Yangın çıkar çıkmaz oradaki mernııt 

- Evet mahvolduk... BCl§ka yerden "' Başvekilimiz, Paristen avrılırlten ga - ve amele hayatlarını tehlikeye atara~ 
telgrafla imdat ta ist'!yemiyeceğiz.. rııı 

yet mühim beyanatta da bulundu; cFran- Bundan bir müddet evvel dünyayı Amerika gazeteleri •Dink• isimli yangını söndürmeye koşmuşlardır. P. 
- Aklınıza ne saçma şeyler geliyor. ıe 

sa ile iş birliği kararlaştı. ve cHatay işi- dolaşmaya çıkan Haydarfı.bad Nizami- tmdat istemek te ne demek. Ondan bir köpeğin ölümünden uzun uzadıya rada? giden itfaiye de eski tabir ı • 
ni, bbul edilen prensiplere tam mana - nin dünyanın en zengin adamı olduğu bahsetmektedirler. cansıparane denecek şekilde çaiışillıt 

daha mühimmi var .. lJngiin nezarete, ki farını vermek yoliyle hal1etmekten baş- muhakkaktır. Nizamın 36 tane sarayı t Dink milyarder Oveus'un köpeğidir. ve. ~un~an dolayı m_~lli mü.da!aa ve : 
ka (&re yok!. dedi Bu sözler.in birincisi, vaıdır. ve bunların hepsinde münave- ;::i~:::ğ~~kemaldiT• telgrafını çeke- , Milyarder ölürken bu köpeğe her giin letı ıtfaıyeye teşekkur etm:ştır. Çalış 
Fransa ile olan dostluk münasebetleri - be He oturmaktadır. Bu saraylardan bi .. --• yarım kilo sucuk verilmek azere ban- raladrına b~n. ~üzel misal, me_:mi hder:; 
rnizin eski şeklini aldığını ve ikincisi de rinin bütün içi, duvarları baştanbaşa Ole/ penceresinden kaya on bin dolar bırakmış ve köpeğe arın an ırının y~ısı yand:gı a • 
bugünlerde Hatay mür.akerelerinin sür'at işlenmiş mrmerden yapılmışhr. Sara- . . . . . .. .. .. yarısını kurtarmaga muvaffak olrnUŞ 
le ıilerliyeoeğini gösterir. yındaki levhalar ve mücevherlerin kıy Sokağa para de bır vası ta~ın etmıştı. Kopek olduk- lardır. Orada çalışan iki vatandaşımı• 

Demek oluyor ki Fransa ile aramızda mti yüz milyon Türk lirasını geçmek- ten sonra vası kalan parayı bankadan zın şehit olması mucibi teessürdür. :S~ 
.aylardanberi devam .edip gelen münaka- tedir. Serpen tüccarlar istemiş ve buna hak kazandığını iddia çalışkan iki işçi 3 _ 4 senedenberi ayn' 
§lllar, ihülMlar, acı ve tatlı gazete edebi- Dünyanın en karışık Viyananın en işlek caddelerinden etmiştir. Diğer taraftan sucuğu veren vazifede bulundukları gibi kendileri .. 
!'llb, bütün bunlar, eski masallarda ve •• • birinde bir otelde oturan iki zengin ~asap da ayni i~~ia~~ .. bul~n~~tur: n~n liyakati ~rlerince de ınüsell~~: 
}ahut Amerikan !ilimlerinde olduğu gibi, rutbelı ordusu İngiliz tüccarı bir gece sarhoş olm~ _ Iş mahkemeye duşmuştur. Kopegın mı dır. Kazanın dıkkatsizlikten veya sıg _ 
niha~ düğün ve dernek~ cHepy endt Her memleketin askeri rütbeleri ara- Iar, ve yüzlerce liradan mürekkep bir rasının sahibini mahkeme tesbit ede- ra içmekten çıkmadığı tahakkuk ~t 
le bitiyOT. Bir taraftan Türkiye - Fransız sında hemen hemen müşabehet vardır. banknot destesini otelin penceresın _ cektir. mektedir. Kaza, bir hadisei kimyevıY~ 
münasebetleri de l:ski ŞPkHni alıyor ve Fakat tarihe kari.şan Habeş ordusun . den sokağa serpmişlerdir. Sokakta do· Çok yaşamanın sırrı den, bir ma?denin tah~llülü~den çık .. 
hatta daha ileri gidiyor, daha :sıkı bir iş daki rütbeler bambaşka idi. Çok karı· }aşanlar paraları kapışmak için hücum mışt1:. Ald~gımız resmı malumat buı> 
birliği yapmayı tasavvur ediyor. Öbür şık derecede rütbeleri olan Çin ordu - etmişler, bu arada yaralananlnr olmuş- Brest belediye reisi, ihtiyar Fran- ~ ıbarettır. . ·~ 
taraftan da Hatay meselesi, tabii olan sunda bile rütbeler bu kadar karışık tur. sızlarm reis seçilen Brisent şerefine bir Ibrahim Demir alay - Isparta - şebi 
hal fe.klini buluyor. değilmiş, Polis para serpenleri knrakola da _ ziyafet vermiştir. Bu adam ziyaftten olanların ailelerine ikramive falan vet * Size bu rütbeler hakkında biraz ma- sonra hayatında bir gün bile yemek ve mek suretile yar1ıım edile~ek mi? ., 

Lat•::. vet ctmış· , onlar, zevk için bunu yap - D h -..Kuil• Fransız gazeteleri, ıı ki bunla- lıimat verelim: içmek perhizi yapmadığını, şimdi bile a iliye Vekili Şükrü Kaya - ıv.a. ' 
tıklarım, ve çok hoşlarına gittiği için .. etlt nn arasından bir :kaç ay evvel bize bir . . . . hangi yemeği bulursa yediğini ve ye- la - arkadaşımızın teklifini hurrn 

hayli verişt.inniş alanlan bile hadiseden Azak o_:dun:ın le\?azım zabıtı ımış ve tekrar da edeceklerini ifade etmişler - meklerde de bir kaç düble bira da iç- nazarı dikkate alır ve icap ed~n ?·ar_,: 
ınemnun görünüyorlar. Onlann memnu - ~unun X:Utbesı ~olmazmış. Grazmaç or- dir. . .. .. tiğini söylemiştir. dımın yapılmasını hey'eti vekilenın 1 

niyetlerine biz de iştir:Jc ederiz. Sulha auda dauna sag cenaha humanda eden Polis her iki seyyahtan ertes~ gunu Jnsan kuvveti/e hareket tılaına arzederim .. 
muhtaç olan dünyada halledilen her ih _ Ceneral imiş. Pagnazmaç da sol cena- memleketi terketmelerini nezuketlc ri- İç işleri &ka~ının bu izahatını n1~ 
tilif, hatta !küçük de olsa büyük bir ka- hın kumandanı imiş, Elfalaka on bın ca etmiştir. eden tayyare tcakıp Fransız meb'usan meclisi ~eetl 
?aDÇtır. Bu ihtilafın çıkmıs olması bile kiş"ye nezaret edermiş. Cecazmaç bcış En ihtiyar kız kardeşler Geçenlerde İtalya hükumeti insan Edvard Herriot tarafından gönderıl 
abesti Bereket versin ki. Fransa siyase _ kurnandan imiş, Raslar da bun1ara ha- kuvvetile hareket eden bir tayyare i- aşağıdaki telgraf okunmuştur. 
tini idare eden yeni adam, dünyanın bir kim olan vilayet beyleri imiş. Dünyada yaşayan en ihtiyar .kız cat edene 100,000 liret verileceğini i- Abdülhalik Rnda 
hayli değişmiş ve artık milletler arasın- -··········-·--··-···---······-·-··-·-···· kardeşler bugün Amerikadadırl~r. !kız Hin etmişti. Bir çok müteşebbisler uğ - Büyük Millet Meclisi nci5l 
daki meseleleri eski usullerle halletme- mna dde edilmiş olan bu mes'ut netice, doğmuşlardır. 1688 yılında her ıkısı de ı aştılar Neticede iki İngiliz mühendisi Ankar'1 

. h - . 1 de\amlı olsun ve Avrupanın sulhuna yar dul kalmışlardır. Çocukluk zamanla - Benami ile Başsi, bısiklet gibi pedalla Düçar olduğunuz felaketten d_o11e~ı nm - yn ut etmemenın - zamanı geçmış . . . . . . ı d · B 
id w 1 akta "kmed" B ·· kü c!ım hususundakı vazıfesım tam olarak rında bırbirlerıne çok benzer er ı. u çalışan bir tayyare yapmaya ::.nuvaf - yı en canlı sempatimizin büyük rnıd 

0 
0 
~nu anam. gecı Lt·ugun ve muvaffakıyetle yapsın gün de el'an birbirlerine benzemekte· fak oldular. Ve hükumetin vadettı·gwı· ı· · t f d · · t fın·ı 9 

netıce onun esen sayılsa gerek ır. . . . . .
1 

"d mec ısı ara ın an ve sızın ara · d ;;• 
p : k 1 . 1 . . h Muhıtıın Bırgen dırler. Ve zevklen tamamı.e aynı ır. 100,000 lireti kazandılar. kabulünü r·ca ederiz. Buna ~ahsi do, 
arıs onuşma arının netice ennı er tane ve kardeşlik hislerimi ilave e e 

iki taraf da kendi siyaseti i~ bir muvaf- =============================================== 
faldyet sayabilir: Bir taraf vererek mu - r ı· N A N ı· s T E R' ı· N A N M A ! 1 ri~~ telgrafa riyaset divanı tar~fı11_; 
vaffak oldu, öbür taraf da alarak. Fransa 1 ı· S T E R d ıeft;P" 

dan karşılık verilmesi ta \'ip e 1 vermesini bildi, Türkiye de istemesini ve 

1 

km k · t ruznameye geçilmiştir. almasını. Bunun için, bütün bu gürül _ Bir nrxada~ımız anlattı: daha çı a ıcap etmişti. Belediye sur haricinde stanbul- d 
tülü münakaşalar ve mücadeleler ara - cOn ~'11 evvel bir .f!.ün otomobil ile Edirnekapıdan sur ha- lulan memnun edecek asfalt mükemmel bir yol yaptırtmış.. Güba kruvazörü kazaya u~rtı~J1!e 
f.mda, gösterdikleri siyaset kuvvetinden ricinc çıkmnklığım icap etmişti. Otomobilin son tekerleği Fakat bu asfalt yolu Edirnekapı caddesine bağlıyacak 10 Lizbon, 

10 
(A.A.) _ Tage on t!lç 

dolayı tebrik etmek Jazw;dır. Her iki ta- tar1 sur kapısının kenarında büyük bir çukura girdi. Bir • ı nın 
metrelik mesafe geçilcmiyecek bir halde.. demirli bu!unup Ingiliz kra 1 • ,,.,sitti ıaf da hislerine kapılmam: her iki taraf fırmı olduğu için otomobilden inip bnktım, şımdiki gibi ha- b hrı)~ 

da re alitcyi gördü. Biz istemek hakkımız tJrı.mdııdır. Ve on sene evvel kapı altında görmüş olduğum çukur, ge- giyme merasiminde Guba a drl:lY~ 
leme il etmek üzere bumin ı.on ıö .. olduğu için istedik, o da vermek zaruri ol cOn sene Iarkla dün gene ayni kapıdan sur haricine bir ne ayni vaziyette duruyordu.. gitmesi mukarrer olarGi.iba kruv~rtl. 

d~ğu için verdi. 1 s 1 E R ı· N AN l s T E R ı· N A N M A l ve ~ Temc>nni etmek lazımdır ki Fransa ile i riine bir petrol ~misi çarpmış .. tılD -
vazörün bordasu su kesiminin us Türkiye arasında hayli mücadele paha- den çatlamıştır. 



·· S":N POSTA 

temin edecek Çiftçiye kredi 
kanun Mecliste görüşüldü 

.Ankara, 10 - Devlet Demiryo11a_rı_v_e_iç-in_o_l_an_k_r_e_d_i _il_e_u_m_u_m_1_te-s-is-.-i-m.;:::a"'"'r-,-,e~l 7"k-anunun hazırlan~~ l:~ kanunun dün 

Lunanlaıı İşletme Umum Dfrektörlüğü ihya gibi işlere ait krediden ibaret oldu- { yanın meş~ur maliye~ılerı~~en. ~a.y Ka~ 
memur ve müstahdemlerinin ücretlerine ğunu ve bu sonuncusunun uzun vadelere muere tetkik ve tenkit cttırıldığmı, ka 
ait kanunun bazı maddelerinin değiştiril- bağlanması ltızım geleceğıni söyledi ve nunun en iyi şeklini MP.ciis encümenle
=e 'ne ait kanun müzakere olunmuştur. urai sendikaların lüzumundan bahsetti. rindcn geçtikten sonra aldığını anlatmış, 
li~ k~uı:ıun heyeti umumiyesi üzerinde Hatip bundan sonra mutavassıt ve bü- kanunun bankanın kred•.sıni ıstıhlak kre 
b Usn~ Kıtapçı, Emin Sa1ak ve Ziya Gev- yük çiftçi sınıfına da temas ederek bun- ·disi değil de istihsal kr~ısi haline getir-
er soz almışlar, ihtisasa ve lisana kıy- !arın vaziyetlerini izah ederek zirai kre- meği istihdah ettiğini teb3riız ettirmiştir. 

ltıet Verilmesi bahsi üzerinde mütalealar di kooperatiflerinin 1933 yılına kadar o- Celal Bayar ve topraklandırma siyasetine 
~erdetnıişlerdir. Hatiplere Bayındırlık Ba lan umumi faaliyetlerinin çok değerli ol- de temas ederek büyük arazi sahiplerin
~nltğı siyasi müsteşan Sırrı Day verdi- duğunu memnuniyetle ifade ederek mü- den ziyade Mecliste küçük çıftçi diye va

tila cevapta, ileri sürülmüş olan mütalea- teakıp yıllarda görülen düşüklüğün ne- sıflandınlan zümre ile me-:gul olunduğu
rda izhar edilmiş olan endışelere sebep den ileri geldiğini ve teknik zirai tahsil hu, aralannda bir fark gözetilınemekle 

:orınediğini, ihtisas yapmış olanlar için görüp te sermaye ve toprağı olmıynnlar- beraber kredinin büyük arazi ve mülk sa
e bıt edilmiş olan barem derecesine li- dan çalışmak istiyenlere bankanın yar - hibi şahıslardan ziyade kuçiık mikyasta 
~n biIOo. yüksek mektep mezunları le- dımda bulunup bulunmıyacağını sordu. ki çiitçiye teşmil edildiğim. küçük çift-
ınde bi.ıı kayıt olduğunu söy ]emiştir. Emin Sazak, bank~ya borçlu ~~lmış. o- çinin de büyük çiftçinin de ayni derece-
:Su izahatı müteakıp kanunun heyeti lan çiftçi borçlarının taksitlendirilmesın: de muhterem olduğunu, her çiftçinin ih

rınuıniyesi üzerinde mü1.akere kafi görü den dolayı çiftçinin gördüğü istüa~eyı raç malı olarak istihsal kudreti nisbetin
ber k maddelere geçilmiş ve kanun ka- kaydederek zirai sigorta lfümmunu ızah 

U1 edilmiştir. etti ve büyük küçük diye çiftçi sınıfının 
Ziraat Bankası kanunu müzakeresi ayrılmasına taraftar olmadığını söyledi. 

"l3u kanunun kabulünden sonra Türki- Mehmet Somer (Kütahva) yeni banka 
.,e Cumhuriyeti Ziraat Bankası kanunu- kanununun köylünün kalkınmasına bü
tıun müzakeresine başlanmıı;tır. Bu mü yük yardımı dokunacağını işaı:et ederek 
nasebetıe kanunun heyeU u~umiyesi ü- istikraz işlerinde köylüye geniş mikyasta 
te~n~e bir çok hatipler söz almışlardır. kolaylıklar gösterilmes la7Jm geldiği mü 

"1atıplerden Hikmet Bayur, küçük çift taleasında ve bu maksatla bazı temenni
:Ye .!:pılacak ikrazat şeıolıleri hakkında lerde bulundu. 

.. duşuncelerini anlatarak küçük ve bü- Celil Bayann beyanatı 
:Uk Çiftçi arasında kalan çiftçi sınıfı hak Hatiplerin bu beyanatlarını müteakıp 
uı~ neler düşünüldüğiinü, sormuştur. söz alan İktısat Vekili Celil Bayar: 

tu liusnü. Kitapçı, kanuıı layihasında mev Ziraat Bankasını Mithat Paşanın nasıl 
~ bahıs sanayii ziraiye gibi işlere ya- kurduğunu, Cumhuriyet hiikümetinin ve 
~~~ olan sermayenin, köylünün teç Büyük Millet Meclisinin bankayı nasıl te 
lı 1!1ne verilmesinin daha doğru olaca- sahüp ettiğini anlatmış, İstiklal mücahe
fa · rnutaıesında bulunmuş ve ikrazat için desi esnasında milli müfrezeleri teçhiz i
ta~ ltıikdarmm tesbiti işinin bankaya hı çin bankanın muhtelif sandıklarından alı 
ti ılmas~nda_n ziyade bunun meclis heye han bir milyon 600 bin lira ıJe Abdülha
~~umıyesınce tesbit edilmesini ve faiz mit devrinde alınan Meşrutiyet devrin
fst dınin yüzde dörtten fazla olmamasını de de ödenmiyen 3 buçuk milyon liranın 

enıiştir. Maliye Hazinesi tarafından bankaya ö -
liüsnü Kitapçı bundan maada zirai si- dendiğini söylemiştir. Celaı Bayar kanun 

de krediden istifade edchiJPCeğini, kü -
çük çiftçinin ihtiyacını tatminden sonra 
artarsa büyük çiftçiye de kredi mukabi
li para verilebileceğini, eshnbı mucibede 

büyük toprak sahibi olanlRr hakkındaki 
fıkranın suitcfehhüme meydan verecek 
ma11iyette olmadığını bildirmiştir. 

İktısat Vekili Ziraat Bankasının ticari 
sahada da çalışması bal-.sinde söz söyli
yerek bankanın ticari sahadan tamamen 
çekilmesine imkan olmadığını, halkın Zi
raat Bankasına yüksek itimadı olduğunu, 
binaenaleyh bankada fazl& mevduatı bu
lunduğunu, bu mevduatın 70 milyon li
rayı bulduğunu ve bankanın bu mevdua
tı işletmek zaruretini kabul etmek icap 
ettiğini anlatmış, faiz ucu1Jatmanın gaye 
olduğunu anlatmıştır. 

Hayvan sigortasının VP. zirai sigorta
nın iktısadi bir ihtiyaç olcluğunu söyli
yen Yekil bunun için çaltsılacağmı vadet 
miştir. Celal Bayar bu izahattan sonra 
söz alan hatiplere de cev:ıp verdikten son 

~~~ın da mecburi olması lazım geldi
-n utaıeasınaa bulunmustur. 
~ıal'l M 

tul 1 enteşe, Ziraat Bankasının ku-
. ~Şunun bir tarihçesini yaparak, çift
~başlıca ihtiyacının senelik zeriyatı 

hazırlanırken ileri memleketlerin bütün ra kanunun heyeti umumiyesi üzerindc
Ziraat Bankalarının kanun ve statüleri- ki müzakere kafi görüln-:.üş, maddelerin 
nin tetkik edildiğini. memleketin milli müzakeresine geçilmiş ve kanunun dört 
bünyesindeki ihtiyaçların nazarı dikkate maddesi kabul olunmuşt;ır Kamutay çar 
alındığını ve bugün müzakPresi yapılan şamba günü tekrar topla~&caktır. 

Suriye petrollerinin istikraz mukabili 
devri asabiyet uyandırdı 

l'o~~, .10 (Hususi) - Bugün Suriye pet Şükrü Kunatlı, BaşvekalPt delegesi ve itibara almıya başlamışlardır. Bunun üze 
l'a erlllin bir milyon isterJinlik bir istik- Irak Petrolyüm şirketinın murahhası ta- rine mukavelenin bir müddet daha tehir 
ro~y~~bili olarak tamamen Irak pet- rafından imza edildiği de bildirilmekte i- edildiği haber alınmıştır. Petrolü işlet _ 
Sika urn ~rketine devri içın hazırlanan ve- di. Bu husustan bahseden Fetelarap ga- . li · k ti<> d 
de nı~ ıntişar sahasına çıkması Suriye - zetesi şunları yazmıştır: mek ı:teyen .yer . ~ e .r var ır. Bun-
l'l Ye~den birtakım gürültülerin zuhuru - cPetrollerimiz başkalarının saadeti- Jar mutemadıyen ıçtimalar yapmakta ve h: Vesile olmuştur. Suriyenin yegane ni temin edecekse toprak altında kalsın.> hükUmete müracaatlarda bulunmaktadır 
bi:~t .membaı olan petrolün böylece sırt Cebelüddürüz isyanındsm evvel ortaya lar. 
Işı :stikraz mukabili olarak terkedilmesi, atılmış olan petr61 işi CcbeJüddürüz is -
aıı:a~e sahalarının kira bedeli olarak ta yanı dolayısilc bir müddet sükiıtla kar-
8sab· bazı harp malzemE>sınin verilmesi şılanmış, bu ekonomik mesele görüşül -
hlet ı~et uyandırmıştır. Mukavelenin Ah- mez olmuştu. Suriye mahfeJJeri müşterek 
~ohnm, Suriye askeri mütehassısı bir şekilde gene petrol meSE>lesini nazarı 

''Son Posta,, nm müsabakası : 30 
Bu resim parÇalan ki_mlere ait? -

~oae. : 3l Ta • A . F. numaralı resimleri neşrediyoruz. 
So Y)'Aı-ecı melıa .rhart M" b k 

40 
.. 

n Post k 1 usa a amız gun sürecektır. 

Bir meb'usu öldürdüler 

Hama, 10 (Hususi) ..:_ Suriye mebus
larından Şahin oğlu Bozanın dört gün ev 

vel Şamda öldürüldüğü hııdirilmektedir. 

Iraktaki ısyan 
teşebbüsü 

Londra 10 (A.A.) - Irak parlfunen
tosu azasından üç kişi ihtilal hareketi 
teşebbüsünde bulunduklarından dola -
yı Devaniş vilayetinde tevk!f edilmiş • 
1erdir. Bunlar halka silah dağıtmışlar
dır. Mezkur vilayete asker kuvvetleri 
göndermişlerdir. 

Kömür ve mazotla işleyen 
müesseselerden ist:h'ak 

vergisi ahnmıyaca.k 
Ankara, 10 (Hususi) -- Elektrik ve ha

vagazından alınan istihldk resminin kö
mür ve mazotla işleyen müE>sseselere de 
teşmili Maliye Vekaletince kararlaşmıştı. 
Ekonomi Bakanlığı bu hususta bir ka
nun projesi hazırlanmasının bazı sebep
lerden doğru olmıyacağmı görerek mü
taleasını Maliye Vekaletjne bildirmiştir. 
Neticede bu teşmilden sarimazar edilmiş
tir. 

Bankalar Baremi kanunu ~enceu ve z~n~i~y~;~i ~~· a;~sın~a f'~- Şimdi müsabakanın esasını anlata 
a açtı. Bugün b .. Y bı k h m~saba· ılım, .ıfO tane tanınmış simanın fotoğ 

u musa a aya aıt 30 (Devamı 14 üncü sap/atfa) 

Ankara, 10 (Hususi) - Bankalar ba
. remi hakkındaki kanuıı projesi bu yıl 

Mecliste müzakere edilrnivecektir . . 

Hükômetçiler 
tekrar harekete 

geçtiler 
Bilbao 1 O - Bask cephesinde hü -

Sayfa 3 

8 
kUmet kıt'alan Sollube mıııtakasında Yazan: Selim Ragıp Emeç 
şiddetli ve muvaffakiyetli bir mukabil · 
taarruza geçmişler ve asilerin ilerleme- • lngiliz silahları ve yeni 
sine mani olarak onlara büyük zayiat bir münakaşa 
verdirmişlerdir. l 

Asiler yüzden fazla telefat vermiş- e Ecnebi ajans arı 
lerdir. ve bir hakikat 

Burgos mıntakasında hüklımet tay- J k 
yarelerı, Bricia'yı bombardıman et - e ngi/iz ÖmÜr 
miştir. Bu tayyareler, Cordoune kışla - ınadenlerini devlet alıyor 
!arını da bombardıman ederek tama · ~ ugünkü ihtiyaçlan karşılıyamı -
men tahrip eylemiştir. Bu şehrin mü-
himmat fabrikası da bombardıman ve yacak kadar silahlarını ihmal et-
tahrip olunmuştur. tiği kanaatine varan İngiltere, Milletler 
Hükfımet milisleri Bolmonto ınınta- Cemiyeti siyasetinin kollektil emniyeti 

sında mühim bir mevzi olan Rivielles'i temin edemediğini görünce, ihmalini te
işgal etmişlerdir. Jafi edecek daha ameli tedbirlere haf 

Bilbao'daki kadın ve çocukların talı· vurdu. Ordu ve donanmac;ile beraber ha
liyesi devam etmektedir Bugün 2000 va kuvvetlerini de İmparatorluğun rnen
kışi Fransaya vannıvtır. Mülteciler İn- faatlerini her suretle ve tereddütsüz bir 
g'liz ve Fransız vapurlariyle hareket şekilde koruyabilecek bir üstünlüğe çı • 
etmektedirler. Bu vapurlar ıki devletın karmak maksadile havsalanm alaınıya • 
kruvazörleri tarafından himaye edil • cağı büyük paralar tahsi.s etti. Muhtelit 

kt d . hadiseler kan:ı~nda bu hazırlıktan bah-me e .r. ·~--

General Frango İngiltereyi protosto setmek, yalnız İngiliz gazeteleri için de-
etti ğil, Fransız matbuatı ta..""afından da tek-

Salamanca, 1 O (A.A.) - Burgos hü- rar edilen bir itiyat hahne geldi. O su • 
kumeti İngiltere hüklımetine bi~ nota retle ki, bu hal, bu matbuatın ağzında 
g6ndererek Bilbao ablokasına Ingilız müstakbele matuf bir nevi tehdit mahi
gcmileri tarafından yapılan taarruzu yetini aldı. Almanya ile İtalya bu hazır
protosto etmiş, İngiliz harp gemilerinin lıklardan kuşkulanmaktadırlar. Fakat, bu 
İspanya kara sularındaki hareketinin arada ve sık sık bu hazırlıklardan bah -
İspanya zırhlısının mahvolmasına se- solunması, iki taraf gazeteler~ arasında, 
bep olduğunu iddia ederek İngiltere hiı: mevcut dostluk havasını bozacak kadar 
kumetinin hala cK.ızıllar> ile siyasi mü ileriye varan bir nıünakaşR vesilesi olu
nasebetler idame ettiğine teessüf et - yor. Bilhassa İtalyan gazeteleri, bu mü") 
miştir. nasebetle Fransızlara çatarken her za -

Ali Sıhhat ŞOrası toplamyor 
Ankara, 10 (Hususi) - Ali Sıhhat Şu

rası ayın yirmi beşinde toplanacaktır. 

Mecliste askeri kanunlar 
Ankara, 10 (Hususi) - San'at mektep

l<.'rinden mezun olup ta harp sanayii sı
mfına ayrılmış olanların ordudaki fiilt 
hizmetlerini bir buçuk Eene olarak tcs
bit eden kanun Hi.yihasmı Meclis Milli 
Müdafaa encümeni müzakere ve kabul 
etmiştir. 

Gedikli erbaşlardan askeri mahkeme 
kararile rütbesi refolunanların bulunduk 
!arın sınıfın fiili hizmetini yPniden ve er 
olarak yapmnlan esas konmaktadır. Bu 
husustaki kanun layihası yakında Meclis 
umumi heyetinde görüşfüecektir. 

Umumi Müfettişlik kadrolarmda 
değişiklik 

Ankara, 10 (Hususi) - Maliye Veka
leti umumi müfettişlikler kadrolarında 
değişiklik yapılmasına dair Dahiliye Ve
kaletince hazırlanmış olan layihayı tet-

Beyoğlunda bir marangoz 
fabrikası yan~ı 

Dün gece saat 21,50 dP. Beyoğlunda Fi
ruzağada İlyasa ait bir marangoz fabri
kasında yangın çıkmış, fabrikanın dahi
li kısmen yandıktan sonra ~öndürülmüş
tür. Yangının sebebi tahkik edilmektedir. 

il SABAfIT AN SABAHA: 

man ve mekanda niyabctin cari olamı -
yacağını ve müstakbel İngiliz toplarına 
dayanan bir siyaset gütmekten ise, Fran
sanın, kendi maddi ve mane\1 nüfuzuna 
istinat eyliyen bir hattı hareket takip ey
lemesinin daha münasip oJacağmı söylü
yorlar. 

İngilizlerin silahlanması, şu şeklile ve 
dolayısJe b"lpca başka noktalardan yeni 
bir nizaa sebep teşkil eyliyor. 

* Ecnebi Ajanslarının verdikleri haber
ler hakkında çok titiz rlavranmak lazım 

Ecnebi •J•n•
ları ve bir 

hakikat 

geldiği ilk defa an 
laşılmış bir haki
kat değildir. Bir İn 
giliz ajansının bir 
siyasi hadiseyi, da 

ima İngiliz görüşlerine muvafık surette 
ifade edeceği tabii olduğu gibi bir Fran
rıız ajansının da ayni gayretle hareket e
deceğinden şüphe edilemez, Hava• ve 
Röyter ajanslarının bu hususta mütema
diyen yekdiğerini nakzecien neşriyatları, 
gözümüzün önünde duran daimi bir mi
saldir. Fakat İspanya hadiseleri münase
betile ortaya çıkan yeni bir hadise, bu 
vadide yazılmış ve yapılmış olanların 
şaheserlerinden sayılabilir. Vak'a şudur: 
Bilbaoya civar Guerniko isimli kasaba 
Jıarap oldu. Bazılarının iddiasına göre 
bu kasabanın harabisinc sebep, Franko 
Y.uvvetlerile beraber çalışan Alman tay
yarelerinin yaptıkları bombardımanlar-

( Devamı 11 inci aayfada) 

Midelerimiz 
Arasıra İstanbula orta Avrupadan futbol takımları gelir. Taksım stadyo-

munun toprak sahasınna bunları seyrederiz. Hepsi bir fabrikanın malı gibi 
ayni boyda, ayni reflj{ce, ayni kalınlıkta ve ayni kuvvettedirlE::r. ~rkalarından 
bizim takımlar çıkar. Jrili ufaklı, sıska, bodur, çelimsiz on bir çocuk .. Ma9 
başlar. Bizimkiler canlarını dişlerine takarak koşar, didişir, y~rtınır, yıpranır 
ve tükenirler. Onlar soğukkanlı, hesaplı, ölçülü, gider gelır ve bir damla 
ter dökmeden, bir neiesi yorulmadan maçı kazanırlar. 

Bizimkilerin spor aşkı, onların spor bilgisi ile bizimkilerin heyecanı, onla
rın eti ve kemiği ile çarpışır ve tabiidir ki madde ve zeka ruha galebe 
~alar. 

Muhakkak ki hayat mücadelesi ana kucağında başlar. Bak.1msız ve gıda -
sız insan ruhan ne kadar kuvvetli ol ursa olsun, eti ve kemiği tabii tekamüle 
varmamışsa her mücadelede mağlUp olur. Ruh ve sinir ayni kalıpta ve ayni 
çapta olmalıdır ki iyı bir randıman verebilsin. 

Bugün ilk mektepJE>rde hayır sahiplerinin ve hayır ('rrniyc>tlerinin yardı
rnile bir öv_ün .sıcak yeme~ yiyen bin ferce Türk çocuğu var. Bunların dışında 
mektebe gıtmıyen ve tabi! sıcak yetneği haftada bir olsun gönniyen ne ka~ 
dar çocuk olduğunu bilmiyoruz. Bildiğimiz bir şey varsa 0 da Türk çocuk
larının kafi derecede beslenmedikle ıidir. 

Gıdasız kalmanın haşlıca sebebi yoksuzluk olmakla beraber bu lıklı 
·ı 1 · d b'l var a~ e erın e ı e çocuklarını iyi besle medikleri kanaatindeyim. Zaten bizim 

aıle hayatımızdaki sakat fikrimizden biri de yemektir. Gıd!lrnızın kalitesine 
bakmayız. Abur cuburcu insanlarız. Vücudumuzun muntazam kalori ile 
işliyen bir makine olduğunu kabul etmeyiz. Yediklerimizi midemizi düşü • 
nerek değil, zaikamızın zevkini düşünerek yeriz. Bunun için de ya pişik, 
sıska kalınz, yahut Amerikan fıstığı gibi yamru yumru bir şey oluruz. 
Kendimizi bırakalım, bu nesi! de feda edelim. fakat hiç olmazsa yeti§en ço-
cuklan kurtaralım. Bil1'han CcıhU 



1 
Bir mezar taşı 
Müzesi yapılacak 
Topkapı dışındaki şehitlıkte bir mezar 

taşı müzesi yapılması kararlaşmış ve fa
aliyete geçilmiştir. Bu işle Şehitlikleri 

imar cemiyeti meşgul olmaktadır. Bura
ya şehrin içindeki me~rlıklarda bulu
nan kıymetli mezar taşları ve imar esna
sında ve bazı kazma amelivPleri esnasın
da bulunan taşlar getirilecektir. Mezar ta 
şı müzesi için şehitliğin Topkapı tarafın
daki kısmı tahsis edilmi7tir. Yakında bu
rada kıymetli mezar taşları ile süslü bir 
müze meydana gelmiş olacaktır. 

Poliste: 
Bir çocuğun parmakları koptu 
Kadıköyünde Yeldeğirmeninde Ay

rıh k çeşmesi sokağında 13 numaralı 
evde oturan Reşadm 12 ya~ındaki kızı 
Türkan evvelki gün sokakta oynarken 
kalem şeklinde bir demir parçası bul· 
muş, kurcalarken, demir parçası patla· 
mış ve çocuğun sol elinin dört parma· 
ğı kopmuştur. Türkan, Üsküdar Nümu· 
ne hastanesine kaldırılmıştır. 

Geçen sene 11apılan idman §~mlikln-inıten bir intıba Bir kamyon bir arabayı parç1tladı 
19 Mayıs jimnastik şenliklerinin proı- ri direte bayrak çekerken İstiklal marşı Beyoğlunda Cumhuriyet caddesin • 

ramı son şeklini almıştır: Bu seneki şen- söylenecektir. Billhara spor hareketleri den geçmekte olan, Abdurrahmanın 
liklere öğleden evvel, öğleden sonra ve bajlıyacak~ır. 11 buçukta resmi geçit ola- çift atlı ve 502 numaralı yük arabası· 
gece olmak üzere üç kısım olarak yapı- cak:tır. Resmi eeçitten. sonra ~l~y bozul- na bir su kamyonu çarpmış, arabayı 
lacaktır. Merasim öğleden evvel Fener- rnıyacak, beraberce tbıdey(:- gıdılerek çe- parçalamış, Abdurrahrnanın kolundan, 
bahçe ve Taksim stadlarmda başlayacak lenk konacaktır. Bundan sonra alay da- beygirlerinin bacaklarından yaralan· 
öğleden sonra da bu stadyomlarla bera- iılacaktır. malarına sebep olmuştur. Kamyon. kn
ber Bakırköy, Topkapı, Ünıversite, Şem- Öjleden sonra saat 14 de Taksim sta- zayı müteakıp kaçmıştır. F.irari şoför 
sipaşa, Şeref, Şişli, Beyoğlu. Sarıyer spor dında futbol maçı oynanacaktır. Saat 16 aranmaktadır. 
sahalarında şenlik yapılacaktır. Taksim da Beyoğlu Halkevi sporcuları tarafın- Bir hallaç dükkanında yangın 
stadındaki merasim föyıedir- dan ayni stadda müzikle ritmik jimnas- Nurosmaniyede 48 numarada Yor· 

Saat 8 i kırk beşte Ünıv~n:ite ve yük- tikler ve danslar yapılacak saat 16 da gancı Bürhanettin dün dükkanında o· 
sek okul talebeleri Tepei:>a~ında Halk hah sporculara mükafat da~ıtılacaktır. Gece tururken Kumkapıda Yenigerdanlık 
çesinde, lise ve orta okullann kız talebe- de Beyoğlu Halkevi sahasında istifadeli sokağında 13 numarada oturan arkada
leri Galatasaray lisesinde, erkekler Pe- ve eğlenceli spor hareketleri tekrarlana- şı Mehmet gelmiş, beraber oturup ko· 
rapalasın arkasındaki Tozl<nparanda, spor caktır. nuşmağa başlamışlardır. 
cular, Beyoğlu 29 uncu ilk mektepte, Kadıköy stadında toplanacak Sarıyer, Bu sırada kibritle oynamakla olan 
Türkkuşu talebeleri Beyoğlu Halkevinde Beykoz, Kadıköy ve Üsküdar kazası genç Mehmedin elinden fırlayan ~'anar bir 
toplanmış bulunacaklardır. Saat 8,50 de Jeri de 8,40 ta toplanarak stada gidecek- kibrit pamukların üzerine giderek tu· 
üniversite ve yüksek okul talebeleri Şe- lerdir. Oradaki teftişi vali ve İstanbul tuşturmuştur. 
hir bandosu refakatinde, saat 9 da orta kumandanı namına kendilerine vekalet Dükkan sahibi Bürhanettin yerin • 
derecedeki okul talebeleri Taş kışla ban- edecekler yapacaktır. den fırlayarak pamukları söndilrmeğe 
dosu refakatinde, saat g,30 da Türkkuşu Türk spor kurumu tarafından seçilecek uğraşmış ve söndürmüştür. Fakat, bu 
talebeleri, saat 9,40 ta sporcular Taksime bir heyet ihtiyar sporcuUırı evlerinde zi- sırada da yüzünden ve ell~rindcr. yan· 
doğru hareket edeceklerdir. Sahada 9,50 yaret ederek gönüllerini alacaktır. dığı için tedavi altına almmı§lır. 
de her teşekkül yerini almış olacaktır. 19 Mayıs Çarşamba ve 20 perşembe Tahakkuk etmiyen bir ihbar 

ı . günleri jimnastik şenliklerı münasebeti - Piyer Loti caddesinde bir evde olu· 
9,50 de stanbul valisi, Istanbul kuman- le lise, orta okul ve ilk okullar kapalı bu-
tlanı; kaymakamlar, partı Halkevi baş - 1 ran Sabahat isminde bir kachnm, iliıç-

unacaklardır. 19 Mayıs ~enlıklerine işti- la çocugwunu düşürdüg-ü, kendisini mu-
kanlan ile beraber alayı teftiş edecektir. ıak eden tal b ı t · ·· l · d e e er er esı gun ev enn e ayene ettirdiği doktor Ekserciyan tara
Teftişten sonra Galatasaray lisesi izcile- istirahat edebileceklerdir. 

- --------- fmdan ihbar edilmiş, bunun üzerine 

Deniz işleri : 
Akay için yapbrılacak vapurlar 
Akay idaresile, İzmir liman işletmesi 

için alınacak vapurlar için dun Akay mü
dürü Cemil, İzmir liman 1şle.tme müdürü 
Haşmet Atlas Verke Alman Şirketi mü
messili ve diğer alakadarlar bir toplantı 
yapmışlardır. Akay için 15 - 16 mil sür
atli iki vapur ve İzmir körfezi için de 
iki vapur alınacaktır. 

Alman şirketinden gelen projeler tet
kik edilmiştir. Esasta mutabakat hasıl ol 
muştur. Bugünlerde Akay ''e İzmir liman 
işletme müdirile şirket mümessili Anka
raya giderek İktısat Veki.tlctine izahat ve 
ıeceklerdir. Mukavele Ankarada imzala-
nacaktır. 

Limanda asri yükleme sistemi 
Liman idaresi dünden ıtıbaren bütün 

servislerini yeni binası olan Merkez rıh 
tım hanına naklederek ç~Jı~tırmağa baş
lamıştır. Liman muamelat servisi de dün 
Mumhane antreposundan Rıhtım hanına 
taşınmıştır. Boş kalan b1na yıktırılarak 

nsıi antrepo haline getirılecektir. 

Antrepolardan eşyanın vinçle kamyon 
lara yükletilmesi tecrübeleri de yapıl -
mıştır. Eşyanın hamal vasıtasile kam
yonlara doldurulması 25 dakika sürüyor
du. Vinçle bu iş 5 dakikada yapılmıştır. 
Vinç usulü tatbik edilince. gümrüklerde 
hamallık işi kendiliğindP.n kalkacaktır. 

Asri kömür antrepoları 

Müteferrik : 
. Eski Şark demiryollan şirketine 

ait emlak 
Şark Demiryolları satınalma muka

velesi Büyük Millet Meclısi tarafından 

tasdik edildiği cihetle eskı ııirkete ait bü
tün emlakin devralınması Avrupa hattı 
dokuzuncu işletme müdiirlüğüne bildiri! 
miştir. İstanbuldan Edirneve kadar mev
cut emlakin mikdarı 2:H p~rçadır. Bu em 
lakin çoğu kiraya verilmektedir. Kiranın 
tutarı da büyüktür. 

Hafta tatili kanunu tatbikah 

llafta tatili kanununa aykırı hareket e
denler hakkında şiddetle takibat yapıl-

' maktadır. Cumartesi günü akşamı zabıtai 
belediye memurları heo beraber hareket 
ederek şehrin muhtelif y!'rJl'rinde birçok 
cürmü meşhutlar yapmışlRrdı r. 

Uyuşturucu maddeler inhisarının 
yenı binaları 

adliye doktoru Salih Haşim . muayene-
ye gitmiştir. Müddeiumumilik te tah
kikata el koymuştur. 

Kadının, ilacı çocuk düşürmek mak
sadile değil, bilakis çocuğun dü~meme
si maksadile aldığı tesbit edllmiş ve do
layısile hadisede bir guna suç mahiye
ti görülmemiştir. 

Bir araba bir çoct ğ:ı çarph 
Yedikule Hocaabad caddesinde 61 

numaralı evde oturan Mehmedin iki 
yaşındaki kızı evinin kapısı önünde oy
narken bahçıvan Bekta~ın idaresindeki 
bostan arabası çarparak yaralamıştır. 
Çôcuk tedavi altına alınmıştır. 

Muayeneye ~iderlcen ölüm 
Dün gece s:ıat 2 1,30 da Türbede ol

dukça heyecan uyandıran bir öliim ha
disesi olmuştur. Cağaloğlunda kolacı · 
lık yapan ve kalb hastalığı çeken 60 
yaşlarında bir Hıristiyan kadını gece 
muayene olmak üzere beled:ycnin kar
şısında Seniye apar,lımanında oturan 
doktor Nurettinin muayenehanesine 

Uyuşturucu maddeler ınhisar umum' d. 
gitmiş, fakat apartımanın mer ıveni · 

müdürlüğü, Liman idaresınin boşalttığı nin sekizinci basamağında nefesi tutu-
Liman hanına taşınmıştır. ...ı: 

larak ölmüştür. Kadının böyle meru-ir:. 
TAK V 1 M venlerde birdenbire ölümü apartıman 

--· ·-· .. ·~ ·- ... ' . .. . . . . ._._ 
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ta6H 1316 -Nisan -Res.ııt sene Hızır 

içinde heyecan uyandırmış, bu heye • 
can etrafa da sirayet etmiş. polis, dok 
tor, hasta nakliye otomobili gelmiş, res 
mi formalite ikmal edilinceye kadar ge 
ce yarısı olmuş, neticede de kadının 
kalb sektesinden öldüğü anlaşılmıştır. 

.............................................. 1. 
K•t'lyyen unutulamıyac•k filmler ••••• 

Sinemacılığın şimdiye kadar yaratmadığı müessir ve hiı-;si bir 
mavzu ... Aşk, kin ve dosUuk dramı .... 

KADIN VE ŞEYTAN 
1936 - 1937 senesinin altın nıadalye kazandığ1 filmi. 

Bu Perşembe akşamından itibaren : 

SARAY SINEllASINDA 
l Alkışlayacağınız bir şaheserdir. 

===========-:::====-=-~~==:====================================~ 

Yalova • 
zıraı kooperatifi kongresi " 

280 numaralı Yalova Zirai Kredi kooperatifi yıllık toplantısını yapmış, topları 
tıya kaymakam da iştirak etmiştir. Kongrede kooperatifin Yalova çiftçisine ge
niş ölçüde ynrdımda bulunduğu anlaşıl mış, idare heyeti takdir edılmiştir. Resi~ 
de kongreye iştirak eden ortakJardan bir kısmı görülmektedir. 

Şehir işleri: Toplantılar : 
Eyüp belediyesi i çin yapılan reyiam Hase k ide tıbbi müsam~re 

kilAt Haseki kadın hastanesinde muntazaman 
Eyüp kazasındaki beledive teş a ı yapılmakta olan aylık tıbbi müsamere 14 

hakkında pazar günü yapıian reyiam mayıs cuma günü saat (1) de yapılacaktır 
mazbataları kazalardan vilayete gönde- Bütün doktorlar davetlidir. 
rilmektedir. Bu mazbat::\lara göre halk Toplantı ruznamesindeki Rahim harici 
reyiam işinde beklenen alakayı göster- gebeUğe dair nadir bazı vak'nları Ord. Prof. 
miş ve sandık başlarına gelerek reyini is- Liepmann, yüksek doz diğlpuratum'la teda· 
timal etmiştir. vi edilen vaknları, Ord. Prof. A. Muhtar öz· 

den, Graviç urlarına dair Dr. All Eşref, bil 
Seyyah celbi için tet kikat ri kisi idatlğl vak'ası, Doçent Kflzım İ. Giır 

Türkjye Turizm teşkili\tı önümüzdeki kan, Kordon siyatik zannını veren bir fahiz 
vıllar zarfında memleketimize seyyah cel fıtığı, Doçent Şinasl H. Erel Bir siyatik fcl
., k d el vak'ası, Dr. Şükrü Hazım Tmcr Rakabl bini arttırmak için imkanl;ır arama ta ır nahiye meningiumu, herkafa sarkomu, \'C 
Bu itibarla Türkiyeye ııer<>lPrden en çok hicabı müşeffef gliomu plyeslert. Dr. Halis 
seyyah gelmekte olduğu ve bu işte han- Sarıkadıoğlu tarafından münakaşa oıunn
gi memleketlere ehemmivet verilmesi la caktır. 

zım geleceği tetkik edilmektedir. Gal t l 1 ·1 • 
İstanbula en çok Yunanistandan sey -, 8 asaray 1 ar pı.avı 

yah gelmektedir. 19;J5 yılına nazaran 36 Her sene olduğu gibi bu sene de mayısın 
yılında gelen seyyah sayıc;ı 19 bin fazla- otuzuncu günü Galatasaraylılar toplanıp hir 
d arada yemek yiyeceklerdir. OnlatasaraY 
ır. . . . . . pJlavı. adı verilen bu yemekli t.oplantı eski 
Vergı şubelerı tevhıt edılıyor ve yeni bütün Galatasaraylıların yılda bit 

Hazirandan itibaren verr~i tahsisatında defa blr araya toplanmalarına ve birblrle
halka kolaylık gösterm0k i..ızere yeni ve rile tanışarak eski demleri hatırlamaların:ı 

k·ı· 1 kt E 1A be- vesile ve imkan vermektedir. mühim tcş ı at yapı aca 11. vve a 
lediye tahsil şubeleri ile bina ve arazi 
vergileri tahsil şubeleri birleştirilecek ve 
bir mes'ul şefin idaresinde yeni tahsil 
şubeleri kurulacaktır. Bu ~uretle bütün 
belediye vergi ve resim!Prı biı elden ida
re edilecektir. Bina ve :ı.r~7i vergilerinin 
ödenmesi için halka yeni ve mühim ko
Jaylık gösterilecektir. 

Floryadaki yeni inşaat 

Galatasaraylılar o gün bir geclt n•smi de 
yapacaklar ve Taksimde Cumhuriyet dbi .. 
desine çelenk koyacaklardır. 

Gümrük komisyoncuları idare 
hey' etinin toplantısı 

Gümrük komisyoncuları idare hey'etl 
dün toplanmıştır. Komlsyoncuıunn, BlrJlC!? 
aza olmak hususunda herhangi bir mectıu
riyete tabi olup olamıyacakları gıirı!şülmü§
tür. Birliğe yazılı iki bin kadar komisyon
cu mevcuttur. Ortada komlsyoncularm Bir
liğe rıza olmaları hakkında bir kayıt. ~·ok -
tur. Fakat komisyoncular, Blrlığin takviye
sine taraftar olduklarından me~e~lu ilt'r • 
lemesi için hükumet nezdlr.de tcşebbüsatta 
bulunarak Birliğe kayıt mecburıycti hakkın
da kayıtlar konmasını istıyeceklerd!r. 

Floryada belediye tarafından yaptın -
lan asri soyunma odalar. ile kabinelere 
ait inşaatın bir kısmı bitırilmiştir. Bu ma 
haller bu sene açılacaktır. Ayni zamanda 
yeni sene bütçesine konan tahsisat ile in 
şaata devam edilecektir. Hu sene kiraya 
verilecek yerler Haziran hidayetinde art 
tırmaya çıkarılacaktır. Halkevinde Yunus Emre gecesi 

Romanyanın Milli Baynmı 
Romanyanın milli bayramı münasebe

tile, dün, şehrimizdeki Humen konsolos
hanC'sinde bir resmi kabııJ yapılmış ve 
baş konsolos Bay Greziu ilE' refikası, ko
loninin tebriklerini kabul etmişlerdir. 

DavetlilNe, Bay Greziu tarafından hu
susi bir ziyafet verilmi~tır. 

Gümrükler müdürü döndü 
Gümrüklerde yapılan ıslahat hakkında 

Vek5lete izahat vermek iizPı'e Ankaraya 
giden Gümrük başmüdürü Mustafa Nuri 
ctün şehrimize gelmiştir. 

Kültür işleri: 
Muhtelif mekteplerin tatil ve 

imtihan günleri 
Kız enstitüleri ve kız s?.n'at mektepleri 

ders kesimi 30 Mayıstadır. Mezuniyet im 
tihanlarına 1 Haziranda başlanacak, 30 
Haziranda bitirilecektir. Orta ticaret ve 

Eminönü Halkevinden: 
Buyük halk şairi <Yunus E111re) yl an· 

mak üzere Evlınlz•D!l, Tarih ve EdebJyat 
şube<:\ tarafından çarşamba akşamı saat 
(20,30> da Cnğaloğlu merkez .salonumuzda 
aşağıdaki proğram gibi bir t.opinntı ba:ıır. -
lanmıştır. Davetiye yoktur. Herkes gelebnır. 

Proğram: ı - Başlangıç: Halit Bayrı 2 .. 
Yunusun hayatı ve san'atl: Sadettin Niiz
het, 3 - Yunustan şiirler: Naki Tezel, 4 - yu
nusun felsefesi: Ziyaeddin Fahri, 5 - Yunus 
lıakkında yazılmış şiirler. 

r-
1\" ö bet ç ı 
Eczaneler 

Bu rece nöbetçi olan eczaneler şunııar· 
dır: 

İstanbul cibetindekiler: 

Kömür mıntakaları v~ antrepolar tesi
ri hakkında İngiliz müh~ndisleri tarafın 
<lan tanzim edilerek Londradan gönderi
len proje ve planlar üzerinde dün liman 
idaresinde esaslı tetkikler yapılmıştır. 

Şimdiki antrepolar Kurııçeşme havza -
sında bulunmaktadır. Ve ekserisi açıktır. 
Bundan dolayı o civar halkı antrepolar
dan eskiden beri şikfıyetcidir. Fakat Ku
ruçeşmenin kömür depol:ırı mıntakası o
larak kabul edileceği aııl:ı~ılmaktadır. As 
ri antrepoların Üzerleri kapalı olacak, dı 
şarıya kömür tozu çıkmıyacaktır. 
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Feriköyünde bir kavga 
Feriköyünde Molla sokağında bir o· ticaret liseleri ders kesımi de ayni gün 

dada oturan Mustafa ile aynı odada 0 • olacak ve orta kısım imtihanlarına 15 
turan balıkçı Veysel, dün, gene Fcrı • Haziranda, yüksek kısmın imtihanlarına 
köyünde Ferahiye sokağında 1 1 numa· 1 Haziranda başlanacaktir. 
rada oturan Remzi ile kavga etmişler· San'at okullarına talebe kayıt ve kabu-

Aksarayda: <Sarım>, Beyazı tte: (llaY
dar), Fenerde: (Emilyadi), Karagünı ; 
rükte: (Kemal!, Samatyada: ıTeofil05 ' 

Şebzadebaşında: <Hamdi), Eyüpte: (liyill<
met Atlamazı, Emlni>nünde: (HÜSe n 
Hüsnü>, Küçükpazarda: (Yorgll. Aleın: 
darda: ( Abdülkadir ) , Bakırkôyiinde · 
Cİstepanl, Şehremininde: <Nazını). 
Beyoğlu cihetindekiler: _ 
İstiklal caddesinde: meııasudn l, o:.ı . 

latada: c Hüseyin Hüsnü ), Taksirnd~ ~ 
(Llmonciyan ı, Pangaıtıda: <Nargnec 
yan), Beşiktaşta: (Ali Rıza>. 

. 
9 

''· 
3~ 

Safer 
29 0· ı o. dir. P.emzi bıçakla balıkçı Veyseli kal· lüne 20 Ağustosta başlaMr.ak, 1 Ey!Ulde 

7 3ıJ çasından yaralamıştır. Arkadaşının ya· bitirilecektir. İkmal imtihanları 1 - 20 ey-
__,:-'.":;.....__-,:-__ ı~:---7---:.-' -..!.._.ı.:..ö.:...' - 1 ralandığını gören Mustaaf da Remzinin llıle kadar olacak, mektepler, 1 Teşriniev 

lkiııtli Akşuı'l Yai ;ı üzerine saldırmış, baldırından ısırarak •;elde açılacaktır. 
4 47 

ö . ; 
~. ı>. ~· 0 · ' · / 1 ı ehemmiyetli surette yarnlan•ıştır. Rem- - · -· · · · ·- · · · · ' · · · · ' ·--· -

ts f>l •- - t 48 zinin ve Veysel in feryatları üzerine ı' dırmışlar, Mustafa ile Remzi de müd· 
______ ı_ö_' _o_6_ı_~_._ı_4...._2_:_.ı _u_ıw_...,.. . w ~t'şen poli.;ler Vcyseli haEtaneye kal- deiumumilığe verilmişlerdir. 

''· E. 4 55 
z. 1- 10 

Boğaziçi ve Adalarda : . 
·· rdC ' Usküdarda : (Ahmedlycl, Sarıye .. 

(Osman, Kadıköyünde: (Saadet', <OS) 
man Hulüsl ı, Buyükadada : < tto.lk ' 
Heybelide: <Halk>. 
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Erzurumda fakirlere yardım için 1 Köuıe~de göz_ 
. .. tedavı evlerı 

b 1 r t eşek k u 1 ya p ı I d 1 1 açılı9or 
·1:.s:nm..,.~---- Gaziantep (Hususi) - Merkezi Ga· 

t Erzurum hük ümet kona~ 

ziantepte olmak ve halen yedi vilayet 
ve mülhakatına şamil buiunmak üzere 
faaliyete geçen trahom mücadele teş· 

kilatı, bu yıl bir kat daha önem bulmuş· 
tur. 
Sağl~ Bakanlığı halkı ve köylüyü 

bu illetten tamamile korumak için e • 
saslı tedbirler almıştır. Bu cümleden 
olarak Antebin nüfusu fazla köylerin· 
de birer göz tedavi evi açılmıştır. Bu· 
ra1arda daimi birer sıhhat memuru bu
lunacak ve hastalarla yakından alaka· 
dar olacağı gibi seyyar tabip de bu köy 
le~ haftada bir kere behemehal uğra· 
ya~akhr. 

Göz tedavi evlerinin mektep ve kara· 
kol bulunan köylerde açılmasına dık -
kat edilmektedir. Köylü, Sıhhiye Ve
kaletinin bu yüksek alakasından çok 
memnun kalmıştır. -----
Samsunda bir tren 

kazası oldu 

har~~Ururn (Hususi) - Erzurumlular, ederek hakiki fakirlerin miktar ve ad· 
\>e b 

1 
urnumide uğradıklan felaketlerin reslerini tesbit ettirdi. (Heyeti müte

lrlen Undan sonra da Taşnak komitesine şebbise) adı verilen bu komite vasıta· 
ltip s~p Ermeni çeteleri tarafından ta- sile halkın hamiyetine müracaat olu: 
ltlan ° ~n~ imha siyasetinin maddi, narak bir çok üye kaydedildikten sonl 
fakire~1 .. ag~r yaralarının tesirile çok ra, geçen kurban bayramında teberrü 

D .. uşrntilerdir. edilen kurban etlerinden 47 teneke Samsun (Hususi)- Şehrimizde feci bir 
Odaıuşrnan süngüsünden kurtulmak için kavurma yaptırılarak hakiki fakirlere tren kazası olmuş, bir aı:lam ölmüş, diğer 
<>rt a~~nı döşeli bi;r vaziyette bırakıp dağıtılmış ve yardımcı üyelerle bele • bir şahış da ağır surette yaralanmıştır. 
ısa ~adoluya, at ve öküz arabalarile diyenin ve hayır cemiyetlerinin verdık· Hasan Aliman adında bır makasçı sa -
do~ ıo günlük yerlere hicret ederek leri paralarla da, kışın en şiddetli ve 13hiyettar olmadığı haldt! hıç bir emir al
dık~ beş sene yuvasından uzak yaşa· ıstırabh günlerine tesadüf eden şubat maksızın bindiği makinayı harekete ge -
bir h n sonra tekrar dönen, yuvasını ve mart aylarında 1300 fakire fırınlar· tırmiş ve garın en kalabalık yerinde ma
ltac1a arabe halinde bulan bir aile, ne · dan her gün vesika ile ekmek verdiril- nevra yapmıya başlamıştır. Bu manevra 
sıirn r Zengin olursa olsun, elbette sar· mek suretile yardım ve şefkat eli uza- P.snasında limana gelmiş olan vapur da 

!< ıştır. tılmıştır. 
lrla a~~ak fırsatını bulamayıp da düş- Bu yardım işinin daha geniş ır.ikyas· yolcularını boşaltmakta idi. 
~ı:ı ıç·ın.de kalmış ve bilhassa Ermeni ta yapılabilmesi gayesile, evvelki Vapurdan çıkan yolcular gardan ge -
aile, ~~ınıı:ı: katliamın~ görmüş olan bir (Heyeti müteşebbise)nin yerine (Er • ~erken ani yapılan manf'vranın neticesi 
can ıç şuphe yok kı, hem malca, hem zurum şehri yoksullarına yardım Ku- olarak şaşalamışlar ve hızla Üzerlerine 

E ca Zarara uğramıştır. rumu) adile bir teşekkül vücude geti· gelen vagonların doğuracağı feci akıbet-
tne~~Urumd~ hiç bir aile yoktur ki riimiştir. Valinin başkanlığında yapı - ten kurtulmak çarelerine baş vurmuş -
del·k eket ugrunda şehit olmuş bir kaç lan seçimde, bu kurumun başkanlığına tardır. Bu sırada Rizeli Muhiddin şaşkın-t anlısı bulunmasın. belediye reisi Salim Altuğ, katip ve lıkla iki vagonun tamponu arasında kal-
ıtıaır~urumlular, işte bütün bu can ve muhasipliğine. tatbi~~t mektebi. öğret- mış ve sademenin tesiriyle hurduhaş ol
Sefaı ayı~.larının neticesi olarak fakrü menlerinden Ihsan Ozden, veznedarlı- muştur. :3u meyanda vagonlar arasında 
~ar ~te duşmüşler ve bir çok aileler bu ,ğına da tüccardan ve C. Halk Partisi kalan Hüseyin adında diğer birinin de 
l'ultaaarını henüz sağaltıp bellerini doğ· idare heyetinden Rifat Karslı intihap 

rna l sol kaburga kemikleri ezilmiş ve ağır su-s .~ış ardır. olunmuşlardır. 
tur. u ~.uz_den Erzurumda dilenci çok - Bu yeni heyet eski heyetin hesapla- rette yaralanmıştır. Makac;çı cürmü meş-
dile li.uk~rnet, dilenciliğin ve bilhassa rını tesellüm ve tesviye ettikten sonra, hut mahkemesine verilmış asliye ceza 
dolancılerın Cumhuriyet caddesinde pe~ yakında faaliyete geçecektir. mahkemesinde yapılan duruşma netice
iııe Jinalarının men'i için çalışmakta iaşe işi şimdilik durmuştur. Yalnız sinde dikkatsizlik ve nizamatı mevzuaya 

S· e bunun önüne geçilememektedir. belediye, bütçesinin müsaadesi nisb~ ademi riayet cürmiyle Hasan Alimanın 
liaş~r 1aç ay evvel işe başlıyan vali tinde, acezeye yardım tahsisatından tevkifine karar verilmiş ve muhakeme 
için 

1

~ Şcan, dilenciliği yasak etmek muavenete devam etmektedir. kat'i raporun gelmesine talik edilmiştir. 
~~ıı~~~si~~~i~~~~l~n-o····n·u·"~-~=~~-~~--~~~==~~~=~==~ 
~-ınurekkep bir komite teşkıl hava meydanındaki eğlenceler 

Palu da· 
{11ıar f aaligeti 

kur~~u (~.ususi) - Kasabayı ve yeni 
dırıı an goçmen köyü Kovancılara kat
iiıer an eski kasabayı da imar etmek 
lrlişt~ buraya bir fen memuru getirtil., 
luya ıt. Plan işleri bittikten sonra Pa· 
bina' asrt bir ilkmektep, hır hükfıme 
Pisa~ı ve bir jandarma dairesi, bir ha
tır. ··/ ~"e bir dispanser inşa olunacak
'diirn arurlar dinmiş olduğundan inşa 
dir. ; te olan köprü bitirilmek üzere· 
G~r· Y başından itibaren köprünün 

I<atnden otomobil geçebilecektir. 
ltaza Yrnak~~ ve jandanna kumandanı 
canı dahılındeki spor hareketlerini 
iyi s~ndız:n_ağa çalışmaktadır. Şehre 
lrlaıtt dgetırılmesi için teşebbüsler yapıl· 

a ır 

Söğüt (Hususi) - Buraya dört saat mesafede olan İnönünde Hava Kuru· 
mu ve İdmanyurdu menfaatierine Hava Kurumu sahasında yapılan at koşu
şusu,pehlivan güreşleri, ve hava eğlencelerinde binlerce seyirci bulunmuş
tur. Koşu ve güreşlerden sonra tayya:-ecilerimizden Vecihi Uçman ile para· 
şütçü bayan Yıldızın yaptıkları uçuşlar takdirle seyredilmiştir. Bayan Yıldız 
600 metreden 28 inci defa atlamış ve alkışlarla yere inmiştir. Akşam tayyare 

ciler Eskişehire aydet etmişlerdir. ~· 
-================================================-============== 

var mı Hasan 

Pazar Ola Hasan Bey Diyor Ki : 

- Şimdi de kağıttan ..• - Tabaklaı, kaseler yapı
yorlarmış. 

Hasan Bey - Evli erkek
ler sevinsinler .. 
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Memlekette spor h3reketleri 
• * * 

Bergamada Tekirdağlı Hüseyin yanın dünya 
SüJeymanı yendi, lzmirde bir boks klübü açıldı, 

Bursa dağcılık kliibü yaz kezilerine başladı 

Bergama, (Husu • 
si) - Avcılar klübü
nün tertip ettiği peh• 
livan güreşleri çok 
canlı olmuştur. Bu 
müsabakaya 50 peh• 

livan iştirak etmiştir. 

Başa 150 liraya Te • 
kirdağlı ile Yanın • 
dünya Süleyman gü., 

reşmişlerdir. Tekir • 
dağlı Yarımdünya 

Süleymanı yenmiş • 

1zmir boks çatııma evinin açılışı 

Afyon liıeaincle idman dcrri 

tir. Emet Gençler Birliği takımı 

Başaltına çıkan Manisalı Rifat ile A -ı zinti bu hafta yapılmış, bu gezintide,. U
dapazarlı Hüseyin bir saat kadar güreş- Judağa yapılacak hava hattının yerlen de 
tikleri halde berabere kalmışlardır. gözden geçirilmiş, bu işe ait müteaddiı 

T ta .. .. baka fotoğraflar çekilmiştir. Yaz gezintileri arsus gureş musa sı . . k 
her hafta yapılacak, gezıntılere her es 

Tarsus (Hususi) - Silivrili pehlivan 
Kara Mehmet ile arkadaşları buraya gel
mişlef, bir müsabaka yapmışlardır. Bu 

iştirak edebilecektir. 

Afyon lisesinde idman çahşmalan 

müsabakada pehlivan Kara Mehmedin Afyon (Hususi) - Afyon lisesi tale • 
karşısına Tarsusun Erden köyünden Di- heleri haftaCia 3 gün idman ekzersisleri 
şiçürük oğlu Süleyman çıl{mış, sıkletçe yapmaktadırlar. Mektep müdürü Sami 
çok hafif olmasına rağmen Mehmedi yen- ve idman muallimi Şuayip Uıılebenin bu 
miştir. Müsabakada kalabalık bir halle sahada inkişafına bilhassa ehemmiyf" 
kütlesi bulunmuştur. vermektedirler. 

İzmirde bir bo~ kulübü a~ıldı Emet Gençlerbirliği faaliyeti 

İzmirden yazıldığına göre İkiçeşme - Emet (Hususi) - Emet Gençler Birli-
'iikte bir cİzmir boks çalışma evi> açıl - ğinin yı\lık hexeti umu~iye _toplantısı 
mıştır. Evin açılma töMninde ınüteşeb - ı ) ~pılmış, yeni idare heyet: laalıyete g~ 
bis Nuri Koparal, ringin önüne gelerek uuş bulunmaktadır. .. . 
bir nutuk söylemiştir. j . Bir nisand~nbcri de, hummalı hır !aa· 

Nuri Koparalı takiben söz alan cİzmir lıyetle ekzersızlere başlanmı~tır. 

hoks çalışma evi .. genei sekreteri Cemal 1 Erzincanda at kosusu 
Avez Nuri Koparalın teşebbüslerinden, il E . lO (AA) n·: H Ik 1 ri . ' . . . . . rzıncan, .. - un a ev c 
faalıyetler~~den bahıs ve. keı~dısını bu adına tayyare alanında at yarışları ve ci-
son teşebbus ve muvaff akıvE'tınden dola- . 

1 
ld 1000 tre tay koc:u · I rıt oyun an yapı ı. me ~ -

~ı tebrik etmiştir. 5 h rvan gı·rdi. Muhlis Potur'un Yıl 
D ·· l P t" İk' lik suna a) aha sonra soz a an ar i ıçeşme dırımı, birinci, Ahmet Başak'ın Yıldızı 

~ahiy~ ba~anı doktor İsmail Hakkı da 
1 
ikinci, Kerim Altınbilcğir. Suna'sı üçün

xısa bır hıtabeyle boksun faydalarını ve " l ""ğ'" ld .. 1 cu u u a ı. 
bu sahad.a ~a çalışılması .~uzu.munu an - 1800 metre sürat koşus~na 6 hayvan 
latmış, rıngın halatları uzennde bağlı . d. S ., · L d'" birinci Refi 

gır ı . unı nın even ı , 
kırmızı kordclayı alkışlar arasında kes - Ü ,. V . ,. 'k" · Sahrı"'nı·n Kambe

ı ner ın ezır ı ı ıncı, 

miştir. . 1 ri üçüncülüğü kazandı. 
Horoz sıklet boksorlardan Reşatla Al- 2600 metre mukavemet koşusuna 5 hay 

lı~rt ~~varon iki ravuntluk bir teknik van girdi. Refi üner'in Veziri birinciliği, 
gostcrışı maçı yapmışlar, alkışlanmışlar- İsmail Ayma'nın Suzanı iiknciliği, Akı-

dır. 1 nın Sakarı üçüncülüğü ka:randı. 
Hafif siklet boksörlerden Remzi ile de . 

Korpiyel gene iki ravuntJuk bir göste- lzmirde atletizm bayranu 
riş ·maçı yapmışlardır. İzmir, 10 (A.A.) - Dün erkek lisesi Al 

Vasat ~iklet boksörlerden Mehmet sancak sahasında Atletizır. t>ayramı yap
Nurtopla Muharrem; sabık horos siklet 1 mıştır. Sahada on bine yakın se\·irci vnr
şampiyonu Rupenlc de Reşat karşılaş - dı. Mor ve sarıya ayrılan atletler arasın
tıktan sonra, merasime nihayet verilmiş- dakl müsabakalar çok he yccanlı olmuş-
tir. tur. Morlar 72, s:uılar 64 puvan aldı lar. 

Bursada Dağcılık kulübünün İlbay ve Parti Başkanı tar afından kaza-
gezintileri r.anlara madalyalar ve kupalar verildi 

Bursa (Hususi) - D:ı~cılık klübü yaz Böylelikle genç atletlerimiı. taltif edildl
gezintileri tertibi~e başlamıştır. İlk ge - ler ve alkışlandılar. 
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Silivri açıklarındaki motör 
kazası nasıl oldu? 

Ağırcezada, dün bir denız kazası dava
sı görülmüştür. 20 sayılı motörün süva
risi Seyfi Kaptanın ölümiyle neticelenen 
ve 32 sayılı anagemi süvarisi Hüseyin 
Rahmi kaptanın ağır ceuıda duruşmasını 
icap ettiren bir deniz ka1asına ait dava ... 

Bu kaza, kışın, Çekmece açıklarında 

vukua gelmiş. 32 sayılı anagcmi, 20 sayılı 
motörle diğer iki motöru yedeğine ala
rak, Haydarpaşadan Silivrikapıya doğru 
yollanmış. Tam Çekme<:e a çıklanna ge
lindiği sırada, 20 sayılı motörün anage
miye bağlandığı halat kopmuş. Motör, 
karlı havada, şiddetle esen rüzgar altın
da, dalgalara kapılmış. Motörün süvarisi 
harekete geçmiş. Ve sonunda motör, tek 
rar anagerninin yedeğim~ alınarak Siliv
riye götürülmüşse de, si.ıvuisi Seyfi kap
tan, beklenilmedik bir h~lde öyle berbat 
havada deniz üstünde fazlaca kalıp üşü
yerek ve ayni zamanda ürkerek, az bir 

tebliğ edildiği halde, İstanbul Tevkifhane 
sinden kaçan Abdullah ,,e Tevfik hakkın 
da tahkikatı işkfıl edici ve asılsız neşri
yat yapmak suçiyle ve Matbuat kanunu
nun 35 inci maddesi hükmünce aleyhle
rine dava açılan Tan gazPtesi sahibi Ah
met Emin Yalman, Neşriyat müdürü Sab 
ri Salim ve Haber gazetesi sahip ve neş
riyat müdürü Hasan Ras.ım Usun muha
kemelerine dün sabah aslıye üçüncü ceza 
mahkemesinde devam edilmiştir. 

Birinci davada, Haber gazetesinin sa
hip ve neşriyat müdürü Hasan Rasimle 
vekili İrfan Emin hazır bulunmuşlardır. 
Maznunun dava hakkınr1a ne diyeceği so 
rulduktan sonra, müddeiumumi muavini 
Ahmet Feridun Bagana mütalea için eY
rakı istemiş, muhakemenin devamı, id
dia serdedilmck üzere başka güne bıra
kılmıştır. 

müddet sonra ölmüş. Bu ölüme sebep ol- Tan da\•asında da Ahmet Emin Yal
duğu kaydiyle duruşmasına karar veri - rnan ve Sabri Salimle vekılleri Esat ha
len 32 sayılı anageminin süvarisi Hüse- ıır bulunmuşlardır. Geçen celsede maz
yin Rami kaptan, kendisinın, üzerine dü- nunların sabıkaları olup olmadığının ha
ı;.en vazifeyi tamamiyle yaptığı müdafaa- pishanc direktörlüğündPn sorulmasına 
sındadır. Bunu isbat yollu da, bazı mü- karar verilmişti. Bu istizaha cevap gelme 
dafaa şahitleri göstermiştir. diğinden tekiden sorulmn~ı için muhake-
Ağırcezada, dün bunlardan birkaçı din mc başka güne bırakılmıştır. 

lenildi. O vakit ana geminin serdümeni • 
ve şimdi de cGCmlik:t kaptanı olan İb- Gülızarm muhakemesi talik ed:ldi 
ı-ahim, vak'ayı şöyle anlattı: 

- Haydarpaşadan 12,20 de hareket et
tik. Motörleri ana gemiye kırkar, elli
şer metre mesafeyle bağlamıştık. Çekme 
l"e önlerinde, sahilden bir buçuk, iki met 
re açıkta, bir bağırışına oldu. Yedeğe alı 
nan motörlerden 20 numaralı rnotörün 
halatı, kurtağzı denilen bağlandığı yer
den kopmuştu. Biz, derhal ic;taper ettik; 
yani, durma vaziyetine bcçtik. Halatı ko 
pan motör, üzerimize doğru geliyordu. 
Yol verdik. Halat attık. Motörden tuta
madılar. Baktık, motör -;ahile gitmek is
tiyor. Düdük çektik. Ve yarun saat içe
risinde, motörü tekrar yedeğe alıp, Si
livriye doğru yollandık yeniden. 

Reis Refik, bu şahitten sordu: 
- Daha evvel dinlediğimiz yoJcular, 

halatın ortasından koptuğunu söylediler? 
- Hayır, kurtağzından koptu! 

Davacı Sabihanın vekili Reşat, sordur 
du: 

İntikam duygusunun tesirile, erkek 
kardeşile anasının katilı Kazımı, bir sa
bah Galatada yolunu bekliyerek tabanca 
ile öldürmekten ağır c~zada duruşması 

yapılan Gülizar hakkındaki karar, Kazım 
tarafından öldürülen Alinin, sahiden Gü
lizarın kardeşi olup olmadığının mahalli 

nüfus memurluğundan sorulmasına kal
mıştı. Dün sabahki celsede, bu hususta 

beklenilen cevabın gelmediği anlaşıl:nış 
ve yazılan müzekkerenin tekidi karari
le, dava Mayıs sonuna bırakılmıştır. 

Adliye tayin list. si 
Yüksek tasdikten çıkan yeni Adliye ta

yinleri listesi, dün akşama kadar İstan
bul müddeiumumiliğine gelmemişti. Bir 

çok kişinin alaka ve merakla beklediği 

bu listenin, bugün, yarın gclceeği tah-

min olunmaktadır. 

SON POSTA 

KORKU 

Müsavi silah 
C Yazan : A. E. W. Mason 

G1in gayet neşeli ve korku nedir bil
mez bir centilmendi. Fakat rahatı da çok 
severdi. Bu sebepten, Mi'>t~ris Treskten, 
İngilterenin bir ucunda olan Nort Uist 
&dasına derhal gelmesi hakkında bir 
mektup alınca canı sıkıldı. Bununla be
raber rcd de edemezdi. Zıra mektupta o 
kadar derin bir ıztırap, o kadar ısrarlı 
bir rica vardı ki, Glin gitmeğe karar ver 
di. Zile bastı. Gelen hizmetı:;iye: 

- Tompson, dedi, bavuiumu ve av tü
feklerimi hazırla! 

Glin, av tüfeklerini ne yapacaktı? Bil
miyordu. Yalnız Linda meh-tubunda, av 
tüfeklerini almasını, eve gelince de, ko
casına mektuptan bahsetmemesini, ora -
lara avlanmağa geldiğini, bu \'esile ile de 
onları ziyaret ettiğini söylt>mesini rica e
diyordu. 

Uzun bir yolculuktan sonra Glin, şi

mal bulutları altında mahzun bir hali o
!an adaya geldi. LimandP.n bir arabaya 
utlıyarak evin yolunu tuttu. Vakit ak -
~amdı. Yol da epey uzundu Glin eve an
cak yemek znmanı varalıHe\:E>kti. 

Nihayet araba durdu. Glin indi. Kapıyı 
t:aldı, kapıyı bir t;•;zmetçi açtı. 

Glin, alçak tavanlı, hüyük biı salona 
alınmıştı. Sağ tarafında, Lir ocakta, o -
cunlar yanıyordu. MisteIT Tresk ile ko
CO<;ı, sofraya oturmuşlar, yenwk yiyor -
lardı. 

GJin içeri girer girmez, Hri~i birden a
yağa kalktılar, ve Linda, b~?:yük bir hay
ı·ctle onn doğru ilerledi: 

- Siz, dedi, siz ha! Hnngi rüzgnrlar 
nttı? 

- Av rüzgarı! 
- Aman ne iyi! Yemek yediniz mi? 
- Yemedim. Fakat sızi raheı.tsız et -

miyeyim? 

• Nakleden : Fikret Adil 1 

Lindanı1n kocası, onlar konuşurken su-ı _ Evet, dedi, hatırladım. dinden başka bir şey yoktu: _, , 
suyordu. riyan, azimka.,. lılr yüzü olan - O halde size haber vereyim ki, o, - Rica ederim, dedi, benimle eğlCIJ.J 
bu adam bayağılıktan, a:;c,ı'lc iradesinin buraya bi7J ziyarete gelir. yor musunuz. Bu odada üç kişiyiz. 1', 
ku;etile kurtulabiliyordıı. Elini uzata- _ Ziyarete mi gelir? _ Hayır. Dört kişiyiz, görmüyor J1l 

ra : - Evet. Ben rica etmiştim de. sunuz? 
- Ne iyi ettiniz de eelcli:1iz, buyuru - Glin, ev sahibesine baktı. Onun yüzü _ Peki amma kimi? 

nuz, dedi, üç aydır bur;ıöay:ı7. Pek sıkı - bembeyaz kesilmişti Trf'<'..k aldırmadan _ Kimi olacak, Çannin~! .. ıeti 
lıyorduk. Bu itibarla, siz, b:zim için baş- devam etti: Tresk şimdi sakinleşmişti. Bu soı bd 

ka bir fılemden geliyoI"S'.ınu:.o;. Ve insan, - Geldi. Zavallı rutubetten korkuyor- tatlı bir ısrarla söylüyordu. L~d.a, e.l" 
bir başka alemden gelirse, da:lll'la dikkati du. Onun için tuhaf ve guJünç bir tarzda mükalemenin devam etmemesi ıçın ~-'\Jı 
relbeder. Öyle değil mi, lincla? giyin)rdi, değil mi Linda. Bır gün, ava varan bakışlarla Glin'e yalvarıyoıv 

Tresk bu suali karısın,., yüzüne ma - .~ıktık. Bataklığa doğru ilerledik. Yolu Glin sustu. Fakat Tresk devam etti:~pJ 
nalı. m_anal~ bakarak so~mu<;•u. Linda tit- bilmediği için hemenc&:ik batıverdi. Ge- _ Siz görmüyorsunu~. Faka~ ~o 1,. 
r:mıştı. Glın bunun fauır.:ı \'ardı. Fakat rı döneceğine devam etti ve bataklığın onu gördü. Elbet siz de göreceksuııZ· 
bm:ız evvel sofraya d~ve: edild:ğini ha -1 ortasındaki ağaca fazla yal~faştı. ter misiniz size bu hikayeyi '1n1atayı111-

Sultanahmel sulh hukuk tırlıyarak, ma~aya dogru ılPrlcdı. Masada - Orası tehlikeli midir? - Bir şartla! 
üç kişi için yer hazırlar-rr.1stı. Glin. boş _ Evet. Geliniz size ı;fü:tP.reyim. - Buyurunuz. . 9' 

- Hava nasıldı? Tipi var mıydı? 
- Hava başlangıçta sakindi. Fakat. 

Çekmece boğaz yerdir; fazlaca çeker. Ti
pi yoktu ama kar yağıyordu lapa Japa ... 

- Ser dümen, manev1 a yapıldığı bir 
sırada, yerini terketmiş! İfadesinden öy
le anlaşılıyor! Buna ne der acaba? 

- O sırada gemi istapPr etmişti; yani 
durmuştu! 

mahkemeleri sandalyeyi kendine doğru cekti, fakat Kalktı. Pencereye doğru ilerledi. Ken- - Karınıza müsaade eC:iniz, gidip bır 
Sultanahmet Sulh hukukların Sirkeci- tam oturacağı sırada, T?"es'k: dini takip eden Gline, a"-:n ışığı altında fatirahat etsin. ot' 

deki binadan Divanyolunda yeni tutulan - Oraya olmaz! müphem bir tarzda görünc>r bataklığı, Zira, az.izim Tresk, onu fena halde Jc ut-
binaya taşınmaları işi, evvelki gün ta _ Diye haykırdı. Bu o k:ıdar :ıni ve bek- ortasındaki ağacı göstererek: kuttunuz. Görmüyor musunuz, nasıl 
mamlanmıştı. Dünden ıtibarcn 1 inci, 3 leniJmez bir şe~~Jd~. olmu;tu ki. Glin dur- - Tehlike denmek, dedi. azdır. Oraya riyor. tt. 
üncü 5 inci sulh hukuklarJa b 1 k du. Hayretle dondu. Fal.at 'rrc>sk ken - yaklaşan içfo ölüm muh<akk<ıktır. İnsan, Linda gözlcrile Glin'c te~kkür etH. 

' un ann a d" • 1 .. . b" . katle"" 
- Şahitlerden biri sahılden iki buçuk lemleri ve tebligat büroları. y . b" d , mı top amış, muttbessıın •r ~da ıle: ?avaş yavaş batar, kurtulmak ihtimali Kocasının tasvibini beklemeden 

' cnı ına a N~...ı l d - l "? ded' k Glin· üç mil açıktaydık, demişti? çalışmıya başlamışlardır. - L-uen o masın egı mı. ı, bir yo tur. <.idasına çekildi. O çıkar çıkma?. ·., 
- Ben, bir buçuk, iki mil tahmin edi- ~ defa tecrübe ediniz bakahm. Birdenbire durdu. Geri döndü ve bir _ Tresk, dedi, siz muhakkak dclird

11'1 
yorum! Glin niye uğradığını anh:"-·nmıyordu. çığlık halinde haykırdı: niz. Bu halleriniz, görmüyor musunııt 

Daha birkaç müdafaa ~hidi dinlenile- Ankarada spor temasları Yoksa kC'ndisilc alay mı ediyorlardı? Her - Linda! sizi seven kannızı... • 
rek, gelmiyen birkaçı d 2ha dinlenilmek Ankara 19 ma b _ halde öyle olacaktı. Zira bu üçüncü is _ Glin titredi Bu seste eyle feci, ayni _ Beni seven mi dediniz? Eğer ça~ 
_ yıs spor ayrnmındn mu- k 1 ak . . . . k d h t d b" dıı...-
uzerc, duruşmanın dev:ın.:ı .kaldı. hJm faaliyetlere sahne olacaktır R - ı em e ve t ım kımın ıçın onmuş ola - nman a mer ame uy:ır. ıran ır mana uing ölmeseydi, belki buna inanır • 

Tan . yanda İzmir, İstanbul ve Anka;a :ııe:~e~l bilirdi. Acaba Lindanın wektttbu dı:ı bir vardı ki! Linda, kocasının yanına yaklaş- J<',ıkat 0 öldü. Ve şimdi, tenim için .. 0\j• 

ve Haber gazetelerı karşılaşacaklardır. 1 latife mi idi? Onu, Lonr1radcm buralara 1 tı. Titriyerek, elini onun koluna koydu: nunla mücadele imkanı knlnı&dı. soı 
aleyhindeki davalar Temmuzda da gene Ankanıdn Romanya- ~adar getirmek için ya_::>ılM'S bir :n~zip- - Ne_ var canım.. mü kesme Glin, sana anlatacağım. 

Müddeiumumilik ~ , ılılarla Türkler arasında aUetızm müsaba - .'k olm_:ısın? Fakat Lınd~11ın yuzundel - _Bogazım çok agnyor . w Biraz durdu. Geniş bir nefeE aldı: .ıı 
çe m_n 'e gazetelere kalan yapılacaktır. ov le muthiş bir ıztırap a1amf'tleri vardı Glın, ancak o zaman, Treskm bogazı - K Ç . k bir znw 

k
·. 

1 1 
• - arımın annınge arı:ı bil' 

ı, bu düşüncesinin yanJır. olciuğuna ka _ nın san ı o dugunu farkctti. Sebebini 1 ld - b"l" E ~ buntı 

--CÖNÜL iSLERi 
Okuyucularıma 
Cevaplarım 
Darıcada Bayan cP. N . ., n: 
Kocasını kendisine bağlıyamıyan 

kadın her şeyden ev\el kenciisinde bir 
cbilgisi2lik:t bir cbeccrihizlık:t olup 
olmadığını araştırmahdıı. Talih de -
nilen şey maddi bir cisim değildir, ken
disine yükletilen kabn.h~t~crin başka
larında olduğunu sö:yliycmez. Sizi 
biraz daha mantıki du~nce sahibi 
görmek isterim. 

* Eskişehirde Bayan Kanri~·eyc: 
cİki gönül bir olunc~ rnmanlık sey

ran olur:t derlerdi, bc11 d(' bılirim. Fa
kat hükmü mutlak olarak almayınız, 

•iki çıplak ancak hamamda yaraşır> 
sözü de vardır. cHer i~in ıyisi vasati:t 
dir CÜ(lllesini ben pek beğenirim, bu
nun üzerinde siz de biı·m; oüşiinseniz 
iyi olur, derim. 

* 
Erzurumda Bayan c P:,. ye. 
En iyi dostunuz muhakkak anne -

nizdir. Onu dinleyiniz, hata elmiş ol
mazsınız. 

* Samsunda Bay (A. K.) a: 

Evli ve çocuk sahibi bir erkeğin ha
yatında metres verem nıikrobuna ben
zer. Size hayatı tercih etmenizi tavsi
ye ederim. 

TEYZE 

. . o ugunu ı ıyorsunuz. rnsen 9• 
nır verdi, bcklemeği tercı!ı ederek san- ~ormak ıstedı, fakat Lindanın bir bakışı . kt B . . . allı bit 

b 
. mıyen yo u. cnım ıçın c, zav 1• 

rlalyeyi; yavaş yavaş ç<>kti, oturdu ()nu undan mcnettı. d d El" b' k f tl geçu·gı·· 1111 · . . . . am ı. ıne ır ço ırsa ar eJJt 
'.!'.resk: Artık yemek yenmıştı. Hep bırden bı- d h" b" · d . t"f d d ezdi J3 . . . . _ .. . e ıç ırın en ıs ı a c e cm · 'f' 

- Tuhaf! dedi, çok tu'!"ıaf! bşık salona geçtiler. Lınd:ınm buyuk bır A ·k d b" k f 1 tl kıniŞ g;ı 
- Ne tuhaf? l:eyecan geçirdiği belli idı. Avakta dura- ~erı .a : ır ço S:: 0 

er ç~ sahibi ol• . l c-ak hali yoktu. Kendini k ~ ttı H' ım, ına ı~ s~ycsın e serve ~tıJ-
Tresk, cevap vermedı. Ba~mı kapıya B hal' . T .a _ape!c. a · muştum. Hıç hır şeyden pervam Y~ da' 

. . k. b" . . J k . u mı resk te farketm.stı Gıtti ka- ı:r l .. d I d h·ı· d. LJll \<'\'ırmış, san ı ırısı '!«' ece mış gibi. k . " · '. . ıcr şey c muca c e e P. ı ır ım. c1'' 
L-kJ" d aı· . d" ( • b k napeye, arısının yanına durarak elı ılc .. d'" () 1 d" BU ıı~ 
ıll· ıyor u. ın şım ı, .1.ın<ıaya a ıyor "' 

1 
.. d 

1 
d ' yı gor um. nu çı gınca sev ur. • 

d .... tt d ·r h"f k .ıe ını o a ı ve: ki 1 k . . a çııı:ı ve uşunuyor u. Bu zarı , na ı adınJa ta ra p o nırı , tesadu!, karşım _1.., -

l - LincJa, dedi, beni n!ff't. Seni kor - )<ı~" :ocası arasında ne büyük bir tezat var _ ningi çıkardı. Lindanın ailc>si de, . dı· -
kuttum. Fakat eminim ki... ğıl dı? Hatırlıyordu. Linda, bu izdivaca pek nnın onunla l'Vlenmesinc rnzı de ı.ıJlıl 

meyyal değildi. Esasen ba~ka bidsile Fakat gene haykırara~ geıi çekildi. ler. Ben, Lindarııf\ ona bır wafı 0Idt1.f:t
3 

• 

- ismini unutmuştu - scvişfrordu. Fakat Göz.Ieri, karısile arasında peyda olan me- biliyordum. Bun ım içir., Çanrıig~ell .... ıt • 

b 'li ··ı .. .. ı,:afoye dikilmiş kalmıştı. -1 ğ d , Jb" nı açı•-u sevgı o muştu. maı:ıı e so uma ~n, on.a .r..n ır, 
3 

geÇı 

Tresk, beklemekten artık hıkmıs gı'bi - İşte, dedi, şimdi dfödümüz de yer - maga karar vcrdun Zıra, f..!" -..ey bl.1 
başını çevirdi ve: :ı: ' 1crimizi bulduk. Linda gibi ciddi ve 7.cki Cır kadı?,1~ -

A d-...ı· Glin yavaş yavaş aklının oynadıg·ını ..-avallı mülercddinin 1.ar.fJnııru. go·rd"ı·e1'ı - va, t:uı, merakınız var nıı? Bura- L l' 

J d k zannediyordu: ğine emindim. Hatta, daha Hen. gı QJl''tl ar a ço av var. Hele l->atakhkta. Eğer .. 
t b - Ne münasebet? Nt>den dördümüz Çanninge maddeten ... ;ırcını cttırtı· ıJlıı 

ru u etten çe.kinmiyo.rsanı7.. Mesela Çau- d J ıına 
ning diye birisi vardı ki .. Beliti tanırsı _ iyorsunuz. Odada üç ki~i değil miyiz? Şilide, bir demiryolu m!iyazı ~ 'ı.cı1· 
mz? Ben bir dördüncü göremiyorum. Eğer çalıştım. Muvaffak oldıım. Cannıng, 11t• 

varsa llıtfen gösteriniz. Nerede? disine tevdi ettirdiğim bu işi, j{r ·1'· 
Çauning, vaktile Linda ile sevişen ve 

şimdi ölmüş olan gencin :ı-rrıi idi. Demin 
hatırladığı, fakat ismini bulamadığı genç. 

- Nerede mi? Karımla temm aramda. sızlığı yüzünden altüst • .,, Y,te f 11C 
Glin gözlerini uğuşturımık bir daha ı medi. O 7.aınan ail rn i 1 ' p a ) • · 

baktı. Odada Tresk ile karıı:.1ncfan ve ken- (Devamı 11 iııcı sayJ.ı..ta) 
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:n - Anlarız amma, siz de anlamalısınız. 
v undan sonra söyJüyorum. Beş paralık 
r:resiye yok. Eski hesabı da iki gün son-

tenuzıemelisiniz. 
- Peki k. :a· , pe ı. 
ırdenbire kapandım. Bay içeride: 

b Atladı gitti genç Or,mnn! 
l'di, bakkal dışarıda: 

: Ben yapacağımı bilirim: 
.uıye .. soylene soylene u···aklııştı. 

* 
"i Bay işte gidiyor, bayan dJ yola duru -
• or 13 .. 
ha · ugun bay ne kadara. ık suratlı ise, 
cı/.a'l da o kadar neşeli.. G~-ılfü:ı işin için-

1· var. 

* Gı ne ~ J\rn açıldım: Bayan srka ,n çıkıyor. 
eu~ a~ ne koku, ne koku. Nr ,üzellik, ne 
~arneb hk: · Sabahleyin b snıa rop dö 
&ate rısıie gorduğiim bayrn şımdi krep
>kıct: clbis sinı giymış. Yeni yapbrdıgı, 
lh~- hır tnzinin gclıp parasıın istedıgi 
-·'<Ul.tosu d 
d.ığı a sırtında. Kapahçar~ıdan al-
<l]d.Jğ halde Beyoğlunda b!Jmem kimden 
gt'tirı~~. onun modelini bılmem nereden 

ttıgtni "dd' tt·-· da b· ı ıa e ıgı ~apkası da başın-
-~ Yere gıdiyor. 
),ı ereye gidiyor? 

<>tak edi .. l . 
1llerak . yorsunuz oy " ını? Ben de 
değil .ettım amma öğrc.'nmck mümkün 
fttıah~ı. Be~.nihayct bir kapnım. Gerçi 
e\>in r delıgımdcn bakanlara bütün bir 
itim <'s::ınnı faş edebilirim aMma... Ne 
611\j ~ nın Peşine düşıniye kndi.rim, ne de 
lasın tnde ardımda söylenen sözl<'rden faz-

ı duyab·ı· · \>e ardı ı ınm, ne de, gPne önümde 
hUirirn.tnda olandan başlı:a bir şey göre-

SON POSTA 

/MSET Zil çalındı. Bir a-

yak sesi duyuldu. 
Yazan: 

• 

Sayfa 1 

Bayanlar, dikkati 
Dudağınıza sürdüğünüz rujlar huy 

ve meşrebinizi ifşa ediyorlar! 

Bir Fransız gazetesi ~n gelen nüshalarından birinde : cBayanlar dikkat edi4 

niz! Dudağınıza sürdüğünüz rujlar sizin huyunuzu ve meşrebinizi ifşa ediyor -

lar. Bu satırlan okuduktln sonra, dudak boyalarınızı meydanda bırakmayınız.• 

diyor. Bu gazeteye göre kadınlar dudak boyalarının hangi şekilleri aldığını zin

har dostlanna göstermemelıdirler. Aksi takdirde bütün zaaflan meydana çıkar. 

cNasıh mı diyorsunuz. İjtP misalleri: 

1 - Dudak boyası resimdE' gördüğünüz 
gibi müsellcsülşekil olursa. kadının me-

~; ... ::~ ::: ·:··:. -

«~·· _··_ı 

5 - Dudak boyası yalnız düz değil de 
ortası içine doğru yuvarlakça şekilde çö 
kertilmişsc: fevkalade kıskanc ve muhte
ris bir kadının karşısındasınız demektir. 
Meseliı şimdi elde bulunsaydı Çariçe Ka
terinanın dudak boyası böyle olmak la· 

~:'.~:: :~ 
zımgelırdi. Dudak boyaları böyle olan ka 
dınlann bakışları da derindır, erkekleri 
cezbedcrlcr ve arkalarından felakete sü
riiklerlcr. 

6 - Şu gördüğünüz ş<>h-ı1de dudak bo· 
yası kullanan kadın: fevk.aJade iyi bir ai· 

- Ne olurdu, yemeğe de kalsaydınız, kurar, çabuk yorulur, nane molladır, 

kocam da gelır, sevinirdi kendisine kur yapılmasıru ıster, herkese 

Yoğurtçu tarttı. Dikkat c ttirn. Gc.'rçi 
teraziye yarım kiloluğu k"vrlu amma; 
tabak darasını tutturuyor.101, dıye de ö
bür tarafa bir yüz gramhk rıt.tı. Yani ba
yan yarım kılo yoğurt yerme dört yüz 
gram yoğurt aldı. 

Bir daha yemeğe bekl<'ri7., böyle ol _ brşı lakayıt görünmek ister ama, li'.ıka
maz. Hem pek uzatmayın, hemen gelin.' :·ıt kalamaz. 

- Biz de sizi bekleriz. CıdJi söylüyo _, 3 - Ruj dümdüz olursa, bunun sahi
rnm. Bir kaç gün görmt"?.se~ o-.:k göre _ besile evlenecek erkek m1Jhakkak kılıbık 
ceğimiz gC'lıyor ki. ~ olur. Bu kadın mütchakkimdir. serttir, si-

le kadını, fevkalade iyi bir zevcedir. 
Hakperesttir, doğru görüşlüdür. Evine 
merbut olduğu için çekingendir. Kendisi
ni tanımıyanlar kibirlidir, derler. 

Yoğurt tabağı elinde y0~ıırtcuya bakt.ı: 
- Sende ellilik bozacak para var mı? 
- Bozarım bayan değil elii ku:-uş, lira 

bile bozonm. 
Bayan güldü: 

Çıktılar, kapı kapandı. Kapının içinde, 
bayan: 

- Mendeburlar, nilıay.!t dcfolabildi -
ler 

Dedi. Kapının dışınduk;lnr. 

- Senin zannettiğin gihi 
kuruşluk bozdurmıyacağl'll, 

degil. Elli - Pıs karı, k<'ndini bir :;e:r zannediyor. 
elli liralık Böylelerini ziyaret etmek bıle hata! 

bozduracağım. . 
Yoğurtçu da güldü: 
- Elli liram olsaydı bavan ... 
- Olsaydı ne yapardın? 

Yoğurtçu yılışık bir t.:ırzd.ı sırıttı: 
- Senin kocan olurdum . 

Dediler . 

* 
Gece karnnlıktı. Tak tı·k ı1d ~fl:me ye

dim. Eay gelnıış, nçıldnn. Açılmamla, 

bayın yere serilmesi bir nldu. Bayan c

hızile Diycc kti amma, diyen.t>di Fayan san- Jindcki süpürge' ~op~sı~, o nnr·a 
J.:i onun ne demek istedigini an;amış gibi~ hayın başına indırmıştı. · 

7 - Şu gördüğünüz şekilde dudak bo
yası kullananlar ise mazrurdurlar. Süs· 

yalı clbi"';Jordcn hoşlanır, kalabahk mcc ({-: : :'. ~~ : : " lıslerde bıle olsa hır çıkarmaktan, kavga ~ 
etmekten korkmaz. Velhasıl bir kadının 1 ten, hatta züppelikten hoşlanırlar. Artlı 
rujunun üstünü yamyas.51 gördünüz mı.i tik ruhlara meraklıdırlar. 
evvela korkun, sonra tedbir alın! 

4 - Dudak boyasının üstünün bir ta
rafı yassılaşmış ise o kariın hakkında şu 
hükmü veriniz: 

Romanyaya ihraç edilen mallar 
için bir tebliğ 

Romanynya ihraç edilen mnllarıı alt tüc4 

carlnrımızın müşkülata maruz kalınamalan 
,.e ihraç ettikleri malların bedellerini bir an 
evvel alabilmeleri için bunlara teallfık eden 

goz siiz rck gülümsedi: 1 - Ne oluyor, karıcıgul! ben geldim, 
Çocuk ruhludur. Ne sevinriiği, ne deke 

Bu der duyduğu belli olmaz, şımarıktır. Taf
raf uruştur. 

- Öyley e yarın uğra s..ıı a paranı 'c- b n. . 
ririm. ı - Gelmez olsaydın, p13 sarhoş. 

Gen" kapandım. Yoğıırtrn dıs.ırıdan: saat1"re kadar nere1C'rdr> kcıl<lın~ 1 

menşe şahadetnamelerlle fntural::ı.rda gös
terilen kıymeUerde mutab::ı.kat bulunması 

İktısat Vek5.letlnden Türkofisc bildirilmiş . 
tir. 

- Ne hoşor karı be, dC'dı, y; ,urdum; - Canım iki orkadaşla .. 
anasının ak sütü. gibi h1;.!il olM•n. Sözünü bitirın ğe vakıt bulmadan sü-

Bayan içeriden: pürge sopası bir kere daha başın~ indi ve 

- İyi oldu da pazarlık ettim, dC'di, on bu sefer iç tarnfa yere s •ı·iııii. 
beş kuruşa o kadar acımıyocaktır. Pa - Sabaha kadar orada kalth. 
zarlık etmeseydim, yirmi kuruş gözun 1MSET 
de büyük görünec<.>k, burun alamadığı, --··-- ·----·-·-·····~~n-• __ 
başka bir gün de alamıyaccığı İ\in üzum 
üzüm üzı.ilecekti. 

.* 
Vakit akşama doğru idı· Ç"k iyi givin

miş bir genç bayan, gene ç >k ıyi giyin -
miş bir genç bay. ÖnümdP durdular: 

- Acaba burası mı? 
- Her halde burası olaı.:ak. 
- Bilmem ki; 
Bayan, bayın kuJağınn eğihli: 

- Böyle güzel ev onların nı>sine .. 
Bay, bayanın kulnğına €ğildi: 
- Rüyada görselerdi, hn)""n yormaz

lardı. 

- Kim bilır iç<'ı isi ne zrvksi7 do en -
miştir. 

- Ben de onu merak C'dıyc rum ya. 
- lI ıydi srn şu zili bir çal. 
- Hiç bozma, fazla iltifat göster. 
- Tabii, tabii. 

- Alo, imdadı sıhhi otomobilini 
gönderin, cebınde parası olmıyan biri 
mcyhanemde bir §İŞe bira içtL 

1 

1 

1 

Trende gazete 
Satnıah yasak 
Edilir mi? 
Bir gazete mü't·ezzli Devlet Demiryol -

larındn lki aylık ticari bir bllet almış ve 
bununla Eskişehlrle İstanbul arasında se 
ynhat ctmlyc, her gelip gldlşd:! de tren 
durdukça istnsyonlaro inlp gn ete s:ıtmı
ya b ınmıştır. Muvczzlln yam 1d:ı l1ulu
nan gaıete miktarı demlryoll.ııı nizamına 
gorc bilet sahibınln berabcrlnd!! goture
bılcce • sikletten fazla değil, belki eksik
tir Fakat demiryolu memurları bu mu -
vczz ın bu hareketine manı olmuşlar, 

kendisinden 240 kuruş ceza alını lar, u -
tcllk ı;nzctclerlnl de müsader etml ı r
dir. Trende gazete .satışı yapmak ynlı'ız 

bizim hatlarımızda değil, alelumum bu
tun dunyn hatlarında mütcaınlldir. Mu
vezzl trene yolcu bileti ne binmiştir. Se
yahatten mencdilemez. Taşıdığı yük ni-

zamnamenln tesblt ettiği slklctten fazla 
değildir, munhaze olunamaz. Her hangi 
bir yolcunun trende bir yer işgal etmeden 
alış veriş etmesine de <bittabi knrışılamaz. 
her hangi bir yolcu tren dnhlll~de dolaş
mnktan da menedllemez. Butun bunlara 
rağmen bu müvezzi gazete satmaktan ni
çin menedilmiştir? Anlayamadık. Mıwez
zlin clınde muhtelif cins gazete ve nec
mua olduğuna gore bunlnnn ınusadcre.<d 
de muve:t.:zli ayrıca zarara sokmuş dem k
tlr. Alakadarların nazarı dikkatini cclbe
dcrlz. 

* Romanyada iyi bir müftü 
Bir okuyucumuz, Roman~ ah Bay Hak

kı Tulca muftisl Bay Etem Kurtun Ro -
m.ınya hukumetl tarnfından b::ış muftl

lP tayin edilm oldu ınu h ıber \eri -
yor ve bu z::ı.tm ırkd. ı:ı rı i.ı er nd on 
derece hayırk5.r te ırler yap::ı.c mı l <'f' 

veriyor. Tahminin t.ııh:ıkkuk etmesini te
menni edelim. 



8 Sayfa 

Eski Ayan Meclisinin içyüzü 
Meclis penceresinden 

kaçan muhasebeci 
A • • • 

Aza P&Ja, aylığı çok evYelden almış, milteakıp ay hesabını da 
avanslarla doldurmuş, ıimdi üçüncü aya mahsuben para iıtiyordu. 
Uf anlayanlardan olmadığı için muhasebeci İsmet kurtuluş çare-

sini pencereye dayatbğı bir merdivenle kaçmakta bulmuıtu. 

Yazan: Salahattin Enis 

D~IJ 

Ayan memurları arasında muhasebeci l ları zangırdar, dersem inanınız; hatta o
fsmetin vaziyeti çok nazikti. Çünkü A - nun bu sesinden odanın tavanından dö -
yandan olan muhatapları, devlet mes - §emesine kadar her ieyin titrediğini id -
netlerinin en yükseklerini i§gal etmiş, ve dia edersem bunu mübalAğaya hamlet
her birisi ayn tabü tiynette yaratılmış meyiniz. 
kimselerdi. Bunlar içinde en yumuşak Paşa, henüz söze başlamamış olmakla 
huylu olanlar bulunduğu kadar burnun- beraber İsmet, onun ziyaretindeki sebe
dan kıl aldırmıyanlar da vardL bi anlamakta güçlük çekmedi, mümkün 

cMühür kimde ise Süleyman o oldu - olduğu kadar onu oyalamağa uğraştı, ve 
ğu gibi nihayet ayan kasasının anahtan paşayı para bahsini açrnağa vakit bırak
da onun elinde bulunduğundan İsmet mamak için afaki şeylerden dem vurdu. 
için vakitli vakitsiz avans taleplerini Bu sırada azadan iki üç kişinin odaya 
hem usule uydurmak, hem de muhatabı- girmesini fırsat ve ganimet bilen İsmet, 
nı gücendirmemek üzere is'af etmek, soluğu doğruca koridorda aldı. Ve .ıa -
cidden mühim bir işti. Bu itibarla za - vallı, kendisini güçhal, mutemet Cemalin 
vallı İsmetin vaziyeti, cyukan tükürsem odasına attı. Kendi odası deniz cihetin
bıyığım, aşağı tükürsem sakalım! .. > di - de olduğu halde Cemalin odası arka ta
yen bir adamın vaziyetinden farksızdı. rafta, yani caddeye bakan bahçe kısmın-
Kasanın anahtarı onun elinde olduğu da idi. İsmet, heyecanla odacısına: cYe

Için bütün aza ile arasında çok derin bir tiştir merdiveni, yetiştir merdiveni! .. > di
}1ususiyet ve samimiyet vardı. Hemen yordu. 
hemen hepsile senli benli idi. Günün İşte merdiven, ayan dairesinin arka -
hangi saatinde odasına ğrarsanız, aza- l)Jnda bahçeye bakan bu pencereye böy
dan bir kaçını orada bulurdunuz. lE> dayanmış ve İsmet, ak saçile kaptan 

Ayan kasası, İsmetin masasına mutta - köprüsünden inen acemi bir gemi süva -
sıl parmaklıklı bir kısımda bulunurdu.. risi gibi acul ve telaşlı adımlarla mer -
Ben, odasına girdiğim zaman, İsmeti ba- divenin basamaklarına basarak daireden 
zan bu parmaklık içinde bulur ve odada ·ı böyle firar etmişti. 
azadan her hangi birisine rastgelirsem, Aman zaman dinlemiyen ve tuttuğunu 
hemen İsmetin ckafesc konulduğunu> 1 kopartan kale vücutlu ve kale heybetli 
keşif ve tahmin etmek ve anlamakta zah-

1 

aza, o gün İsmetin odasında, İsmeti kaç 
ınet ve müşkülat çekmezdim. mat bekledi, bilmiyorum. Muhakkaktır 

Ayan kasasının bir hu~siycti de, için- ki İsmet, Dizdariyedeki evinde soluğu aı
de fersude olması şöyle dursun, hatta ka- , dığı zaman, kale vücutlu ve kale heybetli 
tı kırılmış bir banknota tesadüf edilme- aza, hala onu odasında bekliyor ve tam 
mesinde idi; azadan hademelere varın - avans istiycceği zaman odaya giren aza 
cıya kadar herkesin maa~ böyle katı arkadaşlarına da muhakkak ki için için 
kırılmamış banknotlarla tesviye ve tedi- homurdanıyordu. 

ye olunurdu. Pek muhtemeldi ki maliye j 
nezareti bir cemile olmak üzere ayan 

Salıihaddin Eni.! 

rnecusıne ait maaş1ann tesviyesi için Muş icra kadrosu 
böyle bandajı üstünde destt- deste bank- • . 
not gönderiyordu; pembe renkteki ıoo Muş (Husu~ı) - Mu~ ıcra dairesi 
paralıklardan, yeşil renkteki 1 kuruşluk- k_~dro~un~~ b r .odacı bıle yoktur. Bü
lara kadar hepsi katı kırılmamış paralar .. , tun bır vılayet ıcra muamelesi tek bir 

Azadan bazılan vardı JP, ismete adc- memurun elinden geçiyor. Noterlik 
ta balta olurlar, onun odasındaki kol _ vazifesi de kendisine verilen icra me
tuklnra adeta lehimlenmiş ve perçinlen- muru bay Şevki mesai saatleri haricin
miş gibi otururlardı. Böyle aza karşısın- de bile çalışmak mecburiyetinde kalı -
da İsmet, ecel terleri dökerdi; zira hep-1 ~·or ve halkın iş1erini kolaylaştırıyor. 
si dişli ve zorlu olan hu adamlarla za - Jşinin çokluğu nazarı dikkate alınırsa 
vallı İsmet, nasıl başa çıksın, onların na- bu daire kadrosuna bir katip olsun ve-
611 vakitli vakitsiz avans taleplerini ter- rilmesi maslahatın gösterdiği önemli 
viç edebilsin?.. icaplardandır. 

Hiç unutmam: Bir gun, aza arasında 
avans talebi hususunda aman zaman 
<linlemiyen ve tuttuğunu kopartan, he
cabmı bilmezlerden bir paşa, İsmeti ayan 
meclisinin arka tarafınd~r. tıpkı eski za
manlarda baskına uğramış bir zanpara 
gibi pencereye mcrdivPn koydurarak 
kaçmağa mecbur etmişti: 

Paşa, aylığını bitirmişti. Miiteakip aya 
ait bir hayli avans almıştı. Şimdi de ü -
çüncü aya mahsuben para istemek için 
İsmete gelmişti. 

Paşa. liıf dinliyenlerdf'n, meram anlı
yanJardan değildi. cPara!> dedi mi ayak 
dircrdi. Zaten ş~kil ve heybeti, muha -
tabının içine ürküntü vermeğe kafi idi. 
cParrrra!> dediği zam<.n pencere cam -

Konyada Çekirge mücadelesi 
Konya (Hususi) - Merkeze pek ya

kın olan Karaaslan köyü ile Saraçoğlu 
köyü arasındaki (2) saatlik mesafede 

çekirğe görülmüştür. Ziraat fen me -
murları tetkikatı yapmışlardır. Evvela 
Sabunlu su ile tecrübe yapılmış paha· 
lıya mal olacağı görüldüğünden çuku
ra su doldurmak surelile imhası karar-
laştmlmıştır. Çumra barajından su ay
rılarak o civara sevkolunacak ve çekir· 
genin imhasına çalışılacaktır. Bu aka
cak suyun parasını köylülerden isten· 
mektedi .. 
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• 
lngiltere Kral ve Kraliçesi 
yarın nasıl taç giyecekler? 

S. M. Altıncı JorjU yann giyeceği erguv4nt kadifeden ı,ıapıl
tnış mantosu v. b4Jınd4 imparatorluk tacı ile gösteren bir 

relim 

Kral ve Kraliçe Vestmin:ıter kliseslnd~ tq giyeceklerdir. 
Resim kZiseyi ceplı eden göstermektedir. 

KraUçe lHUabeth'tn 1f41'm giyeceği ftldi§i renginde saten
Clen ytıptl""f mer ,.tm etbbest (üzerine 1ngntere adalar~ .. 

mıı " impcıratorh.ığunun rerimlm fflenml§tir ). 

Kralfçe Elizabtth için s1Lreti mahsusada yapılan ve ortasın· 
da me§hur Kohinoor elması bulunan taç 

Kraliçenin giyeceği erguvani kadife • 
den yapılmış altı yarda uzunluğunda 
kuyrıığu olan ve kenarlıırı Hermine ile 
süslenen imparatorluk armalarını havi 

bif 
Taç giyme merasiminin ak~amında üze rinde 193 mum bulunan muazz~m 

··ı ·· eklerdır pastayı balo salonuna resimde görülen genç kızlar go urec 

meraftM ~ıbiB~ri 
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" Son Posta ,, nın resimli zabıta hikayeleri 

Hikimin ölümü 

1 - Hapishanede 'l Jll kürek cezası çektik
ten sonra henüz ta.hllye edllmlş olan (John 
l3arker) ı bir akşam saat a sularında görüyo
ruz. Yent bir lge hazırlanıyor. Rovolverlnl 
nıuayene ediyor, sWp temizllyor. Cebine ln· 
diriyor. 

~ "-~-

2 - Bundan az sonr& halk arasında 
pek haklı olarat cAsan Hlld11b sıfa· 

tile föhret bulmu§ olan HAhlm (Bay 
Mlles) 1 görüyoruz. Evinde ve yalnız· 
dır. 

t - Saat dokuzıJ. doğru John 
Barter emı bahçes1n1 ihata e· 
den dun.n aştı, bir pencereden 
lçerl1• ~dı. Günün bu saatin· 
de h4kimııı evde yalnız buluna
cağını pek 111 biliyordu. 

t - Rtt:ıın Mlles tab'aıa müvesvis değlldl. Yemekten sonra içmek mut:ı • 
dı olan pfp0JU a~teıı J&kın tehlikeyi kablelvuku bir his Ue duymadı. Ve 
bir Pencere gıcırtısı 1fS4ip te yerinden kalktılı zaman kendisini bir rovol· 
verın namıusu karfm,ııda buldu. 

5 - B1k1m dışardan yardım isteyebilecek 
vaz11ette detlld1. Barker ona: cBen 7 yıl kü
reğe yolladığınız ad&mmı ve bu akşam siz. 
den bunun hesabını eormaya &eliyorum.> 
ded1. 

8 
- Barker sualine ne cevap bekledi, ne de cevap aldı. Ht'ıkl

ıntn ahına blr mendD tıktı. Onun üzerine de 7, 8 tane bnşka 
ll'lendu bahJdı. Buna mütea.kıp Mk.lmln cebinden blr kalem 
alarat Yumaya baııadı. 

7 - John Barker yazısını bltlrdlkten sonra hilkinıe: 
- Arbk Allahnsmarladık, d1yeb111rslniz, dedi. 
Karmız eve dôndüğü zaman mükemmel, kusursuz, bir intihar 
~ektubu bulacaktır. Yazının taklit edilmiş oldu~unun anla
§ılması imkfuısızdır.:. 

8 - John Barker cinayeti yaptıktan son
ra mcndllierl maktulün ağızındnn ve 
yüzünden çıkard~. Mevcut izleri slld.L 

*** 9 - Rovolverl hakimin sağ ellne tut~-
turdu. Pencereyi kapayıp, ayak lzlerini de 
sildikten sonra memnun ve müsterih ola
rak çıkıp gitti. 

B arker mükemmel bir yazı üs
tadı idi. Hakimin karısı bırakı

lan vasiyetnamenin sahte olduğunu an
layamadı. Kocasının lcalemi ve eli ile 
yazılmış sandı. Polis te rüvelverin kab
zasında bizzat hakimin parmak izlerini 
buldu. Ne rüvelverde, ne de kalemde 
bll§ka yabancı bir iz de yoktu. Bununla 
beraber hatasız katil olmaz. Nitekim 
John Barker de mühim bir 1ıatd yap
mış ve bu sayede tutulmuştur. Bu hata 
nedir? Bulamazsanız 14 uncü sayfaya 
bakınız! 

Sayfa 9 
·- -

Ankaradan Mektuplar: 

K3ğrt fiatı neden yükseliyor? 
* * ~ 

lzmit kağıt ve karton fabri~a~ızda dünya k1~ğıkkt'l piyasHa~ıkn~n · d" - · buhrandan müteessırdır - Y alnış te a ı er - u u-geçır ıgı · lk" · f b "k 
met vaziyeti hassasiyetle takip etmektedır - ıncı a rı anın 

imalatı da ihtiyacımızı karşılayamıyacak mı? 

1zmit klJ.ğ ıt fabrikası 

Ankara: 9 Mayıs ların da dunundadır. Bi~·kap ~l~l: gös4 

larda görü- terilen tezayüt nisbetlerı butun kagıt va 
Kağıt fiatlannda son zam;_? triye sahip karton nevilerine şamildir. 

len büyük yükselme, ~~ en .~~ b sahada Kôğıdın pahalanmasına başlıca iimil ~ 
olmıyan veyahut ta hızım .g1

• ı ·~tiyacını ,lan esas ham madde selliilcızun fiatların .. 
ilk adımlarını atmı~, ve butu~ ~ olama- daki tahavvül ise şöyle bir seyir takip et-
henüz dahilde temıne muva eha miyet miştir: H/12/1935 de tonu 10.1- İngiliz 

ı · "zerinde em ' nıış memleket erın; u Iind dir. prası olan beyaz sellülo?. fiatı mart 1937 
}e durdukları bir mesele ha d e bu en- ~onlarında % 57 fazlasile 15 15- İngiliz li· 

Türkiyenin kalbi Ankara ka ~r~e yurd rasına, 27/7/1935 de tonu 6.17 İngiliz li
düstriye bizde merkez olan Izmı . asaya rası olan esmer sellüloz fiatı Mart 1937 

k ka - t · tihlak eden pıy ı· T 
da en ço gı ıs 1 b sıkın- soniannda % 82 tezayütle 12.10- ngı ız 
sahip İstanbul; m:~d~?a ge. en :akla ta lirasına ve 27 /4/1935 te tonu 6,16- İngiliz 
tılı vaziyetin seyrını şuphesıı. ~.~ t . . . lirası olan kraft sellüloz fiatı fc: 54.4 faz. 
kip etmektedirler. Kağıt .e1n dus nsınll~ iasile Mart 1937 sonlarında 10.10- İngi-

d · · teşkı e en se u-başlıca ham mad esını. . d lı b' Jiz lirasına yükselmiştir. 
d.. trisımr. e esas ır . . . ~ . l 

lozun harp en us :. . . Kağıt endüstrimizın tedarık ettıgı se -
maddesi olması ve bu e~du~tbrının bmulay- lülozlann fiatları, aldığımız haberler doğ 

. .. dd tt n berı rag ette u un- ' . kt' S 11" yen bır mu e e . d 1 ru ise; bu fiatlardan da yııkse ır. c u-
llül. 1 n talebı ve netıce e se • 

1 
kü 

ması se oza o a . 1 . • e ··k- loz piyasası o kadar buhran ı ve spc • 
lüloz fiatlarını ehemmıyet.ı n~sbe;t I'ıd · liisyona müstaittir ki, firmalar tel yazısi
seltmiştir. Sellüloz odundan ı~a e ı. ;- le vermiş oldukları fiathrı ve yaptıkları 
ğinden, sellüloz talebinin artı şile. harı~ e teklifleri çok kısa bir ıaman içinde yeni 
odun fiatları da fırlamıştır. Netıcc 0

• a: bir tel yazısile tezyit veya anüle etmek
~ak kağıt endüstrisinin h~m .maddesını tedirler. 

'teşkil eden bu iki maddemn fıatlannda- Görülüyor ki, piyasamızdaki kağıt pa-
d .. t · · · sıkıntıya 

1-<i tcreffü, kağıt en us rıı:ını halılığının müessirin dahılcfe değil, hn-

sokınuştur. a t rlçte aramak lazımdır. Düıwa piyasala-
İzmit kağıt fabrikamız, dün~a ~. ğı e~ nnda gerek ham, gerek mamfıl madde 

düstrisinin dahil olduğu bu mu~kul vazı- piyasalarında cereyan eden bu hareket .. 
yetten tabiatiyle kendini sıy~~a.~a:Oışt~: !erin milli piyasalanmızd:ı da akislerini 
Sellüloz fabrikamız ancak onumuzde . ı yapmaması imkansızdı. Gt rek ithal olu· 
yıl işlemeğe başlayabileceğinden İzmıt nun, gerek dahilde imal edilen kağıtların 
fabrikamızın mühtaç bulunduğu ?am fiatları, ham madde füıtlnrının terefiü 
maddeyi dışarıdan tedarik zaruretı ~.e seyrine tabi olarak yükSE'lmiştir. Gayri 
bunu almak için karşılaş!lan ser~est do- tabiilik dahilde değil, dünya piyasalann
viz tedariki mecburiyeti bu zorlugun baş dadır. Geçen seneki selfüloz mübayaa fi .. 
lıca amilleridir. atları ile bu senekiler arasında 'C 116 -

Bu yükselmenin hakild sehepleri~i ~k ı 134 nisbetinde bir fazıuıık olmasında 
dir edemiyenler, kağıt iitıtlarında~ı sur- İzmit fabrikasının bir rolü olmadığı gibi, 
atli yükselişi; kağıt fabrıkamı7.ln. ışle~:- bilôkis. bu dünya buhranı Jlaftıt endüstri
ğe başlamasile meydana g~len b~r ha~ı- mizi de sıkıntıya sokmuş bulunmaktadır. 
se telakki etmekten .ç~kı~m~~ışlerdı:. Bundan başka piyasanu?.da kağıt buh
.Halbuki fiat tereffülermın amilı yurd ı- ranına vesile olduğu ididn l'dilen ikinci 
sinde bulunmadığı gibi; yükselme ~e tz- sebep, hariçten kağıt ithllline müsaade 
mit fabrikasının faaliyett! geçmesınden edilmediği sebebi de: tamnmen bertaraf 
evvel başlamıştır. İzmit kağıt ve karton edilmiş bulunmaktadır. Zira verilmiş <>
fabrikası devlet endüstıisinde programı- )an ithal müsaadeleri il-ıtivaç mikdarın
na dahil bütün yeni fabrikalar gibi, ma- dan da fazladır. 
mulatını; mümasilinin piyasalarımızda Hükumet kağıdın pahftlımmasile hasıl 
öteden beri takarrür etrniş fiatları~ı ~a- olan vaziyeti büyük bir hassasiyetle takip 
tış fiatı azami haddi olarak ka_bulu şıar etmektedir. Gazetelerimızin bu yüzden 
edinmiştir. Takarrür etmış ~u fı~tları. te- uğradıkları müşkülatı hatifletmek için 
cavüz etmek şöyle dursun, ımkan daıre- resmin indirilmesi hususunda verilmiş 
sinde maliyet fiatlarını düşürerek satış kararın tatbikatta matlup himnyeyi tc
/iatlarımn indirilmesine doğru esaslı bir min etmemiş olması; dünya fiatlarındaki 
karar bile mevcuttur. Bu esasa istinaden fahiş teı.ayütten ileri gelmışth . Bu saha
'tzmit fabrikası işe başladığı günlerden da yeni bir tedbir alınacağı da şükranla 
'beri akdettiği satış mukavelelerinde dai- haber alınmıştır. 
ma milli piyasa fiatlarırıa riayetkar kal- Yurdda ekonomik kalkmma ile hema
.mış, ve hatta adalara sellülnz ve odun fi- henk olarak kağıt ve kartnn istihlak nis-
2tıarının ehemmiyetli tereffi.ıüne rağmen beti artmaktadır. Elde bulunan istatistik 
taahhütlerini daha mutedil fıatlarla ye- lere istinat edilerek ve memleketin kfığıt 
.rine getirmekte ısrar dürüstlüğünü gös- ihtiyacını karşılayabi.lec<'!ği tahmin oluna 
termiştir. rak kurulan birinci Izrr.i~ fabrikası, işle.-
Kağıt fiatlarının neden yiikseldtği da- ıneğe başladığı zaman bi ı ikinci fabrika 

vasım daha etraflı olara1< iıah ve tahlil temellerinin atılması zanır<'ti başgöster
için bu fiatlardaki ta}u,•rvülü gösteren mişti. Memll'kete 1935 de 2::; bin ton kağıt 
rakamlar üzerinde bira.l durmak fayda- ıthal edilmişken, 1936 da lzmit fabrikası 
lıdır. Yağ kağıdının tonu 12-10-1935 de işlediği halde; on bir ayd'l 1thal edilen ka 
13.12 İngiliz lirası iken '\ 42 25 tezayütle ğıt mikdarı 24 bin tondur Bu hale nazn-
27 /3/1937 de 19.5- İngili~ Jırasına, ga~e- ran, ikinci İzmit fabrika .ı. ı<:Jemeğe baş
te kağıdının tonu 29/8/19~~6 da 6,12- In- fodığı zaman bile gene ırdun kfığıt ih
giliz lirası iken r'78 tezayiitJe 27 /3/1937 tiyacmın tamamen dahiır'c· 1c mini imkan
de 11,15- İngiliz lirasına, krnft kağıdının ]arı elde edilmemiş olac .. ~a benziyor. Sc
tonu 29/8/1936 da 13.7- Tngilız lirası iken nede on bir bin ton imn!fıt yapacak ka
% 26,20 tezayütle 27 /3/19'~7 de 16,17- İn- biliyctte olan bu fabrik~uann imaJ kapa
giliz lirasına fırlamıştır. Stokholm piya- ritderini belki de arttırmak lazım gcle
s~sını takip eden mecmualardan alınan cektir. 
bu rakamlar Türkiyeye teklif edilen fiat- Mecd; S. Sayman 
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Ankara Beynelmllel Sergisinde bUyUk muvaffekfyet kazanen ve tekdirle tethlr edilmekte olan: 

Kayunazan, maslapoazan acı ve kireçli sayuau nefis ve tattı suya çevirir· 
• kireci tasfiye edilmiş su : Sert saçları yunıu~ak yapar, kepeğe mani olur, cildin taravet ve güzelliğini 

1
. L E muhafaza eder, çamaşırda soda ve sabundan tasarruf temin eder, istim knznnhm, kalorifer, 

inbik ve aleluınüm kaynama kaplarınja kirecin tavazzuuna mani olur. 

Saatte 250 litreden 15000 litreye kadar su tasfiye eden cihazlar. Saatte 250 litre kudretineki portatif 
cihazlar 25 ve bütün su şebekesini tasfiye eden sabit cihazlar 125 liradan. Cihazların kudretleri ve 

TAT L 1 su YAPICI 

CİHAZLARI 

tasfiye ettiği suyun tabii vasıflarını mu haf aza ettikleri Gülbane hıfzıssıhha ve Zürih hıfzıssıhha 
ve bakteriyoloji enstitüleri tarafından tevsik edilmiştir. 

Satış yerleri : Ankarıt, Vehbi Koç Ticaret Evi - lstan bul: Ziyaeddin Said Voyvoda, 40 - 42 Galata - İzmir: Şifa Eeza: 
nesi - Adana: Feyzi Dural - Samsun: Sık Terakki Ticarethanesi - Aydın: Emniyet Eczanesi - Kntahya: İhsmı şerıf 
Bczanesi - Muıatya.: Mahmut Nedim ve Bira.deri - İnebolu: SalAhattin Çelebi - Sıvas: Yusuf Onsalan - Trabzon: 
Faik Httrunoğlu ve Oğul.an - Biga: ZOhtü Zeren - Kastamoni: Mustafa Nuho~lu - Taşköprü: Türkmen kardeşler· 
Daday: Eşref Tiftik - Bursa: Behç2t Ynrıcı - Merzifon : Larlar kardeşler - M. Akhisar: Hilmi Faiz - Kayseri: Mustafa 

Diri - J<;dremit : Ali Riza Karagözoğlu - Edirne: Aziı İşbilcn -Tokad: Peri Kardeşler. 

1 tanbul: Vebolld Ltd. Voyvoda 40/42 Galata 
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PERLODENT oi~ MAcunu 
~AYESİNOED\R. 

--~---~-~-------------------------~·~-~~-
İstanbul İnhisarlar Başmüdürlüğünden: 

Hükmü mayıs/937 sonunda bitecek ol an müskirat satıcılarının ruhsat tczke
rcl rinin yenileme muamelesine 20İ5/ 1937 tarihinde başlanarak 7 /6/937 pazar
tesi akşamına kadar devam edilecektir. 

Ruhsat tezkerelerini tecdit etmek iste yen satıcıların tayin olunan günlerde e; 
ki tezkere ve kontratlariyle beraber birer de fotoğraflarını alarak Kabataştaki 
İnhisarlar Başmüdürlüğüne müracaat etmeleri ve 7/Haziran/937 tarihinden son
ra tezkerelerini ycnilennyerek içki satanlar hakkında kanuni takibat yapılaca
ğı ilan olunur. (2430) 

----·---~-----·-----·----. ·--- -·-
1 1 

lslanbul Birinci iflas Memurluğundan: 
Yeni neşriyat 

'---------------- Müflis Rella Şirketi masasını alakadar 
eden bazı mühim meseleler hakkında ko-

T ı b ilmi ve meşhur nuşmak ve ma.s idare rnümessm tayin et-
hekinılerin mahareti mck üzere alacaklıların 19/5/937 Çarşam-

Tıb tarihine d:ılr şimdiye kadar blze bir ba guniı saat 14 de yapılacak toplanmada 
çok yeni c rler veren Doçent Dı-. A. S.ıheyl 1 hazır bulunmaları iliın olunur. (32535) 
Ünver, meşhur Semerk:ınd'lı Turk hekimi ve - .... ·- -· . . • . • • • . •... ~ •. _ ~. 
fi.ilmi Nizami! Aruzl'nin Çehıır ma1mle adlı lıi eziyetle bayıltıp kan kusturmıı.sı ve has
Furı i e erinın dorduncu mnknlesl olan cİlmi ı tasını bu illetten kurtarmasıdır. 
Tıb ve Hidayeti Tabiba 1 muallim Baki ııc Çok temiz bir b:ıskı lle ve muhtclıf reslm
blrlıkte turkceyc çevirerek kltab halinde !erle çıkan bu eser, tıb tarihi kutuphnnemlz 
bastırmUJtır. Eserde goze çarpan en biıyük için büyuk bir kazançtır. R. Ş. 
hususly t, bu mc~hur hekimin tıbbi hfıdlseler Avcılık ve Balıkçılık - Bu güzel ve zen -
üzerindeki uhlkfıye. leridlr. Bu hlk!\.yeler, gin mimderccııtlı mecmuanın 13 unciı sayısı 
bütun tıb aleminde tatbik edilen bir çok tc- çıkmıştır. 

davı usullerinin iptidai şekillerini naklet - Pratik Doktor - Bu aylık tıb gazetesinin 
mekle bernber çok şayanı dikkat ve alüknlı- 4 üncü sayısı çıkmıştır. 
dır. Bazan gulduğumuz, bazan acı duydu - Yeni Adam - 175 lncl sayısı çıktı. Bu nus
ğumuz hadiselerin hemen hepsi de, Nizamlı hada İsmail Hakkı, Semiha Uzun Hasan, H. 
Aruzı devrinin heklmli~ini en kuçük teferru- Avni, Adnan Cemil, Rıza Öztükel, Dr. İzzed
atına kndnr go terlyor ve o zamanki telak- din Şadan, Kerim Sadi, Andrc Old'in ynzıla
kllerle, tıp hareke lerini çok faydalı ı,ır şe- rı ne mı.mit anketine İsmall Habib, )' usuf 
kilde tesblt edıyor. Zlya ve Raif Necdet'in cevabları vardır. 

Dr. A. Suhcyl Unver tercümesine ve tab'ı- \'. u c e ı - Bu kultür mecmuasının mayıs 
na muv:ı!fak olduğu bu eserler, meşhur Türk mishası dolgun yazılarla çıktı İt;lnde Unl -
bek mi Nız:ımıı Aruzi'nln bir İranlı değil, oz \ersıte Profesörlerinden Honig'iıı, wm Du
ve t.emız bir Turk olduğunu da lsb:ıl ediyor. ınnt'ın, Hasan Ali Yucel'ln, Glonr.ni Pnpi
Hentız hakkı! ydmlanmnmış olan Türk tıb ni'nin, Dr. A. Suheyl'ln, Herman Grimm'in, 
tarihi bu ure ı 17 ncl asrın yeni blr sima- Tolstoy'un kıymetli yazıları vardır. Ronıeo 
sını d ha ayf l.ırı içine nlmış oluyor. ve Juliet adlı facia ilave olnrak verllmckte-

E er iki kı ma uynlmıştır. Biri tiırkcedlr 'ı dir. 
ve bir k hfışlyelerl ihtiva etmektedir. D.ğc- Fabrikatör ve i çRere iş verenin ve işçi-
n de fransızcaya tercume C'dllmlş kısmıdır. nln kanuni hak ve ödevleri: 
Nız mil Aruzi bu dbrt makale i içinde sıkı -ı Biıtiın fabrika ve ima!Utlınne sahip ve 
tırd ı tıbbi m ; l edrl rde :n şhur Türk miıstnhdC'mlerlle biıtün lşçllerın mutlaka 
he ri ol Ib S d n, Ali bln Abb:ı ı 

1 

edinmeleri ğerekli olan bir e erdir 
Mc u ı d n b k •a 1 r almı tır. Bu vak- İş veren ve işçinin bilmeleri 'e yapma -
al r kinde '1 nı d ati de Alt bin Ab- ları gcrrkll her şeyi ve yasak! rııı da hepsl-
ba ı c ı d mı ve ddetli bir şekilde nt, lşçllrrln yurüyuşil sıraslle pr tll~ ve su-
b IY ı en bir hastasını koşturarak, ı a1 cevaplı olarak gosteren açık lisanla ya-
çolde yalın :>nk yuruterek, velhasıl bin tur-1 zılmış bir rehberdir. 

SELANiK BANKASI 

Tesis tarihi 1688 

İdnre merkezi: 
İstanbul (Galata) 

Türkiyedcki şubeleri: 

İstanbul, (Galata, Yenıcami); 
İzmir, Mer<>in. 
Adana bürosu 
Yunanistandaki fUbeleri 
------~---

Sclfmik, Atina, Pire. 

• 
Her nevi banka mnameliitı 

İstanbul -.:e Galata şubelerinde 
ıdralık kasalar 

DİŞ TABİBİ 

iP TÜ O LU 
Ankara cııddesind~: M3SP.rret oteli 
karşısında (88) No. 1ı muu.yenehn
nesin le hergiin sllnt on dörtten 
(19) u kadar kabul ctmektedır. 

Son Posta Matbaası 

Neşriyat Müdürü: Selim Ragıp EMf:Ç 

SAH1PLI .. ı:l: A. Ekrem UŞAh.!.11...ıll.. I 
S Ragıp EMEÇ 

TÜRKiYE BiRiNCi 

TERAZi FABRI 

Her cıns 

Markaya 
dikkat 

Hassas, zarif ve mukavemetli 

Tartı ve ölçü aletleri 

Mamultıllnı tercih 

ediniz ve taklitle-

rlnden aak1nmız. 

AS 1 

terazileri 

Tahtakale caddesi No 68 Satış depolan : lstanbul, 

Kantarcılar cad. No 46 Marpuççular caddesi No 51, 

1 lstanbul l::elediyesi H:inları -1 
Senelik muhammen kirası 1200 lira o lan Karanğaç mezbahası içinde barsaic· 

hane ve Cümle kapısı karşısında 2 aralık mahalli bir sene müddetle kiraya \'e' 

rilmek üzere açık artırmaya konulmuş tur. Şartnamesi Levazım Müdürlüğünde 
görülebilir. İstekli olanlar 90 liralık ilk teminat mektup veya makbuzu ile ıs/ 
5/937 salı günü saat 14 de Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (2415) 

* * Keşif bedeli 1209 lira 90 kuruş olan Azapkapı çöp istasyonuna yaptınla~1' 
divar pazarlığa konulmustur. Keşif ev rakı ve· şartnamesi Levazı1,11 Müdürlüğii11 
de görülebilir. İsteklileı 2490 N. 1ı kanunda yazılı vesikadan başka Belediye fetl 
işleri müdürlüğünden alncaklan fen eh liyet vesikasile 90 lira 75 kuruşluk ilk ıı: 
minat makbuz veya mektubile beraber 12/5/937 Çarşamba günü saat 14 de pııı• 
mi Encümende bulunmalıdırlar. (B.) (2633) 
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Pariste neşredilen resmi tebliğ 
(Baş tarafı 1 inci sayfada) 

tnemleket önüne vazettiğı meseleler ü
:terinde görüş birliklerim mi.ışahede et
mişler ve Milletler Cemiyetinin zihni
Yetine ve usullerine aym suretle bağlı 
olan hükumetlerinin, ayni azim ile mü
tehalli bütün hükumetlcrlP itimatlı bir 
işbirliği halinde einniyctın takviyesine 
ve sulhün teşkilatlandırılmasına çalış
mak hakkındaki mütah1katJarını teyid 
eylemişlerdir. 

Paris, 10 (A.A.) - Aı.adolu Ajansı
nın hususi muhabiri bilchriyor: 
Başvekil İsmet İnöniı diin sabah Lon

draya hareket etti. İsta:.yonda Baş\·ekil 
~l~~. tarafından uğurlandı. Gazeteler 
nonu ile Fransız devl( t adamları ara
sında yapılan konuşm:ıJnrın büyük bir 
~rnimiyet havası içinric cereyan etti
gıni tebarüz cttiriyorla:-. Umumi mese
lelerde bilhassa Cem.yeli Akvam ve 
müşterek emniyet meselelerinde görü -
len fikir mutabakatından sevinçle bah
&ediyorlar. 

Matin, Pctit Parisien, üeuvre. Jour
~l ve Jur gazeteleri İsmet İnonünün 
Yüksek şahsiyetıni, Atatürkün en yakin 
arkadaşı olarnk memleketine ifa ettiği 

hizmetleri kaydediyor 'e görü§melerin 
suitefehhümleri dağıtm~ya. ihtiluflann 
yakında tamamen hallin'-. ümit yerdiği
ni memnuniyetle bıldi: .yorlaı. 

Petit Parisien Sanca;:ın idari teşki
latında itilaf olunduğunu, müşkülatın 
Suriye hududunun garnntısi üzerinde 
henüz de,·am eylediğim. Matin ise kat'i 
itilafın önümüzdeki Cenevre konsey iç
timaında olacağını yazıyorlar. 

Oeuvre, Milfmo mülakatından beri a
radaki suitefehhümün ~·alnız Sancağa 
inhisar eylediği fikrindedir 

Bu gawte diyor ki: cMühim olan ci
het Sancak gibi harici polıtika zihniye
tinde kafi derecede mutahakat olup ol
mıyacağmı bilmektedir k;, bu vesile 
ile icabında geniş bir sahaya teşmil e
dilebilecek bir karşılıklı yardım esası 
atıl~bilsin.> 

Ernuverl diyor ki: cGörü~eler tasfi
yesi bitmekte olan Sancak ihtilafından 
doğan fena havayı dağıtmaya yaraya -
caktır. Atatürkün ya:-tında. yurdunu 
kurtaran Büyük Şef, Panste Türk -
Fransız an'anevi dostluğunun devamını 
görmekteki samimi arL:~muza inanabil
miştir .• 

SON POSTA 

On iki terziye 
aynı günde elbise 
ısmarlıyan delikanlı 

On iki elbiseyi de para 
vermeden aldı ve kaçh, 

fakat yakalandı 
Emniyet ikinci şube dırek.törlüğü, bir 

)rnç gün evvel, bir dolanriırıcılık hadise
sine el koymuş, on, on iki terziyi kandı
rarak birer kat elbise cılen bir açıkgözü 
yakalamış, nezaret altına almıstır. Hadi
':ie şöyle olmuştur: E. H. isminde biri, şeh 
rin muhtelif yerlerindeki on ıki kadar ter 
ziye gidereek her birin~ avrı ayrı birer 
kat elbise ısmarlamıştır. Her terziye, pnı 
va günlerinde muntazam.ıtn uğramış, el
biseler dikilip bittikten sonra da, her bi
rinden birer bahaneyle parayı vermeden 
elbiseyi alarak kaybolmuştur. 

Dolandırıldıklarını anlayan teniler, 
birer birer polise müracaat etmişler, ya
na yakıla dertlerini anlatmışlardır. 

Polis. çok geçmeden, E H. yi yakala
mış. suçlu, cürümlerini ltiraf etmiştir. 

Hakkında tahkikata devam edilmektedir. 

Türkiye - Fransa -
Suriye muahedesi 

l) . . (Baştarafı 1 ind sayfada) 

._.. D .. k d .. w· d zar Tevkifhane firarileri u o ın sor pa D .. 
G .. .. / k · ıın de sorguya 

unu ev enece Çekildiler 
(Baş tarafı l inci ~ayfada) 

t ~ılıye, Maarif, Maliye ve Gümrük ve 
b~arlar vekilleri ile mr>huslar, Fransız 
~Yük elçısi Bay Ponsot, Balkan ve Kü

Nk Antant elçileri ile diğe>r kor diplo
~atik, Hariciye Vekaleti yüksek memur 
arı Ve sair birçok zevat bulunmakta idi. 

k liarictye Vekilimiz i~tanhulda üç gün 
aldıktan sonra Bükrcş tarikiyle Cenev

r:ye giderek Cemiyeti Akvam konseyi
tıın içtimaına iştirak edecektir. 

Bay Ponso 
Ankara, 10 (A.A.) - Öğrendiğimize gö 

re Fransız büyük elçisi Bay Ponsot, Çar
~atnba akşamı Ankaradan hareket ede
~tk Ve 18 Mayısta Pariste bulunacaktır. 

ay Ponsot, oradan Ccncvreye hareket 
l'decek ve ayın yirmisinde orada Harici
~e 'Vekili Dr. Aras ile temasa gelecektir. 

Suriye Başvekilinin beyanatı / 
b Seyrut, 10 (A.A.) - Suriye Başvekili 
~ada beyanatta bulu'1arak. Halayda 

1 
k ve Suriyeliler tarc.fından şekavet-

erde bulunulduğuna ve hudutlarda teca
\tüzler olduğuna dair ~ıkan haberlerin 
ço.k mübalağalı olduğunu söylemiş ve de
tnıştir ki: 

tir•Bazı münferit vakalar mevzuu bahis
. Bunun haricinde Hatayda her taraf 

takindir. Hataya ait asli muahede Ce -

pı lacağı zannedilmektedir. 
Dük dö Windsos (Kande) malikane· 

sine muvasclet ettiği ilk gün, akşam 
çayından sonra, misis Simpsonla ma -
likanenin bahçesıne çıkmış ve uzun 
müddeMenberi ayrı yaşadığı must3k
bel zevcesiyle kol kola bır gezint: yap· 
mıştır. 

Alınan çok sıkı tedbırlere rağmen 
her nasılsa bahçeye girmıye muvaffak 
olan bır Fransız fotografçısı, ağaçların 
arkasında gizlenmek suretile müstak· 
bel karı kocanın birçok resimlerini al· 
mağa muvaffak ol~ fakat neticede 
Dükün şahsi detektifi tarafmdaıı ya • 
kalanarak, Fransız zabıtasına teslim e· 
dilmiştir. 

Fotografçı Jean Monzon zabıtanın e 
linden yakasını kurtarabilmiş, fakat 
çektiği fotografları teslim etmek mec
buriyetinde kalmıştır. 
llgdnRs... . .. a. .............................................................. 
nevrede yapılır yapılmaz hudutların mü
dafaası hakkında Türkiye, Fransa ve Su 
riye arasında bir üçler muahedesi de ak
dolunacaktır. Hatay muahedesinin bu a
yın sonunda yapılıp bitmesi muhtemel
dir. 

Hindenburg faciasının ilk resimleri 

35 kişi . 57- " . . 
l nın o umu ıle nctırelcncn Hinden burg Zeplini faciasının belinogramla 

0 ınm11 ilk resimleri Av-rttpa gazetelerin de inti§ar etmi§tir. Yukanda: Balon ya
narken, aşagıda: Yandık tan sonra görülüyOT. 

Adanada yakalanıp evvPlki gece İstan
hula getirilen Tevkifhar.e firarileri Ür
küpJü Abdullahla Antakyalı Tevfik, dün 
birkaç defa sorguya çekilmişlerdir. Bu 
sırada bazı şahitler de dinlenilmiş ve 
yüzleştirmeler yapılmıştır. Fırar vak'ası
nı müteakıp bu tahkikata memur edilen 
müddeiumumi muavini, bugün de sor
guya ve tnhkikata devam edecektir. Dün 
akşam üstü kendisile görüştüğümüz İs -
tanbul müddeiumumisi Hikmet Onat, şöy 
le söyledi: 

- Yeniden sorgu ve tahkikatla orta
ya konulan vaziyet hakkında, yarın - bu 
gün etraflı olarak izahat vE'receğim. Yal
nız, şimdiden şunu söyliyE'bilirim ki her 
ikisinin sorgusu da, bizim kendileri ya
kalanmazdan evvelki tahkıkatımızın isa
betini teyit etmiştir. GerPk Abdullah, ge 
rek Tevfik, kapıdan değil, pencereden çık 
tıklarım söylemektedirler. 

Tevfik kimdir ve mçm 
tevkifhaneye girmiştir? 

Tevkifhane firarilerinden Tevfik hak
kında dün ağabeysi Ged~ldi erbaş üst ça
vuş Reşat Karabay bize ~ malılmatı ver
miştir : 

- Tevfik hakkında yazılanlor yanlış
tır. Tevfik amcasını veya amcazadesini 
öldürmemiştir. Tevfik babasının amca 
zadesi Mehmet Saffeti füdürmekten maz 
nundur. Henüz ne muhakeme edilmiş, ne 
de mahkum olmuştur. Bımıın için kendi
sine katil sıfatı verilemez. Kaldı ki Tev
fik isnat edilen bu cinayPtin faili değil
rlir. Öldürülen Mehmet Saffet Suriyede 
yabancı bir hükumet hP.~ahına teşekkül 
eden bir casus şebekesini!'\ elemanlann _ 
dandı. Bunun için SuriyE. vatanperver
leri tarafından 936 yılı ~onlarına doğru 
öldürülmüştür. Bizim babamız İstikial 
mücahedesine iştirak etm1ş bulunduğu i
çin biz mandater hükumetın müstemle
ke. memurları tarafındnn Hatny hudutla
n dahiline sokulmuyoruz. Gel'ck ben, ge 
rek diğer kardeşim Salahattin Karabay 
Türk ordusunda hizmet edıyoruz. Anam. 
ben ve kardeşlerim Türk tebaasındanız 

Tevfik te tevkifine kadar Defterdarda 
askeri dikim evinde çalışıyordu. 1934 se
nesinde Levazım yüzbaşısı Bay Zühtü
den bir ay izin alarak Hatayda amcası 
Hüseyin Hüsnünün yanımı (?itti. Bir ay 
sonra avdetle gene diklrnhanedeki vazi
fesine devam etti. Babasının amca za
desi Mehmet Saf! et 936 sonlarına doğru 
Suriyede öldürüldüğü uıman Tevfik 1s
tnn bulda bulunuyor ve Dıkimhanede ça 
lışıyordu. Binaenaleyh Tevfi.~in bu cina
yeti işlemesine maddeten imkan yoktur. 
Bunun için kendisine katil sıfatı verile
mez. Esasen firar etmeseydı şimdi tahli
ye edilmiş bulunacaktı. Çünkü tevkifini 
icap ettiren suçun faili olmadığı anlaşıl· 
mış bulunuyor, muamel~si de tekeınmül 
ediyordu. 

Tevfik neden firar etmiştir? Bu sualin 
cevabını verecek vaziyette değilim, maa
mafih orada pehlivan Ömer isminde biri
sıle kavga etmiş. Onda'1 korkuyormuş, 
beliti de bu korku firarıM Amil olmuş bu 
lunmaktndır. Şimdiki halde ben bundan 
başka bir sebep düşünemıyorum. Henüz 
kendisile de görüşmediğim için sizden 
fazla malQmata malik değilim. 

Sayfa 11 

KORKU HiKA VELERİ 
(Baştarafı 6 ıncı sa!rlada) 

Linda ondan ayrıldı. L~in 'kalben gene 
ona bağlı kalmıştı. Ben buna aldırış et
miyordum. İradem, azmım saye>sinde ken
dimi Lindaya sevdirebilr>ceğimP emin -
dim. Bir mektep -çocuğu gibi, kadınların 
nelerden hoşlandığını yeniden öğrC'ndim. 
Lindayı kat'iyyen sıkmıyordum. Ona kar
şı çok dikkatli davranıyor, yavaş yavaş, 
onu kendime ısıtmıyor, Çanning ile a -
ramızdaki farkı tebarüz ettiriyordum. 
Nihayet evlendik. Lind:ı, evleneceğimiz 
gece ağlamış. Bunu bana söylediler, al -
c!ırmadım. Ona karşı gene hürmetkar 
kaldım. Çanninge gelince, onu, eskiden 
olduğu gibi her zaman görüyorum. Evi -
mize gelmesini menetm~ıTuştim. Ondan 
bir korkum yoktu ki! .. Hatta onun daha 
sık eve gelmesini istiyordum. Böylece 
Lindaya mukayese imka'lları veriyor, ve 
her sahada Çanninge galebe çalıyordum. 

Tresk sustu. Elini boğazına götürdü. 
Belli idi ki rahatsız oluyordu. Acaba bo
tazına ne olmuştu? Glin bunları düşü -
r.ürken, Trask haykırdı. 

_ Fakat, öldü, öldü ve Lindayı tekrar 

elimden aldı. 
Glin teselli edici bi~ tavırla cevap ver-

di: 
- Zaman her halde bu hatıralan sil-

miştir. Ne çıkar? 
- Hatıra mı? Siz de mi hatıra sanıyor

sunuz? Siz de bir hayalperestsiniz. E -
vet. Bir hayalperest. Halbuki ben deği -
lim. Ben pratik bir adamım. Ben, ha -
yalJerle değil, hakikatlerle meşgul olu -
yorum. Mesela, Çanninin bu evdeki mev
cudiyeti ile! 

Treskin gözleri hadakcılarından fırla
mıştı. Glin mükalemeyi değiştirmek is
tedi. Muvaffak olamadı. '*- O öldüğü zaman, ben hasta idim. Ö
lüm haberini gazetede okudum. Doğrusu, 
memnun oldum. Fakat ertesi günü onu o
damda görmeyim mi? Gülerek bana yak
laştı. Başucuma oturdu. Ben hümmalar 
içinde yanıyordum. O, bır hastabakıcı 
gibi bana ilaç vermeğe kEıJkışıyordu. O
na dilimi çıkanyor ve esen öldün. Artık 
t1urada işin ne?• diyordum. Onunla alay 
ediyordum. Artık ondan bir tehlike gel
miyecek sanıyordum. Meğer ne aldanı -
yormuşum! Nekahnt devresini geçirmem 
için beni buraya getirdiler. O da benimle 
geldi. Peşimi bırakmıyordu. Artık kı -
zıyordum. Onu kovmak istiyordum. Fa -
kat kimseye dert anlatmam imkanı yok
tu. Herkes, onu görmed;wni iddia edi -
yordu. Lakin, benim bir köpeğim var -
dır, bilmem hatırladınız mı. bir kurt kö
peği! 

- Evet. 

- Onu, Çannigi görmeP,e alıştırdım. 

Çanning odaya girer girmez, köpeği ça -
ğırıyor, onu gösteriyordı.ım. İlk zaman -
far, köpek te bir şey görmüyordu. İşa -
retlerle, ona, bu mel'un Çanningin mev
cudiyetini gösteriyordur!'- Pencerenin ya
nma mı gitti? Hemen köpeği oraya gö
türüyordum. O zaman Çanning pence -
reden ayrılıyordu. Lindanın yanına so -
kulacak olsa. köpeği oraya sevkediyor -
dum. Köpek, yavaş yavaş benden kaç -
mağa başladı. Zira, korkmağa başlamıştı. 
Evet. Köpek te korkuyordu. 

- Fakat sizden korkuyordu. 

- Hayır. Çanningi ona ~österdiğim za
man ondan korkuyordu. Tüylerinin eli
min altmdn diken diken olduğunu hisse
diyordum. Hırlamağa bac;Jıyordu, atıl -
masm diye onu zorla tutuyordum. Ni
hayet, yalnız olduğumuz bir gün, yani, 
ben, Çanning ve köpek yalnız olduğumuz 
bir giin, gırtlağıma atıld1 ve beni yara
ladı. 

- İyi ki öldürmedi. Znvııllı hayvanı 
clcli etmişsiniz. 

- Hayır, deli etmedirr.. Çanr.ingin em
rile gırtlağıma atıldı. 

Glinin sinirleri artık bozulmuştu. Yap
tığı uzun seyahatten sonra bu garip ve 
ıssız evde, bir deli ile başbaşa kalmak 
kolay değildi. 

Tresk devam ediyordu· 
- Ben hayatımda hiç korkmadım. Fa

kat köpek gırtlağıma atılınca, korkuyu 
ımladım. Çanning ile müc-adele edemiye
cektim. Ona karşı bir silahını yoktu. O
nu yaralıyamazdım, tutamnzdım. Yerimi 
ona bırakmadan başka <.:arem yok. Siliih
larımız müsavi değil. Lakin, ben bu mü
savatı temin edeceğim. 

Bu esnada, Linda, dinlenmi~ bir yü7Je 
içeri girmişti. Kocasına yakla~tı. Onun 
sakin halini görünce: 

- Evet, canım. Yann, Mister Glin ili 
ava çıkacağız. 

Glin kalkmış, pencereve yakl~mıştı. 

Dışarıda, harikulade bir manznra vardı. 
Denizden bir sis yükseliyor ve gözle giJt 
rülecek bir sür'atle etrafa yayılıyordtL 

Döndü: 
- Etrafı, dedi, sis ba~ıyor. Bntaklık ta 

~is altında kaldı. 

- Ağaç görünüyor mu? , 
- Görünüyor. Amma, etrafını bir in:4 

Ean göğsüne kadar yükseklikte sis sar .. 
rnış. Denizin üzerinde yüzen bir dal par
çasına benziyor. 

- Yarma kadar dağılır merak etme
yiniz. Ben gidip köpekleri hazırlamalarJ 
için emir vereyim. 

Tresk dışarı çıktı. Linda ile Glin, pen.ı 
cereden onun bataklığa do&tru yürüdü • 
ğünü gördüler. Linda kocasının nereye' 
''e niçin oraya gittiğini anlıyamıyordu. 

Bataklığa gelip te, vücudunun kaybol • 
duğunu, sis tabakasının üzerinde, y~ 
başının ilerlediğini görünce haykırdı: 

- Cim! Cim!.. 
Fakat Tresk bir şey duymuyordu. ~ 

nizin üzerinde yüzen bir dal parçasına 
benziyen ağaca doğru ilerliyordu. Sonra. 
sis mi yükseldi, yoksa o mn batmağa baş• 
Jadı, bilinmez, kayboldu. 

Glin kucağına düşen Lindayı kanape-
ye götürürken: 

- Ah, diyordu, ne diye onu bıraktımf 
Çanning ile müsavatı temin edeceğim de-; 
rnişti. 

Lindayı kanapeye yatırdı. Kadın bayıl.ı 
ınamıştı. Elile işaret ederek su isteclli 
Glin, masadan sürahiyi alırken, pence • 
renin kanadı, rüzgarın tesirile olsa gere!f 
açıldı. Odaya sis doldu, Linda, bir ham • 
!ede kanapeden sıçradı. Sis, onun üzeri 
ne doğru ilerliyordu. Bir an içinde vü 
cudunu sardı. Glin, dehşetinden dışarı 

uğnyan gözlerile ona bakarken, Lind.s 
vahşi bir kahkaha ile güldü ve: 

- Cim, dedi, Cim geldi! 
Ve bu sefer boylu boyuntı yere düştü. 

Ecnebi ajanları 
Ve bir hakikat 

(BQ§tarafı 3 üncü sayfada) 
dır. Bazılarına göre ise, bu kasabayı ya• 
kanlar, ihtilalci sendikalio;t anarşistlerdir .. 
Röyter Ajansının Franko kuvvetlerile 
beraber bulunan mümessili. bu işin me
suliyetini anarşistlere yükletmekle, hi?lı 

kumetçi kuvvetlerin nezdinde bulunan 
Röyter mümessili ise,bu hadiseden Fran1 
ko tayyarelerini mes'ul saymaktadır. Bu 
hakikat, her ne pahasına olursa olsun 
Anadolu Ajansını ecnebi haber esaretın 
den kurtarmanın lüzumunu. bize, bir de 
fa daha öğretmiş oluyor. 

* Umumi hizmetler ve ammenin menfa· 
ti ile alakadar işleri millileştirmek za .. 

lnglllz kömUr 
madeni erini 

: devlet ahyor 

rureti yeni değil -
dir. Fakat zama -
nın inkilabatı, bu 
zarureti, bazı ah • 
vah.le mübrem bir 

ıhtiyaç haline sokuyor. Hususi eşhasın e.... 
Jinde bulunan İngiliz kömür madenleri .. 
nin devlet tarnfından satın alınmasına 

karar verilmesi, lüzumu tezahür eden bu 4 

nevi zaruretlerden biridir.-. Çünkü bu ma
<.lenler, zaman zaman devlet yardımına 
ihtiyaç görmekten vareste kalamamış bu
lunmaktadırlar. Bu sebepledir ki, bu nevi 
bütün İngiliz kömür madenlerine, top 
yekun bir kıymet biçilmiştir. 

Bu kıymet, rakamla ıfad<:: edilince 
(66,450,000) İngiliz lirasını bulmaktadır, 
Bu rakamı elde eden heyet, bu maden
Jerin son on beş senelik istihsalatını ve 
satışlarını nazarı dikkate alarak bir va • 
sati çıkarmış ve umumi senelik satış vn
sotisini de (4,430,000) İngiliz Jirısı olarak 
tesbit etmiştir. 

Baldvin hükumetinin bu kararma mu-
halefct edenler, pek az muhafazakar ile 
.sağcı, yani koyu muhafazakarlardır. Di
ğ~r partiler, bu kararı tas\·ip etmişlerdir. 

Selim Ragıp Emeç 

Bir tayyareci öldü 
Faris, l O (Hususi) - Meşhur Fran· 

sız tayyarecisi Rene Pulen, bır uçuş es· 
nasında düşmüş ve kaldırıldığı Versayl 
askeri hastanesinde ölmüştür. 

Harcırah k2nunu projesi 
- Cim, dedi, ne memnunum bilsen. Ankarn, 10 (Hususi) - Yeni harcırah 

Her halde Mister Glin ile görüşmek seni 1 k?n~n~ projesinin hazırlanması tehir e-
biraz ferahlandırmıştır. l dılmıştir. 



Beğendiğin iz kadın ve 
erkek tipleri hangilCridir? 

- 303 -
Kadın eşinin nazarım yalmz 
kendi üzerinde toplamasını 

bilmeli t 

- 307 -

Güzel kadm erkeğin yaradıhşm
daki karakter ve evsafı haiz 

olan kadındır 
Hayalimde yaşattığım kadın şudur: Kadın yaradılışında erkeğin bir cüzü 
Böyle bir kadının sarışın veya esmer tamı olarak halkedilmiştir. Güzel kadın 

olması benim için bir mahzur teşkil et- .da, erkeğin yaradılışındakj k~r~lder ve 
mez. Çünkü bunların bin vefasızlığı, di- . evsafı haiz olan kadındır. ~u ıtıb~.r~a ka
geri de vefasile kalpte ayni hissi tevlit dının güzelliği de ~hsa g~re ~e~ış~. ?
ederler. Hayat hakkında az çok fikir e- mumiyetle bulundugu muhıtte -~yı b~~ su.k 
dinmiş, kadınlığın mevkiini, vezaifini id se bırakan, cazibeli, ~evıun vucu_t~u, kı
rak etmiş, hayat arkada~ınm gö?ünü yal bar ve masu~ ç~hrclı_ ka~m tah_sılı ve _o 
nız kendi üzerinde toplamak için her gün nisbette temız hır secıye ıJe en ıdeal bır 
yeni, bambaşka taraflarını gösterebilecek kadındır. . 
kadında orta bir boy, mütenasip bir vü- Anadoluhısarı Otağtepe N. Tonguç 
cut ta bulunmalıdır. - 308 -

Fatihc~':::s~mıi~a;u~~=selim Erkekte kafa zenginliği lazım 
- 304 - Anketiniz çok hoşuma gidiyor. Bu se-

Erkekte yüz güzelliği da vgil, heple sualinize cevap verıyorum: Erke
ğin yok boyu uzun, yok omuzu geniş di-

ahlak güzelliği ararım1 ye birtakım şeyler saym;ık lüzumsuzdur 
Hayalimde yaşattığım erkek tipi: Bunlar görünüşten başkn bir şey değil-
Erkekte güzellik ve çirkinlik aranmaz. dir. Asıl aranması lazımgelen kafa zen

Erkek yalnız yuvasını mes:ut bir yuva ginliğidir. Kafası kuvvetli olan erkek 
haline getirsin, kafidir. hem kendini, hem de eşini mes'ut ede

Bence, erkekte yüz ve vücut güzelli - bilir. Kafası zayıf erkek ise ne kendini, 
ğinden ziyade seviye ve ahJak güzelliği ne de eşini bahtiyar edebilir. 
mevcut olmalıdır. Her gün renkten renge giren, bukale-

Yuvasını ve yavrularını mes'ut eden ınun erkeği hiç sevmem. Erkek ciddi ve 
bir erkek, yavrularının bütün ihtiyaçla- vakur olmalıdır. İşini, eşini, evini yuva
rını temin eden şefakatli bir baba olma- sını bilmelidir. Herşeyde ifratkar olma
h, yaşamasından hem muhiti, hem de in- malıdır. Şımarık, çok laübali, cıvık erkek 
sanlık istifade etmelidir. Kazancı ayda ne kadar güzel olsa denilmez. Son söz pa 
60 - 70 lira olmalıdır kı yuvasını rahat ra kazanmasını da bilmelıdir. 
yaşıtabilsin. Fazla olması saadetinin art- Salkımsöğüt: Enise 
ması demektir. 

Ankara: G-ursu 
(Sar:h adres ve isminin 

istemem4tir) 

- 305 -
Güzel kadmm rengi 

şekli olmaz. 

ne pini 

va 

disine tapındırabilmek kunretini haiz o
lan kadındır. Onun rengi ve şekli yok
tur. 

Çankırı: N. K. 
(Sarih adres v~ i~rninin nıfrini 

istemem~tir) 

- 306 -
Kadm kıskanç olmah 

Beğendiğim kadın tipi şudur: 
Boy orta, ufak ve tombul eller, siyah 

kıvırcık saç, ela göz, çehrf' uzunca, ağız 
burun ufak, dudaklar ince, balık etinde, 
tahsili benimkinden az olmalıdır. Ev it
lerini ve yavrularına bakmasını bilme
li, ağır başlı, sıcak kanlı, kıskanç olma
hdır. 

Y cılova: S. E. C. 
(Sarih adres ve ı.çminin nefrini 

istememiştir) 

Son Posta'nın Tefrikası: 30 
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L ug ünk J a.. rogram liiil5'iii;m;;lılıııi~-..... iııııl .. 11Mllııııliiıl .. 

11 l\layıs 937 : Salı 
iSl'ANBUL 

Öğle neşriyatı: 
12.30: Plfı.kla T ürk musikisi. 12.50 Hava -

dls. 13: Beyoğlu Halkevı Gösterlt kolu tara-
tından bir temsil. 
Akşam neşriyatı: 

17: İnkllfıp dersleri: Üniversiteden naklen 
Yusur Kemal Tenglrşenk tarafından, 18,30: 
Plakla dans musikisi, 19,25: Konferans: E
minbnü Halkevl neşriyat kolu namına Nus
ret Sefa, 19,50 Konferans: Spor fevaidl hak
kında Bay Sami Karayel taratmdarı, 20: Bel
ma ve arkadaşları tarafından Türk musi
kisi ve halk şarkıları, 20,30. Bay Ömer Rıza 
tarafından arapça söylev, 20,15: Cemal Ka-
11111 ve arkadaşları tarafından Türl.: musi
kisi ve halk şarkıları: Saat ayarı, 21,15: 
Orkes tra, 22,15: Ajans ve borsa haberleri, 
22,30 : Pakla sololar, opera ve opel'et par
çaları. 

YARINKİ PROGRAM 
12 Mayıs 937 : Çarşamb& 

iSTANBUL 

10/5/937 

FIATLAR . 
C 1NS1 1 Aşağı Yukarı 

K. P. K. P. 
Buğday yumuşak 6 22,5 6 25 
Buğday sert 6 21 6 2-l 
Arpa Anadol 3 38 4 05 
Arpa Kars 4 JS o 
Çavdar Ana dol 4 25 4 30 
Çavdar Trakya 4 20 1) 

Yapağı Anadol 52 Ol) 00 00 
Afyon ince 5noo 580 
Peynir beyaz 25 00 29 ıs 
Peynir kaşar 47 20 55 00 

PARALAR -~·~~~~~----~~~~~---· 

1 BterUn 
1 Dolar 

20 Fransız Fr. 
20 Lire~ 
20 Belçika l'r. 
20 Drahml 
20 İsviçre Fr. 
20 Leva 
1 Fllorln 

20 Çek kuronu 
ı Avusturya ŞL 
ı Mark 
1 Zloti 
ı Pengü 

20 Lev 
20 Dinar 

Ruble 
l İsveç kuronu 
1 Türk altını 
ı Banknot Oa. B. 

Alış 
626.ti) 
123,-
110.00 
120, 
00. 
19. 

570. 
20. 
63. 
70. 
23.00 
25. 
20. 
n. 
12,00 
52. 
00. 
30. 

1059 
253, 

Satış 
626.00 
126.00 
114.~ 
12S. 
84. 
21. 

575. 
21. 
66, 
7S. 
2S.OO 
28. 
21 
24. 
14.00 
52. 
00. 
52. 

1060. 
254. 

-
ÇEKLER -

Londra 
Nev-Yorııt 
Parla 
M11Ano 
Brüksel 
Atlna 
Cenevre 
Bofya 
Am.aterdam 
Prat 
Viyana 
Madrld 
Berlln 
vartova 
Budapeşte 

Bükret 
Belgrad 
Yokohama 
Moskova 
Btokholm 

Açıhş 
624,SO 

0.7904 
17.595 

Kapanı' 
625.00 

0,789S 
17.70 

15,0136 ,ıs,°'*' 
4.6815 4.677S 

87.51 17.44 
S,455 1,4S2S 

64.0512 6'.. 
1.439S 1.4'84 
2'l.6870 22,6688 
4.21~ 4.2096 

13.8510 U.84 
1.9662 1.9'50 
4.168t f.1650 
S.9792 J.9760 

101.6060 101.sı 
S4. 9475 S4.S2 

2.7150 2.748' 
24.ıs ıt.1m 

3.1060 S.1036 

00.00 
00.00 
0,00 

00.()( 
00.00 

00.~ 
00.00 
t.09 

00,00 
00.00 

Demiye getiren bir eda ile başını çe· ni yiyen üziln\üyii ona da anlafaeal:~ hepsini şu bir saniye i~İnde hatırlatarıt 
viriyor, ona doğru bakıyordu. tı. Lebibe, ellerinin birisini onun avuf tekrar yaşatan, sonra da adetl imZala· 

Kış bahçesinin pencereyi andıran larından lcurtar<tı:; :san.ki onu sustur • yan, mukaveleye bağlıyan tatlı bir ed• 
camlarından bir kaçı açıktı: Turhan bu mak istiyormuş gibi parmaklarmm ile gülümsedi. 
açık camların kenarına dayanmış, göz· ucıyla ağzını kapattı: Nüveyre de sanki kendim tutamıyor 

Bu kadar fazla romantik olmıya ne 
Jüzum var? .. 

ieri uzaklarda kayboluyordu. Lebibe - Hiç söylemeyiniz, daha iyi... Bir gibi büsbütün gülüyordu. 
Yazan: Kemal Raırıp de yanında idi. Dakikalar geçti; ikisi tek kelime bile bütün o söylenıek iste· 

- Bilmem, diyor<iu, pek karışık iç· de susuyordu. Bir aralık genç kiz, ar - diklerinizin şiirini lekeleyebilir. Zaten, 

O aralık Lebibe de yanlarına gelmiş
ti: 

- Ne var, bir köşeye çekilmiş neler 
konuşuyorsunuz, yoksa beni mi çekiş· 
1iriyorsunuz?. 

Nüveyre atıldı; gözünün ucu ile Tur
banı gösterdi: 

- Aman abla, dedi, neler söylüyor 
bilsen... Hani ya zengin kadınların bir 
korkuları vardır, kenrlilerile evlenmek 
isteyen her erkekten şüphelenirler, aca 
ha beni param için mi istiyor, diye üzü
lürler ya ... O da tutturmuş, eğer ken· 
disinin bugünkü mevkii, serveti olma
sa imiş günün birinde hayat ortağı diye 
seçeceği kadın, onun bu mahrumiyet
lerine göz yumar mı imiş? .. 

- Yalan mı, sen olsan öyle düşün -
mez misin, ben de böyle değil miyim). 
Neden ayıplayorsun? ... 

Turhan, lakırdıyı değiştirmiye çalış· 
tı. Pek üzgün, pek de kırgın görünü -
yordu. Lebibe b ile: 

- Neniz var, ne oldunuz? .. 
Diye sordu. 

-10-
tim, galiba ondan olacak ... Biraz ba - tık dayanamamış gibi: ne lüzumu var?. Ben de biliyorum; on-
şım da ağrıyor... - Sahi, neniz var bu akşam?. dedi. larm hepsini sizin kadar ben de ken - Turhan o gece hemen hemen hlç ~· 

- Vah vah ... Akşamdan beri ne ka· Turhan da başını çevirdi. Uzun uzun diınde duydum. Sonra, sırası gelince, yuyamadı. Ertesi günü ınatbıaya git~· 
dar iyi idiniz, ne kadar neş'eli görü - onun yüzüne baktı. Yutkundu. Ne söy- annemin, babamın ellerini öperiz; hep· Ö$Je saetı geldiği zaman içi içine sıS' 
nüyordunuz. Kabahat bizde oldu; biz liyeceğini bHmiyor gibiydi. Söylemek sini anlatırsınız. mıyordu. . 
zorladık. Rahatsız olacağınızı bilsey - isterse de birtürlü anlatamıyacak, so - Turhanın, ateş gibi yanan dudakları, - Artık hiç telefon etmesem? .. Bıt 
dik ... Geliniz, isterseniz biraz şuraya nunu getiremiyecekti. Yeniden birkaç o ince parmakların üzerinde korka kor- daha yüzlerini görmesem? .. Hiç olınB_~· 
çıkalım; hava alırsınız. dakika daha öylece ikisi d~ses çıkarın:l ka, koklaya koklaya dolaştı. sa, bu böylece tatlı bir hatıra gibi bll. 

Salonun arkasında kış bahçesini an- dan durdular. Genç kız birdenbire eli- Bu kadarı ikisine de elvermişti; bir- tün ömrümce yaşasa ... 
dıran, camla bölünmüş bir yer vardı; nin üstünde bir damla islaklık duydu. likte içeriye girdiler. Turhan artık hiç Diye düşünüyordu. a 
oraya girdiler. Birkaç dakika sonra Başını kaldırdı. Salondan oraya kadar kimsenin yanında duracak gibi değil- Yalnız kalır kalmaz, gene teiefOfı,. 
Nüveyre içeriye, misafirlerin ynnına gelen ışıklar, Turbanın gö7.lerinden sı· di; gitmek istedi. Kendi kendine dert- koştu. Lebibe de onu bekliyordu. :Ar ,. 
gitti; onları yalnız bıraktı. zan, yanaklarından aşağıya süzülen !eşecek neleri vardı. Bülent: tık birbirlerini anlamış, pek eskiden 

11 Lebibe bu akşam, her zamankinden ya~ları ifşa ediyordu. - Acelen ne? .. Daha erken ... Bera- beri birbirlerine bağlanmiş gibi cand~ 
daha kıvrak, daha canlı görünüyordu. Birbirlerine biraz daha sokuldular. ber giderdik. konuşuyorlardı. 
Birbirlerini tanıyalı şurada k~ç gün ol· Genç kızın parmakları, Turbanın elle- Diyecek oldu; o da söz geçiremed:. Söz arasında genç kız dedi ki.: . e" 

muştu? .. Öyle iken aralarında, yıllar - ıinden kaçamadı! Avuçları:t?ın içinde Lebibe ile Nüveyre kapıya kadar bcra- - Akşam üzeri babama su ge!'~te 
danberi birbirine kaynaşmış kalpleri kayboldu. Öylece kaldılar. içeride mi· her geldiler. Genç çocuk, onların yüzü- ğe gideceğim; işiniz yoksa, hırlı., 
bile kıskandıracak bir anlaşma vardı. safirlerin gürültüsü duyulmasa; arada ne bakmıya bile korkuyor, çarçabuk Büyükdcreye kadar gider gelırdık···· 
Bunu şimdiye kadar ikisi de bir türlü bir: şuradan kaçıp gitmek istiyordu. Lebi- Kaçta çıkabilirsiniz? .. Gelıp sizi ner4"" 
ortaya vuramamıştı. Fakat bu akşam - Çitlenbik nerede?. benin elini sıkarken gözgöze geldiler. den alayım?.. k ri• 
genç kız, işte o gizli kaynaşmayı bile Diye bağrışanların sesi onlara kadar Çit1enbik, sanki şu on gün içinde bil- Onun otomobil kullanmak mera 1 il• 
ifşa edecek kadar sokulgandı. Arada gelmeseydi, kim bilir daha ne kadar tün konuştuklarını, kaçamak bakışlar- vardı. Saat tam beşte Karakbvctıı. t> 

ı ~u ve'/" bir: böylece kalacaklardı. la birbirlerme anlatmak istedikierini, yük saatin altında buluştu 11 ·••rf· 
- Haydi artık söylesene ... Bunu ilk Turhan, bir aralık yavaşça doğruldu. ~nra 'demin kış bahçesinde başbaşa re de beraberdi. Sarıyere l<adar 1'' · 

önce söylemek bana düşmez ki... Artık ne olursa olsun, için için kendisi- kaldıkları zaman aralarında geçenleri. (.Arkuı .,.r) 
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ittihat ve Terakkide on sene 

iTTiHAT V'Ecü kiERAKKlilN SONU 
TalAt, Enver ve Cemal nasd kaçtılar, nasll öldüler? 

Yazan: Eski Tanin Başmuharriri Muhittin Birgen 

Ali Kemal Millicileri mahvedecek yeni 
hir kuyucu Murat .Paşa arıyordu 

l'ad~da. bir çiftliğe giderek, a· yordu. Eğer onun elinde olsa, saraya Rauf beyi de vaziyetten haberdar edip 
Yaz.1 ır Istanbula gelerek Yeni Günde girip çıkan baldırı çıplaklarla bu işi dikkatini celbettik. Fakat, onun başın
derd~zar, bunlara karşı mücadele e- başarabileceğine emin bulunsa bunu da gazete alakası, benim başımda da 
i§leri · Sonbaharla beraber çiftliğin yapacaktı. Fakat, emin değildi. çiftlik vardı. Sonra, her ikimızin başın· 
sık in azalmış olduğu için İstanbula sık Hemen kamilen Kemali!erden mü - da da aile ve maişet düşüncesi bulunu-

13u ın;:k kolay oluyordu. rekkep olan meclis topland1ğı zaman Y?rdu. Her ikimiz de, yarım tertip 
llürr· a valden, gerek saray, gerek çok geçmeden \'azıhan görüimeğe baş- hır hazırlıkla yola çıkmağa karar ver· 
diler?it~ ~e İtilaf hiç memnun değil - ladı ki bu işin şakaya tahammülü yok· dik ve bir çarşamba günü için hareketi 
bir bi ılafçıların ellerine kırk yılda tur. Arkasını Ankaraya dayamış olan kararlaştırdık. 
lflsındr fırsat geçmiş, şu ittihatçılık be- meclis, bir yandan kanun dahilinde 1 Fakat, talih bizim kararımızdan ev
ll"ıişleran ınernleketi temizlemek iste · geçen şeylerin mes'uliyetlerini ararken vel yürüdü. Benim tahminleri~ kafi 
1afa ı( fakat, hunlar, bu defa da Mus- diğer taraftan da meşrutiyet ve demok· acrecede bedbinane değilmiş, Ingiliz -
tak 0 ~.ınaı Paşanın etrafında toplana- rasi usulleri dahilinde hale ve yaziycte ler bizde~ evveı davrandılar, ve bizden 
ft..li '1\.. n arın başlanna bela olmuşlardı. hakim olmak istiyordu. O zaman, Ali evvel harekete geldiler. 

bir ne:~aı, «Bu ittihatçılık, dıyordu; ~~m.~l . fe~~ada başladı; saray t~laş~ lstanbu:un işgali 
~lllizl hastalıktır. Bunları tamamen duştu, Ingılızler de, oyunun tehlıkelı Martın on altı .. .. b hl . 
k eınedikçe 1 . 11 . d b' k' 1 ld ~ 1 d 1 0 ncı gunu, sa a eym 
Urtar.ınak kab'lmde~ e~etı e erın .. en ır şe ıbl a .~ışk o ugunu anda ı kar.b. erkenden, İstanbula inip harekete ait 

onlarla b ı egıldır!• onlara gore, zaman u uç uvvet arasın a S'1 ı ır son tertibatı alın kıl 
1 

lm k 
~r ıne 

1
eraber olmıyan, onlarla bera- temas başladı. Saray istedi, Hürriyet üzere trene geldi-~ a meşguB ot a 

'' ın eketi b' ın· ·1· .. t 1 k · 1't ·1·f t 'k tt' 1· ·ı· 1 h ap gım zaman, os ancı-,;aPrnı" ır gı ız mus em e ·esı \'e ı a eşvı e ı, ngı ız er es da, trenlerin işlem d' - . h b . . ld h ., a razı b 1 h k . t' t 1 . e ıgı a erını a ım. 
b~tçı idi, }fa}b ~· u~~~~an ;~. ~"· ıt r ya~ ı a\ h k t' t tk'' d' d ]~in ne olduğunu anlamak üzere, he -
l'Usbütün Yen'ub~· ha ı atte udr ·ıyl\e1:le G" ~n, du akr~ ·eb ı . ~ lı{ e ıyoı:.dudmt men bir arabaya atlayıp Kadıköyüne 
'Yet h ı ır areket var ı: ı - oruyor um ı u ışın uzun mu e indim. Yold ... gide k 1· t b 

1 
.. ı·· 

d. areketi b h . d . . k" d M tl k "' r en s an u us un· ıren u , u areketı kuvvetlen - evam etmesı ım ansız •.r. u a a de tayyareler uçt - .. .. d 
nsurıa . . . . 1 k b' l k b d f İ T l ugunu goruyor um. 

seriyet teşkil r :f;I:de ıttıhatçı arın e . dır ~eybo ı3ca ·, b~ ke a, ?~ı ız e~.' ~ey- Arabacı b.ana biraz malumat verebildi: 
~~kla berab e . .ıeri muhakkak ~~ . ı an a ul unan ır ~s; mltın~anı .. ırl am "Galiba, Ingilizler şehre asker çıknrı-
~Uk b' er, ıttıhatçı olmıyan bu - ede top ayıp gene ma a) a gonc ere - YOrlarmış Büt.. . 

ır kütı d kl d' ., · un vapurları trenler• 
tniUi bi e e beraberdi. Türkiyede cc er ı. tramvayları durduı l , ' d d' K ., 
k r devlet k k . t' 'k' I muş ar.:. e ı. a-

ongrenin _unna l~ ~yen ve 
1 1 ngilizler hazırlamyorlar dıköy~ne yaklaşırken, yollarda bir ta-

da birleş koydugu prensıpıer etrafın· kını Ingiliz askerlerinin beser onar 
~atçılar ebn bu kütle içinde, aktif it~i - Temas ettig"im muhtelif istihbarat, nöbet beklediklerini g~lip • g~çe ı · 
tıh uluna - 'b· k' d Il , n erı 
f at Ve 'r ugu gı ı es ı en • membaları, İngilizlerin bir şeyler ha· soruşturduklarını gördüm. Bir aralık 
akat on erakki ile birlikte çalışmış, zırlamakta olduklarını gösteriyordu. kapana düştüğümü zannettim fakat 
~~re~ ç~~l~~zı hareketlerini beğenm~- Bir gün Nadiye bunları izah ettiIT. \'e bir iki sual, cevap, yola deva~ ettik'. 
v ç SiyaSetı ! olanlar, yahut, hatta, cmadem ki bizim İstanbuida resmi b:r Kadıköyüne geldiğim zaman sokaklara 
ardı A ~ ugraşmamış bulunanlar da 'f k k A k d"k"I .. d · k d.a · q}i ~ b 1 h . b' vazı emiz yo tur, artı n ara yolunu o u muş, enız enarlarma toplanmış 
'"-ıı itt·h ernaı un arın epsıne ır· t t 1 ı d d' N a· b . l h Ik d . d k. . .. 

ı atçı derdi. u a ım.» e ım. a ı o gece, enım o_ a~ a ın: e~ı7: e .. ı ~.ngıhz gemile-
lsta fikrimi garip buldu. Fakat, kendisine rmı seyrettıklermı gordum ve onlar • 

nbul ve Anadolu görüşümü ve elimde bulunan mallıma- elan biraz bir şeyler öğrendim. Fakat, 
. Sarayın, fngilizl . . . ~ tı izah ettiğim zaman, fikrimi makul bana asıl malümatı Suat bey - şimdiki 

Pışrnı:-; aş} erın ve ıtılafçıların bulmakta tereddüt etmedi. Paris sefiri Suat Dava - d' B . ka • arına buz 'b' w k b' z ver ı. u su 
}Ç tınış olan b gı ı sogu ır s~ - Günün birinde yayan yürü.~cŞe retle anladım ki İngilizler, bizden evvel 
eınaı ba k u harekete, hazan, Alı mecbur olacağımız bir yolu, henuz ış- harekete gelmişler ve işi kendi ellerine 

k· ' ş a ad d · d' K ı· 1Yasıı İlk h ~ verır ı: . ~m~ ı :ş· ler yakınken trenle yapmak elbette alm.ışlar. Meclis! kapatıp, ellerine ge· 
daYete eri ~reketın, Ya cmıllı hır hı - hayırlıdır! çenı yakalayıp Istanbulu işgal etmiş -
huı ta .~mış:a profesyonel eşkiya, ya- Diyor ve Nadiye bir an evvel hazır· ler! 
dan id .ınurettep siyasi çeteler tarafın- !anmak münasip olacağını anlatıyor • Ah bu günler! Yalnız bu günlerin et
irnpa are edilmiş olmasından dolayı, dum. Nihayet, yol yakınken, bu işi yap- raflı bir surette tasviri, bir ciltlik bir 
do1u;atoriuğun orta devirlerinde Ana· maya ve bunun için de hazırlanmaya kitap tutar! 
Yas a zuhur etmiş olan cCelali eski • karar verdik. Kararı verdikten sonra 

ıı. :na k' ~ 
rnaı bo ınaye olan bu ismi Ali Ke -
ltiYası ~una takmış değildi. Celali eş -
tarih rn .~ Kemali eşkiyası arasında bir 
halk h unasebeti vardı: Celaliler de bir 

hareke~:eketi idi; Kemaliler de bir halk 
~anlıya' J.?Pıyorlardı. Celaliler de Os· 
lı bir 0 uşmandı; Kemaliler de de giz 
rer iki ~anlı düşmanlığı yaşıyordu. 
stanbuı areketin gayesi de Anadoluyu 

J\nado}u a ha~im kılmak, İstanbul un 
larıznas Yu hır malikane olarak kul -
~ernaıı;na mani olmak idi. Celalilerle 
lle far:r arasında mevcut olan yega
topıanırd ~r da Aşu noktalar üzerinde 
d~Ygu u~· Celaliler, ti.kirden ziyade 
tıııin si ?areket ederler, hareketle -
hrnazı Yası ve içtimai ismini iyi ko -
tın rni~:dı. Keınaliler ise, şuurla, as
t~eller~Y:t ~rensipleri ve demokrasi 
nın rn" d Uzerıne kurulmuş bir dava -
~er, ter~d ~aasmı yapıyorlardı. Celali.
aşırkf:n ~ye u~rayıp bililhare eşkiya· 

1en asri 'd emalıler de siyasi çetecilik
§ıyorıard evıetçiliğe ge~ için uğra -n ı. 
\.._ irbir· 
·~reiterıne ta.rihen bu kadar benzeyen 
Sltıı ac ~ derın, milli ve içtimai mana· 
() ltadaa a Ali Kemal anlıyor muydu? 
lteu11 ;ını zannetmem. Fakat, bu hare· 
ııal'ay i ~Vamında gerek kendisi, gerek 
~tltıiş Çı~ .ınevcut olan tehlikeleri his
el', e h~·ıbı, kudurmuşçasına cKemali-
~ Aıur~~uın ederdi. O, yeni bir kuyu-
~tıu y paşa anyordu. Damat Ferit 

~~tın fi~~ınadığı için ona kızgındı. 
Urnet b ınce, damat Feridin, daha hü

tarafta .. aşına geçer gaçmez, ilk işi her 
:astgele~? ayaklı ölüm aletlerini kurup 
ıcap . ı, ele geçeni ipe çekmek olmak 
İtt· edıyork b ıhat 1 en o unu yapmamış ve 
?tı.eYda~ı arın • Kemalileşmc :ıı lerinc 
~Ucu M vermişti. Şimdi yeni bir Ku

\r'hd Ur?t aramak Hızım geliyordu. 
tttın ~ başka t " ı·· d" .. ·· u r u U§unınu-

(Arkası var) 

Radyolinin • • 
mucızesı 

Ebedi bir bahar kadar güzel ve çelik 
kadar sağlam dişler yaratmasıdır 

RADYOLiN 

En bakımsız difleri 
bile kısa zamanda te

JJJizler, inci gibi parla
tır, hiç kararmıyan bir 

beyazlık verir. 

RADYOLiN 

Gihıde iki defa kulla
nılmalı ve dişler onunla 
bol bol hrçalaomahdır. 

Dalma 

RADVOLiN 

Sayfa 13 

Hikayeleri 

PORTFÖY 
Yazan: Mik Zoşçenko 

Dünkü kısmın bülisan 
Muharrir bir mahkemede ıörülen ıa

rip, karmakarışık bl.r davayı anlatıyor: 
Bir kadının kocası işinin çokluğunu 

bahane ederek her akşam evden çıkar, 
Rostoflu bir kadın olan metreslle düşüp 
kalkarmış. Bir gün akşam üstü çıkıp il· 
derken elektrik tahsildarı ile burun bu
runa gelmiş, faturayı ödemek için elin
deki PorUöy'ü bırakmış, parayı vermiş, 
kendi portföyü yerine yanlışlıkla tah
sildarın k1rll portföyünü kaparak dışan 
fırlamış. Mühendis metresinin evine git
miş, orada yeni bir müşkül Ue karşılaş -
mış, kadının amcası evde lınl§, kadın o
nu kabul etmemiş, adamcağız bu ara -
Jık ellndek1 kirli portföyü yere koyduğu 
için, gene yanlışlıkla amcanın portföyü
nü almış. 

Tahsildar içi evrak dolu portföyü bu
lamayınca yaygarayı basmış. Kadın da 
tahsildarın portföyünü kendi evinde a
rarken kocasının bıraktığı portföyü bul
muş. İçinden hediyelik kadın eşyaları 
çıkınca a~lamaA;a başlamış. Gece işleri
nin de uydurma olduğunu anlamış. Bu 
sırada telefon çalmış. Kaba blr erkek 
kocasının eve geltp gelmediğini sormuş. 
cHayır. cevabını alınca biraz evvel bu -
ıunduğu yerde kendi portföyünfı bırak

tığını, onun yerine lçl yiyecek dolu bir 
portföyü aldığını, bunu getirip iade et
mesini söylemiş. Kadın göz yaşlan için
de cpek1'0 cevabını vermiş ve gene ağla
mağa başlamış. 

Kora eve gelir gelmez ev yeniden al -
lak bullak olmuş. Kendı çantasını evin 
içinde bulmaktan ümidi kP.sen fakat son 
bir defa mutfağın da altını üstüne getir
mekten geri kalmıyan elektrik şirketi -
nin tahsildarı , kocayı görünce hemen o
na saldırmış .. Ve gayet kafi bir sesle, e
lektrik şirketinin hesabatma ait evrakla 
dolu olan çantasının buluntıp kendisine 
verilmesini istemiş 

Bütün bu olan bitenlerdPn hiç bir şey 
anlamıyan koca, ağlıyan karısının sesini 
duyunca, meseleyi tahkika vakit bulma
dan karısının yanına girmiş. Tabii odanın 
içinde kızılca bir kıyamet kopmuş.. Za
vallı tahsildar korkusundan odaya gir
mek cesaretini gösteremeınış, koridorda 
bir sandalyenin üstüne oturarak net ice
yi beklemeğe karar vermiş. 
Masanın üstünde yenı bir portföy gö

ren mühendisin on yaşındaki oğlu •aca
ba babam gene ne getirdi?> diye hemen 
portföyün içine saldırmış. Büyük annesi 
portföyün kanştınlmasına mani olmak 
istemişse de çocuğa laf dinletememiş. Ço
c:uk bu portföyün içindt? de bir kutu şe
kerleme, bir kutu havyar, tereyağı ve da
ha buna benzer bir sürü yiyecek bulup 
çıkarmış. Bundan evvelki şekerlerle kar
nı doyan çocuk bu yeni şekerlere pek il
tifat göstermemiş. Hepsini masanın üs
tüne bırakmış... Hiç bir şeyin farkında 
olmıyan büyük anne, bunların eve geti
rildiğini zannederek hepsin; alıp dolaba 
koymuş. Havyar pek hoşuna gittiği için 
bir hayli de atıştırmış. 

Büyük anne ile torun bu işlerle meş
gulken, yatak odasından rl~ feryatlar 
yükselirken telefon bir daha çalmış. Te
lefona sarılan mühEndis, mahcup bir va
ziyette, işin içinde bir y:ı~Jışlık olduğu
nu, alınan portföyün hemen iade edile
C<'ğini söylemiş. Mühendis koridora çı -
karak elektrik tahsildarım bulmuş. Eli
ne bir lira tutuşturmuş, :>mcanın port -
föyünii vererek oradan, yaniıslıkla unu -
tulnn kendi portföyünü alırıasını rica et-
mis. 

Tahsildar, nihayet çaııtamun buluna -

Rusçadan çeviren: Alaz 

cağından memnun bir halde, torunla bü
yük annenin boşalttığı portföyü yakala
dığı gibi kendi portföyünü almağa git -
miş .. 

Evdeki aile patırtısı yatışalı henüz beş 
dakika geçmeden tekra.r telefon çalınış. 

Kadın telefona koşmuş. O mahut kaba 
erkek sesi gene konuşmağa başlamış ... 
Mühendisin bir hayduttan :faıksız oldu
ğunu, çünkü çantanın içitıdeki bütün yi
cekleri aşırdığını söylemiş.. Mnamafih 
havyardan maada bütün diğer şeyleri 

helfil edeceğini, yalnız havyarı mu -
hakkak geri göndermesinı, aksi taktirde 
büyük bir rezalet çıkaracağını ilave et -
miş.. Mahut ses mühendisin kadın ah -
babından da bahse başlamış. Fakat mü
hendis bunu hissettiği içm hemen ahize
yi karısının elinden kapmış .. Ve çantayı 
açmadığını, ona el bile sürmediğini, bir 
daha da kendisini rahatsız t~tmemclerini 

bağırmağa başlamış.. Bu lftflar üzerine 
kaba erkek sesi biraz yumuşamış.. Ve 
çantayı getiren tahsildarın henüz gitme
diğini, onun yakasına yapışacağını, ya 
havyarı, ya canını alacağım söylemiş .. Bu 
konuşmadan sonra evin jçindc ııisbi bir 
sükunet baş göstermiş.. Bn harici hü -
cumlar karşısında karı bile kocasile an
Jaşmak lüzumunu duymu~. Tatlı tatlı 

konuşmağa koyulmuşlar .. Koca, karısına 
bir daha bu gibi hfıdiselr-:rm tekerrür et· 
miyeceğine dair söz vermiş 

Fakat bu vak'anın üzerinden henüz bir 
saat geçmeden elektrik tahsildarı gene 
görünmüş.. Herif hiddetinden snpsarı 

imiş .. Deli gibi bağırıp çağırmağa ve çan
tanın içindeki kaybolan yiyc>cekleri iste -
nıeğe ba~lamış .. Mühendisle karısı bu yi
yecek işinden zerre kadar haberdar ol -
madıklarına, büyük anne ile torun da 
çokt~n yatmış bulunduklaıına göre mü
hendis pürhiddet tahsildarı kolundan ya
kalamış ve kapı dışarı alm.ş .. Tahsildar 
kapının önünde bağırıp çağıı·mağa de -
vam etmiş.. Gerek mühendıs. gerekse 
kendisini bir iyice patakhvan amcayı 

mahkemeye vereceğini !'Öytt"'miş .. Zaval
lı tahsildar, koca bir günü kAybolduğun
dan, resmi evrakla dolu çantasını da hal:ı 
eline g~çiremediğinden, bütün bunlar 
için ayrıca tazminat istiyel:cginden bah
sederek çekilip gitmiş. 

Tahsildar, hakikaten, dedigini yapmış .. 
İşi mahkemeye vermiş. ,.e arap saçma 
dönen bu iş ancak mahkt>r.ıede yoluna 
girmiş.. Şahitler vak'anm n:ısıl cereyan 
ettiğini anlatırlarken halk kahkahadan 
kınlıyordu. Hele büyük arın<.> ha,·yarı 

nasıl yediğini anlatmağa b:ısladığı za -
man kahkahalar son dernceyi buldu. 
Mahkeme reisi bir kadındı Maznunlara 
hitaben söylediği sözlerle ~·alana dola -
na dayanan bu kötü itiyatların~ memle -
ketimizde hala baki olduklarını, bir çok 
:facialara sebebiyet verdil·Jerini, zavallı 

tahsildarın bu işe kurban gi~tiğini uzun 
lızun anlattı . 

Gene mahkeme safahat.ın<lnn anlaşıl -
dığına göre Rostoflu kadının nmcnsı diy" 
gösterilen adam da meğl:!r kadının eski 
~evgilisi imiş .. 

Mahkeme mühenfüse aleni bir ihtar ce
zası vermekle iktifa etti. Amca. tahsil -
darı patakladığı için iki aya mahkum ol
du. 

İş bundan sonra nasıl n;ı rereyan ta -
kip edecek?. Bunu şimd dm kestirmek 

(Lütfen sayfayı rcvim ız) 
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SO N PO S TA 

" Son Posta " nın büyük deniz romam : 3 0 

BA 
Fiorinda Be!ensiya konağında dayısı ile karşılaşmış, 

dayısı onu kucaklarken " Florinda, ben Tarifi de 
böyle öptüm ,, demişti 

Yazan : Celal Cengiz 

z ze t 
' 

Fakat şimdi.. bunlardan eser kal - l papaslar, çıplak ayaklı mahalle çocuk
mamıştı. Misafirhanenin önüne, geniş J !arma selam vermeden geçmiyor. 
bir meydan yapılmıştı. Bu meydanm Meyhanelerde, ucuz fiatla şarap 
bi köşesine· üzer nden hanımel eri buluyoruz. Katırlarrmıza bo. bol yl'm 

. ' .. 
çy z 

sa~kan çard;klardan mürekkep b r yediriyoruz. Şehrin kapılarından gırip Barbaros susmuştu .. 
meyhane yapı mıştı. Meydan, fener er- ç~kar~en ~üşve~ vermiyo~uz. Hanlarda, Jiızetta birqen ayağa kalktı .. sert bir 
le donatılmıştı. Evlerin kapıları açık- bır gun bıle ka.mad~n muşter. buluyo- sesle bağırdı: 
tı. Çocuklar, kapıların önlerinde oynu-1 ~z. · · Ah, tunç ,renklı a~amlar .. bılmem - Hayır .. Türk kaptamna man: ol
yorlnr.. genç kızlar ve kadınlar, yum-, kı onlara nası. t~~ekkur etrnelıyı:? .. mayın! Bırakınız, hakikati söylesin! 
ruk arını kalçalarına dayamışlar .. fıs - bunlar, sadeC€ hızı esaretter1 • kurt. r-} Başımda cehennem zebanileri gibı do
t larının bol eteli erini dalgalandıra makla kalmadılar .. Y~pyenı bır med~- }aşan kardinallerin iç yiızlerinı anla -
dalgalandıra meydanda geziniyorlar - niyet~ de soktular .... Oyl7 bı.r medc.:nı- mak isterim. 
dı. yet kı; hayvanlara A bıl: bır f:ske vur. - Barbarosun yanına sokuldu: 

Yolcular, büyuk hır rahat ve huzur durmuyorlar .. hatta; hır merkebın bı.e - Ben de yalvarırım ~~e! Bu adam-
:ç·nde, çardakların altındakı sedirlerde hakkını arıyorlar; haddınden fazla yıık !arın mazisi hakkında neler biliyorsa
otu uyorlar .. memnun ve müsterih b;r yüklettirmiy~:ı~r. .. . . . mz, söylemekten çekinmeyinız! Yıllar-
lıalde, tatlı tatlı Mader şarabı iç1yor- Florında, butun bu sozl~rı bt.ıyuk b.~r danberi burada ruhumu boğma[:a ça-
lard.. gururla dinliyordu. Ve dınledikçe gu- lışan bu insafsız bekçilerin mazılerini 

Gece, meydanın ortac:;ın?a bır meşale lümsey~rek:. . . ~ öğrenmek fırsatını kolay kolay kaçır-
yakılmıştı. Kitaca scslerı, aksetmıye - Bır .. mıJletı~, vıcdanın~an., dOJ3.n mıyacağım. 
başlamıştı. Genç kızlar, sarı elbiseleri- neş'eyi gormek, ınsana ne buyui< zevk Barbaros, Prensesin hakikaten muz
ııın üzerine enli ve siyah kuşak sarmış veriyor? .. Hele, 0 neş'eyi tcm:n eden tarip olduğunu ve kardinallerden ya· 
delikanlılar; çarçabuk meydana toplan- büyük amillerin arasına, birnz da kcn- kasını kurtarmak fırsatını aradıgını an-
mışlardı. disi karış~ış o~ursa... layınca, kardinal Kontarinoy& baka -

Artık, Kastanyetlerin muttarit tı - Dıye, soylenıyordu. rak: 

kırtıları sürüklenip gidiyor; başların · . * . - İşte bu kara cübbelilerden biri o 
dan köpük gibi danteller fı~kıran İs - Fl~rında, ~ .muhteşe~ . ( ~elensıya zaman Arşipel adalarını Venedik şö -

b rosa 

panyol dilberleri, meşalelerın kızıl a-ı ~onagı) na ~ırı~t~. dayısı ıle karşılaşt~- va1ye1erile kasıp kavuruyor<lu. Papa~ 
}evleri altında, omuzlarını oynata oy · ı gı zaman.' busbutun ~~şı.rmıştı. ? ıhtı- nın her yıl biraz daha artan Vatikan 
nata· süzüm süzüm süzülüyordu. yar, 0 arıstokrat, o mufrıt merasımpe • bütçesini tamamlamak için buraya ge-f .. . . k lkt k ni v d'" -ıu··rınelerı·nı· SÖG' 

' · · · · t k 0~1 · b'l b" b"f' de- ' .. . .. .. Juze~ta bırden yerınden a ı.. ~r- se ene ıge go ~· Florinda oradakılerden bırıne sor • 1 es ont. ~ ensıya ı e us u un lır halkın altınlarını sovup gotürurdu. . . v a· · armaz elbette 1 

• · • • • h t ·· ı ·· t k · 1 
• dınalin omuzunu açtı- ene ıge vanr v muştu: .. .. .. ~'.şmış .. şen •. samım~, . e: ur1 u e eı • Adalılar ondan o kadar yılmışlard. ki! _ Tamam İ te bir biçağın izi var olarak hakikati papaya anlatmak 

- Zannederim ki bu gece koyunu- luf ve resmıyetten arı bır ha. almıştı. biz oraya vardıg· ımıı ~aman - kenrlı · · · ş R ·a ks' ı Benden Pa.,. 
' E k' ·a t· h·ı·f ' k burada omaya gı ece ın. r-zün bir yortusu vnr. Acaba, ne yortu- s ı a e ı ı a ına oıara • genç ve soylarına yabancı olduaumuzu bildik- .: .. . k 

1 
l" ·· ı b" türlü eıı 

a·ıb • · · bo ı · · - 0 
• . Ve onune bakarak mırıldandı. o aya se am soy e.. ın 

su?.. . . ı er yegenının y~una sarı mış, 0
P !eri halde - bizden yardım istemege bı- _ K ta . man adammış me- larla avlamağa çalı.ştığı prenses J 

K_öylü, gülerek cevap vermıştı: meye b_a?lamıştı. Ve oper~en de: le yeltenmişlerdi. O gün kardina! Kon- ~ on rmo ne ya ta bundan sonra Cezayir Emiri Mm...rıııw 

• •· · • h r d lika l d b .. l Kontarmo· • .., 
- Kurtulus yortusu, matmazel... Bu - Bılıyor musun Florında?.. Onu, tarino kara cübbesini gemide bırakmış,, ger... . ..... sun mıs· afır' 

1
• olarak kalacaktır. 

yortu, bu geC'eye mahsus degıldır. Ber· ~ ~~gız çe re ı e n ıyı a oy ece sırtına bir gemici muşambası geçirmiş- _ Bunlar. ok eski zamana ait hatı- sını söylemeyi de unutma ki, ejet 
berilerin buraya ayak basarak Gotları optum. ti. Loredona ile birlikte meyhanenin 

1 
d ded'ç B . eli r· asız gü _ 7.ettanın ko•asmdan kendisine ai 

k d kl ·· d 'fb b 1 ff,.,e bag"ırmıştı . k 1 ra ar ır ı. en şun ıy , ııı 
·ov u arı gun en ı ı aren aş amış- ıJ . · geniş bir sedırine uzanmışla:-.. ·arşı a- h İ,· All h d m Bana el vasiyetname varsa, onu da bani 
tır. O gündenberi devam ediyor. F1orında,_ merakla . sorm~ştu: rında rakseden adalı kızıa:-ın yüzüne ~~ /~~l ~-· a at amıy~ e.dip de gü- beye göndersin. 

- Buraya gelen Berberi kumandanı - O yagız çehrelı delikanlı kim, gül suyu serper gibi, mis kokulu eski ırhı~ı le u~~~ Ev~ aarrube Barbarosun Jüzetta sevincinden ne yapa 
1 · d'? dayı? k v•ı . l d B·ı na ış eme) ın. ger n 
om ı. .. . . .. . şarap'lan atara eg eruyor :ır l. ı . : nnlattığı devirde olduğu gibi kalsay- bilmiyordu: ' -

- Tarıf. . -. Tnrıf... . mem kendisi unuttu mu~ Ben .çok ıyı dım bu kadar "zel bir kadmla başba· __ Ne kadar zeki bir adamsınız·:.. 
- Nasıl.. Tarıf, Jıa... Florında, az kalsın. hatırlayorum .. kardinal Kontarıno beş k ld v b gu k .. f de bir gün nim vasiyetnamemi bile ihmal e~· 
- Evet.. Tarıf... Yoksa, siz onu tam- - Ne bahtiyarsınız, dayı ... Ne balı- kızı birden kucaklamaiia çalışıyor ve şa ·a ıgım uk kıssızd ?r. ez h t d niz' 

t . k' b.. ı d f ı ı .. ' şevtana uyara en sını ra a sız e er- · yor musunuz?.. ıyarsınız l, onu oy ece e a ara ope- birini bırakıp ötekini öpüyordu. / .. .. · b d e ir- Di erek Barbarosa kendisi h 
Az kalsın, Florinda kend·ni tutamı- bilmişsiniz. Halbuki, ben .. ona bir kere * * * d~ .... Goruy?.rsunuz. ~ı, do ur~ a. g f e da ~sterdiği bu asiıfme hinı8Y 

'"'acak· olsun şu parmaklarımın ucundan öp- Allah' la ba~basa l<alan b'ır dıgımız bu dort yıl ıçın .. e ımı e ın . g k .. . . 
.J • •• •• •• : bile deg· dirmedim. aolayı teşe kur etmıştı. _ Tanımak mı? .. O da, soz mu? .. turmeye muvaffak olamadım. • • .. b .. 

1 
. t d'k u· Kardinal Kontarinoyu bacağına 

Onu; benim kadar tanıyan kim vardır Dlye bağıracaktı. kardinalin içyilzU... ,TuzBetta uds~z cdrı asFık: ıb· h k'- cir vurup Forsalar [ ı] 'arasma • 
Fi · d ı · · K t B ı · · - urası ogru ur. a a ., u a ı 

acaba?.. - . . odrın andın ge ~şıd,. o~ t' evensıyayı Yarı çıplak kardinal kırpi gibi sin - kat bir insana mazisini unutturamaz. lardı. t 
Diye bagıracaktı... Fakat kendını son erece e sevın ınnış ı. e sonra, mişti.. Ne başını kaldırıyor, ne konuşu- ' v k lkt J' tt Salih reis Barbarostan Jüze 

·1 · • · · k - t t k .. .. Barbaros ayaga a ı.. uze anın • ~ derhal toplamış: sevgı 1 yegenını arşı::.ına 0 ur ara yor .. ne de kimsenin yuzune bakıyor-
1 

d k k· macerasını dinledi. 
-· Bu ismi, evvelce de işitmiş oldu- vaziyet hakkında izahat vermişti. : du. Granit bir heykel g bi donup kal - ko un an~ :.r~. ·.. d di sizi burada (Arkan 

ğumu hatırlayorum. - Tarif, şimdi ordusunu hazırlamak- mı.ştı - Haydı yuruyun, e ' 
Diye mırıldanmıştı. la meşgul. Bir kaç g~n ~?nra,' buradan Jü~elta memnundu.. bır~~ama~. 
Florindanın yolculuğu böylece Gur- hareket edecek ... Çunku ('1 arık), bu _ Söyleyin diyordu, her şeyi öğ _ Juzetta. .. .. k .. 

· · B'·t·· f d b' t raft p· d - ' - Nereye goturece sınız beni? " '- p l taba):a kadar devam etmıştı... u u? sene zar _ı:_ı a ır a an ır~ne ag: renınek sırası gelmiştir. . . 1.:ion os a,, nın 
geçtigi yerler; neş'e, zevk ve surur ı- larına, dıger taraftan da, şımald~kı Barbaros sözüne devam ettı: Dıye sor~u. 
çinde idi. O muazzam Gurtaba şehri Asturyanın yalçın kayalıklarına kadar _ 0 gece Venedikli şövaıye Loreda- Barb.aro~.. . 

1 
k M Ü sa bahası : 

uza tan gorunuugu zeman, a ırcının u un spanyayı KaLr ver- no ile kardinal Kontarıno rşıpc ın bu . h . d··· uuw k ·· ·· "'·· • ·· k t b .. ı·· ı· zaptetmı·ye ' · A · ı - Şımdılık kısa bır yo cuJu -·· sonra ( Baştarafı 3 u"ncu- sayf_,3,. I~ 
biri bağırmış: miş .. dört _koldan, ileri doğru yürüye- küçük adasındaki meyhanede eğlenir-! memleketıne ·r veya ut ıste .gın yere ı·afını aldık. Her fotoğrafı üçer 

- İşte .. hürriyetin, ve yeni medeni- cekmiş ... Işte bu kollardan biri de, ken biz de gemicilerimizle birlikte bıra~ırım sen~. d" ya böldük. Bunları birbirlerile 
yetin merkezi göründü. 1-Tarif)in ordusu. onl~rın karşısındaki meyhanede içki J.)ı~e .C€va~. ver ı. 'd d <> k a· _ tırdık. Bu parçalardan her gün 1 

D mişti... Ve sonra, kısaca izahat Demişti. sofralarını kurmuş, genç ve güzel rak- I~ıncı ve ıraz gerı e ur,.n ar 1 tayin üç tanesini neşredeceğız. 40 
vermişti.: Florinda, artık sabredemiycrek: kaseleri birer birer bizim meyh:ıney~ nal. bitince elimizdeki resim parça 

- Hey gidi, günler hey ... Bir sene . -:- Dayı~ığ~m~.. Müsaade •. ederse?, çekmeğe başlamıştık. İşte o zaman, ku- - Papanın huzurunda ~Haha y~ - bitmiş olacaktır. Sizlerden bil 
evvel, bu şehre müşteri götürürken; g.ı~ıp (Ta~ü?ı .zıyaret edeC€gım. Va~a durmuş bir sırtlan gibi, birden üzeri-j min ettin .. onu burada yed1 yıl beklı - parçalarının her üç tanesini bir 
mezara ölü taşıyorum, zannederdim. sızın, bu gıbı zıyarctlerden hoşlanmach- mize atılan kardinal hazretleri<:) bize yeceğiz, dedi, bize dokunmayın! Bura- yapıştırarak bir fotoğraf vücu~e tA~ 
Şu şehrin kapılarından girmek istemez- ğın!zı bilirim amma .. Sebtede. dost ol- meydan okumak istemışti. . da Allahla başbaşa, bir çok mah:umi - menizi istiyoruz. Bu iş sizin iç~~ 
dim. Çünkü burası bir şehir değil, bir ~~gurr:uz bu ku~andanı tebrı~. e_tmek Jüzetta hayretle sordu: . . yct:ere katlanarak yaşıyoruz. Kımse - zor olmı~acak:ır. Çünkü ?örd~ 
i~kenC€ yeri idi. Yollarda, bin meşak· ıçın gıtmeye musaade edecegınızden _Sizinle kavga etmek mı ıstedı? ye zararımız yok .. yarın, papa duyarsa, gibi bu uç resım parçası ıle . ~ 
katle kazandığım, zavallı katırlarımın eminim. _Kavga etmek de ]af m•'?! Be;.rıden 1 bize: (Bir kadını iki erkek nasıl muha- ayrıca parçaladığımız resimleri!l 
boğazlarından arttırdığım paranın ya- Diye rica etmişti... Kont Belensiya, hançerini çekerek gemicile!'~mizin ü - faza edemediniz?) demez mH. nnı da neşrediyoruz. 
ı ısını, kralın adamlarına. papazların heyecan içinde bulunan dilber yeğenine zerine yürüdü .. fökat, Türk denizçile- - Eğer günün birinde papa ile kar- Parçaların yanında hergün 
casuslarına rüşvet verirdim. Böylece müşkülat çıkarm~k ~u ta~afa .. ~~rsu~; rile 0 güne kadar döğüşmemiş olduğu şılaşmak saadetine. kavuşu~sanız -~ü - bir simanın fotoğrafını bula 
hanıa:.da .. ancak .. bir. hafta .barına~iie- derhal masam!1 uzerındekı kuç~.k .?ır anlaşılcın Kontarino bi~denbire bir zettayı zorla elinizd~n al~ıgı~ı s~~~~r Parçalardan biri bu resim, 
rek guçlukle muşterı tedarık edebılir- abanoz tokmagı, gene m~sanın ustun- yumrukla yere devrilmi~tı. O gece, sa- ve bu suretle maddı, manev. butun daha evvel çıkmış veya daha 
dim ... Ya, şehirde çekti~i?'1 ~~kı~tı? .. ~e ~u~an b.ir . bakır t:psıye vurarak, nıyorum ki, sol omuzundan bir de bi - rnes'uliyetlerden yakanızı kurtarırsı - kacak resimlere ait olabilir. 
Kralın hassa askerlerını gordukçe, ıçerı gıren ihtıyar uşaga: çak yarası almıştı.. nız! Yapılacak iş şu: Bu resim ~a 
verlere kadar eğilmek .. adım başında . h .............................................................. Barbaros Jüzettayı ku!iibeden çıkar- kesip saklamak, yanlarındakı fj " - Çabuk .. benırn sedyem azırlan - k eJiS11 
rastgelinen papaslara haç çıkarılarak, sın Madmazel saraya gidecek Resı· mıı· zabıta mıştı. Gemiciler: ri de kesip ayrıca hıfzetmr~ r 
hemen yolun kenarına sıçrayıp onlara E. . . '. t' · - Bu herifleri burada mı bırakaca- ri bittikten sonra mod<>ller~ M mrını vermış ı. d 

0
1r ..., 

vol vermek ı'kı' de bir de katırlarımı • gvız?. . her üç resim parçasın an ,, ··.. · ( saray) kelimesini işitir işitmez, h•k"' • ~..:.r. 
angaryaya gondermek .. bunlar, tah~m- Florinda hayret etmişti. ] ayeSlllJD Diye soruyorlardı. Barbarosun eski meydana getirmek. . ~ 
mül edilir şerler mi idi? .. Halbuki, şım· _ Saray mı, dediniz; dayı .. 0 men _ hal şeklı• arkadaşlarından ihtiyar bir dümenci Bu suretle elinizde 60 re~ı~e ..,. 
di? .. Şeh~in sokaklarında, kurtl_arla fur yerde ne işim var?.. söze karıştı: bunları sarih isim ve adresını--1' 
~E_Z~~ar. ?~r ~ra.d.a. ~~n~ş.~<?EJ?_T..a!~~! _ Kızım!.. Artık saray, eski bildıgv ın - Arşipeldeki dövüşte o gece ben de ~·ollıyacaksınız. İşte müsabakıı 

.. kün d ğil A .k. ..dd tl John Barker rüvelvcrini doldururken vardım .. bu kardinal benim karnıma sası bundan .iba.r. et'.ır. .. deti ,-!ti' mum e . .. _m. ca ı .. l ay mu. c .. e saray değil ... Şimdi orası, kapısı her- eldı·ven takmayı unutmuc:tu. (1 numa-
1 

d W\ud 
sah d k ı - b lki " şiddetli bir tekme vurmuştu. Emrcdı- Resim erı gon erme ,.. ·ıctell n~ en çe ! :~egın~ gore e mu - kese açık olan bir müracaat makamı ralı resme bakınız) polis rüvclverin şar ·· dd ti bittı ~ 
hendısle scvgılısı yemden banşırlar .. Ve oldu ... Tarif, orada ikamet edıyor. A· J·öründe garip parmak ızleri buldu. Bu niz de onu, bacağına zincir vurup kü- tede rehsimf ~eşr ;m ~üteakıP 
bundan sonra bu_ ail.e .ceph~~nde yeni ha- çık kapılardan, serbestçe giren halkın rekçilerin yanına atalım! r~ üç . a ta .ı:. unu .._.. 

_ izlerin kime ait olabileC'eğini anlamak ·ı k d' ı K ·ı- d l k ır ~ zı hareketler dogabıhr.. arzularını dinliyor. Her din!edig·ine, Barbaros, Jüzetta ı e ·ar ma on- ı an c ı ece · · d alU!lr 
için parmak izi dosyasını açtı. John Bar tarinoyu gemiye getirmişti. Öteki k?r- Birinciye bir bcşibiryer e. i.,. ..... """lL 

makul ve mükemmel cevaplar veriyor- ker mahkuA m oldugu· 1·ç1· 0 dosyada izle-
2 5 1

. 
1 

k b. !tın 3 kıŞ r•O 
dinala da: ciye ' ın : - ·r a ' Itın, .. Oraya ağlaya ağlaya girenlerin gözyaş- ı · t t b k d'nce c:üphe u şar a 

ri vardı. ki ız e a u e ı :r - - Seni burada bırakıyorurr.. dildi altın, 1 O kişi) e yarım.. t 65 larmı silerek, onları güle güle geri gön- B k t t ıd o · ., l dıger 
d •. . h d ~- . h • yandı. John ar er u u u. gece sa- bugu··nıerde İspanya~ gPn~·ıerinin bu şiye çeyrek atın. ve h d'ıyelet 

!deriyor.. egıştı.. er şey egıştı.. atta 9 d ed ld gu· nu so-yliyemedL. h 
1 

decek e 
• k" at a ner e 0 u ı 1ı·mana ug·ramaları muh+emelcHr .. On. - cu..:_,,a nı arına gı ·uazan.·Robert Dieııdonne 0 kadar degiı::tı' 1 J 1 

"' • • • • • • Mesele meydana çıktı .. Çeviren: Faik Berçmcn (Arkası v ar ) lara meseleyi anlatır ve kendılerıne j cegız 

Yarmki nushamızda: 

Ayni şeyin eskisi 



, ~ ,; •;.. c 4. - .. :/..:. ·~ ••• • '" .... "" • •• ~ ' • 

Sfıh~~i!'r~~tf·inii'!~sir F L 1 T-»ıaf ii kulla~ın;z 
FLiT taklldl mayllerıe müz'lç. pirelerin / 

hakkından gelinemez• 
FLiT, bOtOn haşarat ôldOrOcO mayilerin fevkindedir. 
90 muhtelif millet, onu tercihen kullanmaktadır ... Bu 
sabit olmuştur Fllt'in formDIO hiçbir vakit taklit edil
memlftlr. FLiT, kendisinden beklenen iki şartı mOkem
melen Ha eder. insana zarar vermez, fakat haşaratt 
kat'iyyen 6ldOrQr. ŞOpheli mayilerl reddediniz. Hakiki 
ve yegine Fnt aldı!jınıza emin olmak için : siyah ku
şakla ve asker resimli sarı tenekeye dikkat ediniz . 

Yarıklara ve köşelere biraz FLiT TOZU 
serpini~. Haşarat derhal telef ollll'. 

---, .. _______ _ 
--~~mm11---=-~-----------~ 

Erkekler nezdinde 
Nasıl muvaffak Oldum? 

Güzelliğim asri zamanın 
0
/ 0 50 nisbet?nde 

bir mucizesile 
artmışt,r. 

CUdioı h 
lllQş b? emen yan oı
~ın ır halde f di. Bu
Uyarıu,, solmuş ve ih
l'lh kanıışb. Maama
gençu arakterim hennz 
<lurn r Dansı seviyor
~, nket hiç kimse 
Yordu dansa d vet etmi
lerı · Bugunnn erkek-

l·/jıençliği arıyorlar. 
llltıtehs?:! bir cild 
Ş~re etu Ue isti -
Cıldimin ;s. Dedi ki : 
dl tera taz ıoceı. i cH
.... m e tutan kıy-
~ cevbe · 

ıarnanıard rı -.azalmıştır. Fen, son 
lartıa ·zı a ·~ıoccln i genç hayvan
den ı:hs enmış cild hOceyrelerin
"llffak ol al C&res.ini bulmağa mu -
• Bioceı oıuştur. Tıbkı cildiııizin 
finıdi ~ ı gibidir. 13u cevher; 
leştirrnek ~nizi beslemek ve genç
sinde T ıçın mııtJQb nisbet da.ire
lllfrfcutl:ıkalon kreminin terkibinde 
bunu l r. Vakit kaybetmeden 
Rörn1ctuğ'(f Ube. ~ttim ve resimlerde 
neuceıe gıbı mcmnuniyetbnhş 
llliknau r. elde ettim. Sonra, bir 
cılde 

8 
sın çeliği cezbet~ gıbi 

Ilı \'er;n derece yapışma hassası-
n busust ve kıymetli mud-

deleri ihtiva eden yeni ve gayet 
ince bir pudra ırnllandım. Hemen 
hemen gayrımer·ı olup sudan, yağ
murdan ve tagayynratı havaiye
den kat'iyen mnfoessir olmadığı 
ı~~in banyoııuzu alırken veya sıcak 
bir salonda dans ederek terlese
niz bile yUzünOzde sabit kalır. Bu 
yeni pudranın şayanı hayret ve 
orijinal renkleri vardır. Bu cazip 
'keşif pek bUyllk ve malt fedakAr
Jıklarla Toknlon ınlless~sesi tara-
fından temin erlilmi~lir. Ve Toka
lon pudrasına karıştırılmışbr. Her 
yerde Tokalon krem ve pudrasını 
arnyınız. 

Binlerce TokaJon müşterisinden mllessesemize mek
tup yazanların mOşahedeleri, keııdiliğinden gelen ve 
kıymetli delillerdir: 

(Krem ve pudralannızı kullanmak suretile yozunn
zDn doz ve pnrnssnz bale geldiğini gördUm. Bu hal 
arkadaşlanının bile nazarı dikkatini celbetti. ) 

- M. F. S. M. Buraa 

~(Tokalan kreminin yüzdeki kabarcıklar için çok 
istifadesini gördDm. Bu krem ve eşsiz pudralarinız 
sayesinde dOzgOn ve beyaz bir cilde malik oldum.) 

Z. e. M. H. O •• : • f ata• 
Mektupların asılları dosyalarımızda saklıdır. 

~~ınral ve siyah olarak 
1 1 cinsi vardır. Ter ve 
Yıkanrrı~.!da kat'iyyen 
Ç•ktnaz, tabii renk ve-
ten t .... 

anınmış yegane 
Sıhh" ı saç boyalarıdır. 

iNGiliZ KANZUK 
ECZANESi 

BEYOGLU - IST ANBUL 

BELSOGUKLUGU 
... 't. 

~~ /FRE~GiYE. · YAKALANr.,!MAX 
~~. · ·, ~iN EN ,Jyj "iLAÇ : . 

. P lf'OTE!i N · di r 
so ·Kal. · HEİi [czl~i ôE ltu~uR. 

#--------------~ BANKA KOMERÇiYALA 
iTALYANA 

Bennnyesl Liret 700,000,000 

ihtiyat akçesi Liret HS,'769,054,51 

Merkezi İdare: MİLANO 

İtalyanın başlıca şehtrlerinde 

ŞUBELERİ 
İnglltere, İsviçre, Avusturra, Maca
ristan, Yugoslavya, Romanya, Bul

garistan, Mısır, Amerika Cemahir1 

Müttehldesl, Brezilya, Şlll, Urugua1, 

Arjantin, Peru, Ekvatör ve 

Kolumblyada 
AfUyasyonlar 

İSTANBUL ŞUBE MERKEZİ 
Galata Voyvoda caddesi ~ 

Palas <Telef. 44841 /2/ 3/ 4/ 5) 

Şehir dahilindeki acenteler : 

1stanbulda : Alfı.lemclyan hanında 

Telef. 22900 /3/11/ 12/ 15 Beyoğ -
lunda: İstıklAl caddesi Telef. 41048 

İZMİRDE ŞUBE 

KUMBA.RA 

i '~·M-Amll!ı~•;•B•Am!:ıillt K•A·--·~ ~ 
TÜRK ANONİM ŞİRKETİ 

TESiS TARİHİ : 1863 

Sermnycsl: 10,000,000 İngiliz llras.ı 

Türkiyenin başlıca şehirlerile 
Paris, Marsilya, Nıs, Londra ve 
Mançester'de, Mısır, Kıbrıs, Irak, 
İran, Filistin ve Yunanistan'da 
Şubeleri, Yugoslavya, Pomanya, 
Suriye ve Yunanistanda FilyallerI 
vardır. 

Her türlü banka muameleleri 
yapar. 

~ .................. .,.... 

• 
BIRE, 
1()00 

' TARLADIR 

-.. - I . ---
•. ı ~. ·-

- .~.el"' .. 
.. A - - : .cSJ;. .. )k_ "4. 

-·"--' ·"' l'o ,, -
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Mağazası 

14 Mayıs. 937 Cu a günü açılacaktır. 
AdrP.s: Beyoğlu - istiklal caddesi 353 
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İbrahim oğlu Ziya namında kayıtlı 

Raflar ihtiyaca göre 9 vazı· 
yette konulur Bu 8uretle her 
nevi ve her bOyOklOkte kap· 
lar ııQdırılır Dolap dahılinde 
her yerden ıstifadesi kabil· 
dır. Şışeler için daha geniş 
yer bulunur. 

URLA 

Size aşağıdaki 

beş şartı temin eder •. 

Ya 1 naz F R 1G1DA1 RE 

bunu is p a t eder. 

Gellp görünüz •••• 

Kanaat getireceksınız 

, ; . ... . ,·-:' · .... 

1 olup Muşun Süfla mahallesinde otura0 

İbrahim oğlu Rüat namma yarısı birin• 

1 

ci derecede ipotek olan ve yminli ÜÇ 

ehlivulmf tarafından tamamm3 900 li• 

Ira kıymet takdir edilen ve yarısının sa· 
· I tılmasına karar verlimiş bulunan ıwu· 

şun Süfla mahallesinde kain 334 sayr 
l lı evin evsafı aşağıda yazılmıştır: 

Dış kapıdan içeriye girildiğinde bit 
aralık bir hela ve bir odunluk ve se • 

minleri toprak on ayak merdivenle i· 
kinci kata çıkıldığında bir koridor ~· 

mutfak ve iki oda olup alt ve üst kat· 
ları kargirdir. Hududu: Sağı Hüseyin 

oğlu Abdülkerim solu Hasan ojlu l\feb 
met haneleri arkası ve önü yol ile Jllab• 
duttur. Mezkur evin yansı açık arttır

maya vaz'edilmiş olduğundan l/teıd • 

muz/937 gününe tesadüf eden perşeaı• 

be günü saat yediden on ikiye bdat 
ı dairede birinci arttırması icra edilecek· 
tir. Arttırma bedeli muhammen kJY• 

metinin % 75 ni bulduğu takdirde 
müşterisi üzerine ihale edilecektir. Ak 
si takdirde en son nrthranın taahhüdU 
baki kalmak üzere arttırma 15 gün 

1 

müddetle temdit edilerek 16/teın • 

muz/937 gününe tesadiif eden C1Jil!8 

günü saat yediden on ikiye kadar ked 
deir.emizde yapılacak ikinci açık arttır 

masında arttuma bedeli muhanınıen 

kıymetinin % 75 ni bulduğu takdirde 

satış 2280 sayılı kanun ahkimına ie~· 

fikan geri bırakılır. Satış peşindir. Art• 
hrmaya iştirak etmek i.stiyenler ınu· 

hammen kıymetinin % 7,5 nisbetinde 

pey akçesi veya milli bir bankanın te
minat mektubunu hamil bulunınaları 

lazımdır. Haklan tapu siciliJe sabit ol• 

mıyan ipotekli alacaklarda diğer ala • 

cnklannın ve irtifak hakkı sahiplerinin 

bu haklarını ve hususile faiz ve ınasa· 
rife dair olan iddialarım evrakı ırıiW 

bitcleriJc birlikte Han tarihinden itibıt• 

ren nihayet 20 gün zarfında dairenıiıe 
bildinnelcri lazımdır. Aksi halde hal<· 

lnn tapu sicilile sabit o~mıyanlar sııt•f 
bedelinin paylaşnıasmdan hariç kalır • 
tar. Miiterakim vergi, tenviriye, tsıı· 

zifiyc bedeli müzayededen tenzil olıı • 

1 nur. Daha fazla malumat almak ;ste -

1 

yenler 20/mayıs/937 güııiinden ;uba· 
, ren herkesin görebilmesi i~in dairCde 

j açık bulundurulacak arthnna şartna • 

ı ın~ile 937 / 170 sayılı dosyayn mü~~ 
1 cantla mezkur dosyoda mevcut vesB1 

1 ~--••••••••••••••••••n•••••••••••••••••••••••••••••a•iiiiiMls~;..._~r.::ı•••••~ 1 görecekleri ilan olunur. 
~~~~~~~~~~~-~-

Eczacı ve Tabip Alınacaktır. 
Askeri Fabrikalar Umum 

Müdürlüğünden: 
Ankara civannda Kayaf, Küçükyozgat ve Erzurumda kullanılmak üzere ltir ope-

ratör ile iki tabib ve bir eczacı ftlınacaktır. lateldilerin ia~ida H v•ikalarlle Umum 
Müdürlüğe müracaatlar&. (2305) 

OoYç-E -0-Rl-EN_T_B_A-NK..,I 
Dresdner Bank Şubesi 

Merkezi: Berlin 

Türltiyeclelti pbeleriı 

Galata - İstanbul - İzmir 
Deposu: İst. Tütün Gümrüğü 

* Ha tiiTlii. banka iıi * 

1 lstanbul \lakıf .ar D re!.törluğü ilanları --......_.._. ___ ___ 
İstanbulda Cağaloğlunda 
da üç parça arsa. 
Kıymeti Pey parası 

Lira Lira K. 

SATILIK 
en şerefli m e::vkiinde ve Son Posta matbaası karşısı"· 

Metro 
M. 2 

Beher metrosu 
murabbaı 

Emlak J"lO· 

------3654 274 50 261 14 12 

3060 v v 229 50 255 12 ~ dl 
Çaga!o~J~nda Aleı~daı ~ahallcsi~de Ticaret.hane ve Çatalçeşme soka~~· 

vakfa aıt ıkı arsaya ısteklı ç.ıkmadıgından pazarlığa kalmış olduğundan, ıs 
lilerin 13/5/937 Perşembe; günü saat 15 tc Ma:: ı.:.E.ıt kalemine g• lmcleri. (2&19) 


