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K U LAGI 

Yazı işleri tel_efonu: 20203 PERŞEMBE ı3 - İKİNCİKANUN ı938 !darı işleri telefonu: 20203 Fiatı S kwııf, 

Yar n Mec ~sde 
ıay· a ar. görüş·· 

ı Mısır Kralının düğünü için hazırhklar 

Cevad Abbas, Ka 
Atatürkün düğ 

90 

hediyelerini· göt·· üyor 

eye 

~aşve il Pazartesi giinü dış politika - Mısırlı prensesler Beyoğlu Akşam kız san'at mektebine 

hclkkında beyanatta biılunacak Ankara, 12 ı!.:!!?ın_i~!~ ~~:~siparişler verdile~r~--
Cevad Abbas Gürer Mısır kralı Sa Ma-

/f a V Jı , . / k f h i jeste Faruk'un izdivaç merasiminde bu-
a UVVef/eri İÇin 21 bUÇUh milyon ITB l aa hüde girİŞİlmeS lunmak ve Cumhurreisimiz Atatürk'ün 

hakJıındaki .kanuna eh /ayiJıa j/e diğer layiha/ar ruznameye alındı bir hediyesini takdim etmek üzere Kaht-

D a ,· 1 ı· y e e b ı· r m a h a 1 AI ,--~ .. --,:··r·······y····l·-,-d·~··,···z·· .. --a·-z··- 'B:y~ö~:~~~ san 'al mektebinde 
Tam 2' genç kız, mavi, parlak v& yu-• d muşak bir kumaşın üzerine eğilmifler, 

l ar ! • 1. w • k ı k a 1s1 n d u" n yaya her biri, elmas tartan, pırlanta yon -er reıs ıgı u u u yor tan birer kuyumcu 'dikkatile ';:alışıyor· 

İii~k borcu tahvillerinin dahili istikraz tahviHerile Ç 8 f p 3 C8km1 Ş ıa~kşam kız san'at mektebi müdiresı 
hlub d bu sonsu:ı dikkatin sebebini ifşa ediyor: 

d... a el esine dair layiha ile muallimler kanununa - Bu gördüğünüz mavi kumaş, tıbkı 
aveler yapılmasına dair layiha da ruznameye alındı Dünyay doaru ilerliyen Vekfılet tarafından damgalanmış imti-

r 
• . • han kağıtları gibi. Eğer bozulursa, eşi-

. yıldız, seyrini değiştirme- ni bulmamıza imkan yok. Çünkü sa -
--.LIW!i*o• .,""~ ;ı; '""' seymiş dünya için büyük raydan sureti mahsusada, v ancak ıs· 

bir felaket olacakmış marlanan işe yetecek mikdarda gönde
rilmiştir. 

(Devamı ll inci sayfada) Cevad Abbas Gürer 

4Ş,OOO lira siz bir • 
ı 

çıkt arıs 
• ez • n 

Kadın, elinde kalan son para ile piyango bileti 
aldığını kocasından .saklamıştı 

A. Büyü1c Millet Mec liri içtima halinde 

tatu~k~r~, 12 (Hususi) - Meclisin kış toplantıda Başvekil Celll Bayar dıf po
da lt onumüzdeki pazartesi toplantısın- litika hakkında ehemıni1etli beyanatta 
~altına alınacaktır. Ayni günkü bulunacaktır. (Devamı 3 ancü· 11a1/fada) 

J • 
onlarla lngilizler 

Dün çekilmı büyük ikramiye, bana 
tam yedi talihli vatanda~ müjde ver• 
mek zevkini tattırdı. • 

Büyük ikramiyenin 17933 numaralı 
bilete isabetinden tam bir buçuk saat 
sonra, ilk çaldığımız kapı, Ortaköyde, 
Çımacı sokağındaki 7 numaralı ah§&b e-
vin kapısıydı. Kapıyı açan gtnç ve zayıf 
kadıncağız, isminin Şaziye olduğunu. ı~y
leyince, cNimet> gişesi sahibesi Bayan 
Nimetin yüzünde, aradığına kavu§mu~ 
bir insanın sevinci belirdi: 

- Sizinle, dedi, bir, iki dakika görfi§· 

Dünya heyetşinaslarınd . b" mek istiyorduk. an yeıu ır şey . . 
öğrendik Meğer bugünlerde 20 inci as- (Devamı 11 ıncı sayfada) Son keşidenin talihlilerinden Yuvakim 
rın en büyük tehlikesini atlatmışız. Ge· -·-···-····--·-·-·-·---·-- ... • ........................... ·----..... ...-da bir hidise daha s 

) (Devamı 11 inci sayfada) 

j0?~ar 5 lngiliz romörkörünü müsadere ettiler fJI A d h d J 
rıgılzz bayrakları yerine Japon bayrakları çektiler r a an a tutu an 

tan -Kay - Şeke sulh için son bir mühlet veriliyor vahşi adam 
Şan.~dra, 12 (Hususi) - Mareşal şalin hareketi., halk tarafından heyecan 
\asile ay.şek Lungai demiryolu vası- la alkışlanmıştır. Yakında Çinlilerin 
~eye hareket etmiştir. Mare- (Devamı 11 inci myfad.a) 

..................................... ~ ................. ... 

gizli glzH 

• A 

ı a lar ? • 
JJArF?>ON ÖNTÖKAM 
AlLOVOR 

Beynelmilel casuslar bunların esrarını çalmak 
üzere birbirlerile nasıl boğuşuyorlar ? / 

Yeni macera romanımız 

ifşa eden 
idam olunur! 

isimli tefrikada bunları 
okuyacak, öğreneceksinizl 

Bir teıadül neticeıi beynelmilel 
casuılar arasına karııan bir Türk 
mühendisini,; tüyler ürpertici 

sergüze§tleri 

:Ardahan (Hususi) - Geçenlerde bu
radaki sık ormanların içinde vahşi bir a-
1damm görllndüğünO. va avcıların kendi
sini takib etmeleri üzerine kaçtığını yaz-
mı§tım. Bu adam nihayet yakalanmı~ Dünyayı heyecana düşüren 
ve kasabaya getirilmişti~. Tedavi altına esrarengiz ölümlerin esrarı 

A17ı . alınacaktır. Halktan çekınmekt• ve kor-
)n d e, kalıların Panay topçekeri Japon bombalan altında batarken ku alAmetleri göstermektedir. Resimde 

l> ~~a .0~~:zuncu cısrın ortrılarındn Ja-J ellerinde, kendi bosit iılerile meşgul bir kendisi davul ve zurnacının ortasında Pek yakında başlıyoruz 
~lıu~Wıhlrtakım~ilwdclerin ~va~ll~ci~~a~) g&il~e~d~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~--~~~~ 
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Her gün 
Silahlanma yarışında 
Nerege kadar gidecekler? 

Yazan: Muhlttt. Blrı• -

M ussollninin verdiği kararlar 

mah1mdur: Yeniden iki bü

J{lk z.ırhlı, on iki kruvazör ve yirmi beş 
denizaltı in~aaı! 

1 Bu karar, İtalyanın, silahlanma yan
ımda, eski pehlivanlık ıstılahınca cPes!• 
4iemiyecefini ıöaterir. Pantelleria ada-
1ıında yapılan tahkimatın çimentoları he
nüz kurumamıı ve Muuolininin bu ada
~da, ıeçen ağustos ayında yaptıtı teftişin 
tJıatırası taptaze yaşadıfı bir sırada, İtal
yanın böyle bir karar vermesinde hiçbir 
fevkalidelik ts yoktur. Zengin milıetler, 
bu işin para ile yapılabileceğini, İta!yada 
ise paranın olmadığını söylüyorlarsa da, 
para meselesi belki parUmcn tolu mem
kketlerde mühim bir şeydir; orada fır
kalar için en çok demagoji mevzuu para, 
büdce ve ver&i üzerinde durur. Parla
mentosuz ve fırkaSl2 memleketlerde ise 
para, bulunmaz bir şey değildir; daha 
doğrusu bu işlerde para ik:nci derecede 
bir rol oynar. 

Resimli Makale: 

r 
i 

Her ınsanm nayatta bir hedefi vardır, bütün J..-uvveti 

ile o hedefe doğru koşar, önüne çıkan her manianın üze
rinden atlar, netice~e bir an evvel varmak için eline ge·• ,,, 
çen her vasıtayı kullanır, her ne pahasına olursa olsun, 

mutlaka gayeye .varmak :iSter. 

IC Temiz vasıta, kirli vasıta.. X 

insanın hedefine varması için koşması, maniaları atla
ması, eline geçen vasıtalan kullanması bir vazifedir, fa· 
kat geçtiği yolun çamur, kullandıiı vasıtanın iğrenç ol
mamas!na dikkat etmesi de daha büyük bir vazifedir. 
Unutmıyalıın ki netice vasıtanın kirliliğini mazur i!ÖS· 
termez. 

r- ., 
Sözün Kısası 

Yüz ikiiik 
Taze gönii! 

E. Talu 

llR ışın bahara hasretini, kurr 
~ 'mağa .,.uz tutmuş ağacın SG-' 

ya meyli'li, ihtiyar olmuş bir varlığıll 
! ıe..'lçleı ırı.ıclb ve sohbetinden haz duY-

l muaı aykl11 51'.iren ve tenldd edenleri 
baksıı bul urum. 
Sıvasın Kelkit kazasından yüz iki ya-

ımda Aziz oğlu Kahraman adındaki piti 
faninin Son Posta muhabirine derd ,.. 
narak, evlenmek istediğini, fakat aiJlll 
efr.ııdının bu dileğe sed çektiklerini s(J1-
lemesi beni müteessir etti. 

Zavallı adamcağız! Kendinde, bu yat" 
tan sonra dünya evine girmek ve evUli
lin hazlarını tatmak kabiliyetıni göıii· 
yorsa onu neden ayıblamah? 

Vaktile, büyük Ye hassas bir Türk şa!· 
~ baJJ .. demişti ki: 

- Adem evllldlarına Cenabıhakkı» 
~ kdiı· ettiği en büyük ceza ölüm değili 
onların zekalarını, şuurlarını ve nefis
lerini zinde bıraktığı halde, bedenlerinin 
izmihlllline kendilerini şahid kılmaktır! 

Hakikaten, yıpranmış, çökmüş, burur 
muş ve kocamış bir bedenin içınde rU: 
hun ve gönlün taze kalması kadar !eCl 

Sonra da şunu unutmıyalım: Harb 
malzemesini ve harb iemisini kendi fab
rikalarında ve kendi tezgahlarında ya
pan memleketler iç.in, top yapmak ve ge. 
mi donatmak için sarfedilecek paralar, 
vakı! büdce için bir yüktür; fakat,. ayni 
zamanda memleketiJ iş hacmini artıra.a 
ve fpizliğe karşı muvaffakiyetle müca
deleyi temin eden vasıtalardır. İtalya 
hilkfımetinin bu iş için piyasaya ataca
fı üç milyar liret, yabud 160 milyon Türk 
lirası o kadar mühim bir para da değil-

ne olabilir? 

r s ~ ~ A ES) A te o N D A ) Kelkitli Kahramanın da, işte vaziyet! 1 '==" ~ R ~ budur: Kendi yüz iki yılı tamamlanıı§ı 
\..._\.._-----··---------------------------·~----------- fakat gönlü henüz yirmi yaşının zinde· 
Bir keman üstadının •,------------• Weidmann,a kurban ~~~iu:ı:r~teşini muhafaza etmekte bU· 

Gnrib tabiatları HERGUN BiR FIKRA Olmalıtan kurtulan kız, Azız,.: Cetal Sahir Erozan, vakitsll 

dir. Bu fakirliji ile bu parayı, Türkiye 
bildcesi bile birkaç senede elbe! ödıye
blllr. 
Şu halde, İtalya bu gemileri inşa ede

cektir ve edebilir. HattA, daha ileriye de 
ıtdebiliriz: İtalya, zora gelince, bu prog· 
rama bir bu kadar daha da ilbe ede· 
bllir. 

* Demek oluyor ki İtalya mücadele ipi-
nin ucunu elden bırakmıyor. Elbet İn
ıtltere de bırakacak değildir ve, etrafta 
4olapn rivayetlere bakılırsa, Hitler de 
bir deniz inşaat programı hazırlamakla 
mef1Ulınilf. Demokrasi memleketlerine 
niabet edilditi zaman Almanya da züğürt 
memleketlerden biridir; fakat, orada ge
mi yapmak, iktısadi bakımdan, elbet 
İtalyadan daha iyi prtlar içinde bulu
nuyor: Demire ve kömüre malik olan 
~lmanya için, ıemi yapmak, Almanyaya 
if temin etmekten başka bir şey değildir, 
• da yapabilir. 

.F'ritz Kreisler me§ıltu. oır keman üsta
dıdır. Ve her san'atkB.r· gibi tuhaf huy -
ları vardır. Meseli radyoda asla çalmaz. 
Sebebi de, kemanını rastgele dinletmek 
istememesidir. Ve: 

cKeyfi eelip de radyosunun düğmesini 
çeviren bir insan, bir keman sesini du -
yacaktır. Bu kemanı çalanın da kendi -
min olmasını asla istemem> demektedir. 

Bir ipülfısı da, köpe.kdir. Büyük bir kö
peği vardır. Bir keresinde hastalandığını 
haber alınca, angaje olduğu üç konseri 
bırakmış, tayyareye atladığı gibi hasta 
hayvanının başına ıelıniştir. Hemen has
taneye kaldırmış, baytarlara bol bol para 
vererek caman kurtarın yavrumu!> de • 

Ya Fransa? Her ne kadar, orada büd
cenht rakamlan etrafında çarpışacak si
yası fırkaların birbirlerinin ayaklarım 

kaydırmak için kullandıkları demagoji 
edebiyatı varsa da, İtalya ile Almanya· 
nm gemi yapmaları, elbet Fransız politf
kacılarmı da iayrete ~tırecek ve Fran
sa da yakında mevcud inşaat programına 
yeni yeni maddeler ilave edecektir. 

Amerika bir milyar Türk lirası açığı miştir. 
olan bir bndceye rağmen, elb~ı ötekiler· Bir kadın en fıazla hangi 
den geri kalmaz ve elbet Japonyanın da 
bugünkülerden daha lbüyük gemileri yaşta mes'ud olur? 
tezgAha koymak kararı gecikmiyecektir. Paris kadın. mecmualarından biri oku-
Şu halde, yarış bütün şiddetile devam yucuları arasında cbir kadının en iyi yaşı 

ediyor,· dernektir ve elbet bu hal devam hangisidir?, diye bir anket açmıştı. Al -
edecekCir. Demokrasi Alemi zannediyor dığı 117 cevabdan yalnız 19 zunda bir ka
ki, yarış, parasızlıktan dolayı devam ede- dın için en iyi yaşın ilk dans ettiği, ilk 
mez. Aldanıyorlar; paranın kuvvetine aşk hissettiği, düğününün günü olduğu 
fazla mağrur olmak caiz değildir. Al- bilciırilmiştir. Diğer cevablarda kadının 
manya, İtalya, .Japonya, bütün parasız- en ziyade mes'ud olduğu zamanın yaş 
lıklarına rağmen, sırf yukarıda işaret et- tahdidine giremiyeceği zikredilmektedir. 
tijimiz sebeblerden dolayı kendilerini ................................................... - ...... ... 
muayyen bir kuvvet nisbeti içinde tut- dünyayı sükuna ulaştırabilecek bir :zih
mak ü~re, mütemadiyen, silahlanma ya- niyet içinde değildirler. Orta yerde do-
rışında devam edebilirler. laşan alnmetler, diplomatlann, eski za-* man mekteblerindeki çocuklar gibi, dö-

Demek, yarıı mütemadiyen devam e- nüp dönüp Bina okumakta oldiıklarını 

dip gidecek? Giderse ne olacak? gösteriyor. Zannediyorlar ki, para kuvve-
Bu yarış, ancak dünya işlerinin büs- ti ile yarışta devam edip parasızları ge. 
ln başka bir zihniyet v büsbi.ıtün çerler. Halbuki bu nevi bir hayat ve me-

başka bir ölçü içind yeniden hnziın mat yarışında soluiu kesilip yere dü§e
ed.lmesine veyahud yeni b ir rarb·n bu 1 cek olanları beklemek, sadece bir gaf-

' anma yarışının bütün kuvvet st k- İettir. Muhittin Birgen 

Diğe:derini zor:la çıkarını 
Ma'Jı.k%melerden birinde bir dava 

görülecekti. Davanın.. mwzuu miis
tehcendi. Hakim samiinin bulunduğu. 
taTa.fa baktı.. birçok kadınlar gördü.: 

- Şi'nıdl gÖ1:eceğimi:ı: davayı iffetli 
kadınların.; dinlemeleri donru olmaz, 
lutfen. oıtfur dışarı ç:ıksın1ar. 

Dedi. KadmU:ır merak. içinde idileT. 
Hiçbiri yerinden: kımıldamadı. Ha
kim bir müddet bekledi, ııonra müba
şire dön.dii; emretti: 

- lffl!tli kadınlar mahk~me salo- ı 

1 
nınıdan. çıkmıtlardır. Siz şimdi diğer
lerini zorla: çıkarınız. 

• -Jf 

Bu sene nelıadar 
Elmas istihsal 
Editd!l? 
Geçen 1937 senesinin bütün dünya el

mas istihsali bir rekor tesis etmiştir. Ele 
ge~rmek için o kadar büyük gayretler 
sarfcdilen bu kıymetli taşların bu sc -
neki mikdlırda istihsal olunduğu şimdi -
ye kadar görülmemişti. 

Yapılan bir hesaba göre -1937 senesinde 

p iyasalara Çlkarılan elmasın mecmuu on 

milyon kırattan yukandır. Bu mikdarın 

kıymeti fse bir milyar frıı.ngı mütecaviz

dir. İstihsal artmasına göre elmas kıyme

ti gene eski yüksek sahasında kalmakta
dır. İstihsal ne kadar fazla olursa taleb 

de o nisbette artmaktadır. Fakat bütün 

bu elmasların tezyinatta kullanıldığı ~an

nedilmemelıdir. Mühi:m bir Josmı da sa

nayide kullanılmakta ve bundan dolayı 

kıymetler! düşmemektedir. 

Otomatik el yıkama 
makinesi icqd edildi 

Kolonya şimendifer istasyonuna acele 

eden yolcuların ellerini yıkamaları için 

otomatik bir makine konmuştur. Ellerini 

yıkatmak istiyenler deliğe 10 fennik a
tıp ellerini otomatik leğene uzatınca he-

Surreyli, Helen adlı bir kız, bir kız ar
kadaşile birlikte İrana bir tedkik ıeyaha
ti yapmak ilzere, kendilerine paraca yar
dımda bulunacak 1'ir kimse aradıimı ga
zetelerle ilan etmişti. 

Yarı Alman, yarı İngiliz biriıi Hart 
irnzasile bir mektub göndererek bu işle 
alakadar olduğunu bildirmiş, fakat ta -
yin edilen günde Hart gelmemif. 

Şimdi bunun Weidmann oldufu, ve 

randevuya yalnız bir kızın değil, iki ki -

şinin geleceiini anladıfından bu ~en 

caydığını, yapılan araştırma1ar neticesin-

de anlaşılmlflır. 

, 

Dünyanın en çok et giyen 
milleti lngilizlerdir 

Avrupanm büyük milletleri arasında en 
ziyade et yiyen İngilizlerdir. Son resmi 

bir istatistiğe ıöre İngilterede adam ba -
şına senede, 66 libre sığır, 30 libre kuzu, 

45 libre de domuz eti Yeya Jambon düş
mektedir. Avustralyalılar ile Yeni Ze -

landalılar İngilizlerden daha fazla et ye
mektedirler. Oralarda adam başına istih

men soğuk su, arkasından suiu sabun, en lfık edilen et mlkdarı İngilterekmin iki 
sonra da sıcak su akmaktadır. Ellerin ku- mislini bulmaktadır. 1937 senesinde 1n -
rulanması sıcak hava cereyaniledir. Bü- giltereye idhal edilen etin kıymeti 80 

tün bunlar bir dakikadan evvel az bir milyonu bulmu§tur. İngilizlerin istihlak 
müddette 51 saniyede olup bitmektedir - ettikleri etin yekO.nu senede ilç milyon 
ler. tondur. 

larında umumi bir tasfiye yapmasına ka
.:ıar devam edecektir. Enterna~onnl mü. 
nasebetlere ve dünyanın nimetlerinden 
istifade haklarına yeni bir nizam _verıl
meğe imkan varsa, o zam::ın. bu nizamı 
tesis ed,. ek bir konferans ile, bu yarışı 
durdurup dünyanın bir sükun ve emni
yet havası içine girmesini temin etmek 
kabildir. Aksi takdirde, beklenilen harl:, 

r cKartU• !.~.!: ~~~evkl!~ b~~: için!e sa~~~~I ar~d~a::~ ~~~~i ile bkl"Fffiş 1 
Bizans devrinden kalına birkaç sütun ve bostan sahibi- ve taharriyatta bulunmak üzere hükfunetten müsaade 
nin kanaatine göre de bu sütunların altında muazzam istemiştir. İstenilen müsaade. de eelmiştir. Şimdi işe baş
bir define vardır. Bostan sahibinin kim bilir bellci de fi- lamak üzere havanın açılmasını beklemektedir

kapıva kadar gelmis demektir. 
Bizre, bııO'ünkü dunvanın bugünkü 

mıllı>tleri ve onlnrı idare ed0 n insanlar, 

liyata istinad , eden bu kanaati o derece kuvvetlidir ki, ler. 

l S T E R 1 N A N, l S T E R 1 NAN M Al 

L....-----------------------------------------------------------_J 

\

. ölümünden birkaç hafta evvel, tabiati11 
insanlara reva gördüğü bu haksız işkell" 
ceyi nefis ·bir manzume ile teşhir eyle
mişti. 

Zira o da başının ve gönlünün sağlaıtl· 
lığını, gençliğini son dakikaya kadar :mu· 
hafaza ettiği için, günden güne çökeıt• 

kahrolan maddi varlığının ıztırabile gilo
de bin defa ölümün ezasını duyar olmtıf" 
tu ... 

Kahraman ağayı, onun için, ayıblaınaı 
aklımdan bile geçmez. İnsanların man"' 

, vt varlıklarını maddi varlıklarından ili' 
tün sayanların da bu husust3 benimle aY
ni fikirde olacaklan şübhesizdir. 

Yirmi yaşında bir gönül ve bir neffJ 
tqıyan bu ihtiyarın eğer sahte bir hi~ 
bı olmuş olsaydı, o da birçoklan gibi sr
zuııunu aleniyete vurmaktan çekinirdi. 

Fakat, doğruluğa alışıklığın verdili 
bir cesaretle apaç,.k söylüyor: 

- Evlrı rı "k istiyorum! 
f.t"1 btmda bir ayıb varsa, yüz iki ya· 

tındaki bu ihtiyar değil, böyh? acaiblj]c· 
leri terviç eden tabiat utansın! 

2.J:~ 
Otomobilin geçirdini baş 

döndürücü inkişaf 
Bir İngiliz mecmuası, buhar makinesi 

keşfedilmeden evvelki zamanlarda da o
tomobil icadına uğraşıldığını yazıyor. S&J 
mecmuaya göre ilk otomobili yapan Vol• 
tury isminde bir makinisttir. Cer k·uvvetl 
için beygirden başka bir Yasıta olmadıJı 
zamanlarda, Voltury rüzgur ile hareket 
eden bir araba yapmıştır. 
Arabanın yanlarında bulunan dördet 

kanat, iki tekerleğini hareket ettirir, ar•· 
bada rüzgann şiddetine göre saatte 1~ 
kilometreye kadar yürürmüş. Otomobil· 
ler, de 1828 senesine kadar daha fazl• 
sür'at gösterememişlerdi. Sonra MurdO' 
ko otomobillere buhar makinesi koyma • 
~a muvaffak olmuş, fakat otomobiller 
1884 senesine kadar saatte 34 kilomet • 
reden fazla yol yapamamışla.rdı. Bu • 
günkü. rekor ise 502 kilometredir. 
~ ~ ... ......_.......... . ·=-----· .... •· .....-
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SON POSTA 

Kurun - Asını Us bugünkü başmaknle -
slnde san tehlike denilen Japon 1stildsını 
mevzuu bahset.Jn,ktedir. Vo.zlyeti uzun uzn
dıyn teşrih eden başmuharrir, neticede Ja -

Sayfa s 

O Japon imparatorluk 
konferansı ve lngillere 

Yaum: Sellin Ragıp Emeç K 
ponyanın Çlndeki istila pl~nı karşısında a-

t C • p t d d w cınacak vaziyette olanın 7alnız Çin olmayıb on ıa o eş e e um ugu ~;;-upa da ayni vazlyettAı oldu~nu söylü -

nıuv ff k• t• Jd d • t• Cumhuriyet - Yun! Nadi bugünkü baş- v ~:esi ~~:;;;~:;e c~::: . a a ıye 1 e e e ememış ır nı:ıkaleslnl eski bir derd olan Ankaradakl ransının dedikodusu ve uyandırdığı ali-
Buda ' ' mesken buhranı~a tahsis etmiştir: Ba§mu .:. ka ve onunla beraber Uzakşarktnn gelen 

ı•ın Yern •. · - u a - ,_ Macarıstanın vaziyetlerini muhafaza e· Ankarada maaşlı ·~~d 1 k op, u e guru erı, apon ımpara r-1., Peşte, 12 (A.A) n··nkü k f 

1 

. harrir neticede §Oyle diyor: t t .. f k .... 1tü.l . J · to 
> k egı esnas d h . . ı • va....... aş ara mes en 1 k k h . b l d - h 
J .. 11Unya c· ın a arıcıye nazırla- ı R A t hı· v ' derek Cenevreye sadık kaldıkları ve yoksulluğundan dolayı pahalılık zammı vere- u onferansırun aız u un ugu e em-

ları dola', .ıano ve Schmit, Roma itilaf- eSffi l e l. g komünist aleyhtarı pakta iltihak etme- ceğtmize, ona oturacak ucuz ve sıhhi bir ev ,miyeti nazarlanmızda kafi derecede te-
lerdir. ) ısıle birbirlerini tebrik etmiş· Londra, 12 (Hususi> _ Budaı>e§te kon- mekte olduklandır. Fakat İtalyan gay- temin etsek, elbette 1sabetıt bir iyilik yap - .cessüm ettiremedi. Fakat, bu konferans, 

De tr _ teransmın neticelenmesi üzerine neşre- 1-etinin tamam kim k ldı - ·· ı _ m~ oluruz.• zannolunduğundan çok daha geniş bir 
•• 4~nya b . . • .. .. .. dil ~ üml - 1 denll kte en a a gı soy ene Yunus Nadi ondan sonra böyle hareket . . · · ·fı ı 

~~ldonüın .. .: u ıtilafların dorduncu dJr~n tebl de o.eze e foy e me - rnez. Belki de sadece mevsimsiz denile- edildiği takdirde elde edilecek faydalan bl - dereceı ehemrnıyettedır. Bı\hassa, ' sı 
Cllıi batı ~nun yakında idrak edilece- ATusturya ve Macaristan delegeleri, bilir. rer birer saymaktadır. olduğu karar itibarile. 
Htniş olar ~~nuş ve bu itilafları imza komünizme karoı sarih muhalefetıerlnl Viyana'da dün akşam temin edildi- * İmparatorluk konferansının sonunda 
larının 7 uç memleket hariciye nazır- teytd eylemişler ve aynı prenslblerden ğine göre üç protokol devleti evvele· Tun - Ahmed Emin Yalman Türkiye ııe neşredilen bu karara bakılacak olursa, 
konfer 1/ 11/1936 da akdettikleri! mülhem olan İtalyan - Alman - Japon mirde im~a edenlere müracaat 'etmeden kıı.ışılıklı esuıara uygun bir ticaret muahe- Japonya devlet adamlarının mühim bit 
\istanda~ netıcesinde İta}yanın Habe- antikomintern paktını sempati ile se- yeni ticar t nl 1 kdi rb tr- desi müzakeresi için derhal temaslara ge - tereddüd içinde bocaladıkları •nlaşılı
n akı hak· . . . . 1 lfımlnmı§lardır. •. . e a aşma arı a se es 1 çllcceği hakkında Birleşik Amerika devlet- B te dd .. d N k. · ı d"ld"k 
ın sn~Lı unıyetımn ve Macansta-1 Avusturya ve M·"'ari.stan delegeleri, gmı tekrar istisab etmış· lerdir Acaba ı r1 1 t blll'Pf - betll k d b 11 yor. u re u 1 an ın ışga e ı 1 

• d • ı:uı anın h k ..... · c n n e ı;• munase e, ya m a u ş n t d h" Ce b" Çi d h b d 
~nu ilave at ~ ~mm tanınmış ol- ~kumandan general Franko hükfune- bu iki taraflı anlaşmaların mukaddeme- müznkeresı için vaşlngtona gidecek heyeti- en soednr·aı· aedı ·ı nu 1

• 1~ e arele ~ 
. ouud e mıştır. tini İspanyanın ve bütün İspanyol müs- si midir ? mlzln yapacağı ıemasıann ehemmiyetinden vam ı ıp ı memesı azım g ece6' 
ltilana an sonı-a söz alan Ciano, Roma temlekelerlnin meşru hükümeti olarak İtalya wnduğu muvaffakiyeti bahsediyor. Bu Tesile ile geçenler~e Türk! - hakkında müttehid bir fikrin tebellür 
hem·h tının Roma • Berlin mihverilc btı surette tanımak kararlarını İtalyan ld ed eli yeye gelmiş olan İngiliz hazine musteşannın etmiş olmamasından ileri geliyordu. Fa-
J:ı...._ a enk olduğun . • . delegelerine blldlrmlşlerdlr. 

0 
e e . eme . ziyaretinin, Holandn ile yakında başlıyacak knt neşredilen tebliğin beyanına göre 

-Y•11a ner . u ve samımı bır an· Avusturya ve Macaristan delegeleri, euvre gazetesınde Bayan Tabouıs müzakerelerin demokrat memlekeUerln ik -
~a arasın~ces.ınde Yugoslavya ile İtal- İtalyan hükftmeti Mllletler Cemiyetinden yazıyor: bsadi maharıİının kapılarının Türk kredi- Şang-Kay-Çek hükumetinin imhasına ]r_..a. 

J\\'tıstur a akı dostane münasebetleri ı;eldlmlye mecbur eden muhlk ve mühim Aldığımız maliirnata göre, Kont Ci· sine açılmış olduğunu gösterdiğlnl işaret et- par harbe devam edilmesi fikrinin impa 
dostluk Y - Macaristan _ Almanya sebeblerden kaydimalümat etmişler ve rno Eudap~tede umduğu muvaffaki- mekte ve yarı Amerika yan İngUtereye beni- ratorca da tasvib edilmesi, Japon kabi. 
llrn . ~rupunun menfaatlerile te1if böyle bir kararın Milletler cemiyetinin veti eld d . f BTk" D . yen Kanada ile de ayni şekilde müzakereye nesi dahilinde müfrit meyilleri ifade e-
t" enın ırnk· _ .. . terkine, gayelertnde Te lmklnlarının vü- J e e e:nemış ır. 1 a. ıs aranyı girişilmesini temenni etmektedir. ·ı 
ır. anı bulundugunu soylemış- cude getirdiği dertn neticelerini müşahe- ve Kanya muzakereyi rnahır ve cesur pen Japon ordu ve donanma mümessı. 
En son .. de eyledikten sonra , Mllletıer Cemiyetl- bir surette idare ve her ikisi de Maca- A b• k b )erinin noktai nazarının gaıebı? çaldığı 

d?ki kon;a soz alan Schmit, halihazır-
1 

nın ideoloJfk bir grup mahiyetini alamı- ristanı!1 Milletler Cemiyetinden çekil· CJ ) r 3 YJ anlaşılıyor. 
dırn olac ~r~~ı~ .sulhun tensikine ha· yacağı ve almama.sı llzım geldiğini be- mesini reddetmişlerdir. Hareketi bir Halbuki Japon hükumeti, Nankin iş-

agı umıdıni izhar etmiştir. yan etmişlerdir. Böyle bir ihtimal karşı- müddettenberi takibe layık olan Kan- Sinob saylavı Galib Hakkı gal edildikten sonra Çinin amana düşe-
h ~ t" sında, Avusturya Te Macaristan, Millet- ~ğini ve ileri sürülecek talebler kabul 

. raiis 12 4 e ıceler ler Cemiyeti ile olan münasebetlerini 1 ya, Franko nezdine bir ticaret ajanın- An karada velat etti 
n.ın hu~u • (A.A.) - Figaro gazetesi- yeni bir tedklke tfıbi tutmak: hakkını mu- dan başka mümessil gön.dermeği red- ettirilmek suretile harbin padak bir şe-
r:, l3udapsı surette gönderdiği muhabi- hafaza etmektedir. delmiştir .Milletler Cemiyetinin yüzün- Sinob saylavı kilde nihayete ereceğini sanıyordu. Şang· 
catırları eşte konferansı hakkında şu cü konseyi vaziyeti belki bir müddet Dr. Galib Hak.lcı K;ıy-Çek tarafından Japon sulh şartları· 

liiç oı!azıyor: ıar ittihaz edilmediği bize teyid edil- evvel zannedildiği kadar fena olmıya- Üstün dün Anka· nın reddedilmesi, Japon tahminleriniıı 
azsa resmen yeni hiçbir ka- mektedir. Bunun manası Avusturya ile raktır. rada Nümune has- tahakkuk etmediğini ve kolay kolay da 

l# tanesinde vefat edemiyeceğini göstermiştir. Bu takdirde 

ıvıecJı• d ••he ı A eh 1 •• •• •• ı k r- ' etmiştir. Japonya için harekata devam ederek bir s e . mu ım ayı a ar goı uşu ece Amerika ile Topkapı Fuka- tarafUın Kanton'& saldınrken, öbiır ta· 
(13 - raperver rnüesse- raftan da Hong-Kong'a karşı bır zorla . 

ırava <ıt ta.rafı ı inci sayfada) dair ıayiha da ruznameye alınmıştır. Ticaret anlaşması sesini kendi şahsr ma hareketine geçilmesi icnb edecek de-
1, kuvv tl İlk ve orta teclı$at muallimleri k · ııralılt t e eıi için 21 buçuk milyon Vaşington, 12 (A.A.) _ B. Hull, teşebbüsleri ile me tır. 
ltan'llna aahhüde girişilmesi hakkındaki Meclis ruznamesine alman layihalar Türkiye ile Amerika arasında eko· 

1 

kurmuş, tam 2f\ Hong-Kong, elyevm Çin için mühim. 
11~ ek lav·h M arasında ilk ve orta tedrisat muallimle- G ı·b Hakk t ·ı·h "h · k.. b"l -..ıunı§tır ., ı. a eclis ruznamesine a- nonıik görüşmelere bugün başlandı- yıl bu müessese- Dr. a ı .. ı . ma ve sı a ı racına ım ·nn vere ı en 
"'"l · Bu l"y"h 1 ·· ı.; rinin terfi ve tecziyeleri hakkındaki ka· d t~ t g·ne transı·t me,,ı.:ı·dı"r Bu takdı"rde. .. ,ı Yon U .. ı a esas arına gore ..... r ğmı bildirmiştir. Görü~nıeler kar- 1 nin başın an ay- ıs un ye a ıu • 
193 rası 1937 6 ·ı li d nuna bazı ilaveler yapılmasına dair la- lm d 1 k h"t" 1 gı·ııe · Hong Kong'da ış· gal etıı·~ı· 8 111 • ve mı yon rası a şılıklı gümrük tercihleri bahşeden .rılmamış, yoru a an ça ışara mu ı ı- n renın - o 
i.h alı '\hlınd b""d k 1 k yiha da vardır. Bu ilavelerle Gazi Ter- k ıı b ·· · h m· tl" · d dolay J "et Sisattan .,~ a u ceye onu aca bir ticaret anlaşması akdine matuf· nin bütün yo su arını u muessesenın e em ıye ı pozısyon an ı, apon· 
te h odenm k - 1 biye Enstitüsünün beden terbiyes~, re- ı f k ı · · d f d 1 d rmaya ya ile İngiltere arasında herhangi bit 

c:: izatı h . e uzere evazım ve . . b d . nl 
1
• tur. I şa a at ı mesaısın en ay a an ı 

)on \te . arbıye ve fenniye için 5 mil- sım, ış şu esin en mezun oıa arın as ı uğraşmıştır. Doktorun ölümü de gene bu ciddi ihtilaf çıkması uzak bir ihtimal ~ 
'l mu ırışaat için iki milyon ki cem'an maaşları 25 e çıkarılmaktadır. Bundan Başvekil uğurda çalışması neticesi olmuş, doktor larak düşünülemez. 
~e ııiı~~~~aya kadar taahhüde girişme- başka orta öğretim müesseselerinde re- müesseseye aid işlerle uğraşırken bir di- İmparatorluk konferansının neticesi 
deııerj d udafaa Vekili ve bu tedıye be- sim, beden terbiyesi, müzik, dikiş ve mü- J t b J ı · rnağ felcine uğramış, derhal Ankara Nü- malum olduğu zaman Londrada duyubn 
karma· ahilinde kalmak üzere bono çı- zakere saatleri sayısı tesbit edilen mik- S an U a ge 1 yor mune hastanesine kaldırılmış, fakat bü- heyecan işte hundan ileri gelmiştir. tn-

ga :Maliye Vekili mezundur. dardan az ise Kültür Bakanlığı bu öğ- Ankara, l2 (Hususi) _ Başvekil CelUl tün ihtimamlara rağmen kurtarılama-· giltere, Uzakşarktaki menfaatleri ve Ja-

T retmenleri mütebaki ders saatlerini mü- yanın karşısındaki n zik •az· ı· T '• ahvillere aid layiha Bayar ayın on beşinden sonra birkaç gün mıştır. pon c a ' ıye ı ı l· 

h:'lleclis r nasib göreceği Halkevleri gibi yerlerde için İstanbula gidecektir. Dr. Galib Hakkı üstün istanbulun en barile ciddi bir imtihan gec;iriyor. 
ltn k uznamesine alınan diğer mü- ihtisasları dahilindeki derslere tahsis et- t•ski ailelerinden Hacıkayyum zadelere Selim Ragıp Emeç 

ısı 8~nun layihaları şunlardır: 111eğe mecbur tutacaktır. Halıcıogv }unda mensubdur. Eski Tıbbiyede hocalık, Gü- ~·s'eÇil'~'iŞtir:-B~ ~7r~ci~ bir° d~S·i~~b t;. 
1938 i~ı-334. dahili istikraz tahvillerinin . . Mahall~ idare_ler • . reha hastanesinde sertabib vekilliğ: et- rihi hazırlıyordu. 
borcu arnıye}i tahvillerile ve 1933 Türk Dahılıye Vekaletınde hır mahallı ıda- bulunan Ceset miş, birçok hastanelerde' mütehassıs ola- Dr. Galib Hakkının ölümü ile memle-
lahvuı ~ahvillerinin de dahili istikraz Teler riyaseti teşkiline dair lciyiha da rak bulunmuş, İttihad ve Terakki zama- ket hem mütehassıs bir doktor, hem d(l 
~l'tıerı~:~::übadelesine dair layiha en-• Meclis ruznarnesine alınmıştır. İzmitte sabıkalı Altın diş nında çalışmış, Hilaliahmer reisliğ: ynp- hayırhah bir insan kaybetmiştir. Bu a-

ıştır. geçerek ruznameye alın- D k I f · ıd· mış, Cemiyeti Belediye ve Şehir Mecl!si rada en büyük kayıbı yapan Topkapılıl:ır 
an O O yenı 1 Samiye ait olduğu san1lıyor a7alıklannda bulunmuş, İstanbul Daim: olmuştur. Bütün ailesine beyanı taziyet 

llaı-ı D ıniryollan Parls 12 (Hususi) - Dün gece yapılan İzmit 13 (Telefonla) - Haııcıoğlunda Encümt>n azası iken de Sinob say1avlığı- eder, merhuma mağfiret dileriz. 
b " tnı . ı Oksanı ış etmiye devredilen hatların 
l'01Iar1 ~ının ikmali için Devlet Demir
~ne verilecek 483,749 liraya 

profesyonel serbest güreşlerde aslen İtalyan bulunan mechul cesedin hüviyeti tesbit 
olan Amerikalı güreşçi Savoldl, Avrupa şam- edildi. Cesedin İzmitte Yukarıpazar ına
piyonu Bulgar Dan Kolofu mağlup eumlştir. 

hallesinde Altındiş Sami ismile maruf 
• bir sabıkalı olduğu, müteaddid hırsızlık 

Makineye ver"lirken 
vak'alarından suçlu olduğu ve asker ka
çağı bulunduğu anlaşılmıştır. Zabıta u
zun müddett.enberi kendisini aramakta 
idi. 

' h . ırenya vapuruna acız konuldu 
(Son Posta) - 1zmit muhabir"mizin 

bildirdiği buhabe r tahakkuk etmiş de -
ğildir. Emniyet ikinci şttbe müdürlüğü 

tah'kikat ile meşgul bulunmaktadır. Ce
sc>d tanınmıyacak bir halde olduğu için 
Altındiş Sami olub olmadığını tesbit et
mek mümkün olamamıştır. 

2\o t 
Sa ence ı· 11larak b unanında Yekta vapurun:ı 
l'a va,.. atıran Norveç bandirah İran-
\' ~uru d .. 
l"e liayd un gece limanımıza gclm!Ş 
il'. Vap arpaşa açıklarında demirlemiş-

llılıanıeı u:a haciz konmuştur. Bu haciz 
?ıı..... esı n ı· . 
·•ıı~a e ıcesıne kadar vapur lima-

1_ <ko1ı~ hareket edemiyeceklir. 
"lll-'- llce ı · . ı .. k -.qki h 1man111dakı muamt'ı.e ha -

aber d .. d"' .. • d d ) Ci· ı· . or uncu. say)amız a ır. 
( ' •h ti}" 

~ l\11s 13 ul tahkikatı tamamlandı 
l'~Uan g~!~~SUsi) - Bir ay evvel meydana 
lııiı rı.n tahkt lhtllAı cemiyeti hakkında 
)aıı0tıl·a orrn kat neticelenmiştir. Bu arada 
t'tıld•ll:ı~etecı;nında bulunan Sosyalist İtal
<,t ~u anı nln de bunlar vasıtaslle öldü -
tıenll <le )• k~ılnıış ve aslen İtalyan olan 
'1tag bir ~k ;nrnıı;tır. Senelcrdenberi işle -
ç0~ Ue l'ap~d asi c.lnnyetıerln de bunlar vıı-

tevkıner ~ı anlaşılmıştır. Yeniden bir 
J\vllst Yapıımıştır. 

>..~ana ~rYada Yahudi nlcylıdarhğ1 
tıı bıturyada <A.A.) - Relchspost gtı.zetesi, 
derıb r kanun sakın Yabancılar hakkında ye
tllll erı Yapıı cıknntmMını, sulhün akdin -

l'enıcıen ~n tnbUycte geçme vak'alan -
clklke tabi tutulmasını ve Orta 

Anupadan gelen Yahudi muhacirlerinin 
memlekete kabulünün menedilmeslni bir ke
re daha taleb eylemektedir. 

Ahnanyada yeni h areketler 
Berlln 13 (AA.) - Yahudi aleyhdarı Or

gani der Sturmer gazetesi, kft.nunusanlnin or
tal:ırın:ı do~ru ulrkı kirletenlere Ölüm <'C -

zash namı altında hususi bir nüııha çıkara
ca~ını bildirmt>ktedir. Bu nüshada ga?.ete, 
Yahudilerin Alman ırkını sl.stemutik bir 
tarzda kirletmekle olduklarının delillerini 
verecektJr. 
Diğer taraftan siyah milislerin Organı das 

Schwarze gazet~ de bütün ihtarlara rıı~ -
men yabancı memlekeUerde temsil s:ılfıhlyc
tfnl Yahudilere vermeyi tercih eyllyen Al -
mıın endüstri müesseselerine §lddetle hücum 
erlemcktcdlr. 

Bir Alman askeri heyeti P olonyaya 
geliyor 

Ulus 19 yaşında 
(Ulus) rcfikL·1üz 19 yaljına basını§· 

tır. Xeşriyatının ciddiliği ve her sene 1 
rösterdiği yeni yeni inki~aflarla halkın 1 
fC..'Tlp::ı tisini kazanmı.~ olan arkadaşımı-
7, tebrik eder, aynı munıffakiyetle da
l·" uzun seneler ya~ama:)ını temenni e
deriz. 

"s:r 2d?m yaratmak., 
t 5 şuh: tta 

Vnr~ova 13 (AA.) - Resınen blldiri~-ı 1ıne Arkada.,1mız yii~ek şair Necib Fazıl Kı~:ı.-
göre. Berlin hnrb akndemisi reisi general 

1 
ı.ürC'ğln mır adam yara'mak; Lsmlle bir pl

Liebman'nın başkanlığında bir Alm9.n ordu- ye yazdığı ve piyesin pek ykkında Şehir Ti
su heyeti yakında Polonyaya gP!ecek ve lnı, y .. trosu saıı:ıtkô.rların'!:ı oynanm:ık ü:;-.cre 
s:ıretıe Alman ordusu 1935 sencslndcl~I Vnr- o!C:•ısu malümdur. Bt. ?l}es 15 şubat 1938 
şova harb a.kademlsi kumandanı general salı aksamı sahneye J.:ı:ır.nc:ıktır. Alfıka ile 
Kutrzebanın riyasetinde bir Polonya heyeti- beklenen bu piyes nıc\·!'imin ana e4;1eri ol<ı

nln Berline yaptığı ziyareti lade eyllyecek - rak gosterUmektedir. Eserde b~ rol klyınetltj 
Ur sanatk:iı· Ertuğrul Muh.sindedlr. 

il Sabahtan Sabaha : 

1 
1 

iki kaza 
Bayrağımızı taşıyan bir büyük gcmıi son fırtınalarda denize dayanamadı 

Taşıdığı yirmi iki talihsiz.ı de rnev'ud ve mukadder eceline bağlıyarak Kara· 
denize gömüldü gitti. Bu geminin yarım asırlık bir ömrü vardı. 

Geçen gün gene bayrağımızı taşıyan bir vapur Köstence önünde bır Nor 
veç gemisile toslaştı ve sanki saç ve demirden bir tekne değil, çaiı, çırpıd:ır; 
bir salaş gibi çöküp gitti. 

Bu geminin yaşı yarım asn da geçmiş, tam 58 yıllık bir tekne idi. 
Ve buna çarpan Norveç gemisi kendi gibi bir tekneye değil, sanki deni> 

üzerınde bir limon kabuğuna çarpmış gibi yoluna devam etti. 
Birkaç hafta evveldi. Masamın başında çalışırken üstüste çalınan düdük· 

Jerle başımı yazımdan kaldırdım. Hisar açığından bir petrol gemisi geliyor, 
yukarıdan, Yeniköy açıklarından da bir İtalyan şilebi iniyordu. İtalyan ~İ· 
leh: yolunu değiştirdi ve aşağıdan gelen Holanda gaz gemisini de şaşırttı 

Holanda gemisi İtalyan gemisine ç:ırpmamak için rotasını tamamile değit 
t.rdi. Fakat Boğazın anafoı· sularına kapıldı. Bu suları bilmiyen kaptan ge 
misini kurtarmak için çabaladı, fa kat tutturamadı ve gemi bütün hızı ilt 
Runıelihisarında bir kaya yığını o!:.ın Zeki Paşa yalısının geniş rıhtımını 

bındirdi. 

Vaziyeti dürbünle seyred~yordum HohP!da vapurunun müdhiş bir gürültü 
ile rıhtıma bindirişinden sonra geminm derhal baştan su alarak batması 
bekkneb:lirdi. Bu hL:··'can içinde .iken \'apurun ~~r ağır geri çekildiğini ve 
bize doğru dümen kırdığ:nı t.;: .; 'im. Biraz sonra öuümiizde idi. Geminin ka· 
y::ıl::ıra çarptığı baş taraüm yakından l-:dkik e>ttik, bir şey göremedik ve ge
mı bir manevra yaptı, süzüidü, gitti. E.ı lesi gün çarptığı rıhtımı gördüm. Se· 
rapa granitten işlenmış yekpare biı knya parçası haEndPki rıhhmda tam 
altı metre dC'rinliğindc bir yara açmıştı. 

Bu gemi Holandanm pek te yem olımyan bir gemisi idi. 
Ticaret filomuzu yenidl'n y;pmağa m·~cburuz. Türk bayrağım ~urük tp\. 

nf>leı den kurtaralım. Bu davada va tandaşlaruı hayatı da mr.vzuubılhstir. 

öt;: J.n.p L•Ah\d 
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•• 
Universite tıb talebesine 

Deniz Bank 
kadrosu 

dün verilen ziyafet 

Umum müdür tedkiklerini 
Hazırlanan müsabakada Türk ınimarlarının eserleri ile 15 giıne kadar bitirecek ve 
ecnebi min1arlarının eserleri karşılaşhrılacak, kazanana neticeyi Başvekalete 
Başvekalet ve Hariciye Vekaleti projeleri yaptırılacak bildirecek 

Ankarada Hükfunet mahallesinde, müsabakaya resmen ittirak etmeleri i
Dahiliye Vekaleti binası arkasındaki .Çin masraflarına tekabül etmek üzere 
tepeye yapılacak olan Büyük Millet biner lira V(\filmi~tir. Türk mimarların
Meclisi binası proje müsabakası bitmiş dan bu parayı almadan proje yapanla-
vc eserler Ankarada Büyük Millet Mec- d kl · k bil b d 
1
. . d .. ra a eme · erme mu a u yar ımın 
ısın e teşekkul eden inşaat komisyo- ı - ~ d d'l . t' ·ı . . .. yapı acagı va e ı mış ır. 

nuna verı mıştır. Juri heyeti Stokholm· ı .. . 
Ju beynelmilel mı·m 1 d 1· T Musabakayı kazanan grup bınanın ar ar an var eng- . . . k . . 
bom Holandalı mim w u D d k tsas proJelerını yapaca , bilahare mü· 

' ar . .ı.n. u a ve j k l k . t ih 1 d' k İngiliz mimarı Ho t R b t 'd na asu yapı ara ın~aa a e e ılece -war o er son an 1. y . B" .. k M'll M 1 . nıürekkebdı' J " · h ı· A 1 A ır. em uyu ı et ec isi bınası-r. urı eye ı aza arı n- . . Dünkü ziyafetten bir intıba 

karaya gelmiş bulunmaktadır. Bu kon- .nın ınşaatı hazıranda başlamış olacak-
kura Türk mimarları da büyük ehem· tır. Bu konkuru kazanan proje sahibi· 
miyet vererek iştirak etmişlerdir. Eser- ne aynı sahada başvekalet ve hariciye 
lere ayın 15 inden itibaren bakı1mağa ,·ekaleti binalarının projeleri de yaptı· 
başlanacaktır. Beynelmilel şöhret sahi- rılacaktır. 

İstanbul Üniversitesi Rektörü Cemil verilmiştir. Çok samimi bir hava 
l3ilsel, her sene Üniversite talebelerine de cereyan eden çay ziyafetinde 
vermekte olduğu çay ziyafetlerine dün eğlenilmiştir. 
akşamdan itibaren ba,lamış bulunmak- . Bu a~şam aynı s~londa verile~, 
tadır. Üniversite binasının üst katında- zıyaf~t.ı ?ukuk faktiltesi son sınıf 

bi ecnebi mimarlarının eserleri ile Büyük Millet Meclisi binasının inşa
Türk mimarlarının eserleri karşılaştı- ~tını müteakib başvekalet ve hariciye 
nlacaktı_:. Ecn~bi mimarlarının hepsi· vek~leti binalarının inşaatına aeçile
ne ve Turk mımarlarından üç grupa cektir. 

. . belen ıçın olacaktır. 
kı. salonda verılen_ dün akşamki ilk çay· ı B .. t•· f k .. H 1 d ek' . der~ .. . u un a u...,.e er en p ıyı P"" 

da tıb fakültesı :~n sınıf talebe:eri b~- larak terfi etmiş bulunan talebelere I 

www-.."'--~ 

Deniz işleri: Şehir işleri: 

lunmuştur. Rektor bir nutuk söylemış, ı ne rektör tarafından yarın akşBJIS 
talebeler tarafından kendisine cevab çay ziyafeti daha \'erilecektir. ~ 

Müteferrik: 
Silivri önlerinde iki yelkenli Lodoslu havalarda çöpler Kııkulesi Denizbank Umum Müdürü. 

parçalandı Yusuf Ziya Öni§ 
Evvelki gece Silivri önlerinde iki açığına dökülecek . .. Yekta vapurunu batıran Norveç 

yelkenli karaya oturarak parçalanmış- Lodoslu havalarda Beyoğlunun çöp- Evvelkı .gun An.karadan şehrimize vapuru Köıtenceden hareket etmiş 
tır. leri denize dokülememekte, mavnalar gelen Deı:ı_ız Bank umum müdürü Yu- Köstence limanında batan Yekta va-
Yenikapıda kumcu fsmaile aı'd 180 içinde .. Haliçte muhafaza edilmekte idi. Euf Ziya Oniş d.ün D_ eniz Bank teşkilatı puru h'b' K .. t d k 1 B t f d t dk k sa ı ı os ence e onso oswnuz I 

numaralı yelkenli kum almak için İs- u yuzden de lodoslu havalarda liman- e ra ın ~ .. e 1 ·]erme başlamıştır. U- vasıtasile Romanya hükumetine müra-
tanbuldan Pazarlığa giderken havanın da mavna buhranı başgöstermektedir. rn~~ ~udur bu hususta şunları söyle- caat etmiş ve hadiseye sebebiyet veren 
bozukluğu yüzünden demirini tarıya- Belediye lodoslu havalarc\~ çöplerin ne- ' mıştır. . Norveç bandıralı İranya vapuru hak
~ak karaya oturmuş, parçalanmıştır. ıeye dökülmesi icab edeceğim liman 1 «:- ~enız Bank umum müdürlüğü kında kanunt muamele yapılmasını is
Jstanbul limanına bağlı Memiş kaptan riyasetinden sormu~tur. Gelen cevabda \'azıfesıne y~ni başladım. Hususi bir temiştir. Vapur sahibi Yekta Norveç 
idaresindeki 12 tonluk Deryakuşu yel- Kızkulesi açıklarına dökülen çöplerin 1 ka.?unla Denız Bank'a bağlanan bütün \'apurunu protesto etmiştir. Hldise 
kenlisi de gene Silivri önlerinde demi- ,akıntıya tabi olup gideceğinden biri- muess:seler hakkında tedkiklerde bu· Köstence mahkemesine intikal etmiş
ı·ini taramış ve karaya oturarak parça- kinti olmıyacağı bildirilmiştir. Yapılan lunacagım. Ayrıca bu müesseselerin bir tir. 
lanmı.~tır. Her iki yelkenlideki mürette- te~r_übe muwffakiyetle neticelerhıiş ~l~en. idar~si iç~n na::ı bir yol tutula- Diğer taraftan Yektayı batıran Nor
bat yuzerek sahile çıkmışlardır. Nüfus- ~dugundan bundan sonra lodoslu hava- t:~gını d~. ıncelıyec~_gım. Bu tedkiklc- veç vapurunun Köstence limanından 
ca zayiat olmamıştır. Jarda çöpler bekletilmeyip Kızkulesi rı~ 15 gun kadar surecektir. Bu müd- hareket ettiği de haber verilmektedir. 
Bir vapur hamulesinden bir kıımını ,c:çıklarına dökülecektir. detın s~nunda tedkiklerimin neticesini E f . . . 
· denı'ze attı ş·ı - d · d h . . Başvekalete arzedecek ve Deniz B sna cemıyetlerı beyetı umumiye ı e musa emcsın e er ı.kı . • an· 

Nefsendikat gaz şirketine aid Rıza kaptan da hatalı kın teşkılatını ~uracağız. toplantıları başlıyor 
~~ptan idaresindeki gaz yüklü bir mo- Sadıkzadelere aid Suad vapuru ile ~ş .~ank~sı I~t~nbul şubesine yeni . Es.naf cerniyet.l~ri heyeti uı:numiyele-
tor evvelki gece İzmire gitmek üzere .Kırzadelere aid Galata vapurunun Şile mu~ur tayın edılınceye kadar bu vazi- rı, hır şubattan ıtıbaren sıra ile toplan
liınandan kalkmış~. Motör kaptanıı 0nlcrindeki müsademelerine aid tahki- feyı de vekaleten göreceğim. Deniz mıya başlıyacaklardır. Bu toplantılar· 
Samatya önlerine geldiği zaman dal- kat dün de devam etmiştir. Bankın bankacılık, fen ve işletme kı- da, heyeti umumiyeler arzularını ve 
gaların tesirinden korkarak fazla ha- Deniz ticaret müdürlüğü fen heyeti su~ı~.rını idar.e .etmek üzere i.iç umum .rl.crdlerini ~öyliyec~kler, idare heyetle
mulesinin bir kısmını denize atmış ve her iki vapurun ikinci kaptan ve serdü- muduı· n:ıuavını olacaktır. Bankacılık n de heyetı umumıyelere yıllık faali
yoluna devam etmiştir. Denize atılan menlerini sorguya çekmiştir. Hadisenin k.ısn:~n~ ~~ Bankasının Hamburg şube- yetleri vesaire hakkında izahat ve he
.bu gaz tenekelerinden 150 kadarı Sa- şekline göre her iki kaptan da kaba· s~ muduru Ta~ir Kevkep tay in edilmiş- !':ı.b vereceklerdir. Bu suretle, hem ida
matya sahillerine gelmiş ve gümrük .hatli görülmektedir. Hadisenin asıl tı.r. F.en ve. ışletme muavin1iklerine re heyetleri hesab verrneğe, hem de u
~nuhafaza teşkilatı memuz:ları tarafın: .mes'ulüniln kim olduğu tahkikat so- ~~m~erın tayın edileceği henüz belli de- mumi heyetler hesab sormağa, alı,mıya 
dan derhal toplattırılarak emniyet al- nunda anlaşılacaktır. gıldır.> başlıyacaklardır. 
tına aınmıştır. Otobüs tabkikah 

Gençler Birliği kongresi Ses ve saz 
Jandarmada teftiş Galata GençlerblrlJJlnden: Blrllğ1mlzln Vilayette kendilerine tahsis edilen 

İstanbul jandarma kumandanı Ab- yıllık kongresi cumartesi günü saat 20.30 da Müsabakası yapıllgor dairede mesailerine devam eden Dahi-

dülkadir vilayet jandarma teşkilAtını ~~~ıa::n.-::a~!~:C:~d:.':ık~~t~~ ~;~ Evvelce yazdığımız gibi Beyoğlu Hal- !i:e ~e~aleti mü~ettişl~ri d~n bir o.t~-
teftişe başlamıştır. Jerlm1zin reımeıerlnt dileriz. kevi musiki heveskarlarını tanımak ve b'ü U) \ı ~~ ?inleml§~ero!r: Dahlli-

Hocapaşa maliye şubesinin temelleri atıldı 
toplamak için ses ve saz m" b k ye Vekaletı teftış heyetı rem Tevfik 

· usa a ası T lt.t "f t · l d" k" yapacaktır. Müsabakın kayıd müddeti a ct ve mu e tış er un u çalıımaları-
bu ayın 

0 
b · . .. .. d . . m beraberce yapmışlardır. 

n eşıncı gunun en ıtıbaren . . • • . 
başlıyacak ve otuz birinde sona erecek- Sılıvrıde hır dıspanıer yapılıyor 
tir. Müsabakaya iştirak edecekler Hal- Vilayet, Silivride bir dispanser bina-
kevinde mütehassıs bir heyet tarafın- sı yaptıracaktır. Binanın projesi hazır
da elemeye tabi tutulacaktır. Elemeyi Ja~mıştır. Yen~ se?e bildcesinden temin 
kazananlar müsabakay,Sl girebilecekler- edil~cck para ıle ınşaata başlanacaktır. 
dir. Ses müsabakası iV; grup üzerinden Fırınlardll kontrol 
yapılacaktır. Son 24 saat zarfında fırınlarda ya-

A grupuna 17-30 yaşında bulunan pılan teftişler neticesinde 160 ekmek 
kadın ve erkek herkes girebilecektir. 65 boğaçe imha edilmiş , 48 ceza zabb 
Bu müsabakada yalnız ses güzelliği e- tutulmuş, 3 de dilenci yakalanarak 
gastır. düşkünler evine gönderilmi~tir. 

B grupuna on yedi yaşından aşağı ol
mamak şartile kadın, erkek herkes gi
rebilecektir. Bu müsabakada esas, ses 

Toplantılar: 

güzelliği ile beraber arsıulusal müzik Teknik okulu mezunları ı ti 
tekniiidir. cem ye 

c . d' kongresi grupuna ıse on ye ı yaşından aşağı 
olmamak ı: rtil k dm k k h Merkezi Ankarada oıan nafia fen mektebi 

BWıcnın. 31apı Uıcağı saha • 7~ e a.. ' er e er kes mczunıarı blrllli beşlncı kongresi Antarada 
s· kecid g~:ebi~e~e~tır. Bu musabakada esas, ses belediye salonunda yapılmı~tır. Blr tanun-

inşaıreclil ~ Ş:hinJa§a medr~~esinde ~inpaşa oteli salonunda bir çay ziyafe- guzellığı ıle beraber Halk türkülerini la cemiyetin tsml Teknlt okulu mezunlan 
ec O an ocapaşa ma ıye şu- tı verilmiş ve pastalar ikram ed'l · ~ıijinalitesini muhafaza ederek oku- tekUne sokulmuş oldutundan nizamname o

besl binasının temel atma töreni dün ıir. 1 mış- maktır. Müsabakada kazananlara birer nn ıöre değiştirilecektir. Yeni idare heyeti 
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FİLMi 
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i·P EK 
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Komedi kısmında 

yapılmıştır. Merasimde şehrimiz mali· Şişenin içinde aynen iUnlar yazılı radyo makinesi verilecektir. İkincilere seçiminde baş~anlığı Mazhar Güven, umumi 
ye teşkilAtının ileri gelenleri ve memur- ıc:: birer saat d ğ t 1 kt kAtlblill Rıza Özbek, balıkları Tahsin Dlnç-
ları hazır bulunmuşlardır. «H . . a ı ı aca ır. ay, Hayri Yunt, Kemal Çakın, Seyfi oürçay 

Evvelce hazırlanan kurban kesilip cub ~cba~aşa malıye tahsıl ve tahakkuk Ses müsabakası jilri heyeti konser- kazanmıştır. 

Bu ıtkşam saat 20.30 da f( 
SATILIK KIRALI 

__ , •• 0~?~e~3 .. J.?e~.22-. ,_/ 

, :>' esı ınası» t .. d.. .. z · k · te~ele kapa~ı ~ir şişe içindeki yazılı bir uBu bina Birinci Türk Cwnh .. va _uar ~u uru ıya, onservatuar mu- . Çocuk ruhıyatına aid konferans 
l·Agıd vazedıldıkten sonra ilk taş def- Büyiik Kemal At tü k . urreısı allımle:ınden Rozental, ~en Baha Ge· Üniversite psikoloji doçenti Sabri Esad 
terdar muavini Behcet Erdoğmuş tara- Başvekil Celil 

8 
8

, r Mdevrınde v~ lenbevı, Su.ad, Se~feddın, Muhiddin 'lmıılin saat bq buçukta :rı:minö11ü Halkevtn
fından konulmuştur Merasimden son- F d Ağr 

1 
a~ar, • a1iye Vckilı Sadık, Mesud Cemıl, Adnan Ferdi de terbiye ve ruhlyata dair mühim bir kon

ra binanın mi.iteahhi'd' t f d Ş •ua a ı \'e Nafıa VekJli Ali Çetin- Dürril, Cemil, Goldenberg'den' mürek~ ferans verecektlr. Genç terblyeclmlz tecrilbt 
1 ara ın an a- kaya znmanında yapılmıştır.• kebdir. çocuk ruhlyatından ve bunun tarJhçeıinden 

.bahsedecektir. Konferansa herkes ıeleblltr. 

ERTUCRUL SADi TEK 

Çeviren: 

'I' 1 Y A 'J' R O S l1 
· Pazartesi ) 

( J{ndıköy - sıırert' 
Saıı : ( Bakır!< OY) 

SÜT KAROEŞL 
l. GALlP ARCAZ'J 
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elektrik tesisatına .1 Bu yıl zeytin lzmir mektubları : 

" belediye satın alıyor m~::~~etfıok Kordonboyundan kaldmlan tramvaylar 
d~ yıy) Çarşambada tütünler sahlamadı, fasulye ffatları Balıkesir (Hususi) - Balıkeslrln zeytin Karşıyakada işliyor 

Çarşamba 

~ mıntakaları olan Ayvalık, Edremid, Bürha-
arı Yarıya düştüX.:1 için köylünün yüzü gülmedi niye ve Edlnclkte zeytin mahsulü 'bu )'ll çok ~ * * 

J;'4 171 ve verimlidir. Bu havallde bulunan 50 ka- :------------- t 
' dıı.r ıeytınyaRı ve sabun fabrlka•ı yenl mah- Yalılara giden caddede bütün evlerin önüne tretuvar yapılıyor - zmirde 

sulü lşlemeh ve gece gündüz çalıımata baş- dulJar bekarlardan çok - Kazalarda kömür buhranı çekiliyor • Çakıcı 

• 
lamııtır. l\1ehmed efeye milli kahraman denilebilir mi? 

istıhsal edllecek yat ff• sabun mllıx!arı ''----·---------------------------
hakkında şimdiden blr şey söylenememekle 

. . . Harbi kazandıktan son-
ra derhal kolları sıvavıp ..• 

beraber di~er senelerin birkaç mlsll fazla ol
dulu muhakkak addedilmektedir . 

. .. Yakılan, yıkılan yerleri 
tamir edecek, İspanyayı cen
nete çevireceğim demiş. Ad.nan Bilgct • 
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C Hldi.eler Karıısında 1 __________________________ ..,.., 

~ELEŞÇÖLER 

B ay A. tramvay bekliyordu. İlk 

gelen tramvaya b:nmedı, ikin
a gelene binmedi. Merak ettim: 

- Bay A., dedim, tramvaylar boş ge
lip gidiyorlar, neye binmiyorsun? 

- İçine bakıyorum. Mün sib bulmu
yorum. 

Dedi. Merak ettim .. anlattı ve merak
tan kurtuldum: 

- Tramvaylara bakıyorum, dedı, için.
de gazete okuyan birini görürsem bine
ceğim.. ben de onun yanında durur, ga
zetesinden günün havadislerim. okurum. 

* Bay &. söylüyordu: 

I · 

H. ayni büroda çalışıyorlardı. Aralann
da bir anlaşma yaptılar. Bay D. gazete
nin siyasi haberlerini, Bay 'E. hikayeler-

le romanlarını, Bay F. tarihi makaleleri, 
Bay G. iktısadi bahisleri, Bayan H. da 

moda kısmını kesip alacaklardı. Bırer 

kuruş topladılar w bir tanecı"lt gazete 
aldılar. 

Odacı da sevindi.. o· da geri kalan kır
pıntı kağıdları evine götürecekti. 

* On ild yaşındaki açıkgöz: 

- Günde havadan otuz kuruş kazanı-

yorum. 
"ledi 1 

- Nedir bu, gazeteler kitab gibi 16 1 _ Nasıl? 

yaprak çıkıyorlar. Tek yaprak çıkmah, Diye sordum· mesleğinin sıITını an-
günün bütün haberleri bu tek yaprakta ı ıa tı G- d h ... : tan te lı G 
~ ·· li t : un e "'9 e gaze a nnış. a-gorunme . 

B B . tan 1 d b" . k 1 ~ zeteleri bir saatini kırk paradan evlere ay . yı ıyan ar an ırı u agıma 
eğildi: kiralarmış. 

- Gazeteleri camekanlarına koyan tü
tüncü dükkanlarının önlerinde durur. 
birinci sayfayı baştan aşağı kadar okur, 
6teki sayfaları bu tarzda okumasına lnı
kin olmadılı için böyle söylüyor. 

* 
Bay C. bana rastgeldi: 

- Sizin gazete de yazıyor mu, dedi, 
Habeşistan kralı tacmı, tahtını terlce:lip 
Adisababadan kaçmış. 

Şaşırdım: 

- Nerede gördünüz? 
- J3en, havadisleri eve öteberi aldı-

ğım, torba kağıdlarmın üzerinden takib 
ederim de.. dün portakal alımştıırl. Bu 
havadis gözüme ilişti 

* Bay D., Bay E., Bay F., Bay G., :Sayan 

* 
Tanıdıklarım, 'bana: 

- SeJı gazetecimı! 

Diyorlar. 

- Evet! 
Diyorum. 

- Dostumuzsun da. 
- Evet! 
- Ne olur, bize hergün bedava bir ga-

zete göndersen .. 

- Olur amma, siz de beni bedava bes

leyivermelisıniz! 

* Bu memlekette gazete satışı pek azdır. 

Artması da kolaydır. Ta ki gazete beleş

çileri beleJçilik Adetlerinden vazgeçmiş 
olsunlar... 1ımet Hu.lilsi 

C Bunlan bilfyor mu idiniz? =ı 
Bir sünbU1 kökU 2 ton şiddetinde Dünyada mevcud mücevheratın 

tazyık yapabiliyor mikdarı ne kadardır? 
Nebatatın top -

raktan çıkarken, 

aşağıdan yukarı

ya doğru toprağı 

delmek içjn akla 
hayret verecek biı 
itiş kabiliyeti gö. 
terdikleri maltım
dur. İtalyada bu -
na dair bir film 
yapılmış n nazik 

Bütün dünyada 
mevcud mücevhe
ratın, nihayet bir 
tek lokomotif den 
daha ağır gelemi· 
yeceğh\i bu işten 
anhyanJar iddia 
etmektedirler. Bu 

mücevheratın büyük bir kısmının da 

Hindistanda oldutu gözönüne alınacak 

SOK POST& 

IKADDNI 
Üç şık manto 

İkincikaııWl J~ 
=---

Sigorta sahtekirlığı 
davası sona erdi 

Suçlulardan biri bir buçuk yıl, ikisi de 12 şer gÜJl 
hapse mahkum oldular, diğerleri beraet ettiler 

Asliye 4 üncü ceza mahkemesinde 
hayatta olan kimseleri ölmüş göster
mek sureti.le sigorta şlrketlerinden pa
ra almak suçundan tahtı muhakemeye 
alınan Onnıx İpli.kciyan, İzmaro, Dr. 

,Asaf, Arman.ak Hanciyan v .s. nin du
ruşmalan son safhaya varmıştı. Geçen 
celsede suçlu vekilleri müdafaalarını 

yapmış ve dava karar tefhimi için ted
)dke b~. ~liye 4 üncü ceza 
mahkemesi dün karannı vennq ve bu 
.suretle uzun müddettenberi uzayıp gi
den bu sigorta suiistimali davası da ne
ticeye varmıştır. Kararda suçlan sabit 
,görülen Onniil İplikciyan 1 sene 6 ay 

'Solda - İnce, u_zun ~nuz? Bu ~a?- 1 O gün, İzmaro 1 yıl, doktor Asaf ile 
to~. yapmakt~ hıç tereddud etmeyınız. Hanciyan da 12 şer gün müddetle habse 

ı ~nJ~ ve guzel- t~ rnahkfım edilm~lerdir. Diğer ımçluln 
dır. Bilhassa arka- f rü hakkında beraat karan ver:ilmiştir. Bir buçuk seneye mahkum oıa~ 1 :e ~:Ua~ı;ıkli ı ~·.-,;.. Çocuğun anası anlaşıidı, fakat Onnik tplikçiyan 

dür. ~J dava ortadan kalktı üncü cezada dün de devam eclilnıişti!l'ı 
. Ortada Hem Emelya ve Lumi isminde iki kızkar- _Hadisenin suçlul~rı ol_an 19 tüccıı~ 
pratik hem şık bir ,deş Aleksandr isminde bir çocuk üze- Ticaret Odası eksperlerı hakkında, ~ 
manto istfyorsanız \ ,rinde analık iddia etmişler, hadise as- rice fürac edilen mallar üzerine f~Jı' 
bundan güzelini live 2 nci ceza mahkemesine intikal et- kıymet koymak suretile, tnkas ' eSI , 
kolay kolay bula- ·~işti. Luıninin iddiasına göre ~uğu lan ile, m~eket. d?~f~in~ fazla ~ 
mazsınız. Jilesi ile emaneten kızkardeşine bırakmış, ken- mette mal ıdhal edıldıgı ıddıa oıuJ1f11 
ceblcrı (7) harfı ,disi bir ailenin yanınd;ı çalışmağa git- tadır. 
§eklinde. Yakanın mişti. Kızkardesi ile kocası Yani Civani .. Sahte fa.turalar tanzim eden ke~ 
ufaklığı yeni mo- ise çocuğu yeniden vaftiz ettirerek sa- tuccarlari ıle, çı~an malı muayene ıet 

hib çıkmak istemişlerdi. Lumi ise geçen damgalıyan Ticaret Odası eksper 5 
daya, dikliği mev- celsede çocuğunun eski vaftiz kağıdla· bu iddia üzerine tahtı muhakemeye 
sime uygun. Kol. rını mahkemeye ibraı eylemişti. Bu da- lınmışlardır. ~ 
!arın biçimi de de- va dün neticelene:ek, karar tefhim o- Eksperler damgaladıklan ~ala 9~ ğişik ve yeni. lunmuştur. Çocugun Lwniye aid ol- kıymet koyduklarım, fakat tüccarl f 

Sağda - Kürk duğu anlaşılmakla beraber, vak'amn bu kıymet_ dahilind~, daha eksik .!·r 
band mantoya şık· 933 de olması dolayısile af kanunun· ,mette mal ıhrac etmış olduklannı so 11 

lık vermez diyen -
ler ne kadar alda-
nıyorlar. Bu mo -

del fena mı? Ben-

ce ondan yalnu 

yeni için değil. ge 

çen yılki mantoyu 

değiştirmek., es -
kiden kalmış kürk parçalarını kullan -
mak için de istifade edilebiUr. 

Mavi gözlü, kumral saçlı 
beyaz tenli olanlıır için 
Beyoğlu, Tarlabaşmda oturan bir oku-

dan istifade eden Ernelya ve kocası Ya- .rnektedirler. Hadisenin af kanunııı1 0 
ni haklarındaki dava ortadan kalkmış- ~ümulü dahilinde olup olmadığının te 
h). Hadisenin neseb kısmı hukuk mah- kiki için dava talik edilmiştir. 
kcmelerinden birinde rüyet edilecek-
tir. • 

/ Poliste : 
Mantır tabancasile kız korkutan 
d l'k 11 hk 'ld' Bir çocuk cesecn bulundu e ı an ı ar ma emeye verı ıler .. ·· . ·vıı~ 

Perihan. isminde bir genç kızı tehdit Yeşılkoyde tayyare mektebı cı ğ' 
etmek suçundan Salahaddin, Necati ve d_a ve s~hile yakın bir yerd; ku~ 
Ruhi isminde üç orta mekteb talebesi ,sa~ılı, bı: buçuk aylık_ oldugu t ılı' 
dün adliyeye verilmişlerdir. Suçluları edılcn hır çocuk cesedı bulunmuşt 
müddeiuınwnilik Sultanahmed 1 inci Bir tramvay otomobile çarptı ~ 
sulh mahkemesine havale etmiş, orada Vatman Hayrinin idaresindeki 1 

sorguya çekilmişlerdir. Salfilıaddin sor- .numaralı tramvay arabası Aksar'~ 
gusu esnasında şunları_ söyle~tir: .dan geçerken 2974 numaralı otomo~ 

bir sünbül t.o""künün ilrl ton ağırlığındaki 
toprağı da kolay kolay deldiğ1 isbat edil-

olursa dünyanın di~r taraflannda bulu- yucurnuzun sorduğu suallere ce,·ab veri- - Bu kızla ben eskıdenben tanışı- çarpmıştır. Otomobil hasara uğrtıP' 
nm. Son zamanlarda bazı kimselerle tır. 

miştir. 

Okuyucularıma 

Cevablarım 
Şişlide Bay cN. F.> ye: 
Nişanlıdan ayrılinak nikahlıd:m ay

nlmaktan kolaydır, madem kı ileride 
mes'ud olamıyacağınıza, iyı bir yu\·a 
yapamıyacağınıza kanaat getırrniş bu
lunuyorsunuz, denemeyi daha ileriye 
götürmeye lüzum yoktur, yuvayı kur
mamak yapıp yıkmaktan yektir, ay
rılınız. Fakat tavsiye ederim, ayrıl

mayı da dostça yapınız. Mektub yolla. 
mak veya bilvasıta söyletmek yolla
rını tavsiye etmem, arkada~ça konu
şunuz. Karakterlerinizin yekdiğcrine 

uymıyan noktalarını anhtmız ve ni· 
şanı bozmak işini kıza bırakınız. İzze
tinefsini korumuş olursunuz. 

* Ortaköyde Bay Lutfiye: 
Yıkılan ailelerde yıkılmaların se

beblerini araştınrsanız yüzde doks:m 
4hiç> kelimesi ile katşılaşırsınız. G~ 
çiınsizlik daima çatık kaştan başlar, 

çatık kaşın doğurduğu sinir havnsını 
düşünülmeden söylenmiş sert bır ke
lime clektrikleştirir, rlü~iiniılmd n 
söylenen sert kelimeyi de muhat bın 
.sükutla gc>çıştirmcmcsi 1-cı\ .lcmu vo.
lar. Artık fırtına, sim~ek, gö~ gürül· 
tvsü başlamıştır, önune geçemezsin z. 

nan mikdarının ne kadar olacağını siz he-

sablaym. 

İtiyadda çelik kuvveti vardır, Bir de
fa yerleşti mi değiştirilemez. Bana 
anlattığınız vaziyet te bu söylediğim 

haleti ruhiyenin çocuğudur. 
Benden ilaç mı istiyorsunuz? Söyli

yeyim: 
Bir sabah güler yüm uyanınız, zev

cenize bundan sonra güler yüzlü kal
rnıya ahdettiğinizi söyleyiniz ve ken
disinden de ayni şeyi beklediğinizi an
latınız. Üstelik haklı olsanız da, olma
sanız da geçmişin bütün kabahatlnnnı 
üzerinize alınız ve hergün zevceniıe 
hoşuna gidcıcek bir şey yapımı:. Bfr 
tecrübedir, bu. 

* İzmirde Bayan Suada: 
S zc yapacağım tavsiyeyı düşünür

ken hatınmda bana çocukluğumdq ez
berlettikleri bir şiir geldi, aynen ter
cümesi kabil değil, esasen bazı keli
melerini de unutmuşum, size hülasa· 
sını söyliyeyim: 
Bize bet§kasmdan gelen acılan affet

mek, 
Beşer zlifının kaldıramıyacağı bir yuk 

ise, 
Kerı.dıni kin ıztırabından kurtar ... 

Af/edemezsen unuL 

Bende cde\:C' kini vardır:. diyen kız il 
hastadır ve bayatı hastalıkla geçe. 

cektir. TEYZE 

yoruz: d' HA 
1 - Mavi gözlü, kumral saçlı, beyaz görüştüğünü gör tim. adise gecesi a- Dünkii yangınlar 

sabıma hfilciın olarnıyarak, yanımdaki desitl 
tenlilere (şer) rengi pudra, ate.ş kırmızı- mantar tabancasını onu korkutmak Kazlıç~ede Zeytinburnu ~ad ~ 
sı ruj, allık, koyu r.enk rimel iyi gide>r. maksadile patlattım. de Nazmının 169 numaralı evınde ) ııJ1 
Gözlerinizin renginde, siyah, toz pembe Necati de, bir akşam Şehzadebaşın· ,g!.n ~ııc:nış~ ~en yandıktan sO 
arık kahverengi elbiseler çok yaraşır. sondurulmuştur 
~ dan Taksim ve G;;....ncsuyuna kadar kı- · _ J. ·Kırmızı ile turuncuyu ihtiyatla seçme- ~ -ıJl" 

'lisiniz. zı takib ettiklerini, .sonra kaybettikleri- e Lalelide Şair Haşmet sokaB t.ıı$ 
• 2 - Yaşınızı yazmadığınız için kilonuz ni söyliyerek.: 53 numaralı apartımanın bacası tll .. ~ 
lı kkmd k t

,. b" ka .. r mcm. - Sonra Dolmabahçeden Salahaddin muş, itfaiye tarafından yetişilerek sO 
a a a ı ır ra m soy ıye :ı b" l"kt tram b' dik v._ ·· d .. ··ı ·· ·· 

1 62 bo . r 58 k"l . -1-d mal sa- • e ıru e vaya ın . n..ız. uç er- uru muştur. 
• Y ıçın ı O) a~ii ar nor k k k d ·1 b · likte · rd di Ak ------

yılabilir. Çok gençseniz şimdilik bulun- e adr ·a aşı e ırd . dıç:ike eyEvin. 
50

• 
d ğ kil d k 1 .1 'd 1 olsa saray a tramvay an 3.p • e Ankara caddesi asfalt u unuz ı o a a ınız, ı en e Dası 
. 1 ksı metre kala, arkadaşım kızla konuşmak · yapılmıyacak 
şışman ıyaca nıı;. . tedi Kı ka k iste · '--1 d « 

3 - Burnunuzu makyaj tamamilc dii- ıs · z -~a yınce, AV un an İş Bankası önünden Yerli Malla: .r; 
zeltemez. Fakat, büsbütün faydnsız ida tduttlu, yere ?urekştu. B

5
u 18!hradaddinlozınh~rka- zanna doğru yapılacak asfalt yol ımetr 

'd Y•ıd- 'V'. l ğ giz1 k ı·çı·n kaşla aş an yetışe , a a a e ucum tı A k dd · d M t ot egı ır .ıusa ı ını eıne - a n ara ca esın e eserre ,, 
· b 1 1 • ettiler. O da, mantar tabancasını kor- . .. .. k d . .d d ed kt"r ?ı1" .rınızın arasını açmaktan, aş angıç arını kut k . . tlattı. nın onune a ar ımtı a ece ı · Jc'' 

burnunuza doğru fazla indirmekten ka- D ma ıçın pa d _ tal be d "k ,serret otelinden sonra Divanyolunıı ~ 
çı~ınıı;. Enliliğini saklamak için de allı- u:uşma son~ a uç e e 1 a- dar devam eden yokuş yeni parke A\ 
~ b .. k" oldug~u ka- rnetgaha rabtedılerek, serbest bırakıl- .1 d"" kt" y k sf lt oltırı" 
gınızı urnunuza mum un 

1
• d ı e oşenece ır. o uşun a a l'' 

d kı Ç .. k"" K l k b mış ar ır. 1 "'"' l .. ··1m- t"r . ar ya aştırınız. un u: ırmızı ı , u- T k .. t' 
1
. yapı ması mauzur u goru uş u · }il" 

rundan m; kadar uzaklaşürılırsa yüz ve a as SUllS 1 ma 1 ket taşlarının arası asfalt ile doidurt.1 
burun o kadar geniş görünür. Takas suiistimali davasına asliye 3- caktır. ,,,,,,/ 
"""""--==:== 

l __ ,_·ıu_·_a_h_b_a __ b_ç_a_v_u_ş __ ıa_r __ : _________________________ A __ ğ_Ia_y_an __ ç_o_cuk ___ ı 
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" Ben bir tımar hane kaçkınıyım 1 ,, 

C"' • • 7 

ti toğra 
fuf'Vi§ ri -- _. 

~ stanbulda bir adam nasıl Saadet kalb ve fikir 

1 

yankesici olur? 
serametindedir 

°t" L 

llt" Polisi ile diğer memleketler zabıta kuvvetlerini 
Uıun nıüddet işgal etmiş olan Hilminin maceraları 

Röportajı 7fZpaıaı Fard Kiiçiilı 

CTwcG.me .. lti&bu lıUb IU!ıtaıl.r) 

"' - 81 -~aıı .... 
"'llat verdim· ...... ~ . 

Çı~ıse asu, Yani, Panayot, tırtıklayıp 
taıı "etecekıer, Çicis içini boşalttık
g1ır ~cüzdanı Lig<>ra verecek. Li
llı:yilcak. lan biriktirecek .•. Fakat at· 
eıtece ~. Ben hepsini uzaktan kontrol 
tn;~ b~ Akşam tam saat beşte hepi
gor on~ tnahallede buluşacağız.. Li
lat:. '"<lll evvel odasına gidip cüzdan
/o~ ::; ~ !apıp bana getirecek.. ben 

Çİ<:is gıın. 
(60) d~ paraları getirecek. Yüzde 
'~O) 1 Çıcis!e benim olacak, yüzde 

l-te 
1
• de diğer arkadaşlara dağılacak. 

flı?ıii ~· . Uzun sözün kısası pazartesi 
~İlli epııni.z ayn ayn hayvanat hah
~~ aboı Yladık. Saat beşe kadar işledik. 
~l'e( tıda meyhanede buluştuk. Allah M~ ı.tarw~Uı.ıaW :ttııııın.ouıeıera:n 
0~ Versin, ı 000 sterlinlik hasılat Wrinde hut4 bır kadı-ala k0Uf1ırke 

Bakır köy
den Mchmed im. -
zari1e soruLuyOT: 

- Saadeti nere
<U aramalıyım? 

Saadeti; sıhhat

te, kalb ve fiki· 
selimetinde ara -
mak ve t!levamlı -
sına imkin olma -
dığmı pefiner b- . 
bul etmek llzıındır. Yalm.ı para ile sa~ -
detin teminini dÜJÜ.nmek bir taraflı ıs
tek olur ki mee'ud olınağa kifayet e~ez. 

Devamlı bir arkadaş olan 
bir penç 

Bartm ok-uyu -
culanmızdar.. ;\'i

yazi karakterinin 
tahli1i1'i istiyor: 
Olduğu. gibı gö

rünmeğe müt~ -
mayildir. Mera -
simden, usul ve 
kaıdelere riaye: -
ten pek boşlan -
maz. Rahatına pek: 

düşkünlük göstermez. Çabuk gücenmez. 
Arkadaşlığı devamlı olur. 

~ ~· ~ 60?~ ü Çicis'le ben payl~.. bememiyordu. Cümlele~inin . jç~_de 
t~ ~ ıu dıger arkadaşlar. Yanı bız 

1 
Fransızca, İngilizce kelımelen hızım 

dıJat Yiiı sterlin aldık, onlar l 00 er al- bir çok üstadlardan (!) daha iyi komı- __,_ 
~·~ıra cüzdanlara gelmişti... Hal-' şuyordu. (•) Bunun hayatı baştan aşa- Azim ve irade sahibi bir lio 
~~~talimat verdiğim pa1ttti ge- ğı enteresandı. D i y a .,. b 

4 
_ 

, ll ~: _ Hılmiciğiın dedim. Nasıl oldu tla kırdan Nihad im-
'~anı Paket? dedim. yankesici oldun? msil~ soroluyot": 
, C:~ Paketi? dedi. _Ne bileyim ben.. beriki nasıl tene- _Muvaffak 

0 
• 

..... a tdan paketi.. ~ öteki nasıl kunduracı, falan dok- 'lacak 1'ltfjım? 
, 'h ırader .. cüzdanlan ben attım. torsa ben de yankesici oldum. M.ukad- D h d r t ,.., 

''ietey ? üf" •• ? y k a a er ı o 

'

"'.tay deki - t B . u ve ın rzam "-lı_ e. derat mı diyeyim, le.sad mu. 0 sa l 1 · ı· k 
· vanat bahçesin çop ~ - arkadac:lar mı? Ne bileyim ben. enım dl · t 

•• ıı: • Ö .• yı arına rıaye -.> '!'·· ,.. . tahsilim falan iyicedır. ~le dige~ a_r - lcar olması liızım -
t .. lt nı~ Allah belanı versın. Oraya a- kadaşlar gibi alaydan yetışme degılim. dır. İnad derece • 
2 ' }.j . Dikile, tlikile ayaklarıma kara su smı buldurma -

Oo C! e Yapacaktım ya? Aşağı yukarı indi Haydi koğu~ gidelim orada ko - mak şattile az.inı ve iradesinden idifnde e-. , ;akın cüzdan va.rdı. . nuşuruz. debilir 
~ aııa koymak için çanta vennış- Koğu~umw.a gittik. Bizim kaT)·ola-

' va oturduk. Beraberce içeri girdiğimi-
h... :ens ı · d ğil. • • • ' e enecek kadar enayı e ım z: gören gardiyan Izzet: 
' 't . - Faruk, dedi. dinle bak ne adamdır 

Münakaşa ve müc~deleden 
CP.~inmiven bir tip 

Tarihi tedkikler: 
------------------~-

Bizans ·mparatoriçeleri 
lf ... * 

Patrik Ant:m din meselelerinden dolayı kiliH tarafından afor~ H 

sürgüne mahküm eJildr. Bunun üzerin~ ~~~atoriçe T eoJor~ 
harem dairesine •ığındı. Herkes onun olılugıınu sandı. Fa"lıat on ilri 
sene sonra imparatoriçe ölünce patrik de harem dairesinde brılııntla. 

Yazan: T:uran Can 

Yeryüzünde krallar ve imparatorlar 
gittikce azalıyor. Bundan bir iki asır ev
vel bütün Avrupa devletlerinın başında 
birer kral veya impan.tor :vardt. Bugün J 
mevcud olan yirmi yedi devletın yaln12 
biri imparatorluk on. ~i kralıı~tır. İtal: ı 
yanın imparatorluk ıddıası henuz her 
kesce kabul edilmiş değildir. 

Bu hesabla krallar ve imparatorlar,, 
devlet reisleri arasında eberıyetı kay -
betmişlerdir. 

Bununla beraber şlındı"ki kral ve im
paratorların muayyen tahsisatian var -
dır. Bundan fazlasını bulamazlar. Yani 
eskisi gibi devletin hazinesi onların e -
mirlerlne ve keyiflerine verilm~ değil
dir. 

Esasen onlar da eskilere kıyasen sade 
yaşamıya çalışıyorlar. Bilhassa .kraliçe· 
lerle impmtori.çeleriıı. hayır işlerile 
meşgul oldukları, halka yardım müesse
selerine gittikleri, memleket işlerinm 

kendi ihtısaslarma aid klaımlarile uğ -
raştıklan görülür. , 

Eskiden bu gı"bi feyler pek enderdi. lm
paratorlar ve karallarla anların karıları 
insandan üstün birer mibud gibi gör\i. 
lürlerdi. 

Tarihin en büyük imparaTorlukların -
dan biri olan Bizans yani Şarki Roma 
imparatorluğunda imparatoricelerin ha· 
yallan baştan nihayete ta.dar entrika, 
ihtiras, süslenmek merah ve ihtışamla, 
boş yere geçerdi. 

* Bizans imparatoriçelem;in kendi şahıs
larına mahsus büyük daireleri vardı. 
.öunlar imparator sarayının en ke.nar 
,.e güzel köşesinde bulunurdu. Buraları 
tam manasiJe bir (harem dairesi) idi. 
İmparatoriçenin harem iiairesınde onun 
mutlak hakimiyeti her an kuvvetle hisso-
lunurdu. 

ııyrı bir dairesuıae imparat'.lriçenin ele
ğini öperlerdi. 
İmparatora kilisede taç giydirilir.dl F.:ı

kat imparatoriçe tacı sarayd..ı. giyerdı. 

Sonra mabeycinleri ve maiyctindekı kd
dmları ardına takarak devletin büytik -
lerile halkın arasından ihtiş3mla geçer· 
dL İmparatoriçe Teodoranın maiyeti dört 
bin kadardı. 

Vasilisa ta~ giydiktaı sonra siyasi bi: 
şahsiyet cllurdu. İmp1trator payitahttan 
ayrıldığı zaman ona vekalet ederdi. Hı -
podromda yapılan yarışlarda ımparator· 
la beraber bulunurdu. 
.Bütün bu kudret ve servete kavuşan 
kadınlar acaba kimlerdi ? ~lttıa. naYinin dikalasısın.. kimsenın bu.. ben bundan evvel Üsküdarda bek

~ Çantanı aramak gebnezdi. Fakat ci idim. Müdüriyete belki yüz def.a ge-
. ~~·..... . . . •. tirib götürdüm. Kafir iki de? da elim· 
ıı~ ora a bır şey söylemedıın. Çıcıs ı a- den kaçtı. Fakat bu defa sagl.am yaka-

' ~a~ çıktım. sını kaptırdı Yanke:sicidir, falandır a-
'.tt:ıt.~1Cis dedim. Buradan gidelim ma, doğrusunu söylemek lazım~rse 
' t 1 fukara dostu idi. Mahallesinde fakırle-

İmparatoriçenin yanıncla yüzlerce u -
şak, köle, ha~m ağası, cariyeler, her 

E s k i f e h i r - boydan ve yaştan çeşidli iht:ısasla:ra ma
den Faik isimli O• lik kadınlar vardı. Bunlann en mühimle
kuyucumuz da ka- rini imparator bizzat tayin ederdi. Fakat 
rakterinm tahlili- imparatorların çoğu kanlarmm parmak 
ni istiyor: işaretlerile hareket eden adamlar olduğu 
Ken~ ışleri Ü • için onun tayin etmesi sözde kalıyordu. 

zerinde faydalı İmparatoriçelere (Vuilisa) denilırrl;. 
hareketlerde bu - Sırmalı beyaz elbise giyerJ.ecdi. Başların-

Bizans imparatorları şimdiki krallarda 
olduğu gıöi muUaka kral ailesine men
sub kı% almak mecburiyetinde değiller -
dl Hele ilk zamanlarda s;yasi hiç bir 
maksad gözetilmezdi. İmparatorlu·un 
her tarafa gönderilen saray adamları gü. 
zel bir kız ararlardL En gü~cl olan Bi -
zans tacını başına giyerdi. Dün halk ara· 
sında en adi ve sefil bir hayat süren kıı 
veya kadınların, ertesi gün imparator 
serayında ipekler, elmaslar, mücevher
ler arasında, ihtişamla yaşamağa başla
dıltları gönilürdü. 

de:ı n: ~a!i rnisin be! 'Böyle kirh yer • re bakardı. Her sene hiç olmaz.~ bir 
':>•dılır ·? - · · d" ...... c· rnı. kaç kişiyi sunnet ettirir ı ... 

, S ıttnezsek enseleniriz. Bizim gardiyan efendinin iddi~sın~ 
:~~ açnıalıyorsun. Bu kadar zaman göre Arsen Lüpeni hatırlatan şu Hiln 1· 

~? enıned.ik de şimdi mi enselenece- yi deşeyim bakayım. . 
~' C . .. - E, Hilmiciğim nasıl yankesici ol-
~e aiı~a bizi bu kadar kalabalık go- dun? Anlatıyordun .. 
t~ Çagırdığına pişman olsun? İs- _;Ben Kasımpaşalıyım. Ka.sımpaşa
~ beraber çalı.şma. Biz keniii lılann ekserisi gibi babam deniz inşa -
liq~za da iş görürüz. atcısı idi. 
~ SQtırn laf anlamıyacak, fazla bir Daha çok küçükken en sevdi_~im o-

lunmasını bilır. da vüksek başlık buiunmdu. 
Başkaları için za. S~rayın imparatoriçeye aid bütün iş
rarlara katlanmak }erinde imparatoriçe biricik ve bq rolü 

mes'utıyetlere girişmek istemez. Bir §ey~ oynardı. 
kolaylıkla beğenmez .. İcabında miicadele Merasime çok ehemmiyet verilirdı. Me-
ve münakaşadan ~kınmez. sela paskalya günleri imparator şehr~n 

en büyük kti.liaesinde etek öptürürken, 

Son Posta 
F otograf tahli.i kuponu 

Kim bilir nasıl bir bayat yaşıyan, na
sıl bir terbiye gören bu kadınlar o ha -
rikulade kudrete sahib olunctt çılgın gi

(Deoo.m.ı 13 iln.cii ıa.yfada) ,d .. Yleıtıedim. Ayrıldım pansyona yun hırsız, polisti. Ve ben mutlaka hıı:
~eı~· Fakat gelecek pazartesiden sız olurdum. Yaşım ilerledikçe bende 
"~ <l..Ondradan uzaklaşmıya karar çalmağa karşı derin bir heves uyandı. • 

lie~· Yaşım ilerledikce babamın ceblerini 
;>l'tlq ıse, perşembe sabahı Londradan kanştırrruığa da başlamı.şhm. Anhyor- S!1.~ ------D-İ_KKi...,....._\_T_ 

İsim 
Adres 

ı , d~vlct adamla""'1l kıınliın da kilisenin 

~ ~~···-~ 
---;~ 

toıı ıı-1~· Tabii gıder ayak bizim pans- sun ya, ceblerini içindeki tozları dök- ~ 
ih~· ı...h b - Fotograf tahllll için bu kuponlardan _-<ıllal 1 

esine bir hatıra bırakmayı da mek için karıştırmıyordum. Paralan · i.. 5 adedinin gönderilmesi şarttır. 
C!leı,.c E!f.ınedim. Evde ~u'lıınan nakid kalkgidelim yapıyordum. Fakat, para· j _ 

~b'l'tı:dunu, yani 450 Ingi1iz lirasını 1arın hepsini çalsam, ~lli olur. di~e yal- _ ..... ---·-----···-.. ··-·-·-···-
. liu attım. nız bir mikdannı, şuphe edılmiyecek . . . . . 
ı~·ıı ;u daha ziyade beni unutmaması kadarını alıyordum. dalga geçmek varken ışe de gtdıhr mı 
~it aı:ıtun. Paracıklarını almasa idim Bu hal mektebde de deYam etti. Ar- ya? Astık ... 
~b 1 

he · · ba tişti. · . :ur nı unuturdu. Fakat şimdi unu- kadaşların ceblerinden, par~. yemış, Babam anam na para ye.. reı:u: 
~. hqt tnn Her ne vakit para görse be- kurşun kalem, aşıramento ediyordum. yorlardı. Evden yavaş yavaş otebenyı 
~· ltlayi-::ak. Sınıflar büyüdü. Roman okumağa mektebe vermiye başladık. Bugün bü· 

l'ıtıd
1

~ hafta evvelki işin tadı damakla- başladım. Bizde çocuklar masal kitab- yük a~ne_ntln P~o~ s:ıatini,_ ~n kız~ 
~ij hı ~aldığı için ertesi pazartesi gü· lc~n ile o1.'1lll1ağa başlarlar. ~n_ra N~t- kardcşımın Haleb _ışı_ kü~le~. Evvela 
~a~a. Zını tayfa gene Zooya gitmişler. pinkerton, Faka basmaz Zıhnı. Pıre bu hırsızlıkları kimın ) aptıgı anlaşıl -
tıtı h~ .en~ıenmişler. Gerçi çarpılanla- Mehmed, Cıva Necat!· CinP.ö~ Recainin matlı. . _ 
~t b ç hırı şikayette bulunmamış. Fa- rnacera1arını okumal!a terfı ederler. Fakat kayıpların devamı hır gun ha
lat) c~~<;iler, çöp sepetlerinde bulduk - Nihayet. Fantoma, Bufalobil ve Ro - kikati meydana çıkardı. Babam kıya
tıı:ar Uzdanıarı polise teslim etmişler, kambolda karar kılarlar. Ben Arsenl meti kopardı. Beni evden at?nağa kalk
~ı:y da tertibat alarak arkadaşları 1 Lüpene bayılırdım. Ne ic;e, gürültü, tı. Annemin ricasile güçbela evde kal-
IQışıa: gelen saka kuşları gibi yakala-! patırdı. rüşdivevi bitirdik. " dık. 
~~ · İçlerinden yalnız Çicis kurtul- Bab~m beni idadiye de go~dermek o sırada Gala~da bir ka~.a tutul_ -
.'- ~- va_kittenberi her \'akit: istivordu. Fakat bende okumaga heves dtık. Çocukluk, şı.şman, ayı gıb~ kart ?ır 

~ı di 1 
1lını, yakayı güç h.-urtardım, se- yoktu. . Rum kansı. Ben ufak tefek hır şeyım. 

~a ll!ese idik, dünyanın paı-asını ka - Babam baktı hayır yok. Benı de k<'n- o duba gibi. Elime ne geçirirsem ona 
l):ak.tık, der... clisile beraber i"?e götürmeğe basladı. eötürü~·ordum. Yani onu kendime dost 
~- rcıu nu·· ·· d"' d .. ·· d"" Mahalle kahvesinde oyun oynamak, tutın11c:tum "Qn · şun u, uşun u. ~ · 

•ta: komşu kızlarile pencereden pencereye Art•k evde de oturmak istemiyor-
~a~dSiRaran var mı? dedi. Biraz evvel . dum. Kor~ yoktu, bizim Gala~d~~i 
~ t'i ~n. tı.ldıP.ım sigaralardsm bir tane- <*> Alinin m~c;ern~an bir d~~ı sa~a.'il de- dost bana bıT oda da tutmuştu. Bır gun 
~. 1.ı~att· .. . . ~ildir .•. Yankesıcı Alı uzun muddet Jstanbııl anneın evde yokken, babamın odasının 
ı .. ~atak •rn, aldı, yaktı. Gozlerını ka- ve dünya polislerini işgal etmiş ~ynelnu~eıı . . . . ' 
~ii: .. 00h diye çekmiye başladı. Söy-ı bir s.'\bıkıılıdır.. htanbul polb müdüriyeti kılıdını kırdım. 

.,, lö.,l b" t b~ ··&. "'I d · dı - Arkası var --.. er. ır delinin hezeyanına sabılı:asmtla pye uyu .. "r os~ası var r. 

Bursa Yenişehrinde pirinç 
Ekicilerine kolaylik 
Göstermek liizznıdzr 
Bursa otu;yw:ul.armmdan B. Hec1b ra:u

yor: 
- Bura Yenifeh,lrtDde amı .enelerde 

pirinç mah8ulii çok 'ftrimll bir bale gel
miştir. Uer •ne yüz Wn.lerce kilo pirinç 
istihsal olunmaktadır. Fa.tat ortada zer'i

yat için esaslı bir t.allmat :ıneYCUd değil. 
Bizdede, kasabanın 150 metre cenubunda 
pirlnç zer edildiği haldıt cenubu prblsin
de ve bln metreden mak bulunan plrlnç 
tarlaları ıttisallndeti wlalarda pirinç 
zer olunabilir mi, oJonaınaz mı diye bir 
müracaat yapmıştık. Müra.catlmlzin bir an 

evvel iyi bir tekilde neticelendirilmesi lçtn 
Ziraat Bakanlığının dikkat nuannı ceı
bederlz. 

* Okuyaculanmnm sorgulanna 

cevablaıımas .. 
Ziraat veu:ıett husual kaleminde Mus

tafa Tetik'e: 
_ Mevzullbahs ettfğiniz meseleni~ bir 

cebhesini yalnız sizden dinledik. Iklnd 
cebhesl nedir: Onu bllmlyruz. Hnk!kat an
cak hlıdtseierln her iki tarafına ayru za
manda bakmakla tecelli eder. Biruı.ennlcyh 
kanunun seyir şeklf üzerinde durmıynrıık 

şlmdillk hAdiseyt ou sütunlara ceçlreınl
yeceğis ,bl.zi mazur görünüz. 

* Ankaradan K . T. rümuzu lle mektub 
gönderen okuyucumuza: 

- Yüksek Te 1nsan1 duygularınızdan 
dolayı s1zl samlmlyetıe alkışlara. Te~ec
cühünüze de aynca teşekkür ederiz. Dev
let. muhtell! kanallardan Hl.!ar faciası 
ktırbanlannm ailelerini hlmayesl altına 
almış bulunmaktadır. Aynca Kızılay da 
bu vazifeye l§Urak etmiştir. 

* Nazillide M. Güler'e: 

- Böyle bir kızın mutlaka ortamektebl 
bitirmesi lazım gelir. İlk tabsill Ue yatılı 
bir mekttbe devama lmkfın yoktur. An
cak İst.nnbuld:ıki kr• yurdlnrmdan birine, 
mesela Toros kız talebe yurduna muracant 
ederek burada yatıp kalkmasını temin et
tikten sonra İstanbul kız liselerinden bi
rine devam ettlrllmesl mümkundür. 

* Silivride odunsuzluk 
Slllvrtden Cemll Kaptanoğln 1mzaslle 

aldığımız bir mektubda denlll:ror ti : 
- Fakir fukarası çok olan kn.sab:ımız

da odunun bir arabası 7 liraya çıkmıştır. 
Bu yüzden kasaba ve köylerde goze çar
pan bir ıztırab vardır Alnkndarlnrın bu 
mesele üzerinde meşgul olmnlarını ve uk
selmenln hangi sebeb!erC!en llerr ~ &ı
nl arı:ıştırmalanm rica ederim. 



Denizcilik Bahisleri: 

Tino Rossi'nin son filmi 
Tezgcihlara konulan ye~ 
ve korkunç deniz devlet 
İngiliz, Amerikan, "F ransız,Alman, ltalyan ve Sov~e~ 
yapmakta oldulHarı 35,000 tonluk ha .. b geınıle 

Büyük Fransız san'atkarının 
A merikayagitmeden evvel yaptığı 
bu film, gösterildiği ger/erde büyük 

muvaff akiget kazanıyor 
1 

hususiyetleri v taşıdıkları silahlar nelerdir? 
Yaza.n · ." . Cemaleddin Saracoilu 

G!'çen sene Marinella filmi ile kendini 
lstanbula tanıttıran Tino Rossi, billur se
Cnin ateşin nağmelerile bütün kalblerde 
İt.atlı bir hatıra bıraktı. Şimdi bile bir çok 
·aaıonlarda, onun aşk .fısıldıyan prkılan
nı, radyolarda onun dünyayı dolaşan 5e

· ı 1 
! 

Büyük devletler a
ruındaki ıil&hlan

ma yan11 aldı, yü
rfldü. İ(alyanlar 
(35,000) tonluk ..•• 

büyük hattı harb 
mrhlw daha -yaptır

mıya karar verdiler. 

İtalyan ıazeteleri 

;aini duyuyoruz. 
· Parisin .Halk artisti> dive çılgın bir . . 
qkla sevdiği Tino Rossi çok kııa bir za-
manda parlamış: mütevazi rnnisini çok 
'.uzaklarda bırakarak zafeu doiru hızla 
yürüme~e başlamıştır. Her parlıyan yıl

cızı kendi dünyasına çekmek istiyen A
merikan film kumpanyaları, her müte -
reddid artiste lüks ve ihtişam vadeden 
Amerikan aolarları, nihayet DU güzel 
gesli yıldıza da rüya dolu 8lı istikbal vA- ' 
dederek onu dahi kendi listesine ..katma
la muvaffak olmuştur. 

Tino Rossi'nin Amerikaya hareketin -
den evvel çevirdiği son film Naples au 
baiser de feu olmuştur. Eser meşhur Fran 
sız ediplerinden Auguste Bailly'nindir. 
Sinemaya adapte eden Henri Jtansondur. 
Filmin rejisörü meıhur İtalyan ıan'atkarı 
Augusto Genniodur. 

Bu film Tino Rom'nin Fransz san'at 
ilemine bırakacağı son eser olduğun -
dan hatıralarda mühim bir yer tutması 
için hiç bir fedakarlıktan çekinilmemi§· 
tir. Bunu isbat için, filmin harıct sahne
leri çekilen (Napoli) de biP İtalyan mec
m:.ıasında çıkan yazıdan bir kaç satır a
lıyoruz: 

• 

L 
Tino Rossnıın ım.zah resmi 

Hayır ne Vezüv ineüa etmiı, ne de sey
yah kafileleri gelmiştir. Gizlerimiz ö -
nünde 'bulunan makineler ve eşyalar, ve 
arasında dolaşan insanlar; Naples au bal
ser de f eu filmini çevirmek için gelen re
jisör Auıusto Genino ile Tino Rossi ve 
arkadqlaruiır. 

Napoli laalkı filinin çevrilmesi ile çok 
yakından alikadar oldu. Denilebilir ki, 
fiindU.z kızım güneıten yanan Napolilen, 
ıece Tino Rossi'ııin tatlı seli daha çok 
yaktL.. Napoli sahilleri haftalarca Tino 
Rossi'nin ıadasına aksi sadalık yaptı ... • 
Dünyaları dolaşacağına emin olduju

muz müstesna şarkısı hakikaten çok ne
fis, çok yanık naimeltri ihtiva ediyor. 

Herkesten evvel (Napolilerin) dinle -
mek saadetine nail oldukları bu şarkıla
rın isimleri §Unlardır: 

1 - Catherine. 
2 - Danı la nuit, les mandoline:; ... 
3 - RitJl n'est pluı 'beau qu'un chant 

d'amour ... 
4 - !anta Lucia ..• 

1 • 

dter İncilterenJ..o. 
.ulhu 1neiliz donan

muının liüyüklüiC.
•• dayanıyona (Ro
ma IUlhu) da İtalyan 

donanmasının bü
yiiklüfüne istinad e
decektir> diyorlar. 

Hüllsa bir allih ya
Tino Rossnı.in partönm Mirieııe Ballın npdır b&fladı ve ne-

çok ıüçlükl• yaklaşılan bu stüdyoya redt duracaJı da b~l
Fra.n.aız eautecilerinden biri lfrmeje 1i delil. Bilmem .aiz 
muvaffak olmul ve lruıa bir tatil müdde- de dikkat .;ettiniz :mi! 
tinden istifade ederek Tino Rossiye film Her 1-üyük deniz 
hakkındaki ihtisaslarını ıormuftur. San'- devleti böyle dişine, 

atklr iU cevabı vermiştir: tırnalına: kadar ıl

- Filmi çok özenerek çevirdim. Şar -
1 kılannı hissederek söyledim. Dotrusunu 
söylüyorum. İlk defadır ki bu kadar du
yarak oynadım. Çok defa kendimin bir 
makine kar§Uında olduğunu unutarak 
geni~ ufuklara, engin denizlere açılmak 
ihtiyacı ile yanciım. 

lihlaııırken sulhdan 

dem vurmayı da f h
m al etmiyor; ıırf ya- .. . tfı 
rışa hizmet için si- Yeni lngiliz harl> gemilerinden biri denize irı.dirılır1' effe 
Uhlandığını ileri sürüyor. gemiler hacim itibarile İngiliz S 

İşin bu tarafı siya.t safhasıdır, bizim nin ayni olmakla beraber (8) er ~ıı~ 
aütunumuzu alakadar etmez. Ben bu aantimetrelik, (16) tane 13 santiıl' 
müsahabemde size 'bilyük deniz devlet- ve tayyarelere karşı küçük çapta.,, Filmi çevirirken garilt vak'alar karşı- ~ır 
leri tarafından yaptırılmıya bailanan teaddid topla (4) tane tayyare ta, sında kaldım. Blı kere filmin bir aahnesi 

için (Santa Lucia) ve (Ma piccolina) şar- (35,000) tonluk büyük vahidi harblerden lardır. ıf. 
kıl .. 1 k b . t' d "d' bahsedeceğim, bu yeni muharebe dev - Fransız gemilerinin eb'adı da 

arını r.oy eme mec urıye :n e ı un. İn . . t ı rı 

B. 1 h Ik t 1 d Ö 1 1 lerinin - Alman, ıılıı, Fransız, talyan, bıtlunmaktadır. Bunların boya '" 
ın erce a oraya op an ı. y e çı - . . ıre ~· 

b . 1kı 1 d 1 k• "dd d '.Rus, Amenkan - ne iekil ve kuvvette o- metre, genişlikleri (33,10) me 
gınca ır a f a ı ar ı cı en şaıır ım. _ . 
B. k d (C' t ı . ) k sın -y lacaklarmı eostereceğim. ve (8) metre su çekeceklerdir. . J 

ır ere e es c:ı caprı... şar ı ı so - . r 

1 d ·~· kit b' . . b C . ·..:ı: EvvelA ıurasını hemen kaydedivere - Yeni Alman zırhlılarına geliJI e ı6ım va ırısı ana ... aprıye gıuıp . . . . . 
. d·,;· . d G"trn d'Y• . 11 1 lım kı, her denız devletının tezılha koy- Almanya da beheri (35,000) toP, gıtme ı6ımı ıor u. l e ıgımı suy e • .. ' 

d . Az C . ·ıı· H Ik b . dufu buyük saffı harb zırhlıları cesamet luk iki zırhlıyı tezgaha koymuştudr. 

hım. tsondra Baprdıyef gı ıkm. ka ebnı itibarile birbirinin ayni, yani (35,000) to- 8 
emen anı ı. eş e a ar a ar aya u . . . . . . _ Alman gemilerinin ağır top çapı O.: 

k - l tt" B"t b b' h ld k ld nılato maımahrecındedir. Şımdı &yn! bu- Fransızlarınki gibi (38) santimetre .,. şar ıyı ıoy e ı. ı a ır a ~ a ım. _ .. . . d 
N.h 1. 1 ı· t•l b . k yuklukteki teknelere muhtelıf devlet e- bu çapta (8) tane topla müselliih .oı ı ayet po ıs er ye ış ı er ve enı ur - .. h d. 1 . . tAb" d kl · 
t d ı niz mu en ıs erının ıye e ece erı tır. Yalnız Fransız gemilerindeln .. ı: 
ar ı ar ... > l h" .. h k k' . 1 k ,, IY 

top ar, ıç fUP c yo ı aynı 0 mıyaca • tane (14) santimetrelik topa mu~.8 
0 Naples au baiser de feu filmi yakında 

iehrimizde (Yakan Buseler) namı altın
da gösterilecektir. Bakalım halkımız bu 
filmi Avrupada olduğu gibi çok beğene-

cek mi? 

her devlet elinden geldiği, gücünün yet- man gemilerinde İngiliz gemilerıJl tıı 
tiği kadar elindeki vahidi harbi kom§U- duğu gibi (12) tane (15) santirtle 
sununkinden daha üstün, daha korkunç top bulunacaktır. . f.' 
blı ölüm makinesi haline getirmeie ça- Boy itibarile de Alman gcmile!1 \ 

balıyacaktır. İşte dünyada başlamıj olan sız gemilerinden (3) metre icısadı<· ~ 
,-eni silAh yarışının deniz ve gemisever- yeni Alman vahidi harbforinit1 ııı

Rasputin'e dair yeni bir film )er için meraklı ve heyecanlı tarafı da (241) metre olacaktır. Buna rnulcfr. 

Bir aya kadar eski Rusya ve Rasputine buMduers.eıa· Almanların yenı· (35.000) ton- ni§lik itibarile Alman zırhlıları ij 
zırhlılarından (3) metre daha gctt 

5 _ Marchiare... dair yeni ve mühim bir film çevirmeğe luk zırhlıları ile İngiliz ve yahud Fran- (8) metre su · çekeceklerdir. • 
6 _ Ma piccolina... . başlanacaktır. Film Rus muharrirlerin - sız mümasilleri arasında nasıl bir fark İtalyan zırhlıları nasıl ola~~ 

Yakan Buselerdeki dtDu pcırt&neri Tino Rossiye partönerlik yapmış olan den: Brechko Brechkovsky'nin cPeters- bulunacaktır? Sovyet Rusyanın yeni H r h d L·tt · c ev 
Viviane Romancı ) l k . ff h b hl a ı azır a c ı orıo• v ~{~ 

sehhar Farnsız yıldızı Mirielle Ballin ve burg Hakimi> romanından iktibas edil • (35,000 ton u yenı sa ı ar zır ısı isminde ikisi hali inşada olup '~~ 
c Yazın yakıcı eünlerinden birinde gene çok eüzel ve çok natürel Fransız yıl- rniştiı:. Ayni ismi taşıyacaktır. Bu film- ile İtalyanların gene (35,000) tonluk nh nin son karan mucibince d 

(Napoli) sahillerinde büyük bir hareket dızı Vivian Romance filme iki kat bir cLittorio> sapr drintonu kartı kar- tanesinin yapılmasına karar ~, 
de Tol yapacak olan başlıca artistler iUr.- 1 ı h · · 

ve karışıklık gözükilyor. Herkes Ve • revnak vermişlerdir. lardır': itya geçecek o ur arsa angı yenı gemı (35,000) tonilatoluk yeni 1ta1yaıı.~ 
züv'ün indifaa başladıtını, yahud büyük Harici aahneleri Napolidt çevrilmiş o- aklen ve mantıkan üstün ıelecektir? harbleri (9) tane (3B) santimeırc1~ 
bir seyyah kafilesinin geldilmi zannede- lan bu filmin dahili sahneleri Nıce stüd- İvan Mosjoukine, Colette Darfeuil, Çok meraklı ve pek heyecan verici bir tane (15) santimetrelik toptan baŞ t 
ıck Akdenizin sahillerine dökülüyor. yosunda tamam,anmıştır. Kapısına bile Scssut Hayakawa. sual değil mi?.. yarelere kar~ henüz hiç bir devle 
----------------------------------------------- İşte şimdi başbaşa verip doğman üze- riyesinde kullanılmamış bir çıaP1 
K Orkan b 1• r k ad 1n1 n . re bulunan ayrı ayrı milliyetlere mensup (9) santimetrelik (12) tane seri s 1 n e m a s ı bu çelik deniz canavarlarını tedkik ede- toptan başka dört tane de tayyare~ 

ceiiz: yacaklardır. Görüliiyor ki ha!y9tı ot 

Kork4ın güzel bir kadının yüzünde hasıl olan çizgiler ve ifadeler de güzel midir? Bunu. güzel film yıldızlarından 
Anita Louise'in çeı·irmiş olduğu .Birinci Layd> filmindeki üç pozunu eörüyorsünuz. 

Yeni İngiliz vahidi harbleri mühendisleri (35,000) tonluk tel< 
1 Büyük Britanya bahriyesi tamam be§ Al ··h d. ı r' 

Fransız ve man mu en ıs e ı tof 
tane (35,000) tonluk saffı harb zırhlısı (8) tane (38) santimetrelik ağır 
tezg!ha koymuştur. cKral beşinci Corç•, biye ettikleri halde bir fazlasile <' 
cVeliahd>, cAmiral Celikoı, cAmiral Bi- çapta 9 tane top tabiye etmeğe ttııl 
th, ve cAnson> isimlerini taşıyacak olan 1 şl d 

o mu ar ır. . ... •1' 
bu yeni gemiler (12) tane c35 buçukluk, Esasen nisbeten ınahdud :l:lJ_. 

(12) tane (15) santimetrelik toptan baş- teknelere ağır ve fazb tep :rıı:;re 
ka, tayyarelere karşı (8) tane (12) san- mek kudretini İtalyan d~niı :nıe11 
timetrelik top ile dört tane tayyare ta - leri ötedenberi gösteregclmişlerdl~· 
ııyacaklardır. Umumi harbden evvel bile ayJll 

Dernek ki İngiliz gemilerinde ağır top- yüklükte bir Fransız ve bir ita1Yst~ 
ların çapı (35,5) santimetre olacaktır. misinde top faikiycti daima ltab'11 

Halbuki bu ıınıftan evvel inşa edilmiş o~ misi lehinde idi. .. 
1 

lan cNelson> ve cRodney. zırhlıları Demek oluyor ki İtalyan denıı ·r 
(40,?S) santimetrelik top taşıyonardı. fn- ği yeni vahidi harblerde de bariz b~., 
giliz bahriyesinin neden dolayı (40,5) tünlük temin etmiştir. Şu kadar e 
.santimetrelik ağır topa (35,5) santimct- bu bir top fazlalığına teknelerirı ,~fi 
relik topu tercih ettiği meraka değer blr receye kadar mukavemet cdece1'~ 
meseledir. bunun faikiyet mi, yoksa gern; ıeı• 

Fransız ıemileri nizcilik kabiliyeti bakımından bır J 

Fransız bahriyesinin gene beheri sur mu olaçağını ancak sür·at ,,e 
(35,000) tonilatoluk iki tane saffı harb tecrübeleri gösterecektir. d• 
gemisi tezeihta bulunmaktadır. ,Jan Birleşik Amerika hükumetı 

Barh ve cRi§liyö. isimlerini taşıyan bu 'Devamı 13 iindi. sayfada) 
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Garib 

Dünyanın en 
nefesli adamı 

t~o"Yorkf a bir orkes
rada ı-_-ı .... _ 

ner .. ~ D. Gard-
lst, kltrnet çalarken bir 
hır a.ıar taın 29 datıta ça- ' 

• u JOzden dllnyanın 
en ner-•· .._, adamı d.iy• 

a:ıetbardar 

Bahklar yalnız de
nizin içiııde yuşli

mazlar. Uçanları 

olduğu gibi atlı

yanları da vardır. 
Bunhm1an Tarpon 
balığı hı.vaya do~
ru tam b metre ir-

tıfatt kadar fırla
ya bilmek-

x 

ve 
Sö!i POSTA 

Bu icadın, 
Şımali Kana· 
da valiıinin 
karıeı dır. Üc; 
ku baya aev
d iti köpelı:-
leriaia İ•mini 

vernıi,tir 

DOnyımın 
en uzun 
soka~ı 

Londra
dadır. 

Tam 200 
kilometre 

uzunlu
ğundadır 

-_.c~~~x 
_, 

3 ıerc;e 1937 de bir kruvazörü 
Nevyorlrtan Çiııe ka.dar talı:ib 

ebniştir 

Bir hilkat 
garibesi 

Okapi de-
bir kısmı , zn

bir kısmı geyih, 
diğer bir kısmı da ~aban 
eşeğini andırır. Bu itibarla 
dünyanın en garlb hayvanı 

addedilmek:,:te:d:ir:_ _ _:.J~:_=::__.:.aılııl.:::'.:Mt~-· 

1513 HDC eyyalki 
• lnt'İltere İmparatora 
Pazar ıii»leri etJen

ce ywleri•İ tatil etmlfti. 
Baıü• de ayni lranuıı caridiT 

Diiıı.yuın etrar.nda bul ... a ha· 
ya aacak 8 l lı::ilometre kadardır. 

luaalar ~imdiye lı:a.dar 25 lı::ilo· 
aıetra kadar yübelebildikleriaa 
•öre bu ~leaia dOrtt. l.lriıa
d.a fa2la•., kat'etaiı olay.rlllJ' 
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Bir felıefe ıiıtemi 

hıraralır. Şimal ve Ceııub 
• ltutublarınıa te1lı.ini, de

niıder.ia tatludırılmqı , 
111•aya i1ı yeni ay daha 
ili.nı edil111e1i ve ~·
da yedi ötün yeoıek ye· 

ail,..esiai propaıan<la 

etmiıtir. lıin garibi 
da, bu nazariyelcri-
aia ciddiyetle telihi 

..dıl .,is olnıaııılı• 
' 

~ ~ 

•••••·•·························• ........................................................................................................... ~··············· 

1 Romanya ~idiselerinin --
hakiki manası nedir? 

Yeni bir iddia: Bu hareket Yahudiler 
kadar Macarları da istihdaf ediyor 

* Y e1'ai Romen BaşııercıU Goga 

na çıkardığı yeni va 
1iyetin ehemmiyeti 
and• da büyüktür. 
Zira orta Avrupanın 
en müstacel siyasi 
:nıeselesi eski sulh 
muahedelerindc ya
nlı olan askeri ka
yıdların tasfiyesidir. 

Macar hükumeti 
gizliden gizliye si
lat1lanmakla beraber 
bu dakikaya kadar 
sabretmiştir. Fakat 
Tuna memleketlcrir 
nin hele bu arada A
vusturyanın istiklali 
için ilk garantinin sı-
Wılan.mak olduğu 
enrünür~en Maca-
rıstanı hukuk müsa
vatı bahsind~ daha 
ziyade bekletmek 

Macar payıtahtın- A. v da k w brl mümkün olamıya-
~agı o uyacagınız 18 ar caktır. 

da konuşmalara esas 
F ranaız muharriri Ku" çu" k İtilaİ dev-teşkil eden protokol-

ların 11 mart t934 ta- La Rochassiere letıeri bu muhake
rihinde imzalanmış tarafından yarılmıştır. Dünya meye karşı lakayd 

ld kl h t 1 kalmamıc:lar, fakat o u arını a ır ar~ aiyuetinin aoo hiclliıelerini '$ 

sınız. o zamanlar 1- anl t kt d askeri kayıdlarm 
a ma a ır . . . · · k ıı · 

talyanın, Cermen it- tasfıyesı ışını e a 1-

tihadı fikrini çelmek için or~ Avrupa-ı yetler bahsine müteal~ umum~ bir itilaf 
nın idaresini ele almıya çalı,tığl zaman- akdine talik etmişlerdır. Bu ~ekılde umu
lardı ve İtalya hedefine varmak için tl- mi bir itilaf ise Macarların komşula
cari, iktısadi tavizlerden başka şeyler nndan toprak istemekten vazgeçmeleri 
yapmıya da hazırdı. Sinyor Mussolini demektir. 
bunu, Avusturya başvekili Dollfuss'ün Bu meselede bu dakikaya kadar en 
hayatına malolan Nazi darbesi esnasın- 'fazla çekin~n davranan Romanyadır. 
da Brenner geçidinde üç fırkayı sefer- Zira Macarların toprak talebinden en zi
ber hale getirmekle isbat etmişti. 

yade o şübhelenmektedir. Fazla olarak 

* Sonraları zaman çok değişti. İtalya Al
manya tarafına meyletti ve kim . bilir 
belki ·de onun sadakatinden fazla emin 
olmadığı içindir ..ki var kuvvetı ile Ber
lin mihverine yapışmaktadır. İtalya ay
ni .zamanda Yugoslavyaya da yaklaş

mıştır ve bu ikinci hadise Roma proto
kolları üzerinde birinci hidiseden fazia 
tesir edecektir. Filhakika Roma proto
kollaruun esası İtalya halkına pek ağır 
gelen imtiyazlı ticari eşya mübadelesine 
dayanmak tadır. Bir misal söyliyeyim: 
Bu mukavele mucibince İtalya 1936 yı
lında Macaristandan ona sattığı malın 

bir misli fazla kıymetinde mal almıştır. 
Vaziyet geçen yıl da iyileşmemişhr. Bu 
fedakôrl~klar bunlardan en ziyade Al
mmıyanın istifade ~ttiği düşünülürse 

İtalyaya pek acı gelmektedir. Bunun 
kindir ki geçen sonteşrin ayında yapıl

mış olan konuşmalar hükmü 1938 hazi
ranında bitecek olan bir anlaşma ile ne
ticelenmiştir. Fakat bu meselenin ehem
miyeti ne derece büyük olursa olsun Ro
manyadaki hükfunet değişmesinin meyda 

bugün Romanya devletinin başında 

Transilvanyada Romen vatanperverliği

ni uyandırmış olan zat bulunmaktadır. 

Bu zat ile Transilnnya Romanyaya geç· 
tikten sonra orada kalmış olan Macar 

ekalliyetlerinin taleblerine karşı 

ziyade şübheli bir vaziyettedir. 
daha 

Baııları Romen milliyetperverliğir.i11 

koyulaşmasını sadece Yahudilere karŞI 

bir hareket gibi görmek istediler. Bu ha

reket hiç değilse ayni derecede Macar
ları da istihdaf etmektedir. İngilterenin 

tıpkı bir tesadübnüş gibi tam Budrıpeş
te konferansının arifesinde yenı Romen 

hükumetine yaptığı müstacel müracaatin 
ehemmiyeti az olmasa gerektir. 

Yeniden 90 terkos çeşmesi açılıyor 

Belediye sular idaresi yeniden dok
san terkos musluğu açacaktır. Yeni 
musluklardan altını§ beşi İstanbul ci
)letinde, otuzu Beyoğlunun Beşiktaş, 
Kasımpaşa gibi kenar semtlerinde ya
pılacaktır. 
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A H Otomobil ile istanbuldan Avrupay~ f§ı ~A~C~~E:M M 
Berlinde Bergama müzesi 1 

• 
1 LER 

insan, baştanbaşa Osmanlı diyanndan sökülüp kaçırılan 
eserlerle meydana gelen bu koca müzeyi gezerken 

gayri ihtiyari yüreğinin sızladığını hiasedivor 

Zamanında, Afrika 
dememiş, gitmiş, çöl 
dememiş, yürümüş, 

karlı dağlar aşıp, coş

kun nehirler geçe
rek, akla hayale gel
miyecek ülkeler zap
tedip kurulmuşuz. E; 
§eytan kimseye yiır 

olmaz. Gel zaman, 
git zaman, rahat ve 
tembelliğe alışınca, 

günün birinde azgın 
bir çifte yemiş, solu
ğu gene Ana 3''1lrdda 
almışız. Oralarda 
servet bırakmış, ora
larda asar bırakmış, 
hnttfı insan bırak

mış dönmüşüz. Hiç 

Y acuı: Vali R,,,. Zohtı 

şüphe yok ki, bu Bt'1'M müze~ btri 

kaybedilen topraklar, paralara, eser nişliğinde ölçtüğüm ( 1604) senesinde 
lere ve insanlara acınır .. Ziyam her tür- yapılmış bir şarklı evinin oturma oda· 
lüsü içimizde bir ukde bırakır. Ama ne sını, olduğu ıibi: Döşemesi, tavanı, du
ya paıım, kuvvetli olduğumuz zamanlar van, kapıları, yük ve raflarile gene bu 
biz onları kovmuş, yerlerine geçmiş lru· müzenin içine yerleştirmişler. 
rulmuşuz, sonra onların gözü açılıp pa- Dernek ki bu adamlar senelerce Ege 
zısı şişmiş, bu sefer bize yol görünmüş. ve Akdeniz kıyılarından vapur dolusu 
~ldıklanru, kuvvet sarlederek almışlar. taş, toprak, tahta; sandık sandık da ki
Onüne geçmenin çaresi yokmuş. İstiye- tablar, kumaşlar, halılar taşımışlar .. ta
rek değil; istemiyerek. ağlıyarak, sızlı- Ş!dıkları asarın maddi kıymeti kadar da 
yarak bırakmış, yani dü.pnanlara mağ • masraf ederek bu muazzam müze bina· 
lub oımuşuz. smı kurmuşlar. 

Bu felaket aşağı yukan her milletin , Bunları, hududlanmızdan, gümrük
başına gelmiştir ve gelecektir de .. dün- lerimizden geçirirlerken arkalarından 
ya safasını kıyamete kadar sürmek kim- alay etmiş, bu kadar taş, toprağı taşı
seye nasib olacak bir nimet değildir. dıklan için abdallıklarile eğlenmiş: 
Bugün yükselmenin, yarın inişini sey- cNe olacak, gavur aklı!• demiş bıyık 
retmek ahvali adiyedendi.r. altından gülmlliiüzdür. 

Hani Tirnurun, Cengiz.in, Mahmud Onlar, bu kahramanca hareketle· 
Gaznevinin, Yahud Nureddinin kurdu· rinin neticesi olan bu müessesede ifti
ğu devletler? Fıravunlann Mısın, İs - harla dolaşırlarken, ben kendimden u
kenderin Makedonyası, Daranın franı tanmış, kimseye görünmekten çekin -
ne oldu?. Kartacanın günün birinde Ro- rni.ştim. Her eserin altındaki levhayı o
ma tarafından yutulacağı kimin aklına kuyarak yürüyordum: 
gelirdi?. Sultan Abdüfüamidin Kayser Vilhel· 

Fakat! Hiç sebeb yokken. harbsiz; me hediye ittiği saray harabesi.. filan
cidalsiz; mal kaptırmak! Ecdad malı, canın, Anadoludan toplayıp hediye et
baba san'ati, yurd serveti bol keseden: tiği Yunanlılara aid şunlar, bunlar .. 
Cahilane bir eda, miras yedirici bir sev· Yeşiltürbenin, Eyübsultanm, İznik ca
~a yüzünden bahşiş dağıtmak yok mu? minin çinileri.. Ehlisalibe karşı koyan 
Işte bu affedilir cinayetlerden, hoş gö- Türk ordusunda kullanılan esliha ... 

8-Acemi şarlatan 
Yazan: ismet Hulusi • 

rrJ. 
A.emd ,.rtatn ha Susaytııl b'~· 

ıeJi bilir, herkesi ta- susmıyacağıın. tıt 
mr, bel' ibne vakıf. racağım, ba~~ p 
her fende yedd.itılll ğıracağlm.. ıPzill_..,ır 
Mh.ibidit. insanlar bu JllP"Si' e 

Acemi prlatan, keti batırırlaf· iı-' 
h~kea gibi yalnız vatan hainlerİI~ tlf 
ağzile konuşmaz .. e- Zamanı gelJl1lf ti 
lile, kolile, bumile, Acemi şarlatan ger 
göilerile de konuşur. dayağı yer ve Sil~ r 
Ajzından bir IÖz çık- Acemi prlJ ~ 
tı mı, gözünü kırpar, çapkındır da. geııır 
dudağını büker, bir anlattığı ıZa:rn&D çJ ti' 
elini kaldınr, bir ko- kınlıktaki 'Illab•~ 
Junu indirir, omuzu- ne herkesi ~ 
nu döndürür, belini bıraktığını ....... 
kırar. Bu kadarla da der: ef 
kalmaz, kar§lsında- - Uç akp!X1 ıo1' 
kinin omuzuna vu- veldi, der, bir b9 ı; ~ey 
nır. Çenesini tutar, gitmiştim. Kaciıl\,.. ..... 
sırtını sıvazlar. . istiyorsunuz ~şııı" a 

Acemi şarlatan hukukçudur. Hakkı, {dar kuvvetli tezlerim var. ~ bu tezler, f Sarış~~ı, _esmen, . ~umralı, zayıfı, f1 ı,r ...._ 
hukuku hakkile bildiğini iddia eder .. bü- bu fikirler dünya felsefesını darına du- nı, Tür.ku~ ecne~ısı .. dolu. d~lu .... ~d~ 1-
tün kanunlar ezberindedir rnan edecek, ve o zaman Darvenle, Berg- loya gırdim. Şöyle kend.imı gos ~~ ~t 

_ Hukuk bilmek her ş~ydetı ziyade sonun mır olduJdan meydana çıkacak. Bütün kadınların gözleri üzerimde nst. ...._ 
bir kabiliyet meselesidir, der, nice nice Acemi şarlatan bir şehircidir de .. şeh- dı. Hepsile ayn ayrı dansettim. Da. ~ 1-
hukukçular tanıdım ki hukukun cH:ıı sı- rin bütün derdlerini bilir ve görür.. derken de bot durmadım ha .. he~ 
nı bilmezlerdi Hukuk mektebinden dip- _ Çöp meselesi diyorlar. Bu da bir randevu aldım. f ~ 
loma almak işe yaramaz, kablliyet ol - mesele midir?. Çöp ne? Çöp neden çıkı - Acemi şarlatan vapurda yanuuıa ' 
malı, kabiliyet! . . yor, bir kere 0 ciheti tedkik etmek la- lir .. vapurdaki kadınları gösterir: 

Sorarsınız: zım. Çöpü, çöp meselesinin r.alledilme- - Bak Zebraya .. 
- Size bir hukukf mesele danışsam rniş olduğunu iddia edenler yaratıyor - Bakarsınız .. 

cevab verir misiniz? lar. Hele bir kere onlar çöp yapmasın - _ Güzel kadındır, hele ev ha(iıli b, 
- Tabii cevab veririm, der, bu da iş lar.. çöp meselesi diye bir mesele kalır bilsen .. tamam on beş gün beraber r, 

mi? mı? Belediyeden çöpleri kaldırmasını şamıştık. Ne güzel günlerdi sorma! 5 

- Öyleyse sorayım.. müruru zaman bekliyeceğimize kendimiz evlerimizde tersen seninle tanıştırayım.. ~· 
dedikleri bır şey varmış o da ne'? çöp yapınamıya gayret edelim. Siz, tanışmak istemezseniz mesele f 

Güler: Bahsi değiştirir: t F k t '-- ' ur. a a , ez ..... za: \ı~ 
- Ne tuhaf sual soruyorsunuz, bunun - Şehirde hileli yağ satılıyormuş. Bü- _ Tanl§tırl 

hukukla ne alfıkası var. Bu hukuki de • tün kabahat belediyede .. Ben belediye 
reisi olsam ne yaparım bilir misiniz? Dediniz mi, i' değişir. J\f ~a ğil, tarihi bir meseledir. Müruru zaman, 

zamanın geçmesi manasınadır. Yani ge
çen zamanda olanlar demektir. Geçen 
zamanda olanlar ise tarihte yaz\lıdır. Siz 
ona dair bir şey soruyorsanız cevab ve
reyim .. 

- Tarih dediniz öyle mi, tarihe aid 
basit bir şey söyleseniz. 

- Söyliyeyim, bu sene 1938 senesidir. 
- Bu tarih mi? 

Bir sabah erkenden evimden çıkarım, - Rica ederim, bu 1enin yaptı:,. 
yağ satan bütün yağcıları, bakkalları do- münasebetsizlik derler .. ben seni dene tıi1 
laşırım.. yağlardan birer lokma tada - için böyle bir 5Ual sormuştum. 1nsatı J50' 
rım .. Ha bakın onu da söyliyeyim. Ben arkadaşile velev ki muvakkaten ° ti 
yağdan gayet iyi anlarun. Bir lokma yağ birlikte yaşıyan kadınla tanışmayı 15 

tadınca halis mi, yoksa içinde I!largarin mi? il' 
mi var, yoksa kuyruk mu katılmış, der- Bunu neden ıni söyler? Neden o1' r t~\ 
hal farkına vannm. Ne diyordum? Ha kadının adı Zehra değildir. Acemı ~ıl ~tı 
kendimi medhetmiyeyim.. hangi bak - !atanla on beş gün beraber yapaıJ ~ 
kalda mahh1t yağ varsa yatıdrım o bak- gibi, acemi şarlatanı tanımaz blle-· .~ ~ dt 
kalı falakaya.. bak bakalım bir daha Acemi şarlatan bet" şeyi bild1ı; 
mahhit yağ satacak kabadayı çıkar mı? iddia etmesine rağmen işsidir. ti 

rülür suçlardan değildir. cAsarı atika• 
bunu"l ne demek olduğunu daha yeni 
yeni anlıyoruz. cAnlıyoruzıt demek pek 
caiz değil a, Allah razı olsun devletten, 
anlatmıya uğraşıyor. Başvekaletin ara
sıra şiddetli tarnimleri olmasa bugün 
bile paha biçilmez asar cgüme• gidecek .. 
Okuması çoğalan, medeni milletler ara
sına girmek için gece gündüz çalışan 
bugünkü devirde iş böyle olursa; cum· 
huriyete kadar geçen günlerde ne halt
lar edildiğini varın siz kıyas edin .. İşte 
bu bilgisizliğin, sahibsizliğin acısını 

- Evet, mektublara tarih .koymaz mı
sınız?. Ben de çok tuhaf dlŞinüyorum. 
Herkes benim gibi tarihçi olacak değil 
ya.. Bilmemen.izi ayıplmnam. .Bu sene 
1938 senesidir. Tarihi öğrendiniz ya, bun

Burada bile, tekrar ede~ek ya.zma~· dan sonra mektub yazdığınız zaman u-
tan utanıyorum. Temennı edelım kı: nutmaz, mektubunuza koyarsınız. 
Utanrlacak halimiz bunlardan ibaret 

Acemi şarlatan, şarlatanlık için brsat siz olduğu için de parasızdır. Paras~ U 
dli§tü mü hiç durmaz derhal işe başlar. duğu için de kendine bir i~ arar. E J<ll t~ ç 
Esasen fırsat düşmese de o fırsatı düşü- olur olmaz işlere tenezzül etmez, f9 41 ~\ ç 
rür. işsizlik canına tak dedikçe parasıılt~ , 

1 "'l y ·1 · · •ıA t k f lAk t Acemi şarlatan, felsefe bilir.. felsefe-
Ca sın. em erını ı ave e me e a e - .. . . . 

1 · · All h rt k b' ·· t . yi nerede nasıl oğrenmıştır, kımseye 
erım a a ı ıze gos ermesın. . . . n 

,5Öylemez arruna ikide bır Kanttan, ,.;Jerg-
_______ v_a_s_f_i_R_._zohu sondan, Aynştaynden, Froyddan, Dar-

Beykoz kazasında 
Kültür, ziraat 
Ve yol işleri 

ben, Berlinde de duydum. Beykoz kaza mıntakasında kültür, * ziraat ve yol işlerine çok ehemmiyet ve-
cBergamun muzeum• deni1en, saray- rilmektedir. 

lardan büyük bir binanın içinde kuru· Kazaya bağlı Buzhane köyünde bir 
lan müzeyi dolaştığım zaman yüreği - ay evvel bir mıntaka yatılı okulu açıl
min sızladığını hisseUim. Baştanbaşa mıştır. Bu okulda, köylerdeki üç sınıf
c-Osmanlı diyarı.-ndan sökülüp taşınan lı okulları bitiren (50) talebe yatılı o -
asar ile meydana gelmiş bir müessese ... !arak okumaktadır. 
İsminden de anlaşıldığı gibi. cBerga - Beykoz köylülerine yirmi bin kilo 
ma.- topraklarının, asırlarca kinde ta - Adapazarında çıkan Cumhuriyet buğ • 
şıdığı, geçmiş saltanatların abideleri, dayı dağıtılmıştır. 
bizim göz yummamızla, Berline akı • Mıntakada yapılan tecrübe sonunda 
vermiş. bu buğdayın bire yirmi beş nisbetinde 

Eski «Bergama• şehrini bütün kıy- mahsul verdiği anlaşılmıştır. 
metli asarile bu müzenin içine kuru - Beykoz köylerinde Cumhuriyet buğ-
vermiş1er. Yalnız cBergama•mı ya? .. dayından çok istifade edilmektedir. 
Kay.ier Vilhelm. Arabistan denilen Os- Paşabahçe ile Beykoz arasındaki yo
manlı ülkelerine de kol atmış. cBabih :un açılmasına bu yıl başlanacak ve bu 
şehri harabelerinden ne bulduysa yük· suretle Üsküdar ile Beykoz arasında 
lenip kendi payitahtına getirmiş Fi- muntazam bir şose kurulmuş olacak -
listindcki cMuşatta• sarayının tezyi - tır. 

natlı cephesini olduğu gibi. bütün aza - Beykoza bağlı Ömerli köyünde yeni 
u~en" gene bu müzenin cİslam san'at bir köy konağı ve bir okul binası yap • 
clairec;i» denilen bölüğünde yeniden in· tınlmaktadır. Bu iki bina da yakında 
~a ctmiş'er ... Halılar, levhalar. ya1.ma bitecektir. 
kitablar. kumaşlar, taş, tahta, demir Ömerli köyünden geçen şosenin as
< ) ma ve kakmaeılık san'atinin. en güzel falt olarak yaptınhnası vilayet t~ra -
nümuneleri hepsi burada.. Iznikdeki fından kararlaştırılmıştır. 
camiden, Bur.sadaki türbelerden, E - Şile - Kartal· Üsküdar ve Beykozun 
yiıb;)ultandan, Yenicamiden çalınan çi- ortasında bulunan bu köy yeni yolun 
niler Pe 1e buıada soluğu almış.. yapılmasile bir transit merkezi halini 

On beş adım boy \'e on beş adım ~ aiacaktır. 

vcnden bahseder. 
- Kantı bilirim, der, onun felsefesi 

Froydun felsefesile hemen heJTlen ayni
dir, her ikisi de vahdeti vücud nazari
yesine gitmişlerdir. Vahdeti vücud yani .. 
tek vücuddan birçok iş çıkarmak de· 
mektir .. işte nümunesi; bir tramvay vat
manını gözönüne getiriniz, gözlerile yo
la bakar, kulakları zı1dedir. Bir elile fre
ni kullanır, bir elile cereyanı idare eder. 
Bir ayağile ~an çalar, ve bir ayağının Ü· 

zerinde durur. 

İşte onların felsefesi bunu amirdir. 
Yani bütün insanlar bir tramvay vatma
nı gibi çalışmalıdırlar. İşte ben tramvay 
vatmanı değilim amma bu tarzda ça
lışırun. Kulağım kiriştedir, elim işdedir, 
gözümü oynaştan ayırmam. 

DinHyenlerden birinin aklına gelir: 
- Tek ayağının üstünde şarlatanlık 

yaparken öteki ,ayaiuım üzerinde de se
kiz yalan kıvırırsın .. 

Demek ister, fakat acemı prlatandan 
sıra bulup diyemez.. acemi p.rlatan de
vam eder: 

- Darvenle Bergsonun felsefesine ge
lince onların felsefelerini hiç beğenmem. 
Darvenden tam yüz yirmi cild, Berg
:;ondan yüz altmış sekiz clld eser oku
dum. Bütün bunlar bana onların bilgi
sizlikleri hakkında hüküm verdirdi. Dar-
ven daha ziyade cemiyetçi, Bergson da 
ferdiyetçid.ir. Fakat yanılıyorlar. Ferd 
ve cemiyet bahsinde en doğru söz benim 
söylediğim söz olacaktır. Yakında bir e
ser yazıp bütün dünyaya ilin edeceğim .. 

Ferdin cemiyetle olan münasebeti 
hakkında o kadar esaslı fikirlerim, o ka-

Sokakta yürürken yanwra yürüyenin canına tak der ve nihayet bir yerde , titı 
ayağına bastığı vAkidir. O zaman bir - lira aylıkla bir iş bulur. Bu iş liaiett• "•~ıo 
denbire çenesini açar: yin bir Utibliktir. ; .. 

- Dünyada nasıl adamlar var, yürü • - t~e girdim. 
mesini bilmiyorlar. Ayağıma bastı, aya
ğım koptu, ayağım kırıldı. Of ölüyorum. 
Beni öldürüyorlar. 

Etraftan koşuşurlar: 
- Ne oldun, ne var? 
- Ayağım kırıldı. işte fU bana alık a-

lık bakan adam ayağımı kırdı. 
Ayağına bakarlar. Ayağında kınk de

ğil, ayakkabısının üzerinde toz bilt' gö -
remezler. Öteki pşkın şaşkın: 

- Bilmiyorum. der, o benim ayağıma 
bastı. 

- Daha da iftira ediyor. Polise gidece
ğim, dava edeceğim, on beş seneye, yüz 
bir seneye mahkılm ettireceğim. 

Niha)'et iş anlaşılır, acemi §arlatan ya 
azar işidir, ya dayak yer, fakat her neye 
malolduysa · o gene memnundur, çünkü 
şarlatanlığmı yapmıştır. 

Acemi şarlatan tramnyd• kondük -
törün: 

- Bilet baT. 
De~ini hakaret sayar. 
- Böyle mi bilet kesilir, bu ne kaba -

lıktır. Size böyle mi öğretiyorlar? 
Cebinden defterini çıkarır, kondüktö

rün numarasını yazar .. 
Ben sana gösteririm. Bugün

den tezi yok direktörle konuşu

rum .. Sizin gibileri burada tutanlard~ 
'kabahat .. bizim halk halk değil ki, uyu· 
şuk, ben Viyanada, (Viyanay:t gitme -
miştir. Pariste (Parise de gitmemiştır) bu 
lundum. Oralarda böyle kaba hareketler 
yapan kondüktörleri linç ederler. 

Tramvaydakilerden birinin canına tak 
der: 

- Ey, sarlatcnlığa lüzum yok, sus ba
kalım. 

Der .. sorarlar: 

- Nasıl bir iş? 

Girdiği yeri söyler: , 
- Islahına ihtiyaç varmış, beni ıııil 

nasib görmüşler .. 

- Ne aylık alacaksın? .-
- Çok bir şey değil, şimdilik dorl · 

lira.. . ~ 
Acemi şarlatan işe girdiğinin ilci~r· 

günü dosdoğru müdürün yanına çıtc °' 
O, yer göstermez. Fakat acemı ptla.t' 
koltuğa oturur: 

- Bayım, der, sizinle açıkça ıcon"::. 
mak isterim. Bu idare ıslaha muhtB)_~ 
İyi ki bir tesadüfle ben buraya geld~e# 
Şimdi idarenin ıslahı için lazım ge ~ 
hususa tı size: ar izi a.rnik anlats11

,,,. 

Bir kere burada bir alay memur \•· 
Onların hepsi lüzumsuzdur. Bir ben tJ. 
fiyim .. bütün bu işleri yaparım. 1181 .. 

·O"' açık konuşuyorum, size de mwnı ) Ol 
Sizin yaptığınız iş de nedir ki.. ,,ntl 
ben yaparım. 

Acemi şarlatan o gün kapı dışarı ' 
tılır. 

- Ne oldu, hani işe girdindi? 

Diyenlere cevab verir: ti' 
- Bir günde tedkikatınu bitirdi:rt· 

porumu verdim, :ve ayrıldını. 

* S
. ....... ,.. 
ıze acemi şarlatandan bahsettı,... ~ 

cemi şarlatan gülünçtür. Çünkü şarl~, ıe 
olduğu bellidır. Fakat usta ı::arlabfl 0 

• ırı 

değildir. Korkunçtuı. Çu.ıkii şarl:ı 
olduğunu bcllı etmez! 



,000 lira işsiz bir Japon intikam 

terzinin karısına· çıktı <&ı !!11~~!/fad., 
~ halk kütlesi ile, derin bir uykuda uyu-

Mısır Kralının düğünü 
için hazırlıklar 

' Şazty 1' linci sııyfcıda) ı -Tevekkeli, diyor, cGarib kuşun yu- yan bir memleketti. O tarihte Japon im-
Jlpıia ~ iki .yabancı insan tara- vasmı Allah yapar!• dememişler. paratorlarınm adlan var, fa.kal, hüküm- '(Bqtarafı 1i11d1ayfcda) Selimin kaftanından kopye ettik . 

._ .. ._~ n bu zıyarete henüz mana Sonra zevcine dönüp soruyor: ]eri ,oktu. Bugün dünymm en büyiik - Hangi saraydan 1 - O sofra örtüsünü bitirdiniz mi? 
~ ll&l-~r nazar boncuğuna - Doğru söyle... Tayyare biletı aldı- nüfualu ,ehri oı. Tok)'amuı ~ - Mısır kralı Majeate Faruğun sara- - Gönderdik bile! 

'h.--n Dlasum. bir merakla bü- ğımı duysaydın kızmaz mıydm? küçük ve sakin bir Japon fehri olan Ye-= .. DO.iünde mavi renkte kap - Ne kadar zamanda tamamhyabil. 
~ ~u kenara çekerek, kapı- Zevci samimiyetle itiraf ediyor: do varch. o r.unanlar Japenya, dlllyaya yalnız kra1m en yakın m~tiniz? 
'8ıı~ d Ve tecessüsle: - Kızardım doğrusu! ve ili•e ediyar: tapalı bir memle~tti 'ft dilnyanm iı;in- ak:radi bubaJarma aid bJr halmnı. Şlın- - 4 buçuk ayda ... Fakat o örtün · n 
~bir ! dedi. - Fakat sen de talihe tfikret ..• Piyan- de küçük bir HİÇ'ten ba§ka bir re1 de- Pdfliünüz kaplarda, kral üzerinde iki senelik iş vardır. Zaman az 

bcı.tan dolabı gibi gıcırdayan go düşmeseydi, bu gece yemek yerie ~ldi. Fanağun en yatın akrabaların- olduğu için, biz yalnız o örtü üzerinde, 
leri1_?_1ktık. Bayan Şaziye, kapı birbirimizi yiyecektik... 

6
, Ayni tarihte Avnıpahlarla Amerika- daa üç prensese aiddir. Bize, yal· i:ç ay hemen geceli gündüzlü tam 60 '--ut bir yorganı ucundan tu- Karısı mağrur: hlar, dünyanm Jaeır kiiiı ziM IOkularak nız ÜÇ prensese yetecek kadar kumaş talebe çalıştırdık. 

biıe ~ğl kadar havaya kaldı- - Bir daha benim yaptıp ifleri hor yerletrnek ve psa \•nnmak istıyor. gönderdiler. Bu yüzden, kumqlar bo- - Acaba, katlandığınız maddi külfet 
'~~defa: görmiyeceksin ya? lardı. Para \aaınmenm teklini de, ıtr- zu.lacak diye ödlerimiz patlıyor! de~ bu zahmet kadar ağır mıydı? 
l~r dedi. Zevci gülüyor: dikleri her )'erde halkı ilrtıadl usullerle M•zmn bir ziyafet masası gibi, - O kadar değil. örtüye ettiğimi1 
Gılat& ~dan, dar, fakat aydınlık - Haydi, haydi ... Eter bana dan11ma- soymak, aldatmak, kendi emirleri albna etrafına 2S genç kız alabilen bu uzun bütün masraf yalnız.. .. 
ı.c. Pencere kenarına seril- dan yaptığın her ifden böyle karlı çık- sokmak siyuetl tepil edenll. Bindi, çı- ve enli lnımap hayretle bakarak sor • Ben bu: cYalnız!> m arkasından: 
~\>arlak bir yer minder üze- s:ıydık, §imdiye kadar milyarder olurr :ni, Çin Hindistamm birer 1:ıUel' nüfuzları dum: - 100, 200, azami 300 gibi bodur bir 
~ç bir erkek, hayli uza. duk! ve hiikllmleri albna alan. Avrupalılarla - :Bu kap mı? rakam umuyordUlll. Fakat mekteb S .,,_.!_~kaşıyarak, bizi fiibheli cKader, gi§esinden aJdılrlın 1'1933 nu- Ameritalılar için, henüz kapalı bir :mem- - Evet!. müdiresi gözünü kırpmadan ilive e t.: '--m, selimladı. Gözlerile is- maralı biletle -15 bin lira ka7.ADAn Ya- leket olmak iare Uzakşarlcta yalnız bir - O halde prenseslere çoıc uzun ge- _ 3000 lira tuttu!. Ve bu hediyeyi 

'&...~Zevcesi: kub, Albert, ve Anımı :lliınlerind.eki tlç Japonya lralnnfb. Ondan da memlelret lecek.. ı 
~e k k v_,_··· Vakıl bplamı uzunluk- ısmar_ıy~. prenseş, ha!li. cömerd dav-"--· onuşmat istiyorlarmış! orta ta, Yüksekbldırımda, 189 numa- kapılarının kenclilerine tamamen açılny. - .-.,,~ randıgı ıçın talebel ektikl . 
~ ralı somyacı dülrkhını i§letmektedirler. sını btiyorlardı. lan üçer buçuk metredir Fakat pren- ' errmıze, ç en 
, ~e hiddet te b.rlŞDUf bir ıüb- Paralarmı alırlarken, yanmda bulundu- 1854 de ilk defa olarak MI kaplları A- sesler, ~~. ettfiiniz tadar uzun boy· :!~:~!ı~~~~cek derecede yar• 

-.1ıııı....._ lum cKader. gifMl sahibine: merfbhlar 210daclılar. Gmaila birinde bJr 1'ı deliluu---. 
'~calrmnız! - Biz, diyor, ı.a ifden çoktan ümidi Amerikan filOlll, Amerikah tüccarlara - Şu halde, bll kapa fuJa pien ta- - Şu halde, bu işlemeli ve kıymetli 
' ~llbet Oha! bsmiştik. Çünkü 1lizim lt:aWınmdan, ne iyi muamele edllmedillndes dola~ Ja- raftan ne oıw.Jr? yaygı kral Faruğun aofrasmdan evveI. 
Lı..'. dedi; bir tayyare biletiniz o- zamandır, devlet kutu dejil, tarla kutu pon sahillerinde göründll ft Japonyaya - Usulü ft'Chile yerde liiıifuec;ek! bir çok büdcelerin açığını örttü? 
... ~ bile geçmiyordu! bir ültimatom verdi, Japea.Ja bu filt.1- Güldüm~ - !!.. 
' ~ ika( bir eda ile cevab verdi~ Mektebinden aeçen sene dlplomumı matomun karpanda boynunu bUktü ve - Şu haldeı bu işlemeli ve ağır etek- - Şimdi işlenmekte bulunan kaplar 
~r? Bizim tramvay bileti a- aldığını söyliyen genç doktor 1timraıun Amerikalılar ne istedilerse cEyvallab~. leri sürükltyecek olan narin prensesler ~e kadar zamanda tamamlanacak? 

.. ~~ bile· yok. Tayyare biletini ve hemfiresinin cZengfn> glfemıden al- dedi. Fakat, )'afadıklan tptıidai bayat bir hayli yorulacaklarl. : . - Bir ayda ~ 

.~ lf lit '&lZ bulalım? dıklan bilete de 45 bin lira VU?1DUf. içinde, derin bir nefis izzeU tqıyan J~ Ve sordum: :umuyorum! 
'' bı.et nıeraklanmı§tı: cZengin, gişesi sahibi, talihli karde§lere: ,POnya, bütün kapılarını eenebilere kar- - Bu sırmayla işlenen desenler de Değerli ve çalışkan muhatabıma mu-
Q ~ Seracıeddin değil misiniz? - Şimdi, bu lieabcla obmylllı parayı şı kapalı tutabilmek için, iptidai bir sev- Mısırdan mı gönderildi? vaffakiyet dileyerek ayrıldıktan sonra 
~ Vkaımzda kalan. Bayan Şa- ne yapacakaıııız? deıJiııce, lllDÇ •e .- ki tabit içinde llltlcadelecle devam etti iti - Hayır ... Onlan Topkapı sarayın- tesadüfen öğrendim ki, Maarif VekA-
~~uz varlığını, sevinç dolu vimli doktor kahkahayla ,aıcta: .bu mücadele Ollua yeniden, ültimatc:an- dan aldık! leti, Beyoğlu akşam kız san'at mekte -

' ~ hatırlattı: . - Kim demiş hembda olJmyan para !arla karplaşmasmı mucib oldu. Beş, on Resim modellerini hep oradan seçi- )>ini, gösterdiği bu. muvaffakiyetten do
~ 1'1:·.•et ..• Biletimiz var bizim! diye ... Billihi, size verecelfm bahfill sene mücadele, tehdid, tazyik devam etti yonız. Mes'1l e1imizde işlenecek 40 ka- layı al.tın madalye ile mükifatlandıra-
' ~tlennıitµ: bile, santimine kadar hesabladım ve nihayet, o amanın da en büyük dt>- dar mendil var. Gene kralın düğününe caktır. 
"-~;or musım? Tayyare bileti cZengin. &i§eai Ahibi. hayretinden, niz devleti olan İngiltere, peşine, Jl"ran- yetiştireceğimiz bu mendiller HWTem Diinyaıun en m.üşkülpesend imanla-

saydığı ellilik bmktonlarm aclemni Pli- sanın, Holandanm, Portelı:izin gemileri- sultanın knIJandıgı· mendHJerin tıpkısı nna eser 'lıu..dendirebilen bu müesaese-
~ \t~ .~~: rarak dinliyor, •e ıenç doktor, anlatı- ni de takarak J'aponyaya müttefik 'bir olacak! nin göğsü, hlç şüphe yok ki, bu mülıA-
't ~ ~·:ü· ·. _ )IOl'du: filo aöndedi. s.a ftlo bu :memleJıetin b- Za~ kral Fa.ruP işletliğimiz ~ f.atm şerefine çoktan Iayik olmuştur. 
'~ -Ayıb değil ya? Ben her •"I bilet alı.. pılannı zorlamak ve bilhua o zamaıım örtmünün clıeaenlerini.de,. Ya~ aıltan semm Tna 

'1'1.t bize mi çarptı yoksa? nm ve her kefideden. evvel de, çıkacalr gemiciliği için fnkalide ehemmiyetı 0 • __.._ ......... ..,._.,,. ... _...,,,.. -

' 'l'._ "~et bu.. sefer sabredemedi: ikramiyeyi kapnnnı flÜi, Beler yapaca- lan Şimon.oski ı.otumı. llÇtlrmak tiz~. J a 1 1 1 
"""l't bin beı yüz liraya sahih ğımı kemali ciddiyetle hesablanm. Her- Cenubl Japonyanm bütüa. sahillerini teh- p o n a r a n g ı• ı ı• z 1 e W' 

"'1e kesin bir manisi Vll'. Benimki de bu. Ce- didi altına aldı; 'boğazı ~tırdı, Japonya- 1 
~ ..... ~ı müjdeyi alan zava!Jı binden çıkardığı kiçük kajıddan, henüz yı el& nüfuzuna rlmetti. 

A~ bir korkll atlatır gibi sa- eline almadığı bu ikramiyeDill de hesa- * ıarasında bı•r haA dı·se d h 
-~ sandalyeyi vaktinde yetiş- bmı okudu: Bir g(ln, bir l"ransız gemisi, bir J'ran- a a 
~-,.. ihtiirıal, çenesine yumı;uk .- 1000 lir~ bir llell~ Wyenehane ıız tilecarma. tecavüz edildiJi için, Japon 
~ır boksör eibi yere serile- kiraaı. .. 1000 liram Jwmtire amma bmı- sahillerinden birine bir filiks içinde bir (Baırtanıfı 1 t.ci aıgfmla) . 2 - .Tapon aleybdan wısurların kon-'ç nedense, hayretten kurlu- kaya ... 1000 lirası muayenelamıeyi dile- kaç asker gönderdi. Sahilde bet an Ja- Dütün cebhelerden aynı ıamanda şid- trolü , 

~ ~ dunnuyordu. Fakat çok zevk- mek için almacak yeni eşyaya ... 500 11- pon, iptidai Wr milli~ tkrnusa ~ detli bir mukabil taarruza geçecekleri :f - Çin ile Japonyanın iktısadi me-\. -~li bir buhran ıeçiren rası muhtelif borçlara. 200 lirası da ili- ve geminin toplanndan lorknuyaıd bu anlqıbnıştır. sai yapmalan. 
t.:.~ oJmap ihmal etmedi: ze .•• Geriye ne kaklı? filikadaki uhrlae hüeum ederek bun- Tokyo, J.Z (A.A) - Dmıkii m,ara- . . . . 
""'~ ıeı Şilzif ... Ne olchm? Ne- - 800 lira... lardan bir kaçmı &dürdüler. Derhal top- torhdr konfeıaıı.smm neticeBinin neşri' İngıliz MJBll ,.. ... Japea bayniı 
"ı ılL.. Sevimli dokter am-ek ... kırpıyor: lar harekete ıeçtt ve J'ran11zlar oa.yL hakkında kabine tarafından ittihaz e- Şanghay, 12 (A.A) - Beş İngiliz 

:\:: ~ içiilde kendini toplıyan • - O da ihtiyaten eHef Naci Sadvlla1& hAJdm oldular. Derhal bir Oltimatam da-~ olan nihai karamı Jtafta ni1ıa- römorllöriinilJ:ı on iki de mavnanın Jit. 
~ locaspa boynuna unlar- ha: cBu tecavilztl )'&Panlarm idam ed1L yetinden ve,almd önümüzdeki hafta ponlar tarafından müsadere edilftS 

'lft Bir 'lllldl'Z 11% Jta•ın meleri lh:ımdar!• dectiler. Japagyanuı 'bidayetinden evvel ittihaz edilmesi Japon bayrağı çekildiği haber alınma-
~ 0ldaın? ıı.,tm mi wr? Zen- DBıapga Çarpaealıınıı o •1DM11ri hmlt lriiktameti. buna da~ betlenilınektemr. ~ ~ İngiliz bahriye makaınata 

, " •1.c •• D&t 'bin bet yüz liram (Bqt.nıf& ı t.d -.,/tld&) nıı.hhı dedi w Pran..m tanfmdwtt SoD teklif Japon amiralliği nezdinde şiddetli pıo-
8.ı... çm birfncitepinlll iCaau• cllhıyamız mfterim di~ pterilm lrir dflzöne Japo- Tokyo, 12 (AA.) - İyi haber almak- ,testoda bulunmuştur. 

-.... ~ hnetth var mı? az kaJmı biı;. çarpıpnaya maruz kala~ nun eDerine, muile, birer bıçak Yerdi ta elan meJlafil, imparatorluk konfe- Bu teşebbüsler nıeücesin~ hüviy.ai. 
ı -:-"ıı ~ ya? Dllf. Bu çarpışma,. vttcude pttrmek 1- ve bunlar da afızlannı açmadan. tek bır rama miinuebeti1e Jriildbnetin Şan- tedııit edilm iki İngiliz ıünmkörünılm 

&
Ye Gülfen, önünde durdu- zere olan da ldlçüd1k bir .,,are imİf. itirazda bulunmadan, yere oturdular, bfr K.ay..şek'e bir teigraf göndeıeıek i1tti- Japcın bayrağı indirilerek )Ceniden fn. 
fiatündeki küçük çekmece- Birincitepinin 25 iade 8 keç&eiik aey- küçül: masa üstüne kormlan luçatlan llUD aonunda gönderilmiş olan Japon gilh ~ çekilmiştir. Diğerlerinin 

~ tttrt;.n eDerile karlfhra- yare, harekete geçmfftf. A..tronomi dün- birer birer abp brmlarmı deştiler 11e tekliflerinin kabulü ip. kendisine ye- nerede buluriduğu henüz belli değildir. 
, h..ı...'buıctu ve bi% bilete, bir bana yası teliş içinde idi, ne yapacağını 18_ yavq ,.vaf, barsaklarım baCaldannm ıU bir mühlet 'fflmit eWuğunu iıltihba-- •--' _.1:.ı .. -ı.;..ı 
~ .. . şırmış kalmıştı. Zira leYY8re. hattı müs- önüne döke diib öldüler. ratma atfen beyan etmektedir. Bu AffiU. .uuen !r'.l&A&.aer 

, "ıı......-=. numara 17933 mu? takinı isti.kametinde dünyanwıa doğru Avrupamn prbmdati l'ruısamıa pn mühlet, bilime! son mühlet olacak, tek Tokyo, 12 (A.A.) - Tebliğ: Shantunı 
~ ~! gelmeğe başlamlfb. Zler bu vufyet böy- ve şerefini Asyanm şarbnda müdafaaya liflerin kat'! surette reddi, :imparat.or- ~yaletinae, Tsinan • Tsingtao demieyo-

~ ··• talüıliiıin tA kendisiyim o le devam etseydi, aJJı"larm g&mediği bir ınemur olan Framız bahriJ!e tabi.ti, ken- luk tonferamı tarafmdan tebrrür et- iu üzerinde Japon ordusu, yekctiğerhli 
~ . müsademe vukubulacak, belkf de kıya- di anlayışlarına göre vatanlannı müda- tirilmiş olan tedbirlerin tatbik mevkii- müteakib, 8 sonkiıiunda Tsingchow ~• 

let~ıen kahvelerı içerken met kopacaktı. Fakat çok fiikür kf, sey- faa etmek istiyen bu baGt Japmılann bu ne konulmuuu inta'c eclecektir. .9 sonldmmda Changt.o şehirleriııi if-
~kat.. ~ni gö~erimi Y.~a yare 800 bin kilometre mesafede seyrini suretle ölüş faciasını seyrediyordu. On Şan • K-. . Şem mukabil teklifi gal etmiş ve şiddetli muharebelerden 
'~ mut.ehaa&lS etmıştı: değiştirerek geçip gitti. ikinei Japon da 'biraz iitedıe, ayakta dur- Tokyo, 12 (A.A.) - Şark meselele- sonra 11 sonkanun sabahı Tsiıwı'ın 190 
~ Şazi~. zevci terzi ~- Bu felaketi keşfeden Heidelhrg rasad- muş; bir saattmıberi ommla berah@r hu tindeki ihtisar ile maruf olan Sunkonı kilometre şarlrmda kiin Weihsien'i .,_ 

S bir dan bir müddet evvel, hıç- hanesi azasından Dr. ~inmuth'dur. Bi- facianın kar§lSlllda idi Sıra kendisine Yoshioka, Kaizo adındaki mecmuada gal etmeğe muvaffak olmuştur. 
)lt kavga. esnasında bır arka- rinciteşrinin otuzunda utr.fotograftk gelince, ilerledi, yerini aldı. arkamıdan şöyle yazıyor: Çinliltte miihU-,.t ':11

§. Üç ?dır yattığı ha- b~r cam üzerbıde uan bir çfzgı görmüş.. elbiselerlni çıbnh. tl'stiinde bıçak dmm -~-TrKaayu-=nn~ı sonUmındaJapon hükt!i~tinne ş.n.n. .... y, 12 (A.A.) _ Bir J.nn. 
IGııdUr sekiz gwı evvel çıkmış. tü.. Johannesburg ruadhanesinin de al- masa,.a onun da örıtine ka,duk!an -- .:un !5~ -..--

1.. ı~ de, fstanbulu. altüst ettiM dı~ ı,-.ografta a-ı Pi,.gi- _ _.lanmı..+-. man, ötede, heyecandan nıomnor Gbnn• ._a....ı .. ı..~ sulh tekliflerini ~rmic::- membaından bildirildiğine göre, Çia 
'llt "t'! fi• ga U' J&U. I- J- .1-· <j•U. ""79 tir:-:-.gL...uuu a- 'ı hükiiınetine gönderilecek olan üç bin 

ll biı-Yerletememış... İngiltere astronomi cemiyeti reisi Da- sesi 1mılımf Pranmz zabiti. bu alhane 
...._ · . kadıncağız olan zevcesi, vidson bu hususta -'yle de-ı.tir: Ayinine benziyen faciaya ar.tık taham- ı - Şimal! Çinin askerlikten tecri- kamyon Horıgkong'da toplanmış bulun-
"'1'fktırc11~ :ır- .. Uj'~ mül' -..:ı-~L· Ant '-'- '-----ıa, '--- - ll aktac:br .._,_ -·· al paralarla, üç ay kıt - Reinmuth ismini vermlfmiz. bu mi- -.ı~ uu-~ uu ....... dL J • 

ı. .. ~i, fakat şiındi onun da e- nimin! seyyare ile müsademe olsaydı, ikinci Japonun ölmaine lüzun:ı blmach- Diğer taraftan Çin ordularma aicl 
, ~e ~ kalhıam1,1. Dört gün ev- çarptığı yerde yiızlene Jr:ilometre ınU. jı emrini verdi. O zaman • ikind J•- :intlbm alıyor. imparatorun huzunında 500.000 ton mühimmatın şimdiye b
-~ aa..,,_ bakan bır komşusu ona: rabbaı geniflijinde bir delik açması muh- pon, alcbb emir tlzerine Jl!rindm kalktı, akdedilen soa meclis, cAte§e devam!. dar karadan Kowloon'a sevkediJmit 

'l>ft ;;:na! cfeınlf, yakında e}me temeldi. Seyyarenin tosladıfl nokta mes- hiçbir heyecan ~ Te J"ran:- emrini verdi; On ildnef Japonun tanın- olduğu bildiriliyor. 
' ~ leyJe feçecek! kıln bir yere tewlftf et9e~i, herhalde sız zabitinin yanmdıan seçerken cma iP- dan yetfşmfJ olan bugünkü Japonya, t.T- Tokyo, T2 (Husust) - Ç"ın hüklime-
~ re hıanan saf kadın: müdhiş bir fada ile brşılapeaktık. 1908 ne hakaretle bakmayı llnubmyarak ıe- zakşar'ktan beyaz ırkı kovuyor. Kovulan tinin Tokyo elçisi Japonyayı bugünler-

eliıne toplu para olsa oJsa de, bir haceri lf!D'lavl Siberia dağlanna çip gitti... beyaz ırk, beyaz ırkm, top ve tiifek kuv- de terkedecektir. 
~ :.ıebntrr demiş, ve hemen o çarpmış, binlerce hayvan ölmüı, orman- * vetfle insanlan esir gibi tullanmak isti-

t im '1 n IOn beş liranın bir bu- lar yer ile bir olmuş, evler ve ağaçlann Bu hikaye Japonyanın IUb milletlerile yen kısmıdır. 
~ ~elt bir bilet almış. Fa- yerinde yeller esmişti. teması tarihinde çok meşhurdur; denebi- Eğer bu tarihten ve bu kıssadan bir de 
~ 

0 
zevcine haber verme- 1932 de, arzın 7 milyon mil uzaklığın- lir ki, bugünkö Japonya, )'elm!J sene hime almak Jbım teline diyebiBriz ki, 

.., 4- nun! dan geçen bir seyyare dolavısile bu gibi sonra, bu on, ikinci Japonun neslinden dünyada insanlığın en basit haklarına 
tıbı aır:ınanımızda havaya para hadiselerle sık sık karşılapcağı~ızı söy- yetişmiş bir memlekettir. Bir zamanlar, ri.,.t ebnebizin, demir ve atılf kuvve-

' Dıı? diyerek keııdısinP. lemiştim. Kehanetim doğru çıktı. Bu se.y- Avrupalılardan en büytik hakaretleri tine dayanılarak yapdan ml6mlerin ce-
lct•tı Pa ~kuyormuş. Hemen tes- yareyi birkaç sene görmiyecefiz. Ondan görmilf ve on\aruı her ittedikleıine c:&y- zaa lalmanna imkAa ,oktur. Yedi yıl, 

' arın 3~ lirasını Bayan sonra yeni baştan ınüphede etınek mec- vallahi• diye boyun eğmif. barsak1aruu ~tmif yıl, her neyse, bir gün ge~ maz. 
'-ren conıerd kadın · buriyetinde kalacdız.• yerlere dökmiif olan 1ıMı millet, ~ It.mlar zalimlerden intikam ahrlaf 

Mısır parlamentosu ıubatta 
feshediliyor 

Kahire 12 (A.A.) - Siyasi mehafilden 
alman malumattan anlaşıldığına göre 
Mısır parlamentosmıun üç §Ubatta fes
hine zaruret hAsıl olacaktır. Bu takdirde 
)'elli .intihabat anayasa mucibince feshi 
tatil> eden iki .y içinde yapılacaktır. 



J2 Sayfa 

" Son Postan nm 

H fk. Y•"·~.---
Bizim meslek hariçden güzel görünür. 

Hani bir çok kimseler ellerincen gelse 
bizim yerimize üst-a para vererek çal!§ -
mıya razıdırlar .. 

Öyle ya .. düşünün bir kadın var, ho
şunuza gidiyor, beğeniyorsunuz, seviyor
sunuz; onun için, içiniz titriyor. Elleri • 
nizle saçlarına, yüzüne değil, elbise • 
sine, eldivenine, yahud da çantasına c1o -
kunabilseniz, dünyanın en büyük zevki -
ni duyacağınızı sanıyorsunuz .. 

İşte o bize gelir .. biz saçlarile saatlerle 
oynarız. Elimiz yüzüne, dudaklarına de • 
ğer.. Gözlerimizi üzerinden ayırmadan 
istediğimiz kadar do:(a doya bakabiliriz. 
Mesleğimizin bu taraflarını bilirsiniz .. 

!akat bilmediğiniz tarafı da var. Ne de
dim de kadın berberi oldum. Bilmem ki .. 

Size hikayemi anlatayım .. henüz genç 
sayılırım değil mi? .. Bundan yedı sene 
evvel daha gençtim. Beyoğlunda gene bir 
kadın berberi yanında kalfa olarak çalı -
şıyordum. Şimdiki gibi o zaman da şöh
retim vardı. Bize gelen bütün kadın müş
terılcr saçlarını benim kıvırmamı, yüz 
tuvaletlerini benim yapmamı isterlerdi. 
Bu işlere elim çok alışıktır. Hangi yüze 
hangi renk pudranın, rujun sürüleceğini, 
hangi saç modelinin güzel gideceğini bir 
anda kestirir, derhal işe başlar. Ve müş -
teriyi memnun ederim. 

Tenha bir gün; genç, sıkılgan bir kız 
gelmişti. Ya on dokuz, ya yırml yaşında 
idi. Elbisesi, mantosu, şapkası fena değil
di ama, pek de güzel sayılmazdı. 

Bu tarzdaki müşterilere lJiz çok ehem
miyet vermeyiz .. Fakat ben bu genç kı· 
zın yüzünü mü beğenmiştim, sıkılganlı -
ğını mı beğenmiştim. Yoksa gelirken yü
rüyüşü mü hoşuma gitmişti. Saçımı kı -
vırtacağım, dediği zaman :.esini mi tatlı 
bulmuştum. İşte bilmiyorum. Her ne ise 
onda hoşuma gidecek, beni çok güzel 
müşterilerden daha alakadar edecek bir 
şey vardı. Koltuğa oturttum. Bize çok na
dir düşen, boyanmadığı halde altın rengi 
olan saçlarını büyük bir itinayla kıvır -
dun. O istemediği halde: 

- Yeni müşterilere biz bunu hediye o
larak yaparız, deyip, yüzüne biraz krem, 
biraz pudra sürdüm. Dudaklarını boya -
dun. Kirpiklerini kaldırdım. Esasen gü
zeldi. Benim yaptıklarım da onu bir kat 
daha güzelleştirdi. İşi bitip çıktığı zaman 
bir bebek kadar güzel olmuştu. 

* Biz biraz da çal çeneyizdir. Müşterile-
rimizin en konuşmıyanlarını bile konuş
turur, yaşayışlarını, vaziyetlerini, kimin 
nesi olduklnrını öğreniriz. Kimi yalB:D 
söyler, yalan söylediğini anlarız. Kimi 
doğru söyler. 

Onun ikinci gelişinde idi. Bütün vazi -
yetini öğrenmiştim. Babası ölmüştü. Bir 
annesi vardı. Kendi bir kadın terzisinin 
yanında çalışıyordu. Eline ayda kırk lira
dan fazla bir para geçiyordu. Güzel gi -

SON POSTA 

BiR liRAY 
Yazan: 

İsmet Hullısi Pirinç fia tları yüksel~ 1 
Romanyadan başka Almanya da pirinç almak isöj 
fakat istihsalatımız az olduğu için bu ta leh karşı lana ~ 

Yeni anlaşmadan sonra Romanyaya plrlnç 
Jhrac edeceğimiz hakkında piyasaya yayılan 
haberler fünhıe pirinç piyasası canlanmış
tır. Plrirn .. ı..n nevine göre 18 kuruşla 32 kuruş 
arıısında olan toptan fiatlarında, birkaç gün 
evvelkine nazaran bir kuruş yükselme ltay
dcdllmiştir. 

Almanya da memleketimizden pirinç almak 
üzere talebde bulunmuştur. Pirinç mahsulü 
ancak yerli ihtiyaca kifnyet edecek derecede 
o!duğundan ihracat tacirleri Almanyaya pi
rtnr göndermemlşlerdir. 

Danimarka ile bir tasfiye 
mukavelesi . yapıldı 

Danimarka ile aramızda, Türkiye Cumhu
riyet Merkez Bankasında Danimarka lhracat
cılarına aid olmak üzere blrikmlş paraların 
tasfiyesini kolaylaştırmak için bir protokol 
imza edilmiştir. Protokola göre, Danimarka 
ihracatcılannm alacakları, Türk şarabı ve 
halıları fhrac edilerek tasfiye olunacaktır. 

Protokohm imzasından enel başlanmış o
lan takas muaıneleieri, o zaman mer1 olan 
hükümlere göre bitirilecektir. 

Danimarka ile aramızda aktedllecek tıca-
- Ne güul, o btmim. onu ben seviyorum!:t derdim. ret ve klirlng anlaşması için yapılan müza-

yinmekten hoşlanıyordu. Tahsili pek az -ı da bir erkek vardı. Ben bir kadının saç- kereler de hayli ilerlemiş bulunmaktadır. 
Muvakkat bir zaman için tnkıtaa uğnyan 

dı. Daha ilk mektebin dördüncü sınıfın- larını boyuyordum. müzakerelere, Danimarka maslahatgüzannın 
da iken babaSı ölmüş, bu yüzden okuya- - Şimdi biter! Yunnnlstandan avdetinde denm olunacak:-
rnamıştı. Dedim. Ve erkeğe baktım. Gördüğüm 
Kafamın içinde onun gözleri kadar par- bir adamdı. Onu bana bir gün göster -

lak bir şimşek çaktığını zannetmiştim. mişler: 

Ben enunla evlenebilirdim. Vaziyetimiz - Bol paralı, demişlerdi, parasile her 
birbirine denkti. Fakat nasıl söylemelF istediğine muvaffak olabilir .. 
Ne yapmalı? Bunu uzun uzun düşün - O erkeğe döndü: 
düm. Ve nihayet kararımı ve;dtm. Söy- - Ne dersin bekliyelim mi? 
liyecektim. O muntazaman geliyordu. Erkek yüzünü buruşturdu: 

Ben de her gelişinde: - Nişanlandığımız günü de burada 
- Seni seviyorum, benimle evlenir mi- geçirecek değiliz ya.. haydi gidelim. 

sin? demek istiyor. Fakat bir türlü söyli- Elini cebine soktu, bir lira çıkardı: 
yemiyordwn. Niçin tereddüd ediyor - _ Bahşişiniz! 
dum? Muhterem hanımefendilerle alay Dedi. 
etmekten çekinmiycn küstah berber kal-
fası bir terzi kızma: - Ben blr şey yapmadım k! .. 

_ Seni seviyorum! Diyecektim.. fakat diyemedim. Ben çok 
Diyemez miydi? Bilmem sevgi bu mu- şey yapmıştım. Benim, üzerine titredi -

dur? İnsan severse sevdiğinden çekini~ ğim, seve seve süslediğim kızı o nasıl 
mi? .. Her halde öyle olacak ve ben sev- parasının kuvvetile alıyorsa. Ona; nişan
diğim için ondan çekiniyor, ona sevgimi lısmı, olduğundan bir kat daha güzel gös
söyliyemiyordwn. İki sene böyle geçti. termek için bilmiyerek sarfetmiş oldu -* ğurn bütün emeklerimi de bir liraya sa

tın alıyordu. 
O geldiği zaman hep ben meşgul olur-

dum. Onun saçlarında, yüzünün tuvale - YARINKİ NÜSHAMIZDA: 

tinde küçük bir kusuru hoş görmezdim. Kadın kurnazl ı g"'ı 
En ince teferrüata kadar dikkat eder, 
öyle süslerdim. 

İş bittiği zaman, yetiştirdiği nadide bir 
çiçeği seyreden meraklı bahçıvan gibl o
nu seyreder ve içimden: 

Çeviren: Faik Bercınen 

l\'lanisada metruk bir çocuk bulundu 

Manisa (Hususi) - Tevfikiye mahallesinde 
fabrika kapısının önüne dokuz aylık bir ço

- Ne güzel O benim, onu ben sevi 
yorum! 

Derdim. 

- cuk bırakılmıştır. Etraftan görenler çocuğu 
al.lrak önce kahveye get1rmlşler, çocuğun 

kime aid olduğu bir türlü anlaşılamamıştır. 
Bulunan çocuk zabıtaya teslim edilmiştir. O benimdi, onun güzelliğini biraz da 

ben vermiştim. Onu kendim iç!n saklı -
yordum. Benimdi ve benim olacaktı. 

Dursınıbey ibükiune& doktorlulu 

Balıkesir (Hususi) - Açık bulunan Dur• 
sunbcy kazası hükfunet hekimliğine Bahçe 
hükfunet doktoru Hüseyin Hamid tayin edll

N e fena bir günmüş. O geldi, yanın - mlştır. * 

ur. 

Elma standard nizamnamesi 
tatbik mevkiine geçti 

İhrac edilecek elmaların standard vesaı
resine ald olmak üzere hazırlanan elma lh
rac nizamnamesi tatbik mevkllne geçn\.iştir. 

Elma ihracatcılan, Suriye ve Mısıra lhrac 
edt>cekleri elmaların bu kayıdlardan bir sene 
müddetle muaf tutulmasını istemektedirler. 
İhrı:ıcatcılar, bu muafiyetin temini için Tica
ret Odasına ve İktısad Veklle\tne müracaat 
etmişlerdir. • 

Ticaret Odı:ısı, nizamnamenin tamamen ve 
bil!ılstisna tatblkı hususundaki nokta! naza
rında ısrar etmektedir. İhracatcıların müra
caatJeri Vekfilet.ce tedkik olunmaktadır. 

Palamut nizamnamesinde 
yapılan tadilat 

Palamut ihracatımızın möralı:abeslne da
ir nizamnamenin bazı maddelerinde, bazı 
değişiklikler yapılmıştır. Yeni tldlle göre i
çerisinde en fazla yüzde ikiye 'lı:.adar peıtt, 

yüzde beşe kadar rüffüı:, yüzde bire kadar 
toprak ve yüzde blre kadar kendisinden ha
sıl olmu§ toz bulunabilen ft içerisinde ko-

ruk ve kapçık bulunmıyan maııar ~ 
turel palamuttur. aJ>fl*. 

Ticaret Odası bulunmıyan mab ~ a 
tısad Vekdletlnce seçilecek, palaıl111 

lıyan bir zat ve borsa bulunmıyan r1' 
de gümrük idaresinin bu işe ayıra ,,ı. 
mur veya icabında bunların yedek! 
trol heyetine dahil olacaklardır. ecek 

Rüfüz namı altında ihrac edll ıl 
mutıar da -her blrl kontrole arzed_il..tlll' 
mut tanelerinden ayrı olmamak P'.; • 
hayet yiızde biri geçmemek üzere 
nabllecektlr . 

Nizamnamede yapılan bu tadUit. 
saninin yirmisinden ltlbaren uıer1 
tır. 

Tıftik, yapağı ve deri satıŞ 
937 yılının son iki ayında Al~~ 

bin balya tiftik lhrac edilmiştir. ıo.OOo 
luk bir parti tiftik de Japonyaya ~ 
muştur. 

Son günlerde de, İtalynya, eh 
mikdnrdn koyun derisi satılmıştır· df

Frnnsa, takns suretjle, fıçılar ı~ıı 
Jamura halinde deri almaktadır. ;J 

Yılbaşından düııe kadar, Rusya,-. 
ya yapağı ihra ccdllmiştir. 

Karab iganın ihtiyaçlal'I 
Karabiga (Hususi) -. Nabi 

iskele varidatı, bir çok kazala~ 
la ve belediyemiz bu cihetten }J#f 
gindir. . 

Pek dar olan iskele önünddi 
o civardaki dükkanların istiınl~ 
nişl_etilmesi icab etmektedir. • .-.1 

iki yıl önce dikilen çam el~' 
rekleri rütubetten çürüyerek ~ 
rer yıkılmağa başlam~tır. :S_ ~ 
yerlerine demir direk dikilmek jel 

mektedir. iskele civan da adeti bit 
be1edir. Sahile ufak bir nhtıJJlr 
küçük kayık iskelesi lazımdır. 
Yangın için bir motörpompe dl .. 

detle ihtiyac vardır. Hele Y~ ..... h 

yüzlerce karpuz arabalannı ~ 
miyen iskele caddesinin genişle 
buranın en bariz ihtiyaçlarındandJl'· 
göze ·görünür ve acele yapıimaSl 
işlerin meydana getirilmesi iÇiılı 
belediye reisi Süleyman 
beklenmektedir. 

"Son Posta,, nın edebi romanı: 34 - İstanbula geleli sekiz ayı geçtiği en evvel evlenmesine ne dedin Selma? - Parasızlık bu zamanda bil~ 
halde beni aramadın öyle mi hain Sel- - Ne diyeceğim Fahriye, Sabi o ka- ayıb. J ' 
ma? dar nadir bulunan bir incidir ki onu bir Selma kendisini çok üzen bU dl';: t ' Bir Genç Kızın Romanı -Adresini bilmiyordum vallahi; kaç defa gördükten sonra elinden kaçırmak rlen fazla bahsetmek istemiy~ ~l 
defa aklıma geldi ama nerede olduğu- istenıiyen adama hak veriyorwn. kadaşlnnnı ellerinden tuttu. .1ı1! t 'i 
nu bilmediğim için bir şey yapama· - Sahi, sen Sabahati hepimizden _ Geliniz bir çay içelim, çocuV.. lı tıe 

Muazzez Tahsin Berkand dun. çok severdin. Mavi kadife perdenin arkBS•. ~·l~ 
- Fahriyeye balanıyor musun? - Ya Emel? salonda bir çok kimseler yerl~ iidı 

Böyle bir şeyi düşünürken için için ediyormuş gibi titrediği aklına gelince Bir adım geride duran bir gölge yak- - O zavallı kız yürekler acısı ... Ga- 1ab ve gazete okuyorlardı. per~ li 
gülümsedi. Selnıa için için güldü. laştı. liba annesi sevdiği adamla evlenmesi- Fahriye, Selmanın hakim oıdu~~ l~ 

- Adamcağız karşısındaki genç kı- - Seni gördüğüme çok sevindim ne razı olmuyor. yerlere saygile karışık bir Jı'J' 
Çok beğendiği müşterilerden biri de zın buranın cpatron• u olabileceğini Selınacığun; Sabahattan gelen ~ek - Sel~a, kalbine ince bir i~~in sap: baktılar. _ utJ ~Uı 

her zaman güzel ve çok şık giyinmiş ununuyordu. Fakat bunu öğrendiği va- tubda adresin yazılı olmasaydı bız de landıgını duydu. On beş gundenbe~ _ Burası ne güzel bir köşe sev· 1 tıııd 
bir ecnebi kadınla birlikte geldiği hal- kit iri mavi göz.lerinde yanan hayret seni bulamazdık . Em~l~en mektub al.~amasının. ~ebebı Ne güzel döşenmi~ •• ne temiz ,,e -tıl til 
de bugün yalnız başına gelerek İsviç- 1şıgıw pek hoştu. K"'t"" h gu""zel· dem k b d k Taf 1 t J k h ·.J.ff ı... · - u up anen ne , e u ımış en:1e · sı a a ma ıçm e- ı if .. hele şu taze çiçeklere baYı.ıw. "'• "it 
ı·eyc yapılacak siparişi veren beydi... - Siz mi? Buranın sahibi siz misi· hayalin hakikat oldu. lecanla Perıhana sordu: p ih d 

1 
teb~· 

Onu niçin beğendiğini sorsalar, doğru- niz? - Öyle oldu; işin içine hayır perile- - Bunu nereden haber ;ı.ldın? S l er an llca~ .ant ttge Fenh ·ye .,et ' 
dan dogwruva bir cevab veremiyecekti, Kirpikleri telaşla birbirinin içinde · b'" h 11 h k"k t ı ş fk t d s nl e manın e erını u u. a rı .Alı .; ri gırerse utün aya er a ı a o a- - e a yazıyor u. en onu a 1 . ·-

1 
k h . ene P,. 

fakat onun yürüyüşünde, duruşunda, çırpınıyormuş gibi titreınİ§ ve sonra bu biliyormuş meğer. mektublaş mıyorsun galiba? ~an 7rr:gnt eme evesıne g 
konuşmasında, giyiniş tarzında onu çırpınmadan yorularak yanaklanna _ Sabahattan gelen mektubda hala- _ Hayır ... Sabi de düğününle çok up o uş u. .. . se 
herkesten ayıran bir başkalık bulu'" doğru ağır ağır inmişti nm sana sermaye verdiği, burada kon- meşgul olduğu için son günlerde Emel- - Burasını ı:al~n. mı doşetti iJe f ~ 
yordu. Kendisine servisi yapan hanıma O günden sonra ckütübhanenin pat- servatuara gittiğin falan hep yazılıy- den bahsetmiyordu; ondan da on beş .. Genç kız neş eh hır kahkaha lıaı 
teşekkür ederken, şapkasını çıkarırken ronu• ile «sevimli ve kibar müşteri• a- dı. Görüyorsun ya bütün havadislerini gündür mektub aldığım yok. du: bf/JJ ~it 
kendine mahsus, fakat çok cazib ve sa- rasında uzak ve sessiz bir sempati doğ· aldık. _·zavallı l\ızcağıza pek aCJdım. - Halam mı? O zavallı Tra nıt 
de bir tavır alıyordu. muş, birbirlerini her görüşte gülfunsi- Üç genç kız başbaşa vermişler, alela· - Onunkisi de artık ka:rasevda doğ· Her ~eyi ben gidib seçtim. ' h'4 

Hele onun bir defa yanındaki kadın- yerek selamlaınağa başlamışlardı. cele ve sıra beklemeden konuşuyorlar- rusu ... Orhanın bu kadar sevilecek ta- Pel"han her köşeyi ayn ayrı~ h 
h konuşurken, her zaman mağrur yü- * dı. rafı nesı? Bahusus bu sırada başka kıs- ka ile tedkik ediyordu. · ıı lteı· 
zünün ve gözlerinin o dakikadaki tatlı - İspinozun son çıkan .:Boğaziçi Su- - İz:mirde olanlardan haberin var metleri de reddetrrıis... - Artık yerini öf1rendim ya; t>ıJ ' 
manasını gqrdükten sonra Selma hay· lan• kaç kuruş? değil mi? Selma başını kaldırarak Fahriyeye sonra hergün buradayım. ·Jil' ' 
ran olmuştu. Selma bu suale cevab vermek için - Neden? baktı. - Ben de geleceğim. Kirllb

1 

İşte bugün onun gözlerile ilk defa yüzünü dönünce birdenbire iki kolun - Sabahatın dtiğtinünden. - Sen Orhanı tanıma?.Sın belki .. çok güzel ki.,tabların var Selma? . ,r ~ 
karşılaşmıştı. boynuna dolandığını görerek bir çığlık - Tabii... Bir hafta evvel davet iyi çocuktur. Fahriye de kendisini bilaihtiY 

!sviçreden getirtilecek kitabların lis- kopardı: mektubu geldi. - Evet, fakat fakir. reyana kaptırmıştı. f)(JI/ 
tesini uzatırken onun dudaklarının alay - Perihan! ._ İçimizde en çirkin olan Sabaha tin - İşte bütün kusuru da o... - Arkalı 



! 

o 
• • 

.· ....--....... tto· 4V4~09YA 
1~ ~fendi 

~ ~ laJırnın b~~pazın haritasını böy
lıahıa .... _ en çızdikten sonra harikula-

-'lla -' t e §oylece devam etti: 
~ti akreb b"· -

trı llQ çeı.:. urcunden mefruz beyzi 
~Sd "!len ve ·· ~ e, Yani guneşin tam semti -

tın tacıan ge lanı tepede iken bulunduğu 
ltıt!dhaıı ç~ bu hat üzerine defınele

l ltostan . erı Vazedildi. 
ıltıa t tınin 1 

tec1 ıncıa da hure~aya bıraktığı X. I ta-
r. İşte b cıhet kısaca bildirilmek-

"'l ail>ap 
}\

0 
ll~etine az o andaki ~ma hari • 

tı lstql'ıtin,. t Yaptığı büyük ve acil planı 
• eıı " evdi 

ll·~rı Ve asıı d .etti. Bu plan X. III de-
dır, efınelerin yerini gösteren 

' l>ı · 'hu ilılın ası 
hııı tarihte ı ~lde bulununca defineleri 

ltıaıt gay güneşin bu basit vaziyetile 
-..... llı.ı et kolaydır. 
, Plan b t' lltılunınu ulunnuı..mış rn~dır? . 

Ilı.ile h 
1 
ş 0 lsa bıle def ınelerın yeri 

'\.•. a ledı·ı · ''ı'fuı? ınış olmuyor!. 

te; Çu.rı~ ~ 
hey~ seltıtir~kıa akreb bürcünden gü
fı'lq ~ahilind noktasına çekilen hattın 
b ıe el'irı huı e kalan kısmı üzerinde de-

had~:ltse de ~nduklan meydana çıkarıl~-
ll · u kısım hayli uzun bir sa -

l '<tı.n 
~ bu &ah 
ll Yoktur ayı kazıp ara§tırmıya im-

tr:u~Vr>apaz. 
tııı11 ~ğij Ye.:r~'Yl"ıca X. III planının gö • 

~ .. i ı \te d finel 
g0tııcı·· tne.dhaıı .e. erin bu saha üze-
bır llrtnÜ§t"" erını gösteren bır taş da 

taş Oldu·'llr. X.ı talimatından böyle 
' llu tı gu anlaşılıyor. 
'h asıı b" 

tı}Q .Qll ta . ır taş acaba? .. 
lt. Ugu '\> §Uı \ize · 
"~te. ~. l taı· ~de (Santa via) yazılı 

r 'to~- ırnatında b"ld" "ld" .. . · · re. . -.q,sond ı ırı ıgı ıçın 
14ıb sıtnli an aldığınız bu kabart • 

ilı~ltı o taşllı olduğu zannı hasıl .olur. 
(llt) '. n~ka bir bu taş olmadığı anlaşıl • 
ha ita ıŞarettı tQ§ olaaık ve üzerinde 
h\tl <baba, e Santa via kelımesinden 
~~acaıtt.ır ~· oğul üzerinde) cüsn1esi 
~U:11e.rı d~ğij ır~ başpapaz bu s~zlcrin 
l>~l b a hen,. ~ arflerUe tertib ettiği 
o aıı Ul.'Utıabuece~alleri, hem de x. 111 

' ~~ titredinı . 
) hai ~ ~'ndi ·ı!cndinn tutamıyarak: 

lt ' ta§ı biz bulduk .. di-

• ,, 
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milyarlar etrafındaki gizli harb 1 Akdenizde meçhul Mısır ordusu 

- Oğlum! dedi. Ne oldu so;n;ı .. bilmi -
yorum .. birdenbire: 

- O taşı biz bulduk, dedin ve iskem
lenden yere düşüp bayıldın .. bu sözleri 
üstüne gelen fenalığın tesirile mi söyle· 
din, yoksa hakikat mi? .. 

- Hakikat, Moiz Efendi, hakikat .. o 
söylediğiniz taş bizdedir. 

- Sahi mi? 

- Her halde latife edecek halde de . 
ğilim, görüyorsunuz .. 

Peki, üzerindeki yazılarda öyle 

bulun yeraltı imparatoru oluyoruz .. 
Gözlerimden yaşlar boşanıyordu. 
Magda: 

- Arkası var -

denizaltı gemisi umumi müfettişi 
Valenda, 12 (AA.) - Tabiiyeti Londra, 12 (Hususi) _ Kahireden 

meçhul bir denizaltı gemisi, Valencia- bildirildiğine göre Aziz el Masri paşa 
nın 4 7 mil açığında Hanneah adındaki ,Mısır ordusuna umwni müfettiş ta' in 
Holanda vapurunu torpillemiştir. Mü- edilmiştir. 
rettebntı Javea kasabası balıkcıları ta· Aziz paşa Türk ordusunda bulunmuş 
rafından kurtarılmıştır. ve Enver paşa ile silah arkadaşlığı yap-

Madrid metro vagonlannda infilak mıştır. 

Madrid, 12 (A.A.) - Metro vagon- Bilahare harbiumuıni senelerinde it-
larının birinde bir infilak olmuştur. tibad ve Terakki hükfuneti tarafından 
Birçok kişiler ölmüş ve yaralanmıştır. gıyaben idama mahkfun olmuş, fakat 

Sansür dolayısile bu suikast hakkın- sonra afi edilmiştir. 
da tafsilat alınamamıştır. Aziz paşa Türk ordusunda muvaz af 

20 Şubatta yeni 
Halkevleri açılıyor 

oJarak, Trablusda İtalyanlara kaışı 
harbetmiştir . 

.----·· -·- ............ . 

İst nbul Borsası kapanı 
Hatları 12 - 1- 1938 Ankara, 12 <A.A.) - Bu yıl yeniden açıla

cak Halkevlertnin açılma şart ve imkAnları
nı inceliyen C. H. P. Genyönkurulu aşağıda 1"""'-------~-------
ya1.ılJ 39 yerde daha Halkevi açılmasına ta- Ç E K L E R 

-

rar vermiştir: 
Adıyaman, Ahlat, Arabklr, Aşkale, Bakır- Açılış 

köy, Balya, Bayramiç, Bayındır, Biga, Bozö- Londra 1>l8. 

Kapa1115- , 
•29. 

yük Buldan Cizre, Çeşme, Demirci, Çine, Di- XH-Torll O, 79611 
klll. Divrlgl, Ereğli, Ele§k:irt, Elmalı, Eyüb, Parla ~; ~;~~ 
F:ıtlh, Gemlik, Karşıyaka cİzmlr•, Keskin, MUlno 
Klğl, M. Kemalpaşa, Menemen, Nullll cYu- Brübel 4,t890 
kan., Nuseybln, Seferihisar, Sivrthlsar, sın- Atına 6'7.02l5 
dırgı, Sungurlu, Şarkikaraağaç, Ulukışla, Cenene ,;:;:

0 
Vartu, Vezirköprü, Vize. Botra 

Mevcud "167" olduğuna göre bu yıl açıla- Am.nerdUI l.43 
caklarla birllkte Halkevlerimiz sayısı 206 ya Prat ~:~~!~ 
çıkmış bulunmaktadır. :::= 

Bu yeni Halkevlerlnin açılışı,Halkevlerinln IŞerlln 1~::;;~ 
açılma ylldönümünü kutlama törenlle bera- 4•1990 
ber 20 şubat 1938 pazar günü büyük mera- Varto•& 

Hudapefte 4. 
simle yapılacaktır. BUkr.. ı06.21 

Herriot tekrar meclis 
reisi oldu 

Belgrad S4. 355 
Yokobama 2.i3S6 
Mostoft 23.tı9 

Stokholm 3.0890 

ESHAM 

0,7940 
• 23.47 

15,098S 
4.68.2 

'6.8S4J 
3,4346 

63.5930 
1.4".!72 

22,6550 
4.202ı.i 

lS.6725 
l.9710 
4.1925 
3.'1944 

106.413 
14.30 
2.7.S\2 

23.7275 
S.084 

Paris 12 (A.A.) - Herriot, 29 reye kar
şı 418 reyle yeniden rnebusan meclisi re
jsliğine intihab edilmiştir. 

~----------~:-------~• Açılış Kapanış 

Şehit tayyarecilerin 
Ailelerine tazminat 

Anadolu fiil. 1' 00 
petln 
A. m. 1' IO n.deU 
Somonu - Nektar 
.Ulan çlmen\o 
Merıtoıı banlı:uı 

1t Bankuı 
Telefon 
İttihat •• Dellr. 
Şa.rk Dellrmenl 
Terme 

9 9S 
97 so 
10 25 
6 85 

13 ~5 
1 ıs 
7 \1) 

İSTİKRAZLAR 

9 9.S 

Ankara, 12 (A.A.) - Büyük Millet 
Meclisi, bugün, Refet Canıtez'in reisli
ğinde toplanmış, vazife esnasında şe
hid olan devlet havayolları pil?tların
dan Ekrem Ermek ile makirust Sami 
Demircl'in kanuni mirascılarına verile
cek tazminat hakkındaki kanun liyiha-
sını kabul etmiş ve kaçakcılığın men A~ılış Kapanış 
ve takibi hakkındaki kanunun bazı Tlrk bom ı pefln 00 00 01) oo 

• • 1 ndel1 18 825 18. 75 

TARİHİ TEDKİKLER 
maddelerini değiştiren kanunun ikinci • • u ndell ıs. 72S ıs.125 
maddesine bir fıkra ilavesine dair ka· , ________ ...__ ______ _ 

ııun lh'ihasının birinci müzakeresini T A H V İ L A T ı 
(Ba§tarafı 7 nci sayfada) 

bi israf ve ihtirasa kapılırlardı. Kendi
lerine tahsis edilen servet hakkında jm

paratora hesab verıneğe mecbur olma -
dıkları gibi harem dairesinde:! dönen cs
,rarlı dolablardan da çok uıman impara
torun hiç haberi olmazdı. 

gittiği sanıldı. Herkes onun öldüğüne yapmıştır. 
inandı. Büyük Millet Meclisi cuma günü 

Bu vak'adan on iki sene sonra impa - toplanacaktır. 
ratoriçe Teodora öldü. Harem dairesine --------
girildiği zaman patrik Antimi orada bul- lsviçre ile ticaret 
dular ve herkes hayrette kaldı. müzakereleri 

Ankara, 12 (Hususi) - Ticaret müza
keresinde bulunmak üzere ayın yirmi
sinde İsviçreden bir ticaret heyeti gele
cektir. 

Anadolu ı pe. 
• ı ftd.u 
• D pe. 
• D .._ 

Anadolu mG. pqlD 

Açılıt 

PARALAR 

1 

Alıs 
1 Terk altını 1078 
ı Banknot O.. B. 273, 

Kapanış 

Satış 
1080. 
274. 

Mesela Bizans imparatoriçelerinden 
Teodora, vaktile bir aktristi v~ orta malı 
bir kadındı. O kadar ki onu gören na -
muslu adamlar sokakta tesadüf edince 
yollarını değiştirirlerdi. 

Bu şartlar içinde tahta çıkan ve hük -
meden Vasilisalarda mukaddes hislere 
hürmet yoktu. Vasilisa İren 797 de oğlu 
Kostantine kansını boşattırmış ve sev
diği başka kızla evlenmiye tı:!şvik etmiş
ti. Sonra o'tı bu izdivaca muhalif olan ki
lise tarafına geçerek oğlunun gözlerini 

--------------~---------------·-=-...._,~~~=---~ 

Bu kadın da imparatoriçe olunca di -
ğerleri gibi zevk ve cğlencesıne düştü.Yü
zünün güzel kalması için sabahları geç 
vakte kadar uyurdu. Sık sık yıkanırdı. 
Pralak mücevherler, incilerle süslenir -
di. Kenarları sırmalı kızıl elbise içinde 
etrafındakileri güzelliğine llayran etmek 
için elden geleni esirgemezdi: 

- Güzelliğim sayesinde imparatoriçe 
oldum. Gene onun s;ıycsinde daima ha
kim kalacağım! 

Derdi. 
İmparatorların, harem dairesinde olan 

işlerden ne kadar habersiz kaldıklarını 
isbat eden şu tarihi vak'a bilhassa göze 
çarpmaktadır: 

Patrik antim din meselelerinden do
layı çıkan bir ihtilaf neticesinde kilise 
tarafından tel'in edildi. Sürgüne malı • 
kiım oldu. Belki yollarda parça parça 
edilecekti. Bunun üzerine patrik ken

disine ötedenbcri taraftar görünen Va -
silisa Teodoranın dairesine sığındı. Pat
rik arandı, bulunamadı. Bir tarafta öl
dürülüp kaldığı veya bir kazaya kurban 

oydurmuştu. 

960 senelerinde Vasilisa Teofano, genç 
yaşında \'e dört çocukla dul kalınca en 
büyük kumandanlardan Fokasla müna -
sebette bulundu. Siyaset icabı onunla 
evlendi. Biraz sonra da Fokasın yeğenı 
Zimiskesi sevdi. Kocasına ihane~ etti; 
harem dairesinde hazırladığı bir baskın 
neticesinde imparatoru uyurken öldürt
tü. 

Vasilisa Zili tahta çıktığı zaman ellı 
yaşındaydı; fakat güzeldi. Yaşına rağ _ 
men güzelliğine mağrur ve ihtiraslarına 
düşkündü. Kocasının gözdelerjnden Ha
vim Yoanisin kardeşi Mihaili sevdı. Ha
remde onun başına taç giydirir, önünde 
diz çökerdi. Bunları imparatora haber 
verdikleri zaman ses çıkarmadı; göz 
yumdu. İmparator ölürken Vasilisa 
kendi dairesinde oturmuş alakadar ol -
maınıştı. Cenaze daha kalkmadan da ge
ce yarısı patriği çağırtmış, sevgilisine 
hemen imparatorluk tacını giydirmişti. 

Turttn Ccın. 

Grip, 
Nevralji, 

Baş ve Diş 

Artritizm, 
Ağrıları, 

Romatizma 

DENİZCİLİK 
(Ba§tarafı 8 iııci sayfada) 

(35,000) tonluk zırhlı mücadelesine iş
tirak etmiştir ve Amerikan bahriyesi de 
bu büyüklükte dört tane yeni gemiyi 
tezgaha koymuştur. 

İki tanesinin ismi bile henüz taayyün 
etmemiş olan yeni Amerikan saf:fı harb 
zırhlıları silah bakımından mümasilleri
ne çok faiktir. Filvaki bu gemiler tamam 
(9) ar tane (40) santimetrelik top taşı -
yacaklardır. 

İngilizler ( 4-0) buçuk santimetrelik a -
ğır toptan vazgeçtikleri, Amerika bah
riyesinin bu çaptaki ağır topda ısrar gös
termesi merak ve dikkati çeken bir key
fiyettir. (40) buçuk santimetrelik toptan 
İngiliz bahriyesi neden vazgeçmiştir de, 
Amerikalılar bu çaptan ayrılmak iste -
miyorlar? Sonra niçin Fransız, Alman ve 
İtalyan bahriyeleri (40) buçuk santimet
relik topa yanaşmıyorlar? Coğraf; ve 
mevzii vaziyet icabı deyip işin içinden 
çıkmak kolay olur ama bu meraklı sua
le de doğrusu tamamen ?nandıncı ve 
kandırıcı bir cevab verilmiş olmaz. 

Sovyet Rusyamn büyük bir hamlesi 
Ummni harbden sonra büyük vahidi 

harb gemisi olarak yeniden tek bir gemi 
inşa etmeyip elde bulunanları tamir ve 
yenileştirmekle iktifa ebniş olan Sovyet 
Rusya bahriyesi büyük devletler arasın
daki (35,000) tonilAtoluk gemi yaptırma 
yarışına var kuvvetile iftirak etmiş bulu-
,nuyor. 

BAHİSLERİ 
Filvaki dost Sovyet Rusya bahriyesi 

(35000) tonilatoluk üç tane yenı zırhlı 

inşasına karar vermiş ve bu üç geminin 
inşasına başlamıştır. Bu yem gemilerin 
tıpkı Amerikan vahidi harblerl gibi ta
mam (9) tane (40) buçuk santimetrelik 
top taşıyacakları naz:arı dikkate alınırsn 
yeni Rus vahidi harblerin çok muazzam 
ve korkunç birer deniz devı olacakları 

anlaşılıyor. Sovyetler yeni gemilerinin 
(40) buçuk santimetrelik ağır toplarım 
Amerikaya sipariş etmişlerdir. 

Japonlar ise susuyorlar 
Tabii bu silahlanma yarışında Japo•. 

bahriyesi de boş durmuyor ve en son de· 
niz salnameleri Japon bahriyesinin de 
dört büyük yeni saffı harb zırhlısı inşa
sına başladığını yazıyorlarsa aa bu yeni 
gemilerinin eb'adı hakkında hiçbir şey 
bilmediğini söylüyorlar. 

İster misiniz? Yeni Japon vahidi harb· 
leri bütün mümasitlerinden üstün ve 
ezici çıksın! ... 

işte aziz okuyucu dünyada tezgaha ko
nulan (35000) tonluk yeni vahldi harbler 
hakkında en son ve en turfanda haberler 
sana yukarıda anlatmış olduklarırndır. 

Atalarımız cGeceler gebedir• derler a. 
Bu korkunç ölüm makineleri denize inip 
filolara dahil olduktan sonra bakalım 

büyük devletlerin deniz kuvveti muvaze
neleri nasıl bir şekil alacak? Bu meseley i 
de !başka bir müsahabemizde başbaş .ı 
verip tedkik ederiz olmaz mı? ..• 

A. Cemalettin SaracoDlu 
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Son Posta'nın tefrikrsı: 101 

Güreşte yükselmenin yol. ~ J Saragında .Js 
iı""ıı Bir 

. Haremağasının atıraları 

Bugün yüksek bir forma çıkmış bulunan güreş~ .
0 mizin bu vaziyetlerini idame ettire bilmek ıçl 

mutlaka harici temaslar lizımdır 

Y azaıı: Ziya Şakir 
A bdülhamide okunan romanların hemen hepsini, polis roman lan teşkil ederdi. 
Bunlar mabeyn mütercimleri tarafından tercüme edilirdi. Garibi şu ki, Padişah 
bu romanların mevzularını adeta hakikat telakki eder, ciddi bir alaka gösterirdi 

Roman okuyucusu, kapıdan girer, ı -Dur İsmet bey, acaba bu gece sa- benzemez. Oradaki otların ekserisi ze-
paravanın arkasına geçerdi. Orada tek ıa~da nöbetci doktor kim? demişti. hirlidir. Ve bu zehirlerin tesirleri de, 
mumlu bir şamdan ile bir kutu kibrit Ism~t bey de: muhteliftir. Onun için efendimizden 
tazırdı. Bu mumu yakar, masanın başı- - Ibrahim paşa, kulunuz diye, ce- istirham ederim. Bana müsaade buyur-
ııa otururdu. Önüne romanı açarak Ab- vab vermişti. sunlar, yarın sabahtan itibaren mufas
dülhamidden emir beklerdi. Abdülhamid, bir iki dakika düşün - sal nebatat kitablarile Hindistana aid 

Bu es nada da Abdülhamid, büsbütün dükten sonra: . seyahatnamelere müracaat edeyim. 
gecelik kıyafetini alır ve yatağa girer- - Hemen şimdi git, Ibrahim paşaya Meraklarını tatmin edecek şekilde bir 
di. Gecelik kıyafetinden bahsederken sor. Böyle bir zehir var mıdır? Adı, ne- revab vereyim. 
§UDU da unutmıyalım ki, o tarihte (pi- dir? Çabuk, öğren de gel.. bekliyorum. Diye, istirham etmişti. İsmet bey, 
]ama) henüz icad edilmemiş; veyahud di~e irade etmişti. gitmişti. Fakat biraz sonra, nefes nefese Dünya pmptyonu Y4f4t" bit" nıkıbini ıu,ıa y~ 
bu icad, İstanbula ge~emişti. Herke- Ismet bey, romanı kapamı.ş, doğruca geri ge1.n:işti: . . • Geçen sene bugünlerde Oüret Federu -ıtadar uzatmal&n batık.aten talat-"""" 
sın adeti , gecelik entarisi ile yatağa gir- İbrahim paşanın odasına gitmişti. Pa- . -:-- :radı bak~Iıı:ı, paşa .. efendunız sı- yonu şimalde yapacağı büfilk bir Wnıenm bir fırsat değildi. Nuıl bir sebeble -
mekti. Fakat Abdülhamid, gecelik enta- ~a, bir saat kadar evvel yatmış, tatlı zı ıstıyor, demıştı. hazırlıklarile meşguldü. Çok uzun sürmeyen sun ayağımıa kadar gelmlf buluJılll, 
r Jsini sevmezdi. Bunun yerine, ancak ve derin bir uykuya dalmıştı. İsmet bey İbrahim paşa, bu yüzden başına bir muhaberatı mütealdb Mllll ıürq tatımıırmlsattan edilecek iltıfadelert burada &lflll' 
diz kapaklarına kadar inebilen gömlek ansızın başına dikiliverince büyük bir fırtına kopmak ihtimalile, titriye tit- pek parlak muvaftaklyetle geçen fhnal tur - ker sayıp dôkmefe bilmem ki l 

b b. · d' korku ile uyanmıc::tı r've · 'nmi ti İsm t be · •. d • nesini iftihara değer bir tekilde blttrlp meııı mıdır? 
gi i ır şey gıyer ı. Y • 

1
v gıyı _ ş · e _ Y on .. e, 0 ar l leketimlze dönerken, güreş nrlıfımıs için de Şlmalde Terilen söze nazaran 1"' 1 

Hatta bir gece bu yüzden Abdülha- İsmet bey derhal söze girişmişti: kada oldugu halde, dogruca nobet oda- bize pek güzel Te dikkate fa.yan blr prog - Finlandiya takımının memleıtet.ınıll' 
mid bir sıkıntıya uğramı.ştı. İran şahı - Hindistanda, zehirli bir ot varmış. sına gitmişler. Oradan da dar koridora ram getirmişti. ret etmiş olması lflzımdır. 
Muzaffereddin şah, İstanbula gelmişti. Bu otun tozu yatağ.a sürülür, yahud ı;eçerek Abdlilhamidin yatak odasının İsveç ve Finlandiya gibi Grekoromen gil- Yeni Güreı Pcderasyonunun 
O akşam Yıldız sarayında parlak bir ekilirse, insanı telef edermiş. Efendi - kapısından girmişlerdi. reşl tamamlle sinesinde toplamış olan bu veya çizdiği programı bilmemetl•__.,. 

· } h kik b İ t b k d yerlerde· Kenanın Yaşann Büyük Musta - eski Federasyondan denalmış oldw~ 
.ziyafet verilmiş; hoş bir vakit geçiril- mız soruyor ar; a . aten öyle bir sme . :y, paravananın ar asın an la ve Ç~banın bkbirinden 'ıüzel Ye parlak içinde ve başında birincl derecede 
mişti. Ve artık yatmak zamanı geldiği zehir. var mıdır? Adı, nedir? sesleıımıştı:. . 

1 
• • güreşleri 

0 
kadar cazib ve tatlı bir alll.ka 1 _ dilecek bu kabil tem~ar olduğun• .. 

için herkes yatak odalanna çekilmişti.1 Uyku sersemi olan doktor İbrahim - Efendımız ... Doktor Ibrahun paşa le karşılandı ki güreş fılemlni sıkı sıkı elle _ dikkate alacaklarını umld ediyor\JS- J 
Fak::ıt tam o zaman, koşa koşa Abdülha- paşa, büsbütün şaşırınıştı. Birdenbire kulunuz, geldi. jrinde tutan bu üstadlar gözlerini blzlm üze- Kastamonuyu güre:, bölgesi yapdl 
m ide gelmişler: \·erecek bir cevab bulamamıştı. Bu sefer paravananın öbür tarafın- rlmize çevirmekte geç kalmış olacaklar k1 sanur eden Federasyon bu da~ 

- Efendimiz!.. Şah hazretleri, gece- - Efendim, bu, çok mühim bir mese- dan Abdülhami<lin sesi işitilmişti: hn yıl devam edecek mütekabil maçlar lçln 1 tatnlbikır..~derlten, hedr b1:1 blrıeır idınt.zln , 
' 

1 
• • • • hatır ve hayallmlzden g~miyecek teklifler- Y~ Uı;-una namze gur* er ... 

lik entarisi istiyor .. demişlerdi. le. Birdenbire, cevab veremem. Olabi- - Paşa ... Sızı, vakıtsız rahatsız et • de bulundular. Bugünkü rüreş kudretimiz günkü kuvvet ve tudreUerlnden ·':JI 
Abdülhamid, şaşırmıştı. Kendi kısa lir ki, yanlış bir şey söylerim. Müsaade tim. Balkanları çoktan aşmış, Merkezi Avrupayı blr şekilde istifadeye çalışması ~. 

gömleklerinden birini yollamayı muva- buyrulsun. Yann bir kaç kitab kanştı- - Estağfurullah, efendimiz. Fermanı nt.ıamış vaziyette 1d1. Koca Yusunarın, Kara Ahmed! ..a.11 
Ar l · 1ı Halil ve Kurdderelllerin yerleri bıJr f·k bulmamıştı. O gece sarayda nöbetci rayım. zı ma wnat ederim, demişti. hümayununuza daima hazır ve munta- 1938 Berlin Olimpiyadı bizi bütün dilnya durulmuş değildir. En hızlı zamanını 

kalan memurlara adamlar koşturmuş- İsmet bey, gitmişti. Fakat aradan on 1 zırım. gtireşclleri lle karşı ~arşıya getirdiği ~m~n stadı ile Tünel arasında elini kotunu 
t N"bet · tab"bi d ktor İbrahim pa- dakika geçmeden, tekrar avdet etmişti: I - Hindistanda bir nebat varmış. Bu- biz bu hakikati 0 vakıt tam mlnaslle gormuş ya sallaya geçiren Çoban MebmedJe, ..1 
U . O cı ı 0 • . ve anlamıştık. rı. ,. 

sada, henüz giyilmemiş, beyaz keten bir - Efendı.mız çok merak buyuruyor-ı nun tozu, yatağa ekilir ve sürülürse, 1 G" F d h lmi d d Mustafanın zaferlerlııden ne onl• 
• 1 B beh h 1 b .. • • ureş e erasyonumuzun ep z en a- kendimizi mahrum etmtyellm .. 
g~c.elik entarisi bu.lunmu~tu: Bu enta- ar. . u?u, eme a u gece ogre~ -

1 
cı yatakta yatan ad~m helak olurmuş. h:ı iyi görüp takdir ettiği bu yerinde hare - Haliç klübünün minderi üzerin~ ..ıı1 

rıyı, derhal sırma ışlemelı hır bohçaya mek ıstıyorlar. Ne yapıp _yapınız. Şırn-, Bu nebatın adı nedır? j kc:ttlr ki takımı şimale göndermiş ve orada kudret ve kuvvetini harcamış olan ~·· 
yerleştirtmişti. Misafirine göndermişti. di cevab veriniz, diye, ısrar göstermişti. Doktor İbrahim paşa, odasından çı- 1 yrıpılan güzel maçlardan sonra da bizim ken Tayyar gibi 1k1 güreş arkadaşım bl1.Y": 

B d Abd"lh 'd k•fi g ı işti İbrahim paşanın vaziyeti, tamamile kıb, Abdülhamidin vatak odasına ge- dllerine iyi bir raklb oıablleceğtmlzl takdir ıtakkatıe e~t1kleri yüksek kabUlfl! /. 
u ers, u amı e a e m . .. k" 11 . t.. I '. k d ld ~h f b 1 eden kuvvetll hasımlarımızın uzattıkları ell o küçük salonda na.'ttl eriyip ~ıtuğtııl t ' 

Ertesi gün, m isafirler için kıymetli ku- muş u eşmış ı. . . Jı~ceye a ar yo a, a ızasını ce ret : ı sıkı tutmakta tereddüt etmemişlerdir. nüne getirsinler de: bize her vesl!~tıP' 
rnaşlordan gecelikler yaptınlınasıru - Aman efendım, gece yansı, hangı mış. Asyanın cenub adalarında yerlı Bu gökde ararken yerde bulunan büyüt kazandıracaltlann bugünkü fortnllll~ 
c.mretrnişti. vasıtaya müracaat eder de, böyle mü -ı'kabileler:inin oklarına ve siJahlarına 1blr mazhariyetti. Uta.de yollarını arayıp bulsunlar. 

Abdülhamid karyolasına uzanır u - him bir suale cevab verebilirim? Hin- sürdükleri (Gürar) ismindeki bir nevi Ollmplyad Jl!Üsabakalanndan maada ha- Dimyata pirince giderken evdeıi 
zanmaz: distan iklimi, bizim memleketimize zehir aklına gelmişti. - Arkası var - rlce çıkmayan Isveç ve Finlandiyalıların iki dan olmıyalım!... ,,1 

memleket arasında dokudukları mekiği bize önıet 

Dev!ü:a~:~a~~:~n yerde kalmıştık. l Eı A IF\\ v ftl rBir Doktorun -""" Balhan oyunhı~-;;;;;-ınu-''•'tü;;;de Kral 
Derdi. O zaman, roman okumaya ~ 1.6::::!1 ~ 

memur olan zat, biraz yüksek sesle, ro- 1 Günlük Binicilik de kondu Kupası maçları 
mana devam ederdi. Yüksek sesle oku- Bugünkü program Perşemb" , Belgradda yapılacak dokuzuncu Balkan İngiltere kral kupası maçlarının Jı 
masının sebebi de - evvelce de bazı mü- 1 • T .l H • u L Notların dan (*) ; oyunları programına binlclllk müsabaka.lan turu son derece hararetli oyunları• ,. 
nasebetlerle arzettiğim vechile -Ab - 1----------------1 'da ilAve edilmiştir. Balkan oyunları komite- tlr . 6' 

13 İldnctkinun 1931 l'erşembe Gençlerde l sı bu mUSabakalara iştirak etmeleri için a - 32 takım arasında yapılan 0yunl~J 
diilhmnidin sağ kulağının bira.z ,. ağır Öfte neşriyatı: Ji\kadnrlnra müracaat etml..ştlr. Biniciler! - ~akım berabere kaldığından bu pıW'" 
işitmesi idi. · 12.30: PıO.kla 'Nlrk muslkbl, ı2.so: Han· Dimağ yorgunluğu mızın bu müsabakalara iştiraki esas ttlba - ta içinde oynanacalltır. ~ 
Abd~lhamı'de okunan romanlann he dls. 13.05: PlAkla Türt llluailt1.sl. 13.30: Muh- j rlle kabul edilmiştir Llg ""mplyonu Mo.ncster cııy ~ıı 

U - Dımağ yorgunluğu liselerde, kolejlerde · ,... ~· 
1 k'l tellt plA.k neşriyatı. B O · ı· · d kupa maçlı:ı.nnın Kar dö finalinde rıı ~ 

men hepsini, polis roman an teş 1 e- Akşam neşriyata: Te Üniversitelerde azami derecesini bu- ursa V8 en l fS9SI arasın a duğu fiçfincü lig takımlarından JdUl 
derdi. Bunlar, mabeyn mütercimleri lur. Bilhassa bu çocukların sınıf imti- • t · b k 1 J ııı 

18.30: Çocuk tiyatrosu (Tlltll lle Mitil or., h l atıe zm ffiUS3 a a ·arl yar·ı f IYOf 2-2 berabere kalmıştır Otuz iki tatı _,.r..J - ve bilhassa bunlardan, (İzzet bey) - ~ an nrında ve bakalorya esnasında fazla ~ ı- · IJ' ... 
manda}. 19: Nebil oğlu İsmail Hakkı ve ar- tesadüf olunur. Doktor Matyonun dedi- Bursa askeri lisesinin İstanbulu zlyare - dakl maçlarda 895·000 klş1 bulunJrl 

tarafından tercüme edilirdL ltadaşlnrı tarafından Türk musikisi ve hallı:: :ıı:.c Bu maçlarda 80.000 İngiliz ı.ır-'1 
ı» gibi taı:ı.bı dimaği, cümlei asabiye ü- ll dolayıslle yapılan muhtellf müsabakaların olm~tur. 

Abdülhamid, bunlan büyük bir dik- p.rltı:tan. llJ'.30: Spor musa.hnbelerl. Eşref zerinde menfi tesirler yapar. Çocuklarda en son kısmını atletizm hareketleri tqltll e-
kat .. e dinler ve takib ederdi. Hatta bun- Şefik. 19.55: Borsa haberleri. 20: Cemal KA- baş ağrısı, nevrasteni ve nadiren de me- drccktır. Geçen mevsim üçüncü tur ~~_,ııı 

mll ve arkadaşları tarafından Türk nıuslkis1 njl 

1 

807.000 t1f1 bulunmUf ve 54.000 ...... ,..... ,/ 
iann entrikalı noktalarının tekrar o - ve halk şarkıları. 20.so: Hava raporu. 20.33: ne te benzlyen Araz görftlür. Bu va- , Blrlnciteşrlnde Kuleli, Maltepe, Denlz haslllt olmuştu. JYt,;, 

k . t d' ö t d _ 1 2 5 zlyetler uzvi neşvünemayı durdurur. Fiz- Hnrblye ve lisesi atletleri arasında yapılan Kral kupası maçlarında birin-' 1' unn1asını ıs er ı. mer Rıza tara ın an arabca soy ev. 0.4 • I "·_ ... 411 " 0 tı yoloJllt nzalt üzerinde fenalıklar yapar, I müsabakalara iştirak edememiş olan Bursa ligde mühim mevkii olan takunl~.~ıfl 
G 'b" d ki Abd" Ih 'd b Fasıl saz heyeti. Okuyanlar: Kuç it Sa ye:, 1 lştiha.sız.lık, kansızlık, hazımsızlık ve nı- I askeri lisesi a Uetleri senenin spor programı ı.ıır:. an ı şurası ır • u amı u İbrahlm, Ali. Kanun Muammer, klO.rnh sen, Bolton, Derby County ve weı. 

romanların mevzularını adeta hakikat Hamdi, keman Cevdet, tambur SalAhaddln hayet verem ... Bundan başka ahlak ve 1 dolayıslle m~slm llerlemlş olmasına rağmen maruf takımlar mağlflb olarak tuP• 1 
1 k t ı •kk' d b 1 ·ad· b' ... ) 2 5 i karakter üzerinde de büyük değişiklikler bu müsabakaları yapmak mecburiyetinde tal haricinde kalmışlardır. 

o ara e a ı e er ve un ara cı ı ır ut Cevdet Kozan, Csaat .. yan . 1.1 : Bedr - meydana gellr. Bu sebeble talebe arasın- mışlardır. " -- 1 3 Bol ı 
alaka gösterirdi. Hatta bu yüzden bir ye Tüzün, şan: Orkestra refakatfle. 21 ·45 : da taabı dimağiye, yani beyin yorgunlu- Askeri liseler arasındaki atletizm müsa - nntena : - ton: tıtl 
gece, nöbetci tabibi -Hamidiye Etfal Orkstra. 22.ı5 : Ajan& haberleri. 22·30: PlAlı:- ğuna mümktin oldu~u kadar meydan bakalarında ikincilik derecesini elde etmiş İki blrtncl lig takımı arasındaklııştıl 

b "b" bah . f . - . la sololar, opera Ye operet parçaları. 22.50: vermemek lı\zınıdır. olan Deniz Harbiye ve lisesi takımı atletleri- son dere~e zevltll ve heyecanlı ollYlntl ıı hastanesi serta ı 1 ve nye erıgı- Son haberi• .. •e ertea.ı ... •nün programı. l d r ı ı k ını -' 
"' • .. - ıe Bursa. lisesi atletleri bu maksndla hafta sena m~ a aasın n par a o., -""--ııı" .J: l İbrahim paşa, çok müşkül bir vaziyete ..& H I .& R ..& 

1 

<•> Ba nottan kesip saklayınız, nbad arasında karşılaşacaklardır. hattına uç gol fırsatı ve~iştir. D•~' oı 
girmişti. bir albüme Y•PıttJrıp koleksiyon yapııın, I Bursa llsl"..sl atletlerinin elde edecekleri rede sekiz dakika içlde do~ ,gol Y"ı .. t'· 

13 ikinclkinun 1938 Perşeıüe Sık • da b ,., __ b'- B ta ıu.2"" ki-1 b 1 • "' .16 Esvrıbcıbaşı İsmet bey, ağır ağır bir ın.ı :ıamanını7 11 no._.. "' doktor dereceler tesbit edilecek Ye alacakları dere- u maç '" -u. 'i' u unınu,, ~..-
ötıe neşriyatı: ·. , rlbi imdadınıza yeti!JebilJr. celere göre ,amplyonadat.l yerleri taayyün A;s~nalln iki sayısını sol açık ..ttt· 

roman okuyordu. Romanın o kımında, 12.30: Muhtellf plllt neşrlyatL 12.50·. r edecektir. golunu de sat açık Klrchen yapfll~~. 
Hind prenslerinden birinin, kardeşini Plak: Türk muslklıl n halk şartılan. 13.15 1 Bursa ve Deniz lisesi aUetıerl Cuma .-nll . Sunderland: 1 - Watford! ...A 
-1d- k · · 1 t"b tt• - · b. h"l d Dahili ve harici haberler. Ar Mb l i 5u nd .,uJ:ıı 
O urme ıçın er ı e ıgı ır ı e en lTU e C Tablm stadında karşılaşacaklardır. Askeri Kral kupası galibi Sunderla 
bahsediliyordu. Ak.fam netriyatl: liseler programındat.l t()fular, atma Te at - t.allh olarak bu maçı üçüncü 111 tJ 

18.30: Muhtelif pllt neşriyatı. 19: Türk Eczaneler lamaların hepa1 ayni gün yapılacaktır. dan biri ile yapmıştır. 
Hind prensi, kardeşini öldürmeyi musikisi ve halk p.rltıları <Servet Adnan n A k • 

1
. 

1 
b k . Buna ratmen Sunderland yegin' 

tasmim etmişti. Fakat bu cinayetin, hiç artadaşlanı. 19.30: Saat lyarı vearabca net- Ba ~ece nöbetcl olan eesaneler "1nla.rdar: il S eri 1$8ı8r 0 S ŞampıyonaSI n·,oçın son dakikasında yapabllın~· 
İstanbul cihetlndeldler: ~·t' kimse tarafından hissedilmemesini ar- rlyat. 19.45: Türk musikisi ve halk şarkıları A "keri liseler boks •ampfyon" .. nm finali Bu maçta 35.713 kişl bulunmu.$~"'o' · ı k d l 20 5 M te 1 JI Aksarı:ı.yda : (Ziya Nurl). Alemdarda: (l!:- ,..... "# ..... 

zu etmekte idi. Bunun için bir zehir te- <Inc ve ar a a~ arı). ·1 : e oro 0 hugün Beyoğlu Halkel salonunda saat üçte Everton: 1 - Chclsd! " mevzuunda konuşma: Tevfik Göymen. 20.30: &ad), Beyazıdda: CA.s.:ı.dor). Samatyada: 
1 

..., ~"' 
darik ederek bu zehiri, kardeşinin cari- PU\kla dans muslklsl. 21 : Ajans haberleri. CErortlos). Emlnönünde: (~ir Kemal). yapılacaktır. Karşılaşacak olanlar tunlar- Blrlncl lig takımla~n bu ma.,.. ~ 
yelerinden biri vasıtasile, onun yata - 21.J5: Stüdyo sa.ton ocltestrası. 21.55: Yann- Eyübde : (Arif Beşir) . Fenerde: CEmllya- ' dır: canlı olmuştur. Che}sea birinci 11~~~11 -1 l)l 

51 kilo: vetll blr takımdır. Dit devrede yr:v ,,ti. ğına serptirmişti. ki program n İstiklAl marşı. dl>. Şehremininde: <NAzım>. Şehzadeba- ffor ~ 
----- şında: <Hamdi). Karagümrültte: (Ke- Denizden Necdet - Buraadan Ahmed - Mal- sayıya mukabele edebilmek tçin ti ~ 

Hiç bir şeyden haberdar olınıyan 1 1 mal). Küçükpazarda: <HulQ.ııl) . Batırtö- tepeden Necdet - Kuleliden Nihad. tün gayreUer boşa git.miştlr. ?J•~ " 
prens, yatağına girmişti. Fakat ertesi Yeni neşriyat yünde: cistepan). 53 kilo: t.l~I bulunmuştur. otf 

_ ------------ Bursadan Sabahaddin - Kulellden Va- Aston Villa: 3 - Nonvich .ıe gün, onun odasına girenler, esrarengiz Beyoğiu cihetinclekller: v 
Qoculı: - Çocuk Esirgeme Kurumu Genel İstiklal caddesinde: CKanzuk). Galata- h!d - Denizden Ferid - Mal tepeden Ali. Aston vma çok sert blr müdat~• 10J!1 

bir surette vefatını görmüşler; hayret Merkezi tarafından çıkarılmakta olan (Ço- 57 kilo: la~ış ve bu neticeyi oldukça guç 
ctrn;.,lerdi. Prensin babası, og-lunun bir da: <İsmet). Tatsımde: (Nizameddln). Bursadan Kenan - Daltepeden İ.small - edebilm'"tlr. ~ıl 

··-t cuk) adlı derginin (51) inci sayısı çıkmıştır. Kurtuluşta: (Necdet). Yenlşehlrde: CPa- ll ~ il'" 

cinayete kurban gittiğini anlamıştı. Fa- Bayındırlık Dercisi - Bayındırlık Bakan- runa.kyan). Bostan'başında: <İtlmad). Df'nlzden Efdal - Kule den Hicrl Maçta 32.172 kişi seyirci olarıık 
kat bunun delil ve ispatını bir türlü ıı~ı tarafından üç ayda bir çıkarılan bu mes- Beşlktaşta: (Nail Halid). Gl kilo: tUT. 

· l k1 bkk"nun sayısı intişar et Bursadnn Nadir - Denizden Kadri ıBu en -
7

.; ·k·11·0 •• , bulamamıştı. Nihayet işe, bir Ingilız e mecmuanın ~ - Boğaziçi, Kadıköy ve AdaJardakiler: r.. 
'•tir .. . ınühbn bir karşılaşmadır.» - Mal tepeden Denizde' n A.fı'f _ Bursadan orb•n 

-;)01 lis hafr1.•esi karışmıştı. İşi meydana m1.9 · Usküdarda: (imrahor>. Sarıyerde: <Nu- h 1 K 1 lid rzze· t 
" .... onya -ony:a Halte-' tarafından ayda 7.u a - u e en · den Nuri _ Maltepeden Cı'h"d. k .... - .n n ri). Kadıköyünde: (Sıhhat, Rıfat). Bü- .. 

çı ·arm1stı. bir çıkarılır kOltür Ye tarih mecmunsıdır. yükadadn: <Şina.at Rua). Heybellde: <Ta- 66 kilo: k___ Edi 79 kilo: ... ı, 
Abdülhamid, romanın bu kısmını sü- 12 inci sayısı Konyaya ald tarih, halkiyat ve naş). Bursadan .1.03an - Maltepeden b - Ku- Bursadan İsmaU - Denizden yew 

~·(metle dinledikten sonra: edebiyat yuılarlle çıtm~tır. ----------------.. lcllden Hayri - Denizden Şevket. llden Orhan - Malt..epeden Necdet. 
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T. Cumhuriyet Merkez Bankası 
8·lklncikA•an·1938 Vaziyeti 

• AK Ti F 
KASA: 

Altın : Safi 'lo1ograrn 19.624.849 
'BANKNOT • • • • , , • • • • 

I UFAKLIK • • • • , , • • , 4 

. DalıilJelıi Muhabirin ı 

Lira 

27 .603.919,44 
15.580.944,-

1.115.636,91 - 44.300.500,35 

\ 

j Türk Lirası . • • • • • , , • • 1 
llariçtelıi Muhabirin : 

805.182,60 , I• 805.182,60 -

HAFIZ CE..MAL 
~,_(~kınan Hekim) 

<ı. lllııte.Jıaıısısı· 
ıı ~ •> I>t\'a • Pazardan maada 

ıaa - 2104tYolu numara 104, ev te· 

s,.~ ' ~ NLı BANKASI 
ANONlM ŞİRKETt 

~Is Tl\Jl:tJtt: 1863 
: ı ......... + _ _,,._ 

.w.~ llraaJ -,~l\t}tentn b -
~· lfa'rsilya ~lıca şehfrlerile 
~çester'd ' Nıs, Londra ve 
~~ F'iliSt~ Mısır, Kıbrıs, Itak. 
&u l~ Y'i '7e Yunanistan'da 

~iye 11e yU~osı~'llya, P.omanya, 

'· l.<nanıstdnda FiJyalleri 

~ ---er turıu b -
anka muameleleri 
Yapar. 

Altın : Safi kilogram 6.482.909 

Altına tahvili kabil Serbest :Jövizler . 
Diğer dOvizler ve Borçlu kliring baki· 
yeleri . . . • • • • • • , • • 

Hazine Tahvilleri ı 

Deruhte edi. evrakı nakdiye karşılığı. 
Kanunun 6 ve 8 inci maddelerine tev
fikan hazine tarahndan va.ki tediyat • 

SeneJat Cüzdanı ı 

9.118.729,56 
8.801,41 

21.252.l15,27 

158. 748.563,-

14.072.062,--1 

HAZİNE BONOLARI 
TİCARi SENEDAT . 

. . . . 1.000.000,-
40. 787 .227,22 

. . l . . 
E•ham ve T alıvilôt Cüztlonı : 

(Deruhde edilen eYrala nakdi· 
A - (yenin karşılığı E.çham ve Tah· 

(vilat (jtibarl kıymetle) . 
B - Serbest esham ve tahvilat • • 

Avonalar: 
Altın ve Döviz herine . . . .. . 

. . . . . ' . . 
. . ~ . . . . Tahvil!t üzerine 

Hi.,eJarlm 
Muhtelil • • • • • • • • 

38.871.156,02 
5.2Ô7.725,47 -1 

67.825,78 

8.638.805,19 -
YekUn 

30.379. 646,24 

144.676.501,-

41.787.227,22 

44.078.881,49 

8.706.630,97 
4.500.000,-

16.521.192,56 

335.755.762,43 

al .b E ı k r ·rokad Sulh Hukuk Mahkemesinden: 
ol ve ezacı a ı naca : Tokad hazine! maliyesi tarafından ölü he-

~ J\sk " F sab memuru Hasan Fehmi karısı Nurlye a-

• 

'ltı tab . el'ı abrikalar Umum Müdürlüg"" ünden: ıeyhlne ac;ııan aıacak davasından dolayı icra 
~hır ıb ile b' kılınan muhakemesinde müdeaaıeyh ~mına 

er haı t ~r eczacı alınacaktır. İsteklilerin şartları anlamak üzere istida yazılan davetiyenin bllfıtebıtğ iadesi üzerine 
ercüınesi He Umum Miidürlüğe müracaatları. (8731) gazete ile tebligat icrasına karar verlllp ka

~~t brorı Maliye Vekaletinden 
tı<1 z beş k 

ld 'n itib Uruşluklarla yüz paralıklar ve nikel kırk paralıldar 1/1/938 
eıı. ı_ :ıren b" ih · d t d }\ ıı:ald\ ır sene n ayetm e yani 1/1/939 tarihinde tamamen e a-

llt en l'eı 2;ııacaktır. 
· 

57 numaralı kanunun sekizinci maddesi mucibince ilan olu-
c862(» 

~l~İYerrı· r arsus Belediye Reisliğinden: • 
'en ııb itfaiyesine kapalı zarf usulile bir Yangın Arazözö alınacaktır. 
lı Cd }" 

cağ r. İhaı . e ı (6830) lira olup muvakkat teminat akçesi (512) lira (25) ku· 

'tı<ları ~t~~~!11~938 Perşembe günü saat 15 de Belediye Encümeninde yapı-
~ • ~rın şartname'sinı Belediyemizden aramalan ilan olunur. (1) 

~ hıtıikı . ı 
1 erııi~er . erı mar Cemiyetinden ı 

d 1rnı~in 
~l!t Cabı0~l senelik heyeti umumiye toplantısı 16/1/938 Pazar günü saat 

· g Unda Halkevı salonunda yapılacaktır. Sayın azanın teşrifleri rica 
.. ,tl' 

~~\of, lcı-a -
en li •erııen \t ~lenıurıutu.ruıan: Blr borç'..a.n dolayı mahcuz olup paraya çevrllmes1-

t, at ahaboıu c tamamına yemlnll üç ehli vukuf tarafından bln lira kıymet takdlr 
el'e a lta.aı iten Çarşısı içinde kfiln sağı bakkal Şabanın dükkA.nı, solu Daracık so
e bı1 CUır ca.... e bakkal Şab:ı.nın o.hın, cebhesl umumi cadde lle çevrlll, kapısr cad

ıı OQ '"tltanıı fırı ı.ırııutu ve zemin katı toprak Ustü, tavansız bir tezgah ve bir hamurluk 
~ttıı-.... 11 açık §::ı.nu1 Ycrıı tuğla ile örülü yüz ekmek alır 75 metre murabbaında blr 

~·11a artırm 
l'ecı1 l>eşınıtı ayn v:ızolumr.uştur. 
l oı~ bı.ıçu~ r, artırmaya iştirak ede<tek müşterilerin kıymeti muhammenenın 
~ "llaiıı, u nı betı-

lıter tı lcab nıd pey akçası veya mllli bir bankanın teminat mektubunu ha-
llııe altJnı \t Cder. 
liı~.cıa ergı v 
"'4Ur rc:ı" tn h e Vakıf borçları borçluya aiddlr. Artırma şartnamesi 8/1/938 tart-

ıl t.l'lq &alı atin~ allı mahsusuna tfı.lık edilrcektlr. Birinci artırma 1/2/938 tarihine 
,_'ttl etı llıuha dairerntzdc saat 14-16 ya kadar lcrn edilecek, birlncl artırmada bede-
"t~~ Soı:ı ltııne 
ıh.. ıs 2 artıranın nenin '"' yetmiş beşini bulduğu takdirde Ustte bırakılır, ak.si tak-
"ıa tı Daa t 1 taahhüdu baki kalmak ti7ere artırma on beş gün daha temdit edl-
211.. etıc r hine ü ·· ıa;""i ~ e lncıe e rn adlf salı gunü nynı mahal ve saatte yapılacak ikinci ar-

nır vechlle ilanen tebligat yapıldığı halde 
mahkemeye gelmediğinden muhakemenin 
gıyaben yapılmasına ve llfmen gıyab karan 
tebllğlne ve bu baptaki muhakemenln 
2 3/938 tarihine tlıllklne karar verilmiş ol-
duğundan yevmi mezkfırda Tokad sulh hu
kuk mahkemesinde bizzat veya usulüne tev
fikan bllvekAle 1sbatı vücud etmesi, aksi hal
de muhakemenin gıyaben yapılacağı llln o
lunur. 

Son Posta 
Yevml, Siyası, Havadis ve Halk gazetesi 

Yerebatan. Çatalçeşme solr:a.t. 25 
ISTANBUL 

Gazetemizde çıkan yazı ve 
resim!erin bütün hakları 

mahfuz ve gazetemize aittir. 

ABONE FiA TLARI 
-

1 6 3 1 
Sene Ay Ay Ay 

• Kr. Kr. Kr. Kr • - -TÜRKİYE 1400 750 400 150 

I• YUNANİSTAN 2340 12"20 710 270 
2700 1400 800 ECNEBİ 300 

__.;;;;;;;;;;;;;;a;;;;;;;;;;;;;;;;;;l;;;;;;;;;;;;;;;;m;;i;;;;;..;;;;,J 

Abone bedeli peşi.I:dir. Adres 
değiştirmek 25 kuruştur. 

P A S 1 F 

Sermaye • • • , • • • • • 
llıtiyat Altçeai • • • • • • • 

Adi ve fevkalAde 
Husust • . . . 

• • • . . . • • • • • . . . . .. 

r edavülJelıi Banltnotlar ı 

Deruhde edilen evrakı nakdtye 
Kanunun 6 ve 8 ind maddelerine ~v
fikan hazine tarafından vaki tediyat . 

Deruhde edi. evrakı nakdı1e bakiyesi. 
Karşılığı tamamen altın olarik iJive
ten tedavüle vazedilen . . • . • . 
Reeskont mukabili illveten ted. vazd. 

Türk Liraaı Mevdacıtıı 
Döviz T aalılıiidatı: 

Altına tahvili kabil dövitler • • • • 
Diğer dövizler ve alacaklı klirlng ba· 
kiyeJeri . • • • • • • • • • 

Muhtelil: 

2 Mart 1933 tarihinden itibaren: 
Iskonto haddi o/o S! Altın üzerine 

Lira 
1 

rn.000.000,-

' 
2.105.172,40 
4.516.007,70 6.621.180,lC 

1 
158.748.562,-

14.072.062,-

144.676.501,-

19.000.000,-
13.000.000,- 176.676.501,-

13.575.453,W 

1 
1.264,54 

23.655.694,09 23.656.mrn,6: 

100.225.668,91 

. 

Yeldln 335. 755. 762,43 

avans% 41 

1 o evlet Dem iryolları ve Limanları işletmesi Umum idaresi ilAnları 1 
1.2.1938 tarihinden itibaren 
1 - Sür'at trenlerinde muteber olmıy an tenzilli tarüelere tevfikan bilet al

mış olan alelumum yolcular trene binme den evvel istasyonlarda munzam ücxeı 
tediye ederek sür'at trenlerine mahSus munzam biletini almak şartile bu tra:-
1erde seyahat debilirler. 

Sür'at trenlerinde muteber bileti olım yan yolcular hakkında biletsiz rnuamel .... 
si tatbik edileceğinden sayın yolcuların her halde trene binmeden evvel biletle 
rini temin etmiş olihalan kendi menfaat lan iktizasındandır. 

2 - Sür'at trenlerinde muteber ol.mı yan tenzilli bilet hamili yataklı vtlgc 
yolculannın sür'at trenlerinde seyahat etmek için tediye edecekleri rnuıwım 
ü~t, umumi tarife ücreti.ııiıı yüzde on iki buçuğa indirilmiştir. c202> 

Haydarpaşa ve Derinee limanlarından Avrupa"ya ihraç edilecek mahalli ac • 
teaya aid rıhtım ücretleri 15 kinunusani 1938 tarihinden itibaren % 50 tenzil edil~ 
miştir. Fazla malfıınat almak istiyenlerin Haydarpaşa Liman ve Rıhtım Başın" 
fettişliğine müracaatları ilan olunur. c62> cl50ı 

Muhammen bedel! 1837 lira 50 kuruş olan 250 adef yorgan, 250 adet yatQ!: 
çarşafı ile 250 adet yastık yüzü 28/1/938 Cuma günü saat 10,30 da Haydarpaşa&. 
gar binası içindeki satın alma komisyonu tarafından açık eksiltme ile satrr.. 
alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin kanunun tayin ettiği vesaik ve 137 lira '82 kure,;
luk muvakkat teminatlarile birlikte eksiltme günü saatine kadar komisyona 
müracaatları lazımdır. 

Bu işe aid şartnameler Haydarpaşa sa tın alma komisyonu tarafından param:ı;; 
olarak dağıtılmaktadır. (207) 

~ 

Muhammen bc>delleri, muvakkat teminat ve cinslerile mikdar?.ırı aşağıd~ yı:. 
zılı üç liste muhteviyatı kayın ve meşe traversler 28/1/1938 Cının günü at 
15,45 den itibnren sırasile ayn ayrı veya toptan ihale edilmek üz re kapalı 1arf 
usulü ile Ankarada idare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin her listenin hizasındn muvakkat teminat ile k 4 .. 

nun tayin ettiği vesikaları ve nafıa müteahhitlik vesikası ve tekliflerim ayni gü• 
saat 14,45 e kadar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. • 

. . 

~b l 01 OJı icra n son artıranın üstunde bırakılacaktır. 
)ı: ba~ ~1:?atı ip:~ lOla kanununun 126 ncı maddesine tevfikan hakları tapu sicilli Ue 
~I R atını ve h ekıı alacaklılar lle diğer alnkadaranın ve irtifak hakkı sahlblerlnln 
<\~1 lın ıarrındususue faiz ve masrafa dair olan iddialarını ilAn tarihinden itibaren 

Gelen evrak geri verilmez. 
llcnlardart me•'uliyet alınmaz. 
Cevap için mektublara 1Ci kuruşluk 

Şartnameler 141 kuruşa Eskişehir, 1zmir, Ankara ve Haydarpaşa veznelenn· . 

tlç ~ltıtırcıe h n blldlnnelerı lazımdır. 
>.ılıl<! lırıar. akları tapu sicilli ile sabit olmıyanlar satış bedelinin paylaşmasından 
~ ., raltı 

a1tır nı Vergı 
~ lcaresı t ve dellaUye bedell müzayede bedelinden tenzil olunur. Yirmi sene
Qb...~1'.ılı ~avızı muş~eriye aiddir. Daha fazla malümat almak isteyenlerin 
iııı.L ~. lLda nıevcud evrak ve talufü1. kıJmet raporunu &öıi1p anlı1abllecekler1 

I~\ 

Pul ilavesi lazımdır. 

-- -············ı , P~st~ k~~tusu : 741 İstanbul 
Telgraf : Son Posta 

' Telefon : 20203 
- - -

de satılmaktadır. (205), 

Eksiltme listesi Cinsi Mikdarı Muhammen bedeli Muvakkat teminat 

Lira Kr. 

No.: l Kayın 111.000 324.120 16711 80 
2 ll 33.000 94.710 5985 5(! 

3 
(Kayın 6.000) 

~8.110 210ô ~ (Mete 3.000) 



16 Sayfa 

.. -
Soğuğa karşı 

tedbir alınız 
Yalnız sıkı giyinmek 

kifi değildir 

Cebüıizde bir tQp 
kaşe 

GR • 
1 PiN 

de bulundurunn I 

- .. 

Üıjütmekten müteveWd bq, diş, adale, bel atnlarıle Jurı.IWI• 
ve emsaline karşı m 18rl, en kat'I tesirli llaçd.ır. 

icabında ,-ünde 3 kaşe alınabilir. 
Taklidlerinden sakınınız ve her yerde ısrarla 

GRlPIN isteyiniz. .. - - .. 

BETONARME 
Nafıa 

EN HOŞ VE TAZE MEYVALA

RtN USARELERINDEN iSTiHSAL 

EDiLMiŞ TABii BiR MEYV A TU· 

ZUDUR. Emaalıiz bir fen harikası 

olduiundan tamamen taklid edile-

bilmeai mümkün değildir. Hazım· 

11zlıi1, mide yanmalannı, ekıilikle· 

rini ve muannid inkıbazlan siderir. 

Aiız kokuMınu izale eder. Umumi 
hayatın intizamıızlıklannı en emin 

ıurette ulah T• inıana hayat '\'e 

canlılık bahteder. 
INGILIZ KANZUK ECZANESi 

BEYOCl.U - JSTANBUL 

KÖPRÜ lNŞAA Ti iLANI· 

Vekaletinden·: 
1 - Sinop vilayetinôe ve Sinop - Ayar.cık yolu üzerinde, Karasu betonarme 

köprüsü inşaatı kapalı zarf usulile münakasaya çıkarılmıştır. Bu köprünür. yeni 
keşif bedeli (48.000) liradır. 

2 - Eksiltme 19/1/193' tarihin~ musadif çarşamba günü saat (16) da Nafia 
Vekaletinde Şose ve Köprüler !Wislili Eksiltme Komisyonu odasındıı yapıla

caktır. 

3 - Eksiltme şartnamesı ve buna mütcferri diğer evrak (240) kuruş mukabilin-
de şose ve köprüler reisliğinden alınabilir. . 

4 - Eksiltmeye girmü isteyenlerin (3. 600) liralık muvakkat teminat verme
leri ve bu gibi işleri yapabileceklerine dair Vekaletimizden alınmış müteahhitlik 

vesikasile Ticaret Odasına kayıtlı olduklarına dair vesaik ibraz etmeleri Iazım
Jır. 

isteklilerin teklif mektublannı ikinci maddede yazılı saatten evveline kadar 
komsiyoo reisliğine makbuz mukabilinde vermeleri muktezidir. Postada olacnk 
gecikmeler kabul edilmez. ( 4709) (8699) 

T ÜVcyc A RL AeRi1MieZ ıNl 
Nazan Dikkatine: 

Yurdumuzun birçok yerlerindeki 18JID Rayanlanmızdan aldıtı11111 
mektuplarda bulundukları yerde 

• F E M 1 L 
bulunmadığı1ıdan mUşkOl bir Taziyette kaldıklarını bildirmektedirler. 
Her ne kadar bu mOşk014lı koli olarak önlemekte isek de mOşterile

mlze daha prntik bir ko!aylık göstermek için -lıer vilayette ve kaza 
merkezlerinde umurrıl vekaletimizi ynpacJk mnesseseler arıyoruz. Kendi
lerine snrnmonnıı fazlalığı cıhetlnden ep~yce b.r kuzanç bırakacak olan 

F EM 1 L salışınr yapınnk arzu eden tnccarlarımızın bir mektupla 

iSMET ECZANESi ISTANBUL GATATA 
adresine ıpDracaatlan rica olunur. 

SON POSTlL 

'BURUŞMUŞ 

CiLT 

llir dolıtoran 
tayanı hayret lıeıli 

Buruşukluklar, ihtiyarl:ıdığı

mız zaman teşekkül ed&. 
Cilt, bazı hayati unsurlarını 

kaybeder, bu hayati ve kıymetli 
unsurları iade edince, gençleşir 
ve tazeleşir. İşte, Viyana Üni
versitesi profe'K>rü Doktor Stej
skal'in şayanı hayret keşfi bu
dur. cBioceh tibir ve genç hay
vanların cilt hüceyrr.lerinin mer
kezinden istihsal edilen bu kıy
metli cevher, pembe rengin~eki 
Tokalon kremi terkibinde mev
cuttur. Her akşam, yatmazd~n 

evvel kullanın!%. Siz uyurken, o, 
cildinizi besleyip gençlPştirir ve 
buruşukluklarınızı serian izale 
edE:r. Bir hafta zarfında on yaş 
gençleşmiş göfüneceksiniz. Gün
düz için cilt unsuru olan beyaz 
rE'ngindcki Tokalon kremini kuı
lanınız. Siyah benleri eritir, a~ık 
mesameleri kapatır ve biı kaç 
gün "arfında en esmer ve sert bir 
cildi beyazlatıp yumuşatır. 

NEZLEYİ 
İHMAL ETMEYİNiZ 

VE DERHAL 

HAKIKİVALDA 
ÖKSÜRÜK, 6RİP, BOGAZ 

HASTALIKLAAINOAN SİZİ 
KORUR VE TEDAVİ 

EDER 

Dr. A. K. KU1"'. EL 
Karaköy Topçular cad. 43 --· .... --- .. ~-..... ·--- ._...... __ ,........._ 

\ 

--., 
1Ian Tarif em iz 
Birinci aahile 400 laıruı 
llıinci sah:le 25G >> 
Üçüncü sahile 200 » 
Dördüncü .alaile 100 » 
l ç aalaileler 60 >) 

$on .Aile 40 » 

Muayyen bir müddft zarfında fazla
ca mikdarda ilin yaptıracaklar aytıca 
tenzilatlı tarifemizden istifade ede
ceklerdir. Tam, yarım ve çeyrek sayfa 
illnlar için ayn bir tarife derpif 
edilmiştir. 

Sbn Posta'nın ticari ilinlanna aid 
işler için fU adrese müracaat edil
melidir: 

Dinclbk KoDeldll flrke&J, 
Kaıbramamade 8-

Allbra cadclesl 

L--.....---------------1 --------------------------Son Posta Matbaası 

Dünya mevaddı .. claİJ•İ aramada en büyük mükafatla ~ 
nmı, diplom donör •• albn -dalyayı kazanan ve ba mretlıt 

ciliii biheldrm tudik olunaa 

ASAN OZLU UNLA 
Vitamin, Kalori, Gıda, 

Pirinç, Yulaf, Mercimek, Buğday, 1 
Pat•tes, Mısır, Türlü; Bezelye, Ba 

Çavdar Özü Unlarını çocuklannı 
yediriniz. 

Allahın yarattığı saf hububattan alınan vitamini ve kalorisi, 
iyesi çok olan Hasan Özlü Unlanna doktorunuz şehadet eder ki 
ve tabiatin en mugaddi ve en mükemmel gıdasıdır. Basan Özlü 
cuklarınıza tam afiyet temin eder. Neşvünemalarına yardım edel'· 
çabuk büyütür. Neş'eli, tombul, hastalıksız yapar. Hasan ÖZlil 
çok leziz muhallebi ve çorba ve yemek yapılır. 

Mutlaka H A S A N markasına dikkat 

İstanbul Belediyesi ilanları 
Hepsine. 400 lira bedel tahmin olunan Şehzadcbaşında KalenderhaD8 

lesinde eski Toprak, yeni Delikanlı sokağında 20/22 No. 1ı iki evin 
mak üzere açık arttırmaya konulmuştur. Şartnamesi levazım mü 

görülebilir. İstekliler 30 liralık ilk teminat makbuz veya mektubile 
14/1/938 cuma günü saat 14 de Daimi Encümende buluııınalıdırlar. (S. 

İç• ve Ôf basur memelerinde, buw memelerinia ıı. 
iltil:aplarında, ceralıatlelUDİf fiatüllerde, kanayan .,._ 
melerinin tedavi.inde daima muvaffakiyetle tifayı temİll 

Yüksek Mühendis Mektebi 
Arttırma ve Eksiltme Komisyonundan : 

Yüksek Mühendis mektebi binası dahilinde (Elektrik Laboratuvar 
tınlacak olan 0041) lira (81) kuruşluk keşif bedelli tadilat açık eksil 
nulmuştur. 

Eksiltmesi 17 /1/1938 tarihine rastlıyan Pazartesi günü saat 14 de 
ilk teminatı (78) lira (15) kuruştur. Şartnamesini görmek istiyenleriJı 
eksiltmeye girece~erin belli gün ve saatte Gümüşsuyundaki mekteb 
bilinde müteşekkil komisycına müracaatlan ilin olunur. (8653) 

Türk Hava Kurumu 

BUYUK PiYANGOS 
Dördüncü keşide 11/Şubat/1938 dedir. 

Büyilk ikramiye: 50. 000 Liradır ••• 
Bundan başka: 15.GOO, 12.000, 10.000 liralık ikradli 

( 20.000 ve 10.0. O ) liralık iki adet mükafat vardır. 

Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin eden bu .,. 

iftirAk ediniz. •• 


