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İdare işleri telefonu: 20203. Fiatı S lrunıt 

8 .. ~~=------------~~--~~------·------------------~ u ö n .. ı~zler Orta Avrupaya dikildi: ltalya ile Avusturya ve Macaristan Peştede 
1 ruşurlerken, Romanya Hariciye Nazırı da Prag ve Belgradla konu§uyor 

~eştede müzakerelerle 
beraber ihtilif başladı 

Japonya antikomünist 
paktı takviye için 

faaliyete geçiyor! 

ita/yanın istediklerini Avusturya ve Macaristan 
!Jcıpamıyorlar, Avusturya ve Macaristanın taleblerini 

Yerine getirmek de /ta/yanın işine gelmiyor! 

Romanya Dış 
Bakanı Pragda 
teminat erdi 

Teşkil ediiecek bir komite harbe sonuna kadar devam 
etmek için bütün millet ve ekonominin seferber 

edilmesi planını bazırlıyacak 

Bir Çin §ehrinin kapısında alev ve öla m saç<ın Japon tankla.n faaliyett~ 
Tokyo 10 (A.A.) - ResmI mahfiller ve ı ka;y~ediyorlar. Teşkil ed!lecelr: hus~s1 bir 

gazeteler, nihat zafere kadar harbe de-f komıte bu planın teferruatını tesbıt ede
vam planının, devlet, millet ve ekonomi- cektir. Planın yeni harb ekonomi tedbir-
nin umumt seferberliği demek olduğunu (Devamı 3 üncü sayfada) 

Arnavudluk Kralının gazetelere beyanah 

'' Arnavudluk Balkanlı 
olduğunu unutmıyacak,, 

Kral Zogo .. Harbin yakın olduğunu zannetmiyorum. 
' · Prag 10 (Husu· 

l 
si) - cenevreye Biz sükun içinde yaşamak istiyoruz. Arnavdluk 25 
gitmeden evveı sene sonra çok ilerileyecek ,, diyor 
Pragı ziyaret et-

i miş olan 'Romanya Belgrad (Hususi) - Arnavudluk kraJı 
hariciy.::ı nazırı birinci Zogo, burada çıkan Vreme gazete-
MinçeSko, Çekos- ıinin bir muharririni kabul ederek beya-
lovak hükOmet ri- natta bulunmuştur. Amavudluk kralı, 

~ Udape t calfle görilımeleri- ;ıazetecinin muhtelif suallerin• ezcümle 
L a dah·ı§ e 10 (Hususi) - Roma pak- Cianonun, Avusturya tarafından baıve- . bit' . bu ıu cevabları vermiştir: 
<cııt ı de 1 M . t ta f nı ırmıt ve • . ııı ısı bu .. v etlerin senelik mutad top- ki_l Schuschniggin ve aca~ı~ an ra ın- ,Un Belgrada ha· _ Yugoslavya ile Arnavudlult aruın-

1it1r. itin saat 17 de Peştede baıla- dan başvekil Daranylle, harıcıye nazırı de k t t 1 ti dakl münasebetler gayet doıtanedir. Ar-
ltaıy1 t · Kanyanın ittir ak ettikleri bu. toplantıda reMef e mk f r. il y . R b k"lı navudlujun en büyük gayeli dt ırilkQn 

araf d . . . f d ) nçeı o • mı omen aıve t • 
ın an hariciye nazın Kont (Devamı 5 ına 'cıy a cı Krofta arasında Bay Gogcı'nın yeni içinde yapmaktır. Çünkü küçük bir dıv-s yapılan siyasi gö. bir rennl letin kan§ıklık ve mücadele lçindı iler· 

U • d h 1 • f ı • • rilfID.elerden sonra neşredilen rea- liyebilmeıine imkan olmadılı.na kan.ilm. 
rıye e mu a 1 er lŞI (Devamı 3 üncü sayfada) Ben, şahsan Avrupada bir harb çıkaca

fına inanmıyorum. Vakıl ufukların bti'-

d ı T k• d "' J H •• • rak olmadılt da bir hakikattir, dünyayı 

gı• t • z t y r ar e Jr ag ) USCyJn ve Avrupayı halli müşkül mneleler ff-

gı e a l l O A vrupaya giderken 'ıaı ediyor, fakat bunları halletmek 8ftç 
l)Okt değildir. Harbe inanmadılımı 18ylırken 
lsk or Şehbender saçmalamağa başladı, Suriyenin neler söylüyor? yakın bir atiye kaad.edi.yorum. Buıtınkü end • (Devamı a ıncı ıa'llfa.da) Kral Zogo 
d~· trun Sanca~nı müt~hid arabhğa i~in~en •• •~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
~- 1tııa tnüdafaa etmesi lüzumundan (1) bahsediyor <clllı wiiT•ıimi bilr ~anlar dün.. ı•kt d v k•ı• d •• k 

t!o 'i<l.tr.t, 5 Cli ya 1ampiyonu o an boğucu Luiz ısa e J J 
At) ....... Cü ususi muhabirimiz yazı- günkü hükumet ve bilhassa Cemil Bey ile yapacağım. Cim Londo• da un a şa m 
~'>lıııı! en mühim mevzuu doktor Mardom ile İhsan Bey El Clbrl'nin ph,... Londradadır. Eia LondraJan A k d 

...... ~Şehbender grupunun, bu- (Devamı 2 inci ıayfada) •onra Pariıte Avrupa ıampiyon.. n araya o•• ndu•• Q - lafı.na /uuanacalı oluraam o sa-

alık esirde bir heyelin 00:'.';.!"':~:::i,:'::;:"u:: •. ı. 
i\~ ne çıkacak olan Tekirdağlı HüMyjıı peh-

~Clçlar d ild• l h b ld b• k l Uvanı buldum ve kendisile konuıtuın. 

Şakir Kesebir, dün vekiletlerine bağlı bütün 
müesseseleri tedkik etti, bu müesseselerin faaliyet 

•tı altı evr ı, tar alar ara o u, ırço yer er c Devamı 10 uncu sayfad.a) 

nda kalaı, Bandırmada da yeniden 3 ev yıkıldı 
. ve ihtiyaçlarına dair notları aldı 

Balıkeıir civanndcı bir köy (Yamı 9 uncu l&Jfada) 

Garib bir hadise 
Bir. avukabn cebine tehdid 

mektubu ile tabanca 
kurıuau koymuılar 

Din ••rlb biı 
lıldise duyduk: Biı 
avukattn cebin• 
'ir kurfUnla, biı 
de tehdid mektubu 
konulmuf.. 

Bu avukatı.D, a· 
vukat Nuri oldu· 
tunu iftttik. Hl- ,,._, YekiHM 1lmcınıft tH1Zi llrif hcıkkında izahcıt verilirken ,.. 

diMyi reamt ma4 Avukat Nuri Ziraat VM!U ve hnıaad Vıklleti Vekili Gemi Kurtarma, Havuzlar idaresi, Deniz 
kamlardan ıorduk. Ademi malQ.mıt Şakfr x ... bir dGa lfmu ifletmı idar.- Ticaret Müdürlüğü ve Aka ifl tmeainin 

(Devamı 3 üncü ıt111fada) •• .w.- Umu ifl~ Tahlfal7e. 'Devamı 5 inci saJ'ad.a: 



2 Snyfa 

r 
Her gün ' 

Mecburi olarak 
Türkçe konuşmak meselesı 

Yazan: Muhittin Blrım 
l'E5l u defa da aziz dostum Sabri 
lg) Toprak'm bir kanun llyihasi

le yeniden kendisinden bahsettiren bu 
mesele hayli eski bir davadır. Türkiyede 
herkes tarafından konu~an dilin yalım 
türkçe olmasını temenni etmek elb~t ~
z:cl bir §eydir; elbet te arzu ederiz ki ~r
kiyenin otlarını yifen hayvanların dili, 
Türk ormanlarında öten kuş]ann ö~şle
ri bile türkçe olsun! Bu duygu, bizi za
man ı.aman Türk.iyede herkesln türkçe 
konuşmasını istemeğe ıevke~~ ve .?unun 
lçin türlü türlü tedbirler düşünürüz, or
taya muhtelif tedbirler atam. 

Biz düşüne duralım, tedbirler bulmak, 
ortaya fikirler atmakla meşgul olalım, ö
bür taraftan, hayat kendi işini zaten ya
pıyor. Benim çocukluğumdaki Türkiye ile 
bugünkü Türkiye arasında bu bakımdan 
ne kadar büyük fark var, ne kadar büyük 
bir değişiklik vukua aeldi! O zama~lar, 
f stanbulun en temiz Türk mahallesınde 
bile yalnız türkçe işitmek kabil olmazdı. 
Karamanlı bakkal Yorgi bile, !stanbula 
gelir, burada rumca öfrenirdL Şimdı so
kaklarda kulaklarımız türkçeden başka 
bir dili, artık tektük işitiyor. 

Ben Beyoğlu denilen Babil'in en koz
mopolit bir yerinde oturuyorum~ e.tra
fımda her milletten insa~ var. Şımdi şu 
satırları yazarken, penceremin baktığı 
sokakta yalnız türkçe işitiyorum. Hatıl, 
balkondan bakkalı 1stavri'ye: c- Kirye 
tstavri!> diye çağıran Rum madama bak
kal İstavri, pek iyi beceremcdiil rumca 
yerine, türkçe cevab verdi, hem de mü~
teriye hürmet göstererek: <Ne emredı
yorsun, madam?> dedi. Madam rumca 
söylemekte ısrar etti, öteki türkçe cevab 
vermekten vazgeçmedi. Nihayet, madam 
da iki okka - evet, okka! - patatesle iki 
kutu kibrit istediğini türkçe ile söyle
rneğe mecbur oldu! 

Bugün Anad9lunun her tarafında yal
nız türkçe konU§Uluyor; halbuki evvel
den Anadolu her dilden konupn bir 
memleketti. Şimdi, yalnız hmirle 1stan
bulda biraz yabancı dil kaldı. Bu da hiç 
bir şey değil, türkçenin ağır silindiri ya
va~ yavaş bfitün diller üzerinden geçip 
gidiyor. 

* Bu işlerde biraz da sabretmeıini bil
mek lazımdir. Bir millet hayatının bütün 
tekAınül safhalarını yalnız kendimizin 
ferdi hayatımızın gelip geçişi içinde gör
meği istemek elbet sabırsızlıktır. Sabri 
Toprakla benim, türkçenin zaferi bakı
mından şimdiye kadar gördüklerimiz u 
mıdır ki, daha fazlasını bir hamlede elde 
etmek için insanların dil hürriyeUerini 
tahdid edecek bir kanun neşrini istiye
lim? Bundan otuz sene evvel Osmanlı 

mekteblerinde türkçeden başka rumca, 
ennenice ve bulgarca okunurdu. Bugün 
bütün ekalliyet mekteblerinde gürül gü
rül türkçe okunuyor ve yeni gelen ekal
liyet nesilleri pekalA türkçe öğreniyorlar. 
Mektebde ders, hayatta küt1enin ve işin 
dili olarak öğrenilen türkçenin büsbütün 
hakim olduğunu görmek için bizim to
runlarunınn ihtiyarlamalan lizım gele
cek değildir! 

Bence bu ~ olup bitmiş sayılmak icab 
eder. Hatta biraz daha ilave edeyim: Tür
kiyede hergün konuşulan diller arasında 
yabancı dilin ana dile olan nisbeti, her
hangi bir Avrupa memleketinde konu2u
lan dıllerin yabancıluının ana dillerine 
olan nisbetinden daha azdır. Şu halde, 
neden dolayı bir kanun çıkarıp türkçe 
konuşmıyana ceza vermeği düşünelim? 

cAman, Türkiyeyc gitme, türkçe söyle
mezsen ceza görürsün!> diye Avrupada 
aleyhimizde bir propaganda yapılması 
için mi? 

Bugün İstanbulda tek bir faJso ses çı
' •yor: Yahudilerin fransızca komışma

!,m. Zannediyorum ki bugü:ıkü Yahudi 
mekteblerinde okuyan genç :ıesil hayata 
, · tığı zaman yavaş yavaş bu da kaybo
ıacak. Bu memlekette oturup bu memle
ketin malı olarak ya~ıyacak Yahudiler, 
elbet pek yakında türkçe konuşacaklar. 
Hiçbir memlekette kendisine bir vatan 
yapmıyan zümreye mensub Yahudi ise, 
dünyanın 1 er tarafında ayni şeydir: Her 
dilden konuşan dilsiz unsur! Türkiye nü
fusuna nisbetle bunların .adedi hiçbir 
şeydir. 

* 
Vesile geldikçe d:ıima sOylerim: Dil 

SON POSTA 

Resimli Makale: x Tl k elin şakır ısı çıkmaz. Söz·· 

Büyük harbde vaktilıali müsafd olan her Fransız ailesi 

cebhede harbeden kımsesiz askerlerden birini evl1dlık edin
dJ, ona hediye yolladı. Mektub yazdı, mezuniyeünde evinde 

yer verdi, muharebe blttili zaman da onun istikbali ilt ali
bdar oldu. 

Yazı Çok Olduğu ;çift 
Bugün Konamatlı 

~-· ......... ~ ............. _... I 
Surigede ınuhalif/et 
Gitgide azıtıyorlar 

(B~tarafı 1 inci sayfada) 
. aııııs> 

larına karşı resmen vazıyet "b ~ 
Geçen mektubumda bildirdiğim il ~ 
mil Bey parlamentoda Şehbender ıı 
hine çok şiddetli beyanatta bul~ 
kendisini Suriye hazinesinden al 

1ı!ı 
ralarla Suriye ve Arab davasının f-.\ 
faası için seyahat yapacak yerde, 

111 pada gezmeğe gitmiş olmakla ith&d 
te.;niştir. İhsan El Cabri ise, Haleb ~ 
"'4lı ctmide ir:ıd ettiği bir nutukt11

1
• 

3 ._., iıl !~ 
0.~de:::- ve taraftarlanm vatan ha , 
tham etmiş ve halkı, gördüklerı · 
bunları tnşlamıya davet etmişti. 
Şehbender aleyhine yapılan bu bar' 

Şehbender taraftarlarını da şiddetle:! fı 
Buhran yıllarında zengin Amerikalılar aı kalan fakir ÇO· . k.abcleye sevketti. Bunların ba§18

1 cuklarmı evlerine aldılar, orta halliler kendi çocuklarına ye- Zeki Bey El Hatab bulunuyor. A.r~ 
ni bir ıey aldıkları zaman bir fakir çocuğu da sevindirmek da bir takım mebuslar ve Surıyenitl /. 
usulünü kabul. ettiler. Bir fakiri sevlndirdili.miD hatırlamak him şahsiyetleri de vardır. Şamdll de 
dünyada tadacağımız manevt zevklerin en büyüklerinden akademisi azasından Şefik El Cabrf 
biridir. arada bulunuyor. Bu zat yazdığı 

bir makale ile, Cemil Beyi, Şeh~e. 

( A fE)) A s Q IR\ A J aibi bir vatanpervere karşı affe ;t S O Z ~ l!:::all tecavüzlerde bulunmuş olmakla 
~ ...................... ._ .. ._._,..._ .. ._._ ____ ._. ____________________________________________ ., ediyoL . ~ 

Dolanda veliahdinin 
Kocası 
iyileşti 

ı·-HE-RC-üN-81-R F-IKR-A ... 
Yağmurdan sonra 

Vç gün. süren bü~k bi1' yağmuTdan 
sonra Ragıp PQ.§a kahycuile biTlikte 
konağının bahçesinde geziniyornıU§. 

öteye beriye bakm~, sonTa kahyaya 
dönmüş: 

- Kahya, demiş, ıslanmadık bir yer 
kalmamı§. 

Ha.pnetin namaz kılmadığını pa~a-
11a duyttrabilmek için bir bahane an
yan k4hya cevab vermif: 

- Yalnız Haşmet kulunuzun. abdest 
havlusu. ıslan.ınamı§. 

• • 
Sofgada cereyan eden 
Garib bir aşk macerası 

Bir, llıl, ilç, beş ve 
On üç asır 
Evvel neler oldu ? 

Doktor Şehbender, Cemil Beyın 
setini tenkid için MlSlrdan bir be!ıı 
me göndermişU. Bu beyannameYl c 

makinesi ile çoğaltıp etrafa yayrtı'• 
mak cürmile bir takım insanlar t 1'11 

edilml§tir. Şehbender tarafını ilti~ 
den gazetelerden El Ceztre gazeıesı Jtl 
vakkaten tatil olundu. Şehbenderın 
telif taraftarlarınca teyid edilen bir , 
bere göre kendisi yakında Suriye)' 
det edecektir. Onun avdeti He iki ııte 
arasındaki müc~delenin çok şiddet 
ceğine ve hükılmetin çok müşkiil 

1 
kide kalacağına hükmolunuyor. 

' Bizi alakadar eden Hatay meseıec 
doktor Şehbenderin takib cyledtği , 

1 sıte gelince, o, bu hususta hüknınet ,.,· 
muşaklıkla itham etmektedir. ŞehbC ı" 
rln yukarıda neşrinden bahsettiğlr:1 
7anatındaki fikirleri sarihtir: cSurı>-e fr 
ktndtıinden ayrılmaz bir cüz'ü olBfl ~ı 

··ttfll' 
~uı dn-wn Sancağını, Arablığın ınu ; 

S . . etli Sofya gazeteleri pek earib bir aşk k\ı.-.-ta· --.. , cim urıymın 
hikayesi anlatıyorlar: 1 mfidııfaa eımesi lazımdır• diyor. t? 

Karol Orlof adında ıenç bir tüccar \ Bu gösterir ki Suriye ihtilalini~ s ~ ~ 
Olga isminde bir şekerci dükkaru vez - ~ _ reisi, biltün meselelerde hükumetın 

0
ç 

Bir otomobil kazası neticesinde teh- nedarına şiddetle gönül v~rnıiş. Güzel ı 9 38 yıhnda kimin vey""a. hangi hl • l 11sına muhalif olarak çıkmaya ve ~jl 
ıikeli bir surette yaralanan ve uzun kızın bütün tekliflerini reddetmesi ü • diselerin 100 üncü, 200 üncü, 300 ün- mevkiini zayıflatmak . ı~ın dernag 
.... dd t hast nede yatan Holanda Ve • zerine nasıl olup da kendisini ele geçi- cü, 500 üncil yıldönümünü tes'id ede • müracaata karar vermıştır. 
mu e a 

1 ğ" · b" ı·· ı- t · d en de . . J li 'run kocası Prens rece ını ır ur u ayın e emey • ceğiz? 
lıahdı Prenses u ana likanlı bir gün Olgaya dostlarından bir Takvime baktık ve yılı pek fakir bul
Bernhard iyileşmiştir. Şimdi nekahat fabrikatörün bir veznedar aradığım ve duk. Bununla beraber ıözfunüze il.işen· Arnavudluk Kralınıfl 

Gazetelere beyanatı devresini ieçirmektedir. şimdi aradığı ücretin üç mislini vere - leri tesbit edelim: 

hürriyeü bahsinde Türkiyenin vereceği ceğini söyliyerek zengin dostu ile gö •· 1836 de İnfilterenin en büyük hü - (Baş tarafı 1 incı sayfada) ıır 
pek az, istiye<:eği ve alacağı pek çoktur. rüşecekleri mahallin adresini de ver - kümdarı sayılan Kraliçe Viktorya taç ihtilaflı meseleler muvaffakiyetle }l~ııl' 
Başka memleketlerde yaşıyan Türklerin miştir. giydi. Meşhur Fransız devlet adamı dilecek olursa bu harbin asla vultıl 
mikdarl. Tü"rkiyede vaşıyan Türklerin Fabrikatör ile görüşmeğe razı olan Gambetta, Karmen'in be!tekArı Bizet, y d ... 

1
. b"l" . 

J • •• •• t · d"l'e ahalle . mıyacagını a so:ıı ıye ı ırım. ( mikdanndan pek çoktur. Eğer bız, dil Olga ertes:ı gunu ayın e 1 n m kabilisevk balonun mucıdi Kont Zep - . d y iSte! 
bahsinde toleran olmaz ve dünyanın hi~ gittiğinde Orlof ile bir dostunu orada polin doğdu. Balkanlara gelince, ogrusunu ctııı' 

bulmuştu. Genç tüccar buradada gene 1736 de meşhur kafa kesme lleti n1z Balknnlarımızdn sulhun devn~allt~ 
bir yerinde göriilmemiş derecede sekter aşkını takdim etmeğe başlamışsa da Ol- Guillotin'in mucidi olan Guillotin doğ- sinden çok memnunum. ~vvelcel rı 95'} 
kanunlarla iie müdahale ederek resmt ga hiç yüz vermiyerek odadan çıkıp du 1638 de 1-i üncü Lui doğdu. lar, üzerinde ateşin ve d~.şm?n ıt 11'~ıı· 
dilden başka dilin kullanılmasına aleyh- gitmeğe hazırlanırken iki genç birden '1438 de bütün Rusyayı emri altında kalkmadığı yerlerdi. Bugun ıse ııtef 
dar olursak başka memleketlerin Türk- ellerinden yakalamışlar ve kız~ağızı o- birleştirmiş olan Cengiz HAnın hafidi lar, sulhu seven milletlere nümune 
lere karşı tatbik edebilecekleri şiddetler- rada kalması için şiddetle tazyike baş - Batu doğdu. 638 de Arablar Kudils'ü edecek bir vaziyettedir. . . J11ell' 
den dolayı ses çıkarmak hakkımızı kay- lamıslardır. Bu tazyiklerin para etme- aldılar. Balkan devletleri kardeşçe geçın a,trl 
beylerlz. Hayır, biz, muUaka. ana dilin eliğini gören Orlof eline geçirdiği bir d!rler. Zira kendi kendimizi zayıflat. ('I 
hürriyetini ve kudsiyetinf, bir prensip O· makas ile Olga'nın saçlarını _ve bunun- A ldı~ı yaradan 21 sene yız. Balkan devletlerinden biri za);iJ'f 
larak müdafaa etmeliyiz. Annenin kuca- la da arzusuna nail olamadıgını a~la • sonra ölen /ngili'Z zayıflamaz Ba1kan1ar ve dolayısile ııt 
ğmda ve anneden öğrenilen dile karşı yınca elbisesini baştan aşağı kesrnış ve 1916 da büyük ·harbde yaralanarak Balkan devletleri de zayıflamış olll~ııfl 

1 1 1 t Bundan dolayı bütün Balkan devle 'l'iirk kanunlan ancak hürmete muame e parça amış ır. ~ taburcu edilen bir İngiliz askeri, mem-
etmelidir. Bugünkü hayatımızın gidışine F:ıkat bu arada Olg~nın ç~glığı etr~f: leketine döndükten sonra, marangozlu- dostça geçinmeğe _me:b~rdurlar. ıd•~~ 
göre, eğer nisbeten yakın bir zamanda, dan jşitilmeğe başladı~ını. h_ısseden, ~kı ğa başlamıştL Son günlerde, müdhiş bir Amavudluğu. g?rdilnuz ve. .'' ıstl)'°' 
Türkiyede bütün annelerin dili türkçe kabadayı polisin kendılerını ele geçır- b •t ihtilAtile hastaneye kaldırılan Ben memleketımın ilerlemesını .. .,rııı~' 

kızı b rak ronşı ' G - d"" b n için d\lj- ~ olursa, ona hiç kimsenin bir diyeceği bu- mesinden korkarak 1 ıp sa.vuş- adam, 2 1 senedir sağ ciğerinde sapla - rum. ece gun uz unu.. _ ·yl'ttl 
lunamaz. Başka memleketlerde de bu iş muşlardı. <?Iga çırçıplak denecek b~r şe nıp kalmış olan bir şarabnel parçasın· yor ve. çalışıyorum. Bugunkü vazı ıeıı"J 
hep böyle olmuştur. Bizim de bu neti- kilde. ~okaga fırlayıp. ko~akta ıken dan doğan kan zehirlenmesi neticesin - tamamıle memnun olmadığımı sôY dl~ 

kendısme rastgelen bır palıs, paltosunu d ""lm .. ı- isterim. Fakat 25 sene sonra Arnavıı 
ceye varmamız için yalnız biraz sabret- çıplak kızın üstüne atmış ve doğruca ~-uş ur. çok ilerliyecektir. ~ 
memiz lhımdır. Bir milletin mancvf polis merkezine götürmüştür. Bu kıya- tahkikatta hakikat anlaşılmış ve bu iki Her şeyden evvel Balkanlı olduğtıı1' ır 
kuvvetinin derecesi. biraz da bu sabırl• ı fetle merkeze götürülen Olga'nın önce zorba genç ~~emen yakalanarak malı unutmamalı ve malik olduğumuz şe1ı-J' 
ölçülür! Muhittm BiTgen deli olduğu zannedilmişse de yapılan kemeye verilmiştir. muhafaza etmeyi bilmeliyiz. Buna .

1
r =================:::::::::::::.::::.;;:.. _________________ ~_.. ___ , men kapılarımızı da Avrupa medeJl~ 

İSTER İNAN, İSTER t N A N M A '· tine açmalı, onlara cidden yetişmdC tt1' 
ret sarf etmeliyiz. Biz ArnavudluğuJl :rııôl 
lemesi için bir program haurladık.. Ş Bel-.ııı·v.ye müteallik haberlerde aldanmasına ihtimal için zabıta memurlarının .,. muralublarının bu k 

1 
»-. .. 

cu -1- 1 etmelerini ................... ; ... _ bunu tatbi e ça ışaca5""° r b. k d d t lan okuduk· 1ai •ayet sıkı kontro "'~"'~·~ ı-~ırıe vermediğimiz ır ar a aşımız a fU ıa ır · A'i e Her şeyden evvel kültür•mese ~ 
cBelediye kömür ve odun ihtikarına mini olmak tir.> hemmiyet veriyoruz. • 

ı s T E R ı N A N, t s T E... R l N A N M A ! İkinci mesele olarak sıhhat 
---------------------------------------------.J ı saslı olarak ele alacağız.> 



• 

[ 
Bu Sabahki J f (' ı 

1
- _Gazetelerde 111 t.J"'11ı~ 
=-~00~:~ !!i!!.~ ~ ArE 

C, en evreye muhalif memleketlere karşı :a~a~~y~u::r:ı:ae~ı::u:~r :~:;~ 
k 

oıeunın halkın bed1l zn1r1n1 1ı:.arşııamak e Peşte konferansı 
1 t dA I"' t db• ı • ı k? maksadUe en 11.stad musltl aan'atlı:.i.rlarının 

ısa 1 Ve ma l e ır er m 1 a ınaca e lştJralı:Ue kamerler tertlb ettiğini, fakat bu- Yazan: !Wlim lta«J19 Em-. 
nu halka duyuramadıtını yumakta ve eY- A C ıerde lıuaual toplantılarla geçen .Ankara ha- vrupa iç":' günün en göz alan 

enevrede neşrolunan yan resmi bir tebliğ birçok mütalealara yol açh. Konseyin yatının şenlikli bir latikbale yaklaştı~ını siyst mevzuu, Roma protok~ 
b kaydetmektedir. ı lan d ı tl taraf .:ı--

Q ayın 17 sinde yapacam toplantıda mühim nutuklar söyleneceği anlaşılıyor lunu imza amış o eve er ınuaa a· ....._ Budapeştede akdedilen toplımtıdır. Ma-r .... ~-~ Karan - Asını Us dö'ris kaçatoılıtı baş -fete ~ 10 (A.A.) _ Fransa ile İngil-ı ne müteveccih bir tevbih olmıyacağı gi- nın yeni işlere girişmeğe milsatd olma- lJuı makalesinde 10 Türk liraaı ile memleket lüm olduğu üzere bu protokolu imza e-
terüı~ ınümessillerinin 17 ikincikinun bi onlara karşı bir m~d~~lık ta t~ş- dığı kabul edilmiftir. O zamandanberı haricine çıkan ntandqlann nasıl olub da den devletler İtalya. Avusturya ve M.a
~ lJlde MilleUer Cemiyeti konseyi a- kil etmiyeceji doğru gıbı gorunmektedır. cereyan eden hadiseler ild hüktlmetin e- uzun zaman Avrupada yqayablldltlnl ted- caristandır, zaman, zaman, her üç devle-
~L iı Z&ınan cemiyet misakını ihlal ede- Bir FnMa peffeinia mtitaJeuı sasen çok nazile bir halde olan barış te- kllt etmekte ve memleketten adam bafma tin, beynelmilel siyasi durum hakkındaki 
~ ın .. _, k mellerinı· daha zı"yade sarsmamak '-ara- 25 liradan faala para, mes~k ve gayri mes- o·· ·· lennı· · mu""tekabilen iskandil etmek dl ...... ue etlere tatbik edilecek iktısa- · · · · A kftk altın çıkarmak yasak olduğunu, zeynet ~ ruş 

,....,L"e tnali, zecri tedbirler hakkında kü- Paris 10 (A.A.) - Mil lltetlerd Cemb ıhyseetı rını teyid etmiştir. e•yası halinde pekili altın '"tkanlablldt~nı. uzere yapılan bu mutad toplantının, bu-
..._ \' k · · g ı cek top an ısın an !l - B Y " •• b e Orta devletlere temina• itasına onseyının e e . ununla beraber, bazı memleketlerin vatanda§larm bu tekilde altın çıkararak dl- 1 günkü şartlar içinde vukubulması, una, 
"'tut lllüşterek bir beyanname neşredt-- den Donnadieu, Epoque gazetesınde ıu pakta karşı taarruzda bulunacaklarını da ledlklerl memlekette sattıklarını yazmakta. ayrı bir ehemmiyet atfettirmektedir. 
~ltıerını beyan eden yarı resmt bir teb- satırları yazıyor: gizlememek icab eder. Resmen vey3 yarı ve cı .. vletln bunu da ya.ak edecetını kayde- Çünkü bir taraftan İtalya ile Almanya, 
t.~ın İsl>içrede neşrolunması birçok mü- cİsviçre telgraf ajansının b~ldirdiği gi- resmi surette, dotrudan doğruya veya derke!,

1
bunlmun -~!. .. ıı:.1açatk çıJ.ıtmbo önlailne gfeçalmll : diğer taraftan İngiltere ile Fransa ve 

~"'-- il İ ·ıt . M lletler Cc b"l h ye • ge ..,...... ara rsacı nn a d l d . . . b. -va yol açmıştır. bi, Fransa e ngı erenın ı - ı vasıta areket edilmesinin ehemmj- yetine nihayet •erllıneal lcab ettltlnl yaz _ ost arı, iınya hegemonyası ıçın en ı-
'-1 l!er ne kadar Milletler Cemiyetı umu- m.iyeti konseyinde beyanatta bulunmak 6'eti pek azdır. Mesele fili surette ortaya maktadır. aman bir mücadeleye girişmiş bulunmak-
~ lttttbt, bu babda beyanatta bulunmak- niyetinde oldukları doğrudur. Fakat, al- atılmış bulunacaktır. Fakat Milletier Ce- tadırlar. Avusturya ile Macaristanın si-
taruı ltntina etmekte ise de 17 ikinciklnun dığımız mal\ıınata göre, bu beyanatların miyeti konseyi, cemiyetin ancak küçük Ceyhan yeniden yasi durumda işgal ettikleri mevkiler 
~de bazı devletlerin şu veya bu metni İsviçre ajansının bildirdiği gibi ol- bir kısmını ihtiva etmektedir. Bunun için malümdur. Esas hüviyeti Alman olmak 
~ ~illetler Cemiyeti misakına olan mıyacaktır. Paktın tadili meselesi B. Şo- mesele ancak eyltllde asamble toplandığı taşh itibarile Almanya ıle birleşmek davetıne 
.___ butiyetlerini beyan ve ilin edecek- tan ve Delbos'un son Londra seya?atle- zaman mevzuu bahsedilecektir. Fakat o • . mukavemeti tarihi bir vazife sayan ve bu 
;:1._, lncaJt bu beyanatın Cenevre mües- rinde derpiş edilmiştir. Chamberlaın ev- zamana kadar bu karan değiştirebilecek Cel~ha~ dl!. <1!.fusu~ı) - ~ır halftadır iddiasında katolik aleminin teşvikinden 
~ te dd d ·· - ·· fak t zama birçok hadiseler cereyan edebilir.> gece ı gu~ uz u ya.gan yagmur ar ve müstefid olan Avusturya, b; r taraftan ._ _ - rketmiş olan dev letıer aleyhi- veli mü tere i gorunmuş, a - k d -1 rda k 1 
~ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ••• • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • • • • •• • • • • • • ••• ••• • • • ••• • • •• • • • • • • • ••••• •• • • yu arı ag _a • enyen ar su ~nnın, İtalya ıle dostluk münasebetini idameye 

lstanbulun imarı için 
atılan mühim adımlar 

Tramvay şirketinden alınan para bu İşe tahsis 
ediliyor. Hayat pahalıhğile miicadele hakkında 
görüşmek üzere vali Ankaraya hareket etti 

t ... luıkara, 10 (Hususi) - Hülrumetçe sında mezbaha ücretlerinin tenzili ve 
~bulun iman ve hayat pahalılığile ekmek fiatlannın indirilmesi bahislerı. 

11.ucadeıe meselesi, ehemmiyetle göz~ de vardır. 
~11~. alınmıştır. Bu yoldaki faalıyet Diğ~r taraftan hükumet, İstanbul 
11_~1ün bir mikdar daha artmakta ve Tramvay firketinden alınan paraların 
'""lla bariz bir §ekil almaktadır. İstanbul şehrinin imarına tahsisin~ da
Jca8u ıneseleler hakkında görüşmek ve ir Meclise bir layiha vermiştir. Bu la
~ b eden malUınatı almak üzer-.?, Istan- yiha da sür'atle görüşülecektir. 
f.r._

1 VaU ve Belediye reisi Muhittin Üs- * 
"Qldai ile Belediye İktısad Müdürü A- Muhittin Üstündal, refakatinde Bay 
~ Süreyya ve İmar şubesi müdüni Asım ve Süreyya ve Bay Ziya olduğu 
~a . Ankaraya davet edilmişlerdir. halde dün akşam Ankaraya hareket 

ndilerlle görüşülecek meseleler ara- etmişlerdir. f 5ı_ 

y edı• aylık tahsı• la"" t akması netıcesınde Ceyhan _nehn taş- gayret ederken öbür taraftan Alman taz-
mıştır.. • .. yikine karşı koymak gibi yapılması cid-

164 ml.Jyon. Jı·raya Nehır ana .yata~n. çı~rak doX: den müşkül bir siyasi perendebazlık ya .. 
metre 7S santım yukselmış, cıvanndakı ratmıya uğraşmaktadır. öte tarafta bir 

b ı• Jd bazı köylerin arazisi su altında kalmış- Macaristan vardır ki 1914-1918 harbi ne-
a Jğ 0 U t!r. Su daha artacak olursa Hamid bey ticesinde arazisinin dört bir tarafı kır· 

Bucağı ve KKaramezar köylerini de pılan kır~ıla kuşa çevrilmiş bir harita ile 
Bu miktar geçen sene yedi istila edecektir. A~akadarlarca tedbirler yaşamak mucizesini göstermiye muvaf. 

• ,. alınmaktadır. Selın yapmış olduğu za- fak olmaktadır. Bu devletlerin, bu vazi· 
aylık tahsılahna nazaran rar henüz tesbit edilmemiştir. yette, müşterek menfaatlerini bularak 

15 milyon lira fazladır Sabri Toprağın bunları haklın ve hayati bir dava etra· 
Ankara, 10 (Hususi) _ Birinci sonki- fında birleştirmek çok müşküldür. Bu 

nuna kadar yedi aylık devle: tahsilAtı Teklifleri re_ddedildi . sebebledir ki, bir zamanlar, Roma ile o-
164,350,960 lirayı bulmuştur. Bunun Ank~ra ı .o. - .. M~nısa say lavı Sabn lan münasebetlerinin harareti, bugün, 
154 094 127 lirası haliyeden l0,2S6 833 li- Topragın bın Türkıyeye gelecek mu- bir parça tavsamışsa, bunun sebebi, Ro. 
ras; d~ sabıkadandır. Tah~ilit ~ikdarı hacirler hakkında, diğeri de Türk dili manın daha kudretli dostluklara el uzat. 
geçen seneye nisbetle 15 697 987 lira faz- konuşmıyanların cezalandırılması hak· mış olmasından ve dünkü küçük ahbab
ladır. ' ' kındcıki her iki kanun teklifi de encü - ları kısmen ihmal etmek mevkiinde bu

menlerce • !dedilmiştir. Türk dili ko- lunmasındandır. Öyle ya! İtalya ve Al. 
Japonya anfikomQniSf nuşulması ~ında umumi mevzuatı- manya, Romanyayı kazanmakla meşgul· 

• • mız bulunduğundan ayn bir kanuna lü· dürler. Halbuki, Macaristan, Romanya· 
Paktı lakvıge lcın zum görülmemiştir. Yahudilerin Tür- dan minnelezel davacıdır. Avusturyanın 
Faaliyete geçiyor kiyeye muhaceretinin men'i hakkında- derdi daha büyüktür. Kendisini yutmak 

ki te1difi de muhaceret ve tavattun iş- istiyen Almanyaya karşı İtalyadan mü· 
lerinde tedbir almanın zaten hükOme- zaheret görürken Berlin - Roma mihve

lerini, finansal ve sosyal tedbirleri ve üç tin salahiyeti dahilinde bulunduğu mü- ri, bu himayeyi, müessir olmaktan ~ıkar· 

(Baştarafı 1 inci sayfada) 

taraflı antikomünist mukavelesinin tak- taleasile reddedilmiştir. mıştır. Demek oluyor ki Peşte konferan 

Romanya Kraltnın gazetelere beyana'ıl viyesiniT:~~!o~~i:,=~ektedir. Toprak kanunu :;u=~~~rm~~~~n~:~~ ::::ft~ı:ı~~ 
Tokyo 10 (A.A.) - Domeı ajansının etmiye çalışmakla siyasi bir cambazlı} 

C Tsingtao'dan haber aldığına göre, şehrin Ankara 1 O - Yeni toprak kanunu mucizesi yaratmıya uğraşıvor addoluna 

'Yahudı·ıer ı·yı· b1·r unsur zaptını müteakip Japon kumandanı, her layihası arazi mülkiyetine dair yeni sis- bilir. - Selim. Ragıp EmeÇ ' 
kesin hukuk ve menafiine hürmet edile- temler koymaktadır. Layihada beş se-
ceğini bildirmiştir. Yabanci devictlcr te- nelik bir de tasfiye müddeti kabul e - Romanya Dış Bakanı 

d. "" · ı ı d • baa1arı, tesis edilen bir emniyet mıntaka- dnmektedir. Layihanın son şekli ted - Praada teminat verdi e g 1 e r 1 r sına gitmeğe mecbur olunmuştur. kik edilmek ve mütaleaları alınmak ü- o 
' ' zere Vekaletlere gönderilmiştir. Bu ka- (Bq tarafı linci sayfada) 

le 1 ___ ..;;:::.___________ Yahudı.ler Hariciye Vekili Mısıra nunla hudutlarımız içinde kalan top - mi tebliğde, bütün meseleler hakkın· 
ıı;a harbden sonra memlekete giren rakları işlemek ve istismar etmek hakkı da iki devlet adamı arasında tam bır gO. 
kkındahususi bir rejim takib edileceğini teyid etti gidecek Türk vatandaşlarına verilm~tir. rüş birliğinin mevcud olduğu tebarüz et· 

Lan - . W• • Hariciye Vekili Rüştü Arasın Mısıra tirilmiştir. 
b dra 19 (A.A.) - Bu sabah Daılylşey de degıldır. Fakat son yıllar zar - bir seyahat yapması t k .. ım· ı· İkı· şakı• yakalandı Paris 10 (Hususi) - Romanya haricı-
'&eraıd te . B""kr .. d a·w· f d k b ı h<>ll'ka b' k" e arrur e ışır. 
lltu1ıa gaze sı, u eşe gon er ıgı ın a vu u u an ·~ ır şey var ı, Seyahatin tarihi henüz tek ·· t ye nazırı Minçesko'nun Pragd'l yaptığı 
~u··ı· rririnin Romanya Kralı Karol'la o da Romanya Rusya ve Galiçya ya-lmiştir. Maamafih Rüşt·· :rrrur e me-rt Kars 11 (Hususi) - Geçen ayın görüşmelerin memnuniyetbahş bir suret-

lkat tm ktedi h dil · · b" · · til" w u asın ma 25 d lA k - ·d k b. ını neşre e r. u erının ır nevı ıs asına ugramış ayı içinde Mısıra gitm . d d in e vi ayet onagına gı ere ızzat te neticelendiği bildirilmektedir. 
len ~ubabir, Romanya hükl.ımetinin ha- bulunmaktadır. Bunların mikdarı 250 Sa~ıabad paktı devı:t~ı, . ~ra ı8nt ~ vali Akif Doğana teslim olan şaki Ay- Minçesko, Romanyanın Küçük Antantı 
tor .~~şruti şekilde bir krallık dikta· bine baliğ olmuştur ve iyi unsur da de- sma iştirak etmek üzere e~Ab~f an 

1 
_ demir:n dalına beraberinde gezdirdiği sadakatini teyid etmiş, Küçük Antantı 

81 •. ugu. teşkil edip etmediğini sorma- ğillerdir. Romanyaya harbten evvel rnesi muhtemeldir a 
1 

e geç şaki Halil ile Şükrü oğlu Dursun da vi- doğrudan doğruya veya dolayısile alaka· 
llıerine, Kral şu cevabı vermiştir: girmış olan Yahudiler hususi hiç bir · layet jandarma müfrezelerince adım a· dar eden bütün meselelerde gerek Prag, 

kar'- Romanyada K.r~l .yeg~e. müste- tedbire tabi ~~ıyacakla~~ır .. Fakat o Bir ku:ım ihracatın bir eld dm~ takib edi~ele~i ~e.:icesi ?larak gereıc_se Belgrad hükUınetlerınin muva-
t·ıer \lnsurdur. B~nun ıç~ polıtı~ par - zamandanberı g~renler mu_lt~cı huku - I 80 Oltı kazasının Mıhmıs koyund~ bır ~hır fakatıle hareket edeceğini temin eyle-
dis· ll'aslnda muvazeneyı temın ken- kundan başka hır haktan ıstıfade ede - yapı ması dUşUnUIUyor i~inde yakalanmışlardır. İkı şakı de mi§tir. 

tl)ı~e t~r~~tüb ~er .. İ~te Ron_ıany~da lm:~ı~r. Bu?1ar ha~ı.nda ne yapılabile- İktısad Vekaletince bir kısım ihrac Karsa getiri~rniş, .emniyet d~ire~i ta - ~omen hariciye ı Crnevrede ha-
llas tatorlub kelımesının tatbık ma -j cegını tedkık edecegız. Bunları mern - mallarının bir elden ihracı ve bu suret-j rafından resırnlen, parmak ızlerı alın- lefı Antonesko'nun sı)asetinı takib ede
ter 1k&adece budur. Kral ve kabine müş Jeketten çıkarmak mevzuubahs değil - le bir kısım memleketlerin idhalatı mış, isticvablan yapılmış, adliyeye tes- ceğini ve Habeşistanın ilhakını hukukan 
esa:. ~~ette ha~e~:t ederler. Kanunu 1 d~r .. Fakat bu~lar ?akk~ndak~. u~umi tnhdid ederek fiatlar üzerinde müesser lim edilmişlerdir. tanımıyacağını da söylemiştir. 
fııtih:ızın pren~ıpı ışte b~dur. Fakat, hıssıyat o şekıldedır k~, rnu~t~vlıle_re olmalarına karşı mukabil tedbir alına-
btç . batın efkarı umum ye hakkında amme hukuku veremeyız. İngılızler ı - bilmesi için bir formü laranmakta ol- il 1 
'trıed~~~ zaman tam bir fikir verip ver_ çin gayri mantıki v~ medeniyet mefhu- duğu haber verilmektedir. Makı·neye verı·ıı·rken 
leı- ıgıni bilmiyorum. Kralın rolü mil· muna az uygun gözüken bazı tedbirler 

-:~mhlnne~du~nu~~ir~-illihazelli~miz~~du~F~at~p- Garib ~==~=======================~ 
lia dır. Bu f krin halen Romanyada raklarımızda barıştan evvel yerleşmiş Bi hlidl Hi ler it ·l, ada mer~simle ve te h.. ti k 1 k 
~ 8Y0 nalizme doğru olduğu inkar edi -1 c•lan Yahudileri kurtarmak için bu su- r Se d• . 1 l ~ .. za ura a . arşı. ~naca ı 
~ez. Bunun için, iktidar mevkiine bu retle hareket edeceğimiz unutulmama- (Ba§ tarafı 1 inci sayfada) ken ısıne ta yanın en guzel sarayı tahsıs edı ecek 
2>.a ayuıu temsil ert"n pal'tiyi getirmek' lıdır. Bu bakımdan, müstevli Yahudi - beyan ettiler. Bunun üzerine kendi- Rom:ı ıı CA.A.) - HIUerin tstilı:.ball için Bu mülltat esnasında iki devlet adamı 
aı/nıaı ~ir şeydir ı kararda münha-1 )erin, yalnız harQden sonra intikal eden sine müracaat ettik. Son gtinlerd..? otobi:s h:ızırlıklara şimdiden başlanmıştır. Eski şl- gerek İsviçrenln, gerek şimal memlekeUe • 
turan ~ılletin ihtiyacı müessir olmuş- topraklardaki azlıklara tatbik edllen ah davaları işinde Avni Bayerin vekalctr.J ınendlferler garının yerine flmdl yeni ve mu- rlr.in MllleUer Cemlyetlle alakadar bazı me. 
te ·b~Ukumet oooriter bir hükumettir. kamın kendilerine de tatbikini taleb e- deruhte etmesi üzerine ismi gazeteıerde azzam blr gar yapılmaktadır. selelere taalluk edib kendilerinin bilhassa 

oyle 1 ı· 1 b 1 d · kl · · k d tın k 1• d HFIUeri seli.mlamak lçln Romaya gele • ehemmiyet verdikleri işler uzerinde görüt-'1i} o masını üzum u u uyorum. emıyece erını ay e e azım ır.• sık sık görülen avukat Nuriyi dün geç va- celt olan milyonlarca halk pıtıerı bu iataa- nıuşlerdlr. 
lllnde~e, memlekette n·zamın hakim bu N h . k ld kit adliyeye bulup, sorduk. yonda alkışlayabilecektir. _ Bir ttalyan hükumet konağı yandı 

}{ Ugu intıbaı mevcud oln1alıdır.» OrY9Ç vapuruna acız onu u Hadisenin doğru olduğunu, cumartesi Bitler Romada bulundutu muddetçe De 'Qoma 11 (A.A.) - Ascoli- Plçeno hukü -
değ ~al,_ Romanya dış politikasının iç Yekta vapurunu batıran Norveç va- günü vukubulduğunu, icab eden maka- rla sarayında ikamet edecektir. Bu saray dairesinde çıkan yangın yedi saatlik bir ga1. 
ı.ıad1 :klıklerden kat'iyen müteessir ol - puru, Yekta vapuru sahibi tarafından ma müracaat edeceğini söylooı. bütün Roma saraylarının içinde en güzel ve retten sonra ancak sondurulebllmlştir. Bina· 

ıgını t · "k y b d. K"" d k hk en n;uhteşemldlr.. . . nın iki katı tamamile yanmıştır. 
~ 1 . emın ettı ten sonra a u t ostence e tev if ettirilmiş ve vapura Avukatın ma emeye girerken çıkar- Danunarka harıcıye nazırı ıle federal İki Çin generali az.lcditd· 

e esıne temas ederek demiştir ki: ihtiyati haciz koydurulmuştur. Yekta dığı paltosunun cebine bir tabancl kur- ı· · · · k ı 1 
• R mec ısı reısı onuştu ar Hankov ıı <A.AJ _ Nankindekl Çin ordtı· 

•l~yh 0'?1anyada kuvvetli bir Yahudi vapurunun yü~ürülemiyeceği anla - şunu ile bir de üzerinde cKendını koru!> Berne ıı (A.A.) - Danimarka hariciye suna kumanda eden general Tangçşenşl " 
Ilı i:rlıgı _cereyanının mevcud oldu - şılmıştır. Vapurun kıymeti 30 bin lira- ibaresini taşıyan bir kağıd parçası ko- nıııırı bugiin federal meclisl reW Mottayı zi- diğer iki general Nankin ruc•aıını iyi ya • 

r edılemez. Zaten bu yeni bir dır. nulmuştur. y:\ret ederek hususi bir mülakatta bulunmUf- pamadıklarmdan dolayı vaalfelerlnden azı.-
tur. di1mlflerdlr. 



4 Sayfa 

Neşriyatımız üzerine 
Belediye hale soba 

kurulmasına izin verdi 
Bundan evvel, hal binasının duvarlannda baca 

yerleri yapılacak, böylelikle 
binanın sakil bir manzara almasının önüne geçilecek 

SON POSTA 

I . 
iki tav-cı_T_r-ab-z-on-JBir da v~nın ahsil ar la 
nafia başkitibini üç s çlusundan biri 

tavladılar d 
zonsı:::~1:i~~ ;,.ıu;;·ça~·:; çıldı dı, biri verem o ~ 
dolaşırken yanına yabancı olduğunu söy- Dün Ağırcezada bir ihtilas davasına! - Ne gezer. Şehremininde bir t 
Uyen ve bir küpe satmak istediğini anla- bakı~tır. Hadisenin suçlulan Alem- benin tabuttan içerisinde yaşıY0 

ta:n bir adam ıelıniş, aldatılmam&SI için dar tahsil şubesi tahsildarlarmda.n A - Orada yatıp kalkıyorum. 
kendisine yardım etmemin istemiştir. Ha- rif ve Necati ile, tahakkuk memuru Suçlu çaldığı bir sepet erzakı d 
san Ersoy bir vatandaşa iyilik etmiş ol- Tevfiktir. Dip koçanlanna eksilt mik - kir etmiştir. Demiştir ki: 
mak maksadile küpeyi tedkik etmiş, ka- dar azmak ti1 hs la 
ça a.lcbğım eomıuş, yabancı olduğunu ibtil! tm ktsure e, ta d i 

1
ttan para - Vakıa yemek salonuna girdirt1 

söyliyen adam da: as e e en mamun ur ar. . ra da çıktım ama ... Elimde bir c 

y·· lira alını . . Suçlular geçen celsede suçlarını ilt- erzak gördüklerini söylüyorlar. J:3tl 
- uz ya ştnn, fakat şımdı 50 ,rar etmişlerdir Dün ise mahkemeye _. . 

liraya veri~orum, demiştir. Hasan Erso~ ancak Arif getfrilebilmiştir. Diğer iki ru degıl.. Ben, bır şey çalınadıIIl· 
bu adamla ılerlerken bir müşterik peyda .maznun talihin garib bir darbesine uğ- DurWjma sonunda Sadettinin 
o.lmuş, küpeyi evirip, çevirip tedkik et- raınışlardır. Tevfik hadiseyi müteakib sabit görülerek, 9 ay müddetle . h 
tikten sonra Hasan Ersoya: çıl~ ......... .,t ş· eli Bak k" tıma ha _ mahkum edilmiştir. Bu suretle şırt1 

K l k l 
, \,U.>.U~ ır. ım , ır oy r )\il 

- açırı aca ma değil, fakat benim nesinde tahtı tedavidedir. Necati de da- .kadar tabutlar arasında yatıp 
_yanı~da para .Y~k, alamam. 200 lira eder va esnasında verem olmuştur. Tevkif- ,sadettin, daha konforlu ve emin bır 
bu küpe, demıştır. Biraz sonra da Hasan hane hastanesinde yatmaktadır. re, tevkifhaneye gönderilmiştir. 

Etsoya: Tevfik için gönderilen yeni iki dos- Hisar vapuru tahkikatı 
Utanbul hamına vmumf V«riyeti - Bu küpe sizin mi? diye sormuştur. d 'l te hid' · · duru ~ Hasan Ersoy.· yanın, ava 1 e v 1 ıçın, şma İ d b ta H ' u bıı1' 

Hal b" 1 k d 1 h · b talik olunmuşt rva a a n ısar vapur ~ ınası yapı ır en, uvar ara ıç ir müsaade edilmesini veya halde kalorifer _ Hayır! cevabını verince: ur. da müddeiumumilikce yapılan ,,talı .. 
sureUe baca tertibatı ilav~ olunmamıştır. tesisatı yapılmasını istemişlerse de mü- Am - 1 . Tabutlukta yatan suçlu ' _,ı •. - an oy e ıse kaçırmıyalım. Yanı- kata, Beykoz muavinliği vaz ıyev 
:eaıı:':r :;v;:

0 
~~~ir~a~~=ec~=~ ~::;:tıann hiç birine cevab alamamış- nızda para varsa küpeyi siz alın, biraz tevkifhaneye gönderi:di miştir. Tahkikata ehemmiyetle de\ 

sonra hemen satar. parayı paylaşırız, de- n·· S ltanahm d 1 . . lh olunmaktadır. Birkaç güne kadar 
11 

lar, htt kı~ yazıhanelerini mangalla ısıt- Gazetemizde cumartesi günü bu yolda . ı· H E d k" un u e ıncı su ceza . 1 ~- 1m k d 
mak zaruretinde kalmaktadırlar. bir yazı çıkmıştı. Bu neşriyatımızı ehem- mış 1~· k asa~ rsn~ a upeyi 60 liraya .mahkemesinde garib bir hırsızlık suçlu- tıce enecegı umu a ta ır. ti a 

Halin belediye memurlarına tahsis edi- miyetle nazarı dik.kata alan Belediye İk- pazarı etmış v9 
a .. mJş~ır, fakat paralan sunun muhakemesi yapılmıc::tır. Suçlu Taksimdeki yanom tahkik8 A~ 

sayar saymaz da kupeyı satanla kendisi- . . . "' .. .. .. .. ·ı..ı;ı 
len kısmında ise soba tertibatı vardır. tısad Müdürlüğü, nihayet hald~ soba ku- le ort k lm k . t ' d d Sadettın Yeşıldırekde aşcı Husnunun M"dd . m•ıik T k . d kı' e"' a o a ıs ıyen a am orta an sır .. • . . . . . u eıurnu ı a sım e 
Kabzımallar duvarlarda baca bula- rulmasına müsaade etmiştir. Hal duvar- olmuşlardır. dukk~ma gıtmış ve ye~ek .. ıstemıştır. ki geceki yangın hadisesinin tah}{ ~ 

mayınca boruları pencerelerden dışarıya larına bacalar yapılacak, soba boruları .. . J(endısıne yemek olrnadıgı soylenen Sa stl 
ık ak b 1 b k k 

. .., Hasan Ersoy kupeyı kuyumculara gös- d t' b d H" .. .d tına el koymuştur. Yangının ne _A 
ç arın ve u surete so a urma te- bu bacalara sokulacaktır. lktısad Müaür- . • et ın un an sonra gene usnuye aı 1 d h tt•V• t bit ev 

bb .. - · . . 1 d' B f h 
1 

tennış, çok karlı bir iş yaptı;;ına kani . d ki d' w b. d"kk. .t . . e ve .nere en zu ur e ıgı es { şe usune gırışmış er ır. u se er a lüğü keyfiyeti fen heyeti müdürlüğüne . 6 I o cıvar a ıger ır u ana gı mış - ) . r H• d' 1 . 1 aerı r 
müdürlüğü oradan buradan çıkacak soba bildirmiş, yapılacak bacnlar için bir pro- 11~end~~dculba.r küpenin bir, bir buçuk tir. Masalardan biri üstünde erzak do - em

1
emT ış ır. a 

1

1seyle m;ıavıbn el~'ltll' 
bo ı h 1

. bo . ıra egcnn e ır c:ey oldug~unu söyleyin ' . d w .. 1 ma an meşgu o maga aş' .r 
nı arının a ın manzarasını zacağını 3e hazırlamalarını istemiştir. Fen heyeti k d' . d f :ok - )u bır sepet dur ugunu goren suç u, y b h e . ·· t ırıeri l" 

ileri sürerek soba kurdurmamışdır. müdürlüğü bu hususta bir proje hazırlı- j ce en ısın e şa a atmıştır. sepeti kaptığı gibi soluğu dışarda al • anaKn a~m~l an _:ııtnhmdus ?eden 'fg)i 
H l k b ıı b ı d. dd d . • Hasan Ersoy doğru Emn'y t M"d" 1.. F k k d d k ran, arpıs ı e mus a emın ,1 

a a zırna arı e e ıyeye mütea ı yacak, bılahare inşaata geçilecektir. Her w.. w 
1 e u ~r u- mıştır. a at ço geçme en e ya ayı sin hakkında takibata c um· ve v 

müracaatlar yaparak soba yakmalarına üç yazıhane için bir baca yapılacaktır. gunde solugu almıştır, zabıta şimdı bu ele vermiştir. . ~ ~ ış 
~ --.... ...- pic:kin tavcıları aramakla meşguldür. Suçlu dün mahkemeye getirildiği delen alınmıştır. Her uçu de: ı 

S On n u" n erde bu 1 una n c es 6 d 1 e r zaman, halinden sarhoş olduğu anlaşı- - Biz cumart_esi akşamı kapılar bt y Dün de hamsiler 'ııyordu. lidleyip çıktık. ıçeride yangına se ıııı 
Hakim suçludaki bu garib vaziyet ü biyel verecek hiç bir şey yoktu. ~ 

Karaya vurdu zerine sarhoş olup olmadığını sormuş, gının ne suretle çıktığını biz de bı).JJI 
Sadettin şöyle ccvab vermiştir: yoruz, demişlerdir. . 

- Eh! Biraz içtim ama, sarhoş ola - Bina emlak şirketine aid ve 6 b~<r 
cak ~adar değil. . r~ya sigo:talıdır. B~lediy~ müh~~d~ 

Haklın, bundan sonra, şu suah sor- nn~n murekkeb bır hey et bugurı 
11 muştur: hrulinde keşif yapacaktır. Halen :Y~8 

- Nerede oturuyorsun? İkametga • gının mahiyeti müphemdir. Alak!ld'f 
hın var mı? Jar sorgu hakimliğine ver~ 

Dün de Haliçte ve Ayakapıda birer cesed bulundu. 
Bakırköyde bulunan cesedin hüviyeti anlaşıldı 

Kültür işleri: Toplantılar: 

en mükemmel filmindeki rolüdllr, Bu Perıembe akşamı 

s AY Sinemasında 

Etıbba Odasının ikinci umumi top-ive mürakabe raporu okunarak kabule- s 1 
I• p y o ç 1 L E R 1• spanyOoplcaeretbüyük lantısı dün saat 6,30 da Oda Merke - dilmistir. , ...... 

zinde yapılmıştır. Toplantı idare hey - B • d 19 3 7 1 bilan 
eti başkanı Doktor Orhan Yahya tara- un an ;onra . yı ~ . çosu Yıldızlar: Madrll Operasının en meşhur artistleri M1GUEL LlGERO Primadonna RAQUEL RODRlGO, 
fmdan açılmış, Doktor Ömer LUtfü ve umumi hey ete takdım edılerek ızahat ROBERTO REY DOLORES COR'J'ES MUzlk ı Madrid Filtnnonlk orkestrRsı 
Profesör General Refık ~nir tara _ verilmiş ve Odanın 938 yılı büdce mü- ispanya temsil san'atının en güzel eseri. Neş'e, eğlence, Ispanyol şarkıları ve rnkıslan. 

fından hazırlanan dört yıllık muhasebe zakereleri yapılmıştır. ~-------•> Çarşamba akşamı T Ü R K sinemasında 
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~-----:-~:.:::=:::=!'!::=====-~------___:=..::==
andıklı Halkevinde köy 1 Eğitmen sayısı 

ltalya,Peşte ve Viyanadan 
dört şey istiyormuş 

atihl . . . k . . 1500 e ·çıkarılacak 
er yetıştırme ıçın til~~~Iıkı~"~~;:.,.k ~;:~;1;:.~~~: 
k ı d me hazırlamıştır. Talimatname "eğitmen-

U r s a Ç ı ı ıerin okuma, çalışma ve dlğer işlerine ~-
id esaslı hükümleri ihtiva etmektedir. Ö-

~-)iL titr ,:------_ a 11~ neıt -
Carıa t' (}{~ uı;ı Yavru dofurda 
~~~ "

1 
lt6Yüncı~l) - Küpeler nahiyesinin 

"1ltır. 'itı.e 1 bt n Murtazanın Menekşe a
'""utarr batında üç ynvru do~ur

ın tı U ç de sat ve sıhhatlidir. 

... Akıllarına gelen şeyi ya
pıyorlar. Şimdi de camdan 
evler yapmıya başlamışlar. 

nümüzdcki ders devresinden itibaren e
ğitmen sayısını 1500 e çıkıırılması karar
laşmıştır. Yani alınacak eğitmenler ilk
bahardan itibaren faaliyete geçilecek olan 
orta Anadolu köy kalkınma mıntakasına 
dahil Ankara, Çankırı ve Eskişehir vila
yetleri köylülerinden olacaktır. 

Eğitmen olarak yetiştirilmek üzere alı
nacak köy gençlerinin bilhassa eğitmeni 
olmıyan ve kalkınma hat'ekctine daha ev
vel başlanacak olan köylerden alınmasl
na dikkat olunacaktır. 

... Böyle evler günün bırin
de bizde de taammüm eder-

Hasan Bey - İyi olur dos
tum, her şeyimiz meydana 
çıktığı için , dedikoducular 
dedikodu yapacak gl.rli taraf
ların:n.:1.1 bulamazlar 

se ... 

lhtu~ad Vekili 
D ün ahşcım 
Aııkaraya döndü 

Stoyadinoviç Berline 15 
kanunusanide gidecek 
Berlin l O (A.A.) - Yugoslavya Baş 

vekili ve hariciye nazın B. Stoyadino
v!ç, Almanya hariciye nazırı B. Neu -
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1 --Hidisclcr Karşısında --
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HOKAVE 
Ş ark hükümdarlarından biri 1 Demiş, üçü~cü körü~'. eline filin ku1ak: 

. .. . . }arı geçmişmış. Kendısıne sorulduğu za 
bir gün hiç fil gormcmış, bır man: 

kaç kör bulunmasını ve onların fillerin _ Fil, demiş, kapı perdesine benzer. 
aralarına bırakılmalarını emretmiş .. ara- * 
mışlar, bulmuşlar, ve fillerin aralarına Ayni tecrübeyi filsiz olarak İstanbul~a 
bırakmışlar. Hükümdara: yapabiliriz. Alacağımız netice, şark hu-

- Emrinizi yerine getirdik! Körleri kümdannın aldığı neticenin ayn! ola-
fillerin arasına bıraktık. caktır. 
Demişler, hükümdar: · Tecrübe şu şekilde yapılacak: 
- Körleri şimdi de benim yanıma ge- İstanbul baklanda bilgileri olmıyan bir 

tirin! kaç kişi alınacak. Kör olmalarına lüzıım 
bulunmıyan bu adamları teker teker İs
tanbulun muhtelif semtleıine bırakaca
ğız ve sonra şu suali soracağız: 

Demiş. Körleri hükümdarın yanına çı

karmışlar: 

Hükümdar körlc:cden birine sormuş: 
- Biraz evvel fillerin arasında idin. 

Fil nedir söyle bakayım? .. 
Bu kör, filin kuyruğunu tutmuşmuş: 
- Fil süpürge gibi "oir ~eydlr! 

Demiş. İkinci köre sormuş. O da filin 
bacağını tutmuşmuş: 

- Fil kalın gövdeli bir ağaçtır. 

- İstanbulda hangi dil konuşulur? 
Onlar ayrı ayn cevablar vereceklerdir: 
- istanbulda türkçe konuşulur. 
- İstanbulda fransıza konuşulur. 
- 1stanbulda rumca konuşulur. 
- İstanbulda ispanyolca konuşulur. 
- 1stanbulda ermenice konuşulur. 

ismet HulUsi 

1 Bunlan biliyor mu idiniz? =1 
Hiçbir asrm ilk gUaU pazar, ITalofo:-ıda ilk deh Allo tabirini 
çarşamba, cuma ile baş:amamış kullanan adam 

Dünyada hiçbir 
yeni şey olmadığı
oı iddia edenler 
ııerhalde yanılma

nışlardır. Size, bu
nu misali ile isbat 
edeceğiz: 

Dikkat ediniz: 
Her yirmi sekiz se
nede bir takvimde

Telefonda konu-
şurken, muhatabı

nıza callO> diye hi
tab edersiniz. Bu 
kelimeyi, ilk defa 
kim kullanmıştır? 
Biliyor musunuz? 
Bilmiyorsanız ha
ber verelim: 

Amerikalı cJames Tressider>. 
ti günler, aylar, güneşin çıkış ve batış Bu adam, iyi bir mühendistir. Telefon 
ıaatleri tıpatıp ve aynen tekerrür eder. mucidi Amerikalı (Graham Bell) in icad 
reşrinievvel ve kanunusani aylan ayni ettiği makineyi kurduktan sonra, maki
günle başlarlar. Nitekim nisan, temmuz, neyi tecrübe etmek için cA!lo, allo ...• di
eylfıl ve kanunuevvel ayları da ayni gün, ye seslenmiştir. Ondan sonra, adı cBaba 

le başladıklan gibi fUbat, mart ve teş- !!!?.~ .. ~:!~~!!~~-~: .................................... ... 
rinisani aylarının başlangıcı da ayni güne ve hazirandır ve hiçbir asnn ilk günü 
tesadüf eder. bir pazar, bir çarşamba ve bir cuma ile 

Bu hususta istisna teşkil eden mayıs başlamamıştır. 

Kadından yardım 
Bekleyen erkek 

İsmlnln yazılmamasını isteyen blr o -
tuyucum, benden gar1b blr sual soruyor: 

Kendlsl, bundan bir müddet evvel, A
nadolu vlla.yet.ıerinden birinde, SO yaşla -
nnda evli bir bayanla tanışmış. Bu kı:ı. -
dın, okuyucumun yakın arkadaşlı:ı.nndan 
birisinin de hemşiresi oluyormuş. 

Şimdi, zevcinden ayrılmış bulunan bu 
Bayan, Ankarada satın aldığı bir evin ge
llrlle, ve zevcinin kendL'>ine her ay gön
derdiği nafaka ile geçiniyormuş. Bu genç 
dulun, beş tane de çocuğu \'armış. Oku -
rucum da Ankarnya gidince, bu eski bildi. 
~ile tekrar goruşmeje ba}1amış. Okuyu -
cumun, gittikçe sıklaşan bu goriışmeler -
den edındir!i kanaate göre, dul kadının 
nlyetı kendlslle evlenmekmiş. Dul kadın, 
ne yüzilne bakılnmıyacak der cede çJr -
kin, ne de yüzünu gorenlcrl yakıp kıil e
decek derecede guzelml.ş. 

Okuyucum, bazı zaruretler dolayısile 

tahsutnl yanda bırakmış bulunuyormuş. 
Bu kadın ise, kendi.sine, tahsile devamı -
na yardım edece~lni de viı.deylemtş. Bü -
t.ün bunlan anlattıktan sonra okuyucum 
bana şu suali tevcih ediyor: 

c- Acaba, herçlblld Abad bu kadını 

alayım, ve çok sevdiğim tahsilimi tamam
layayım mı VA.kın, benim. dünyada en 
ıhemmlyet vermediğim şey paradır. Fa -
cat denize düşen yılana sarılır, ben de, 
lareslz kaldığım lçln, bu izdlvı:ı.cı kabul 
\tmeyl düşünüyorum, ne dersiniz? 

* VAkıa vereceğim cevabların, bu oku -
yucumu memnun etmlyeceğine kanllm. 
Fakat ben, tamamen bitaraf bir insan 
görilşlle hakikati söylemekten kendimi a
lamıyacnğım. Genç okuyucum: cHaklkat 
dalına ncıdır!ı Hakikatini hatırlarsa, pek 
tatlı konuşamıyacak olan ·teyzesine gü -
ceneml.yccekUr. 

Her şeyden evvel, mevzuubahs o~nn ka
dın, okuyucumun yakın bir arkafüışmın 
tevccslymiş, binaenaleyh, bir arkada~ zev 
cesfne sulkasd yapmak, bir yabancıya fe
nalık etmekten çok daha duşkQnce bir 
hareket Ur. 

Sulkasd yapmak dlyorum. Çünkü oku
yucumun yapmaya nlyeUendl~i hareke -
&in bir suikasdden ı.ıç farkı yoktur. 

Karşısında, yuvası yıkılmı' blr kadın-

cağız vardır. Beş çocuğUe yapayalnız ka -
lan bu kadının pir hA.mlye, müşfik bir 
arkadaşa ihtiyacı vardır. Kendisi, oku -
yucuma inanmakta, güvenmektedir. Bu 
yüzden de, onun uğrunda maddi bir fe -
dakfırlığa k.aUanmııktan da çekinmemek
tedir. 

Şimdi, herhangl bir maksadla olursa, 
olsun, onun bu masum 1Umadını lstls -
mar etmek, dürUst hisseden ve dürüst dü
şünen bir insana. yakışır mı? Beraber ge
çlreceklerl üç sene içinde, okuyucum, ge
niş bir şefkat ve yardım içinde tahslllnl 
tamnll"layacak, ondan sonra da, artık 
yardıİnma muhtaç olmadı~ı kadından 
yüz Çt'\ irecek. O zaman, hu atında ikind 
defa sukutu hayale uğrayacak olan o za
vallı tadının nkibeti ne olac k? 

Boyle davranmakla okuyucum, tnhsl -
Unl, b.r hayı:ı.tı yıkmak pahasına y~pnnş 
olmıyar.ak mı? 

Vakı~L paralı bir kadınla evlenmek ta
yibe mustnh:ık bir hareket değildir. Fıı. -
kat b r kadınla, sırt parası için evlenmek, 
gurur sahibi bir erke~ln katlan:ımıyncağı 
bir tcrezziil, bir sukuttur. Zlra bu hare -
keti yapan erkeğin, kaldırımda kendlsl -
ni satan bir kadından bUyük blr farkı 
kalmıyor demektir. 

Okuyucum, paraya ehemmlyet verme
dlğic! söylüyor. Nedense, hayattaki ehem-· 
mlyetll rolü kablll lnkflr olpuvan parnyn 
l!yık bulunduğu derecede kıymet vermek 
acaylb bir ayıb sayılıyor. Ve bu yüzden de, 
birçok klmseler, paraya karşı müstağni gö 
rilnmek ihtiyacını duyuyorlar. Fnkat böy
le söv1°dlklerl halde, o ehemmiyet verme 
diklerlnl iddia ettl'·leri nesne uğrunda. ba 
zan bll<> bile, b:ı..,an !arkına varmadan 
rok buyük küçüklükleri göze ahyoı1nr. 

oı..ıw•ı"um c'ıı. ne~i:ıc vlcd3ntnı sızlata

cak bir ktiçüklilğü ı;bze almak tehllke<rtne 
mnru ·ctur. Kendisine tavsiye edPrlm: İc.:ı.b 
ederc;e hayatına, ni\tamr.m kalmış tah -
slllle devam etsin, fakat onu tamamla -
mak Jcln, haysiyetini eksiltmesin. Çünıtü 
faziletli bir cahll, her yerde, dilşkiin ah -
Ilıklı bir {lllmden fazla lt.lbar göriir. 

K-ıı-tı kl, sıhhati, dimağı, iradesi sağ -
lam 'r çalışkan blr erkeği muvnttnkiyete 
kavu •urnbllccek çok daha şerem yollar ' 
vardır. 

Okuyucum mi '.ll isterse ona, garson - ı 
luk, berberlik, hattfı kundura boyacılığı 

yapan bir çok acık ve temiz alınlı üniver
site t:ılebelerı go.şterebillrlm 1 

TEYZE 

SON POSTA 

IKADDNI 1i.QAA1----
Örgü takım S oya Fasulyası 

,.. .. * 
el ' ' . kl " " " el J el ÇinJI Beıleyici ma delerının ço ugu yuzun en aponya a ve · 

baılı bir 6ıda olarak kullanılan Soya laıulyaıına Japonlar «K 
eh>, Çinliler ele «Fukara sütün ismini vermiılerdir. Bu lasulyo l 
gıda maJJeıi olarak Jeğil, ıaban, krem, ilaç, patlayıcı madcl• 11 

ıanayi maddeıi olarak ta kullanılıyor. / 

Büyük harbdenberi K.aradenizin Or
du, Rize, ve Trabzon tara!lannda pek 
az yetiştirilmekte olan Soya fa.sulye!i· 
ni, yurdummun diğer yerleri pek o ka-
dar tanımazlar. Oraya da harbı umu -
ml senelerinde Mançuriye giden u -
kerlerimiz getirmişlerdi. Son yıllar zar· 

fında ehemmiyetinin giıtikçe artması, 
bizim de gözümüzden kaçmadığı için 1 

ziraatinin yurdumuzda genişletilmesi 

düşünülmüş ve bu işin başarılması, Ye· 
şilköy tohum ıslah istasyonuna bırakıl
mıştı. Üç beş yıl var ki bu kıymetli i -
lim müessesemiz bir taraftan Soyanın 
yetişebileceği yerleri araştırmakta, bir~ 
taraf tan da onun kendi iklim ve toprak 
şartlarımıza göre daha verimli olnıasını 
temin için cinsini ıslah ile uğraşmakta· 
dır. Böylece yeni bir ziraatin fenni bir 
mürakabe altında memleketimize ya -

Şapka: 'Oç zincirden bir yuvarlak. İçi- yılması, onun her girdiği yere kazanç 
ne (5) tane sık iğne. 2 ncl sıra: 5 ilmiğin getirmesini garanti edecektir. 
içine 10 tane sık iğne. (15) sıra iki ilmik- Geçen yıl Trakya havalisine yayılan Bir S01Ja fasu1yası. fidcıt'l 
te (1) tane artırınız. Sonra bu artırmayı Soyanın bu yıl da Kocaeli çevresinde meyen, gecesi ile gündüzü far~ 
iki sırada bir tekrarlayınız. Tiı şapkıı is- geniş ınikyasda ekileceğini öğrendim. dukça yağışlı ve hele nisan - nı•· 
tediğiniz boyu ve başınızın büyüklüğünü Şimdiye kadar alınan iyi neticelere bu lannda yağmuru eksik olmıy~ ?I 
buluncaya kadar. ralardan daha :feyizli bir neticı eklene- dir. Nemli, ağır topraklardan t11' 

Garnitür - Siyah, beyaz iki püsküldfir. ceği muhakk8.kt1r. Çünkü Kocaeli Soya fif topraklarda iyi olur. Kara to~ 
Siyah yerine mesela: Güzel bir kırmızı ziraatine yurdumuzun elverişli köze • ra bayılır. Yerini kıştan önce 
veya yeşil de konabilir. Fakat elbisenızin }erinden biridir. ve baharda çok karıştırmadan 
rengi buna lüzum göstermiyorsa yalnız Soya, en çok Çinde, Mançuride, Ja- gerektir. Bakla sınıfından old?ğıl 
siyah - beyaz daha şık görünür. pony~d~ yetifti~liy~.r .. Besleyici mad - ekildiği yeri azotça zenginieŞt~ 

Püskül - Yün, istenilen uzunlukta bir delerının çoklugu yuzünden oralarda memleketin ziraatine bakla sıııv 
(karton) a sarılır. Kartondan, bozmad:ın, b ıı· b ı b" d ı k h runak di:set e ı aş ı ır gı a o ara arca - bir şey karışması ise oradaki b 

çıkarılır. BirB~cb~ ~enedyuiki··n1
1e. b~ğk~anır. tadır. O kadar ki Japonlar Soyaya cKe- sullerin bereketini de arttırır. 

Eşarp - ır ırıne mı~ ı \ parça- 'k . t ç· 1'1 d Fukara sütü> 
d 1 o d k 'b· k ·~ mı ·sız e > ın ı er e c Ekimi, nisanda daha doğrUsı;0 . 
an yaöpı mıştır). . .ka ş5ap a ghı ı sı 1?- .

1

. derlermiş! Bizde yapılan.bir tahlilinde " 
nedir. nce (1 ılmı . onra er smıoa f'lh k"k tl maddelerin yuz" de 33 yerde mısırla beraber başlar. _ _,1, 
"k" d b" l t d"ğ' ı a ı a azo u t• l kl 1 1 n'" bf'·, ı ı yan an ırer tane artırınız. s e ı ı- w dd 

1 
. .. d 

19 
k da 

1
_ san ırn ara ı ı sıra ar u1.:erı .... 

niz genişliği alınca her sırada yanlar;Jan j~e !agl.~ ~··et~ J~z e isbet ~ığ~ oe- nar santim fasıla ile ekmek, ~ 
birer tane eksiltmeye başlayınız. Ve tek .u~ goru ·1 ur b u n b k ekim usulüdür. Bunun için ikışt! 
ilmikle bitiriniz. İkinci parça birincinin tının kuvvetın en ir arpa oyu yu a- rış aralıklı dört dişi bulunan 1' 
t k dı B. b" ı · · l' b' d"k" l d" rıdır. sı ıp ısı r. ır ır erıne gız ı ır ı ış c ı- . . . bir el tırmığı ile tarlada boy bO)' ! 
kilir Soya fasulyesının ıebzesı de, kurusu 1 k b 1 11 . d bift 

· d h açı ara , u sıra ara e erın e 
Püsküller .sonradan üstüne dikilır.ıştJr. da yemek olur. Hayvanlar a em ye- ! k . b 1 k d eıelef . . . a çepın u unan a ın Y1 

Şapkanınkiler gibi fakat daha ufaktır. ~ilını hem kurusunu yal halmde yerler. . .
1 

. .. . b 0rıs1 
Karadenizde mısır ununa karıştırılarak ~~r ve ç~ı e~ın uzerıne k ~şe~~ 

Çocuk elbiseleri ekmek de yapılıyor. Garbda · Marga • un ara a uçer parma er 
.. .. decek surette tohumları ekerlel'· ' 

rin, turlu sabunlar, tuvalet kremleri, d t f1 d 
1 

k tırıl' 
Lesi tin adındaki sinir ilAcı, bazı patla - u 

1 
ara) arın a mısır a arış 

t yor ar. 
V'tcı maddeler, bazı ç kolata hamurları, 
Çocuk marnalan ve daha bilmem neler Soyalar çimlendikten on giiP ~ 
hep Soyadan yapılmaktadır. Yağından bir defa çapalanır. Seyrekleşt~ 
geri kalan küsbesi topraklar için iyi bir çek arifesinde bir çapa daha \ .. l• 
gübre, hayvanlar için besleyici bir yem dipleri doldurulur. Otları da guze c.:. 

olur. yıklanır. Nihayet kemale gelinceb~ 
Amerikalılar sıcak yerlerinde Soya· lar köklerilc yolunarak tarlad.3 

yı çayır halinde yetiştirip hayvanları gün kurutulurlar. Sonra harrnnPb 
için biçmektedirler. Hülasa, ziraat ve ne taşınarak bildiğimiz fasulye gı 1, 
sanayi iılemi bugün Soyaya apayrı bir ğiililr, savrulur, kalburlanır ve 
yer vermiştir. çuvala sapları da samanlığa taşıfl 

Soyayı kendi topraklarında yetişti • hesaba bakılır. 
rerniyen Almanya ve benzeri olan şi - Ortalama bir hesabın (Sarı ~ 

~ mal memleketleri her yıl külliyetli mik ca) çeşidi Soya, dönümünden 1 S 
darda idha18t yapmaktadırlar. İşe biz - kilo tane; 300-400 kilo da saman ' 
den önce girişen Balkan hükOmetleri Soya ziraati komşularımızda gıl'I 
ş!:mdi Mançuriye rekabet için uğraş • çe artmaktadır. 936 da Romanyıırıl 
maktadırlar. bin hektar, Yugoslavyanın 40 bit1 ~ 

Soya gerçi her iklim ve toprakla ko- tar, Bulgaristanın 1 5 bin hektar~ j 
Bebekli çocuğun robu raglan kollu, yu- lay kol;y banşamazsa da ıslah sayesin- mişi vardı .. Bizim .0 yılki ekti~~~ 

varlak beyaz yakalı, önü pilili, arkadan de türlü çeşidlerini ve türlü kabiliyette hektardan ıbaret~ı. 93.7 dekı . Jle' 
. , .. .. 380 hektar tahmın edılmel}tedır. e 

iliklidir. olanlarını yetııtırmek mürnkun olmuş- h ld d . . d w 1 · bir fl 
Öbürünün mantosu ile tulumu aynı ku- tur. Derli toplu bir şey söylemek lbım 

1
8 esyur umuzldıçın legderhı çok B· 

d ·ı·kl' . · . k" So k o an oyanın yı an yı a a a · ı maştan. Bu dört cehli, yan sn ı ı ı, u- gelırse denebilır ı, yanın en ço ğ . 
1
. w. • uyorıJ 

f k l d t , • · k d' w. 1 ı· t"ği 1 zarf da ca ını ve genış ıyecegını um ak ya a ı sa e man o çocun: ıçın ço sev ıgı yer er, ye ış ı ay ar ın ıı 

kullanışlı olur. sıcaklığı 11 • 19 dereceden aşağı düş - Tan~ 

Bacaksızın maskaralıllları : Karnaval 1 
• 

. . ' 



y "Ben bir tımarhane kaçkınıyım!,, 

ankesiciliğe en müsaid 
:ae,:!~~leket hangisi4ir? 

e yankesici Hilmi şayanı hayret maceralarını 
anla~mıya devam ediyor 
RöPorlajı yapan: F ıınıJı Ki~ 

C'l'vclme ft mn.. Mkb ~ 

Tımarhcıned~ bir taboratua1" 

Sabı - 79 - dedim a, bu ifln polisle alf.kası yok. Aha-
~d.uğ~ ~dama emniyet edilir mi? O- linin centilmenliği yankesicilerin işlerini 
Polis: cıvnrda ufacık bir vak'a olsa, kolaylaştırır. 

.... Geı Gene anlamadım. Hilmi neler söylü-
11.ı Çtka 

1 
h~knlım, filan efendin;n parası- yordu? Ahalinin centilmenliği nasıl yan-

.... y r. diye yakana yapışır. kesicilerin iılerini kolaylaştmyordu? ln-
~dar apnıadım, etmedim!. clıyc istediğin gilizler gelin çalın diye cüzdanlarını yan-
ı.~ Yalvar Kim k · ·1 ·· t · la d ı.ıen va • dinler? !ster istemez esıcı ere gos ermıyor r ı ya .. 
tlrsa·n Ptını .. ders:n. Yaptımla yakanı sı-j Düşüncelerimi Hilmiye söyleyince ıül-
boylars::yse.. arkadan hapishane}'! de dü: 

.\datn · - Kazın ayağı öyle değil, dedi .. İngi-
helk1 decağızı bıraksam, akşama kadar, !izler cüzdanlarında evrak fiIAn taşımaz-

....._ J.I 
1 
Y_arına kadar anlatacak: lar. Fazla mikdarda da para bulundur-

Slluıd~ ~~ bey, diyorum, anlaşı.lıyor, ba- mazlar. Çünkü paralan bankadadır. O-
...._ lia ır kaza geçmiş. rada daha ziyade çekle iş görünür. Çan-

tvet, b Yır, benim vak'a büsbütün başka. talarda azamt 20 sterlin bulunur. Onu da 
tneın, if: Ynnkesiciyim. Bunu inklr et- paıfüılonlarmm arka ceblerine korlar. 
di~ini~ kı at ederim. Fakat ben sizin bil- Parası çalınan centilmen, kendisine ena
~ beYn tıpi~oz yankesicilerden değilim. yi dedirtmemek için polise şikayet et-

1 

4llgılter d elınılel yankesiciyim. Fra.nsada, mez. Mesele de kapanır gider .. 
ll\11\''d e e, Almanyada Filıstmde Te- Gayri ihtiyari: 
rl.~ e Y k " , "'lll, Ivte an csicillk yaptım .. para kazan- - Oh ne alA memleket dedim. O halde 
ettün. nılekete döviz girmesine hizmet bütün yankesiciler Londraya gitsinler .. 

....... Sonra., .... s . 
dud ha~~ası böyle .. Yahudiler beni hu
'-tın Pa cı ettiler. Çünkü ben Müslüman-

- Giderler de.. ancak sokaklarda da 
binbir hafiye gezer. Kazara bir yakala
nırsanız sağlam hapı yutarsınız. 

POSTA 

r;:z~lfim 
Haşin olmaması IAzım gelen 

bir tip 
Şifliden Ali im

msile ıoruluyor: 
- Muvaffak ola

cak tmyım? 
Azim ve irade

sini yerinde kul
lanmaaını bilenler 
iltidadları daire
sindeki dileklerini 
meydana ıetirebi-

lirler, yalnız haşin 
olmamak p.rtile hareket etmek llzımdır. 

Neş'eli bir tip 
fıtanbul okuyu.. 

cufarımızdan Agop 
yan Candat da ka
,.akterinin tahlili. 
ni i8tiyor: 
Hoşsohbet olan 

ve herkesle gürü ı. 
tüsüz, patırdısız 
geçinmesini bilen
ler, hayatın istek
lerinden en lüzum-

,_,-~~~~ 

lusunu elde etmiı olanlardır. Buna neı'e
yi de ilave etmek icab eder ki noksan ta
rafı kalmamı~ olırun. Bu takdirde ihtiyar
lık için duyulan endi~e, vaktinde yapı
lacak maddi hazırlıklarla karıılandığı ai
bl mesele kalmaJ'llJ.f olur. 

~ 

lntizamperver bir tip 
tstanbu.ldan Ad-

nan imzalı okuyu
cumuz da şunu ıo. 
nıyor: 

- .Muvaffak o
lacak mıyım? 
İntizam kayıdla

rma riayet etmek-
• le ve daha derli 

toplu olmakla mu-
vaffakiyet için ilk 

adımlar atılmıt olur. Havai mevzulara 
!Azım oldutu kadar alaka göstermek, cid
di işlerin ihmaline meydan vermiyebi
lir . 

içli bir zeka sahibi bir genç 
Fatih'den Sal8hi la raları 1 tın Pa nı ça mıyordum .. yalnız on-

tılacak ~a~arını çalıyordum. Baktılar ki 
~i'eye gt bı ?eğil.. yakaladıkları gibi Tür
tllııatha eslrrn eltiler. Ve işte şimdi de 

Londraya ilk defa Yunanlı yankesici 
Vafiadis ile gitmiştim .Bu arkadaşla 1P32 
Paris sergisinde tanışmıştım. Ah o sergi, karaktCTtnin tahli· 
ah .. o kadar yalvardım, yakardım Maz- lini istiyerek sonı

lıi!ın:~~deyirn. 
<l -·""ıın h • lltı.ı anı ayatının .çok enteresan ol-
~e tağ aşılıyordu. Bilmemez görünme-
11itn-ıişt~n esasen lsminı de bir iki defa 

....... lUı ·
1 
Şunu deşmeğe karar verdim .. 

lltcta ?le~• de~m, anlat bakayım. Avru
İçiııi §ler gordün, nasıl gittin? 

\'-.... J\vÇ~kU. Gözleri bir noktaya daldı: 
~~lf.ın Pa, Avrupa, dedi, başka yerdir 
~ tau, ·hiOrada yapılan hırsızlıklar da 
.~ak.at A r lezzet vardır. 
~e hırs vrupanın her tarafında ağız ta
lca l't~n. a~:ık, Yankesicilik yapılır zanne

i'ın-. lt anırsın. Meseli tahmin et ba-
'tı t..· anantı'ne .. k . ·ı·k . .. ılİsaid gore yan csıcı ı ıçin 
lıay Yer neresidir? 

eu ı atıma . . 
~ a l' trıa a şımdıyc kadar böyle bir 

tı(\ ce -tuz kalmadığım için vehlei ula
h Vallk~a~. Vereceğimi şaşıt'dım. 
1 'thaıde ctlık için en müsaid memleket 
e(et oıa:.ıolisi nisbeten az bulunan mern-

har Osman beni çıkarmadı. Hani şuradan yor: 
çıksaydım. Borç harç, sergiye gider, dün- - .Muvaffak o. 
yalı~ çıkarır gelirdim. Esasen ben bura- laca1' mıvım? 
da, bizim maliyecilerin iş bilmemezli- Kendini meyda
ğinden duruyorum. Düşünmüyorlar ki na vurmıyan içli, 
serbest kalsam, Avrupaya gideceğim. zek&yı dikkat ve 
Memlekete birçok Avrupa parası getire- tecessüsle takviye 
ceğim. etmekle elde edi-

Bu yaptığım memlekete büyük bir ik
tısadi yardım değil midir? 

Ha, ne diyordum. 1932 sergisine git
mi§lim. Fakat iyi iı göremedik. Çünkü 
Paris polis müdürlüğü komiserlerinden 
Pierre Vignaud sergi polis komiseri ta
yin olunmuı. Üstelik herif beni de tanı
yor. 1929 da Monmartr'da bir gece bas
kınında beni enselemişti. Öyle adam ki · 
deme gitsin, bizim polis 2 inci şubedeki 
yankesiciler komiseri Eşref gibi bir şey .. 

Daha beni kapıdan görür görmez: 
- Gel buraya, dedi, ne benim başımı 

belaya sok, ne de kendinin. Namusunla 
buradan git ..• Sana göı açtırmam ... 

lecek bilgilere dayanarak muvaffakiyet 
çığırlarıru açmak mümkün olabilirse de· 
enerjiye, hamlelere de ıhtiyaç vardır'. 
Bir mevzu üzerinde meraklı olmak ve ne
ticesini hevesle takib etmek arzularına 
acele ve sabırsızlığı karıştırmamak la
zımdır. 

Son Posta 
F oto.graf tah1i.i kuponu 

isim • • • • • . . 
Adrea • • • 

DİKKAT 0 ı ırdi. 
&ı.ıalin · ..... s·· l tekrar etti· 

llıG oyıe F' • 
Said Y nruk yankesicilik 

' ~uı er neresidir? 
-.... ,, garistan . 

Peki meki dedik. Tüydük. Maksad pun
için en dunu bulup kalabalık günde gelip bir 

vole yapmak. 

Fotograf t.ahlW için bu tuponıardan 
5 adedinin gönderilmesi şarttır. 

•ok ·· ..... ~ .. 
....... o~anis'an. 
....., ~ adı .. 
'1 e hUey· ngilt ım canım, söyle işter 
-.... ?ie., ere ... 

Dört beş defa sergiye geldim. Herif ---···-·············--·-··-··----
tazı cinsinden midir nedir? Benim koku
mu alıyor. Kapıdan içeri girmemle burun 
buruna gelmem bir oluyor. lş yapama
yınca ne olur? Cebdeki hazır paralar su
yunu çekmeğe başladı. Çıldırmak işden 

teriyordu. Hani ben de fena rumca ko
nuşmam. Rumca: 

- Siz Rum musunuz, dedim? 
Sırıttı. Memnuniyetten dişleri gözi.ik

tü: 
değil... Paristen gitmek lazım. Kalırsak 

·v k · · d'l - Evet, dedi. Siz? 
.ı: an esıcı- ı encceğiz. Bir akşam gene Monmartr'ı 

1 k 
- Ben Türküm ... 

..... . 
lflt . Neye h 
f_ için d"· ayret ediyorsun. 
(f}g·ı un ya 1 terea· nın en ım.isaid 

....., ~ ır. 
meme eti boyladım. Orada bizim Jan Guyo'nun bir - Ne iş yapıyorsunuz? 

-.... asıı olur"> 
~Qı· Oluyor b . 
licj ~Yorunı. B· en bunu öyle ezbere söy
~•ğe dün I7.zat tecrübe ettim. Yanke-

dl'adır Yanın en müsaid memleketi 
'V . 
-.... ll~lfSkotıand Yard? 

t>oı· sten mi b · ~ lSle alak ahsedıyorsun? Bu işin 
lt~ler fiJ~ ası Yok. Hem o ŞarJok Hol
:"tift• t an onlar h , ı· ft~ ı llgil" a, a ı kahramanlar. 

eıelinbı ~~~~Üsleri, romnn polis hn
gı bile olamazlar. Sonra 

meyhanesi var. Tekmil esnaf orada. 
Başladım çekiştirmeğe. Kal&.balık art- - Biraz öteberi satmağa geldim .•. 

tıkça arttı. - Ben de .. 

Bizim masaya kara gözlü, kara kaslı Muhavere kesildi, o başhdı şarabını 
birisi geldi. :ı: içip beni tedkik.e- ben başıadım şarab 

B 
içerek onu tedldke ... 

ana: H r t Bo a ı, avn, suratı, bizden olduğunu 
- _nsuvar dedikten sonra rumcaya gösteriyordu. Ne olursa olsun dedim bu 

çalan bır fransızca ile şarab ısmarladı. na açılayım. Belki beraber iş g" b'İ· . -
B_a~tan aşağı süzmeğe başladım. Bu bal Garsonu çağırdım. Kadehler~re ı ırız .. 
gıbı Rumdu. Hem de Pireli Rumlardan dim Yavac;ı yav ld · tazele
S ı t .. · · 'S aş açı ım. Tahminimde 

aç ~rının aranışı, suratı, gozleri, her l yanılmamıştım .. 0 da bizdendi 
seysı Yunanlı olduğunu ayan beyan l!Ös- · - A1·kası var ·-

Sayra 7 

Tarihden sayfalar : 

MağlUb Kralın ·son emri 
"" ~ . 

Kraliçe M9nim elindeki ur~anla kencli•İn• yaklaf'UI köleyi itti. Çok 
•oiukkanlı ve mağrur bir •e•k: «Onunla cleiil! Ben bir kraliçeyim. 

Kraliçelctr• maluu• .arıı il. boiacak•ınln dedi. 

Yazan: Turan Can 

İsanın doğmasına daha yetmiı üı ıene 
vardı. Şimdiki Biıa civarında Sim ıeh
rl önünde alevler ve dumanlu göklere 
yükseliyor; tutupn yelkenlerle direkler 
gittikçe eriyerek devriliyordu. 

Kral Mitridatın donanması yanıyor ve 
batıyordu. 

Roma ne za.mandanberi küçük Asyada 
tam manasile hakim olamadığını gör -
müş; oraya Loküllüs namında bir ku -
mandan göndermişti. 

Bu kumandan Sinobu payitaht yaparak 
Anadolunun şimalini, hatta Trakya ile 
Yunanistanı istila eden Pont kralını yo
la getirecekti. İlk iş olarak da onun ken
di ordusunun ardını kesememesi için do
nanmasını mahvetmişti. 

Roma ordusu yürüyordu. 
Yürüdükçe de kalabalık utıyordu. Fa

kat artan kısım ordunun muharib kısmı 
değil, hamallar ve esirlerdi. 
Romalı kumandan kral Mitridatın mem 

leketinde her tarafı harab buluyordu. 
Bunun için ordusunun ihtiyacı olan er
zakı daha önceden tedarik etmiş ve bun
ları memleket halkından otuz bin kişiye 
zorla taşıtnuıtı. 

Loküllüs kralın memleketine girdi. Fa
kat kış bastırdığı için daha ileri gitmedi. 
Ordugah kurdu. 
Şimdi Romalı askerler buradan kısım 

, kısım dağılıyorlar, civardaki köyleri, 
çiftlikleri, şehirleri basıyorlar, yağma e
diyorlar, insan, hayvan, para ve mal o
larak ne bulurlarsa alıyorlardı. 

nun da tek çaresi vardır: Kendlni.ı:! öl
düıilnüz! Bu benim size son emrimdir. 
Kralın en çok aevdili inaanlara verdilt 

bu aon emir pek müdhi§ti. 
Kız kardeşi Rukzan, kralm yuzune 

karft batıra batıra llnet etmiye başladı: 
- Bizi kurtaramıyorsun, değil mi? Sen 

de kurtulma!.. Yalnız kendini düşünü -
yorsun. Allah belAnı versin! 

- Sus, alçak! dediğimi yap! Hem dt 
çabuk ol! Romalıların ordugtihı çcvi:· -
mekte olduklarını, biraz sonra seni kö -
pekler gibi geberteceklerini, yahud hay
vanlar gibi zincir veya urganla sürüklı
yeceklerini bilmiyor musun? Çabuk di -
yorum sana! .. 
Diğer kız kardeşi Statira kralın ellerı

ne sarıldı: 
- Sen mukaddessin! Allah senı ko -

rusun! Düşmanların hakaretlerinden 
kurtulmak için bana bu yolu göster -
mekle dünyanın en büyük iyili#ini yap
mış oluyorsun! Sağlıkla git ve inlikcı -
mırnızı al! 

İkisi de kendilerine verilen zehirler: iç4 
tiler. Hüngür hüngür ağlıyarak ktvra -
na kıvrana öldüler. 

Mitridat bu facia karşısında kendisini 
güçlükle tutuyordu. Şimdi zehir içmek 
sırası çok sevgili ve güzel kansı Bere -
nis'e gelmişti. 

Genç kadının elleri titriyordu. 
Ağzındaki zehiri bir türlü yutamadı. 

Boğazı ölüm korkusile büzülüyordu, öl
medi. 

Mitridat kölelerinden birine emrettı· 

- Şunu boğ!_ 

Berenis gözleri yuvalarından fırlamıı 
olduğu halde, boğazına dolaann urgana 
kendini verdi. Mosmor kesildi ve kıvrılıp 
kaldı. 

Roma ordugAhı o zamana kadar belki 
misli görülmiyen bir pazar yerine ben -
zemişti. Onlarla hoş geçinmesinı b!len 
zenginler, yahud Anadolu ile Trakyadun, 
batta İtalyadan ıelen tüccarlar ve aar • 
raflar bu pazardan em ve mal satın alı
yorlardı. Pont filesinin bütün varlığı 

Romalıların ellerine bedavadan geçiyor, 
sonra parayla başka ellere teslim edili _ Yunanlı karısı Monin daha cesur çık-
yordu. tı: 

Mallar o kadar çoktu ki fiatlar gittikçe 
düşüyordu. Şurada bir öküz yalnız bır 

drahmiye (şimdiki paramızla on beş, yir
mi kuruş) satılıyor; ötede bir esir dört 
drahmiye veriliyordu. 

Mitridat üstüste mağlıib oldu. Berabe
rinde büyük bir saray kalabalığı, kız kar
deşlerile karıları ve bir çok cariyeler, eş
yalar, ordunun son döküntüleri olduğu 
halde Anadolunun şark tarafındaki dağ
lara kaçıyordu. 

Loküllüs onun ardını bırakmlyordu. 
Sarp yollardan, geçidlerden. taşkın ır

maklardan büyük bir hızla geçli, en son
ra ordugahında sıkıştırdı . 

Mitridat yanındaki kalabalıktan dola
yı sür'atle hareket edememişti. Eğer on
lara bağlı kalırsa esir edıleceğinı.? şüp • 
he yoktu. Halbuki bunu hiç bir zama 
· t · d n ıs emıyor u. Bir Romalının zafer alayın-
d~ ve Romada yalınayak, boynunda zin
cırle bulunmak.tansa ölmek elbet d h . . 

1 
a a 

ıyı o urdu. Kaldı ki o yaşamak arzusun-
daydı, ~ünkü ~ücadeleden bıkmamıştı, 
Romalıları bugun dl'ğilse yarın her hal
de yenmek, öcünü almak gsyesinı güdü
yordu. 

Sevgili kız kardeşlerine, güzel, genç 
ve sadık karılarına baktı. Onların Ro _ 
malıların eline geçmeleri daha fena 0 _ 

lacaktı. Beraberinde alıp kaçırmağa d 
. k. a 
un ·an yoktu, çünkü kendisi gibi ate binip 
de sür'atle hareket edemezlerdi. 

- Dü~mana teslim olmıyacaksmız. Bu. 

- Zehir yutmıyacağım. Benı de bo -
ğun! 

DedL 

Sonra elinde urganla kendisine doğru 
gelen köleyi itti. Çok soğukkanlı ve mağ
rur bir sesle: 

- Onunla değil, ben bir kraliçeyım . 
Kraliçelere mahsus sargı ile boğacaksın! 

Dedi. 

Urgan atıldı ve sargıyı boynuna dola
dılar. 

Sargı jki taraftan çekildi. Kralıçcnin 
güzel yüzü morardı; dudakları karardt . 
Neredeyse ölecekti. Fakat sargı birden
bire koptu. 

Kraliçe silkinerek sargıyı kaptı ve ve
re fırlatarak haykırdı: 

- Uğursuz sargı, bana bu iğrenç hiz -
meli bile y:ı.pamıyorsun! 

Sonra emr<:>tti: 

- Kılıçla öldürün! 
Genç kraliçe biraz sonra göO-c;iine s:'•p· 

lanan kılıçla yere serildi. Kızıl kanlar 
beyaz \'Ücudünü ve beyaz elbiselerini bo· 
yarkC'n gözlerini son defa krala çevirdi. 

O bakışlarda şu sözler okunuyordu: 

-- Seni seviyorum, sensiz yaşıyanıam 
Benim öcümü al!.. 

Mıtridat arkasında en çok scvdiki<'ri . 
ni~ ölülerini bırakarak, aıııun üstünde 
dagJarın sarp gcçidlcrine daldı vr., lrny _ 
boklu. 

'uran Can 



1 Sayfa 

Tayyar~ p·yallgosunun 
dördüncü keşidesi 

bugün başladı 

15,000 
Lira kazanan 

24443 

1

17042 6233 2690 9270 21648 3030 
36030 25673 23883 18737 37176 10761 

20870 16069 28380 32032 35570 1922 

21054 7590 17362 6010 27124 a937D 

4975 21657 9605 26627 35920 24103 

4525 27520 37359 30824 298 26303 

19370 22858 6313 24215 27964 1635 

374 29913 25779 27115 9534 3741 

Ne zaman 
Yüzlerce cild ki 

tab almıştı: 
Du kitabları 

dedi, işden çekildi · 
ğim zaman okumak 
için aldım. 

- Ne zaman iş -
den çekileceksin? 

Tebrik 
- Yılbaşı 

Diz evde yoklte 
soyan hırsız Ço 

bannış. 

- Ne dediJl 

- Hırsız }t 

mış, dedim, bS 
ıe 

ze yılbaşı 
.. d . p.d gon ermış. 
-: ""ğ k d nı o rense Sonları ( 43 ) rakamlarile bi • 34411 1562 37705 28867 16943 36198 

ten bütün numaralar yirmiter lira 6628 8678 1782 33419 23078 220 

amorti alacaklardır. 7711 27145 17146 10817 20760 35155 

- Kitablara çok 
para vermiş olma -
saydım, şimdiye ka
dar çoktan çekil -
miştim. - l yi ki bu aklımıza geldL Tiyat roya tam vaktinde yetişeceğiz. vab yazsa~ 

12,000 33100 17240 14249 16773 8158 12484 , -Güzel-fıkiaiir ( 
Alışacaksınız 

Lira kazanan Falına baktılar: . 

·, .. 32840 138 38713• 8107 498 33166 

24818 30789 14558 15493 16165 31955 

2091 1 9654 39032 22132 21779 21888 

20049 21088 37419 5354 10530 35928 
38395 33630 37857 36635 22279 6552 

- Siz kırk yaşına kadar sefalet için
de yaşayacaksınız. 

- Ondan sonra sefaletten kurtula • 35756 
25020 33963 12129 35677 15519 25820 cak mıyım? 

10,000 
Lira kazanan 

30223 20495 16149 16506 27003 35653 - Hayır, fakat alışmış olacaksınız! 

2688 22751 38897 27128 28832 10740 1'r 
28318 13638 1128 20141 22242 32531 Takma diş 
7240 28436 30879 10169 27890 22617 Kadın bağırdı: 

33506 29365 26743 12262 15465 20517 2514 - Takma dişlerim nerede? 
700 21061 31268 21472 37877 1887 Oğlu cevab verdi: 

~3562 6462 8386 11612 ı 7922 22921 - Ben almıştım anne, aralarına ce • 

3 000 l i k anlar 6814 34456 14437 3988 7071 15185 viz koyup kırıyordum. Şimdi bulur ge ... ' ra azan 17955 2 .. 9503 26060 36415 34300 13113 tırırim. 

33607 24585 15130 11471 35238 35731 28325 

5906 30154 12944 33966 10909 25102 1,000 lira kazananlar 
14708 

10938 21738 35769 27969 12290 29244 

* * içki 
19402 25635 25655 693 

500 lira kazananlar 
23314 13532 28191 31427 15398 20399 

-...-....-..--.. .... _ ...... ____ _ ....:.... Karısı kaçtığındanberi Jriç durma· 
dan içiyor. 

1663 29093 36433 7595 28272 ~3458 

4805 

Şimali Fransa dokuma 
grev tehlikesinde 

- Desene ki o zamandan beri h ep bay 
ram yapıyor. 

* Fotograf 
200 lira kazananlar 

18547 7021 13337 16911 31030 26786 

Faris 1 O (AA.) Matin gazetesine Lil 

ieden verilen ma!Umata göre, şimal 
J•'ransası dokuma endüstrisinde grev le Uzun sakallı, uzun bıyıklı adam fo-
hinde kuvvetli tahrikat görülmektedir. to~f çıkartıyordu, fo.~ografc~~~: 3511 23489 25282 33981 12615 24514 

31165 7323 21148 5518 29589 2127 
11838 6671 39360 30351 2829 33176 

90 bin işçiyi ihtiva eden 38 sendikanın . Fotografımda .. guler goruneyim, 
mümessilJeri halen L "l1 'd .. t dedı. Fotografcı muşterisinin birbirine 

16463 6990 36620 32058 
ı e e ucre me - k k 1 b • 

selesi hakkında mu··zak d b 1 arışmış sa a , ıyıgına baktı: 

100 lira kazananlar 
27679 14756 11607 5012 12741 38011 
21534 17695 36811 2780 35759 25659 
22317 8391 3160 7597 10532 36853 
18232 21480 38171 18838 23540 2380 
26700 19353 10383 23524 24389 11328 

ere e u unuyor R d . 
lar. Bu mümessiller hakemler tarafın _ ~ a yogra.fil mütehassısı değilim! 
dan teklıf edilen zammın pek az oldu- dedı. 
t'llnu ve Başvekil B. Chautemps'in ha
kemliğine müracaat edeceklerini bildir * Nasıl 
n:ck tedirler. 

10704 1837 33943 3687 11997 8197 
37544 27101 21656 24256 24884 lt832 Üçüncü Umumi Müfetti,Jik 
26950 29136 15993 2485 29927 i 999 bafmÜfaviri Trabzona gitti 
14287 24578 12386 33774 16633 31024. Şe~rimlzde bulunmakta olan üçüncü umu 
18481 38557 24541 32904 mi murettlşllk Başmüşavirl Nizameddln A • 

50 ll·ra kazananlar taker dün Trabzona hareket etmiştir. 
Umum Müfettiş Tahsin Uzer iki ay me _ 

zun_ olduğundan Başmüşavir, Tahsin Uzere 
''ekalet edecektir. 

12926 18251 14640 10264 28035 9635 
<>'/423 21048 33992 16600 39079 951., 
35698 15291 10908 19239 20068 19562 
i 2596 32638 1855 22020 14242 28438 Avrupa hattı üzerindeki kulübeler 
34647 36280 32556 13531 39440 ;2735 yıkılacak 
14276 21423 14487 32880 2872G 17109 Ycnikapı ile Ahırkapı civannda yıktırıl _ 
18565 13255 26684 8329 33927 57a2 m;ısı kararlaştırılan ve Avrupa hattı üze • 
27874 27755 17064 36721 19311 8129 rlııe tesaduf ettiği için hakikaten çirkin bir 

manznra nr?.eden kulilbe şeklindeki harab ev 
31685 16837 32258 2103 39609 38028 lerln pUl.nı beledij.e fen hey'etl tarafından 
29328 15926 8715 28354 2482 1~35~ hazırlanıp Avrupa hattı dokuzuncu işletme 
28933 20896 21411 27971 9811 37117 miıdurJliğUnc gonderllmiştl. İşletme müdiir-
16384 20548 17946 4020 2835 15563 Hığu bu kere belediyeden buraların mustak-

5772 4430 24545 37746 8831 14'572 bel şehir planında alacağı vazıyetın kendi -
!erine blldlrllmeslni istemiş, taleb edilen ma 

33942 25954 19431 3813 19418 29029 lumat gondcrllmlştlr. 
34931 36026 30402 28683 11558 22082 
26488 6919 16103 19335 607 35390 Türkkuşuna talebe kayid 
27326 8280 35163 20456 4565 4434 müddeti bitti 
5360 22145 18190 550 17067 27090 Yüksek okul ve liselerde Türkkuşuna ta _ 

21271 26053 22384 10008 3620 15080 lebc kayıd muddetl dün bitmiştir. Şimdiye 
8893 29455 30701 35887 28729 14566 kadar kaydedilen talebe adedi 300 ü bulmuş-
5895 8132 24460 2434 14531 2051 t ıır. . 

Bu talebelerin sıhhı muayeneleri bu ay ı-
26115 25105 13573 5926 1659 15943 çlnde Eskişehir hava sıhhlyesinden gelecek 
13853 39822 18557 34900 20058 20391 bir hev'et tarafından yapılacaktır. 
8990 7585 24264 26938 24482 201701 

ilacı kafil<"leri gelm' b 1 d 20537 16001 24094 34158 36471 32494 ıye aş a 1 

Turkistandan ilk hacı kafilesi dUn akşam 
23170 37610 27497 9099 37022 28660 gelml!: bulunmaktadır. Sovyet vnpurile gelen 
16471 10856 16178 19177 38170 6329 lk' ytiz elll kişilik kame dün akşamı Anado _ 
39419 13332 25959 12756 24878 18436 ltı kavağı tahaffuzhanesinde geçirmişlerdır. ı 
2658 35305 12608 1243 326S7 16705 B 1 sene hacıların belediye turizm şubesinin 

30882 22810 26964 29714 21767 150 me gul olmnc;ı kararla mış, seyyahların İs -
19553 37149 36130 32972 5281 t:ı,bulda kalııcnkları muddet zarfında yata

cr kları oteller tesbit edilmiştir. Turizm şu -
30 lira kazananlar hesi memurl:ırındnn biri dün akşam Anndo

lııkavağınn gitmiştir. 

18901 28493 34469 19364 17547 16492 

18568 36911 8615 26933 271 114~6 

9597 3580 20722 32018 37441 21711 

8489 39741 29790 36865 25867 39330 

31398 29475 29224 2.4169 35776 8049 

Tıb Encümeni toplanbsı 
Türkiye Tıb Encumeni: Türkiye Tıb En -

cilmcnt Çarşamba akşamı saat 18,30 da E -
tlbb:ı Odası salonunda toplanarak muhtelli' 
tebliğleri müzakere edeceğinden, muhterem 
meslekdaşlnrın teşrifleri rica olunur. 

Genç kız söyledi: 
- Ben evlendiğim erkekden sevgi • 

den başka bir şey beklemem. 
- Seni birisi istiyor! 
Dediler, sordu: 

- Nasıl, kazancı iyi mi? 

Öyle mi? 
İki dost arasında: 

- Sen benim için ne düşünüyorsan 
ben de senin için onu düşünüyorum. 

- Teessüf ederim, demek beni fena 
bir insan olarak tanırsın öyle mil 

* Sigara 
Erkek bir sigara daha yaktı. Kadın 

kızdı: 

- Ne kadar çok sigara jçiyorsun .. 
kesemize zarar değil mi? 

- Öyle ama karıcığım sen de içiyor· 
sun. 

- Ben senin gibi para verip sigara 
almıyorum ki.. sr>nin sigaralarını içi -
yorum. 

- Karıcığım, senin istediğin gibi hiç 
bir yeri kirletmeden, hiç bh· şeyi ye
rinden oynatmadan saati duvara as
tım. 

- Klorf orm kullanmadın mı? 

- Hayır, ameliyat ücretini söyledım, 
bayılıverdi. 

- Bay, bay kanm suya dıl§tü. 

- Size bir §ey söyliyeyim mi bayım •• 

Her önüne gelene aile hususiyetleri

ni anlatan in.sanlardan ben hiç lıaz 

etmem/ 

- iş zamanında uyuduğnn yetişmi. 
yormuş gibi üstelik bir de horluyor

sun .. Bu yüzden ben bile uyuyamıyo

rum. 

- Buraya gel, daha yak111da11 dalıa 

güzel görfüıüyor. 

I 

Hoş sözler __ J 
Yeni e"bise 

- İnsanlar gazinolarda vcstiyerı' 
nız paltolarını vereceklerine, so) 
elbiselerini de verseler ne iyi olıı 

- Neye? 
- Kendime yeni bir elbise teC 

edebilirdim de ... 

* Şekerleme 
Şef memura bağırdı: 

- Gene bir şey yapmadan otu 
sunuz değil mi? 

Memur başını kaldırdı: 
- Bir ~ey yapmadan oturınll}c 

Şekerleme yapıyorum. 

* Kavga biterken 
- Sakin ol karıcığım, bir dalı!! 

ninle kıskançlık kavgaları yapJ1l~ 
- Hain, ahmak demek artı1' 

sevmiyorsun! 

* Hırsız korkusu 
Bir adamı gösterdiler: 

- Bir şey çalacaklar; diye ço1' 
kar, dediler, elini biri sıksa.. JıC 
parmaklarını sayar. 

* Bahtiyarlık 
Erkek, kadına sokuldu: 

- Bana bir tek söz söyleyin .. 1' 
mi dünyanın en bahtiyar insanı ıı 
deceği~. 

Kadın baktı: 

- Sersem! 
Dedi. 

* Lokantada 
- Garson biftek kaç kuruş? . , r 
- Otuz kuruşluğu da var, Jnı1' 

ruşluğu da. 

- Farkı nedir_? . ~ 
- Kırk kuruşluk biftek verilıf 

yanına yeni bilenmiş bıçak konııJıl · 

* 
Bir metrelik 

Cücenin biri bir mağazaya kBP l 

larak alınmıştı. Bir hafta sonrıı 

mağaza sahibinin yanına gitti: 

- Ben artık çalı.smıyacrığıın! 
Mağ.ıza sahıbi sordu: 

- Neve? 
- Mağazanızdaki tezgahdrırıaı ırı 

s• boyumun tam bir metre oıclı1~ 
öğrendiler. 

- Öğrendilerse ne çıkar? 

- Her kumaş ölçecekleri zanıtıJ'I 
ı1i ç(iğırıyor, boyumla ölçüyorlar. 

. fe' 
- Vallahi sarhoş değilim, §ti i1~' .~ 

. d k .. rdtı nerın arasın an. geçme ıstıyo 

Fenerler bitişiverdi, geçemcdinı. 



Bugünkü Türkiyede b8yat ltf!: Çöpçül 

} • lleınıetet1acle lj 9ocWt aaJıibi olan 
llehmect OOrWlıı tı aydır, Beledtyınin 

liPçtlleft aruın.dadır. ller sabah, horozlardan 
9V\te1 "Januı töpt6 Kelamıd Gürbüzün ilk ifi .. 

2 Çamaprla· 
• rını yıka

maktır. Pislili ya
kından gördülö 1· 
gin pislikten en 
çok ilrenın insan-
4tır. 

3 Mehmed Gürbül, her sa'O&Jl Hat altıda, 
~ çavµf\ID. verdiji Tuifı)'i n talimab, 

kumandanının emrini dinliyen bir nefv ita•t 
vı di.kkat!Jı lr:afamıa 1ırie1tiriJı. 

•• 

Atinadaki düğün 
Veliahd Paul'un evlendiği yeni prensesin babası, Hitleri11 
yakın dostudur ve ıünün birinde Almanyada krallılt 

iade edilirse tahta en kuvvetli namzettir 
Yunan Pre111i Pa , 

ul evlendi. DüğUn 
milıwebetU. bütün 
Yunantıtan bayram 
yaptı. Yeni evlilere 
aaadet tembı. etti, ve 
bu hldiH biltiln dün 
ya gazetelerinde IU" 

tunlarca ye tuttu. 
Bu, biri abık cif. 

i•rl 1lblk iki hil .. 
tüm.dar ail..mt 'bir
leştiren bir hldiıe • 
dir. 

( P.renı Paul 19ll 
yılında iıtlfa etmit 
olan· Yunan Kralı Yunan veUahdl ile kann !14nyancı 
Kostantin'iıı oj'ludur. 1901 yılında dol Brünawich, annui ise ikinci Giyom'un 
muıtur. 'imdi Yunan Kralı olan bü - kızı olan Prenses Viktorya - Luis'dir . 
yük kardeıi ikinci Jorj, bir Romanya , Yunan Veliahdinin zevcesinin baba· 
prensesi olan refikası Elizabet'den ay- ıı olan Prens Emest • August - Brüns ... 
rıldığı ve çocuksuz olduğu için Prens ,wich Alman Prens ailelerinin en eski -
Paul ayni zamanda Veliaht bulunmak- ,lerinden olduğu kadar en zenginlerin-
tadır. den biridir de. 1918 yılında bütün Al-

Şu halde hükümdar aile • man Prensleri gibi İkinci Giyomu ta • 
!erinin tarihlerinde gayri mea- ,kiben prenslik tahtlarından çekildık -
buk bir hldise olmak üzere bir den sonra yeni hükfunetin dostluğunu 
kralın her ilç oğlu da ma il• babalan- .muhafazaya muvaffak olmuş, bu say~
nın tahtlarına oturmut olacaklardır. de milyonlarca kıymeti olduğu tahının 

Bu münasebetle kaydedelim ki bu- edilen emlakini müsadere edilmekten 
rada bahsi geçen üçüncü çocuk 1719 ve kurtarmıştır. .. .. . 
1920 seneleri arasında hükümdarlık et Brünswich Prensi veya Duku ~ım-
.ıniş olan Aleksandr'dır. di Avusturyanm Bavyera hududunda 

4 .. lıltluned OGrMla liwıu mtıtealip 
t& k nv.ıa, İatanMılu. J'(lzünü ajar

ca olQ lflpilrstıllal e1lle huırlar. 
5 Sonra onu, hayatın nasib et· 

- tiği iğrenç ve ajır hamuleyi lıen· 
disile birlikte t&§ıyan en vefakar arka
d.aıilı başbap. bulursunuz. 

y hiııedanı Gmunden kasabasında oturmaktadır. 6- Dikkat ederseniz, ,ururltlllila ki, • Bugünkü ~an hükümdarlarının Bu itibarla ara sıra ~~re~tes~aden'e 
Mebmed Gürb\11, arkadapıuıı tu- ~ası Danimarkalıdır. 75 yıl evvel, ya- gelen Alman Devlet Reısı Hıtlerın kom 

valetiııi, bir haha dikkati ve bir ana ni 1863 yılında Yunan meclisi tarafın· fUsudur. Aralarında dostluk vard~_r ~e 
ı•fkatilı 1apmaktadır. d b dilmi tir sövlendiğine bakılacak olursa gunun 

- - · - anpnas 
11
p ul ~le ·evlenen Bıiinswich bi;inde Almanyada hükümdarlık 'l:ln 

~-~ +•&.~ 
7 .. Yı bil' ıaaball &taııbulun hemen 
1fiıı b6t0ıı vıtodqlarmdan evvel 

· dii ~ batma ıeço çipçtl, elinde gör· 
'kı lünQz 9Vdı:n ~ vuıtalarla, tıp· 
)~ der,171 lr:ıpçe1le Hpltmıyı çabalı. 
bit bir bıaan Abır Ye inadile, fe}ırin. 
h tllez, ttlkenmn pilliklırini azaltw-

8 Evlerin artıklarını da arabasına dolduran çl5pçftye soranaıuz, hayatın. 
•dan hiı te mügteki delildir: 

c- Ben, der, ıu yelken gibi muşamba JUD, ilD parmak kalınlılmda eıvabm, ve 
bir teki iki okka çeken çizmenin içinde,, karda kıyamette pkır f1kır ter döke
rim. Ya zengin olsaydım? Sırtımda ıfgara Ufıdı ıtbi 1tlr hırta1la. ıyalınida 
pestil ıtbi bir pabuçla çoktan donup gttmiftim!ı 

Uf?aprr,. . 

9-. lfiııden ıonra JOl'ıtuılulun arttırdıfı bir ıştanıa kar
~l . :ııııu doyuran tBPçil ıaadetini tasvir ederken §U cüm

erı de illvı ediyo~: 

·- Sırtun lteıt kavi ... l>apjim, yorganım kavi ... Felek bere· 
isıne~rsiJı: Her •1 elime 1468 kuruş para da giriyor. İçki 
lir 1 sigara, kahve dı midemi bulandırır. Bu paranın on 

as•nı k .. ~~ 
oJuıne, çocuklanma gönderiyorum!> 

ı O Yemekten sonra, fiti.rahat ve eflence vaktidir. O za
• man Mehmed Gürbüzün yanık kavalını dinliyen çöp

çüler, kalbleri kadar temiz ve mideleri kadar kanaatkar 
olan ruhlarının açlıfım da giderirler ve bu suretle de hepi
mize isbat ederler ki, İatanbulun en pis nesnelerile uğra-
şanlar, İstanbulun en temiz insanlarıdırlar. , 

1 Tertib eden: Naci Sadullah - Fotografları alan: _ cemaı 1 
e· . 

ır ihtiyara tramvay çarptı Bir otobüsle tramvay Diğer otobüs tramvay çarpışması 
Sirke 1 

l'ıı.arı ~ c den Topkapıya sıtmekte olan vat .. çarpıştı Dün saat H de 3271 numaralı Bakırköy 
•ay c ehnıed otıu Hal1lln 1dare!indeki tram Dün saat 19130 da Türbede bir tran;ıvay _ otobüsü tıe 571 numaralı utmanın 1dares1n-
Otura errahpaşada Huetı tadın sokağında otobüs müsademetıi olmuş, Sirkeciden Top _ deki JO sayılı tramvay arabasile DaTiıdpa -
OğJu ~ü~~iartstanıı 75 7qlarmda Süleyman kapıya ıitmekte olan şoför İsmail idaresln- §ada müsademe etmi§ler, tramvayın aynası 
elan Yar kara çarparak ellncen ve başın • deki 3284 numaralı otobüs Türbede tevak - kınlmq, otobüsün de radyatörü ezllm1ttlr. s· aianı14tır. kuf etmek üzere olan 52 numaralı tramvay 

it t,.,. lo t .. rnvayla bir ıu araban çarpı~tı arabasının önüne geçmek istem~ ve ram - * Ara vaya çarpmıştır. 
'323 n bacı Abdullahın idaresinde bulunan Otobüs tramvayı geçmeğe çalışırken ev - Saat 16,30 da Ak.saray Valide camll öntiıı-
lle.<;Jnd~ınaraıı au araban Hüdavendlgar cad- velA ağaca, sonra da tramvaya çarpmıştır. de ııs numaralı Çatalca otobüsü, 863 numa
lt1ı1 ld n geçerken 835 numaralı ntman Ra- Tramvayın bir camı kırılmış, otobüsü~ de ı-alı vatmanın idaresindeki 546 sayılı tram -
baaue ~~esindeki 79 numaralı tramvay ara- çamurluh ezllm1ştlr. Bu müsademe yüzun -
b~ata "~!4rnı,tır. Araba da, tramvay da den tramvay münakalltı bir müddet sekte- vay arabaslle çarpışmış, tramvayın aynası 

..... an:ııştır. ye uframııtır. Nüfusca zayiat yoktur. kırılmı§, otobüsün de 9amurlutu ezllmlttlr. 

reruı a d ·· t ·ı kl 
prensesine gelince Ç}uelfes adı ile meş- edilecekHolsla ~anıt ze .hgods erı~ ~ebe . e:enas· 
hur olan Alman Prens ailesine men - ,rasmda it enn ercı e ecegı u pı 
suptur. Babası Prens Enıest - Auguat- olacaktır. 

Balıkesir.de bir köyle 
bir tepe çöküyor 

Ağaçlar devrildi, tarlalar harab oldu, birçok yerler 
su alhnda kaldı, Bandırmada da yeniden 3 ev yıkıldı 

Balıkesır k h""k"' .. kt dir K d n Bur :ı 
· (Hususi} _ Son günlerde\ Orhaneli Hususi) - Burada şiddet] bir 

. li ~ ı yağmış bu havalide ış u um surıne e . ar a , :s 
ııddet ya~mur arb b olm~ştur Manyas yolu on gündür kapalıdır. Vilayet, civa~ 
hayli zarar arala se Ke aradere çay. ı taşmış köylerden çıkarttığı amele ile yolu kıs. 
ıölünden ıu an ' 

1 alt da bırakmıştır Gittikçe men açtırmıştır. 
o c varı ıu ın · ·· k d . h 

ta ular endişe verici bir Geçen gun yağan ar an soma a-.a 
kabaran ~: W:a~~bel nahiyesine bağlı lodoslamış, kasaba içindeki karlar crıbu· 
hal aklıma k~ . .' d de binlerce dönüm a- cak eriyivermiştir. Hava bozuk ve kupalı 
Kepe er oyun e . v • kt d . 

- lt d kalmıştır Bu araziye kı§· gıtmekte, sık sık yagmur yagma a ıı. 
raz.ı su a ın a · d k.. ·· b h su1 kmi olan köylülerin zarar- Her taraftan o un ve omur u ranı~· 
bk ~ .. k ~r ş dan bahsedildiği şu sıralarda, burada, ko. 
lan buyu tu · M mürün kilosu 2 kuruşa, odunun arabr.5ı 

Mürvetltr çayı da taşmış, anyasın da 120 kuruşa satılmaktadır. Bu itibarla, 
Dümbe ve Haydar köyleri mer'alarını su . . . 

halk endışesızdır. 
basmıştır. Çene dağında bir kurd hücwnu 

Uzümcü ve Simav çayları da taşmıştır. İzmit (Hususi) - Kocaeli muhit ve 
Sular, buralarda da ovalan kaplamış, e- mıntakasmda bu sene kış pek şiddetlidir. 
henuniyetli zararlara ıebeb olmuştu~. • Bütün bu havaliye kar yağmaktadır. 
' Sahilin biraz ilerisinde istasyon bına9ı Çiftçi, kardan pek memnundur. 
civarında, yerden sular çı~mağa başla- Evvelki akşam Derince üzerinde bulu· 
mıştır. Bu kısımda, bati bır hAey~l~n _da nan Çene dağlarındaki Yürük çadırlan
vardır. Mezbaha yolunda 3 kargır hına na aç kurd sürüleri baskın vermişlerdir. 
heyelAn yüzünden yıkılmışhr. Fa~la !ağ- Kurdlar, yüzden fazla koyun parçalamış
mur veya karın burada daha endışelı va- )ar Yürlikler aç kurdlarla uzun ve bli
ziyetler doğuracağı ~nn~_dilme_k~edir. yük bir mücadelede bulundu!dan sonra 
Balıkesir valisi, nafıa başmuhendisı ~e kurdları kacırabilmişlerdir. 
bir fen heyeti Bandırmaya giderek keşıf Burada, bir iki gün e'\·vel, İ.stanbulda 
ve tedkiklerde bulunmuşlardır. Bandır- olduğu gibi sahile balık akını olmuştur. 
mada yıkılan evler boyacı Zekeriya. kun. Halk, kenardan, binlerle kefal tutmuştur. 
duracı Ahmed ve Kevser adlı bir kadına Dünkü hava 

aiddir. İstanbulda, hava, iki gündür düzelmii, 
Balıkesirde de, yeni hüklımet civarın- bahar havasına yakın bir hal almış bu· 

da bazı evlerde su çıkmağa başlamıştır. Junmaktadır. Evvelki gün olduğu gibf, 
Orman mem\ırlarından Hüseyinin evinde dün de, birçok kimseler, bahardan kal
fazla mikdarda su patlak vermiştir. İhti- rna günü, sokak ve parklarda günc:;ten 
yati bir tedbir olmak üzere ev tahliye et- istifade etmek suretile geçirmişlerdir. 
tirilmiştir. Yağmurlar, fasılalarla devam Dün, rüzgar, cenubdan, saniyede 3-4 nıet
etmektedir. re sür'atle esmiştir. Sıcaklık en fazla 9,2, 

Sındırgı, Bigadiç ve Balıkesir arasın- en az da 1,6 santigrad olarak kaydedil
daki köprüler geçilemiyecek bir hale gel- miştir. Maamafih, İstanbul böyle baha.ı:' 
miştir. havası geçirirken, Yeşilköy Meteoıoloji 

Balıkesirdeki heyelan istasyonundan aldığımız malQmata 1>r-e1 

Beyköyü ile Soğukpmar tepesi heve- Elazıg, Sıvas ve Kayseride kar yağmıştır. 
lan neticesinde çökmeğe başlamıştır. Te- Dün. yurdumuzun cenubu şarki ve 
pede iki gün içinde büyük ve derin çu- şark mıntakalarında hava, çok bulutlu 
kurlar açılmıştır. Birçok yerlerinden de ve yağışlı, diğer mıntakalarda kısmen 

sular kaynamaya başlamıştır. Bütün tar. bulutlu olarak geçmiştir. Rüzgarlar ce
lalar ve bağlar harab olmuş, ağaçlar dev- nubi Anadoluda şimalden, Karadeniz kı
rilmiş, şehre gelen Çilingir suyunun bo- yı1arile Trakyada cenubdan orta k•ı ·vct
ruları patlamış, suyun yolu değişmiş, şe- te esmiş, diğer mıntakalarda sak ,, kal4 

hirde 40 çeşme susuz kalmıştır. mıştır . 
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Tekirdağlı Hüseyin 
Avrupa ya giderken 

neler söylüyor? 
(B01 tarafı 1inci1a.yfada) 

Tekirdağlı, suallerime şu cevablan verdi: 
- Avrupa seyahatine, Bay Asımla bil'

likte gidiyoruz. Bay Asım, benden evvel 
Dinarlı Mehinedi Amerikaya götürmüş 

olan menecerdir. Fakat onun Dinarla 
Mehmedle yaptığı seyahat, uzun bir ro
man mevzuudur. Dinarlı Mehmed, tecrü
beli ve kurnaz bir menecer olan Bay Ası
mın büyük fedakirhklarla hazırladığı 
muvaffakiyet fırsatlaruu kaçırmıştır. Bu 
hakikati bana, kendisinde bulunan birçok 
gazeteleri ve birçok mektublan ıöstere
rek isbat etmiştir. 

Bana, Avrupaya gitmek teklifini yap
tığı zaman tereddüd etm.iftim. Fakat E
minönü Halkevi erkinının da teşvikleri, 
bu teklifi kabul etmeme sebeb oldu. Çün
kü, geçen sene ynptığı müsabakaları bü
;rük bir muvaffakiyeUe ve dürüstlükle 
idare eden Eminönü Halkevine kar§ı de
rin bir sevgi ve itimad beslemekteyim. 
Benim için zararlı olabilecek bir seyaha
te, bu müessese tarafınC!an teşvik edilmi
yeceğimden eınininı! 

- Hareket ne zaman! 
- Şimdtye kadar hareket etmiş bulu-

ruıcaktık. Fakat 7.evcem birdenbire ra
hatsızlandı, ayağından ameliyat olması 

lfız.ım geldi. Vakıa bu ameliyat birkaç gün 
evvel muvaffakiyetle başarıldı, fakat o
nu, eski haline tamamen kavuşmadan, 

bir hastane köşesinde bırakıp gidersem, 
gözüm, gönlüm büsbütün arkamda kala
cak. Bu itibarla, o iyileşincıye kadar bu
rada kalacağız. 

Bu fırsattan istifade ederek, muntaza
man idman yapıyorum. Bu idmanlar, 
kuvvetimi tamamlıyor, ve güreş iştahımı 
arttırıyor, şu anda bana öyle geliyor ki, 
Avrupada karşıma çıkacak pehlivanları 

birer birer değil, ikişer ikişer bile yene
bilirim, fakat rica ederim bunlan yazma
yın. Sonra, talihin herhangi bir aksiliği 
yüzünden, bu niyetimi yerme getiremez
sem, çok küçük düşerim. 

- Bu seyahatın sana temin edebilece
ği maddi menfaat nedir? 

- Bütün müsabakalarda kazanacağı
mızı Bay Asımla yan yanya alacağız, o
nun söylE>diğine göre, maddi kazancımız, 
muvaffakiyetlerimizle mütenasib olacak
tır. O: 

«- Ne kadar güreş kazanırsak, o ka
dar para kazanabiliriz!> diyor. 

- Evvela kiminle güreşeceksin! 
- Bilmiyorum. Azami on güne kadar 

buradan ayrılaC'ağımızı sanıyorum. fstan
buldan doğru Londrava gideceğiz. Lon
drada, boğucu Luiz namile maruf meşhur 
Strengil Luiz'le güreşeceğim. Bu pehli
van bundan birkaç sene evvel dünya 
serbest güreş şampiyonuydu. Şimdi, bu 
ünvanı yeniden elde etmek emelindcy. 
rniş, binaenaleyh, tutuşacağım zorlu ra
kiblerden birisi odur 
Şu anda, Cim Londos da fngilterede

dir. Orada karşıma çıkacak en kuvvetli 
rakiblerdcn birisi, buraya gelrnif olan 
Hindli, ve heybetli Hindli, iU anda, bU
tün ağır sıklet serbest güreş pehlivanla
rını kara kara düşündürmektcymi1-

Menecerim de: 
«- Benim fikrim de öyle ... O Hindliyi 

yenebilirsen Amerikaya gidebileceğiz!> 

demektir. 
- Demek Amerikaya gitmiye de niye

tiniz var? 
- Tabii. .. Asıl niyetimiz o ... Fakat A

merikaya gidebilmemiz, Avrupa ıampi· 
yonluğunu kazanmanuza bağlı. 

- İngilterede kaç güreşiniz var! 

- On beş .. İngiltereden sonra F'ransa-
ya geçeı:cğiz. Pariste, Pale dö Sporun ter-

tib ettiği şampiyonluk güreşlerine gire
ceğiz. Benim en fazla beklediğim gür-?ş
ler de bunlar. Çünkü orada, şu meşhur, 

palavracı Dankolorıa güreşmek fırsatını 

bulacağım. 

Ona, istediği cevabı orada istediğim gi
bi vereceğımi umuyorum! 

Genç ve değerli pehlivanımıza, bu mü
hi mseyahatinde muvaffakiyetler diliye

rek ayrılırken: 
- Size, dedi, her güreşimin tafsilatını 

ve resimlerini göndereceğim. Çünkü Son 
Posta, güreş hadiselerini en iyi anlıyan ve 

en iyi takib eden gazetedir! 
Selim Tevfik 

Defterdar Ankaradan geldi 
D~fterdnrhğa ald ı,ıer hattında Maliye 

Vek. letl lle temas etmek !bere Antaraya git 
mlş olan İstanbul defterdarı Klzım Anka -
rndan donnıüştur. 

ikincikiuua ti,_ 
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Selma B/ Neyir 
Beyza B/ Neyir 
Hikmet B/ Osman 
Ahmed Ziyaettin B/ Veli 
Yakub Sabri B/ Mustafa 
Hoşkadem B/ Abdullah 

Adrel ve Hüvi,..U 

Devrek Telgraf Müdüril 
Bilinmiyor 
Erenköy 
Kasımpaşa Hacı Şahm Kah. 1J 
Bilinmiyor 
Bebek 
Maarif Müdürü 
Yenimahalle Be§fktq 
Bilinmiyor . , 
Bahçekapı 

Mollalı Gürani Sami Paşa arsası 
Fatıh Kıztaşl No. 21 Pazar Mey. 
Kiic;ük Piyade Kasımpaşa 
Bilinmiyor 
Yedikule Dcmirhanesinde 
Bilinmiyor 
Sultan Beyazıd 
Gedikpa§& 
Kabasakal Bal sokak 
Horhor Hamidiye sokak, Aksaray 
Sirkeci İsmail Ef. Han 
Süleymaniye 
Erenköy 
Bilinmiyor 
Kadıköy Veznedar sokak 
Galata Gümıükte Kapı memuru 

Ayasofya 
Bcyazıd Çömlekçiler 19 A§Çl 
Şchı.adebaşı Kırkçeşme Cad. ~ 
Fatih Çarşamba 
Sarıyer YcnunahaUe 
Koska Soğ&n:ığa mahallesi No. 13 
Ortaköy Fehiıne Sultan nezdinde 
Çemberlitaş Dizdariye 
Hasköy Badl"mlik Yazmacıoğlu sokak 
İrnbros adasından 
Kastamoni Mülazimsfı.ni 
Şehzadebaşı Kırık Tulumba 9 
Beşiktaşta t~ 
Davutpaşa Çukurçeşme 6 
Yenicami Kahveci 
Bilinmiyor 

> 
Müiazimevvcl 
Tahtakalede Çankırılı 
Süleymu.Jye San Beyazıd Mah. 14 
Bebek 
Beyazıd İbrahimpaıa Caddesi 24 
Çanakkaleli 
Beşiktqta Arabacı Sinoplu 
Üsküdar Seliıniye 23 
Fatih Emir B~hri 39 
Şirketi Hayriye Kontrol Kaleminde ' 
Selimiye Kışias: Mülhim 
Ealat Ayvansarayında Eczacı 
Prof~r 

Beşiktaf 

Kasımplf& 

Kastamonulu Aşçı 
Vefa San Beyazıt Abacı Çqme 6 
Vanlı 

Eskişehir Anadolu hattında Şef Tren 
Fırka 4 Alay 2! '!'abur 1 Bursalı Müllzim 
Bilinmiyor 
Unkapanı At'ama .okak No. 12 
Şehzade Mahaliesf Fevziye No. 5 
Fatih Emini Bahri No. 20 
Fındıklıda Alay Emini mütekaid 

Bilinmiyor 

• 
• 
• 

• , 
Eyüb Otakçılar Hacı Şülaii S. 10 
Bilinmiyor 

, 
, 
, 

Galata Arabcamtst Nine S. N. 5. 
Karagümrük Karabaı Cad. 10. 
Koc~mustafapaşa Cambaziye S. 2. 
Niğde ilk mekteb hocası 
Bilinmiyor 

, 
• 

Ayasofya Soğukçepne 
Saruhan meb'usu 
Bilinmiyor 

, 
Fatih Haydar Mahallesi Haydar Camisi 
Bilinmiyor 
Elaziz 98 ci alay 1 ci tabur imamı 
Cihangir Sormagir mahal No. 25 

( Devamı on birinci 

Yatıran 
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• 
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• 
• 
• 
• 
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• 
• 
• 
• 
• 
" 
• 
• 
• 
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• 
• 
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• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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•aylada) 

Bankamıza . 
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ftrk lir .. 

mikdan 

82.40 
21.84 

1.02 
18.33 
13.68 
1.54 
9.73 

17.87 
5.03 

164.-
185.74 
38.40 

182.58 
129.-

3.31 
360.24 
48.34 
5.32 

20.18 
3.38 
1.61 
9.21 

16.01 
5.32 
4.08 
8.44 

25.58 
l70.30 
82.-
44.lG 
44.08 
3.64 

12.89 
125.-
110.-

32.16 
31.81 
45.94 
29.39 
78.50 

1.31 
12.64 
30.86 
3007 
3.65 

375.-
43.44 
73.40 

236.40 
149.10 
45.28 
2.94 

90.25 
176.02 
120.-

10.98 
55.40 
4.54 
1.08 
64.88 
26.92 
13.54 

151.08 
174.82 
' 19.17 

7.68 
11.93 
41.92 
31.02 

1.94 
1.44 

57.-
10.04 

77.72 
27.92 
32.73 
1.61 
5.14 
1.47 

.a.70 
149.-
100.-
20.14 
11.81 

154.-
3.53 

56.-
101.-

8.61 
6.18 
2.60 

120.20 
21.98 

216.-
10.46 
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[RAovoı TUrkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: 
Bugünkü program 

H İklnclkinun 1938 Salı 

( Baş tarafı onuncu sayfada ) 
OSMANLI BANKASININ TEVDiATI 

ötı İSTANBUL 
• •etriyatı: 

Kimin namına yatırıldığı · .. 
dls 

12
.30: Pliı.kla Türk muslkW, 12.50: Han· 

teıİr 13j05: Plflkla Türk muslklsl. 13.30: Muh
A l> Ak neşriyatı. 
kşa.ın neşriyatı· 

lf.!~: İnkılab dersi; Üniversiteden naklen 
l'laklınud Esad Bozkurd tarafından, 18.30: 
neşrıa dans musikisi. lSA.5: Eminönü Halkevi 
"e a Y:: kolu namına Nusret Safa. •19: Raife 
haıt r daşJarı tarafından Türk musikisi ve 
lialke§artııan. 19.30· Konferans: Eminönü 
t>r 

0 
vı sosynı yardım şubesi namına Prof. 

nı~ S!nan Cevdet (Romatlzmalılann öğren-
20· ~aydalı bilgiler). 19.55: Borsa haberleri. 
ıu' k lısik Türk musikisi: Okuyan Nuri Ha
la~b eına~ Reşad, kemençe Kemal Nlynzl, 
dat uı Durrü Turan, kanun Vecihe, ut Se
rap' nıstıye Salfıhnddln Candan. 20.30: Hava 
töy~ru. 20.33: Ömer Rıza tarafından nrabca 
ıın.~v. 20 45: Vedia Rıza ve nrkndaşlan tara
at ft n Türk musikisi ve halk. şarkıları Csa
berı Yarı). 21.15: Orkestra. 22.15: Ajans hn
P:ır erı. 22.30: PlWn. sololar, opera ve operet 
tüııçaıaıı. 22.50: Son haberler ve ertesi gü-

ı>rocranu. 

11 İkinciklinun 1938 Sah 
A ANKARA 

18 
kşalh neşriyatı: 

rnu~3o: Muhtelif plO.k neşr.tyatı. 19: Türk 
ark kisı ve halk p.rkılan (Servet Adnan ve 
lltş a1daşıan). 19.30: Saat Ayan ve arabca. 
lar r Yat. 19.45: Türk muslk.lsl ve halk şarkı
hı ı ~lilknıet Rıza ve arkadaşları). 20.15: Sıh
PtAkI 0nuşma: Dr. Fahriye Şahenk. 20.30: 

21 1 
a dans muslklsl. 21: Ajans haberleri. 

ı:ır· S: Stüdyo .salon orkestrası. 21.55: Yannkl 
--. ograın ve İstlklftl marşı. .. 
-4lllil• • • • •-•co--~• • ~.~.-·~ii"iiiiiiiiiiiiiiii .. 

lst-nbul &rsası kapanış 
fiatlan 10 - 1- 1938 .......... 

ÇEKLER 
-------------------·~--------~~-ı 

Açılış Kapanış 
Lon11ra 'i27. 5:> · tı29. 
><e,..y~ 0,79725 0,7950 
P1.z1a '3.51 23.445 

!sim-

Elef tcvors Omadis 
Araker Stepan Horozmayan 
Ahmed Hamdi B/ Hasan 
Ali B/ Ahmed 
Mehmed Meki 
Said Fethullah B/ Mehmed Hava 

Hüseyin B/ Hasan 
Hafız Abdullah B/ Yusuf ı 

Abdürrnhman B/ Abdürrahman 
Doktor Mehmed Rıfkı B/ Halil . 
Fatma Mediha B/ ömer 
Emine B/ Abdullah 
Mehıned Arıf B/ İzzet 
İbrahim B/ Ali 
Çavuş Ahmed B/ Hasan 
Hasan B/ Mehmed 
Hatice Nuriye B/ Mehmed 
Hakkı B/ Ahmed 
Ülfet Ayşe B/ Ali Rıza 
Akif B/ Ra~d 
Tanto O/ Salıh Ağa ve Mustafa 
Salih Eşref B/ Ahmed 
Ethem B/ Numan 
Doktor Reşid B/ Receb 

Şerüe B/ Zekeriya 
Deran Gaganyan 
Mehmed Ziya B/ Osman 
Fatma B/ İsmail 

• 

Musbah Suphi B/ Mustafa 
Kemal B/ Mchmcd Rüşlii 
Mehmed Said B /Hacı Mevltlt 
Hayriye B/ Tevfik 
Sinan Reis Za. Mehmcd Selim ve Ahmed 
Hasan B/ Şakir 
İsmail Hakkı B/ Mehmed 
Hasan Fuad ve Said 
Hafız Şakir B/ Davud 
Süleyman Hikmet B/ Hamza 
Ömer Fevzi B/ İbrahim lı(uıno ıs. 14V5 ıs, ı ııı 

l:lrüı...t 4,695l 4.6835 Halil B/ Mustafa 
AUna 87.916 67.834J Ali B/ Ömer 
Cene-1 • 442!1 • 4°54 
8o._·· "'• "• " Mustafa B/ Ali 

•ı• 63. 74S 63. 5930 
Aırı.terdua ı.4312 ı.4~77 İbrahim Ethem B/ Reşid 
Prac 22.7092 22,655 Ayşe B/ Eyüb 
Vı1ana 4.2167 4.2066 Mehıned Galib B/ Şeh Hamdi 
1.4acırıcı ıs. 1oso u. 6725 
8erun 1_9763 ı.9725 Asadur Papazyan 
Varto?& 4•2025 4•1925 Vartuk Papazyan 
BııdaPette 4,4J 3,9944 Hacı Ahmed Hamdi B/ Hacı Hasaa 
BCneo 106.2950 106.413 Mustafa Vasfi B/ Hüseyin 
~~~~~~ma M.ss25 ı..c.gJ Naciye B/ Hasan 

Moetova 2~:~;7s 2;.'~~J~ Mehmed Hakkı B/ Hüseyin 
8toklıotm 3.U914 s.0840 ı Said Ahmed B/ Osman 

1

------------·-----------• Mehmed Şevki B/ Arif 
E S H A M Osman B/ Mehmed --

Anadoıu ım. " 50 
Pe11n 
.\. eın. ,. eo ndelJ 
8onıonu - Netıar 
Ailan çimento 
Llerkea bankaaı 
4 Banlı:uı 
'l'eıeton 
lıtıhat Ye De~l.r. 
ear1ı: Detlrmenl 
'rerıı:oa --

Açılış 

9 as 
97 50 
10 25 
6 85 

11 65 
1 ı.s 

7 lJ 

Kapanış 

9 RS 

İSTİKRAZLAR 

'lıirt borcu ı pe~ln 
• • I vade~ı 
• • U vade •. ---

Açılış 

00 OJ 
18.70 
18 70 

Kapanıı 

lıO 00 
18 70 
18.70 

------· 
TAHVİLAT 

---------~-------~-------------Açılış Kapanış 

-' 4nacıoıu ı pe. 
• 1 ndel1 
• n pe. 
" 11 va. 

~dolu mit peşin 
~----------------· 

Abdülhafız B/ Abdülccmil 

1 

Mehmed Ali B/ Ali 
Vircini Dürgeryan 

Ali Ulvi B/ Mehmed Emin 
Ahmed Rasim B/ Osman 
Yusuf İzzet 
Murad Man'Sur B/ Mustafa 
Mchmed Sabri B/ İsmail 
Osman B/ Arif 
Hüsevm Avni B/ Emin 
Nedime B/ Mehmed 

ı 
İkbal 
Ali Rıza B/ Mfa. 
Hatice Behic B/ Kadri 

1 Srmiha B/ Mustafa N'aci 
Dr. Sıtkı B/ Ömer 
Jvfehmf'd Tahir B/ Mustafa 
Ali B/ Hüseyın 
Rifat Kemal B/ Rasih 
Ahmed B/ Süleyman 
Hayri 
Tahir B/ İbrahim 

j Vartuhi Daniel 
PARALAR ------------------;;--- ---------1 Garabet T. Postalyan 

1 
Alış Sabş Abdülezer B/ İbrahim Ethem ! 'I'tlrt altını lo76 1077. Mazhar B/ İbrahim Ethem 

-. Banknot O.s. B. 273. 4.74. 
~!!!~~ ... -•ılİl••••••J ı Rüstem Tevfik B/ Abdullah 
~~"··· -- · ·- --···- ·-··--·- Mustafa İhsan B/ Hasan 

Nöbetci 
ISczaneler 

1 Hüseyin B/Davut 

~u gece nöbete! olan ecza:nele.r fQnlardır: 
4\stanbuı cibetindekiler: 
,!:arayda: (Sarım). Alemdarda: (Sırrı 

hl). Beyazıdda: (Belkıs). Samatyada: 
~'reofllos). Eminönünde: (Salih Necati). 
n:'Übde: (Arif Beşir). Fenerde : CHüsa
d eddlnl. Şehremininde: (Niizım). Şehza-
ebaşında: (Asaf). Karagftmrükte: (Su
:· Küçükpazardn: CNecaU Ahmed>. Ba
lle kcıyijnde: (Hll{ıl). 
İ Yof"Ju cihetindekller: 
dstıkııu caddesinde: (Dcllnsuda). Galata
~: Uiuseyln Hüsnü). Taksimde: <Li
a oncıyan). Pnngaltıda: (Narglleciyan). 

C!,'ilktnştn : <AH Rızn> . 

l 
~~ğ~z..ıçı, Kııdıköy ve Adalardakiler: 
}{ kudarda: <İttlhad). S:ı.rıyerde : {Asnf). 
a:dıkoyiinde: (Saadet-Osman Hulfisi). 
C'l' YÜkndada: (Şinasi Rıza). Heybelide: 

.__,, aqaş}. 

Mehmed Hamid B/ Yusuf Sadık 
Hafız Tahsin B/ Osman Tahsin 
Fatma Zehra B/ Hasan 
Receb Rıza B/ Süleyman 
Virjini Zaruk 
Hacı Halil B/ Hacı Şaban 
Menekşe B/ Abdullah 
Refik B/ Sadi 
Ömer Fikri B/ Hasan 
Hacı Mehmed B/ Hacı Halil 
Y. A. Hacı Andonin 
Hasan Basri B/ Abdullah 
Dimitrioy Apostolos Vulgaridis 

Ali Rıza B/ Said 
Viktorya Malki 
Mari Kiryako 
Arakel Scmj?rciyan 
Hüseyin B/ Hüseyin 

Adres ve Hüviyeti 

Limon İskelec;i No. 45 
1stan bul Vezırhan N o. 17 
Fatih Çıkırıkçı sabık Konya defterdan 
Harem iskelesinde hanıma! 
l\lay 9 Tabur 2 Bölük 1 Mülaztm 

Belediye 3 cü dairede hademe 
Kumkapı 

Mülaz.im redif taburu 
Kodıköy Otan sokak No. 22 
~ubuklu 
Bilinmiyor 
Maçka Abacı sokak No. 3 ' 
iüzbaşı 

Bilinmiyor 
Zeytinburnu fabrikasında 
Beşiktaş Kılıç Ali Mahal. Balmumcu No. 1 
Mü!Uzim 
Nişantaşı Saraç İsak mahal. No. 22 

, 

Yatıran 

.. Kendi 

> 
> 
> 

> 

> 
> 

> 

> 
> 
> 

> 

> 

> 

> 
> 
> 

Mülazimisani 3 cü redif alayı 2 ci Elmalı tabanı 3 çüncil bölüıt 
İ?.mit Masukiye kBriycsi 

> 

> 

> 

> 

Tezgahçılar Ferhatağa Zeyrek cad. No. 31 
Mü!azimevvel 
Askeri doktor 

Bilinmiyor 

• 

Ak&aray Taşkasap Topkapı cad. 229 No. 
Ortaköy 
Fındıklı, Kabala§ Maçka 
Müiazim Medine jandarma taburu 
Sultanselim Türbe kapısında No. 54 
Sabık Üsküp Bidayet Müddeiumumisi 
Anadoluhisar 
Asmaaltı No. 60 
Fatıh Kumrulurnescit Yorgancı 
Yüzbaşı 

l\lüHizim 29 cu atsy 3 cü tabur 4 cü fırka 
Arnavutköy 
Altıncı süvari taburu katibi 
Gümüşhane 

'l'.ıbbiye mektebinde 
'l'avukpazarı Kürkçükapı No. 57 Kasap 
Bağdadlı 

Bilinmiyor 
Kadirga Şehsuvar mahal. Hastane S. No. t 
Beşiktaş Kıhçalı Mahal. No. 14 
C'sküdar Bağlarbaşı No. 25 
Kasımpaşa Ycniçeşmc No. 50 
Fatıh Sıra kahveler 
rüzbaşı 

Çarşıkapı Hüseyinağa mahal. No 23 
Cağa loğlu 

Sultanbeyazıt Hasanpaşa cad. Şekerci 
Mülfızimievvel 

İnebolu Asker 
Edirne Bidayet hakim muavini 
Usküdar reaH tahuru mülazim 
Galata Şerbethane sokak No. 29 

Fatih Abbaspaşa camii karşısında 
Rumcliboğazı redif taburu mülfızim 
Üsküdar 
Beyazıt Yahnikapan mahal. No. 22 
Alay 67, tabur 2 Mülazimsani 
Kunduracı 

Erkanıharbiye harıta komis. Yzb. 
Unkapanı Hacıkadm mahal. İcadiye S. 28 
Çarşamba Behçiyez maballesi No. 13 
Ş hremini Yahya Kurşunlu camii Ask. ~ 
Üsküdar Kapıağası Salı sokak 
Aksaray Sineklibakkal 
Büvükdere 
Erkanıharb Harbiye nezaretinde 
Alay 128, tabur a, bölük 3 mülazim 
Sirkeci Osmaniye otclı 
Bahçıvan Sarıyer 

Bahriye yüzbaşısı 
Ayasofya Çıkmaz hamam sokak N o. 5 
BHinmiyor 

Alalenci han İstanbul 
Samatya Altımermer Külhan sokak No. 3S 
Samatya Altımermer Külhan sokak No. 35 
Unkapanı Ktzılbey mahal. No. 19 
Edirne 
Sirkeci Kütahya oteli çiftçi 
Sivas 
İmam Yanyalı 
NişantBj 

Mülazim 
Bakırköy İstasyon cad. No. 38 
Fatih Muhacir pazarı bakkal 
Çengelköy 
Sirkeci Gümıiikde başkatıö 
Sanayi mektebinde muallim Yzb. 
Sultanselim İskeçeh çiftçi 
Tüccar 
Zeyrek Binbaşı 
Büyükçekmecede bakkal 

Alay 124, Tabur 1, bölük 2 mülazim 
Sirkeci 
Kadıköy 

Çakmakçılar Rtiştü Et Han 
Kandıralı bahriyeli 

> 

> 

• 
> 

, > , 
> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 
> 

> 

> 
> 
> 

> 

> 

> 

> 
> 
> 
> 
> 

> 

> 

> 
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> 
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> 
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> 

> 

> 

> 

> 
> 

> 

> 

> 

> 

• 
> 

> 

( Devamı on beılncl sayfada ) 

Hangi Şube 
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> 
> 

> 

.a 

> 

> 

> 
> 
> 

> 
> 

> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 

> 
> 
> 
> 
> 
> 

> 
> 

> 
> 
> 

> 
> 
> 
> 

> 

> 
> 
> 

> 

> 
> 
> 
> 

> 

> 
> 

> 
> 
> 
> 

> 
> 

> 

> 
> 
> 

> 
> 
> 
> 
> 

> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 

• 
> 
> 
> 

> 
> 
> 

> 
> 

> 
> 
> 

> 
> 
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> 
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> 

> 

> 

> 
> 
> 

• 

Bankamıza 

tevdi tarihi 

19/5/1937 
> 
> 

• 
> 
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> 
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> 
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> 
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> 
> 
> 
> 

> 

• 
> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

]) 

> 

ll> 

> 

> 

Türk lirası 
mikdnrı 

38.52 
6.93 

118.56 
75.30 
•• 18.21 
41.-

40.58 
3.12 

109.-
147.-

1.98 
23.66 
2.59 

22.68 
10.36 
67.50 
24.62 
120.3t 

4.92 
92.88 

150.-
80.44 
70.48 
2.83 

8.94 
85.40 

2.08 
7.12 

6960 
40.87 

145.-
3.27 

41.18 
69.26 

8.95 
25.19 
3.96 

150.10 
4.07 

69.20 
76.80 
33.94 
22.99 
82.40 
15.20 

129.50 
32.93 
54.20 

6.89 
56.38 
3.07 

70.-
239.40 

11.36 
71.-

100.20 
99.70 

4.01 
56.38 
1.01 

15.34 
50.14 
32 81 

143.20 
98.59 
4.27 

53.38 
23.67 

tJ.70 
58.50 

lH.-
61.70 

129.-
68.60 
47.02 
10.02 
11.50 

142.80 
10.-
25.01 

l.79 
25.62 

142.70 
65.58 

113.40 
2.04 

46.75 
47.02 
41.46 
11.30 
39.56 
63.-

210 40 
105.80 
82.-

148.80 

-.94 
2.42 
7.47 

10.04 
34.22 

-
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DİRİLER . VE ÖLULER 
12 Sayra SOM POSTA 

"Son Posta,, nm 

Yazan: Hikly.-.~, -
M.ih. Livey 

• Vakit gece yarısına yaklaşıyordu. Dı ·ı 
§arıda müdhiş bir fırtına vardı. Damın 

üstünde bir şeyler tıkırdıyor, baca, adeta 
insan sesini andıran korkunç bir sesle 
ıslık çalıyordu. Vaktin geç oluşuna rağ -
men müddeiumumi Petrov, odasında ev
rak tedkikile meşguldü. 

Her şey korkunçtu. Her dakika, her 
an korkunç bazı şeylerin olması jhtima
li vardı. 

- Dan .. dan .. dan! .. 
Duvardaki büyük saat, derin akisler 

yaparak on ikiyi çaldı. Bir aıı için her 
şey susar gibi oldu. Sonra: 

- İmdaaad ... 
Diyen rüzgarın korkunç sesi bacada 

ıslıklar çaldı.. 1 

İşte tam bu esnada müddeiumuminin 

Ruscadan çeviren 

B.Alaz 

kapısı ardına kadar açıldı .. Kapının e - Kapının eşiğinde perifc:ın ve sapsan yüzile müddeiumumimn katibi göründü 

.şiğinde perişan ve sapsarı yüzile müddei- mesele hakkında bize mufassal mal'Qmat hastanede yattım. Bu suretle benim ala -
umuminin katibi göründü. vermelerini iste!. cağım yalnız 630 ruble ile bıtmiyor. Bü • 

Katib, dişlerini birbirine vurarak yük- * tün hasta yattığım müddetçe işliyen ya-
sek ses}e: Vakit gece yansına yaklaşıyordu. Dı - nm aylığımı da vermeleri icab ediyor. 

- Müddeiumumi arkadaş, diye söze şanda müd}.liş bir fırtına vardl. Damın - Sen abdallık etmişsin!. Bu meseleyi 
başladı. Size gene şu ö .... ö .... ölüden isti- üstünde bir şeyler tıkırdıyor, baca, adeta lazım gelen makamlar nezdinde ne diye 
da geldi.. hani şu geçen seneki ölüden_ insan sesini andıran korkunç bir sesle şikayet etmedin? .. 

Müddeiumumi Petrov kaşlarını çattı: ıslık çalıyordu. - Acaba şikayet etmediğim yer mi 
- Ne ölüsü, dedi? .. Benden ne istiyor· Uzakşark şimendifer memurlarından kaldı?. cMasloprom> un merkezine yaz • 

muş7 N"k 1 p k f h t b d k d dım .. mıntaka icra komitesine yazdım. · · 1 ı o a ereru o , a oyun a i o asın-
- Para istiyor. Çalıştığı müessesenin da oturuyor ve bir arkadaşile sohbet edi- cŞimal Pravda• sına yazdım. Mmtaka 

kendisine borçlu olduğu 630 rubleyi isti· yordu. müddeiumumisine yazdım. Sen söyle, da-
yor .. yani iki aylık maaşını istiyor. Hani Konuşma, bir zamanlar Pererukofun ha başka nerelere yazabilirim?. 
şu cMasloprom> da çalışan ve 1934 sene- çalıştığı bir rnüessesedert alacağı olan pa- - Dan .. dan .. dan .. 
· d ··ı d lik ı o · d Saat gece yarısını çaldı. Bu esnada Pe-

1'ın e o en e an ı. sıze geçen sene e ra meselesi üzerinde cereyan ediyordu. 
bir istida göndermişti.. Pererukof can sıkıntısile: rerukofun kapısı ardına kadar açıldı .. içe

riye mıntaka icra komitesi kntibi girdi. 
.Müddeiumumi düşünceli bir tavırla kır - 1.,..e böyle kardeı::, diyordu. Seneler-

~· ~ Tuhaf bir şekilde gülümsiyerek: 
mızı kalemini masaya vurarak: den beri uğraştığım halde iki aylık aylı- - Merhaba Pererukof yoldaş, dedi. Si-

- Hımm ... dedi. Doğrusunu isterseniz ğım olan şu 630 rubleyi bir türlü alamı- ~in son istidanıza da cevab geldı. Sizin 
ben bu işten hiç bir şey anlamıyorum. yorum. evvelce mensub olduğunuz cMasloprom> 
Memuriyet hayatımda ilk defa böyle bir Arkadaşı,·tembel tembel piposunu çe - sindika teşkilatının ne yazdığını okuyu • 
vak'a ile karşılaşıyorum. Ölü bir adam kerek: nuz! 

bu kadar parayı ne yapacak?.. - Sen de ama ihınalcisin, dedi. Bu pa- Pererukof, bir sürü haşiyelerle, der • 
Katib de canlandı: rayı daha 1932 senesinde neye isteme - kennrlarla kirlenmiş kocaman bir kağıdı 
- Ben de öyle düşünüyorum, dedi. Ö- din?. açtı. Cevnb kısa ve sarihti: 

lü bir adamın para ile ne alakası var?. - İstemediğimi ne biliyorsun?. O sı- cNikola Pererukof, 1934 senesinde Ki-
Mademki bir defa ölmüşsün, rahat rahat ralarda benim çalıştığım cMasloprom• rof şehri hastanesinde tifodan ölmüştür.> 
mezarında yat .. dünya işlerme ne karı - tröstüne bilmem neden ötürü haciz koy- YARINKİ N'Ü'SHAMIZDA: 

şırsın!.. Öbür dünyada meyhaneler, bi • muşlardı .. tabii bu arada tröstün banka-
1 

rahaneler yok .. sinema, tiyatro gib: keyıt daki paraları da haczedildi .. tam bu sı -1 Eski yara 
ralarda ben de ağırca bastalandım ve İngilizceden çeviren: K. Neyyir müesseseleri de yok. .. Parayı nereye sar

fedecek, bilmem ki? .. 

İkisi de, büyük bir düşünce içinde sus
tular .. 

Rüzgar tekrar bacada ıslıklar çaldı.. 

camlar sarsıldı.. ortalıkta gene korkunç 
bir hava csmeğe başladı. 

Müddeiumumi, sinirli sinirli omuzla -
rını oynatarak: 

- Ölü herifin para ile neler yapmak 
istediğini kim bilir!.. Bu kadar dünya 
işi yetişmiyormuş gibi şimdi hır de ahi
ret iş ile mi uğraşacağız!. Sen hemen ma
kine başına gC'ç .. bu ölünün vaktne çalış
tığı müesseseye bir müzekkere yaz.. bu 

hastaneye kaldırıldım. Üç sene kadar ~--------------• 

- .:!:' • •• _,.. • ~ . Tj..~ - ~· •· ... ~.-. ~'_ . 

Baş, diş, nszle, grip, romatizma ve bütün ağr1.arınızı cerhal 
keser. lcabmda glinde ilç kaşe a·rn ~bili r. 

. . . . .. ' . ~ . . . ·. ~ ~·-·: . .. -' ! . . . 1 

1938 aeneal l'arb aerglalnln açllmaaana 

F AREL E R M AN 1 OL MUŞLA R D 1 R 
6 Kinunsani 938 tarihli Aktam gazeli.sinin hayadislerinde 

Eğer FAR HASAN'ı Paris sergisinin bir köşesine 
koysalardı. Bir tek fare kalmazdı. 

Tekmil Fare ve sıçanları kat'lyyetle GldUrUr. 

KUTUSU 10 KURUŞ 
FAR HASAN Farezehirl 

markasına dikkat. 

Müflis Uşak şayak fabrikası Türk Anonim şirketi ülas idaresinden: 

1 LAN 
1 - Açık artırmaya konulan şeyin cinsi: Uşakta bahçeler arasında Ufa ma .. 

lumülhudud 8000 sekiz bin metre murabbaı arsa üzerinde 4000 dört bin metre 
mikabı inşaatı havi eski (Hacı Gedik) fabrikası şimdiki adıyla (Uşak 

Şayak fabrikası) Türk anonim şirketi, şayak, çülaki. ve halı iplikleri fıbrika51 
bir yıl müddetle icare verileceğinden 27 birinci kanun 937 tarihinden itıl>areA 

bir ay müddetle açık artırmaya konmuştur. 

2 - Fabrikada mevcud makine, alit ve edevatının başlıcalan şunlardır: 
1 adet 150 beygir kuvvetinde !>1ıhar makinesi, çift silindirli, ı adet buhv ka 

zam, 1 adet elektrik tesisatı tamamen mcvcud, 1 adet toz çarhı, ı adet ,eytaa 
çarhı, 3 adet çelik tarak, 1 adet dört bobinli 120 fitilli ince iplik için !arak, S 
adet Tarak kırkar fitilli, 2 adet 300 iğli seyyar vargel, l adet 260 iğli seyyar var· 
gel, 1 adet 200 iğli seyyar el vargeli, 2 adet Çözgü dolabı, 3 adet son sistem fÖD'" 
her dokuma makinesi dokuz mekikli, ı adet İngiliz jakarı dokuma maktneıi 
dokuz mekikli, 1 adet İngiliz jakarlı batanya makinesi dokuz mekikli, ı adet 
İngiliz dokuma makinesi tek mekikli, 6 adet Avusturya tek mekik ince Jrumq ve 
pamuklu dokuma makinesi, l adet Ütü makinesi, 1 Adet Makas, ı adet Hav ve fır· 
ça, 1 adet Link, 1 adet yıkama, 1 adet süzgeç, 1 adet battaniye havı için prdoa. 
l adet Demirhane bütün techizatile, Bir adet marangozhane bütün techizatile. 
Ayrıca müdür odası, katib ve bekçilere mahsus odalar, yapak ve pyak depola

rı, odun ve kömür depolar.nı havidir. 

3 - 6 adet İnce kumaş dokuma tezgahları hariç olmak üzere ayda 6000 met
re şayak çıkarabilecek kabiliyettf?dir. 

4 - Fitiller dokumalara kafi iplikten fazla olarak ayda tahminen 1000 liray• 
yakın hah levazımı nesciyesi imal eder. 

5 - Bir yıllık icar bedeli mııhammeni 12000, on iki bin liradır. 
6 - Fabrikanın icarına aid ~artname tTşakta Pekmez hanında 3 numanıda bu· • 

1unan iflas idaresinden bedelsiı olarak alınır. Taleb vukuunda dışarıya gönde
rilir. 

7 - Açık artırma ve iha~ 'J.7 ikincikinun 938 tarihine müsadif perşembe gil· 
nü saat 14 de Uşakta PekmeE h:ımnda 3 numarada bulunan iflas idaresi merke
zinde yapılacaktır. 

8 - Fabrikanın bir yıllık ican açık artırma suretile yapılacaktır 
9 - Muvakkat teminat akçası 900, dokuz yüz liradır. 
10 - Bilumum vergi ve rüsum müstecire aiddir. 
11 - Daha fazla malumat almak için iflas idaresine müracaat olunması illD 

olunur. (8748) 

"Son Posta ,, nın edebi romanı: 32 - Sizi yormamak için emir aldım yazarken bile kalbim nefretle çarpıyor misi kitab alıyor, kimisi salonda ga:rA-
kızım. ve karşımda onu görüyormuşum gibi te veya mecmuaları okuyor, bazıları 

Hiddetlen yanaklarımdan kan fışkı- titriyorwn. Kim bilir yüzü de huyu gi- bir gün evvel bıraktıkları yerden de-Bir Genç Kızın Romanı rıyordu. Ona, siz danlırsınız diye ce- bi na~ıl çirkin ve iğrençtir. vam et{Ilek için kitablarını alarak bit 
vab vermedim ama çok yalvarırım ha· Kötü huylu ve vicdansız bir adam ol- l.öşeye çekiliyordu. 
lacığım, Sadeddin beye, bana böyle kü- duğunu bilmediğim zamanlarda ona Hele bazı daimi müşteriler vardı Jd 

Muazzez Tahsin Berkand çu~ ~ocuk muame~7s~ etmemes~i wy - .y~kınlaşmış, o.~u.? a~abey himayesi~e Selma onlarla adeta arkadaş ohnuştu. 
. dın' ..._,._, . .. . leyımz. Ben ek.megını kazanmaga muh- sıgınınaktan buyuk bır zevk duyacagı- Üniversiteye giden bu gençleri baza!l 

- Halam Istanbulu pek az tanır, size uç;;y •• vasıtasıle gonderıyors~uz? tac bir kızını; sizin verdiğiniz serma • mı zannetmiştim; meğerse o bayağı bir edebiyat ve san'at münakaşala:na bile 
böyle bir şey söylemişse mutlaka Bey- <:eçen gun canımı sıkacak başka bır şey yeyi fena bir idare ile yok edersek adammış. girişiyordu. Bunlar mektebden son· 
oğlu tarafında daha karlı işler yapıla - oaha oldu. Ben her sabah kalkar kallc - sonra ben ne yaparım? Ona her za. Halacığım belki siz yeğeninizi çok r 

1 
. ab

.!ağını b!lmediğinden söylemiştir; ken- rnaz tam bir iş adamı gibi dükkana man işimin basında bulu~ma razı seversiniz· bu yazdıklarım beliti sizi ü- ra ?raya ge ıyor ~r, salonun ~ır_~ 
disine yazıb bu fikrinden vazgeçmesini koş~b işçilere bakmak Fikrl efendiyle oldugu· nuzu ya;ınız ki bundan sonra zer ve gü~endirir beni affediniz· fakat m ışgal e~erek ~ı~abla.rına go~u.luyor-
. d · b d b 1 ' ' ' lardı. Vakıt vakit ıçlerınden bın!' bap• 

nca e erım en .. on an ceva ge ene birlikte ısmarlıyacağımız kitablan a - beni rahat hı.raksın. yabancıların bana karşı şefkat ve sev- .. . .. . 
kada · t · k t•• b · k · • .. .. . . .. . . . .. .. nı kaldırıyor, guzel hır cümleyı yanıD" 

. r ıs ersenız a 1 ır arar vermı. yırmak istiyordum. Sadeddin bey bu _ Bu alelade teferruatı hır tarafa bı- gı gosterdıklerını gordükce bana en ya- , k' k d k . bit 
yelım. Ben (halam) derken Sadeddin na da mani oldu. rakırsak hayatımda hiçbir pürüz kal- kın olması Iazını gelen onun bu uzak- c-a 1 ar a aşına 0 uyor,. ve_Y~ ilmi 
bey: . .. h 1 - . h .. .. b" .. 1 - bi .. 1.. ff d . mesele hakkında onun fıkrmı soruyor, 

_ Kızım halanız size bu işi çalışma- mıy o. a acıgım, er gunum ır gun ıgını r tur u a e emıyonım. f 1 .1 . d-" 
- Halanız mı? diyerek şaşkın şaşkın ' ık· d d h ' d ·,J Et M kt bl b kl ll · · · sonra gene say a arın çevn mesm ~ 

ğa ihtiyacınız olduğundan değil, siz is· ev;e d~·~n. a ~ rnesku ge~Jo~ d • e u. arınızı ~l er!. e ~rınızt so~: ç:kan ince gürültüden başka bir şe1 
yüzüme bakmıştı. Cümlemi bitirince tediğiniz için açıyor; fakat sizin bir a- rda ıtm ı ehrın k atnatikla~ı . ':': d~kar shuz

1 
se;rgı ve saygı ı e openm sevgı ı duyulmuyordu. 

sükunetle söyledi: .b. 
1 

k ,. . os casına are e e erını gor u ce a acıgım.• 
B .b f .. 1 S bih h mele gı ı yoru manızı at ıyen ıstemez. d'· d f . 1 1. . rt d * Selmanın müşterileri yalnız mekteb--- u gı i te erruat a a · a anımı s· dah . d . unya a ena ınsan ar nes ının o a an 

meşgul etmiyelim kızım. Siz de lüzum- ız .ki ~l zıya e ry~no~za ça~~~:,ak kalkmış olduğuna hükmedeceğim.. e- Kütübhane açılalı üç ay ohnuştu. İs- li1er değildi; onların arasında otuzunu 
suz yere ısrar etmeyiniz de Divanyolun- musı 1 e meşgu 0 ac~ ınız.; . u. up- ğer ...... o olmasa ... onun kim olduğunu tanbulda, hatta Beyoğlunda böyle sa- aşmış ~e .. meslek. sahibi olmuş lrlmse: 
da bu!duğum çok münasib bir yeri size hane açıldı~tan. ~1:1"~ gunde bır ıkı sa- anladınız değil mi hala? Amcamın oğ- kin bir köşe bulamıyan birçok kimseler lerle kutubhanenın havasını ve koku 
gö.:ıterey;m. at oraya gıdebılırsınız; a~cak her şey· lu ve bana her gün yakın olması Jazım hem okumak hem de dinlerunck için sunu seven yaşlılar da vardı. Bunlar 
Artık yer tutuldu, hazırlık başladı. den evve~ konservatuan ıhmal etme - ken beni bir dilenci gibi kapısından buraya geliyorlardı. Selma sabahları dan birçokları akşam evlerine gider-

Öyle iken bu münakaşamızı size yazma- mek şartıle. kovmuş olan Fuad ... Ona karşı benim konscrvatuarda veyahud evde musiki lerken buraya uğrayıp masalann üze-
dan geçemiyorum halacığım. Bana öyle Bu sözlere fena ha19e kızdım. gibi bütün emellerini balğıyan ök- ile meşgul oluyor, öğleden sonralarını rindeki kitabları ve gazeteleri gözde!l 
geliyor k. hazan Sadeddin bey gaipler· - Ben hayatımı kazanmak için ça • süz bir kızın ondan gördüğü hakareti kütübhaneye hasrediyordu. geçirmekten sonsuz bir ~evk duyuyor-
den talimat alıyor. Yoksa siz İstanbulu lışmak istiyorum efendim; musikiyi ih· düşünürseniz bana siz de hak verirsi· Esasen en çok kalabalık saat dörtten lardı. 
çok iyi tanıyan bir iş kadını mısınız mal etmek mevzubahs değildfr. Fakat niz. sonra geliyordu. O saate kadar tek tük - Kızım, benim siparişim geldi ıni! 
hala? Öyle ise niçin buncya gelmiyor- ayni zamanda kütüphanenin bütün te- Onu ölünceye kadar affetmiyeceğim kitab so.tışlarile uğraşılırken mckteb çı- -- Hayır efendim, Almanyaya bugil.D 
sunuz? Niçin bana vereceğiniz tali • ferrüatile meşgul olmak da vazifem. ve bana yapt1ğını son nefesime kadar kışından sonra genç Üniversiteliler, li· tekrar yazdık. 
matı doğrudan doğruya değil, Saded- Dudaklan alay edi~ gibi kısıldı. unut.mıyacağım. Ona aid bu satırları senin son sınıf talebeleri geliyorlar, ki- - ATka.st var -



lstanb~lda gömülü etrahndaki giili harb 

... : ........ : Bizansın 
~..-.·u~~= 

Defineleri 
~st~ Toınson'un evindeki dolandırıcılık meydana çıkınca Enver pap küplere 

nnı~ı _ve ııla bir araştırmadan sonra Eyüblü Halid yakalanmışb. Paşa onu 
llerifgorunce: "Teres, sen ne vakittenberi benim yaverimsin? .. diye bağırmııh 
"döker~ bugün blıbını yapart ge-f " Son Posta " nın 'yoktur. İlaç param yoktur. Bir hafta 
-.O oı8'!a·lna. lnıı sabah CIM1 köleniz hl • geceli gündüzlü derdime çare halket· 
..... •tıa Sonra bir • eUi yaver el- sergüzeşt romanı 1 mesi için ceııabıhakka yalvardım. Hiç-

- Ne n ~catun.. _ 58 _ bir çare elde edemedim. Halbuki beş 

Sayfa l.> 

Devlet Demiryol,arı ve Limanları işletmesi Umum idaresi ilAnları 
Muhammen bedelit jsim ve mikdarlan aşağıda yazılı üç liste muhteviyatı mal-

zeme 4/2/1938 Cuma günfı saat 15 de kapalı zarf usulü ile An.karada İdare bına. 
mnda satın alınacaktır. 

Bu ife girmek imyenlerin hb:alarmda yazılı muvakkat teminat ile kanunUll 
tayin ettiği vesikaları ve naba müteahhitlik vesikası ve tekliflerini ayni gün saat 
14 de kadar komisyon reisliğine vermeleri lizımdır. 
Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme dairesinden, Haydarpa~ada 

Tesellüm ve s"vk §efliğinden dağıtılmak tadır. (32) 

Mikdar Muhammen Muvakkat 
Liste Kg. bedel teminat 
No. Malzemenin ismi Lira Lira 

1 Muhtelif rondela, gupilya ve ba-
kır perçin. 24570 8000 600 

2 Muhtelif maden ve ağaç vidalan. 21775 13400 1005 

ı 

- En'fer~? dakika sizin yaveriniz kıyafetine gir-
Cüıerek· lfanm J'&ftl'L da hem alandan, hem satandan komis· diın. Bir haftada cenabıhakkm yapa- ' 
- Pekaİıı yon almak ıneşru bir haktır.. madığını, sizin isminiz be.ş dakikada 

3 98 kalem Haushalter ve Resny ais-
temi sür'at kontrol saati ve te-

~dizn ~- Defineler meselesinde Eyüblü Hali- yaptı. 
~ Uğr~chk. raber .~ alçı clmtmeci - din saniye içinde hallettiği bu vaktaya Bu söz kibir ve azametile meşhur En
~ <Sarıta V Tarıfimiz ilzerine alçıdan hala şaşarım. Garibi nerede? Meselenin ver paşanın o kadar hoşuna gitmiş ki 
11 dökiicilaü ala) lev~ wnarladık. AI- bir dolandırıcılık olduğu anlaşılınca ha- h~en k~ndisini. ha~biye nezareti .vez
tlttatını ~ ~ uz.eri levhanın hazır dise Enver paşaya aksettirilmişti. En- nesıne gondermış. Oradan kendisme 
h~er Ünif~;!.edi. Yarım ~t iç~nde bir ver paşa ise hadiseyi öğrenince küplere 3~0 lira da yardım olarak tesviye et-
Jlcl, \'iikse\kaı:~ da tedarik ettı~. Ha - binmişti. Bütün İstanbula rnjthiş emir- mışler: .. .. . .. . •. 

- Bir d S undan geçerken. ~r verilerek kendi namına dolandırıcı- Yanı Eyublu Hahd şoyle hır degıver-
~ ~ e ultan M hmed h h misi ··- · d f' l 1 · d ·· .. ·· ta Yücek bir .. e ~ı a n lık yapan sahte yaver bittabi yakalan- aıgı e ıne er rnese csı? e uçuncu • 
~i. lliç resmını ahverelım. dı. Sonradan dinlediğimize göre Eyüb- raftan da meşru komısyonunu almış 

lldık_ bir feY anlamadan onu da lü Halid, şiddeti ve azameti dillere des- bulunuyordu .. 

ııt~l'teai llbah bul .. . tan oian Enver paşanın önüne götürü-
..-""lkika . ~ lizere sozleştık. !ünce: * -.ıı, G ertesı gunu oını yaver elbi -
loırıObiU~~da bıraktıtım otelden bir o- - Teres! hitabına maruz kalmış, sen X nı. DEFiNELERİNİN BÜTON 
"ıı '1e1utı ~~un .. Koltuğunda beşinci Sul- ne vakittenberi benim yaverirnsin? ESRARI ÇÖZÖl..tiRKEN 
laıa res· ediıı hır resmi ile sahte kabart- Halid karşılaştığı bu dehşet karşısın-
llaı·dun vardı. da: 1 ban - Bo a son derece nezaketle: - Eğer dehşetinizle beni korkutur-

bıŞa!Jah tçlu olacağınız küçük meblağ sanızt öldürseniz bir şey söyliyemem .. 

Mister Tornsonun evinden hakikaten 
büyük bir maharetle alınan (Santa 1 

Via) kabartma taşı vakıa ağaçlıklı bir 1 
yolla küçY.k bir ayazmanın çok güzel 1 

ıesimleriydi. (Baba oğul ve ruhülku
düs) yazısı bu küçük ayazmanın gene 
'simali şarkiye gelen tarafını• gösteri- 1 

yordu. Hiç şüphe yok, Kariyedcki evin 
mahzeninde bulduğumuz tablette bil
dirildiği gibi matlfıb olan yer, işte bu 
'azının üzeri idi. Fakat Bizans zamanın 
;lanberi İstanbulda ayazma kalmadığı 
için bu ayazmanın neresi olduğunu an
lamıya imkan yoktu. 

~di. Yanınızda ve ifiyettedir. demiş. Fakat Ifıtfen sükfmetle dinlerse· 

- Aierak t ııiz lıakıkati derhal arzedecim-
- .., eme! "atna ı Enver paşa: 
~in k rn. Şimdi Mister Tomsonun 
~ bekıe~sında beni on, on beş daki- - Söyle! 
>tıha ~n.. Diye gürlemiş. O vakit Halid a~lıya-

fetile, ~fa .. Halid, şa'şaa1ı yaver kıya- rak taşına gelen hazin bir felaketi bü
~ levha t~gund~ resim ve kabartma tün belagatile anlatmış: 
lirdi. On ıle Mıster Tomsonun evine - Paşa, paşa! demiş. Benim şerefli 
"1\lıaffer beş .. d~kika IODra da çıktı. bir asker karısı olan dul bir hemşirem 
il: ane guluyordu. Ben heyecan- vardır. Ümidsiz hasta yatıyor aylar-

;:: Oldu nıu' 
uıve ha· . • . o. glrdırn. 

•Yaver 
- 'reı..-. .. nıalunuzlarmı şO:ırdatarak: 
~ """lllJ haberi verebilirirnt kuman-

.. ~di. 'V 

... le\Jh e bana taş bir levhayı uzat-
' giJI almak için elimi uzattığım 
lfatiku~~ezliğe geldi. 
- llar ide bir meraka kapılmıştım: 
- 'l'a ıkd bey? Hakiki levha mı? 

etıdis· - ~ ı ... 
lftlid~ aldın Allahaşkına? 

--::.~!.dedi H l bir d"" :"'ııiye . . · e e şu uyunu u-
~i ~ ~slayın da öyle anlatırım .. 
~ derıı.ı Yüzer lirabk banknotu çıka..., 'Uza~ım. Levhayı aldım. Lev-

lftıtd, le ıst~iğimizdi. 
~ilt~ ı-r-ıan hemen cebine yerleş
'~· IOnra: \llrndi lfi'k&y «elelim kısasına!.. dedi. 

~"!ti e Pyet basit!. Enver paşanın 
~ Reldi'"· . l.tf ~ ginı haber ftrince, tahmin 
ilt ~lt Uz ki, sizin aksi İngilizde ta 
"-itahat ~ttı. Beni cLtltf en bir dakika 
9li llctıı.r UYUruııuz!• diye hemen salo-
S; llaJ?uki şübhesiz adamcağız 

~ı!. ~._ detiştirip giyinmeğe kalkış-
di~ ~ bekıememiye mecbur e

~~ bir için 18abileterek salonda bir 
~La--~ dolaşmağa başladım ve 
~~ ~Q&ti • resimleri iyiden iyiye 
ı.:~ ta~·· Siparişiniz olan muh
~~~me ilişti. kimsenin bu
diri dOJtiilın n bilistifade hemen al-

"~rdiın ÜŞ olanını koyup aslını in
' })eki · Keyfiyet bundan ibaret.. 

'iı nıi~ Muter Tomsonla görüş
' Qa . 
......_ tfe ~ olur muyum? 
'. ~ ""'llllftuııuz? 

~lll ~r. aldığuruz Beşinci Meh
~l~rİııitı ~ açtmı. cEnver paşa haz
~llt bu lıiınayesinde pa~h efendi· 
ft ~ rnU:blolan Hillliahmer menfa
~~edeye çıbnldı.. zati31ileri 
"'- ~'lliuıı. fereni ecnebilerinden bu
~ ıred: cihetle tasdi ediyoruz.• de
l( la~ ~dilinin hatırlandığından 
"-~danı d .. . etti .. doğrusu hiç de ak
.;t= }.fiiıa egıbniş. Billkis nazik adam-
~ 8Ul'M.ı~e (100) lira tesviye et
ltahh~~ ~aalift.ihar MJtirak etti. 
'~ gtllüyordum: 
lt'.ııid, 

11 
Cl'adan da kopardın ha? 

'- tıbetıYet SOğu}dwıbJıkla: 
~ decti. Bimn bu işde komis
:ı.~ ......_,başka m rolümüz var? 

-vletbıiz. kJmjayonculukta 

danberi .. ve hiçbir yerden kazancım da - .tlrku\ 1'ar -

lstanbul Sıhhi Müesseseler Artırma 
Komisyon undan: ve Eksiltme 

Eksiltmeye konulan iş: Heybeliada V erem Sanatoryomunun Sıhhı TestsatL 
Keşif bedeli: 5185 lira 80 kuruş. 
Muvakkat Garanti :389 liradır. 

Heybeliada Verem Sanatoryomunda y aptınlacak dlaıı Sıhhi tesisat açık eksilt· 
meye konulmuştur. 

1 - Eksiltme 12/1/938 Çarşamba günü saat 15 de Cataloğlunda Sıhhat Ye İç· 
timai Muavenet Müdürlüğü binasında k unılu komisyonda yapılacaktır. 

2 - Mukavele, Eksiltme Bayındırlık işleri genel hususi ve fennt şartnameleri, 
projE, keşif hülasasiyle buna müteferri diğer evrak her eün komisyonda görüle-

bilir. 
3 - istekliler carl seneye aid Ticaret odası vesikasiyle 2490 sayılı kanunda 

yazılı belgeler ve bu işe benzer 3000 liralık iş yaptıklarına dair Nafia Müdürlü
ğünden alınış oldukları müteahhitlik ve sikasiyle bu fJe yeter muvakkat garanti 
makbuz veya Banka mektub1arilc birlikte belli gün ve saatte komisyona gei • 
meleri. c8642t 

Grip, Baş ve Diş Ağrılan, 
Nevralji, Artritizm, Romatizma 

Antalya Vilayeti Defterdarlığından .: 
(Kapalı zarf usulü ile Eksiltme ilanı) 

ı _ Eksiltmeye konulan iş: Antalya Gümrük binası inşaatL 
Bedeli keşfi: 73781 lira 13 kuruştur. 

2 - Bu işe aid şartnameler ve evrak şunla.rdır: 
A - Eksiltme şartnamesi. 
B - Mukavele projesi . 
c _:Bayındırlık işleri genel şartname~ 
D - Hususi şartname. 
E - Keşif cetveli. 
G - Proje. 
Şartnameler Nafia Müdürlüğünde görülebilir. ~.st~!e~l~~ bu şartn~lerle 
evrakı (4) lira mukabilinde Antalya Nafia Mudurluğünden al~bılırler. 

3 _ Eksiltme 28/1/938 tarihinde Cuma günü saat 15 de Antalya VılAyet Def-

terdarlığında Eksiltme komisyonunca yapılacaktır. 
4 _ Eksiltme kapalı zarf usuliyle ve vahidi fiat üzerinden yapılacaktır. 
5 _ Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 4939 lira 6 kuruş muvakkat teminat 

vermeleri, bundan başka aşağıdaki vesikalan haiz olup getirmeleri lazım
dır. Nafia Vekaletinden alınmış yapı itlerine aid en az 25000 liralık iş 
yaptığını gösterir müteahhidlik vesikası ve vapdığı işlere aid bonservis ve 

Ticaret Odası vesikası. 
6 _ Talihler teklif mektublarım eksiltmenin yapılacağı saatten laakal bir saat 

evvel komisyona getirip makbuz mukabili tevdi etmeleri şarttır. 
7 _ Hariçten posta ile gönderilecek teklif mektublan saat 15 şe kadar kabul 

edilir. Postalarda vuku bulacak ıe cikmeler ve saireden bir mes'uliyet ka-
~ul. etmez. 87 47 

ferruatı. 8500 6371 ~ 

Muhammen bedeli 4454 lira 24 kurut olan 18 karemden ibaret N. K. B. A. p
rak kablosu, direk kofresi, porselen izolatör, serfil ampul, manşon, deve bo nu 
gibi elektrik malzemesi 20/1/1938 perJembe günü saat 10.30 on buçukta Hay •. ır
paşa gar binası dahilindekı komisyon tarafından açık eksiltme usulile satm alı
nacaktır. 

Bu işe girmek iateyenlerin. 334 lira 'I kuruşluk muvakkat teminat ve kanunıın 
tayin ettiği vesai.kle birlikte eksiltme ıünü saatine kadar komısyona müracacıt• 
lan lizımdır. 

Bu ite aid prtnameler komisyonda parasız olarak dağıtılmaktadır. (8730) 

Haydarpaşa ve Derince limanlarından Avrupa'ya ihraç edilecek mahalli em -
teaya aid rıhtım ücretleri 15 ünunusani 1938 tarihinden itibaren % 50 tenzil edil
miştir. Fazla malfunat almak istıyenlerin Haydarpaşa Liman ve Rıhtım Başmü-
fettişliğine müracaaUarı ilan olunur. c62:t cl50:t 

Saçlarınızı Dökülmekten Koruyunuz 

SAÇEKSiRi 
KOMOJEN 
Saçlann kOklerinl kuvvetıendirk. 

DOkülmesini keser. Kepekleri ta · 
mamen giderir ve bUyllme kabili
yetini arb.rarak saçhı.ra yeniden 

bayat nrir. Kokusu ıam, kullanı:iı 
kolay bir Uf ekıiridir. 

INGILIZ KANZUK 
ECZANESi 

BEYOCiLU - lsT ANBUL 

1 İstanbul Belediyesi ilanları 1 
Keşü bedeli 589 lira 16 kurut olan Karaköy köprüsü başlangıcı ile Halilpaşa 

sokağı arasında ve Ziraat Bankası önilndeki kısımlarda turotuvar tadilatı pa -
zarlığa konulınU§tur. Keşü evrakı ve 11 rtnamesi levazım müdürlüğünde görü -
lebilir. İstekliler 44 lira 19 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektubile 9eraber 
13/1/938 perşembe günü saat 14 de Dai1!li Encümende bulunmalıdırlar. 

(B.) (132) 

---Hepsine 200 lira bedel tahmin olunan Şehzadebaşında Kalenderhane mahal • 
lesinde aralık - ana aokağında 6/6 No. 1ı evin an'kazı satılmak üzere açık arttır
maya konulmuştur. Şartnamesi levazım müdürlüğünde görülebilir. İstekliler l ~ 
liralık ilk teminat makbuz veya mektu bile beraber 13/1/938 perşembe günü 
saat li de Daiml Encümende bulunmalı dırlar. (B.) (86'11) 

---Geceleri saat 22 den sonra tabi otomobiline binenlerde!l alınmakta; olan 25 
kuruş gece zammının 20 kut'U§& indiril mesi ve gece zammı saatinin de 24 den 
başlıyarak saat 6 nihayetine kadar devam etmesi Daimi Encümenin 23/12/937 
T. li içtimaında karar altına alınmıştır. İlin olunur. cB., cl65:t 

SiGARA TIRYAKiLERINE MÜJDE:~~ 
F emıin aon icadı olan Y• ,.azde 89 d•ecuinde tlltlnüa 

nikotin, Pyriclin, Amonyak ıibi zaruh madcleleriai at1zea 

DOKTOR PERL 

Sıhhi aiuhJdan AYnpaclu pbaiftir. 

Satı, yeri : Pi PO PAZAR 1 Sultan Hamım 
10 adet UAcı~~~~~~~~~!!!!!!!!!!!!!I!!° 



14 Sayfa 

Son Posta'nın tefrikuı: 99 

Yazan : Ziya Şakir 

Abdülhamid, hususi bendeginı ve samimi dostlan 
1

arasında şeo ve neş'eli bulunmakla beraber, bilhassa 
söz söylerken pek az gülerdi. Fakat ekseriya 

dudak:arındaki ağır tebessüm c::sik olmazdı 
Bu seyahatten evvel - gençliğine vs Fakat ,tahta ayak bastığı günden iti-

servetine rağmen - gayet basit, ve hat-ı haren karşılaştığı hA.disat, onun sinir· 
ta (babayani) dedikleri 4ekilde gi)'l- ieri üzerinde yavaş yavaş tahribata baş
nib kuşanırken, bu seyahatten sonra, lanmış, birkaç kere iradesini kaybede
giyiniş tarzını değiştirmiştL Londra ve cek derecede hiddet eserleri göstermiş
Paris terzilerine yaptırdığı elbiseleri ti 
Beyoğlu terzilerine model ittihaz ede- Onu en çok ıinirleştiren; eniştesi, 
rek kıyafet itibarile de bir istihale ge- Damad Mahmud CelAleddin paşa i
çirmişti. Fakat bu elbiselerde de basit- di. ( 1) 
l!ği ve sadeliği iltizam · etmiş; bilhassa Eft:ndilik zamanında, bu zatı ~k se
daima koyu kurşuni. ve deve tüyü ren- \•en ve hürmet eden Abdülhamid; salta
gi kumaşları tercih etmiştL nat zamanında da bir müddet bu his-

Gene bu sevahatten evvel, Abdülha- lerini kaybetmemişti. Hatta, bu sevgili 
nıid Kağıthan"eden başka hiç bir seyir c·niştesine, hududsuz bir salAhiyet ver
yerine gitmediği halde, bu seyahatten mişti. Damad paşa, Adeta (saltanat rnü
sonra -mevsimine göre- Kağıthane ve şaviri) mevkiine geçmişti. 
Göksu mesirelerine devamı adet edin - Fakat; muhtelif hA.disat, birdenbire 
mişti. enişte ile kayınbirader arasında bir 

Ayni zamanda, !renklerden de bazı hufre açmış .. ve bu hufre, derinleşe de
kirnselerle dostluk peyda etmişti. Bun- rinleşe, adeta bir uçurum haline gel
lar1a sık sık birle~iyor. Onların ver - mişti. Bu da, sebebsiz değildL 
dikleri ziyafetlere iştirak ediyordu. Ve Evvelce de, bazı münasebetlerle ar-

•bol bol siyasete aid münakaşalara giri- zetmiştik ki; Abdülhamid saraylarda 
"şiyordu. Fakat bunların hiç birinde ahlAk ve iffet meselelerine çok ehem
memleketin dahili idaresine aid ten - miyet Yerirdi. Sarayların hariminde, 
kidlere iştirak etmiyor .. Sultan Azizin 1 nezahati ihlal eden en küçük hadiselere •ı 
ulu orta siyasetinden, veliahd Murad bile tahammül edemezdi. 
e:fendinin dillere destan olan sefahatin- İşte, bu ruhta, ve bu zihniyette olan 
den bahsedilirken derhal sükUt ederek Abdülhamidin kulağına; Damad Mah
bu bahislere temas etmek istemiyor - mud paşanın falan 'arayda, fil!n ka
du... Daha doğrusu, amcası ve büyük dın ile münasebette bulunduğuna, ve
Liraderi aleyhinde söylenen bu sözle- yahud filan sultanla mektublaştığına 
rin, onların kulaklarına gitmek ihti - C:air sık sık sözler fısıldanıyor .. Abdül
malini düşünerek susmayı tercih edi - ramid de bunları duydukca, eniştesin
yor; onlan gücendirmeyi arzu etmi - den her gün biraz daha soğuyordu. 
yordu. Abdülhamid: saraylar aleyhinde de-

: A vrupaya gidinceye kadar yalnız dikodu yapılmasın diye, bunların ço
, kendi sarayında ve yalnız kendi basit ğunu sükut ile geçiştirmiş .. başka se
ve cahil bendeganı arasında düpedüz bebler bahane ederek müteaddid defa-

. yaşam~ olan Abdülhamid, ayni şekilde lar Damad Mahmud paşayı memuriye
basit bir ~hsiyetten ibaretti. Fakat, tinden azletmişti. 
Avrupa seyahatinden sonra, İstanbul - Fakat, eniştesi hakkında kulağına ge
daki fren~~er.ıe ~ık sı~ temasl.~rı, onu len sözler, gene eksilmemişti. .. Nihayet 
derhal degışhrmıştı. Bır kaç gun ara - bir gün artık Abdülhamidin iabır ve 
larında yaşadığı Avrupa prenslerini, tahammülü tükenmitti. Bir gece Da
çok iyi etüd etmişti.. Onların bazı ta - mad Mahmud paşayı sarayında~ alıp 
raflarını beğenmiş; bir çok jestleri ve getirmeler(için adam göndermiş .. o ge· 
\·azivetleri de, hoşuna iitrnişti... Ah - linceye kadar, büyük mabeyn dairesi
dülhamid, hoşuna ~~~n, .ve İstanbu~ nin binek taşı üzerinde beklemiş .. paşa 
saraylarında h~.ş .. go.:u~.ebı!en cihetlerı gelir gelmez, bir takım acı ve ağır söz
almış.. artık, go~ştuğu kımseler. kar- lerlı üzerine hücum etmiş .. o kadar 
şısmda, hareket]enne daha faıla dik~t bendegan ve yaverler arasında, elinde
ve itina göstermeye başlamıştı. ki bastonu birçok kereler onun omuz· 

Abdü1hamidin bu iatihalesinden, ec- lanna ve sırtına indirmek suretile hid
nebi dostları çok hoşlarunışlardı. Bil- detini teskin edebilmişti. 
hassa temas ettiği ecnebi kadınlarının E 1 b. ·· b tl tm· t· 

•• • A vve ce ır munase e e arze ış un 
dikkat ve teveccuhlerı artmıştı. Hatta k. Abd""lh "d" b k "ld h k t· 

ı; u amı ın u şe ı e are e ı; 
bunlardan bazılan, yarı al~~rang~laş- bir defa da, en sevgili mabeyncisi Lut-
mış olan bu genç şark preruı ıle muna- f"" - ·· · d t k ·· ım· t" E . u aga uzerın e e errur e ış ı... -
sebetlenni sıklaştırmışlardı. ğer ağalardan ve hususi bendegandan 

Abdülhamid, bunlarla fransızca ~o~ baz;larına ıösterdiği ufak tefek hiddet-
nuşmıya çalışıyordu. Fransızcayı ıyı 1 1 - d k d·-· b • .w. . . A • er, nası sa agzın an açırıver ıgı azı 
bılrnedıgı halde, çok ıyı talaffuz edıyor- "dd tl• - 1 · t" dil" Abd·· 1 . . şı e ı soz er ıs ısna e ırse; u -
du. Bazan kelımelerı karıştırıyor; van- h "d" b h t ·· t d" - · 

w • amı ın şuna una uşune gos er ıgı 
Iış yerlerde kullanıyor .. bazan da, bıl- k" d -·ld" 

d.w. b" k 1. . . va ı egı ır. me ıgı ır e ımenın yerıne, o manayı 
ifade edecek bir kelime söyleyiveriyor.. Biliyorum, şimdi siz burada, meşhur 
bu da, ecnebilerin ve bilhassa kadınla- ~drazarn Said paşanın bir vak'asını 
rın pek hoşuna gidiyordu. hatırhyacak: 

Ecnebilerin en ziyade nazan dikkati- - Pekala, ama .. Said paşaya hançer 
ni celbeden cihet, Abdülhamidin ko· çekip de, üzerine nasıl yürüdü? .. 
nuşma tarzı idi. Sesi; gür, kalın, tanan Diyeceksiniz. 

- .1rkası t:ar -ve cazibeli idi. Fakat, bir mecliste bu
lunduğu zaman; daima herkesten daha 
hafif konuşmayı adet edinmişti. 

(1) Mithat paşa ile (Taif) kalesine 
sürülen ve orada vefat eden Damad 
Mahınud. Celaleddin paşa. 

• 

ı 

BİOCEL ..• Cild hüceyratı 

merkezinden istihsal edilmiş cild 
için yeni ve kıymetli bir cevher 

28 gUn zarfında ya9ll kadınları 

daha gene g6~eri~ 
Cildinislıı ıenç, teril taze Te pembe kalmaıı i,in onu 

beıleyinhl. Artık buruı ukluklar kalmadı ı 

25 yaşından IOD • 

ra; cildiniz, kıy -
metli Biocelini 
kaybetme&• baş -
Jar. Eğer hemen 
beslenip ihya e -
dilmezse buruşup 
solar ve ihtiyar -
lar. 

B i o c • l hu yeni 
clld unmrunda 
clldinizinkinin a7 
nidir. Adetl be .. 

fereniziıa lizuw 
pyri milfarikidir. 

B 1 0 c E L 
tesirini gösterdi 

50 yaşlarında mil -
yonlarca kadınların 

karakterleri genç o
labilir. Fakat, ihti
yarlamış gibi gö -
ründükleri cihetle 
erkeklerin yüzünde 
hiçbir itibarları yok
tur. Son zamanlar
da büyük bir ilim, 
Viyana 'l'ıb Fakülte

Cildinizi açlıktan 

öldürmeyiniz. O -
nu Biocel ile bes
leyiniz ve yaşlaıa-

dıiınız zamanlar
da bile cildinizin 
daima taze ve ca

zip röriinmesinl 
temin ediniz. 

Tecrübe edebiliriz. 

Biocel'l zen.Pn bir eli· 
de maille olan 60 ya§la· 
nnda bir kadın 30 ve 30 
yaılannda bir kadın 24 

y8fmda görünebilir. Genç 
kızlar da hiç bir vakit 

göremiyecekleri şayanı 
hayret bir tene malik o • 
lorlar. 

sinin profesörü tarafından keşfe

dilen bu yeni cild unsurunda ke

rna li itina ile intihab edilmiş gen~ 

}ıayvanfarda gızlenmı~ cild hücey
ratı mE.tkezinden :stihsal edilmiı 

~af Bioce1 vardır. Bu cevher, pem
be reng'indeki Tokalon kreminde 
cildınizi beslemek ve eençleştir
mek için matlup nisbet daire
sinde mevcuddur. Geceleri yat
rnazdan evvel kullanınız. Beyaz 

rengindeki (yağsı&) Tokalon 
kremini sabahları kullanınız. 

Terkibinde cBeyaz Oksijen. bu
lunduğundan birka9 ,Un zarfın

da birbirinden daha beyaz üç lt-
vin üzerine cildinizi. f&yanı hay
ret bir surette beyazlatır. Siz de 
hemen bu iki kremi kullanrnağa 

başlayınız. Memnuniye~bahş ne
ticesinden son derece memnun 
kalacaksınız. 

Biocel'll TOK ALON Kremini 
kullanıcıız ve her sabah 
daha gene görününüz •• 

Binlerce Tokalon müıtcrisinden müe11eaemize mektub 
yazanların müphedeleri kendiliğinden gelen en kıymetli 
delillerdir. 

(Tolıalon Kreminizden bihakkın iıtilad• ettim. 
Yüzümdeki çirkin kabarcıklar zail oldu .... ) 

Z.B.H.O. Fatsa 
(T okalon kremin:n benim cildimin neıcine çok 

uygun geldiğini itiraf etmeyi bir vazife bilirim. 
Cild·m eım•r olduğu halde Tokalan ıürdükten ıonra 
beyazlanmakta ve ulak kalarcıklar tamamile zail 
olmaktadır.) 

8. Şehir 1. B. M. Eti .. Tii. Konya 
Mektupların asıllar1 dosyalaramızda aakhdır. 

Halk ,alri Emrullah babanın .mezarı 
Niksar (Hususi) - Halk şatrlerınden Em

rullah ha.banın mezarı yerinin ye hatırasının 
kaybolmaması lçl.n yenl baştan yaptırılmış-

Nafia vekaletinden: 
Diyar bakırdan Cizreye doğru inşa edilmekte olan hattın kırk ikinci kiloo; 

sile altmışıncı kilometresi arasındakı üç üncü kısım in4aat ve ray ferşiyaU 
br Kısa söylediği zaman, son derecede 

düzgün ve pürüzsüz sözler söylerdi. Ve 
sözlerine de, ellerinin küçük ve cevval 
hareketlerile kuvvet vermek isterdi. 
Fakat, uzun söylediği zamanlar, bazan 
cümlelerin aralarında, sanki yorulmuş 
gibi birdenbire duruverirdi. Fakat bir 
iki c;aniye sonra, bıraktığı yerden sesi-

=-=====:::c::a:==-=-""""""'=-_..-=---- lı zarf usuliyle münakasaya konulmuft ur. 

HAZIMSIZLIK 
Hayatın zevkinden insanı mahrum eder. 

ı - Münakasa 26/1/938 tarihine tesadüf eden Çarwamba tünü saat oıı ut 
Vekaletimiz Demiryollar İnşaat Dairesin deki Komisyon odamıda yap1lac•~ 

2 - Bu işin muhammen bedeli 750,000 yedi yüz elli biR liradır. 
3 - Muvakkat teminatı 33,750 liradır. 

PERTEV KARBONAT Komprimeleri 4 - Mukavele projesi, münakasa şart namesi, Bayındırlık ifltri ienel ıiııı' 

n in aynı ahengile söze devam ederdi. Ço' temiz bi- Karbonattan ve toz karbonat almaktaki mUşkUlftt göz 
rnesi, vahidi kiyasii fiat cetveli, fenni şart name, ahşab Traverale fer§iyat t>,,V 
namesi, Çimento normu, Telgraf hattı ş3r tnamesi, plAn ve profilden ITluri 
bir takım münakasa evrakı otuz yedi buçuk lira mukabilinde Demiryollat Abdülhamid; hususi bendeg&ııı ve onunde tutulurttk yapılmıştır. Her eczanede satılır. , 

samimi dostları arasında şen ve neş~li -~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

~~~b~~hllli~~~,~----------------------------
lerken pek az gülerdi. Fakat ekseriya, inhisarlar u. Müdür!üaünden: 
dudaklanndaki ağır tebessüm eksil- -. 

._ __________________ , ____________________ ~ 
mezdi. 

Cibali fabrikasında mevcud 1000 kilo kadar kayış ve çivili kayış parçaları Taht'a geçtiği zamana kadar, kat'i-
21/1/938 Cuma günü saat 10 da pazarlıkla satılacaktır. yen hırçın değildi. Hatta her hangi bir 

meseleye, lüzumundan fazla öfkelenip 
hiddetlenerek bağırıp çağırdıiı görül-
memişti. 

İsteklilerin malı hergün Cibali fabrikasında görebilecekleri ve pazarlık için % 
15 teminat paralarile birlikte muayyen gün ve saatte Kabataşta Levazım ve Mü
bayaat Şubesi Müdürlüğündeki satı~ komisyonuna gelmeleri ilan olunur. c5'3, 

dairesinden tedarik olunabili:-. 1'f11 
5 - Bu münakasaya iştirak etmek isti yenler 2490 numar,Jlı arttırma, • )! 

ve ihale kanunu mucibince ibrazına meC' bur oldukları evrak ve vesaiki "' i1 
mum nafia işlerini veya demiryollar irı ıaat işlerini yapablleceklerine v• 1'' ( 
fada en az üç yüz bin liralık böyle bir İf yapmış bulunduklarına dair Nab 
kaletinden verilmiş 938 senesi için muteber müteahhitlik vesikasını nıe.Z~fi1 
nunun tarifatı dairesinde hazırlıyarak fiıı t teklifini havi mühürlü zar ~ 
beraber bir zarf içinde 26/ 1/ 938 tarih ınde saat on dörd@ kadar makbuz ~ı11' 
linde Demiryollar İnşaat Dairesindeki K emisyon Reisliğine tevdi ctnıı~ 0 

lazımdır. cl47> 



~ İkincikanun SON POSTA 

ürkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: 
• (Bat tarafı on birinci sayfada) 

OSMANLI BANKASININ TEVDIATI 

..._____ İsim Kimin namına yatırıldığı 

J\bdüıaz· -
Ömer L~z B/ Abdullah 
SiU Utfi O. Mehmcd 

eYnıan a·k 
liaın 01 , 

1 met Oge. Hamza 
R ~~ıehmed 
Sae;ıazan B/ Maksur 
Ernıye B/ Abdullah Said 

lia:;tu~ah Meryem 0/ Abdıillah 
J\bq e I M. Dursun -

Arti~ll~ B/ Mehmed Zarif 
Ş b Gurzatyan 
.ı: an B/ Ahmed 

!sak B 
Ga b oyacıoğlu 
Agra et Halacıyan 

op H Ş h Beki · a bazyan 
~uk:d~eınzi B/ Ahmed 
liasa bes B/ Yakup 
h~ n .rehıni B/ S d LlUsey· a ık 
llacı ~~· B/ Mustafa 
Eın· 1 B/ Meı,med 
~l.i ıne B/ Emin 
?ıiu Ulvi B/ Mehmed 
Af laff er B/ N 

Ustafa N . uınan 
l.1eh urı B/ Ömer 
lius rn~d Lfıtfi B/ Hüsnü 
li eyın Hüsnü B/ Al' 
»~g·tndi B/ H. Mustafa ı 

ar Ya b 
Abide B rn oçyan 
~ ebih / E:. Veli 
İbralı .e liamide B/ Salim 
\r·ı. ırn B/ Hasan 

Adres ve Hüviyeti 

Beyoğlu • 
Fatih Hırkaişerif Kömürcüçıkmazı No. 3 
Beşınci fırka nakliye taburu 4 cü Kol. Tb. K. 
Celep Karagümrük Karabq No. 10 
27 ci alay süvari mülazimi 
Fatih Alay mahallesi Tabakzade sokak 

. 
24 cü fırka 24 cü alay doktoru 
Minasyan nezdinde Alllemciyan Han No. 27 
Ordulu 
Bahkpazarı No. 4 Grup harici 
Fındıklıyan han No. 30 Köseleci 
Kumkapı Ermeni patrikhanesinde kitfb 
Çorumlu 
Hasköy Turşucu mahallesi No. 45 
Ortaköy Hamidiye No. 13 
Depo taburu ağır topçu üçüncü balük uker 
Niğdeli 

Haseki Başçımahmut Seliınpaşa No. Z1 
Fatih Abbaspaşa camii karşısında 
Ortaköy Pişmişoğlu No. 22 
Balıkpaznr Maliye Tahsil Şubesinde 
Akçaşehirde ' 
Süleymaniye Dereoğlu medresesi ' 
İhtiyat mülnzim fırka 12 alay 36 
Gedikpaşa Kilise sokak N o. 27 
Haseki Karakol sokak No. 10 
Pangaltı Meyva sokak No. 4 
14 cü Kolordu, 2 ci fırka, 78 ci alay mftl!zim 

ı.._torva B 
li Muh· . ay Mustafa Şevket haremi 
.\kir ıttın B/ İbrahim . Harbiye nezaretinde muhasib 

Alay 123, Tb. 2, Bölük 8 mülazim 
Ah1rkapı Şimendifer alayı 

Ah B/ Raşit 
A.y:~/1ü~ip B/ Dede 
lleı Alı 

ene Le 'd Ad . onı is 
<\ Vıy B 
Salih ~ I Halil 
~s· I Selim 
Aıu~e B/ Ahmed 
~eh 1 

e B/ Cevdet 
liaı·ll'led Sadık B/ Hasan 
l.i llne B / Ali 

Şe~?nıf Ud Nan B/ Ahmed 
1 e Fit 

tnıine Ş n.at B/ Süleyman 
'lıasan B aZJ.y: B/ Ahmed Şakir 
.\hrned 1 Iiuseyin 
~a•~ asim B/ Kenan 

"'ııa :M··f· 
t~et 

13 
u ıde B/ Mehmed Müfide 

Oh I Cafer .. 
anes :a 

~eı.rd t ogosyan 
Siile~ l3/ Osman Necati 
't!ie lC an liikınet 
ıteh aneu 
'l'. lillıed Nan B/ Ahmed 
4'.hnı' l<.asapides 

Cerr:ı ~ İbrahim 
.4.Jeks ehıned B/ İsmail 
L·b andır Savides 

arıs F' 
.\Ji li ındıkyan 

boltto:Y~r B/ Hacı Molla 
Aıehrn evres Sandalcıyan 
CC'ılıiJ ~~ E.ınin B/ İbrahim 
tıehltı Acac 
}f ed 'l'eVfik 
atıce S 

li'ııtltı afinaz B/ Emin 
'l'evr~ Münevver B/ Failt 
Aıehnı 131 Osman 

A.%~~~bri B/ İsmail Ha~ 
C:ıırab •had B/ Osman 
boret ~ O. Palamutyan 
liar1~ banti 
ıtehrn llaın B/ Hasan 
~~ğda ed ~edim B/ Bahaeddin 
br. ~~r Ralf a Agopyan 
liacı ın PaŞa 
Sitrıl> Şefik B/ İsmail 
beltıi~~ baVityan 
Siiıey Uıde Mustafa 
}\ ltıan ~T 'f 

ecll'ıett· nazı Paşa 
~ıçak ın Molla 
İJ Çl Zad S 
acı li" c alih Sırrı 

}(ara c-U&eyin Şalcı 
S ~ava "'] 

llatçi og u Mişael 
A.ta ~ dZade Hüsnü 
lialib a : Ahmed Cevdet 
1\. 0slu ö tıkar 1 mer 
\ı' a ı Abd"lk egen 

0
•
1 

u adir oğlu Osman 
ıtehın g u Mustafa 
Sa ed Fikri 
lı.lldıkyan 
• l<lkiın y Veresesi 
htehnı usuf Sezai 
lSltıan ed Nuri 
~<fehın l:Iakkı 
~osıa:: "B/ Hasan 
tıış"'ı A. ın liaita 
A.r§ab ndreseviç 
ŞabanY~n C'l'okut) 
.\tif v ~ Abdullah 
.\r<ia e bi 

§ Seferof 

Beşiktaş Şenlikdede Hamidiye sokak No. 4 
Çiçekpazar Eczacı N. K.apsali nezdinde. 
Anadoluhisar 
Hocapaşa ahçı kahvesinde 
Sultanahmed Üçler mahallesi Asmalı S. No. 6 
Bilinmiyor 
Yeniköy Güzelce Alipaşa mahallesi No. 5 Mül. 
Eyüb Davudağa mahallesi No. 28 
Küçüklanga Tramvay caddesi No. 122 
Üsküdar Ağahamam Ahmediye caddesi No. 6 
Hcybeliada Kürkçü sokak No. l 
Düzceli 
Sanıatya Hac1kadın mahallesi No. 18 
Evkaf kalemi mahsus müdürü Müfit 

Göztepe Yalı caddesi No. 43 
Kadıköy Muradoğlu sokak No. 45 
Aksaray Yusufpaşa Tevekkül hamam No. 8 
Gedikpaşa Neviye caddesi No. 28. 
Cedid han No. 19 ve 20 
Üsküdar İhsaniye caddesi No. 92 
Gömlekçi Sirkeci Hamidiye sokak No. 13 
Aksaray Yusufpaşa Gani Sadi mahalleli No. 1 
.Sirkeci 
Komando Han No. 82 
Ortaköy Ta~erdiven 
Çakmakçılar Botten Han No. 4 
Bilinmiyor 

• Üsküdar Selimiye Mütekaid 
Maksudiye han No. '%1 
Sirkeci Karamürsel otelinde 

Cankurtaran caddesi Nb. M 
Kuzguncuk Paşalimanı Yeni soku No. 1' 
Ağır topçu Yzb. 
Üsküdar Evkaf Müdüriyeti tahsildan 
Üsküdar Gülfenbatun sokak No. 18 
Babıali No. 24 Kitabcı 
Kuzguncuk Dere sokak 
Üsküdar Devecioğlu fınn No. 51 
G~bzede kaymakam muavini 
Samatya Terkos sokak No. 6 
Divanyolu Firuzağa Acıhamam No. at 
Mercan han No. 10 
Pangaltı Çayır sokak No. 71 

Bilinmiyor 
Nişan taş 

Galata Voyvoda Ayazma han 2 cl iat 
Havuzlu han No. 15-20 • 
Valdc Han No. 22 
Kütahya 

> 

, 
> 

> 

Eskişehir 

> 

Afyon 
> 

> 

Bilinmiyor 
> 

No. 289 Pangaltı 
Tarla başı 
Yenidünya birahanesi Taksim. 
Süriye Çarşısı 
lstanbul caddesi Boyacıoğlu sokd 
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2.f/6/1937 

3/9/1937. 

J0/12/193l 
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• 
lt 

Türk liııllf 
mikdan 1 

37.04 
25.32 

146.80 
69.50 
43.18 
37.27 
4.80 
1.97 

70.53 
99.20 
8.26 

105.20 
43.26 

133.30. 
39.78 
23.97 

126.10 
7.60 

91.20 
129.-
109.30 

45.98 
48.90 
3.57 
1.98 

77.20 
•109.80 

50.14 
22.98 
91.30 

1.98 
a.n 

37.0'7 
50.14 

130.20 
13.09 
1.82 

104.50 
167.64 
63.-
2.18 

36.52 
268.-

51.18 
89.40 
22.48 

9.07 
2.29 
5.M 
4.-

87.70 
263.20 

1.75 
9.94 

11.86 
2.35 

57.94 
4.43 
3.65 

1505 
2.42 

124.18 
4.41 
9.52 

27.60 
4.83 
1.62 

126.90 
3.02 

11.31 
125.06 

22.43 
9.8' 
3.64 

57.42 
2.3? 
8.45 

1.6.29 
4.9:5 

12.98 
5.10 
4.'iO 

74.79 
29.33 
_29.51 
73.21 
35.36 
49.18 

225.-
37.50 
70.37 
19.22 

1.11 
30.42 

226.26 
2.10 

18.60 
12.50 

186.10 
ı .ao 

Sayfa ıs 

ilan Tarif em iz 
Birinci •ahile 400 kurUf 
ikinci aah:le 25G » 
V~iincü cahile 200 » 
Dördüncü sahile 100 » 
iç sahileler 60 » 
Son sahile 40 » 

Muayyen bir müddet zarfında fazla
ca mikdarda ilan yaptıracaklar ayrıca 
tenzillltlı tarifemizden istüade ede
ceklerdir. Tam, yan.m ve çeyrek sayfa 
ilanlar için ayn bir tarife derp.ff 
edilmiştir. 

Son Posta'nın ticari ilanlarına afd 
işler için şu adrPSe müracaat edil
melidir: 

tıancılık Kollektif 6lrtetl, 
KahralD3nzade Ban 

Ankara. caddcsf 

1937 beynelmilel 
ıergisi tarafından 

ALTIN MADALYA 
ile tal Uf edilmf ş olan 

AŞÇIBAŞI markalı 

LÜKS ·ve EKSTRA 

MAKARNALAR 
En iri makarnalardır. 

Siparişlerin doğruca fabrikaya 
verilmesi rica olunur. 

l 

İstanbul Birinci l\lmtaka ~ast~d'6;: 
lütfinclen: Kadastrosuna başlanılan Hara.çgı 
Kara Mehmed mahallesinde eski Fener, yeni 
Abdülezer paşa caddemıde bir tarafı eski 
99, yeni 105, 107 kapı .sayılı Samoel Levi otU
man arsası 1k1 tarafı belediye adına. Kale 

, mahalle hududlan !çerisinde bulunan 11,'18 
metre murabbaı kulel zemin mahnlll İstan
bul belediyesi adına kadastroca tesbıt ve tes
cil edilmiştir. Bu mahalle tasarruf iddiasında. 
bulunanların 13/1/938 tarihinden ltlbaren 1k1 
ay zarfında Sultannhmedde Kadastro Mii
dfirlüğüne müracaatıan takdlmen ilan olu-
nur. 

•www~...-----

SELANIK BANKASI 
Tesis tarihi : 1888 

• idare Merkezi : İSTANBUL (GALA'!'A)" 

Tiirkiyedeki Şrıbeleri: 

lSTANBUL (Galata ve Yenicami). 

MERSİN, ADANA Bürosu 

YaınanÜta1].dalri Şabel~ ı 

SELANİK - ATİNA 

• Her nevi banka muameleleri 
Kiralık kasalar servisi 

Son Posta 
YeTml, sıyut, Havadls ve Hnllt gazeted 

Yerebatan, Çataıçeşme sokak, 25 
ISTANBUL 

Gazetemizde çıkan yazı ve 
resimlerin büt~ haklan 
mahfuz ve gazetemize aittir. 

ABONE FIAl"LARI 

1 6 
Sene Ay 
Kr. Kr. 

a 1 
Ay Ay 
Kr. Kr. , ______ _ 

TÜRKİYE 1400 'i.ıo 400 150 
YUNANİSTAN 2340 12 O 710 270 
ECNEBİ 2700 1400 800 300 

Abone bedeli peşir:dıı:. Adres 
değiştirm& 25 ~ruştur. 

Gelen evrak geri verilme:. 
ilanlarda,, mes'uliyet alınmaz. 
Ce\•tıp için mektublara 10 kuruşluk 

Pul ılavesi Iazımöır. 

············ı Posta k~.ıtusu : 741 İstanbul 
Telgraf : Son Posta 
Telef on : 2020:> 

••••••••e•••••se 



SON POST..A 

• r' 

25 İnce 
20 Kahn 15 kuruşt r 

Asri kadın K~zeUiği 
Ye 

Avrupa müsabaka salonlarında 

VENÜS M0STA HZARATI 
Venüs Kremi 
Venüs Pudrası 
Venüs Ruju 
Venüs Alhğı 
Venüs Kirpik sürmesi 
Venü Briyantini 
VenUs Kolonyası 

Venüs müstahzarabmn gayet saf, temiz ve pahah maddelerden ya -
pılması ve cildrer için sıhhi ve ea kıymetli unsurları ihtiva etmesinden bii
tiin dünya teşhir ve müsabaka salonlannda müttefiknn beyanı tebrik ve 
takdir edilerek d ima en büyük mükafat ve altın madalyalar verilmiştir. 
Ömrünüzün sonuna kadar mr Venüs gibi genç, güzel ve cazibeli olmak is • 
terseniz, şayanı emniyet ve itimad Venüs nıüstahzarahnı daima kulJanınız. 
Memleket düşiincesi ve halkımıza hizmet mnksadile Venüs müstahzaratını 
kıymet ve değerlerile mütenasib olnuyan ucuz fiatlarla satılığa ç~ak -

I 

HAKiKİ VAlDA 
PASTİLLERİ sizi 

BOGAZ HASTALIKLARİlE 
ÖKSÜRÜK, NEZLE 

VE GRİPTEN 

Kııyıb: Fikri Tevfik Makinist meJ..-tebin -
den 931 senesinde aldığım 1641 numaralı eh
llyetnnmeml kaybettlm. Yenisini nlaca~ım -
dan eskisinin hükmü yoktur. 998 

Kuçükpazarda Veysel Koçlar ............... .. ... . . . . . . . ....... _ 
Son Posta Matbaası 

• 

. Baş ağrısı, diş ağrısı 
NEVRALJi 

Bütün ıshrablan teskin eden 

GRiPiN 
' Bilhassa bunlara karşı müessirdir. 

fş başında, seyahatte, evde her zaman 
vanınızda bir kaşe 

Bulundurm•yı unutmayınız. 
Kalbi bozmaz, mideyi ve böbrekler! yormftz, 

icabında günde 3 kaşe alınabilir 
Tak.idlerinden sakınınız ve her yerde ısrarla 

G R I P 1 N isteyiniz. 

• 

Kan çıbanları, el Ye ayak parmaklarının arasındaki kapntılat• 
dolama, meme iltihabı Ye çatJakları, flegmonlar, yanıklar, tr•f 

yaralan, ergenlikler, koltuk alb çıbaolan 
tedaviaini en erken Ye en emin surette temin eder. J 

-.,. _ _. Şark ispençiyari Laboratuarı T. A Ş. ~ 

lstanbul Orman başmühendisliğinden ı 
Belgrad ormanının Bahçeköy serisinde arttırmaya çıkarılan 22805.5 kental ~ 

rışık odunun ihale tarihi 12/1/938 Çarşamba günil saat 10 da olup y~JI 
10/1/938 Çarşamba günü saat 10 da olarak ilan edildiği anlaşıldığından bu ~~ 
lışlık tashih edilmekle talihlerin 12/1/938 Çarşamba günü saat 10 da fstanlP 
Orman Başmühendisliğinde müteşekki. Komisyona müracaatları. cl45, 

Öksürük, nefes darlığı, soğuk algın-

lığı ve göğüs nezlelerinden sizi .ırurta· 

tan miiessesemiz müftehirdir. N~~ı·1.vat lw:izdürü: Selım Rag1p Emtt 4' 
Nureddin Evliyazade, Eczayı kimyeviye, Alatı Tıbbiye ve İtrıyat depo- SAHirı FRt· S. Ragıp E.\fEÇ Her eczaneden ısrarla isteyiniz. 

racak en iyi ilaç budur. 

ıu, İstanbul. • •' · A. Ekrem V~AKLIGlI. .......................................................................... ~ ............................................................................. ~ 
• • 

1 e Cumhuriyet Merkez Bankasından= 

Kimin 
lsır.i 

Elis Bahar 
Triyandaf il ya Köscoğlv 

Ali Fehmi B/ İzzet 
Pegof Anna 
A. H. Boyacıyan 
Capt. Court 
Major Grokor 

( aa, tarafı on betinci sayfada ) 
OSMANLI BANKASININ TEVDİATI 

namına yatırıldığı 
Adrea Ye Hüviyeti 

Şişli Selimzade Han 
Sakızağaçı 

Suterazisi sokak No. 4 Beyoğlu 
Bilinmiyor 
Kitabı Mukaddes evi 

Bilinmiyor 

Hangi Bankamıza Türk Lirası 
Yatıran Şube Tevdi tarihi Mikdarı 

lt lt > 13.50 
» lt > 9.10 
lt lt > 

. 6.70 

• • > 4.-

• lt > 84.50 
• lt > 74.-
lt > > 4.70 

Devamı diğer yevmi gazetelerdedir 

---~-----------------. DOYÇE ORIENT BANK 
Dresdner Bank ŞuhClll 

Merkezi: Berlin 

Türkiyedeki tubelmı 

Galata • 1stanbu1 - hmir 
Deposu: ist. Tütün Gümrüğil 

* Her türlü banba ifi * 
----·---------/ 

Dr. HAF iZ CEMAL 
(Lokman Hekim) ~ 

Dııbillye mütebas. ısı: PezardııD ,t rl 
t.erg\ln 12 - 6) Dlvanyolu numara JOf. 
u:lvou l23SIS - 21044 


