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heniiz kurulamadı Ikrazat faizleri yüzde 
>'eni kabineyi teşkile Maliye Nazırı sekiz buçu~u ~e~miye~ek 

• bir proje hazırlandı, proje bugunku mevzuata nısbetlo 

Part 't 
Bonnet memur edıldi yüzde üç buçuk gibi mühim bjr .,.ı:- 7il temin etmektedir 

Ankara, 14 (Hususi) - Atatürk yıllık ' 

S08 
8 .e halk cebhesinin yıkılmış olduğu açıkça beyan ediliyor. 

llalıstler Başvekiiletin kendilerine tevdiini istiyorlar. Borsa kapatıldı ,- ' 
Buhranın tarihi 

nedir, netice 
neye varacak? 
Yazan: Selim Ragıp Emeç 

· ICS)ir müddettenberı ciddi mali 

~zorluklarla karşı karşıya bu -

lunan Fransız hükumeti, buna müte
allik bir kanunun müzakeresi esna-Her· t So rıo Sarraut Bonnet Daladier sında komünistlerin ihdas ettikleri 

ta.Jıaıa~/arnanlarda Fransayı ;için için 1 parlamf"ntoya yeni bir mali proje ver- bir hAdiseı üzerine ve sosyalıstlerin 
lçın lJ~r eden grevler mesel~sinin halli di ve halk cephesini teşkil eden Radikal komünistlere müzaheret eder bir va-
ta~and aşan Chautemps kabinesi ayni Sosy~listler, ve sosyalistlerle komü - ziyet takınmaları neticesinde istifa-
hn l'l11ı~ ~~angın tekrar sukutile başlı· nistlerden tam bir rnüzahe~et istedi. ya mecbur olmuştur. Malüm olduğu 

nutkunda Büyük Meclise ve hükıiınete: 
cNormal şartlar altında kredinin U· 

cuzlatılmasına çn4şmak> iıaretini ver.
mişti. 

Başvekil Celal Bayar Millet Meclisi 
huzurunda hükıiınet programını izah e
derlerken bu bahse temaı etmi ve kre
diyi tahakkuk ettirilmesi istenen ekono
mik milli kalkınma faaliyetinin muhar
rik kuvveti olarak tavsif etmişti. 
Şimdi memnuniyetle haber almaktayız 

ki İktısad Vekaleti ikrazat faizlerini, ko
misyon da dahil olmak üzere, azami yüz
de sekiz buçuk olarak tahdid eden bir 
proje hazırlamıştır. Bu projeyi hükumet 
yakında Meclise takdim edecektir. 
Bugün~ü mevzuata nisbetle yüzde üç 

buçuk gibi mühim bir tenzil temin et
mekte olan bu projede derpiş edilen faiz 
haddinin nisan başından itibaren tatbi
kine geçilmesi mu~arrerdir. 

(Devamı 11 inci sayfada) Başvekil Cel4l Baya.r . 
de Lı.ııu· ır buhranla mlica<.iele halin- Parin111cntoda dün sabahın dört buçu· üzere, Fransada bugün idarei hükil-

Cha~Uyordu. ğmıa kadar devam eden müzakereler [Devamı 3 nncll sayrıtda] 
......................................................... -........ . 

'-'e fran ~p~ bu vaziyetleri önleınek e:.nasın'la noktai nazarını izah etti. Ni- [ Siyttsat a;emi sotu ıuııda] 
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Zah tamızda bir yeni i : rAtatürkün ' 

Çocukların cinslerini 
an tayin kabil mi? 

Seyyar karakollar!.. Tebrik 
8 ~elgraf ları 

Eir İngiliz doktoru, kadın· ı---....... -................ -···-···· .. ·····:····-
lara isten ilen cinsden çocuk 
doğurtabiıeceğini iddia el/IJar karakolda sabit bir komiser masası 

ve küçük bir eçzahane vardır 

lter Seyyar karakol 

'ı, ;aııada, gittikçe ilerleyen zabı -1 nasile modern bir esere daha kavuş -
~ve kelimenin tam mfı· I mak üzeredir. (Devamı 11 inci sayfada) 

n Posta da bugün - • 
"ifşa eden id m o u ur,, 

liarb .. l b. T 
llıiih sa~~yı~. cas~~ aı ı ~~asına -~uşe~ . ır ürk 

endısı tuyler urpertıc1 serguzeş'ını anlatıyor 

Yeni romanımız nedir? 

Eserin kahraman diyor ki : 
Yannkl harbi hazırlayan duıo. .. anın, içinde casusların ı 

kaynaştığı gizli dünyanın en sıkı faaliyeti, en korkunç 
bo~uşmal:m harb sanayii etrafında oluyor. Bu sanayUn 
etrafında mfidhlş bir karanlık var. Bu karanlık içinde 
harikulade bir boğuşma vuku bulmaktadır. Harb sana -
ytlnin bllhnssa keşflyat.ıa meşgul olan rn.borııtuvarları 

bugUnklı ınedcn yttln adeta in.san kurban edilen mlh -
rablan gioidlr. Orada milyonlarca lira, zekalar, lllmler, 
hayatlar, mımuslar ve şerefler bir saniyede kurban cdi -
lir Hiç bir şeyden çekinilmez. Onun için denebilir ki 
dünyanın en baş döndürücü maceraları bunların etra -
fında geçer. Eserimde bana bu gizli dünyanın kapılarını 
n.;nn hatıralarımı anlatıyorum. 

Bugün 7 nci .&ayf amızda 
•• 1 

Ankara 14 (A.A.) - Yunan Ve
liahdinin evlenmesi münasebetile 
Reisicumhur ile Yunan Kralı ara -
sında aşağıdaki telgraflar teati o • 
lunmu~tur: 

Majeste İkinci Jorj 

ediyor 

Doktorlarımızın bu 
, husustaki fikirleri 
1 İngiliz gazetelerinin idd'ialarına eöre 
1 bir İngiliz doktoru, doğumdan evvel, ço-
1 cuğun cinsiyetini tayin hususunda pek 

Yunanlılar Kralı . Atina -
Veliahd Altes Ruayal Prens 

Pol'ün evlenmesi münasebetile, en 
(Devamı 3 üncii sayfada) 

1 büyük netkeler elde etmiş hulunmaktn-
\. ____________ _, dır. Üç senedenberi 100 den fazla hamile ............................................................. 

61 yaşmda bir 
Çin kadmmın 

kahraman il Qı 

kadın arasında, tedkik ve tecrübede bu-
lunan doktor, doğuracakları çocuklarının 
istcklerme göre kız veya o~lan olmasını 
temin etmiştir. 

Bu usul eski tecrübelere istinad et-

Tuzlar büyük yıfmlara ıttmeden evver 
nzmaklarda toplanDUf blr hald• 

TUZ FIATLARINDA 
YENi TENZiLA T 

Haber aldığımıza göre, İnhisarlar ida. 
resi, evvelce tuz fiatlannda yaptığı ten• 
zilata zamimeten bu sene başında .:mut· 
fak tuzlannda yeni bir tenzilat daha 
yapmıştır. 

Bu tenzilata gör<', şimdiye kadar top-
1 tan fiat olarak kilosu 5.25 kuruşa satılan 
1 

1 

mutfak tuzları, badema 3.80 kuruşa sa-
tılacaktır. 

İnhisar sofra tuzlarile mutfak tuzlan 

Çinliler muhtelif şehirleri 
istirdad ettiler, eli silah 

tutan çarpışıyor 
Hankov 14 (A.A.) - Çin tebliği: 

<"' . I hakkında, ev idaresinde nazım vaziye-
tinde olan kadın okuyucularımıza ınüfid 
olabilmek düşüncesile, pazı malılmat 

vermeği faydalı bulduk . 
Çantung'daki Çin külli kuvvetleri, 
Tsining şehrini geri almışlardır. 

(Devamı 11 inci sayfada) 

DÜNYA NASIL 
SiLAHLANIYOR? 
Türkiye de dahil olmak üzere 

dünyanın büyük devletlerinin b11- mektedir. İddiaya göre bir çocuğun cin
günkü aıkeri vaziyet.l~ri nedir? Bu siyeti, anasının doğum esnasında göste. 
vaziyetler 1931 den ıtıbaren ne ka- receği kimyevi şartlara bailıdlr. 
dar değifmişt'r? Bir Franıız gaze- Bir kadında asidite hali olduğu takdir
te•İnİn neırettiii bu fayanı dikkat de, doğacak olan çocuk erkektir. 
i•tatistiği 8 inci •aylamızdcı. bula-. Ve eğer alkalin hali arzedecek olursa, 
caksınız. kız doğar. Bu fennen sabittir. Bunu na
--· . . . --·. ~ ·--~· ·---- zarı itibara alan doktor doğacak olan ço

cuğun cinsiyetini temin için yerine göre 
asid veya alkalin şırıngaları yapar. EV DOKTORU 

(Yedigün) tarafından neşr2 başlanan Sonra vücudün bazı kimyevi şartların 
kadında kısırlıjı yarattığından, vücude 

ve (20) numarada tamamlanacak olan 
bu emsalsiz ev ansiklopedisınin birinci 

forması bugün cıktı. Bütün bayilerden 

Jsteyiniz. 

llzım gelen alkalin ve asid panzehirleri 
zerkedildiği takdirde, bu gfüi kadınlar, 

doiurma hassasını elde ederler. 
(Divamı 11 inci ıa11fada) 

Sofra tuzu ımalindeki hususıyetten do
layı çok ince ve akıcıdır. Tuzluklarda 
topaklanmaz ve dalına kuru kalır. Bıt 

keyfiyetten dolayı soframızda, sofra t ı· 
zu bulundurmak karlı ve zevklı bir şey. 
dir. 

Mutfak tuzlarına gelince; sofra tuz:.ı

na nazaran daha iri taneli bulunan bu tu
zun .da, iriliği ve tuzluluk kabiliyeti dahn 
fazla olduğundan yemeklerde ku1Janıl4 

ması doğru bir şeydir. Çünkü alışkın bir 
el bir kere fıyarını bulunca, artık tu.ı:un 

fazla veya eksik kaçmasına imkan yo dur. 
Bu tuzlar fabrikada tamamile fenni vo 

sıhhi şeraite uyularak, el değmeden ve 
tertemiz bir şek.ilde hazırlanmakta ol
duğundan fiatça olduğu gibi, sıhhi bı:.
kımdan da diğer tuzlarla kıyas kabul et· 
mezler. Bunun için bilhassa kadın kaıi
lerimizin nazarı dikkatlerini tuzların bu 
hususiyetlerine celbeder ve kendilerine 
cidden mükemmel olan İnh!sar tuzlarını 
tavsiye ederiz. 



Z Sayfa 

r----------------, 
Her gün 1 

Yeni bir siyasete doğru: 
Küçük Antant 
Küçük Antantçılar içindir 

- Yazan: Muhittin Direm 

/Nı... vrupa ahvalinin gidışi • bakı

~ mından Küçük Antantın oy

nadığı ve oynıyabileceği rol, ehemmi~et
siz değildir. Eski Avusturya - Macar ı:n
paratorluğu kadar mühim bir kütle var
lığına sahih olan, onun kadar ink!şaf e~
miş bir sanayi ve ond~ki merkezı teş~~-
1 At kuvvetlerine malik bulunmarnaKıa a . 
beraber müttehiden hareket ettiklerı 
vakit g~ne mühim bir varlık temsil eden 

Küçük Antant devletleri, Avr~p~ m~t
kadderatının inkişafında elbet buyuk bır 
rol oynıyabilirler. Lakin bunların ara
sında sıkı bir ittihad temini şarttır. 

Fransa Avrupanm hakimi iken, yani 
İtalya h~zırlanmakta ve harb sonu p~li
tikasında iki tarafa da meyleden bır ıb
renin hareketlerini takib ile meşgul, Al

manya da henüz silahlanmamış bir ha}
de bulunduğu müddetçe Küçük Antant, 
kağıd üstünde, gayet sağlam bir siyasi 
varlıktı. Fakat, İtalya, bir hayli hazır
landıktan, Almanya silahlandık.tan ve 
Berlin - Roma mihveri, mütemadiyen 

müteaddi bir rol oynamıya başladıktan 
sonra Küçük Antantın sarsılması da za
ruri idi. Kuvvetini kendi organik ciha
zından almıyan, Fransa politikasının dü
men suyu üzerinden giden bu diplomatı~ 
camia, merkezi A vrupada kuvvet mese
leleri ve kuvvet muv~eneleri ortaya 
çıkbğı tarihten itibaren sarsılmaya ve 
sallanmıya başladı. Bilhassa, kuvvet mu
vazeneleri bahsinde, gittikler. dümen 
suyunda komünist bir devlet siyasetinin 
köpüklerini de gördükleri zamandanberi, 
Küçük Antant devletlerinin endişeleri 
büsbütün arttı. 

Romanyadaki son değişme, merkezi 
Avrupanın kuvvetler muvazenesindr:kı 
bütün bu üç senelik hareketlerin neti
cesidir. 

* Fakat, zannedersek, Küçük Antantm 
yeni bir tarzda, başka hesablar ve başka 
görüşlerle büsbütün başka bir şekildP. 
tekrar toplanması zamanı asıl şimdı gel
miştir. 

Bu memleketlerin üçü de Fransanın 
dümen suyunda gittikleri müddetçe me
sele yoktu; bwnların hayatlarını tehdid 
eden hiçbir dava mevcud değildi. İtalya 
zayıf, Almanya silahsız olduğu müdoel
çe, bunların arasında antant olsa da olur, 
olmasa da olabilirdi. O zamanlar, Avrıı
panın en büyük askeri kuvveti olan 
Fransa uzak, Sovyetler hen··ı mütecaviz 
bir kuvvet olabilecek vaziyette değildi. 

Bu devletler için etrafta hiçbir tehlike 
dolaşmıyordu. Bunları bir araya toplı
yan Fransa, emniyet üstün~ ernn\yet, si
gorta üstüne sigorta siyaseti takib edi
yor ve Fransız hariciye nazırları da Fran
sa hariciyesinde, bir takım antantlar ve 
paktlar koleksiyonu yapmıya merak et
miş görünüyorlardı. 

Fakat, bugün öyle değildir; bugün 
Fransa hariciye nazırlarının koleksiyon 
meraklarını tatmin etmek değil, iki bü
yük tecavüz silindiri, iki büyük ideoloJi 
davası arasında kalmış ve ilk hamlede 

tarumar olabilecek milli ve siyasi var
lıkların müdafaasıdır ki bahis mevzuu 
oluyor. Küçük Antant, kendı kendisine, 
kendi menfaat temayüllerınin inkişaf 

ihtiyaçlarına göre asıl bugün teşekkül 
etıneğe muhtaçtır; bu antant, asıl bugün 
için farzdır. Çekoslovakya varlığını, Ro
manya bugünkü kuruluşunu, Yugoslav-

ya sükün ve huzur içinde inkişafını de
rece derece bu antant sayesinde muhafa
za edebilirler. Eski Küçük Antant bir 
r'ransız fantezisi idi, yeni Küc,.-ük Antant 

ı memleketler için bir h:ıyat zaruretı
dir. Binaenaleyh teşekkül edecektir. 

* 
Bu bakımdan Romanya hariciye nazı

rının Prag ve Belgrad ziyaretleri çok 
mühimdir. Her iki memleket merkezin
de de, ziyaretlerden sonra, cArada tam 
bir fikir b"rliği bulundvğu> hakkında teb
liğler ıeşredildi. Diyebiliriz ki bu cFikir 
birJiği tebliğlerinin> Küçük Antant ta
rihinde, ilk defa olarak bir manası var
dır. Zira, bu defaki fikir birli~i laf ol
sun diye yazılmış değildir; hakikatte bu 
memleketler arasında bir fikir 'birliği 

SON POSTA 

Resimli kıakcle: Mekteb ve muhit 

Bize hayatta lüzumu olacak malfunatı veren rnektc>bdir, 
fakat mu\'affok olmak için mektebin elimize verd·ği vası
talar ltafi değildir. 

Bır çocuğu hayat sahnesinde ışıldatan veya sönük bıra
kan içinde yc.şacilğı muhittir. Bu muhiti ise mektebden zi
yade kendi ailesı hazırlar. 

==== 

(._.__s_o __ z __ A_~_c:Sl __ A_S_D_N~D_A_~_) 
Nevyork sergisi için \"'- . *I Bir lngiliz neferi 
Seçilen Fransız kızları HEF\GUN BiR flKRA 1 Kliğıddan keman yaptı 

Lutfen şapkanızı çıkarınız 
ingiltere kralı beşinci Geurgı! velt

ahdken bir mekteb gemisinde bahri
ye stajı yapıyordu. Bir gün gcırıinin 
kumandanı ona, vapurun bulunduğu 
noktayı bir kciğıd üzerinde hesabla -
masını söyledi. 

Genç veliahd kağıdı kalem i aldı, 

bir takım hesablar yaptı ve kuma:ı -
dana verdi. 

Kumandan, kciğıda göz atar atmaz 
veliahde döndü: 

ikincikanun 
_..,~ 

-----------------

Sa Majeste 
Moda 

Kısası 

D
a ki yıl kadar önce denize iJlCÜ dl" 

Normandie adındaki Okyanus ~ 
ile bunun birkaç aylık küçüğü olıı~, 
beraber yaman rakibi bulunan 
Mary vapurlarının modaları geçınİŞğrıf 
rede ise pabuçları dama, daha do 
palamarları rıhtıma atılıyormuş. 

Olur mu? Olur! Sa Majeste rnod11• 

le bir mutlak ve müstebid hükürndıı)Cf. 
ki, karakuşi hükümlerini en deIJl0 

camialarda dahi yürütür. 

Saltanatları deviren, keyfi 

altüst eden, hak ve insafı kainatın 
tarafına ikame için kan döken inı:ı 

' larla, bu inkılablara önayak oları ' 

sek azimlerin, moda hazretlerinin ô 
de boyunları kıldan incedir. 

Her müstebid hükümdar gibi, J!' 
zalimdir. Onun en büyük düşmanlığı 
iktısada karşıdır. Ekonomi işlerinde 
rite sayılan şahsiyetlerden öğrene~ 
siniz ki, harbden sonra dünyayı ~ 
kavuran ve ticaret alemini yangın 
ne çeviren en önemli amillerin arB5 v 
Sa Majeste modanın hümayun partıl 
ları da vardır. 

c 
Moda yalnız ekonominin haSJf!l 

değildir. Sosyal niz$nın, aile dii~ 
nin, ahlakın ve sıhhatin de canın::ı .... ~ 
tan ufağa, hatta açıktan açığa o}ctlP..

tan zevk alır. 
r(İ 

Sosyetenin iyiİiğini düşünen, hS~ 
çalışanlar, istedikleri kadar halkı . 

den korumağa çalışsınlar. Sa ?wf3J 
mc.<lanın hükmü onlarınkine daiı11' ~ 
.ib, nüfuzu onlarınkindt>n h.Pt vıı": 

- Liıtf en, dedi, bCl§tnızdan §apka -
nızı çıkarınız. 

. tündür. rr 

Resmini gördüğünüz kızlar, Nev -
york 19 39 beynelmilel sergisinde Fran 

- Niçin kum.andanım? 
- Çünkü sizin yaptığını:? Jıesabla-

1 
ra göre şimdi gemimiz Westminster 
kilisesine g"rmiş bulunuyor. ·- -· Amerikada yapılan 
Çok garib 
Bir reklam 

sayı temsil edeceklerdir. Bunlar güzel- Geçenlerde Ne\'york gazetelerinde 
liklerinden ziyade cazibeleri, cana ya· şu aşağıdaki ilana tesadüf edilmişti: 
kınlıkları için seçilmişlerdir. Ne garib cAşk isteyenler 7 - 5900 numaraya 
dünya?... telefon edebilirler.• Bu Hanın intişa -

Moda ile bir tek başa çıkl.ib "Q 
karahktıi'. Onun gayzında VE> gale'peJll 

de ise, hükümdarın nezdinden ]tovıl~ 
ve uzaklaştırılmış bir saray dallc8 

nun manzcaai aczini kolayca se1Pb 
siniz. 

Onun ıçın, sularında hila )'11~ 
çarklı •Neveser> ler işliyen bizler, f 
mandie ile arkadaşının ıskartaYB ç • 

ı nln:ıalarına şaşıyoruz amma, htÇ ş'-ı 
yalım: Sa Majeste moda böyle arıı1 
miş .. böyle olacaktır. ..ti 

Gene şükredelim ki bu ıaltm }lJ ~ 
dann keyfi icraatı şu üzerinde ysŞll 
mız köhne küreye kadar uzanınır<'t· vardır ve o da şu olmak lazımdır: Sağ

dan veya soldan, kızıldan veya siyahtan, 
şimalden veya cenubdan gelebilecek o
lan bütün tehlikelere karşı, bu üç ınem
leket kuvvetlerhıi değil, - çünkü bu iş 
çok tehelikelidir- 6iyasctlerini birbirle
rine ayar etmeğe mecburdurlar. 

rından sonra iki gün içinde meselenin 
ne olduğunu anlamak isteyen on bir 
bin kişi bu numaraya telefon etmiştir. 
Bu numara, geçen pazar günü «İstedi
ğim şey aşk» isminde yeni bir film gös
terecek olan alelfıde bir sinemanın te -
lefon numarası bulunuyordu. Sinema 
direktörü seyircilerin nazarı dikkatini 
celbetmek için bu şekilde ilan venni.şti. 

Mısırda, İsmailiyede k.ıt'a hizmeti gö 
ren bir İngiliz neferi, kağıddan yap -
tJğı kemanını tescil ettirmek üzere, ku
mandanının izııile üç ay mezuniyet a -
1arak Londraya gelmiştir. ~ / 

İngiliz neferi, kağıddan yaptığı ke- ~ • ~ ~ 
manını, bir marangozhanede vücude ::::;/ 
getirmiştir. Sekiz tabaka bayağı, fişek -------·----- ~ 
kovan mukavvasını birleştirreke, bu - lranya kaptanı haciz konulrJJ11 

Bu noktada Küçük Antant, prensip 
bakımından çok kolay anlaşabilır. İş, 
birbirine ayar edilecek siyasetin rengi, 
istikameti ve inkişafı meselesine kalır. 
Bu noktada da Küçük Antantın henüz 
kararlaşmış bir siyaseti yok1ur; çünkü 
olamaz. Yeni şartlar ve yeni hadtseler 
içinde bu siyaset yavaş yavaş, teşekkül 
ve inkişaf edecektir. 

na bir keman şekli vermiş, ve ek yer - protesto etti 
lerini zamkla yapıştırmıştır. Ve bütün 

A imanlar ağaçlan şekerli 
çikolata yaptılar 

ameliye de, tatil zamanlannda ve 24 Köstence limanında Yekta vaPıl 
saatin içinde olmuş bitmiştir. batıran ve limanımızdan geçerkefl 

keme kararile tevkif edilen Nor\'fÇ 

Alman gazeteleri son yortu günle -
rinde Almanyada yeni bir sun'i mahsul 
elde edildif,rini yazıyorlar. Bu mahsul a
ğaçtan şekerli çikolata istihsalidir. A • 
ğaç kabuklarından kimya vasıtnsile ya 
pılan bu yeni nevi şekerli çikolatalar 
hakiki cinslerinin ayni lezzetini ver -
mekte imiş. 

Nefer, bu kağıddan kemanla bütün ıır 
klfısik parçalan çalmaktadır. İ§in ga _ dıralı İranya vapurunun süvarisı ''10 

Bu inkişafın istikametleri hakkında 
şimdiden hükümler vermek mevsimsiz
dir. Fakat, Küçük Antantın bundan son· 
ra kuvvetleneceğine, yahud asıl şirndı 

rıbi, kemanın çıkardığı ses gayet tatlı • haciz konulması keyfiyetini protes , 
dır. Ve piyasada 50, altmış liraya satı- miştir. Vapur süvarisi Peter Myre ~ 
lan tahta kemanlardan farksızdır. gün müddetle vapurunun seferdeJl ~ 

hakkındaki kararın kaldınlmasıil 1 • 
1 

Kaynar asfaltın içinde 
et pişirilebilirmiş 

teşekkül edeceğine hükmetmekte hiçb!r Aunanyada kimya sanayii o kadar Yolları asfalt döşemek için sokak orta
aldanmak tehlikesi yoktur. Bu antant fevkalade bir şekilde ileri gitmiştir ki lnrına konulup içinde katran kaynatılan 
Avrupa siyasetinde asıl bundan sonra kömürden sabun, patatesten kumaş ve kazanlar malfundur. Bir Fransız bu kay
rol oynıyabilecek ve, hatta bazı fedakar- saire yapıldığı gibi bu suretle nihayet nar kazanların içine patates atıldığı tak
lıklara katlanmak pahasına da olsa, bu ağaçtan da şekerli çikolata yapmağa dirde yavaş yavaş pişeceğini, bır müd -
rolü oynamaktan başka çaresı bulunma- muvaffak olmuşlar demektir. .det sonra çıkarılıp soğutulunca katran-
dığını görecektir. Faşist bir temayül için- dan en hafif bir koku bile hissedilmeden 
de bulunan yeni Romanya hükCınıeti Mo<:kovada bir kadın iki temizlenip yenebileceğini iddia etmek -

hariciye nazırının, yerine oturur otur- k /ı / k d d tedir. a a ı çocu oğur u maz, ilk iş olarak Praga gitmesi de sırf Gene bu Fransıza göre bir kağıd yap-
bu zaruretten ileri gelir. Bu zarureti şöy- Moskovada bir işçi 'kadın insan şek- rağına iyice sarılıp asfalt kazanı içint' 
le ifade etmeliyiz: Küçük Antant Küçük linde bir ucube doğurmuştur. Dişi cin· .atılan bir kuzu budu bir buçuk saat son
Antantçılar için olmıya mecburdur! se mensup bu ucubenin iki kafası ve ra çıkarıldıkta lezzetine hiç halel gelıne-

Küçük Antant arasındaki yeni s:yaset dört eli varmış. Şimdiye kadar tesa - den pişmiş ve yemeğe hazırlanmış olur -
inkişafını, bu devletlerle çok alakalı bu- düf edilen bu şekildek~ ucubeler yaşa- muş. Bu pişirme usulü her ne kadar foa
lunan Türkıye, büyük bir dikkatle takib I madıklan halde bu yeni ucube pürsıh - nılmaz gibi görünürse de vaki ve doğ -
etmelidir. Muhittin Birgen hat yaşamakta bulunuyormuş! rudur. 

r 
İSTER İNAN, İSTER İNANMA! 

.., 
Avrupa gazeteleri küremizin bir müddet evvel bir yıldız 

ile çarpışma tehlikesi geçirmiş olduğunu yazdılar, bizim 
gazeteler de bu haberi onlardan naklederek okuyucularına 
\"erdiler, fakat me~eleyi birkaç satırla kuru kuruya yazmak 

olmazdı, "Jiraz da fen bakımındnn tedkik etmek istediler 
ve o zaman gördüler ki memleketimizde bu meseleden an
lıyan yalnız bil' kişi vardır, onun da adı Bay Fa
tindlr. 

1 S T E R 1 N A N, l S T E R t NAN M A \. 
L1....-----------------------------~--~--------~~-------.J 

tencede teminat olarak 15 bin ingı 
rası yatırıldığını söylemiştir. 

Yekta vapuru acentası da mabi.{C~ı 
müracaat ederek Köstencede Y8~~ 
teminatın Türk bankalarına çcvrı fJI 
ni ve bu teminat mahkeme tarB rt 
kafi görüldükten sonra vapurun }1!1 

tine müsaade edilmesini istemişti!'· 
Bugün saat onda ikinci ticaret : ~ 

kemesinde yapılacak olan durı.ı~ ılı 
vapur süvarisinin konulan tedbirı ıctıf 
yati kararına vaki itirazı dinle? 
____ ,...._ • ........._-a;, ·--..-· 1 
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Dün Meclisde 
nıuhtelif kanunlar 

müh im ve 
kabul edildi 

Hariciye ve Maliye Vekilleri izahat verdiler 
Sadabad misakı tasdik edildi 

)İsd~nkara 14 (Hususi) - Bugün Mec -
taç e<j;u~ıelir layihalar görüşülerek in- Meclisin 
hpıı 1 ınış ve münakaleler ve tefsirler 1 

Fransız frangının develüasyonundan do 
layı gördükleri :zararı telafi etmektir. 

İkincisi de kendilerinin dahi işaret 
ettiği vcçhile ~yasada spekülasyon tc-nııştır V. f l •l • 

Muzake~e k b 1 d'l 1· "h l ftlŞ Q l l mevvüçleri yapan bu Ünitürklerin da
hi Anadoluda yaptığımız gibi kaldırarak 
piyasada bir istikrar teminidir. 

tded, . . .ve a u e ı en ayı a arın 
liar Yırrnıyı mütecavizdir. Bu arada 
ı eıve V k"l . . • ayi!ı . e a etı teşkılatı kanununa ek 

<lsı da .. - -ı s·. goruşu müştür. 
larke~7. alan Hüsnü Kitabcı bayat ucuz -
{!t .... · 

1 bu kabarıklığın böyle devam edip 
"'1Vece ~ · · n gını sormuştur. 

\·er ~ suallere Hariciye Yrkilı cevab 1 

rn~ hun·ı ve demiştir ki: cBu kanunun ru-
ğild .~ derecelen yükseltmek esas de -
tuya ~ B~ kanunun rolü doğrudan doğ
rıla Vekalete idare ve meslek diye ay
leg·en. rnernur arkadaşlarımız içınde mcs-

ınf aıneı· ısap etmiş olanların ayrılma mu 
teşki~ını itmam etmek vardır, Bir de 

f tı genişletmek vardır.> 
/.... Zahatına devam eden Vekil Cenubi 
?nerik~d . . . . .. 

llıız "' a tıcaret ıtıbarıle munasebatı-
ııı ehe · &ef mmıyct kesbettiği kısımlarda 
arcı tc .. 

\tt sısı mutasavver olduğunu ila-
elrniştir. 

ı Bava ku "'°•et1eri için 
bin· ~tea~iben hava kuvvetleri için 21 
hak:- eş yuz liralık taahhüde girişilmesi 
\•er.;ındaki kanunun birinci maddesile 

ı.en sal·h· • t~ch· a ıycte ilaveten levazım ve 

Ankara 14 (Hususi) - Büyük 
Mil!et Meclisi Pazartesi toplantı -
smda elde bulunan işleri neticelen
dir~cek, Başvekil Celal Bayarın ve

receği izahatı d in leyecek ve kış ta
tiline karar verecektir. 

Ünitürklcrin bugün devlet itibarına 
isiinad ederek it ibari kıymetlerini mu· 
hafaza etmekte olan, sabit bir halde 
bulunan diğer tahvilat ile mübadeleyi 
temin etmektir.> 

Tahviller 
Ayni gün Meclis toplanmadan 

cvv'eı parti grubu içtima davet e -
dilmiştir. 

Düyunu umumiye hakkında mufas
:.:al i.aıhat verdikten sonra Vekil tah

fi ve tecziyeleri hakkındaki kanuna fık- \'ille::- hakkında şunları da söylemiştir: 
ralar ilavesi. cBu kanun kabul edildikten sonra 

Dahiliye Vekaleti mahalli idareler ri- hakikaten bugün Türkiyeye tahvil id
yaseti teşkili, vazife ve salahiyetlerin ta hali memnudur, fakat bazı müsaadcler
yini. de bulunacağız. Bu husus h ükümetçe 

1050 numaralı muhasebei umumiye takarrür etmiştir.> 
kanununun 44 üncü maddesinin değiş - Vergiler 
tirilmesi liiyihalan kabul edilm iştir. Maliye Vekili vergilerin indirilmesi 

Bundan sonra 1918 - 1331 dahili is - hakkmda sorulan suallere de ccvab ve
tikraz tahvillerinin 1938 ikramiyeli tah rereK demiştir ki: 
villerilc ve 1933 Türk borcu tahvilleri - cYaptığımız tedkikat neticesinde bu 
nin de dahili istikraz tahvillerile müba- arzuların fasla geçirilmesi için gene bü
delesi, hakkındaki kanun layihası da mü yük irşadınızdan kuvvet alarak muvar -
zakere ve kabul edilmişti. fak olabileceğimizi tahmin ediyorum.> 

Bu son kanun layihasının müzakere - Vekilin bu sözleri alkışlarla karşı -
si sırasında Maliye vekili Fuad Ağralı, lanmıştır. Gene bugünkü toplantıda 
Halil Menteşe ve Berç Türkerin mütale- Tuncelinde nüfusa kaydedilmiyenlcrin 
alarma ccvablar vermişti r. cezalarının affına dair layiha ile Sada -

Vekil cevabında ezcümle demiştir k i: 1 had misakının tasdikine aid layiha ka -
cYaptığımız kanunun en birinci he· bul edilmiştir. Meclis pazartesi toplana

Fransadaki buhranın 
tarihi nedir? 

(Baş tarafı 1 inci sayfada) 
met eden heyet, sosyalist, komüni:;t 
ve bir de radikal sosyalist partileri
nin ekseriyetine dayanıyordu. Her 
üç partinin ayrı ayrı programlarını 

tahakkuk ettirmek mümkün olmadı-
ğı için, bu fırkalar, aralarında müte
vassıt bir program esası kabul etmiş
ler ve buna cHalk cebhesi> programı 
adını \'ermişlerdi. 

Halk cebhesile kah.nelerinin 
tarihi 

Halk cebhesi, bir müddet evvel 
iktidar mevkiine gelen sosyalist li
deri cLeon Blum> lıükumetile bir
likte vücud bulmuştur. 

Fakat sayısı sıklaşan grevlerin karşı

sında tatbiki icab eden tedbirler üzerin
de ve bilhassa büyük bir fiyasko veren 
mali siyasetten ötürü radikal sosyalist
lerle halkçı sosyalistler anlaşamadıkla
rı için, o zaman, Leon Blum istifa etmiş, 
başvekalete radik;ıl sosyalistlerin lideri 
Şotan gelmiştir. Bu iki hükumetın her 
ikisi de komiinist, radikal sosyalist ve 
sosyalist eksel'iyetine dayanıyordu. İlk 
hükumet, sosyalist direksiyonıu bir halk 
cebhesi hükumeti idl. İkincisi, radikal 
sosyalist direksiyonlu bir halk cebhesi 
hükumeti oldu. Esas programd:ı hiçbır 
değişiklik vukubulmamıştı . Yalnız, baş
vekil Leon Blum ve sosyalist arkadaşları 
bu değişiklikten şahsan gayri memnun 
kalmışlar, fakat renk vermemeye çalış
mışlardı. Blum hükumetinin, siyaseti ile 
müdhiş bir fiyasko veren malıye nazırı, 

sosyalist Oriyol idi. 
Şotan kabinesinde bu müşkül vazife 

bir radikal sosyalıst olan Bonne'ye ve-

Yazan : Selim Ragıp Emeç 
müdafaası için bir kanun projesi vücude 
getirdi ve meclise verdi. İstifasını mucib 
olan da, bu projenin bazı bendlerinin 
müzakeresi sırasında komünistlerle çıkan 
bir ihtilaf oldu. 

lhtilAf neden çıktı? 
Sosyalistlerle komünistler, paranın 

müdafaasında memleketten dışarı çıka

cak dövizlerin kontrol edilmesi esasının 
kabul edilmesini istiyorlardı. Yani, İtal
ya ve Almanyada olduğu gibi bir kam
.biyo murakabesine lüzum gösteriyorlar
dı, halbuki Fransa, Amerika ve İngiltere 
ile yalnız demokratik esaslar bakımın
dan anlaşmış bulunmuyordu. Paranın 

serbest giriş ve çıkışı noktasından da 
zımni bir itilaf vücuda getirmişti. Böyle 
bir murakabenin hayat şartlannı ağırlaş
tırması şöyle dursun, iş hacmini darlaş
tırması ihtimali de çoktu. Halkır.ın yüz 
de kırk kadarı rantiye olan bir memle
kette, bu hal, birdenbire derin bir sefa. 
let dogura bilird i. 

bin ~:atı harbiye ve fenniye için yedi 
li l'n .~raya kadar taahhüde girişmeye mil 
lind Udnfaa ve bu tediyatın hadleri dahi
liye e kalmak üzere bono çıkarmaya ma
ilk Vekaletlerine mezuniyel verilmesi, 
~ orfa tedrisat muallimlerinin ter- defi ÜnitürkleHn, Türk hamillerinin, caktır. 

MiJl etler Cemiyeti! Atatürkün 
• rildi. 

Şotan ve kabinesinin radikal sosyalis 
arkadaşları, işte bundan dolayı, kambiyo 
murakabesine yanaşmadılar. Onların bu 
tarzı hareketi komünistleri son derect 
kızdırmıştı. O derecede ki, hükumeti de 
virmek için cHalk cebhesi> ni bozmayı 

dahi akıllarına getirdiler. Fakat ancal< 
bu cebhe sayesinde Fransada büyük b ir 
inkişafa mazhar olup teşkilatlarını belki 
on misline, belki yirmi misline çıkardık· 

!arından buna cesaret edemediler. Yal· 
nız, kanunun müzakeresi sırasında, bıı 

prensip, protestosu olmak üzere parla· 
mento ğrupu azasından Ramet adındaki 

mebusun dilile, hükümete, cEğer, dedi
ler, aleyhde rey vermiyorsak, bunu, halk 
cebhesini bozmamak için yapıyoruz, yok-

ayın 26 sında Mısır Kralına 
Tarih sergisini 

42,407 
• 

zıyaret 

kişi 
etti toplanacak Hediyeleri 

İlcı • 
ler ;ıs ~4 (Hususi) - Hükümel, Millet- Ankara f 4 (Hususi) - Mısır K.ra - Ankara 14 (A.A.) - İstanbulda Dol-
la ernıyeti umum katibliğine müracat- Jma Atatürk'ün hediyelerini hamil bu· mab&hçedeki tarih sergisinin açıldıg·ı 7 

ayın 17 1937 lopı • sinde yapılacak olan konsey Iunan Bolu Meb'usu Cevad Abbas Gü- birinciteşrin den birincikanun 
te .... ?ntısının 26 kanunusanıye talikini is- rer bu akşam hareket etmiştir. 1937 sonuna kadar 42.40 7 kişi ziyaret 

·ıııstir · · B l d :P · Atalürk'ün Mısır Kralı Majeste Fa- ctmıştı:.. un ar an 13.555 i mekteb 
ıeıe~~ns~z hükumeti be!denmiyen hadi- ı uğa gönderdiği hediyeler arasında ü- tale~esıdır: . 
~İ.ir ~~ ıntaç ettiği bu talebden dolayı ö- zerinde Kralın zümrüdle işlenmiş ar • ~ıyaretçıle~ı~ ~er ~ya isabet eden 

}\ ılerniştir. ması bulunan imzalı zarif bir sigara mık?arı da bırmcıteşrınde 9~06 ikinci-
taz <>nsey azasının Fransız talebine iti- taba~ası vardır. teşrınde 16.623, birincikanunda da 
de b etrniyeeoc>kleri anlaşılmışhr. Ber1in- 16.3 78 dir. 
derhulunan Lehistan hariciye nazırı Beck Alalürkün ---------
iov al rnuvaf,akat cevabı vermiş ve Var- Atatu··rku·· n şeref 

lia~a dönmüstür. Tebrik telgrafları 
d~ 9 

<>n bulunduğu Cenubi Fransadan (Baş tarafı 1 in-Ci sayfada) Verdiği mes 'ud 
Ola~! C~~evreye gitmPği kararlaştırmış hararetli tebriklerimle müfahham b 
se,. llgılız hariciye nazırı Eden de, kon- evlilerin ve ailenizin refahı h usu - İr nişanlanma 
l.~rıdtoplııntısının tehiri dolayısile yarın sundaki çok samimi dileklerimin H 

taya dönecektı'r. ariciye Hususi Kalem Müdürü Re-
kabulünü MaJ·estenizden rica ede - f"k ;; · K ' 

l 
ı .-.mır ocamaz ın kızı Hatice Ko -

J CUz/ug""'u rim. camaz ile İktısad Vekaleti Genç me -
~ Bu mcs'ud hadhise vesilesile de murlarından Enver yelkencinin nişan 
I ıe • • • Majestenize, müfahham ailenizin merasimini tes'id için Hariciye Veki _ m l n l Ç ln bu bayramının bir milli bayram teş- li Dr. Tevfik Rüştü Aras tarafından bu 
b kil ettiği dost ve müttefik Yunanis- akşam Çankayada Hariciye köşkünde 
oaş\ k· ı · h ·ı d ·· tana karşı Türk milletinin sarsıl - b .. ··k b" k b 1 'e ı ın uzun e un uyu · !r n u resmi yapılmıştır. 

h 
"nıaz dostluğunu beyan eylerim. D "·ı 

A İr toplantı yapıl.:.11 :.yc.H er ~rasında Başvekil Celal 
'\ a K . Atatiirk Bayar. b:.itün vekiller, Generallc-r İs -

'·U~~kara, .~4 (Hususi) - Başveki~in hu- Ekselans Kemal Atatürk met İ!ıönü, pek çok meb'uslar, bütün 
Ve b bugun İktısad Vekaletinde Iktısad .\.nkara hariı..:iyc erkanı ve Kor diplomatik ha-
,.~ S ~hil.iye Vck:illerinin İstanbul Vali Ekselansınızın lutufkar telgra - zır bulunmuştur. 
lant e etliye reisinin bulunduğu bir top- fından fevkalade mütehassi." oiarak, Reisicumhur Atatürk, gece hariciye 
l't\ak~a~iıi-n\ı ve hayatı ucuzlatmak kutladığımız sevinçli güne ka rşı köşküne gelerek vücüt lerile bu top -
l~rı t ı: ı>lınması derpiş edilen tedbir- gö::ıterdikleri aiakadan dolayı derin lantıya şeref vcrmiı::Ierdir. 
f) ,.

0
j <'sb:t c:drn komisyonun hazırladığı minnettrırlığımı a rzeder ve bu fır -
e tedkik ohınmuştur. sattan i:;tifade ederek asil Türk m il· 

A [ letine ve onun Büyük Şefine olan 
~ man _ Lt-?h sarsılmaz dostluğumu tekiden be . G •• yan eylerim. J orj 

orüşmeleri * 
~rl Ankara 14 (A.A.) - Reisicum. 

tıı-:ı;ı ~ H (A.A.) - Bitler He Beck ara- hur Atatürk ile Suudı Arabistan 
l.i!>::k,·ı ~lonyanın .Berlin sefiri Lips Kralı Majeste Abdülaziz İbnissu -
b:.ıç~~ .nlll ırit:rakiJe yapılan mülakat bir ud anıc:ında aşağıdaki telgraflar te-

saat ütmüştür. ati ediJmi~tir. 

k Mısırd~ af 
'-1ı İ?-t: 1 t lc:ı~ .. (A.A.) - Reute:-: Kralın ev-

~<'t~ nıunıısebetile ncsr.edilen bir ka-
1.tl'lı\... • ıle, son k"rışıklıkl:ar üzerine 
-ff~cı ~eden çıkarılan bi.itün talebeler 

ı.,,~t1r. 

Tahta cülüsunuzun yıldönümü 

mün~sebc-tile en samimi tebrikleri -
mi f;Unar ve ~ahc;i sa<ldefcrile dost 
mi1!etin ref.ıh ve c;aadetinin deva -
mı için bec;Jedığiın dilcidcri tekrar 
ej·Jcr:im. 

CUlfısumun yı1dönümü münnsc -

Yeni bir İngiliz 
hey' eti Ankarada 
Ankımı, H (Hususi) - İngiltere müs

temlrkut nel ... r('ti Slbık oaimİ müstesarı 
:ı: 

Maff cy, yanında bir mühendisle bu sa-
bnh Londrı:ıcfan şehri'llize ,geldi. Eti
bankla teırısil ettiiij grup nıımına temas
:a!·da bulunnc:lklır. ...... _ ... ____ _.... __ ._._......_... __ _ 

betile lfıtuf buyur11lnn ve yüce ih -
sm:at ve temeoniyatınızı trı:-ıvan 
tc!grııfınızd~n dolayı tcşckktir ·~der 
\"O z:ıtı devletlerinin sıhhat VC afi
yct1crinin devamını ve necib Türk 
milletinin terakki ve ı·efahmı dilc
ı\m. 

Hazineyi tamtakır bırakan ı slahat sa ... :t • " 

Hakikati söylemek lazım gelirse Leon Halk cqphesı dagıldıktan sonra 
Blum hükümeli, bazı müfrit hareketle- Şotan, zaten komünistlerin bir müd
rine rağmen içtimai sah:ıda büyük haın- dettenberi fazla ağırlaşan bu nevi ta. 
leler yapmıya muvaffak oldu. İş saati hakkümlerinden bıkmıştı. Kendilerine 
bahsinde, haftada (40) saat esasını te- derhal serbestilerini iade etti. Bunu gö
min edecek esasları kurdu. Amelenin ren sosyalistler müzakerenin tatilini is
içtimai yardım teşkilatını ıslah etti. Fa- tedılcr. Celse açılınca da, hükümetin, 
kat bu ıslahat büyük para fedakarlıkla- cHalk aebhesi> esaslarına daima sadık 
rını doğurdu. Bu sarfiyat öyle bir radde- kalacağına sair sarih vadde bulunması
ye geldi ki Lcon Blum kabinesi istifa et- nı istediler. Şotan, bu talebi, bir emni
tiği zaman Fransız hazinesi tamtakır bir yetsizlik saydı ve esasen yıktığı bu itti
hale gelmişti. Milli müdafaaya tahsis e- fakı, Cumhurreisine kabinenin istifasını 
dilen yedi milyarın beş milyarı dahi, ka- Yermek su~etile. bozdu. 
bine azasına haber verilmeden içttmaı S ımdı ne olacak? • 
ıslahat uğurunda sarfedilip bitirilmiştı. Tahminler ... Şotan'ı bir diğer şo•an 

Başvekil Şotan iş başına gelir gelmez, kabinesi istihlaf edebileceği gib: radikal 
halk cebhesi itilafı mucibince Leon Blu- sosyalist olan meclis reisi bir Herrio ve 
mu ve akradaşlannı kabinesine almakla gene bir radikal sosyalist olan cskı An
bcrabcr maliyenin başına, o· aralık Va- kara sefiri Sarro'nun takib etmes: ihti
şingtona yeni sefir tayin" edilmiş olan M. mali çoktur. Fakat bütün hu kabineler, 
B"onne'yi getirdi. Bonne, muhalı müm- birer istihale kabinesi olabil!ı-. Fransarfa 
kün kılacak şekilde çalıştı, muvazen~ı. durum öyle bir devreye gelmiştir ki, kı

bir büdce yaptı ve bu büdce, miadında sa zamanda, yeni bir seçime gitmek za
müzakcre edilerek kabul olundu. Fakat ruridir. Çünkü sağ ve sol dsvas1, Fran
iş bununla bitmiş rleğildi. Halk cebhC'si sada, milli bünyeyi kcımiren bir hastalık 
hükumeti ile beraber Fransa da içinden haline gelmiştir ve bu hastalığın, ciddi 
çıkılmaz bir dcrd de kendim göstermiş bir ameliye ile tedavisine gidilmezse. b: r 
bulunuyordu. ihtilal ile karşılaşmak, maalı>c:C'f, ıııuked-

Grevler başhyor 
Bu derd amele grevleri idi. Yeni şekil 

grevlerin eski grevlerden farkı şu idi ki 
i~ini terkeden a:nele, çalşıtığı fobrıkn 
kapılarının ei:ı~iliycn yüzüne kapanına .ı 
ihtimalini di'i~iine:"k tnöb•.:tçı usulile 
fabrikayı işgal etmekte de\·,ım cd yordu. 
Halbuki bu hal, mal sahibinin hakkıııa 

sarih b:r tecavüzdü. Bu nevi ci~gallh 
grevlerden yüzlercesi bit mek tiikenmek 
j bilıniycn kan çıbnnları gibi Fransanın 
içtimai bünycs!ni tahrib ediyor, iş emni
:ı·etini ,.e zevkinı ortadan kaldırıyordu. 

Şotan, bl:na bir çare olarak, bu gibi ah
\':tlde hükumetin mecburi hakcmliğınin 
k:ıhulii hakkında bir kanun proJcsı yaptı. 
Bu proji>ye, fahrikaJ:ırın işgah keyfıye-

tinin, icab ederse hükumet tarafınd;ın 
det ulıte cdilebikceği kaydııu 1,ovdu. Bu 
ka~ ıd, ne so~yalistlerin, ne de komuı.: .. :-
j, rin iş:nc grlmiyordu. Halk cebhesi n
:-ası :mı .. .,n, ilk so_;;-ukluk, bu proje ile 
bcratcr gi~miş oldu. 

Fransız parasmm sukutu 
İkiıaci m"ihim nckta, mütemadiyen su-

1·1:• cıkn J.l':-~nsız frangının koı unmaııı 

tı,~-3.-!t."s: idi. Şotan, Fransız frangının 

der görünüyor. - Selim Rag :ı F•n ·ç 

1

-.. ···r·····-B·~··s;·b;hki ... J -·--·-
Gazetelerde Gordüğümüz Fikirler '.J 

CUmburiyd - Yunus Nadi bugünkü baş
m:ıkalesinde gene Ankarada memurin evle
r! yaptırmak lüzumundan bahsetmekte, ye
ni evlerle teşekkül edecek yeni mahallelerin 
yalnız vergi ve sigorta olarak senede 400 bin 
liraya yakın para ödeyeceklerini, 4-5 bln e
vin inşası için sarfedllecek 18 milyon Ura k a
d1 r bir paranın 10-12 yılda devlete avdet e
df'r.e~lnl, azami iki yılda bitecek olan bu in
şaatı ınütea lclb deYletin pahalılık zammı ö
demekten kurtulnc-:tRın1, bu büyiik masrafın 
bir hamlede büdcedcn ~ıl:a.c.ıf-:nı yu.m:ıkt ıı

dır. 

* Kunın - Aı;un Us zt~t L~h.sal4:!e devlrt-
clllk hashklı makalesind" hülm:ü şahı ı ... c~l 
haiz olarak lşe başlıyat.fik olan dnh~t zlra;ı.t 
: :ntmelerl kurumunun ziraat ç~dlsrinl, u
sullerin\, ve san'atlannı fenni bir tanda h•l· 
k:. yaymaklH ve öğr"t.meitt.. rıiımune ve reh
ber olııcıı~mı kaydPl.ruekte, ça,· yeu.ttrme i
şinin de bu t~~kkuliuı fil ata.c6ı.i1 1i.1li ıtt.~ !it
lerden biri oldul unu yazına'had11 . 

MemlekeUn gv.rb ve ceı:nıb t.ar&ti&rfı-.:M 

mevcud mllyarla.n~a yaba ni zeyU.a af"-ÇJ.ıı.rt

nın da aşıiauma.sı l.cab ettlilni hatır:.J.DLU
tadır 



4 fa~ fa 

Eminönü meydanının 
istimlaki için bir 

]iyiha hazırlandı 
• 

1 Gayrimübadil 
bonoları yükseliyor 
Bunların hazine tahvilleri 

ile değiştirileceği 
söyleniyor 

Kuruçeşmede babasile kardeşi ni 
öldüren Zeki deli değilm·ş 

iki kere uzun uzadıya müşahede altında bulunduru· a~ 
Zekide cezayı kaldıracak veya hafifletecek hiçbir mar3ı1 

Maliye Vekaleti gayrimübadi~ bono - hal görülmedi ve kat'i raporu verildi 
istimlak edilecek saha bir planla tesbit edildi 

bu plan iki kısma ayrıldı 

ve larmın yeni alacağı şekil hakkında esas- BI ildd t 1 K d z ki ı 
• y • • 1 r m e evve uruçeşme e e s - tarafından geçenlerde gönderilen rıı 

lı tedkıkler yapmaga başlamıştır. Soy - mln:ıe bir genç babasının kendisine karşı gös suçluda bazı anormal haller müşahede e,. 
lendiğinc göre Vekalet bonoların hqzine terdlği Jiıkaydiden muğber olarak, babası Ha mekle beraber, bunun ehliyeti cezaıyesi111 et" 
tahvillerile tebdili mevzuu üzerinde meş eı Şevketle, erkek kardeşi Esadı, tabanca ile dırmak hususunda tesir icra edip, etml}ı 
gul olmaktadır. old~rm~iştü. Suçlu, bu cinayeti bir .sabah pe- ği keyfiyeti kat'lyetle tcsbit edllemeıni~t . • 

Yeni ekille gayrimübadiller ve •a el- derıle, Kardeşinin yataktan kalktıkları sırn - Bu ·mzlyet üzerine suçlu yeniden ırıuıf.. 
. ş ) da ve hlç bir şeyden haberdar olmadıkları hede altına alınmıştır. Yeniden uzun bir d 

lerınde bono bulunduranlar borsa ko- bir anda işlemişti. Ayni gün yakalanarak, şahede ve tedklki müteakib, kat'i rapor J 

tuna dahil, muayyen bir faiz getiren ve adralct huzuruna se\'kedllen baba ve kardeş müddeiumumiliğe gönderilmiştir. ıtnP e 
ayni zamanda herhangi bir zamanda it- katili, ifadesi alındı~ı sırada bir takım ~:ıy- suçhınun ehliyeti cezalycslnl kaldıracnl> tf • 

fası mukarrer bir tahvile kavuşacaklar- ritabli hareketler yapmıştı. Bunun üzerine hatlfletecek hiç bir zihni hastalı~a ınıı!' 
d B t · ce · 1 k . .. b !uçlu tabibi adile muayene ettlrllmiş, neti - il olmadığı beyan edilmiştir. 
ır. unun n~ 1 sı 0 ara gayrımu 3_ - cede Tıbbı Adllde müşahede altına alınma - Katil Zeki hakkında ilk tahkikat ııÇ~" 

dil bonoları pıyasada hararetJ•.: ahnrnaga 1 sına lüzum görülmüştü. Katil de, kendisinde dördüncü sorgu hakimliği tahkikata de 

başlanmıştır. Bilhassa bugünlerde İz - asabi bir rahatsızlık bulunduğunu iddia • - etmektedir. Tahkikat birkaç güne knd9~ 
mirden şehrimize külliyetli mikdarda bo diyordu. tlcelenecek, evrak Ağırceza mahkeın 
no gelmektedir. Hergün p iyasada yüz Uzun bir müşahededen sonra Tıbbı Adli göndeıllecektlr. -------------bin kadar bono satılmaktadır. 

Bono fiatları dün 19 buçuk liradan 20 
liraya yükselmiştir. 

Dün de .. Pendikde 
bir cesed bulundu 

Tehditçi Rum del.kanh ları 
mahkemede 

Taksimde LAhlUer isminde ecnebi tebaa
sın".laa birini tehdid ederek, para isteyen Ko
ço. Haralnmbo, \'e Yorgi isimlerlndekl Rum 
genclt'ri.· 7 inci sorgu haklmll~inln karnrlle 
tevkif edllmlşlerdlr. Suçluların muhakerr.~ -

Dün Pendikde sahilden biraz açık da 

1 

!erine Asliye 2 'ncl ceza mahkemesinde bnş
bir cesed görülmüş, hemen sah;:e çeki!- ı:mılmıştır. Suçlular sorguları sırasında ha -

· k k 1 t y 1 t d dlsnyi tcvilen ikrar etmekle beraber, blrbit -
mış ve araya çı arı mış ır. apı an e - ı . . .. . 

Kopopino • Magallanos 
çarpışması tetki~ edilecek , 

Çanakkalede Kapoplno vapurunun bi fi 
m~lle neticelenen Magallenos - Kap<>P~ 
vapurlarının çarpışmasından doğan da r 
2 ne! ficaret mahkemesinde dün de,·ıılJl s-· 
dllmi~lir. Dünkü celsede müda!aaıarını 11 • 
pan her iki taraf da, seyrUse!er nızaın~11• 
merine uygun hareket ettiklerini iddla~~ıııı' 
ıer vr: kazanın sebebini birbirlerinin u re· 
atmıslardır. Mahkeme bu işin ancak ttf 

Em.inönünde istimlak edilecek salı.ayı gösterir harita 
k "k d b a· k" ·· ··k lerının ustüne atmak istemişlerdir. Suçlular-

ı sonun a u cese ın es ı gumru . me- ı d'.\n Haralambo mektubu kaleme alan ken -
murlarından Bay Mustafanın cesedı ol -ı dlsl, dikte ettirenin de Yorgi olduğunu söy -

ted7.lk ve tahkikat neticesinde kat•ıyetıe ı ıı 
bit cdlleblleceğlnl gördüğünden, üç kişUiııııı • 
ehlivukuf tayinine karar vererek, duru~ Nafia Vekaleti Avrupa hattı doku -

zuncu işletme banliyösünde hat boyuna 
tesadüf eden çirkin manzaralı bina vesa
ireyi ortadan yok etmeğe karar vermiş -
tir. A vrupadan gelenler hattın iki tara -
:fında gayri muntazam binalar, teneke 
evler vesaire ile karşılaştığından şehir 

hakkında ilk nazarda iyi fikir peyda e -
dememektedirler. 

Nafia Vekaleti bu mahzuru ortadan 
kaldırmak için harekete geçmiş bulun -
maktadır. Evvela Topkapı - YenikaP.ı ci
varındaki teneke evler istimlak edilip 
yıktırılacaktır. 

Bizans surları hat boyunda da bu -
lunmaktadır. Bunların yıkık dökük maı: 
zarası haricden bakanlara hoş görünme
mektedir. Prust imar programında Ri -
zans surlarının yıktınlması esasını ka -
bul etmiş bulunmaktadır. İmar planı tat 
bik edilince Nafia Vekaleti evvela hat 
boyuna isabet eden surları yıktıracak -
tır. 

Nafia Vekaleti Sirkeci garı etrafında 
bulunan lokanta, polis ve kontrol d::ıi -
releri binalarını yıktıracaktır. Beledi -
yeden imar planında buranın ne şekil 
alacağı sorulmuştur. Belediye iie Naf;a 
Vekaleti bu hususta mutabık kaldıkla -
nndan ufak tefek binalar yık!lacak, Sir
keci civarı genişlemiş olacaktır. 

1'.Jııiniinii meydanında istimlak edilecek 
binalara kıymet k onulu yor 

Evvelce Eminönünde yedi yüz bin li
ralık bir istimliık yapılması mevzuu -

bahs olduğundan ona göre bir proje ha- duğu anlaşılmıştır. !emiştir. Suçlulardan Yorgl de, mahkemedP: 
zırlanıp Nafia Vekaletine gönderilmişti., Bay Mustafanın ölüm şekli tesbit e- - Mektubu yazan Haralambodur. Ben. bu 
Hükumet ilk yapacağı yardımı bir mil- dilememiş, bir kazaya mı, yoksa bir ci- tüccarın vaktlle yanında çalışmıştım. 9 ay -

yon yedi yüz bin liraya çıkarmı~ oldu - : nayete mi kurban gittiği anlaşılamamış, lık alr.ctığım vardı. Bunun için Haralambo -
ğundan yeniden istimlak edilecek b:na- ve cesed in Morga nakline karar veril - y:ı. sö;rledlm. Bu mektubu yazdı. Sonra da 
lara kıymet takdir edilecektir. Eminö - 1 miştır. Hadisenin tahkikatına müddeiu - Taksime giderek, apartımanda birisine bınık-

tık. İyı Türkçe bilmediğim için, mektubun 
nünde Yenicamiin Bahçekapıya kadar mumilik el koymuştur. m::ıh'ycUni bilmiyorum, demiştir. 
uzanan Hünkar mahfeli duvarına kanar Haliçdeki ceıed Altındiş Saminin R~ızı şahidlerın celbi için duruşma, başka 
olan kısım ile Balıkpazarına giden yolda değilmiş günf' bırakılmıştır. 

Camiin Mısırçarşısı kapısına kadar 0 - Haliçde bulunan cesedin, İzmitte sa-
lan kısmı, Hatay Cemiyetinin bulundu - bıkalı Altındiş Samiye aid olduqu iddia 
ğu binayı ihtiva eden a da ile onun ar - edilmişti. Bunun polise ismim uııuttur
kasında Emlak Bankasının bulunduğu a- mak ve kendisini ölmüş göst ermek mak
da, Valide hanının bulunduğu ada ile o- sadile Sami tarafından tertib edildiği 
mm ar~asındaki 3 ad~ ve.~~ adalann kar anlaşılmıştır. 
şısına ısab~: ede~.' .~ır yuzu Mısrrçarşısı j Diğer taraftan, cesedin hüviyeti w 
kap.ısın~, dıger yuzu de Asm·a·altı caıi • ı ne suretle öldürüldüğüne dair bazı ip 
desıne ı~a~et ~en .adanı~ b.ı .kıs~ı~ ta- uçlap elde edilmiştir. Hakikat, birkaç 
mamen ıstımlak edılecektır. Plan ıkı kıs güne kadar tebeyyün edecektir. Müdne· 
ma ayrılmıştır. Evvela birinci planda ge- iumumilik tahkikata ehemmıyetle de . 
len yerler istimlak edilecek, para artar- vam etmektedir. 
sa ikinci plandaki yerler istimlak edile
cek, bundan da para artarsa bu para da 
Eminönü - Eyüp caddesinin açılmasına 

tahsis olunacaktır. Bu işlere tahsis edi -
len para tramvay şirketinden istirdad 
edilen bir milyon yedi yüz bin liradır. 

Bu hususta Nafia Vekaleti tarafından bir 
kanun layihası hazırlanmıştır. Bu kanun 
Hiyihasına göre bu sahada maliyeye, be
lediyeye ve hususi muhasebeye aid arsa
lar parasız istimlak edilecek, icareli ve 
mukataalı evkafdan olan binalar da ya
pı halinde kıymetleri takdir edilerek ar
saları camiin avlu meydanına bedelsiz o
larak iade edilecektir. 

Hamame1lar sudan tasarruf 
yapmak istiyorlar 

Hamamcıların terkos suyu ücretlerin
de hususi tenzilata tabi tutulmaları hak-

= 
TEŞEKKÜR 

Çok gayretli bir tedaviye rağmen ara
mızdan kaybettığimiz eşim ve babamız, 
Sinop saylavı doktor Gali b Üstünün An
kara Nümune hastanesinde yattığı müd
det esnasında başta başhekim doktor 

Rüşdü Çapçı olmak üzere bütün m esai 
arkadaşları 'Ve hemşireler tarafından 

gösterilen candan ihtimam ve gayrete ve 
cenaze merasiminde hazır bulunmak lüt-

fünde bulunmuş olan saylav ve meslek 
arkadaşları ile tanıdıklarına ve bu acı
mıza tel ve yazı ile taziye etmek suretile 
iştirak eden zevatı muhteremeye ayrı 

ayrı minnet ve şükranlanmızı sunarız. 

Eşi Çocukları 

Tevhide Ostün Güzin Ataman, Afif 
Üstün, Kemali Üstü'\ ______ ... ._._.......,_..... .... ·-----

Mevlidişerif 

yı talik etmiştir. ,./ .................................................... 
Bir çocuk bodruma düıtÜ r:' 

Küçükbebek Ayazma soka~ında otıl el' 
Hırlsto isminde bir çocuk o civarda bir Jı • 

~ı & 
vacı dükkAnından içeri girerken kapa ~ıı lııı 
çılt bulunan bodruma düşmüş vücnd~rf a( .. 
muhtelif yerlerinden yaralanmıştır. ~ bııı
Beyoğlu hastanesine kaldırılmıştır. ~ 

Büyük rejisör KING .. 
VİDOR un ölmez ıaheseri 

TEKSAS 
FEDAİLERi 
Baş rollerde : Fred MAC Murrll} 

Jean Parke r - JACK Oakle 
Kırmızı derililer ile Amerikalı!11r 

arasında bitmez ve tukennıez 
kan davası 

GörlHmemiş muvaffnkiyf'Uerıe 

ALBAZAB 
sinemasında devam ediyor. . 

Bugün saat 1 de talebe matinell '* ... Her yer 25 kuruı ____ ,_____ ..-/ 
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Şehir Tlyatro•11 

Dram kısmında -
Bu akşam saat (20.30) d ~ 
Erkek ve Hayaletle 

blO 
Piyes 4 perdP., 16 tıı 6 
Yaııın: H. Lenorınıtll 

Poliste : \ 
Dünkü tramvay ve araba kazakrı 

Kültür işleri: 
Üniversitede sömestr tatili 

Üniversitenin sömestr tatili bugün baş
lamaktadır. Sömestr tatili .şubatın yedin
ci pazartesi gününe kadar yirmi gündür. 

kında yaptıkları müteaddit müracaatlar 
semere vermemiştir. Uzun müddettenbe
ri terkos suyu ile çalışmak zaruretind~ 
kalan hamamlarda varılan neticeye gö -
re ücret mukabilinde alınarak harcanan 
su ile para kazanmak çok müşküldür. 
Hamamcılar Cemiyeti terkos suyu ile h:ı 
mamJarı idare "Cttirebilmek ve hamam -
ların kapanmalarına mani olmak için 
tedbirler almağa karar vermiştiı . Bu 
tedbirlerden en mühimmi müşterilerin 

hamamlarda saatle yıkanmalannı şart 

koymaktır. Her müşteri hamamda mu -
ayyen saat zarfında duracak ve muay -
yen su sarfetmeğe tabi tutulacaktır. Bu 
şeklin ne derecede kabiliyeti tatbikiye
si olacağı tedkikten sonra anlaşılacak ve 
ona göre hareket olunacaktır. 

Hiisnütabiat matbaası sahiblcrlnden Amm 
Akdumanın oğlu Divanyolu maliye §ubes1 ta
hakkuk şefi ve yedek sübay okulu talebesin
den Mustafa Nesib Akdumanın ölümunün 
senel devriyesi münasebetlle ruhuna ithaf e
dilmek üzere Kfmunusanlnln 16 ncı p:ı.zar 
günü öğle namazını müteaklb saat birde 
Aksarayda Valide oomllnde mevlfıdü şerif 

okunacağından maliye meslek, yedek sübay, 
fili ticaret, İstanbul lisesi mektcb arkadaşla
rlle akraba ve dostlarından arzu edenlerin 

Komedi kısmında 
~ Bu ttkşam saat 20.30 da f( 

Vatman O manm ld::ıreslndekl 198 mıma
r::ıl: ~amvay Emlnönilnden Bebeğe gitmek
te iken 457 numaralı vatmanın idaresindeki 
tramvayla çarpııpnışlardır Tramvaylard:ı.n 

b ... lsl yoldan çıkmış, bu yuzden münak:ıle 

yanın saat intizamını kaybetmiştir. 

* Vatman Arifin idaresindeki 60 numa
rı:.11 tramvay arabası Samatyadan geçerken 
5:! sayılı kamyonetle çarpışmı§ her ikisi de 
ehemmiyetli surette hasara uğramıştır. 

* Arabacı Rızanın ::299 sayılı yük ar:ıh:ı.
sı Usküdarda Kısıklıda vatman Cemalin ı -
daresindı!kl tramvay ıırabasının sademeslne 
maruz kalmış, beygirle: den birisinin ayağı iu 
rılrnı§tır. 

Bir muıevi tabar casını temizlerken 
yaralandı ve öldü 

Beyoğ'lunda oturan Hayim lsmind~ tir 
Musevi ~oktanberi tt .nlzlf~nmemiş olan ta -
bancıısını silip temizlemek isterken tabanca 
ateş almıs, çıkan kurşun Haylmln başına i -

Gfrzel San'atlar talebeleri Edirncye 
gidiyorlar 

Güzel San'atlar Akademisi mımari şu
besi talebeleri başlarında Profesör Celd.l 
Esad, Profesör Brunot Tout olduğu hal
de ayın yirm"sinde abidelerinde tedkikat 
yapmak üzere Edirneye gideceklerdir. 

Üniverıitede dünkü çay ziyafeti 
Ünlvt>rslte Rektörü Cemil Bl'sel üçü:ıcü 

çayını -:IOn fakültelerden en iyi eıcrecede ter
fi edım :alebelere vermiştir. Çayda fakülte 
dekanları, profesor ve doçentlerden bazıları 
ve talebeler hazır bulunmuşlardı:.-. 

Bir adam pencereden hamama 
girerken düştü, ayağı kırıldı 

sabet ettiği için derhal ölmüştür. Slrl·ccıde Hocapaşa hamamında müstah-

T b. _ _ 1 r' ... ı, Şıikrü oğlu Ali evvelki gece küskütük 
ram vay ır çocug un hacagını k•rG~ 1 sarhoş olduğu halde geç vakit yatmak tttere 
Yedlkuleye gitmekte otan vatman Raufun hııınanıa gitmiş, içerde arkadaşları uykuda 

idaresindeki 34 numaralı tramvay aratı:ı.sı oldukları için kapıyı açtıramamıştır. Nlha -
Merhaba istasyonuna yakla.şırke:l o civar - yet civardan tedarik ettiği bir merdivenle ha 

mamın penceresinden içeri girmek isterken 
da oturan Hikmet isminde bir çucuğa ç:ır - merdivenin ayağı kayarak düşmüş, sol ba -
parnk sol bacağını kırmıştır. Yaralı çocuk cağı kırıldığı gibi başından da a~ır surette 
h:ıs•ancye kaldırılmış, vatman yakalanmış-1 y ralanmıştır. Yaralı ce.cr.ahnasa 'b.utane _ 
tır. j sıne kaldmlmıştu:. 

Toplantılar: 

Sanayi Birli(i kongresi 
İstanbul Sanayi Blrllğinden :Nizamtıo.me

mlzln 12 mel maddesi mucibince senellk hey' 
eri umumiye 31 / 1/938 pazartesi günü saat 
15 de Miyen Birlik Merkezinde ·oplanacak
tır. Sözü geçen gün ve saatte Birlik Azaları
nın teşrifleri rica olunur. 

Tünel şirketi zarar ediyormuş 
Tramvay ücretleri ucuzladığı halde 

tünel ücretlerinde tenzilat yapılmamı~

tır. Buna rağmen tünel şirketi zarar et
mekte olduğunu iddia etmektedir. Va
ziyeti tedkik edilmektedir. Tenzilat yap
mak imkanı bulunursa tünel ücretleri de 
ucuzlatılacaktır. 

aATILIK KIRALI 
gelmeleri rica olunur. Komedi 3 perde 

Kardeşi Babas., Çocuk kısmınd saat 14 de 
Şekib Akduman Asım Ak.duman M AY 1 B ON C U ~ 

- Hukuk müntesiplerinin gö.rmeleri lazım gelen bir film. 

" 

Şiıııdiye kndar bu derece bissl mevzuda bir film .•.. 

Bu derece rllUessir sahnelere malik bir dr8f!1. .. görülmemiştir. 

Deha kar PİERRE BLANCHARD 
taraCın daıı calibi dikkat bjr t arzda oynanan ve b ir baba, oğll111ıJ 

mahkOm etmek hakkına malik midir?.. Tezini tasvi r eden 

MUCRiM 
Şaheserini SÜMER sinemasınd8 

mutlaka görünüz. İlAveten : EKLER JURNAL dünya havadi.sJetİ 

S}NEMASIND A 2 GÜZEL FiL M BİRDEN~ 
Ç 1 Ç E K L E R 1 Zevldi : ~arkılı. ukı•lı 

lıpanyolca Operet 
Ma d rid Operası artistleri Primadonna RAQUEL 

RODRIGO Tenor : ROBERTO REY 
1 

GENÇ KIZLAR MEKTEBiNDE Fe~k;~:~:.zn::ş'el~~!~~ 
M ., L T O N Frıınçoise Rosay, pjerrt" 

1 Larquey, R >hert Ardfl11 
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3n °Ursa elektrik şirketini Hopada bir cipayet Havzada elektrik işi 
ı\ belediye satın alıyor 1::p!!:~;~~~~~~ı~;~:::~k• halledilmiş vaziyette 

Ursaıııa b. . . f b .k . h . r bu kişinin ölümü, bir kişinin de ağır suret- Tesisat için lazım olan paranın 11 bin lirası f db • tın ır de ıspırto a rı asına ı tıyacı va t te yaralanması ile neticelenen bir cina -

tıka Yapılırsa meyvalar çürümekten kurtulacak yet olmuştur. Cinayetin muhtar intihabı belediyeler bankasından istikraz suretile temin edildi 
yüzünden çıkmış eski bir infial netice~i 
olduğu da söylenmektedir. 

Faik Gümüş isminde bir adam yam-
na oğlu Avni ile yeğenini alarak öteden
beri arası açık bulunan Ahı U!ya köyün
den Cemal Aksoy ile Hasan ve Ak.ifin ön 
lerine çıkmıştır. İki taraf karşılaşınca 
evvela bir ağız kavgası başlamış, bu kav
gada Hasan Salih oğlu bir bastonla Faik 
Gümüşe vurmuştur. Bunun üzerine Fa
ik Gümüş tabancasını çıkararak ateş et
miş, Faiğin oğlu ile yeğeni de ayni şe -
kilde ateşe başlamışlardır. Neticede Ha
san 4, Akıf 9, Cemal Aksoy da 2 yerle -
rinden yaralanmışlardır. 

Yaralılar derhal Vişne nahiyesine 
nakledilerek rnotörle Rize hastanesine 
nakledilmişlerdir. 

~ttq 
' (liusu ') 

Bursıı Elektrik fabrikası 

Fakat yaralılardan Hasan ve Akif öl
müşlerdir. Cemal Aksoy da Trabzon has
tanesine nakledilerek teda vı altına alın-

Havzadan bir görünüş ve Partı başkanı Nafiz Kaynar 

..ı "~kG sı - Bursa elektrik şir-
~ır s Inet tarafından satın alınacak

erıc:d b • l1ırı en eri mevcud o1an bu ta-

u h bku\rveden fiile çıkmak üzere 
a er 

e\l\reı h·· alınmıştır. Şirket bir kaç . Uk• 
if olan Uınete müracaat etmiş, es -

; rııtlıes· makinelerden birisinin de -
U• • ıne ın ·· 
·~ edil . Usaade istemistır. Bu is-

, hııshUr· rn1ş, son zamanlarda şirke-
~l Un 

llı.ı;ya. b satın alınması mevzuu 
~ U~ere ~şlarnıştır. Bu işle meşgul 

la git .Şıtketin umum müdürü İs-
~ rnıştir. 
llrsad~ b• • • 

ır ıspırto fabrikasına 
~rl.ln ihtiyaç var 
dıı Itı bir . 

r. li rney~a şehrı olduğu ma
b• er ha • 
ı •er 01 ngı bir arıza ve makus 

, ııı bir ~adıkça meyva hasılatı çok 
·e t11Qllğ ekflna baliğ olmaktadır. Bu, 

1'1ı rrı: halde satış vaziyet~, ihraç 
~ ha.ı rtıkün olduğu kadar temin 
ıı:..kı. de tonl ı ·· ·· ·· lıı '<ldır ar a meyva çuruyup 

tı tuta.. 11esela bir müstahsil, bir 
hıııatna n elmasına on paraya müş -

h 
1 
burı:ış~ır. Erik, nyva, armud, 

; de 'Ja. • g~re mukayese edilebilir. 
e~ler ınhısarlar idaresi veya İktı-

1'>.~a~sa ~ 13
ursada bir ispirto fabri -

··~4dııt u lllahsulat hedr, sahibleri 
~h. olrnakt 

~ .ıııtta an kurtulacakları gibi, 
al't~an ~ san'atta, sağfıkta bir ço!{ 

Kadri usta hamur yoğurma makineleri 

de yapmakta ve bunlar Ankara, Konya, 

Trabzon ve Samsunda müşterı bulmak -
tadır. 

Zafranboluda aiaka iie takib 
edılen bir dava 

mıştır. Faik Gümüş ile oğlu A vm w ye
ğeni yakalanmışlar, haklarında kanuni 
takibata başlanılmıştır. 

GönPn köı•lerinde 
Dershaneler açıldı 

Havza (Hususi) - Roma tarihinde ve tesisi için de Halk Partisi teşebbüs
Termafazim, sonraları Kancalı veya !erde bulunmaktadır. 
Hancalı diye anılan bugünkü Havza, Aynı zamanda bir ticaret merkezi de 
Tavşan dağı, Akdağ, Taşhan ve Çınarlı olan Havza mıntakasında. ona yakın 
dağ gibi yüksek mıntakalar arasında un fabrikası vardır ve bunlar faal bir 
kurulmuş çok şirin bir Anadolu kasa· haldedirler. Zahire istihsalatı da gün
basıdır. Havası güzel, manzarası cazib- den güne artmaktadır. 

Gönen (Hususi) - Gönen Halkevi bü- dir. 'ram manasile bir sayfiye şehridir. Parti başkanı Nafiz Kaynar kendi 
yük b:r gayr~.tl~. calışl'l"aktadır. Halkevi J Kasaba 650 - 71 O rakımı arasındadır. parasile bir tiyatro ve konferans salonu 

Zafranboluda iki ay kadar evvel bir başkanı ve kullur Beş bin kadar nüfusu \"aı:dır. Fakat, her ~aptırmış, memleketin büyük bir eksi-
kaza olmuş, Karabük inşaatında çalışan memuru K:iınil sene gelen yabancı ve ziyaretciler yir- ğini gidermiştir. Resmi büdcelerin mü-
Salih Baş isminde bir makinist taş kır- Gök okulsu.z bu • mi bini bulur. Bunun sebebi, bir su şeb- saadesizliği yüzünden b:. -cırılamıyan 
ma makinesi altında kalarak ölmüştü. l ıunan büyük köy- ri olmasıdır. Şarkın en mühim kaplıca- lıu neviden işlerin de böyle şahsi teşeb-
0 zaman yapılan tahkikat sonunda da lerde birer haJk ları burada, Havzanın tam göbeğinde- biislerle başarılması, Havzanın atisi i· 
İngiliz mühendislerinden Şarmanın bu 1 d h . dir. için pek faydalı olacaktır. 
kazada tedbirsizliği tesbit edilmiş Vi erst anesı a··aç Vaktile burada muazzam bir şehir 
Ş h k lt l t mış ır. om• . . b .... k b" l 1 l arman mu a eme a ına a ınmış ı. · b ğl Mu dl varmış. Bır gi.Jn uyu ır ze ze e o -
Muhakemenin son celsesinde m üddei- a ı ra ar muş, büyük kilise ansızın çökü\"ermiş Osküpl. dd yeni fidan!ık tesis 
umumi HulUsi Oskay İngiliz rnühendi- köyünde köylüler ve •temellerinden kaynar sular fışkır-
~jn tedbirsizliği sabit olduğunu söyli- için açılan ders · ~ mağa başlamış ve bugünkü kaplıcalar 

1 
Kırklareli ( Hususi ) - Kırklareli 

yerek tecziyesini istemiş, mühendisin hane büyük bir ' 1 meydana gelmiş. il \'ilayetine bağlı bir nahiye olan Üs -

ediliyor 

avukatı Esad Muhlis .müdafaasını ya. - rağbete mazhar Mura~la.r ~öyüniiı~ 1 Havza aynı zamanda ehemmiyetli , küplüde . üç sene :vv~ dik)e~. 2000 
parken müddeiumumı ile arasında hır olmuş ve 81 tale - muallımı Sa1ıh Verdı bir transit merkezidir. Bircok kaza ve dekar mıkdarındakı baglar bugun ye
münakaşa başlamış, bunun ü:erin~ ha- be k~ydedilmiş~ir. Kaza k~ymakam! Nu- vilayetlerden yola çıkan a"'rabalar bu-ı t~~~iş vaz~y~t~edir. General :ı<az_ım Di
kim Muhiddin Kartal celseyı tatıl et- reddın Aslanerı:ı ~~rdımıle ~çı~an bu radan geçerler. Vaktile buraya günde ng~": ~e~vıkı ı~e kasaba~a .bı: fıd~nlık 
miştir. dershaneler bütun koylerce sevınçıe kar- 1000 araba uğradığı olurmuş. Şimdi tesı~ı. ıçın faalıyete ~eçılmı?tır. ~ıd~n-

Öğleden sonra açılan celsede eh livu· şılanmıştır. demiryolu buraya uzandıktan sonra ı:k ıçı~ 4 .de.kar arazı beledıyece ıstım-
kuf raporu ile müdafaa şahidlerinin i- f Havza yeni bir inki~afa ermiştir. Basit lak edılmıştı.r .. Bunu~ 2 dekarına yal-
fadeleri arasında mübayenet bulundu- Termede bir şo crün dUğün kasabanın yerinde şimdi, mamur, kü- ııız kavak dıkılecektır. 
ğundan keyfiyetin bir kere de Nafia eşyalarını ça'. dı lar çük, sevimli bir şehir kurulmuştur. Erzurumda köy bUdceleri 
Vekaletinde mütahassıs bir heyet ta - Termeden yazılıyor: Son günlerde Belediye, şehrin imarı için, küçük 
rafından tedkiki kararlaştırılmış ve burada bazı hırsızlık vak'aları olmuş - ' büdcesile azami çalışmaktadır. 380 V ! ridatı 
1i1uhakeme bir başka güne talik .~~~l- 1 tur. Ünye sıhhat memuru Kemalle Par- metrelik 

1

ana cadde bu yıl parke döşe- Erzurum (Hususi) - Köy bütçelerine 

~taı- d 1rtonun failası da her hal-
eğu, fayda verici bir istihsal 1 

nıiştir. Bu dava Zafranboluda buyuk ti Bnşkanı Hüseyin Berk'ın ve şoför Ah- nerek şehir medhali güzelleştirilmiştir. varidat temini için köylerdeki orta malı 
bir alBka ile takib edilmektedir. medin evlerinden hırsızlıklar yapılmış, Kazım paşa caddesinin kaplıcalara ka- tarlaların imece ile ektirilmesinin ve el -

bilhassa şoför Ahmeclin yapacağı düğün dar uzanan kısmı da yakında parke dö- de edilecek karın köy sandıklarına irad 
için aldığı yeni eşyalar çalınmıştır. Ka:n şenecektir. kaydedilmesinin kazalara tamim edildi -
çıcı İbrahimin avlusundan da b·r manda Elt!ktrik meselesi de kısmen hallolun- ğini yazmıştık, bütün kazalar bu husus
ile bir at aşırılm~ş~ır. ~a~~ta h.ırsızı mey- muştur. Tesisat için lazım olan 25.000 taki neticeyi almışlardır. Öğrendiğimize 
dana çıkarmak ıçın buyuk hır gayretle liranın 11 ,000 lirası belediyeler banka· göre Erzurum kazalarında bu suretle e
çalışmaktadır. ~andan almmıştır. Vilayet, elektrik işi- kilmiş tarlalardan Hınısda 61,620 kilo 

tı Erzurumda yoksul çocuk ara 
~t~da llıarüetıi bir usta yardım ediliyor 

l\~ de · 
1 ~t, ~ırci ustalarından Kadri Erzurum (Hususi) - Vali Haşim İş-
4lt ~letı blr rnakine icad ederek zi- canın bizzat riyaset ettiği bir heyet her 

11. ~ ~h tn.i~de gün bir mektebe giderek, hem mekte -

1

1 hır t ell\ın: • bin ihtiyaclarını tesbit ediyor ve onların 
t:ttıı.i 't'Jd.a te. çarelerini derhal buluyor, hem de ço -

~ tııqk~~lir. l'e • cukları sıhhi muayeneden geçirerek za-
~fı'lı ~ kendir yıflarına balıkyağı, hastalarına ilaçla -

~
'-lıı~u14 , aYırına rını, çıplaklarına elbise ve çamaşır, a -
hq 1~t', \rakı.. yak.kabı, yoksullara mekteb levazımını 

aı "i h '- temin ediyor .. 

Muglada b·r yı'da ne kadar 
ba ~ ık istih Ak edil~ i ? 

Muğla - 1937 yılı içinde Muğ:aya 
16 bin kilo balık gelmiş ve 
'istihlak edilmiştir. Balıklar Köyceğiz 
dalyanile civarından gelmiştir. 

r.in bir an evvel düzene konması için buğday, 9:3,600 kilo arpa. 139.501) kilo çav
&zami alaka ve hassasiyet göstermek- dar, Pasinlerde 13,683 kilo buğday, 11,229 
tedir. kilo arpa, Tercanda 3888 kilo buğday, 

Merkezde iki ilkrnekteb vardır. Bir :2876 kilo arpa, 7 kilo çavdar, Aşkalede 
iiçüncüsii de inşa edilmektedir. Şiddet- 110,740 kilo buğday, 1725 kilo arpa, Ol -
le lüzum hissedilen ortamektebin inşa toda 17.406 kilo buğday elde etmişlerdir. ................. ~ .................................................... . 

~ bt .. ~e~ ip • Z ı· b d k 1 ., • Geçen haftadanberi devam eden bu ey in U ama UrS arı 
~ta §ekilde hayırlı faaliyet neticesinde Veysi Efeıı- Muğla _ Bodrumda zeytin mü- Edirne Ticaret Odasmın yeni idare heyeti Bursa belediye memurları kursa ridecekler 
~ı.. Ve bh di ve Palandö~en mekteblerindeki bir teha ın idaresi altında a Edirne <Hususi> - Vilayet Ticaret ve Sa- Bursn belediyesi, zabıtal belediye memur-

KÜÇÜK MEMLEKET HABERLERİ----

"t~trı 15 ssısın çı - nnyi Odnsı me<'.llslnln yeni seçimi yapıldı. farı için bir kurs açmaya karar vermiştir. 'ııea,~ a ita. çok fakir çocuğun en mübrem ihtiyaçları lan zeytin budama k~rslarının birinci- Birinci reisliğe komisyoncu Rıfat Rıza var- Btt:ıda; memurların kanuni ve beledi bllgl-
~·r ~ 0tı kil tatmin edilmif oldu. si beş gün devam ettıkten sonra bit .1

1 
dar, ikinci reisliğe Hilmi Bankacı, reis vektı-1 !erini tezyid ve takviye etmek maksadı var • 'ıı ~ lellıeJtte ~d· Kadri usta Yoncalık ilk mektebinde 39 fakir ço - miştir. Bu kursa Bodrum ve millhaka- liğlne Mu stara Sedad Yılmazer, muamelat 1 dır. Bu husus için bir program ve talimat -

ltıı Yerıı 1
• Halbuki rnotörle cuğa elbfae verilmiştir. Ayni heyet öğle- tından 92 kişi iştirak etmiştir. Muvaf- müfetu~llğine Kiimll Uncu, azalıklara da nn.me hazırlanmaktadır. 0 

~""dl'rınakine sayesı·nde gu··nde d ç ~ı ·ık kt b. d f k 1 1 t• budam hı· t bakkal İbrahim Tosun, Şerif Ezmen seçil- Vezirköpriiden bir deli tstanbula tedaviye ..... en sonra, a15 ayan ı rne e ıne e a .o an ~ra. z~y ın a e ıye na- mişlerdlr. gönderildi 
.._Y,.a .. p•ı•lnı ..... ak ... t=a•d .. ır_._A_y;;.r.ı=-ca_,;,..';;;;g.i t.m.i~şt .. i ... r. __ ,,_,_ _______ ~zaııı-r.n=e.;.s ı;_v.;.e;;rı=I m""""'ış,;.,t .. ı r,..,.... ______ ==ı:ıı_ Yeni in tıhaba ta aid mazbata odaca hazır- Vezl rköprünün Mehmedpaşa mahallesln-

Pazar Ola Hasan Bey Diyor ki: 

. .. Bir Norveç vapuru, bi
zim Yekta vDnıırıırın 'h·••t· 
mıştı ya. 

Norveç vapurunun a
centası Yekta vapuru için 
doksan bin lira verecekmiş .. 

Hasan Bey - Bizim köhne 
vapur sahibleri duymasın. 

lar.. hepsi, vapurlarını Ka
~eniza ~karır _ _ 

ıanarnk tasdik edilmek üzere İktısad Vekfı- den Bekir aklını oynatmış, kaymakamın e-
letlne gönderilmiştir. vlne tecavuz etmiş, fakat yakalanmıştır. Be-

Bir Hatibin evinde kaçak tütün bulundu kir gene hnstalı~mın teslrlle evvelce de be
Sındırgıda Yenlköy Hl\tibi Hüseylnln e - :edlye reisinin evinin camlarını kırmıştı . Bu 

vlnde on kilo kadar kaçak tütün bulunmuş, vnk'a üzerine tedavi edilmek üzere İstanbul 
tütünler müsadere edilmiş, Hüseyin tevkif emrnzı nlcllye ve asabiye hastanesine ~dnvl-
olunmuştur. ye gönderllmlsllr. 

::uuracllıda sinema 1 Gemlikte miisaınereler 
Muradlı (Hususi) - Trakya Müfettişi u- Gemlik <Hwıusn - Merkez okulu tnlcbe

mumillğtntn gezici sineması .Muradlıya gele- lerl tarafından Halk Partisi binasında bir 
rel!. ilk okul salonunda Ankaradakl Cumhu- rrü anıC'rl" verllınlşt r. D.ğer okullar da yn
rlyet bnyramındakl resmi geçidi, Trakya bu- kıllda h!rrr mü.saınrre vereceklerdir. 
yük manevralarını halka gösterdi. Oemll't Kı~ııay sube~ı tar, fından da bele-

Bursada yerlere tükiirenlerden diye .S'.\l nunda bir balo vcr!lecektir. Bu ba-
reza alınıyor !oya nur~a Sel-ılr cnzı da is•irak rdrcektlr . 

Belediye zabıtası yerlere tükürenler! çok 1 r.eınlikte bir ınrktebe tt>brrrii 
sıkı tak!b etmektedir. Bu cümleden olarak! G!.'mlı'• <Hu usiı Fabrıkator Veli Alem
üç gün içinde 60 kişi yerlere tükürdüğü için dar Mer'·ez okuluna bin bc~yiız kllo odun t.e-
ceztlll\ndırılmıştır. berrü etmiştir. 



ı~ 
SON POSTA IJdad"n80~ ~6~!S~a7f~•==---==---=-----==:::aı-==---;ıı:ı;;:::===------=-ım::ı==-~=-===~;=r::::=::::::::=:~~~::;;:::;::;.-::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~-./ı 

l._K_A_D_D _f 1- Hadiseler Karıı.anda 1 
L-. -----

<ÇAMAŞ RLA 
dum Evinin ı relerde, geçen hafta gördüğünün iki mis-e ir dostumu arıyor . . li çamaşır görürdün .. Hele sen yazdığım 

kapısını çaldım. mektublardan bir kaçının kopyasını oku! 
_ o şimdi başka bir mahalleye taşın-

dı! 

Dediler. Adresi öğrendim. 
Ve dostumun yeni taşındığ1 evin yo -

lunu tuttum. Mahalleyi buldum, sokağı 
buldum. Sokak bütün İstanbul sokaklan 
gibi bir sokaktı. Sokaktaki cvlc~i~ pence
Telerinde bütün İstanbul evlerının pen
cerelerinde olduğu gibi kurumaları için 
asılmış çamaşırlar vardı. 

' * 
Dostumla, s7ıkağa karşı bir odada otur-

duk. O, pcncered~n haklı: 

- Dunyada en sinırlend.ğim şey, de -
di, pencerelerde çamaşır gönr.ektir. 

- Ne çare, bütün t~nbul böyle_ . 
- Bütün İstanbul böyle ama mademki 

bu sokağa taşındım. Bir haftaya kalmaz 
kaldırtırım. 

- Belediyeye mi müracaat cdlcek -
sin? 
-Hayır .. 

• 

- Ev ev dolaşıp, pencerede çamaşır 

görmek sinirime dokunuyor mu diye -
ceksin? 

- Ne rnünascbeL 
- Peki ama ne yapacaksın 
- Ne yapacağımı ben bilirim, bır haf-

ta sonra gel, bak bakalım bır tek pence
rede bir tek mendil olsun görebilir mi
sin 

- Merak etmiştim. Haftayı iple çek
tim. Ve nihayet hafta oldu. Ben de dos. 
turnun evine doğru bir kere daha yol -
landım. 

Sokağa girdim, sağlı sollu evlerin pen
cer,.]erine baktım. Pencerelerin hiç bi -
rinde asılı çamaşır yoktu. 

Dostum güler yüzle karşı~adı: 
- Nasıl, dedi, dediğim gibi olmadı mı? 
- Evet, doğrusu tebrik ederim. 
- Meseleyi şikayetsiz, gürültüsüz hal-

Jediverdim. 
- Aman şunu bana anlat! 
- Komşulara mcktublar yazdım. 
- Çamaşırlannıu pencereler~ asma... 

yın diye mi? 
Öyle yazmış olsaydım. Bugün pence-

Önüme koyduğu mektub kopyaların -
druı lıialettayin bir kaçını okudum: 

Birinci mektub: 
- cMuhterem bay, 
Gerek sizin ve gerek ailenizin çama • 

şırlarının en fena cinsten olduklarını 

pencerede kuruttuğunuz zaman görüp 
öğrendim .. Daha iyi cins çamaşır alıp giy 
menizi tavsiye ederim.• 
İk inci mektub: 
Sayın bayan, 
Ben sizi sokakta gördüğüm zaman çok 

takdir etmiştim. Giyinme zevkiniz fev -
kalade idi. Fakat tesadüfen pencerede 
kuruttuğunuz çamaşırlarınız gözüme iliş
ti. Birdenbire şaşırdım. Sizin gibi ince 
zevkli bir kadın nasıl olur da yırtık ve 
eski çamaşırlar giyebilir ... > 

Üçüncü rnektub: 
c Bu devirde gecelik entarisi giymek 

bir geriliktir. Halbuki siz gecelik enta -
risi giyiyormuşsunuz.. Bunu nereden mı 
biliyorum.. vğrenmek güç değii ki, yı -
kandığı zaman pencereye asıyorsunuz, 

görüyorum.> 
Dördüncü mektub: 
cBayan, 
Evvelki gün sokağa çıkmadınız.. Se -

bebini kolayca anladım. Bir çi~ çorabı -
nız var. Onu da o gün yıkamış pencere
ye asmıştınız ... > 

Dostum sordu: 
- Daha okuyacak mısın? 
- Hayır lüzum yok! 

* Dostumun bulduğu usul mükemmel -
di. Ayrılırken bana da tavsiye etti: 

- Sen de komşularına bu tarzda mek
tublar yazabilirsin; §Unu unutuyordum. 
Mektublara imza atmıyacaksın, gerçi 
imzasız mektub yazmak doğru hır hare
ket değildir ama böyle işler için bu ah -
lak kaidesi mevzuu bahsol:ımaz. 

- Ya imza atarsam. 
- Sakın ha, sen onların temiz çama -

ştrlannı pencereden kaldırtmadan, senin 
bütün kirli çamaşırlann sokağa dökülür. 

ismet Hultlsi 

unlan biliyor mu idiniz? ~ 
Kuşlarm tabii harareti 43 

derace kadardır 
Bir fili yatırmak için 55 kiş:ye 

lüzum vardır 
İnsanın tabü harareti 36,5 ile 37 san

tigrad arasındadır. Kutupta yaşıyar. bir 
jn·snnla bir hattı üstüva sak•ni arasında 
bu hususta hiçbir fark yoktur. Atın tabii 
harareti 38 dir. Fakat en f.azla der.ecci 
hararet kuşlardadrr. Tavuk ve ördeğin 

tabii harareti ( 43) derece kadardır. 

Japonyada insan kuvvetile fil kuvveti 

arasında bir mukayese yapmak için bir 

fil ile insanları güreştirmiş!er. Neticede 

ancak (55) kişi ip takarak bir fili yere 

yatıra bilmiştir. 

"Bu ev bir 
/Wanastıra benziyor,, 
Bir kadın okuyucumun yolladığı 

mektubdan bazı satırları aynen alaca
ğım, diyor ki: 

c- Ben kocamla üç küçük çocuğum 
arasında mes'ud ve sakin bir hı:ıyat ya
şıyorum. Gün, ay ve sen~ benim için 
bir su gibi sessiz geçiyor. Fakat bu sa. 
bah bir cümle işittim ki beni düşün -
dürdü. Bu cümleyi söyliyen çocukla -
rıma ingilizce öğretmek için buldu • 
ğum mürebbiyedir. Bu kadın bizim 
gelenimiz gidenimiz olmadığına dikkat 
etmiş, evin sessizliğini garipsemiş o. 
lacak ki bir aralık: 

- Ne kadar da sakin yaşıyorsur.t.z, 
bu ev fıdeta bir manastırdır, dedı. 

Güldüm: 
- Evet, öyledir. Misa!irliğ" çok git

meyiz, bize de gelen olma,~. dedim. 
Öyle dedim ama, sonra düşündüm: 

- Hayat bundan mı ibaret? 
Kocamın işi çok. Erken gider, glÇ 

gelir. Ben de evde bir rnürebbıye il,. 
bir hizmetçinin bulunmasına rağme:1 
lşden baş alamam. Hayamru.ı: çahı.;-
makla ve uyumakla geçer. Hakikaten 
yaşamak bu mudur?. 

* Okuyucumun sözlerinin alt tarafıııı 

iktibas veya hüasa etmiye lüzum gör
müyorum. Vaı.iyetini anlamışsınızdır 
hükmünüzü verebilirsiniz. Kendi hesa
bıma ben her şeyden evvel okuyucu -
mu mürebbiyenin sözlerine karşı ika
za davet edeceğim. Bununla beraber 
okuyucumun anlatışından, anlaşılıyor 
ki bu sözlerde hakikatin hfssesı yok 
değildir: 

- Hayat sadece çalışmaktan ve u -
yumaktan ibaret sayılmaz. Sükunete 
alışmış olabilirsiniz. fakat fazla ses 
sizlik nihayet sizi bıktırır, biraz ha . 
rekete, biraz göriip dinlemiye ihtiya
cınız vardır. Bu sizin için istikbal ba
kımından bir vazife de sayılır. On -
lnrın güneşten derhal gözlerinin karar
masını istemezseniz, itiyadlarına biraz 
hareket vermelisiniz. Fak

0

at itiyadı bir 
denbire tamamen deği§tirmiye de gel
mez, haftada bir sinema, bir tiyatro, 
çocuklarla birlikte gidilebilecek bir 
çay, çocuklu aileler arasında haftada 
bir olsun gidip gelme kifayet edebilir, 
fazlasını aramayınız. 

* Şişlide Bayan cH. C.> ye: 
Mademki evlidir, mademki çocuk 

sahibidir, kendisine iyi 1Jir n iyet atfe
dilemez, biraz eğlenmek jstemiş ola -
~aktır. 

TEYZE 1 

Soğuğun cilde 
verdiği zararlar 

Soğtik yerlerde ,,aşıyan köylülere ba
kınız. İlk gençliğini geçirmış olanların 
_ bilhassa sarışınların - burunlarında, 

yanaklarında ince ince kırmızı çizgiler 
görürsünüz. Bunlar birleşince uzaktan 
bütün bir kırmızılık gibi görünür. Ve 
yüzün güzelliğini fena halde bozar. 

En iyisi, deriyi her han~ bır ynğlı 

madde ile koruyarak, bu k.ırmıulıkların 
hiç olmamasına dikkat etmektir. Olduk
tan sonra en pratik çaresi marul veya iia
latalıktan yapılmış krem kullanmaktır. 
Salatalık kremini burada kolayca bula -

1 
bilirsiniz. Yüzün soğuktan en çok mü -
teessir olan tarafı burun ucudur. Fazla 
rahatsız olduğunu duyar duymaz derhal, 
içine bir kaşık boraks katılm~, soğuk su 
ile yıkamayı unutmamalıdır. 

Bu mevsimde dudağa kuru boya sür -
mekten çok çekinmelidir. 

Güzel bir rob 
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Otomobil ile istanbuldan AvrupaJJ 
İstanbul Berlin ve 

şehirlerini mu 

1936 Olimpiyadlannın yapıldığ~ muazzam stadyom de!' 
1ns azametli eserlerin karşısında. kurmak için yirmi bir .. met~e ·ıdi· 

kendi:• öyle küçülmüş, öyle büzülmüş, inilmiştir. Hadi çala ~r~k )~ı liif 
ezilmiş görüyor ki .. 50nra bu eserleri ya- kan kumların atı~a i~m .. ~~ebiUt 
panlara da ciman> diyorlar, bana da ... nakliyatın ehemmıyetinı duşu nBsıl 
Onların da kulakları, burunlan, ağızlan sin? Çıkan kumlar .nereye v;ilsB~ 
var; benim de ... ama onlar neler yapıyor- mı§? İşte bu da Olimpiya~ isiıııl 
1 h · b · kiler? Onlar nasıl yer- rında birinci gelen atleilerın p 
ar, anıya enım • f -ı B ş tarD-

l de yaşıyorlar ben nerelerdeyim? zılı olan şere su unu::. ~ biZ 
Ber 1. . irmi ~ş metre genişliğindeki gördüğün cErkan - Turket> da of 

er ının y . E k 11· , Yaı::ıırın s yoluna da: cCadde> diyorlar; Beyo~lun- dır. c r an> pe ı nan r-

dakine de ... Oradaki cBurgteater> bına - dır ... > ~ 
sına da ctiyatroa diyorlar; Tepebaşında- Uzun uzun bu yazının başınd9dtl 
kine de ... Olimpiyad §enliklerinin yapıl- o bizim başucumuzda, öylece t 
dığı yere de cstadyom:ıı adını tak- cTürk> ismini oraya yazdırabilell ef 
mışlar, Taksimdekine de!.. cuğa ne mutlu.. bu sahalarda, 4 

Otuz sekiz modeli bir arabaya coto - susamış bir milletin efradına b~ ~ 
bih dedikleri gibi, yirmi yedi modeli, taş, serin bir pınar kadar ferahb 
içi dışına çıkını§ bir hurdaya da cotomo- yor... 1' 
bil!• demiyorlar mı? Maamafih bakıya- Eski canfiteatr. şeklindeki aÇld3 
rum da, kimsenin kimseye kabahat bu- tiyatrosu da bu teşkilatın yanın ııs 
lacak hali yok.. her şey dengi dengine.. almış, bütün asaleti1e istirahat s.: 
adamına göre eşya, eşyasına göre zemin... duruyordu. Yirmi bin kişiyi Jttl', 
Eğer daha iyisine layık olsaydık, tabia • barındıracak kadar geniş olan ~tlill 
tin cereyanı bizi bu harabelerin içinde divenliıt tiyatroyu aydınlatmak .1;t 
bırakmaz, kaşanelere naklederdL cEr- narlara dizilmiş hesabsız proJe ~ 
babı hüner pabuçlukta kalmaz! derler a... imrendim.Onların bir tanesini bile~ 
Eğer biz de onlar gibi hüner erbabından büyük bir piyango çıkmış kada! ; 
olsaydık, gömülüp kaldığımız çukurdan ceğimiz için, bayramda, çocuklar;ıj 
cimdad borusU> çalmanuza lüzum kal - caklar etrafında hayran hayran dB 
.mazdı.. ları gibi, ben de bunların arasın}tlı.S' 

cGel de sana Berlinin yeni stadyomu- ran ettim. Bu meydanda cHera t~ 

nu gösterelim!> dedikleri zaman, bu ka- nanmış. İki yüz elli kişilik orJceS ıY 
dar muazzam bir eserle ka:-şıltışacağımı bin kişilik koro ve bir o kada.r ~~ect 
hayalimden bile geçiremiyordum.. daha varmış. Aman Allah! O ne iJahı r 
kapısından girerken bir ürperme aldı. İn- miş! .. Cenneti i.liıda bile, hocal;~ 
san iradesinin karşısında dilim tutulmuş mezlerine böyle gü~el bir şey va ıceSt 
gibiydi. Dostunnm kulağıma fısıldadığı mişlerdir. cİki yüz elli kişilik or·nJer 
cümleleri ezberler gibi, içimden tekrar cüç bin kişilik koro!. Bunları d~,.el 
ediyordum ... cŞu gördüğün saha yüz bjn mübalagalı palavra hilctıJ iı 
kişi alır. Altı, çinilerle döşenmiş fU ha· hatırlamamak kabil değil. On se~r (. 
vuz yüzmek için yapılmıştır. Şu mey - yona yakın olan hepimizi, şöyle .. ~ttt 
dan, beygirlerle oynanan oyunlar için- olsa, yukarıdaki rakamlann do diJlıe 

kadar, değil söyliyen ve çalan, dir. Şu kat kat sedli geniı yer bin kişi a-
1 lan kazinosudur. Top sahasının üzerinde- sini bilen bile süzülüp çıkamaZ··· 1 

ki çimenleri biçmek Jçin şu gördüğün Sonra da, böyle teşkilfitlara Jll~d 
rlu rob, Hollywood'da tanınmış ar - yürüyen tekerlek1i ctraktör• dür. Gördü- lan milleUerin yaptıklan san'at .~ 

tıstlerden birinindir. Sade, şık ve çok ğün Olimpiyad kulesinin yetmiş altı met- bizimkileri mukayese etmcğe k8~şıe 
genç gösterir. Beli geniş bir sentürle sı- re boyu vardır. 'Ozerindeki çan, on beş mizde bir takım insanlar var Jd,~{eJI 
kılı. Korsajı büzgülü, eteğinin önü bol. tonluktur. Bu gördüğün arazi hep kum- lara tahammül edemiyorum.. ' 
Bu etekler pek yenidir. luktu. Bu muazzam binalann temelleri•ıi (Devamı 11 inci sayfa~ 

iL. _B_a_c_a_k_s_ı_z_ın_m_a_s_k_a_rı_a_ı_ık_la_r_ı_:__ Ustura kayışile düel;;;J 

tı 
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" Ben bir hmarhane kaçkınıyım!., " Son Poata ,, DID macera romanı: 1 

iita1"ekede yankesiciler 
iki grupa ayrılmışlardı · 

'ifşa eden idam olUnur!,, 

~"Cumhuriyet devri bizim işlere kesad verdi taharri 
~llrlan ekmediğin yerde bitmeğe başladır ,, diyor 

Röportajı YflP"1I: F anılt /Cirilr 
(Tlrdal ...... ~ ~ 

Harb sanayi casual•11 •r••naeki mücadele 

1 X 6 pavyonunda akıl du~ duracak 
bir ölüm vak'ası 

Dünya '9zfi lttde btrde aon derece es
rarengiz ölümlerle çalkan11or. Zaman 
uman bütün dlln,anm tamdıtı en btl
yük adamlann prtb garlb teklllerde 6-
1 ümlert dünya gazeteıerlnln birine! aa1-
f&Iannda heyec&nlı serJewbalar " Ulın 
harnerle bütün dünyaya 11ln olunuyor. 
Yalnız Avrupada detll, hemen büt(ln 
dünya tberlnde, ln.sanlıtın derin ba7-
ret Ye dehfetl karşısında, e.sran çözWe
mlyen bu ıarlb 6Hlmler btrblrtni tattb 
ediyor. 

Bir gün Avrupanın en tanınmış ban
kerlerinden Löwenştein, mal6m oldutu 
şekilde, Mano'ı geçerken esrarengiz bir 
surette tayyareden denize d~üp ölüyor. 
Bir gıin dünyanın çeUk kralı Lehli mll
yarder Prens Leon Radzlwll garlb bir 
kata neticesinde zehirlenerek ölüyor. 
Bir gun Parisln ortasında, güpe gündüz, 
beyaz Ruslann meşhur kumandanı Ge
neral Kutıepof esrarengiz bir şeklide 

Tmı.rnaneden bir wıanzanı kayboluyor. Cesedi bile bulunamıyor. 
- ... ztmkiler kadromuz müsaid deg· il, koya- Diter bir gi\n Avrupe.nın en büyük iktı-

.,. sadc.ılanndan Ye borsa Ulblanndan Na-
Jiln daha t s· gün Akropo- mayız, demişler. Onlar da kendileri vaıın (BuJonyaı ormanında göğsünde _ , 

"'-- işle~ de fe:: ;it~edi. Bir aay- d~ye ge7.dinneğe karar vemıişle~-. bir bıçak saplı olarak eerarengtz bir ıu- Profesore: cFakat baı ca d&mccğız ha.ata.• dec:ıam • 
.. lll'IUn ya tık... Bır ahbab meseleyi bana aku-z ettı. rette ölü bulunuyor. Bir trftn dünyanın j tün fabrikalan gece ıündüz, her an. idi. Almanyanm tahsilde bulunduğUı .. 
)'kat p. Bet altı arkadaf son vapur - kibrit kralı Kreuger hiç beklenmlyen her saat yalnız tek bir korku altında Breslav elektn: .. ı-Jcr · enstitüsünde ho 

ht..... ._., Yaptıgunız hırsızlıklar ela du· 1 Kadıkö" - ı·L D lcı k Ka bir zamanda ikametgahında kalbine blt I b 1 1 B .. b"' tün" • d.. .. . 
~ de· ·ı. Zira Akro l'a itmek a yune geç ıa.. a ı . - tab:mca aıtıl.nuf olarak garlb bir surette u unur ar. ugun u sanayı un- cam profesor Artur Pylsowıtch asleı: 
~tb ~ bul po !ı racaahrnede. Etrafı kolaçan ettık. Ye· öhi bulunu10r. . j yasını saran bu korku, tcptan yektln: Lehli olduğu için stajımı ikmal etmek 
ea,,.~•ıırğın a 

1
• ç~? seyb~ d 

8 r:u' eli tane İtalyan Karobiniyeri bir çuku- Büyük bir gazet.e muhabiri Asyadan - Casus! üzere beni de Lehistana beraberinde la..~ ı evve a ıcıs ın ce ın e ıs- . . ·· döncrke b·-ıu ·· K 
aı...: " tık be . b " run ıçınde ateş yakmış ısınıyorlar. So- · n u n dunyayı heyecana ve- 1 elimesile ifade edilmektedir. Bugün götürmüştü. 
~a~ .. ~atp d.tandsonra nım ce ıme züm orıa nöbet bekliyorlar. recek gayet milhlm vesalkle bindiği va- 1 sanayi dünyasında her hangi memle- Bir buçuk aydanberi Varşova yakın-
'IL~ e ıyor u t b hl . purda, garlb btr 8Ul'ette yangı! çıkarak k lt 1 1 

' b"" .. • .. d S . 
~tun · . .. _ . şin sonunu sorma, yalnız sa a eyın k:ı.marasile blrlltte yanıyor. Vapurdan e e o ursa o sun en uyugun en. en lannda tanıslowow kasabası civarın-
~ ~az!a dursam ı~ler .. kotu g~de- Karacaahmed mezarlığından geçen tayyare fle kaçan yoJcutann blnd!klerJ 1 küçük ve en adisine kadar her fabrika daki büyük bir fabrikada çalışıyorduk. 
~ n Istanbula dondum. Atına- sütcülerin gördükleri manzarayı söyli- tayyar<' yotda tutuşuyor.. 1 bu n.eçf'rul dünyaya karşı aceta müs- Sekiz on bin nüfuslu olan bu kasaba 
,. "0ltalarımdan çok istifade etme- yeyim: ~lrçok imanlar garlb blr surette delir- 1 tahkcm olmağa mecburdurlar. Her fab- Sonsa denilen küçük bir şehrin kena-
.-.. llll. Fakat b mukab"l tecru·· be İ tilıyor. birçok insanlar nt"""hul !:ebeblerle ·k 1 ka l k .. . . . . 
.. '""«lbi una 

1 Başlarında talyan polisi şapkası bu- dehşet verecek şekllterd~... öldürülftyor. ı rı anın casus ara rşı ~~t a a casus- rında ,guzel, fınn bır ~aba~ır. Cıva· 
\de Obnuştum. ~şka memleketl~r- lunan anadandoğma çıplak yedi kişi Birbiri arka~ma vukua gelen bu garlb ı ları, son derece sıkı teşkilatı, kontrolle- rında Serozl, Novo Go11ıevskı ve Var· 
'iın.Para kazanacagıma kanaat getır- cadde kenanndaki yedi selvi ağacına ve miıdhiş ölümler serisi. bugün yalnız ri vardır. ~ova istihkamları gibi mühim istihkam· 

'teJcın· bağlanmış bağmyorlar.. Avrupayı değil, bütün insanlıtı hayret En büyüğünden en küçüğüne kadar lar vardır, Profesör, Lehlilere benim 
t...~.:. d ıl maceralarımı anlatsam gün- Cumhuriyet devri bizim işlere kesad ve dehşet içinde bır~kıp duruyo~: .. her fabrika son derece dikkat ve ted· Türk olduğumu söylemişti. Onlar da 
~ e Sanki dunyanın uzerlnde gorunmezl b" 1 k d • d 
"it ı_ vanı eder .Sana en hoşlarından verdi. Polisler anafor almaz oldular. bir dev peyda olm lbldi B d _ ır e uyanı urmaga mecbur ur. hakkımda büyük bir muhabbet ve ne· 

ltiÇın } UŞ g r. U ev za z· b . )" d"" f ı· 1 • lıt·· ı an atayım. Taharr: memurları ekmediğin yerde man zaman dlinyanın her taratma' kor- .... ıı a u gız ı unyanm aaııyet erı zaket gösteriyorlardı. Fabrikalarda a· 
~~tarekenin o karışık günlerinde bitmeğe başladılar. İstanbulda da beni J ku.nç penç~ıslle ce~ler de~rme~tedlr. 1 bilhassa bug~~n daha ~orku~ç bir hal al- rleta istisnai muamele görüyordum 
~ı.. Ul .~ankesicileri ıki grupa ayrıl- tanımıvan polis kalmadı. Baktım ola- Işte harliCulAde bır tesadune dunyanın ınıştır. Bu dunyaya gıren ınsanlar san- Bununla beraber burada elektro-tekni 
'': 'rurk yankesicileri, Rum yanke- cak gibi değil. Ankaraya gideyim de- ~~ ~~u:nT:aı~i::Us~~~~bü:~~:~ d~:\~~~ J ki şey~nl~kta~ırlar. Ora~ ~yta- üzerinde harb sanayiine aid gizli .tec-
ıı.ı 0~ 'Yahudi ve Ermenilerin bir kıs- diın. Müteahhidler, meb'uslar, zengin- sırları yakından görüp yaşıyanların. /net deha. halıne yukselrnekt~r:. rübeler yapıldığından benim kat'ı yen 
~Iıunıe, bir kısmı Rumlarla çalışı- ler, hepsi orada .. fazla olarak orada ta- dilnya yüzünde, belki birincisi deliJlm. Umumı harb her sahada buyuk tec- haberıın yoktu. Bunu, bir gün, akla \'8 

~1~ı. Rumların başında Pavurya nınmıyord~. . . . Fakat gene biltö.n dünyada ıu Ana ka- rübclere sebeb oldu. Fakat bu tecrübe- hayale gelmiyecek ve beni Avrupanın 
~ Setı°9'lrdı, bizim grupun başında da Allah hıçbir yankesıcıyı Ankaraya dar bu hunı.sta hiçbir neşriyat yapılma- ı ]erin en feci tarafı insanlığa, iyi olarak, büvük esrarı içine yuvarlıyan hariku· 
ı....~ ln 1 b _ '- d"' .. . - t lar mlftır. Sanki herkes korkunç Ye ölümlil ı t k b. b km 1 d Me-

1
• ;_ b" hAdise .. _ .. • d. ~ ........_ an ıyacağm, iz gayri . .1. ura.- uşunnesm, goz aç ırmıyor . bir sülcUt muhafaza etmelttedl 1 e !r şey ıra amış o ması ır. a~ ır • yuzunden ogren un: 

~--JlıYorduk. Onlar, nstgele çahfl - Neyse baktık Türkiyede pabuç pa- Kanıtm tt )1ı:mincı asır ıet:ı·k ilimle- ı.ela bildiğimiz tababet ilmi, insanlığın Öğle tatili henüz: bitmişti. Öğle ye. ' ~7'.. halı,. gene Avrupayı . gitmeğe karar rlnJn en Oerlstnde giden ve insanlığın hayrına mahsus ve başka türlü olabi- ıneklerini dı.şarda ameıe kantinlerinde 
4-ı... elin Pavuryanın Beyoğluna vol· verdık. O sırada Telavıv panayırı var- istikbali tçtn en büyük emntyetı veren lece~i düşünülemlyen bir ilimdir. U· yiyen işçiler takım takım fabrikaya dö-
"• '"1·t - d B 1 dk elektro-teknl terakkllerının parlat za- ınum·ı harbden """nraki bu gı'zli dünya- .. l d p f .. 1 k .. t•• ··g·ı 

•4.ll ıgını haber aldım. Hemen iki ı. oy a ı orayı. ferleri "'--rınd•n '"or'" k '7'ol nuyor ar ı. ro esor e aya us u o e 
d...... b ua:: " .. a.unç mas eyi kal- ela b ·ım· b'1- bü" ... ;~ f l kl . - . . • . . . . . 
' l aldığun gibi ben de arkasın- .Kalabalık. dünyanın dört ucağmdan dırmat aaatt celmtttır. u ı m ıı:= en ;ı W:- ena ı ar.~- yemegı yedıgımız 1~t"Slmat daıresm-

. kıyamet kadar Yahudi gelmiş. Hepsi de çin kullanılmağa başladıgı dehşetle go- den işcilerin gürültüyle ve yüksek ses-
~liba Üny F 'de b" .. zengin mi zengin .. başladık soymağa... 1 rülür .. Denilebilir ki insan zekası öl· le şakalaşarak fabrika kapısından ~ri 
~ \'ardı. ~:a =~:ın ı::ıa~~ ~h .. Yahudi :ırtıkl~T?ak da. ne key.if: dlirmek i.çin olduğu kadar ?içbir za: girdiklerini işitiyordum: ~ı~ı kontrol 
,~a ora, . d. B " ~ k lı olurmuş meger. Bızım eskı prensıbı 6Xt PAVYONUNDA AKIL man harıkah olmamıştr. Zıra, resnıı tedbirleri alınmış oldugu ıçın her a-
••• - ~at ;>tat. gır ıp. ız , e ar asın- de takib ediyordum. Müslümanı, Arabı DU&DU&ACAK BİR ÖLÜM dünya belki bir takun zevkler veya ız- :nele grupu girdikce kapıdaki memur· 
~~ e ını, avurJa aşırıyor, y h d" bl 1 -ım k · · bir d- d F ~;arkada<: N.k . d" . Nik sovmuyordum. Yalnız a u ı soyuyor- VAK'ASI tıra ara o e ıçın unya ır. a- lann: 
L~ Cebine-ı~ d~ ~yadcıroBe l)Norik, 

0 
dum. Polis de bir taraftan çalınan cüz- Y.at gizli dünya, yalnız öldürmek için· _ Kontrol! 

m ırıyor u. en onun . E :r.,."' edenl "d d" v b - rd ı... .... ~önd·· ·· - ihti Ka 1'a dikildim. Pavu a ne zula et- aanl~ fai.Iini ha~l han.1 . anyord~. . 1 vet, ~ .. er ~ am o~unur. Fa- ır. e u u~ • a ~ _ urucu - Diye ~ğırdıklan. duyuluyordu. -
~ tırtıkladım .. Sad 8 ~ akıttım. Pa- Gerçı ~~nım çaldıgımı bıhyorl.~r ~bı.. ~~t yal~~z -~unya .. er~anıhar~ıyeleri de- r~slarla, ha_nkul~~~. s:rguzeştlerle mu- pının önunde sıkı bır kordon vardı. iş
~ o gün akşama ~a~ar benim he- benden şubhe ediyorl~r. Fakat oyl~ us- gıl, bu~unuı~ but un ınsan}ıgı bu ~s~~rı cızeler.e. dogru yurunu~or.. . . . ciler bu .k~rdon arasında~ ~uay:ne o: 
L.~ Çalıştı Onl d ekil" 1alıklı çalıyordum ki. yakahyabılene artık bılmclıd.c · Y a.şadıgınuz, bıldıgi- Pekala kolayca tahmin olunabilir ti dasına gırıyorlar, orada sur atle ustlerı 
~..... . aroraanç ınce kı- . b 'd.. k ... d- .1 •• f li L" d Son 
~ Uıakıa t D • . kl . . aş oıSun. mız u re::.mı unyanın ar asında gizli bugun gızli wıyanın en ıuu aa ye ı başlan iyice aranıyor u. ra mua-
l ş ım. ogru mece ennı b" d"" · "d · J • • •· j bo" 1 lbe t h b · · · · b" k "d rd 

~ tı ettig-· h "tl. Arkama en kıymetli taharrilerini mi ır un; a o ugunu, ası ınsanlıgın bu- ve en korkunç guşma arı e t e ar yene edılrnış ışcıler uzun ır orı o an 
ım mey aneye gı ım. .. k tl . . b .. L d 1 -L F "lhak"ka d h·ı· k .. ~ Boru- p . tak:madı!ar, en açıkgöz iki komiseri mi tun amansız uvve ennın u gizli ve I ramw:ı etraıın a o a\;cu.tır. ı ı geçerek fabrikanın a ı ı tSmına gın-

lıa.:'t l\rk~ın~vurya .surat.~ ~~r karış peşime saldırmadılar? 1 müdh.ş .. d.~ny.a~a yaşadığını, çarpıştığı- düny:mın ağır harb sanayii etrafında yorlardı. İç kapının her aç~lıştn~ .~a~-
~ hıııı h 1 akn da Nık~ du.ştu. Yolda Fakat Hilmi enselenir mi? lts•etik nı bugunun ıçmde yaşıyan her insan 1 müdhi.ş bir karanlık vardır. Bu karan- rika dahilinin korkunç makıne gurultu-

~ ız ı avga edıyorlardı. Pa- ı.. lm l·d· B'lmes ]" d · :ı•d b" ~. Im-'- . .. · h k ı a l'iik .. 1 • • bır kolayını bulup arkama takılan po- 1ı11 e · .r. ı 1 azını ır. 1!kta harikuıa e ır """6 ... şma o C&A.· len yuzbınlerce canavann av ınş arı 
t{ı onun cuzdanları ça dırdıgına . . j . · d'. . d B bo- b-t- d.. ·rc1 b" kul • k ed. k ~ IW~lü inanmıyor çıkarması için ıs- lislerin de ceblerını boşaltıyordum. Zırc rt!snıı uknkyan1 ın kbıle bin mih- •b.:t 1ır. u guşma, u uııfi uny~n. nad- gibi bı .~n ıre b~ga a .s dıyor, adpı 

'l' '"'l'ord ' Telaviv polisi kuduruyor, fakat ne yap netle, bın nıe~e at e azandığı ser- ız arını zaman zaman yevr ıçın e kapanır .. apanmaz ır sanıye e ses sa a 
~ •hıi \' k~· . .. , sın cürmü meşhud yapamıyor... ! vetler korkunç milyonlar halınde asıl yava~!atıp hızlandırır. kesiltyordu. 
...,~ah~ ert~sı gun duyu.du. Pa- Bil ı'iin bir sinemanın kapısı önünde bu dünyaya akıyor. Para, servet, lüks, Bi.hassa harb sanay5inin keşfiyatla Profesör Pylsowiç son derece zayıf, 
~~eio- ıddetı sen hesa.bla... ı·esme bakarken b~r polis: ıkadm, insan zekasını heyecana getiren, meşı;;ul olan laboratuarlan bugünkü garib mizach, gayet has~as, s!.nirli ~:r 
~ ÇQJt ~lu aynı oyunu bıze yapmak - Yürü karakola! dedi. onu ilah aştıran veya iblisleştıren bil-, medeniyetin adeta il'l$31l kurban edilen adamdı. Büronun koridoru goren bu-
~· fngn~faştL Muvarfa~ olamayınca Yürüdük. İçimde korku yok ki çeki-1 tün ku\•vetler, dehalar, ihtiraslar, asıl lm~hrabları gibidir; Orada milyonlarca ~k camları önünde ayakta adeti vec-
·-,. ere enseletmege karar ver- r.eyim.. 1 bu gizli dünyada müdhiş bir surette 1 ura, zekalar, ilimler, hayatlar, namus- hile yemekten sonraki kalın pürosunu 

t 'l',bii b• . . A Komiserin karşıc:ına çıktık polis in-ı boğuşmaktadır. Bu _dünya, bugün adeta '1ar ve şerefler bir saniyede kurban e- ;çmt"kte idi. Profesör Pyls?v.:iç. h:r. t~-
~~ Old ızıın der~al bu ışdcn maluma- ilizce: ' iyilik ifade eden ru.çbır kuvvetin ayak 1 d"!ir. Hiçbir şeyden çekinilmez. Onun raftan i~cilcri seyrederek sınırlı .sınırl•: °'' tll:u. Ona gore tertıbat aldık. g Ef d . d ct· b b' d basrnadığı, yalnız ıblisin hillcüm sür-! için d~nilebi1ir ki, dünyanın en baş - Ameleve itimnd ka1 madı.. nıye mı-

.·'l' ... ı.. ""n İngT 1· . b . k ı d - en ım, ~ ı, unu, ır a amın ha . . 1 , k .:ı k t ı 
ı.: "ll:ta ı ız po ısı enı ya a a ı. ·· d 1 k 1. 1 d k düğü bir dünya lmdedir. Insan zeka döndürücü maceraları bunların elra· rıldandı. Kontrolü ne ·aııar 'lı ı u u-
~) n han• d rd" .t d" cuz anını ça ar en ya .... a a ı . . d , 
--~~ llla na gı e ın, gı mez ın .. . Ö . ve ihtırası orada resnu dünyayı pek za- fında geçer .. dünyanın meşhur harb sa- yorlar.. sar.ki harb zamanın ayız. 

ra?av., bac:l"dık Etrafı ka Guldum. vle \ a kU\TU'k u yalan bu 1 k b" -ı·· b k .. f b "k 1 k f" l'bo .. I.."' ı)tı_ " • 0 mız • . .. · •. , val ı, pc · ıçare ve gu unç ıra acak ,nayıı a rı a arının eş ıyat a ratu- Prof Psore: 
~" §tı. Bu arada ben türdüm Fa- kadaı olurdu. Bu ,un ışe çıkmak degı., de de l><•c:ı.-ıar u::ıpmalcta..:ı·- D la. tm . . k. b" . • İ ·ı nd" ecnPbi çok mudur' '"'ini .. . ·' · · k b"' kl d . d rece - &.A.a ,,_ u.u-. ~ ar u, zanne eyınız ı, ızını resmı - şcı er arası n • 

tl.t- ~hin~ tuymem!.ştım. In...-ilız polisi-
1~ Y~.~~~ ı.e a. ım an geçmıyor u. nebilir kı bugün bu gizli dünya kuv- diinyada kainlerdir. Hayır onlar daima diye sordum. Profesör Pylsowiç ge'ip 

~,. tij ın ~u~teviyatı da benimle be- Gu.dum: . .. vetlerilc, teşkilatlarile, mücadeleleri:e, gizli dünyadadırlar.. geçen amele grup'arına uzaktan rnlile· 
' e-Ynıuştu. - Demek, dedim, cuzdanı çalarken servetlerile, kadınlarile, emellerile, in- Bana bu gizli dünyanın kapısını bir· essir bir yüzle bakıyordu. 
~ ~celi vak'alar bana günden yakaladınız ha? sanlarile ve sergüzeştlerile bildiğimiz den bire açan bir hatıramı nakledece- - Çok beyaz Rus var.. diye m rıl· 
~~~d ~Üyük b r şöhret temin e- Polis: dünyadan tamamile ayn; fakat ona, bir! ğim ki bu alemin başdöndürücü sergü- dandı. Garib değil mi ki memleketlerin· 
)ı.,ltaı:· Mutareke senelerinde en iyi - E\•et, dedi. esir g!bi, hükmeden bir haldedir. f zeştlerinden bilgisi olıruyanlara kafi deki ihtilalcilere düşman oldukları için 
-"''a.1:ll'ldan bıri de Karacaahmed Sonra komiserle bu defa arabca bir Bu6ün dünyanın hiçbir tarafında en bir fikir verecektir: ihtilaiden kaçmış olan bu Ruslar ya-
~"-car. J ~eyler konuştu. Komiser yerinden kalk-' küçük, hatta bir bez, bir cam, bir çivi O ı;;1ralarda Polonya, Çekoslovakya hancı memleketlerde ihti~iJci kesili:ı;or-

iılt ahıned mezarlığında karman-pı. Üstümü aradı. Yan cebimden yüzü.! fabrikası bile yQktur .ki bu gizli dünya- ve Alman harb sanayii arasında şiddetli lar! ... Zaten bakınız: Yabancı amele 
taı "'ak'alarının çoğaldığını p.ö- nü bile görmediğim bir cii?:dan çıkar-1nm :nsanlarından hortlaklardan korkar bir rekabet başlamıştı. Bilhassa Polon-ıyüz1er"nden bem. 01u)~Or. Y~rli işcilerin 
cJ'anıa:. Karacaahmede devriye dı. ı gibi korkmamış olsun! Yirminci asrın yada elektm - tekni tatbikıttı üzerinde) sıhhati ve neş'esı yerındedır .. yabancı-

Ye hızım polisi sıkıştırmış. Bi-l - Arkan t>ar - bütün muazzam sanayii, dünyanın bil- gayet enteresan tecrübeler yapılp-ıakla (.Qeı:a1m 13 üncü say/ada) 
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Dünya nasıl s·il&hl ·anıyor? 
sazı -

[Bu istatistik Fransız gazeteleri tarafından tertib edilmiştir. Bize aid rakamlar da bu gaz etelerden aynen alınnıııtıı 

1 Kanunusani 1938 de askeri vaziyet 1 
---------,---

KARA KUVVETİ 

1931 sonunda dünya si- / F R A N S 1 Z 
lahlann bırakılacatını u-
muyordu. Çünkü 1932 de F R AN G 1 NA 
Cenevrede bir slllhaızlan- DENİZ KUVVETİ HAVA KUVVETİ UMUMİ MÜŞAHEDELER 
ma konferansı toplanacak- göre m ili müdafaa 

İhtiyat, silah altında, jantı. 

1938 Ununusanlsinde: bUtçe:eri danna n zabıta kuvnt-
Hizmette bulunan tonaj 

mlkdarı 

BirincJ ıaf ve ihtiyat 
mlkdan 

Heyhat. lerl dahil l 
··----------------------· ~----------------·------- ı----------------------~------------------------1·---------------------·j--------------------::.~----------------~ 
Almanya 

:Siifusu : 67,105,000 
Harb •c:nRc:ında seferber e

deblleceği mlkdar: 13,000,000 

73 milyar frank 
Almanyanın hakiki büdce

sJ meçhuldür. Bu rakam ya
bancı kaynaklardan alın

mıştır: 

1931 büdcesl: 4,300 mllyon 
frank. 

1,000,000 kişi 

18 kolordu, 36 piyade fır

kası, 3 zırhlı !ırka, ıo dağ 
alayı, ı süvari alayı. 650 ta
ne 15 tonluk tank. 

1931 de: 105,000 kişi. 

147,271 ton 

6 zırhlı, 6 kruvazor, 35 tor
pido, 36 tahtelbahir. 4 zırhlı, 
2 tayyare gemisi, 7 kruvazör, 
27 torpida ve 25 tahtelbahir 
de hali inşada. 

1931 de: 139,910 ton. 

2600 ta yyare 
130,000 asker ve 5,500 zabit. 
1931 de hiç yoktu. 

t>llıl' 
Tavyare fabrJkaları ayda 250 tayyare inşa edebilecek k9 lıı: 

tectir. Ordu 1937 cie l,{J()(),000 a iblağ edllmlşt1r. Yeniden l~ • 
tesis edUm!ş ve 4 ply:ıde alayı da tamamlle motörıeşurllın;eı 
Bilhassa mevadı iptidaiye iddlharına büyük kuvvet sartedll 
tedlr. 

1 _.,.../ 
~~~~-------------- ·-----------------~~ ---------------·-----ı -----------------·----------·----------------r--------------------------------------
Belçika 

Niifucu : 8,300,000 
Rarb esna'lında seferber e

deblle~ğl mlkdar: 1,350,000 

ı,ı""' mılyon frank 
1931 budcesl: 832 milyon 

frank. 

65,000 kişi 

6 piyade fırkası, 2 .süvari 
fırkası, l4 topçu alayı, 2 
tank bölülü. 

1931 de: 87,000 kişi. 

250 tayyare 

2,500 askf'r, 100 zabit. 
1931 de: 195 tayyare. 

5 kanunuevvel 1936 tarihli kanunla askerlik müddeti 8 ve 1~ 11.,. 
dan 12 ve 17 aya çılumlmı~tır. Asken işlere sarfedllmek uzere 
)talitde krediler temın edlunlştlr. 

_______________ , _____________ -----;---------------.·---------------------------------ı------------------------------------ ~ti' 
1 1,163,240 ton . ~ 

Amerika ----Nüfusu: 128.430,000 
Harb esnasında seferber e

debileceği mikdar: 20,000,000 

30 milyar frank 
1931 büdcesl: 17,700 milyon 

frank. 

170,000 kişi 

Cumhurreisl Rosevelt'in son kongrede söylediğine gore - ,_,,,d 
15 zırhlı, 4 tayyare gimlsl, • kdll'.,. 

30 kruvazör, 216 torpido, 
85 2885 

ka, hava ve deniz kuvveUerlnl çoğaltacaktır. Blr harb ta .ıışi! 
tahtt>lbahlr. tayyare Amerlk:l bir anda 400,000 kişi ve bir ay zarfında da 600,00o (I' 

18 piyade alayı, 3 süvari, 32,000 asker ve 2,800 ··ablt. f b • d bll k · d e gOO 8 t 1 4 zırhlı, 2 tayyare gemisi, .. se er er e e ece tır ve gnyet mo ern olarak 900 kara v ..,
1 opçu a ayı. 1931 de: 1732 tayyare. ı~ '"" 

tahtelbahir de hali inşada. vetler1nl de yeniden kuvvetlımdiı-mektedlr. 
1931 de: 140,000 kl~I. 110 kruvazör, 36 torpido ve 22 niz tayyaresini hnrekete geçirebilecektir. Son günlerde den" 

1931 de: 1,021,970 ton. ./ 

----------------:------------------------------- ---------------------------------------11----------------------------------------, - .l 
Fransa 

Nüfusu : 41 ,902,000 
Harb esnasında seferber e

debilecelU mlkder: 8,000,000 

21 milyar frank 
1931 büdce.si: 11,675 milyon 

frank. 

511 ,817 ton 

415,000 kişi 

86 piyade, 11 tank, 27 sii- ı 

6 zırhlı, l tayyare gemisi, 
19,:; kruvaı.Or, 68 tarpldo, 75 
tahtelbahir. 

varı, 70 topçu alayı. 

1931 de: 37J,OOO kişi. 

3 zırhlı, 2 tayyare gemisi, 
1 2 kruvazor, 10 torpido, ıı 

1500 t ayyare 
50,000 asker, 3,000 zabit. 
1931 de: 1210 tayyare. 

uer 
Oıdu iyi techız edUmlşt!r. Tezgahlara konulan yeni getıl <'' 

• • d tıJ ltalyan gemilerine cevab verecek evsaftadır. Hali hazır a ~ 
cılık 150f' tayyareden müretkebdlr. Fnkat 1938 sonunda bUfl ~ 
sayısı 2400, 193!> sonunda da 3000 olacaktır. Deniz ıayrare 
zayıftır. 

1 

tahtelbahir de hali inşada. 
1931 de: 554,192 ton. ~ 

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

lngiltere -
Nüfusu : 47,098,000 

Harb esnasında seferber e
deblleoeRI mlkdn.r: 9,000,000 

52 milyar frank 
1931 bftdcesi: 11,631 milyon 

frank. 

115,000 kişi 

69 topçu, 5 tank, H süva
ri alayı, 134 batarya top. Ko
lonllerde de 90 000 kişi. 

1931 de: 114 ooo kişi. 

1 ,296,353 ton 

16 zırhlı, 6 tayyare gemisi, 
59 kruvazör, 169 torpido, 54 
tahtelbahir. 

5 zırhlı, 5 tayyare gemisi, 
17 kruvazör, 33 torpido, 18 
tahtelbahir hali inşada. 

1931 de: 1,090,635 ton. 

2000 tayyare 

65,000 asker, 5,500 zabit. 
1931 de: 1,701 tayyare. 

Ord,ı ııenı, nisbetle maklneleşmekte ve motörleştirUınek~~ 
Birçok yüksek rtllbell kumnndanl::ır da değiştirllmlştir. Tezgfı ~ 
da 80 ha"'i> gemisi hali i:1ş:ıdıı. bulunmaktadır. Hong-Koug ve t-' 
gnpur da tahkiın edilmektedir. 1500 de ihtiyat tayyaresi vı.t 

----------------------ı-----·---------------1 ------------------------------------- .------·-----------------ı:·-------------------------------------------

ltalya 

Niihısu : 42,801,000 
Harb esnasında seferber e

debUecetı mikda.r: 8,000,000 

26 m ilyar frank 
1931 b\\dce 1: l!.223 milyon 

frank. 

550,000 ikişi 

29 piyade. 3 motörlü, 3 bin
dirilmiş, 5 dağ. 3 Afrikalı ve 
ı de Afrika fırkası. 1 tank 
livası. A!rlkada da 1 İtalyan, 
bir siyah gömlekli fırkası, 16 
yerli liva. 

1931 de: 385,000 kişi. 

429.243 ton 

4 zırhlı, 22 kruvazör, 114 

torpido 81 tahtelbahir. 1 
4 zırhlı, 42 l;orpldo, 30 tah-

telbahir de hali inşada. 
1931 de: 303,000 ton. 

2200 tayyar e 
50,000 asker, 5,000 zabit. 
1931 de : 1,507 tayyare. 

Mfitema.dl:;re:ı terakki eden bir ordu. Mütemadiyen motörl~ 
Siyah gömlekli milisler. rnllli müdafaada gittikçe daha btiytıı ııJl 
oynuyorlar. Deniz kuvvetlerini takviye için iki tane büyiik ~ 
yapılıyor. Tayyarelerinin kalitesi yüksektir. Deniz tayYare '(f'ı 
Fransarlan llerldır ve ordusuna daha ziyade taarruzt bir Jc1l 
vermeğe ~alı§ıyor. 

1 
-----------·--------·ı---------------------ı----------------------;--·------------------ ·----------------~---3------------------------------------------
Japonya -----NUfuqı : 71 .000.000 

Harb e.!ınasında seferber e
deblleceğl mlkdar: 13,000.00I 

34 ?OO mil,•nn frank 
1931 büdcesl: 5,921 mllyon 

frank. 

232,000 kişi 

Geçen sene 17 piyade fır

kası, 4 3Üvarl llvıl.sı, 1 a~ır 
topçu, 2 tank alayından mti
rekkebdl. Bu seneki ordusu 
400,000 olarak tahmin edlle
blllr. 

8 02,262 ton 

1670 tayyare 

21,000 asker ve 6.000 zabıt. 
1931 de: 1500 tayyare. 

. ar'ff 
Japonya t imdi kendt.slne bir hayli insan ve bir hayli P 'l)l' 

malolncak bir barb yapıyor. İhtiyatını da bu suretle harcıyor· ııi 
nlz kuvvetlerini arbrmata da çok ehemmiyet veriyor. yaptl'l• 

olduğu iki zırhlı 40,000 ve 45,000 tonluktur. 

1931 de: 259,000 k~!. 

9 zırhlı, 4 tayyare gemisi, 
35 kruvazör, 112 torpido, 57 
tahtelbahir. 2 zırhlı, 3 tay
yare gemisi, 3 kruvawr, 15 
torpido ve 5 tahtelbahh· de 
hal! inşada. 

ıroı de: n5,l~t~-------------------~·---------------------------------------~ 
Lehistan 

NUfusu : 341221,000 

Harb esnasında seferber e
dehlleceğl mlkdlr: 8 500,000 

Ro many a 
----~== . 

266,000 kişi 

30 piyade fırkası, 12 süva
ri livası. 

1931 de: 265,000 kl§I. 

8,500 ton 
Filo hafif harb gemilerin

den ve tahtelbahlrlerden mü
rekkebdlr. 

500 tayyar e 

10,000 asker ve 1,100 zabit. 
1U31 de: 700 tayyare. 

ıı'' 
Ordu Frans1ı; .sistemi üzerine kurulmuştur. Zayıf mali meJJ1 tı1f 

lara rağmen iyi techlz edilml§ ve iyi yetlşt1r'llmlşUr. Deniz ıçlfl cJ!f 
program hazırlanmaktadır. Mevcud 500 tayyaresi çok modef11 

4 .300 m:lvon frP.nk 
1931 büdcesi: 2.301 milyon 

frank. 1931 de: 6,000 ton. ./ 

1---------------------:--------·-------------ı------------------·n------------------------------------~ -----
1411000 kişi 10,000 ton " Romanya. gibi küçftk bir devlet için bu masraf çok yültse~pıt' 

Filo birkaç hafif harb ge-
22 piyade. 2 avcı, 4 süvari 

Tii(u,.11 •• 19.423.000 1 .cıno milvon frank misinden ve tahtelbırhlrden fırkası, 4 tank, 49 topçu alayı. 

280 tayyare 

10,000 asker, 1,100 zabit. 
1931 de: 330 tayyare. 

ağırdır. Buna rajtmen bütün kuvvetlle ordusunu modernle~tJl' 
ğe ve kuvvetıendlrmete çalışıyor. 

H".,rb esnnı:ındn seferber e- 1931 bUdcesı: l ,341 mllyon 1931 de: 175,000 kişi. mürekkebdlr. 
dPhllı>rP~I mJı.:ıfa•: 3.500 000 frank 1931 de: 6,000 ton. ~ ... -- -- -------·1---·---ı----·--,:ı------,-ı-----""""":.----~ 
Cekoslovakya 171.850 kişi 500 ta y yare Hududlan çok gentı oldu~undan harb esnasında kendisini ~1; 
--------- 12 piyade fırkası, 2 dağ, 3 8,500 a.cıker ve 900 zabit. dafaa etmesi ıüçtür. ll'alı:at Çek ordusunun kalitesi çolı: yUk5eı 

Niifnsn : 15.187.000 1.34s m ilyon frank süvari, ı tank livası. 1931 de: 546 tayyare. Bilhassa techlzatı ve allAbları Çok miikemmeldlr. 
H<ırb esnnsmda seff'rber .. _ 1931 büdcesi: 1.280 milyon 1931 de: 138,788 kl•I· 

rlrıhil"ce~f mlkdar: 2,500,000 frank. 1 
ı-----------------:--------------------------------Pr----·---------------------------------- ---------------ı 

TUrkiye 194,000 kişi 53,000 ton --- 1 muharebe kruvazörü, 2 
66 piyade, 29 8i1varl, 3• kruvazör ve birçok hafif ıe-

t;ifu!ıU : 16.201 .000 1.400 m ilyon frank topçu alayı. miler. 

160 tayyare 
2,700 a.slı:er ve 400 zabit. 
1931 de: 370 tayyare. 

ııOI 
Ti.irk ordusu ihmal edilecek bir ordu de~lldlr. Siir'atle teşt? 

edebilir, yeknesak, iyi talim görmüş ve lyı techli edilmiştir· 

u,.. .. b Pc:n;ıc:ın"" ı;eferbr" ,.,_ 1931 büdcesl: 435 milyon 1931 de: 94.000 kişi. 1931 de: 44,000 ton. 

dPbllece~l mit~ r: 3,235 000 frank. ------------------·ıı----------------------------------..-.:---1 _ - --L------------------1----·------------~---------------ı Orj~unlli~~w~nıd~~Buın~~~~ 
~nvyet Rusva l,3oo,ooo kişi 250,000 ton nokta da gı>ze çarpmaktadır. Kadro ve muhabere hatınrı!nıd~ll11eıc' 
- -----·----- 87 piyade, 32 süvari, 3 mo- 4 zırhlı, 4 kruvazör, 25 tor- 4500 tayyare yet.sizliği, ordunun malı:lneleştlrllmeslne çok gayret snr e Jlj 
- O 000 000 112 milyar frank törleştlrllmlş fırka, 241 mo- pldo, 150 tahtelbahir. 100,000 ihtiyat adam. tedlr. Deni:& kuvvetleri meseleslne gelince bu nokt.n bir sırdır. ·'' 

'Hfusu : 17 · ' törlü. 50 tayynre livası, 3,500 4 kruvazör de hail inşada. 1931 de: 750 tayyare. .yıırev 
d fazla tank rice iki tane kruvazör ısmarlamıştır. Tahtdb:ıhlre ve ta) H'>rb esnasında seferber ~- 1931 büdcesi: 14,473 milyon en · 1931 de: 160,000 ton. 

dohlJereM mlkdnr: 35 000 000 frank. 1931 de: 532,000 ldşl. ıı~e çok ehemmiyet verilmektedir. 

--~----~--~--~ıı---------------------, 
Yugoslavya 

Wfusu : 15.174,000 
JI:ırb esnasında seferber e

debıleocği mlkdru': 3,000,000 

1,840 milyon frank 
1931 büdcesl: 1,261 milyon 

frank. 

---------------i--------·----------i--------------------ıı-=:.:...:..:.:...~--.;;_---------~------~---------
110,900 kişi 

17 piyade, 2 si.ıvarl alayı, 

206 topçu bataryası. 
Wl de: 110,000 kiti. 

9 ,500 ton 
1931 de: 3,000 ton. 

300 tayyare 
10,000 asker. 800 zabit. 
1931 de: 63'7 tayyare. 

or 
Yugosla. ordusu, ihtiyat ve techlzat bakımından RomnnYll ;;eJ 

Yııı~ duslle mukayese edlleblHr. Yugoslav askerinin kabiliyet! 

Ur ve cesareti meşhurdur. 



'~ 

r 
1 Sile önıı·n-d 1 •• d · • ~ \--· , musa ~ menın uyaıcırdıgı bir deniz hatırası 

.. sıs IÇiN-ÖE 28 Mili 
Bızırn ·ı ·-:- . 
ton} genu erımız açık denizde çarpışırlarken 50,000 
lar udk transatlantikler dünyanın en kalabalık liman-

ın •n b •• 
ırı olan New - Y orka nasıl girip çıkıyorlar? 

Yazan: Muhittin Birgen. 

Şile Kraliçe Mcıry Transatıantiği Ncw - York limanına girerken 

b:rı açıklarında iki Türk vapuru bir- ancak Toros Ekspresi yapar. Bu iilr'at 
' erile . ' 

dar k çarpıştılar. Sanki lstanbulun bu küçük şehri dalgalar üzerinde sekdi-
b'tbi~~ ~klarında bir köşeyi dönerken re sekdire sürüp götürürken ben önce -
bi h erıne çarpan iki şoför imişler gi - leri korku'-·a ve endişeve düser ve cbu 

' er b" • J J • 

nu söyl" lJ'i kabahatin ötekinde olduğu - medeniyet devi bu sür'atle bir gemiye 
raYl uyor. Bu hadise, bende bir hatı • çarpacak olsa bizim halimiz ne olur~» 
d. uyandırdı· O h"kıt t k d . d" ·· ·· d" un. ' nu ı 11.ye e me ~te- . ıye uşunur um. 

~~ * 
tının aç sene t!Vvel, galiba 931 ilkbalıa· Galiba üçüncü gündü. Gemideki va-
i"çiyo:onunda, ilk defa olarak Atlantıği zifelerinden biri de her yolcu ile birer 
seti va unı. O zamanın en biiyük ve en .birer konuşmak, hallerini ve hatırlarını 
Ya, ha ~uru olan Bremen'in eşi •Europa,. sormak, kuş sütünden başka her 4ey bu
nından zır~nın yedisinde Bremen lima • hrnan yemeklerden memnun oiup olma

Ctıerb bınmiş, ertesi gün akşam üstü dıklnrını anlamak ve kendilerine d eniz 
rupa ~~·g'dan kalkarak arkamızı Av - hilefıycleri anlatmak olan ikinci kaptan
düny ıllerine çevirmiştik. O z:ımanki la yemekten sonra, tekrar bir sis taba
da d~nın en büyük ve en seri vapurun- kasilc bürünmüş geminin salonunda be-

' un lliıine -i:nın en büyük ve işlek bir de- raber kahve içerken sordum: 
heyeca 

1 
defa çıkan bir yolcu nasıl bir - Bu kesif sis tabakası içinde önünü 

de 
0 

h n ve dikkat içiıtde bulunursa ben . gÖrmiyerek giden geminin bu müdhiş 
tikası, a~de idi~. Bu vapur fennin bir ha- .sür'atinde tehlike yok mudur? 
kuvveu· u. denızde tabiatın büyük ve - Hayır, yoktur; evvela aletlerimiz-

~lli ~k~u- .P~rçası id•. den ve hesablarımızdan eminiz. Gemi • 
deniıın d~lbın ton~uk . dev cüs~e~.ile ~u ~in su üstünd~ her dakika nered~ oldu
Yonga b· gaları uzerınde kuçuk bır gunu ancak hır iki metre hata ıle her 
beygirı·~lc olamıyan Europa, binlerce zaman biliriz. Ondan sonra da, şu daki
Yat ne~a ~urbinlerin uyandırdığı bir ha kada Avrupa ile Amerika arasında ha -
temadi ~nı içinde, titreye titreye, mü- raket halinde bulunan bütün gemiler, 

Su b?r. uğultu çıkararak gidıyor. İ birbirlerinin n erede olduklarını bilir -
" genıı'lh v I 1 B' d l .. . "zu11 bir ~·. e o_nun hayatını anlatmak, er.. ız e yo umuzu ona gor~ tayın t-· 

btt geın· hıkayedır. Size bugün ya1nız derız. 
tnak . ~nin nasıl sevkedildiğini anlat _ Bu cevab bana emniyet vermiş olmak-

ıstıyorum. la beraber, kendimi bir türlü bu gemiye 
~ * süvari yapmağa cesaret edemedim! İki 

di,. :ınntik, hir de gu- 1 b" d . d ğ'l bin insanın hayat mcs'uliyeti, milyonlar · "itd Y ze ır cnız e 1 _ • 
tada enizin 0 gu-zel 18 . dl d b ve mılyonların muhafazası endişesi gö _ 

eser cıver .n en u- .. .. .. .. ld'k k .. ''k b' 
~tn" Yoktur· soluk . l' b 1 k b" ,zumun onune ge ı çe, uçu ır Kral-

.. , bo , , sıs ı, u anı ır j.l k d k 1 .. ·ı·ğ· ka , 
\ıfttk ş, Uzak niha t . ~ k b ' ı <'mc o an suvarı ı ı bu1 etmek 

... İşt ' ye sız ve sogu ır .. k.. .. k b' b'l a e bu kadar. ,uztre en ·u~ ır cesaret ı e duya -

I~ tıcı~ S~lutt çehreli, sincabi renkte ufuk mıyordum. On metre ilerisinı görmiye _ 
ka ' ırakıp g 1.,,. . rek 28 mil sür'atle Atlantik ortasında 
' r ıla eç ı5ınız, yahud sık sık 
Y0ı. Ştığınız .

1 
,gcımi sevketmek bence o kadar ağır bıı· 

d 
11.tur· gemı erden başka bir şey 

( ' gPrninin k d işdi ki kendimi bu fikre bir türlü alıştı-
~.' dalgaı çı ar ığı u!;'11ltu için _ 
~n .. arı y ramazdım. Halbuki denizden korkmam. 
t Ustünd k" ararak giderken başını _ 
ltr e ı haziran güneşı bile soluk- hayatta umumiyetle cesaret ve cür'etten 

Za mahrum adam da değilim! 

~alar1~::~1 .. nıan ufukta büyük fare par- Bu fikrimi ikinci kaptana söylediğim 
ı "· · " Ur· bu ı A 1 zaman, güldü: 

l'tı .,uıe11 • • n ar t antil< üzerin _ 
an bu a~ıs1 adalarıdır. Gemi, zaman z:ı- - Eğer, dedi, biz sisden ve tipiden do-

<ıt a ardan b' · · . . layı yolumuzu değistirecek, duracak ve-.. \·cya ırının ıçıne dalar ,.e • 
gorn .. 1 Çok kes' f b" . ,ya siir'lltimizi azaltacak olsaydık, Avru· 
,.. U l'rek ı ır sıs tabakası k i:1e 
\''ıd az vey k · J>adan kalktıktan sonra Amerikaya ne 
1 

e gide . a ço zaman bu sis i . 
tıı:ı;:ıı. r. Sıs baza k d vakit varacağımızı Allah bilirdi. Görti _ 

l\a ol n o a ar kesif bir 
::ındu bi~ ki, günün en güneşli bir sa- yorsunuz ki zaman zaman hep sis içine 
Y"'tı i , vapurun - ,g!riyoruz. Eskiden, gemiler sisdc yürü _ 
d nsanı guvertesınd~ dola-

cırı bitbi :r. için birkaç metre mesafe- yemezler, yahud pek yavaş giderlerdL 
k Gund r ı.~rını görmek kabil olmaz. Şimdi böyle bir şey yoktur; gemi sisde 
<ısın (\ uırkaç d r . de gider. İnsanların da vakitleri çok kıy-

tıi a 8Örnüı k e a, gah bır sıs taba - metlendi. Bundan başka, bir de hesab. 
jc Ve soluk e~e • ?ah sincabi ufku gc -

\ ClJ:n ed guneşı tamam göreret: yola Düşününüz bir kere: Gemide iki bin yol-
taıad C'f'Siniz. B ,cu var; bu yolcuların program haricinde 
;tl'n e kesif bir · azan bütiin gece !ev- bir yemek daha yemeleri kaça mal olur! 
ıu , Vapur, bu _sıse sarılmış olarak gi - Hakikaten öyle idi. 
l<> r aııe 'Y 

1 
sıse hiç aldırmaz. Ayni * 

ıısau 0 una dev 

POSTA 
=- :x 

Geceleri rahat 
uyuyam1y3nlar, 

neler ya,malı? 

§~§_I M 1 z A H 1§§§ 

ACEMiLER! 
Bu gece gözüme bir damla bile uyku 

girmedi mi, diyorsunuz?. 

9 - Acemi gazeteci 
Yazan: ismet Hulusi 

Herhalde bunun bir sebebi olacak. O 

halde şu resimlere bakınız ve yazılarını 

diklc:ıt.le okuyunuz! 
\ 

1 - Öksürük ve 
ya bir gıcık uyu • 
manıza mani olu -
yorsa bir yastık a
lınız ve yarı kal
kık vaziyette olan 
bu yastığa başı • 
nızı da yayınız. 
Öksürüğünüz ke .. 
si lir. 

2 - Mideı~!.tde 
bir ağırlık, hazım· 
iızlık mı hissedi -
yorsunuz; yüzü • 
koyun yatınız ve 
ellerinizi altınıza 

alınız. 

* 3 - Işıkta yata-
inazsanız, ve ıaın. 
bayı da söndür
mekten korkuyor
sanız gözünüze bir 
band koyarak ya. 
tınız. 

f - Uyku yuzündeıı boynunuzda .kırı

şıklıklar olmasını istemiyorsanız bu ıe
kikle yatınız. 

5 - Bu ıekilde kıvrılıp yatmak, iyi ve 

sıhhi değildir. Ayaklar.mızı bır parça 

büzerek yatmak daha ııhhi ve rahat o-
lur. 

* 8 - Sokak Ü'l-

tündeki odada ya
tıp ta, gürültüden 
uyuyamıyorsanız , 
kulağınıza pamuk 
veya hususi suret
te yapılmış macun 
koyunuz. 

7 - Yatarken ayaklarınız üıüyorsa, 
karyolanızın ayak ucunu bir parça yük
seltiniz! 

- Ne siniz? 
Dedikleri zaman: 
- Gazeteciyim! , 
Derdi. Her harigi bir mesele mevzuu 

bahsolsa atılırdı: 
- Biz gazeteciler )>unu daha. başka 

türlü muhakeme ederiz. 
- Hangi gazetedesiniz? 
Diye sorarlarsa, cevab verirdi: 
- Hangi gazetede değilim ki. .. 
Bu kaçamaklı cevab ışıne gelirdi. 

Çünkü hiç bir gazetede çalışmıyordu ve 
çalıpnaını§tı. Nihayet günün birinde bir 

ı gazeteye baş vur~u: 
- J!Sen gazetenizde çalışmak 

rurn! 
Dedi. Gazetenin sahibi sordu: 
- Gazetede ne it yaparsınız? 
- Ne iı yapmam ki .. 

istiyo -

Gazetenin tahrir müdürü çekilmışti : 

- Tahrir müdürlüğü yapabt!ir misi -
nlz? 

- Tabii yaparım. Benim en iyi bildi
lim bir iştir. 

- Öyleyse bugünden işe başlayın! 
Acemi gazeteci, işe başladı. Muharrir

ler yazılar veriyorlar, ressamlar resim -
ler getiriyorlar. Fotojl'afçılar, günün ak
tüalitesine aid fotoil'afları masasının ü
zerine bırakıyorlardı. O, masasında otu
ruyor, matbaada hiç durmadan çalışan -
~ara bakıyordu. 

Gazetenin sahibi: 
- Çalışmıyorsunuz? 
Dedi. 

- Çalışacağım ama vakit bırakmıyor-
1 lar ki.. 

- Ne oldu, kim ne yaptı? 
- Masamın haline bakın, bir çok kişi 

bir alay kağıdlar bıraktılar .. burası ka -
ğıd sepeti mi; doğrusu buna tahammül 
edemem .. 

- Onlar gazeteye girecek resimler, 
yazılar .. 

- Mademki gazeteye girecek, bana ne 
diye veriyorlar? .. 

- Okuyup tedk~ etmiyecek misiniz, 
sıraya koyınıyacak mısınız? 

- Tedkik edeyim ama, ne diye sıraya 
koyayım, buranın dosya memuru yok 
mu, o sıraya koysun, numara atsm. Bana 
ne! .. 

İş anlaşılmıştı. Tahrir müdürlüğünün 
cTB> sını bile yapamıyacaktı. Gazete sa
hibi düşündü: 

- Bu iş olmıyacak! 
Günlük gazeteleri karıştırdı: 

- Bugün bir havadis var .. bir yıldız 
dünyaya çarpacakmış ama çarpmamış. 
R_asadhane müdürü Bay Fatinle görüşse
nız .. 

- Görüşeyim .. o nerededir? 
- Kandillide. Fakat vakit geç oldu. 

Bu saatte oraya gidemezsiniz. Telefonla 
görüşün .. 

Acemi gazeteci telefonu açtı. Bay Fa-
tini buldu: 

- Bay Fatin siz misiniz? 
- ????? 
- Ben gazeteci. .. - .,.,.,.,., ..... 

- Şimdiye kadar teşerrüf edemediği • 
mize doğrusu çok müteessirim. Ne ise 
şimdi iş vakti.. bir gün bizzat rahatsız e. 
derim .. uzun uzadıya görüşıirüz. 

Gazete sahibi sordu: 
- Görüştünüz mü? 
- Görüştük! 
- Yazsanıza .. 
- Neyi yazayım? 

- Görüştüğünüzü. 

Acemi gazeteci, yazdı: 

c Dün gazetemiz muharrirlerine en biri 
ı·asadhane müdürü Bay Fatinle telefonla 
görüşmüştür.> 

Yazıyı gazetenin sahibine uzattı : 
- Yazdım. 

- Bu mu? 

- Evet! 

Gazete sahibi düşündü, bu iş; df' be· 
cerememişti. Acaba nasıl iş \'ermeliydi? 

- Limanda fırtına varmış, şunu tah . 
kik edin de gelin! 

Dedi, acemi gazeteci dosdoğru liman 
şir tine gitti. Şeflerden bir!ni gördü: 

- Limanda fırtına varmış bayım? 
- Var ya! 

- Neye \'ar? Bu fırtınayı kim yapı • 
yor, niçin yapıyor, ne vakt{• kadar cir· . 
vam ettirecek, bana çabuk cevab vcı n 
ben bunun tahkikine memur bi~ gaze 
teciyim .. 

Böyle bir sual karşısında kalaı. cı:j..ırs 

şaşırmıştı; karşısındakinden de deli mi 
dir, diye çekiniyordu. Başından atlata • 
cak bir çare aradı: 

- Affedersiniz, geç kaldınız, biraz ev. 
vel hepsini gazetenize bildirdim. 

Dedi. Acemi gazeteci oradan çıktı. Ga 
zetesine dr11ıiü · 

- E-r ·~ cl ••r ga1!teye haber verm: ·lrı 

- Bu '.ia rıl mı:iı dcs~niz~. S:lln ın:ık:ı· 
le filan yazmıya hevesiniz var mıdır? 

- Olmaz olur mu? 

- Mesela nasıl makaleler, mizahi ya· 
zabilir misiniz? 

- Tabii yazarım .. 

- Öyleyse bize mizahi bir yazı yazın .• 
ama çok gülünçlü olsun. 

Acemi gazeteci, oturdu, düşündü. Ev
vclfı kendi giildü; sonradan yazdı: 

cDün sokakta bir adam yürüyordu. Yü
rürken b rclenbire ayağı kaydı , dıiştü. 
Amon ne güldüm, ne güldüm, ne gül • 
düm, karılerim de gülsünler diye ya • 
zıyorum.> 

Gazete sahibine gösterdi. 

- Olmadı. 

Acemi gazeteci artık kızmıştı. 
- Rica ederim, dedi, ben bunlar.'\ ta. 

hammül edemem .. saatlerdenberi burada 
muhtelif işler yaptım, hepsincie de mu • 
vaffak oldum. 

Fakat siz, ben ne yapsam, olmad. di _ 
yorsunuz .. anlaiıldı, benim gibi ku•, et· 
Ji. bilgili bir gaz tPciyi gazeL"nİ1cil a • 
lı~tırmak istemiyorsunuz .. İ~tc· ben d€ gi
dıyorum. 

Acemi gazeteci, şapkasını givdl b:ıs • 
tonunu eline aldı: 

'iıtı olarak am eder. Bu sür'at 
lllcrnıek~t saatte 27,5 mildir ki bi ~ 

trcnlcrı· d b . . n e u vasatıyı 

Nihayet, Amerikaya yaklaşıyoruz. 
Geminin gazetesi, ertesi gün, Nevyorka 

( D"t'amı 13 ü1ıcü savf ada) 

8 - Kalbiniz çarpıyorsa asla sol tara

fınıza, ve horluyorianız H sırtüstü yat
rnayınızl 

- Nasılsınız bayım, iyisiniz inşaJlah ... - .,.,.,.,., ..... 
- Ne var, ne yok.. hiç sizinle söyle 

bir görüşmek istemistim de_ - .,.,.,.,., 

- Ben, dedi, kendim hır ~azetP çık ra
yım da görürsünüz. Bütün gazPt •€',.e 
top attırırım. 

Hızla dışarı ~ıktı. ..... 



10 Sayfa 

Hikaye : Meraklı ve Faydah 
.,__ 

i Ki ÇiÇEKÇi 
------

Cam evler 
Gelecek sene İngilterede bir sergi a

çılacaktır. Bu sergi cİdeal ev• sergisidir. 

Ayakkabıcının çıragı 
Ali ile Veli ikisi de bahçıvandılar. 

Bahçeleri karşı karşıya idi. Her ikisi de 
çiçek yetiştirirlerdi. Fakat nedense Ali
nin yetiştirdiği çiçekler daima Velinin 
yetiştirdiklerinden daha güzel olurdu. 
Veli komşusile iyi geçinmekle beraber 
onu kıskanırdı da ... Acaba neye onun çi
çekleri kendi yetiştirdiği çiçeklerden da
ha güzel olurdu? 

Bir gün Veli komşusu Aliye rastgel -
miştı. Ali: 

- Ben dünyada bulunan bütün çiçek
lcrın tohumlarını tanırım. 

Demişti. Nihayet başkalarının yetiş -
tirdiklerinden biraz daha iyi cins çiçek 
yetistirdiği için insan bu tarzda öğünür 
müydü? 

Veli düşündü: 
- Hele, dedi, şunun bir yalanını çı -

karayım.. o görür .. 
O gün akşamüstü Veli Bahkpaurına 

gitmişti. Oradaki bakkallann birinde ba
lık ywm:rtalannı gördü. Birdenbire se
vindi. 

- Alinin yalanını çıkaracağım .. 
Bakkala girdi. Bir balık yumurtast al

dı . Dosdoğru Alinin bahçesine gitti. Ali 
onu güler yüzle karşıladı. 

- Ne haber Veli, seni hangi rüzgar at-
tı? • 

- Aliciğim, elime bir çiçek tohumu 
geçti. Bu çiçek tohumu çok kıymetli 
imiş, Hindistandan gelirmiş. Fakat ben 
bu anc kadar böyle çiçek tohumu gör
med ''tl. Hele sen bır bak. 
Balık yumurtasını Aliye uzattı .. Ali: 
- Anladım, dedi, Hindistanda yetışen 

Hındlılcrin Zizi dedikleri bir nevi çi .. 
çcğin tohumudur? 

- Tohumu tanıdın ha? 
- Tanımaz olur muyum? 

Sergi ıçin yapılan 
hazırlıklar ara -
sında en ziyade 
göze çarpanı cam 
evdir. Teknik a -
damları ve mü -
hendisler bütün 
eşyası camdan yapılmış evi hazırlamak 
için uğraşmaktadırlar. Ev camdan ya -
pılacağı gibi mobilyeler, mobllyeleri ör
ten kumaşlar, ve her şeyde mevaddı ip
tidaiye olarak camdan istifade etmek ça
relerini araştırmaktadırlar. 

~ 

Eşaslı postacılar 

Veli iri~ içi" gülüyordu Bazı cambazlar, ayaklarına hususi ya-
pılmış, eşas ismini verdikleri tahtaları 

bir de yalan attı. Hele on beş gün geç - bağlarlar ve bunların üstünde boylan 
sin.. Çiçek yetişmeyince, ben de işin yükselmiş olarak dolaşırlar .. 

- Müşteriyi diikklndan 
boş çıkannamalı, muhak • 
kak bir ayakkabı satmab -
sın .. 

- Siz bir ayakkabı 

mı istiyorsunuz? 

- itte müfteri geliyor, haydi hemen 
gÔ1'e7İJD lelli.. 

- En iyilerin -
den getireyim ba -
yan. 

- Bunların hiç biri 91' 
ğuuza olmuyor mu? 

doğrusunu söyler, onu utandırırun. k Böyl< dolaşanlara Gaskonyada ı::ık sı _ Zarar ,,
0

.., 
On beş gün eeçmiftL Veli hazırlandı. rastlanılır. Orada bu cambazlık sayılmaz. ., .., 

Alinin bahçe•ine gitti Ali, her zamanki Bilhassa posta müvezzilerinin ayakların- baıka da var. 

- Bu nu:al bayan, ayajınııa 
Wll celdi.. 

- Beğendiniı. ~ 
yorswuız öyie ısıl; 

gibi güler yüz.le karpladı: da bu eşaslardnn vardır. Eşasları üze - le aüle giyinJ 

- Nasıl yetiştirilecelini d~ 
- Hoş geldhı komşu. .. Her halde çiçeği rinde ev ev dolaşır, mektub dağıtırlar. 

bniyor ·· · ld' gormıye ge m. ...... •• _._ ........................................ ..--
musun? 

- Tabii biliyorum. 
Ben bilmediğim için yetiştiremiyece -

ğim, sana vereyim de sen yet~tir. 
- Pekaıa. 

Veli için için gülüyordu. disi utanmıştı. Kıpkırmızı kesildı. Ali 
- Evet komşu, bari çıktı mı?.. güldü: 
- Ben de bakmadım ama, her halde - Balık yumurtasını bilmez olur mu-

çıkmıştır, dedim ya, tohumlan iyi tanı- yum? dedi, görür görmez derhal anla -
nm. dımdı, ve o akşam acıktım, yedim. Ne ise 

- Ne kadar umanda yetişir? - Öyle öyle. bu sana bir ders olsun! 
- Gayet az zamanda, on beş gün son- İkisi beraber bahçenin bir köşesine * 

ra gel, çiçeği görürsün! gittiler. Ali: Bu iki çiçekçi şimdi gayet iyi iki dost- ' 
Veli, balık yumurtasını Atide bıraktı, - lşte, dedi, çıkmış. turlar. , Mağaza ahfbi parayı al- - Ben de fQ ayakb- - Eyvah, ıo04 r 

döndü. Çok sevinçli idi: Veli yere baktı. Yerde bir akşam ev _ Ali, çiçek yetiştirme usullerinde bil - dı, müşteri de ayakkabıyı btları bir toplayıp tek - teriye kendfJllJı , 
- Ukala, diyordu, her şeyi bildiğini vel Alinin yediği balıklardan birinin ba· diklerini Veliye öğretmiştir. Her iki kom- giydi, her Ikiai de memnun- ıv yer1erine koyayua. yafmdak:l - '• 

iddia ederdi. Balık yumurtasını çiçelt te>- şı vardı. şu da artık en güzel çiçekleri yetıştir - dur. yakkabıyı ,atıl>' 
~umu diye verdim. İnandı, hem üstelik Veli, Aliyi utandırmak isterken ken - mektedirler. * * pıa! _ .. ........................................................................................................................................................................ ...-..4 

·~~.....-H-okkabazın El~i~!si 1 Büyükyazıcılarım~: • IV!ENÖ BÖLMECEMÖI' 
/ ' hayvanla:- bir araya 
~ ı Abdülhak Hamıd Bir gün bir çok 

Terzi Bay Biçer, yelli zengtn Bay 
Karunla, hokkabaz Bay Toraman'ın el
biselerini dikmiş, bitfrmiıti.. kalfasını 
çağırdı. 

- Al, dedi, ba kostüm hokkabaz 
Bay Toraman'mdır. Sen götürürsün, 
ben de Bay Karun'wı elbisesini götü
receğim. 

Bay Kanın pantalonu giydi Terzi 
şaşırdı, içinden: 

- Eyvah! dedi, hokkabaz Bay To -
ram:ın'ın hokkabaz kılığında giyeceği 

elb seyi getirmişim. 

Hele Bay Karun ceketi giydiği za -
man terzi !!Örmemek icin ~öz'lerıni k.a -
l>amıstı. 

Bay Kanm evinde pijamasile otu -
nıyordu. Terziyi gördü. 

- Epey bekledim. Elbisem iyi ol -
madıysa ba~ haber vereyim, almam! 

Dedi. Teni: 
- İstediğinizden iyi oldu. 
Diyerek kutu içindeki elbiseyi uzat

t&. 

Bay Karun söyledi: 
. - Doğrusu çok memnunum.... ben e
sasen son moda bir kostüm iatedim. 

Kostüm istediğimden ila olmuş. 
Terzi şa~kın şaşkın bakarken: 

- Size bunwı için bol bol bahşiş de 
vereceğim. 

Dedi 

lsta.nbulda, Bebekte doğmuştur. Ba -
bası ctarihçi> dir. Tahsili mükemmeldir. 
Arabca, farsça, fransızca, ingilizce ve bir 
de ana dili türkçe olmak üzere beş dil 
bilirdi. Ve hepsinin edebiyatına da va -
kıftı. Büyük Avrupa şehirlerinde, bü
yük vazifelerde bulundu. Hayatının son 
günlerinde de csayJ.av> dı. Ve geçen yıl 

ölmüştür. 

Himid edebiyatı.mı~ en bü~-ük şai-

ridir. O garb edebiyatım eserlerile mem-

toplanmışlar, bu as
landan çektiğimiz 
nedir diye birbirle • 
rile derdleşmişlerdi. 
Aslan bizim hepimizi 
korkutuyor, demiş · 
ler.. halbuki biz de 
onu korkutabilme -
liyiz? 

Bunun üzerine til· 
ki bir teklif le bulun. 
muş, demiş ki: 

- Hep bir araya 
gelelim, bir aslan ba .. 
şı yapa lun.. O za -
man aslan bızden 

korkar. 
Tilki, zürafe, k.e • 

di, tavus,kuşu, daha 
bir çok. hayvanlar 
bir araya toplanmış
lar, hakikaten bir 
aslan başı yapmış -
lar, aslan bile bu 
kendinden büyük aslan başından korkmuş, o da oraya gelmiş, sinmiş.. şıl 
Şimdi buraya hayvanların bir araya gelerek vücude getirdikleri aslan b8~/ 

ıcsmini koyuyoruz. Baştaki hayvanları arayınız, bulduğunuz zaman resıni •tı' 
ve hayvanlara birer birer işaret koyun.. Sonra bize gönderin. Bir kişi1#~ 
Futbol topu, bir kişiye şık bir Çay fincanı, diğer yüz kişiye de Son po ce<'' 
küçük okuyuculan için yaptırdığı oyuncaklardan vereceğiz. Bilmeceye r' 
verme müddeti on beş gündür. Bilmeceyi bize gönderdiğiniz zarfın rııe 
cBilmece> kelimesini ve bilmecenin gazetede çıktığı tarihi yazınız. __/ı.; 
-===---====================------- ~ ,,~ 

leketimize sokan en kuvvetli san'atkan- tarihlerimi7.de bir günq gibi parlak o - Nesteren, Eşber, Tezer, Nazife, f\.IJ Ô 
mızdır. Bugün olduğu gibi yarın da ge- lacaktır. Sahra, Belde, Gram. Makber. r ,,, 
lecek nesiller kalblerinde en büyük yeri Eserleri: Macerayi Aşk, İçli Kız, Duh- Tayıflar Geç:di, Ruhla1-, İlhamı \' 
ona vereceklerdir. Ve o daima edebiyat teri Hindli.. Tarık, Fintcn, Zeyneb, Yadigarı Harb ilh ... 
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Zabıtamızda bir yenilik: 
Seyyar karakollar! •• 

Ekonomik 
kalkınma 

Yeni Fransız kabinesi 
kurulamadı (Baş tarafı 1 inci sayfada) 

Halle Bankası ve Halk Sandıklan ,. 
henüz 

•Ucuz kredi ve bol kredi> çerçevesile (Ba§ tarafı 1 inci sayfada) 

izah edibilen Bayar hükumetinin kredi hayet sosyalistlerle komünistlerin kam
politıkasının yeni bir tezahürü olarak biyö mürakabesi talebi en had bir rlev
ta önümüzdeki aylarda halk bankası ve reye girdi. En sonunda Chautemps bu 
halk...aandıklarınm kurulmasına şahid o- vaziyeti bir emniyet meselesi telf.kki 
lacağız. Küçük san'atkir, küçük esnaf gi- etti ve istifasını Cumhurreisıne verdi. 
bi zümrelerin kredi ihtiyacını.. karşılamak Buhran etrafında aldığunız telgraf!ar 
maksadile kurulan bu müesseseye hazi- şun larc!;r : 
nenin iştirakini temin edecek kanun la- Parıs 14 (Hususi) - Chautemps ka· 
yihası da Meclisin pazartesi toplantısın- lıinesb;n istifasile başlıyan sıyasi buh
da görüşülecektir. rn.ı bü!Jn Fransada, bilhas· a Parisdc 

zakerenln bundan sonraslle allkadar olmak~ 
t:ın vazgeçtiğini bildlrrnl§ ve biraz sonra da 
celseyi tatil etmiştir. 

Komünistler salonu terkederken ıHalll 
CP.phesı. diye bağırmışlar, sağ cenah da bu• 
na &Moskovayaıı diye cevab vermiştir. Meb • 
uslar başka blr hadise olmadan çekllmlş ~ 
ıerdlr. 

Blum saat 4 ü biraz geçerek mecli ,;e gel ,. 
miş ve istifa mektubunun yazılmasınu işti • 
nı k ederek bu mektubu B. Chautemps'n ver. 
miştlr. 

Bunun üzerine Chautemps dıı saat bef 
buçukta kabinenin istifasını Cumhur Re -
Jslne vermiştir. 

Bu layiha ile halk sandıklannın ser- bi.iyük b!r heyecan uyandırnı ştır. Ga -
mayelerini halk bankasının iştirakini te- zl!telerin erkenden birbiri a\dınca çı -

Görüşmeler 
min etmek suretile ilk tesis masraflannı kardık1aıı muhtelif tabılar h&lk tarafın Nazırlar 5,30 da Elysee'den ayrılmı ıo.r • 
karşılamak üzere hazinece 200.000 lira- cJon J{apışılmıştır. Umumi ye1lerdc muh dır. Sarayda yalnız B. Chnutemps kalmı~ n 
lık bir yardım derpis olunmaktadır. Bu telif p.lrtilere mensup grupl ı:.r ara~mdu B. Lebrun ile gorüşmeslne devam etmı tlr. 
para ile açılacak halk sandıkları hisse hara re! i: ;nünakaşalar olmak!a, rr.us • Görüşme saat 6,15 e kadar siırmü§tur. 

dl 1 ed'l k 1 Bu görüşmelerden sonra Cumhur Bış • s~ne eri halk bankasına. ma ı ece : l 1:t!~bel kabiııe hakkında tahminler _or - knm, yeni kabinenin teşekkülüne kadar carJ 
tır. Halk sandıklarının ıfa edeceklen taya atılmaktadır. Elize sarayı önunde işlerin sevk ve 1dareslne isUfa eden kabineyi 

Seyyar kaTa kolun içi hizmet idarei hususiyelerle belediyeleri crkenJen toplanmağa başlıyan meraklı memur etmiştir. 
B (~tarafı 1 inci sayfada) tı tutabilecek, hül~ ilk tahkikatı gö- yakından alilkadAr ettiğinden bu sandık- 'kütlesi akşama doğru kesafe:ini arttır- Cumhur Başkanı yeni knblnenln teşkll!O:. 

&ah u Yeni eser, çok yakında, faaliyet rülme.ıniş bir sür'atle tamamlayabile - lann sermayelerinin takviyeSi içhl mez- mıştır. tekrar Chautemps'e tekll! etmt.ııse de red ce-
1...ol asd:nda go"' roneg·un· ı"z cSeyyar kara - cektı'ı·. kA i - ı · b .. d l · d vnbı almıştır. 
"' a ur "'"' ur resm muessese enn u ce erın en Sosyalist ve komünistlerm hükumet Parti şellttile teınaşJar 

•Se · Bu kamyonet de, tıpkı cankurtaran her sene muayyen nisbetlerde tediyelcr- h teşnhi nıesailerine nihayet verme - Paris 14 <Hususi> - Yenl kabinenin lrn• 
?ti geryy~:. k~rakol:t zabıtamızın ye - ve itfaiye arabalan gibi, geçtiği yol - de bulunmalan esası layihaya dercedil- Icri .üzPrine Chautemps kabir.esir.in İS· rulması için sabah erkenden istişarelere haf· 
Olan . ı.:ttı~ı hır kamyonete takılacak farda azami kolaylığı görecektir. miştir. Bn nisbetler her yıl meclisi umu- tifasile 'başlıyan buhran şu seyri tnkib lamış olan Cumhurrelsl Lebrun sıraslle me-

1Slnıdır. k mi ve belediye meclisleri tarafından tes- etmiştir: busan meclisi reisi Herrlot, ftyan meclis! re· 
Bu orr· l k . . . .. . «Seyyar karakola geçer en, onun bit olunacaktır. ısı Janney, Blum radikal sosyalist partıst llıikd Jına amyonetın ıçınde, kafi kendisi kadar ori3.inal sesini duyan bü- Buhran nam ltaşladı'! şeflerinden m!lli müdafaa nazın D3ladier, b arda por . t· b d 

ilec k ıs memurunu 
15 ıa e e- 'ün şoförler vatmanlar altlarındaki Of b .1 i/ Sol cenah delegelerlnln son ı:.oplantısın - ayrıJ partiden sarraut, sağ cenah mümessut e kadar ot h ıı· k'" .. • 1 

' omo l e h"k" t ta Ciik b· urma ma a ı, uçu - vasıtaları oldukları yerde durduracak- da, sosyalistler ttimad takrlrlne u ume -

1 

Flandln ve nihayet maliye nazın Bonnet'Jl 
81 111 .r eczane, sabit bir komiser masa- lardır Jstanbuldan Avrupaga rafından cpara serbestlsinin muhn:r11znsı. kabul etmiş, kabine buhranının sür'aUe hal.-

evcuddur. . 1 fıkrasının konulmasına, gruplarına malı) - l! ~ç!n fikir teatisinde bulunmuştur. 
lierhangi bir d b. hA d' k Zc.bıtamız, seyyar karakol karnyo - (Baştarafı 6 ncı ıayfada) mat vermeden muvafakat eden:lyeccklerlnl Daladier, yeni kabineyi kurmak için cum~ hğı zaınan d :h yer e ır a ıse çı - .netlerinin mikdannı, çok kısa bir za • biz neye yapamıyoruz?> demiyorlar mı? bildlnnişlerdlr. hurreisl tarafından kendisine yapılan tekil· 

lan b ' er al harekete geçecek O· • . d "hti t amen tekabül İf 't 1 H ı-
1
_ .

1 
. h k t Bunu mlltealtlb meclis tekrar toplanmı§ fi reddetml§tlr. 

u kamyonet b t em 1 man ıı;ın e ı yaca am r~ o uyorum. er ur u ı .erı are e - ve B. Herriot, meb'u.slardan Elbel ve Se - Bonnet'in cenbı nı Şaşırtıcı bir s"' ,zatl ı a k~ uhr alnı· - edebilecek bir mikdara çıkarmak az - lerı muhit yaratır. İhtiyaç hasıl olmadan rol'ftn ftfmad t:ıkrlrlnl okumuştur. Azlık :t - Bunu müteakip aynı teklif maliye nazın ne ur a e va a ına a ı - . . 
Yetiştirecektir mındedır. inkılab olmaz. Bir çok eksiklerimiz ta - c:'hna, meb'us Barety takrire aşağıdaki mı.ve- Bonnet'ye yapılmış, Bonnet de Cumhurrelsl-

k .. ~üçük bir k~rakol kadrosunu ve Zabıtamızın, buna muvaffak olmak mamlanmadan, bir sürü kusurlarımız ör- nin yapıl!llasını teklif etmiştir: nin teklifini prensip itibarile kabul ederek, 
OJUÇuk bir karakolda bulunması el~em ug-runda katlanacağı maddi fedakarlığı tülmeden cGüzel san'atlar> harekete geç- F.ski Başvekilin sözleri kat't cevabını yann bildireceğini söyleml§tlr. 

an t m z B T · ·d· · f .... "d- C cMeclis kambiyo kontrolü aleyhinde o - Yeni kabineyi teşkile memur edilen Bon• 
dur ~hizatı tamamen içinde bulun- ne kadar takdir etsek azdır. e · u ı ~ ~şı- ır'.. ır an ~oru~ ur. e- lan eneııd kararını teyld eder •. sabık B:ışve net, akşam geç vakit, Elize sarayından çıkar 
kik a,bılen bu kamyonet, hadisenin tah· Çünkü bu gidişle, gittikçe azalan ha~etle, g~rgusuzlukle hıç bır taraftıı kll B. Fhndin bu teklife müzaheret etmiş - çıkmaz derhal lsHşarclere başlamış ve ilk o-
ça~~na, bir rnotör hızı verecektir. zabıta vak'alarının tamamen tarihe cguze1 san atlaı"> yer bulamamıştır. Ara- ttr. larak eski başvekil Chautcmps'ln evine git-. 

ali inde, ilk tedJa,yvaı'yrı· yaarpaa~boı·ı'evcaek,a zr;p~ .. .. kt d · bilgisiz, görgüsüz zevksiz }nsanlar ar.:ı- SosyaJfst cumhuriyetçiler Birliği adımı Bonnet, gece yemeğini de muhtelif partı 
h llnkü bu se k k 1 k' ::tarışacağı mcs'ud günler çok yakın 

1 

sıra doğan büyük istidadlı san'atkar da, Komllnistlerln Taziyeti mtştır. 

gorunme e ır. d b ~ 1 k 1' S ' tk. h Ik d Frossard Radikal sosyalist grubu adına Serol şefierlle birlikte yemiş ve tsttşarelerlne de· ---------·- sın a ogu ur a ır. - an a arı, a o- tm1 ti v i t k ( ) Ç • w "~ • • beyanatta bulunarak halk cephesini tdame varn e ş r. az ye anca yarın bugun k 1 e 1 • • gurur halk yaşatır. - ı.ntıyaç halıne gel- • tevn:zzuh edecekti o c u a r 1 n c 1 il s e r 1 n ı meden,. o?a .acıkmasını~ onun ı?~ hasret ceğlnl blldirmlştır. Bunun üzerine Komünist- SosyııUstıeıin vaziyeti 
1 

' . . arzusunda olan grubunun itlmnd reyi vere- r. 

çekmesını bılmeden cguzel san atıar> kı- ler adına Ramette söz alınış ve Chautempsın Paris 14 (A.A.) - Sosynllst parlflmento d "" d • k b • ı t ? lını bile kıpırdatmaz. Gayet nazJı, gayet halk cephesi programını noktası noktasına grupu, kısa bir müzakereden sonra, hıı 1 ' cC'b· O t l sini f hesine sadakat.ini beyan eden ve bt..c;vC'kalett gm a an • avın a l mı alıngandır. Ufak bir istiskalden derhal tatbik etmek :istediğin bildirmeme n ese e 
ıı ı. Us1 ı sosyallsUer için lsUyen bir karar sure ı ka• J • kırılır. Onu, garbda, o kadar şımank bi~- değer olduğunu b dirm"9 ve par n n sos - bul etmiştir. 

.. .. .. yal taleblerlnl saydıktan sonra: 
-------- ----- yutmuşlerdir ki, şarka hala ısınamamış, .. itlmad takriri aleyhinde rey vermiyor- Halk cebhesinin vaziyeti ~l fBa.<ıtctTafı 1 inci sa11fada) biraz gülünç olur. Eğer asidite ve alka- yerleşememiş, misafirlikten hala kurtula- sak, bu münhasıran halk cephesini yıkma _ Parls 14 CA.A.) - Siyasi mahfeller •Halt 

~ l'llanyada Königsberg hastanesi do- linite usulile cinsiyeti tayin hususund:ı mamışbr. mak 1çindlra demi§tir. c'·bhesb formülünün çaresiz bir şckllr1r> aka-
rn Pavyon f ·· - u t b b'r yeni bir muvaffakiyet elde edilmiş ise Eskid k d s'm L ... _

1
__, mete mahlcfım olduğu knnaat.ındedlrler. Bu 

Çok lt u pro esoru n er erger, ı · en urnaz avranmış edin> kis- Chaatemp maaalR:.,.,. mahfeller yenl kabinenin parlft.mPntodır. tecı ısır kadınları alkalin mahffılleri ile - ki hiç ihtimal veremem - bundan bizim vesine bürünmüş, kendini öyle saydır - Buna Chautemps şu sureUe cevab ve:- - Blum ve Chautemps hükümetJeri kac! ,~ bu-
deta\>i etmiş ve hastalar, kısa bir müd- haberimiz yoktur. Bakalım bu usul bize rnıştı: Cami, medrese, sebil olmuş, mi - ml§Ur: ytlk bir ekseriyete sahib olmaları lhtlm"U 
lle .~nra doğurmuşlardır. Bunun üzeri- de gelsin, bir de biz t~rübe edelim, ne mariye girmiş. İlahi, ayin, kaside olmuş, cVerllen söze dalına aadıkım. Asil Frtn - olduğunu söylemektedirler. 
do' .. 

1 
i, üç, dört çocuk, fakat hepsi kız netice vereceğini görelim. musikiye sokulmuş. Ayet, hadis, İsmi Cf'- sız mllletl hissiyatının bizden iptidai vakarı Borsa kapandı 

w guran 74 kadın u··zerı"nde a"mı' tecrübe- Ab t • l h t bir tarafa bırakmaklığıınızı lstemlş olaca~ını Parls 14 (A.A.> - Kambiyo borsası bugür 
n ., Bu iş bir parça da la ora uar işi oldu- lal o muş • a > a yani resme sahih o1- zannetmiyorum. B. Ramette serbestisloi iste-

Yapan dokt h t' b "t ğ · C h I"b t f b k ş· d' d · d ~ kapalıdır. Fransa bankası ştmdlllk kamblyt. ~ı· orun za me ı oşa gı me- u içın erra paşa a ora uar şe ı a - muş. ım ı evır egişince he - dl. Kendl hesabıma bunu veriyorum., 
§ 'le b k fizerlndekl bütün muameleleri durdurrnala .. doğu U adınlann hemen hepsi oğ1an teriyolog Fethi ile de görüştük. Esasen men garblı kıyafetile karşımı - Başveltllln bu sözler! sağ cenahlarla mer rını diğer bankalardan lstemlştlr. 

rrnuşlardır. Fethi bu sahada uzun zamandanberı tec- za çıktı. Şimdi onu benimsemeye çalı- kezde ve bazı 801 cenah malannda şiddetli Esham borsası her zamanki gibi açıktır. 
:e· Doktorlannuzın fikri rübelere girişmiş bulunuyor. Fakat o da şıyoruz. Fakat o kadar geç kalmışız ki, alkışlarla karşılanmıştır. Frank, bugün Londra borsasında 151 bu· l""laız bu hususta doktorlarımızın müta- menfi cevab verdi ve dedi ki: l ğa a a~ yap 'b" b' Chautempa'in bir müdahalesinden oonra, ~u~a kapanmıştır. 

_ yaşı a c ~· ar gı 1• ıraz geç tu- Eski Başvetll Flandln teklifini geri alını§ ve 'btı rını almayı faydalı bulduk. Evvela - Çocuğun cinsiyetini tayin hususun- tuyor.. çok emek vermek lazım. Zaten Re1a Elbel Te Serol ltlmad takrtrlnln reye ko- Aemirakınm vaziyeti 
doktsahadaki tecrübeleri ile tanınmış da birçok tecrübeler, usuller vardır. Bun.: ne olduysa, iki devir arasında kalan biz- nulaca~ını blldlrmlştir. Bu esnada Sosyalist- Vaşington 14 CA.A.) - Maliye, frank buh-'"'t·ı.. Orlardan Orhan Tahsine müracaat b -d lere oldu. Bu icin fedakarlığı bızı· ·m 

0 
_ ler celsenin tatllini t.stem}flerdir. r,anının lnklpfını büyük blr allka ile taktii 

.... ı,.. decı· fardan birisi de arpa, ug ay tecrübesi- y· etmektedir. Maliye, §imdiye kadar İn"'!ltere. 
'E 

1 

ki: dir. Birer saksıya arpa ve buğday ekmr. muzlarunıza yüklendi. Evvel gelenlerın Sosyalistlerin talebi Fransa ve Amerika arasını:laki üç taraflı lU-oı~ğu \'\>ela bir kadının asidite halinde Gebe kadının her sabahki iJk idrarı ile kırdıklarını tamir, bizlere düştü. Diz _ Fasıla esnasında, Sosyalist nazırlar, Chau- ıntı vikaye etmeğe matuf hiçbir harekette 
~'""- zaman erkek, alkalinite olduğu den sonra geleceklere ne mutlu!. Her şc- tt>rnps'dan, ltendlslnl halk cephesi hükfunet.ı bulunmamıştır. 

'"'<in d k bu saksılar sulanır. Eğer arpa fazla neş· b 1 kl olarak telAltld ettiğine dair teminat alına -değiJd· a · ız doğuracağı fennen sabit vüncma bulursa doğacak çocuğun erkek: yi hazır u aca ar. Dik, sula, yetiştir; dıklan takdirde hükumetten çekllmek mec - Grevler devam ediyor 
lirt;· ır. Cınsiyetin tayini hususunda e- ama meyvasını tatmadan: buriyetinde bulunduklarını bildirmişler ve Lllle H CA.A.) - Odemez ipek fabrikası· "-ıltde blrçok usuller vardll . Ben bu u- buğday fazla neşvünema bulursa doğa- .,ffarmam ömrü savurduk, taneyi ver- bunun üzerine buhran baş gootermlştlr. mn 1100 işçisi grev yapmış ve rabr1kay1 işgal 
1taderf değil, yüz kadın üzerinde şimdıye cak çocuğun kız olduğu anlaşılır. Fabt melde iz,, Meclsi sabah açılınca etmiştir. Grevin sebebi, idarenin fabrikayı 

ar b' I b k t'" d -·ıd · bu usule ·ım· b' 11 Y kapamağa karar verdiğini 48 saat gibi kısa •ttı ın eroe kadtn üzerince tecrübe u a ı egı ır, 1 ı. ır usu .As~ iyabı rarha •eldik s.inııdı" nevbet Mecıı scelsesl sabah saat 4,~" de açıldı111ı 
"' rrı b , • r-·· ""' 6 bir mühlet evvel ameleye bildirmesidir. l~ad ilinde de yüzde yüz kat'i netice a- de denilemez ve iltifat edilemez. bekleriz!• vak!t hükfunet Azasına mahsus sıralar boş 
fı.ı,.. .un. Bir kadının doğuracağı çocu- Aalkalin ve asidite ile tayini cinsiye- Derneğe insanın pek dili varmıyor. bulunuyordu. Reis B. Herriot, Başvekilin, mü 

·• cıns· - Fransız kabine buhranı, bıı sa• ırla • lleıı ~ 
1

Yetini tayin hususu, henüz fen- te de ben imktin görmüyorum, çünkü al- Ne olurdu Yarabbi; şu cumhuriyet ço- lardan blr .. ~·-un gece harek"tı esnasınd" 
Y\izd " \"'&..,... a " rın yazıldığı anda henüz htıl1Pdi' J""I <; bU• l'e d e Ytiz mümkün olamadığı.na gö- kalin ve asid kanda ve bütün mayjatı cukluğumda ilan edilseydi. Şimdiye ka - donan el ve a•aklarını kaybettiklerini an _ 

* 
0

bc k " lunmuyordu. Son dakikada Sosy 1ist -l)ı{j .... 1_ .. a Çocuğun cinsiyetini tebdi! hiç maraziyede bulunur. Bunlardan bıri ma- dar çoktan kıvamını bulur, ahir ömrüm- ıatmaktadır. 
·••11;un 1 lerle Komünistlerin arasında çıktı· ı ha· b o amaz. yiatı maraziyenin hangisinde bulunmalt- de ben de rahat ederdim. Bütün blr millet kendi kendini öğreten 
~n bö ı ber verilen nokfai nazar ihtilfıfı iSC', şim ~ltı-;;1 Y e. bir şeye inanma. Esasen te- dır ki cinsiyet üzerine müessir olabilsin V tUfi R. Zobu blr ordu haline gelrnl§ 'Ye bu sureUe şimal 

b ...... et Çlnlnd Ja n ı-alini nak zorla•tırm••tır diye kadar devam eden cHalk C"phe>si ir "o _ mış veya teşekküle başlamış 1 ı · · · t - kü ı e po :ve - ...,. .,, • 
1 cuğu ve bun ar a tayını Cll!sye mum n o - d b • Ekseriya 100 kişi elli tüfekle hareket etmek- hükumeti. formülünün ebediyen tPrke-titıi d n cinsiyetini tebd:ı ve uzviyc- sun? İngiliz cerrahının bu husustaki tec- 61 yaşın a ır Çin te ve sllahlı olmıyanlar ölen arkadaşlannın dilmesini icab ettiren bir durum hasıl ?tııyaceğisti.rmek aklın, manbkın da al- rübelerinde vuzuh yoktur. Vuzuh olma- uadınının veyahud Japonların sllllunı kullanmakta -
ağı b .nı etmiştir. Hadisatın seyri, bir So yal st \>eya 1 ır şeydir. Bu olsa olsa, asidite dıkça da herhangı· yeni bir tecrübe hak- dır. 

d a kaı · •t u h .. omanlıgvı kabinenin işbaşına gelemiyeceğin gi:is-e \h':. ını e halinin cinsivet tayinin- kında bir şey söylemek mümkün olamaz. na ı u 61 yaşmda bir kadının fedakarlığı l
:, "\{Zde y~ k tcrdiği gibi Komünistler haric o1 k ü • ıi buı uz at'i netice verE>n bir usu- (Ba§ tarafı 1 inci •cıyfada) Şanstde 200 maden amelesi, Japonlar yak-

Un:tnu 1 Bugün fennin bu sahada muvaffak ol- k 1 te .rı k sn•hl zere dahi Sosyalistlerle Rar!ikal S sya • nu da te .. ş o mnsıdır. Eğer böyle ise o- Tsining sokaklarında vukua gelen la~ır en, zora rsaneye r.ırere u an -
tice l crube eder ve bakarız. Kat'i ne- duğu tek nokta, vakit ve zaman geçir- mışlar ve allclerinl de birlikte götUrerek mu- listler ve bazı sol unsurlardan ır ı rek -

a acak mcden bir kadın gebe midir, değil midir, muharebeler esnasında, beş saat zar • harebe ede ede kendilerine yol açmışlar ve keb bir kabinenin de, bup,iin içm 'll<:-v -
Gene b mıyız, alımnyacık mıyız. onu tesbit edebilmekten ibaret kalmıştır, fında Japonlar iki bin kadar telefat muntazam Çin kıtaatına yardımda bulun - ıuubahs olamıyacağını gö.iteriyor. rırnızd u sahada çok çalışmış doktorla- vermişlerdir. muşlardır. 20 ncl fırkaya mensup olan Ja-

"- an At f p beş günlük bir gebeliği, hatta daha ileri Fakat şu muhakkak ki, hugüıı Fran. ~ ded· k· 
1 

otumgil ile konuştuk. O Çin kuvvetleri, Uçov, Kwınien, Teyş- ponlar burada 1000 ölü ve 50 esir nrmlşler-ı ı· giderek 24 saatlik bir gebeliği bile tesbit dir Bu madenclleri 81 yaşında blr kadın lda sada, dünün tertibinde bir hüklılT' t ku-
- A_. • çı'ang, Kvangpp3ungu da geri almışlar, · - k b h ..... ~ ~ıdite ve Ik ı· •t h 11 · d edebilfriz. Fakat daha henüz cinsiyetin re etmekte 1dl. rulrnası artı mevzuu a s olama.ot. ~\{t>un . a a mı e a erm en ço. ve bu suretle düşmanın Pihangli bo - ------·-------------------== ...... =--~ h ı cınsiyetin' ta · t k l · kat'i surette tayini bile mümkün olma-

a ledi} . ı yın e me • mese esı vunca münakalatını kesmişlerdir. t"Urı el ~iş hır keyfiyet değ:ldir, çocu- mıştır. Bu vaziyette cinsiyet tebdili dü- • Bir millet çarpıpyor 
h. nsıyetini tebd'l k f. t ' d t şu··nrnek bile beyhude zahmet olur. ·• 1erı 'U d ı ey ıye ı e ama- Şanghay 14 (A.A.> - Amerttalı muha.rrir-

Sorı:a ~rmadı~: Böyle bir şey olama~. ıerden Bayan Agnes Smedley setizlncl Çin 
dir, Ço u tecrubeler yeni şeyler değıl- Emniyet Sandığı Müdürlüğünden: ordusu lmrarglhında üç ay kaldıktan sonra 
lin ile cu~n cinsiyetini asid veya alka- Bakırköy Yenimahalle Tayyareci Sadık Hankov'a gelmiştir. 
tUrıuı-~Yin işi bir hayli zamandır dü- sokak 60 NoJı evde All kızı Nefiae 18/5/937 Bayan Smedley, bütün çın ahalisinin, bu 

·••Uş t talihinde Bandığımıza bıraktığı para için mfıacdelede hemen hemen lmkAnsız olan zor l'itıd~ b·' ecrübe edilmiş, fakat hiç bı- verilen 93330 numaralı cüzdanı ltaybettığlnl luklara ratmen müttehld bolundutunu kay
ları_ c· ır. l'letice alınamamıştır. Bu ilaç- söylemlştlr. Yenisi verileceğinden eskisin1n dettıkten aoma binlerce Çınıı muharibin kar 

llıs.iyet tebdilini iddia etmek in hnkmfi olmıy~atı UAıı olu.nur. lar lçlılde 'Jalınayak ytirtdWder!nl ve bwı • 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı Istaı. b 1 
Satın Alma Komisyonundan : 

ı - Açık eksiltmesi pahalı görülen 7000 kilo sabunun 20/1/1938 Pt <; mbe 
günü saat 11 de eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - Tasınlanan tutan 2100 lira ve ilk teminatı 158 liradır. 

3 - Şartname ve evsaf komisyondadır. Görülebilir. 
4 - İsteklilerin gün ve saatte vezne makbuzu veya Banka mektublariJr bir-

likte Galata eski İthalat GümQljiı bınasındaki komisyona gelmeleri. (212) 
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A R O L 1 Y A G C 1 1 

Oe~let Demiryoı.arı ve L man.ara şıetm js. UmuJ1 iuaı·esi i.a ııJı'l 

1 
"Son i">osta" mn 

Muhammen bedelleri, muvakkat teminat ve cinslerile mikdarları aşağıda ya-
zılı üç liste muhteviyatı ka'yın ve meşe traversler 28/1/1938 Cuma günü sıı:ıt 

1 
15,45 den itibaren sırasile ciyrı ayrı vey:ı toptan ihale edilmek üzere kapalı zarf 

Yazan: usulü ile Ankarada idare binasında satın alınacaktır. 
Kadircan Kaflı Bu işe girmek istiyenlerin her listenin hizasında muvakkat teminat ile kanu-

• e nun tayin ettiği vesikaları ve nafıa mü le ahhitlik vesikası ve tekliflerim ayni gün 
Amon heykelinin önünde yığın saat 14,45 e kadar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

yığın altın ve gümüş paralar, Şartnameler 141 kur~ Eskişehir, İzmir, Ankara ve Haydarpaşa veznelerin-

kupalar, leğenler, bilezikler, kü - de satılmaktadır. (205) 

peler vardı. Bunların üstündeki 
yakutlar, zümrüdler ve elmasların 
r enk renk parıltıları salonun loşluğun -
da daha çok göze çarpıyordu. 

Eksiltme listesi Cinsi Mikdarı Muhammen bedeli Muvakka~ teminat . ---
Üçüncü Totmozis dize geldi ve ellerini 

heykele doğru uzatarak haykırdı: 

No.: 1 
2 

3 

Kayın 111.000 
> 33.000 

(Kayın 6.000) 
(Meşe 3.000) 

Lira Kr. 

324.120 16711 80 
94.710 598') 50 

28.110 21oa 25 
- Ey Amon! Ey büyük Teb şehrinin 

ve bütün Mısırın biricik Tanrısı, bana 
bunları senin ayaklarının dibine getir -
mek imkanını verdiğin için şükranlarım 
sonsuzdur. 

~ 

Mabedin derinliğinden ve tam Amon 
heykelinin başı hizasından bir ses gel
di: 

Muhammen bedeli 8500 lira 10 kuruş olan galvanize gaz borusu ve teferriiatı 
Flançlı ve Ambuvatmanlı dökme boru Ambuvatmanlı vana, dirsek ve sairedell 
mürekkeb 17 kalem malzeme 3/II/938 Perşembe günü saat 15 de Haydarpaşadıı 
Gar binası içinde toplanan Komisyon tarafından kapalı zarf usuliyle satm alı
nacaktır. 

- Ey benim cesur, akıllı ve sevgili oğ
lum! Gösterdiğim yolda yürüdükçe be -
nim düşmanlarım solucanlar gibi yerler
de sürünecekler, açlıktan öleceklerdir. 
Seni takdıs ediyorum. 

Bu işe girmek istiyenlerin kanunun tayin ettiği vesaik ve resmi gazetenİJl 
1/7 /937 T. 3645 No. lu nüshasında intişar eden fdlin"~tnP"f~ dairesinde aıınrnıŞ 
ehliyet vesikası ve 637 lira 51 kuruşluk mu\·:ıkk'.lt ı ... ;,.4.-,40.":,,nvle teklif mektub
larını muhtevi zarflarını eksiltme: günü saat 14 de kadar Komisyon Reisliğine 
vermeleri lazımdır. 

- Ey Amon, ey beni yaratan ve bü- Üçüncü Totmozis dize geldi Vt'! ellerini heykele doğn.ı uzatarak haykırdı. 
yütC'n baham! Yol göster! Bundan sonra Bu yıl zeytinler az diye daha pahalı sa- ma ediliyordu. Fakat hiç kimse onun al
senın büyük adını nerelere götüreyim? tacağını umuyorsun. Fakat şunu bil ki tındaki mahzenin farkına varmamıştı. As 
NerC'lerin hazinelerini sana getireyim? 1 umduğun gibi olsa bile gelecek yıllar kerler dışarı çıkarken kumandanları Me 

Bu işe aid şartnameler Haycıarpaşada Satınalma Komisyonu tarafından para .. 
sız oiarak dağıtılmaktadır. cl27> 

Deminki ses daha sert ve uğultulu ola- için de sana faydalı bir müşteriyim. notisle burun buruna geldiler. Arkasın -
rak duyuldu: ı Dedi. da Fenikeli kaptan vardı. 

- Arad ülkesine git! Oranın ambar - Abner cevab vermedi. Gizli bir mah - Kaptan köşedeki masayı gfü:terdi. Ma -
lan buğdayla doludur. Henüz hasad kalk- bes gibi yer altında yapılmış olan depo- sa kaldırılınca döşemeyi bir yarıktan tu
madı, yemişler ağaçların üstündedır. On- ya girerek sıra sıra duran zeytinyağı va- tarak kaldırdılar. Bodruma giden ka -
lar sana ve askerlere armagan olsun! Di- rillerini sevinçle seyretti Bunların hep- ranlık bır merdiven göründü. 
leklerime ve adetlere aykırı gitmedikçe si de bir kaç ay sonra boşalacak, yerine Abner elindeki toprak vazoyı.ı varille
zafer hep senindir. Çabuk davran, ey ·altın ve gümüş dolacaktı. Abner onları rin ağızlarına götürüyor; her birine biraz 
cesur oğlum! 1 aldıktan sonra daha yukarılara, Orant döküyordu. İşini bitirince bir köstebek 

Eaş, o.ş, nsz,e, 
keser. 

grip, romatizma ve bütün ağrılarınızı derhal 

Totmozis dışarı çıktı. Askerlerine ba- nehrinin öteki yakasına göçecekti. Çün- gibi varillerin aralarına kaydı. 
lcabrnda gunde uç kaşe ahnabilir. 

ğırdı: kü şu Totmozis belasının bir gün onun Menotis fıçılardan birinin musluğunu 
- Amon bize en zengin buğday am - hem malını, hem canını alması mümkün- açarak avucunu tuttu ve tekrar kapadı. 

barlarını, en tatlı ve o1gun yemiş hah - dü. O zamana kadar denize yaklaşma - Eline bakarak sevinçle haykırdı: 
İstanbul Defterdarlığından: 

çelerini bağışladı. Sizi oraya götürüyo • ması, içerilerde henüz yağmalık mallar - Gerçekten zeytinyağı!.. 
rum!.. tükenmediği içindi. Sonra yanındaki bir zabitle bir kaç as-

Bir uğultu koca şehrin üstüne gürle- O gece sabaha karşı kasabanın doğu kere bakarak ilave etti: 

Cins ve mevkii 
Senelik 

Muhammen kirası &:ıra müddeti 
L ira 

di. Kılıçlar parladı, atların nallarından kapısından, nal şakırtıları, uğultular ve - (Ra) bayranu yolda geçti. Yağ içe -
kıvılcımlar çıktı, arabaların tekerlekleri Mısırlı askerlerin harb haykırışları du- medik. 
gök gürültüsünü andıran ses~er çıkardı yuldu. Bunlar Totmozisin ordusundan bir Mısır askerleri zeytinyağım çok sever-

Sultanahmedde Divanyolu caddesinde 
Sıhhiye Müzesi altında köşe başında 
eski 150 yeni 134/1 No. lı dükkan: 108 İki Yıl 

ve büyük Mısır ordusu, Arad ülkesine müfrezeydi. lerdi. Fakat ülkelerinde pek az ve pahnlı Ahırk~pıda İskele caddesinde evvelce 
Tıbbiye mektebi olarak kullanıiar. eski 

doğru, Filedeki çağlıyanlar gibi aktı. Zinemde evler boşalıyor, ufak tefek eş- olduğu için yalnız bayramlarda biraz 
Atların iki binden çoğu daha bir ay ön- yalarını, hastalarını ve çocuklarını sırt- içerlerdi. 

5 yeni 7 No. lı bina: 144 > > 
Yukarıda cins ve mevkilerı yazılı yerler hizalarındaki müddet ve bedeller il· 

zerinden bir ay içinde pazarlıkla kiraya verilecektir. isteklilerin ve şeraiti ile 
tediye şerai\ini öğrenmek istiyenlerin 10/2/938 Perşembe günü saat on dördt 
k:ıdar Milli Emlak Müdürlüğünde toplan an komisyona gelmeleri. \M.) (265) 

ce Maceddo zaferinde elde edilmişti. A • laınış olan halk, hayvanlarını önlerine Şimdi bol bol içebilirlerdi. 
rabaların da bin tanesi hala Suriye prens- katarak dağlara doğru kaçıyordu. İçtiler ve içtikçe sevinçten hopladılar. 
!erinin armalarını taşıyordu. Mısırlılar bir sel gibi sokakları doldur- Ertesi sabah müfreze zeytinyağına ka-

Bu sırada Amon mabedinin başpapazı dular, kapıları tıkadılar ve şehirden pek nıksamış bir halde kasabadan ayrıldı. Çe-
etrafa bakındı, içeride kimsenin kalma- az kişi kaçabildi. virdikleri kordonun içinde yüzlC'rce esir, 
dığın.ı görünce üç dört adam boyundaki Şimdi yaman bir yağma başlamıştı. bir çok mallar ve paralar vardı. Zinem 
koca heykelin gerisine doğru yürüdü. Çığlıklar, iniltiler birbirine karışıyor; de bir kaç ihtiyarla bir kaç kadın ve da-

CAFER MDshil Şekeri 
Küçiik bir kapıdan girdi. Orada tam küfürler, kılıç ve kalkan şakırtıları bu a- ğa kaçıp da dönmüş olanlar vardı. Tesiri kat't, içimi kolay 
heykelin arkasına düşen bir delik önün- cı seslerin üstünde binlerce canavarın ho Abner onları topladı: 
de ayakları zincirli, kolları bağlı olarak murtufarı halinde yükseliyordu. Bu kar- - Mallarınızı ve sevdiklerinizi geri 

en iyi müshil t•keridir. 
Bilumum eczanelerde bulunur. 

duran bir ihtiyara yaklaştı. Duvarın o- gaşalık arasında Abner kendi dükkanı- vereceğim. Siz de bana Mısırlıların üst
yuğundan bir hamur parçası aldı. İhti - nın biraz ilerisine doğru koştu. Oranın lerindeki altın ve gümüşleri verir misi
yarın ona doğru uzanan ve derileri ke . sahibi sivri sakallı bir ihtiyardı. Muska- niz? 
miklerine yapışmış olan ellerıne attı. lar, ilaçlar, büyüler ve zehirlerle uğra - - Kendileri de senin olsun! Bize ko-* şırdı. Fakat şimdi meydanda yoktu. Kaç- !ayını söyle! .. 

Fenikeli kaptan gemisine gitmek için mış olacaktı. - Arkalarından gidin, güneş gök yü-
yürüdü. Biraz sonra son ümidle geriye Abner bir dolabı çekti. Arkasında piş- zünün ortasına yükselince Mlsırhları ma 
döndü. Yağcı Abnere: miş topraktan kavanozlar vardı. Birini bud Baal çarpacaktır. 

- Ve>rdiğim fiatın geçen yıldan yük - seçti ve dışarı fırladı. Gittiler. 

zaman Mısırlı askerler yollara yıkılıyor; 
kıvrana kıvrana ölüyorlardı. 

O akşam Abnerin dükkant, Mısırlıların 
altın ve gümüşten süsleri, paraiarile do
luyordu. Halit onu çılgın gibi alkışlıyor
du. 

Abner önüne yığılanlan birer birer 
gözden geçirdikten sonra şöyle söyleni -

- Zorba müşteriye rastlamayıp da 6~ 
ay daha saklasaydım daha çok kazaıı1t' • 
dım. 

y ARINKİ NÜSHAMIZDA: 

Kaplan 
Yazan: Mark Yefetof 

Rusçadan çeviren: H. AJat 

sek olduğunu bir defa daha hatırlatayım. Biraz sonra yağcının dükkinı da yağ • Güneş gök yüzü.nün ortasına geldiği yordu: ----------------------------~ 

" Son Posta ,, nm edebi romanı: 36 

Bir Genç Kızın Romanı 

Muazzez Tahsin Berlıand 
- Bize bir de kendi kompozisyonun-ı coşmuş, çılgın alkışlarla cY~a!> sesle

d an çal! Kendi kompozisyonlarını isti- rile binanın tavanlarını çınlatmıştı. 
yoruz! 

Genç kız sersemlemiş gibi geri geriye 
giderek sahneden çıktı, fakat alkış, zin
cirlerini koparıp kaçan kudurmuş bir 
r..ayvan dehşetile gürlüyordu. 

- Selma, kızım, seyirciler İspinozun 
bir parçasını istiyorlar. 

- Rica ederim, böyle bir şeyin kabil 
olamadığını söyleyiniz hocam. 

- Niçin yavrum? Sana karşı gösteri
len bu büyük sempatiye karşılık sen de 
minnettarlığını ısbat ederek bir şey çal
maz mısın? 

Salonda halk coşmuştu. Yukarı bal· 
kondan mektebli gençlerin yüksek ses
le: 

Selma bu ilk rnuvaffakiyetini son ne
fesine kadar unutamıyacağını anlıyor
ôu; fakat bu gece ruhunda azgın bir at 
cibi sıçrıyan heyecan onu hasta edecek 
Jradar kuvvetli ve sürükleyici oldu. 

Eve dönerken otomobilde başını Ay
şe hanımın omuzuna dayadığı vakit 
gözlerinden dökülen y~lar, acile ve 
hüzünle karışan yarım kalmış bir saa
detin kanmıyan yaşları idi. 

- Niçin ağlıyorsun kızım? 
- Bilmiyorum ... Belki de bu güzel 

gece.nde yanımda bana yakın birisini 
bulmadığımdan ... 

- İspinoz, İspinoz ... diye bağırdık- Yatağına yatar yatmaz sabaha kadar 
ldn duyuluyordu. hvuyarnıyacağını hemen anlamıştı. Kal-

Kulakları uı{uld1yarak tekrar sahne- tınin çarpıntısı göz kapaklarını alnına 
Ye çıktı. Başında karmakarı~ık sec;~er c!oğru çekiyordu. Karşısında her saniye 
birbirlerile mücadele ederek çırpını- değişen renk1i bir dekor canlanıyor, ka
yorlardı. 1abalık bir salon, üstüste yığılmış a-

Sorı kompow ettiği «Boğaziçi Suları• l c1amlar, bin bir renkli ışıklar gözünün ö
isimli valsi çalıp bitirdiği zaman halk nünde gidip geliyordu. 

Bu ilk muvaffakiyetten duyduğu se- rıyorum. Yalnızken gözlerim bile ağır 
vinç, isimsiz bir acıyla karışarak başın· bir mana alıyor. 
da ağırlığa, göğsünde sıkıntıya, tıkan- «Bakınız, çok mes'ud olmam lazım 
mıya benziyen bir helecan yapıyordu. gelirken bu gece de yalnız olduğum için 
Birdenbire, biraz evvel otomobilde Ay- ~aadetimi içime sindiremiyorwn. Ne o
Şe hanıma söylediği ciim1eyi hatırladı: j ıurdu, siz burada olsaydınız hala! Ne 

- Belki de bu güzel gecemde yanım-, oiurdu bu gece babamın ve annemin 
da bana yakın biriıini bulmadığımdan yokluğunu müşfik kollarınızla bana u-
ağlıyorum. nuttursaydınız!. 

Kendisine yakın birisini ister ve a- «Bilseniz kalbim ne kadar şefkate ve 
rarken, gözünün önünden, çocukluğun· sevgiye susamış ... Bu içli duygunun ye· 
danberi yanında yaşadığı müdiresi, ar- rjni hiçbir şey dolduramıyor. Ne çalış
kadaşları, sönük birer gölge gibi geçti- mak, ne gezmek, ne gülmek, ne eğlen
ler. Hayır, o kendi kanma yakın birisi- mek ... 
nı istiyordu. «Halbuki hayatım ne tatlı günlerle 
Babasının mavi gözlerinin kendisine dolu .. . Sizin hazırlıyarak. önüme dizdi

baktığmı bir saniye duyuyor gibi oldu ğiniz bu kaygısız, bu birbirinden rahat 
ve yatağından fırlıyarak lambasını yak- günler, ne kadar güzel... Belki de bun· 
tı Ye hemen halasına yazmağa başladı: lar çok güzel oldukları için ben sizin 

cBu gece mes'ud muyum, kederli mi- eksikliğinizi bu kadar kuvvetle duyu
yim bilmiyorum hala ... İlk defa olarak yorum. 
kalabalık bir salonda piyanomu din1et- cBana çok rahat bir ömür yaşatıyor
tim; ilk defa alkışlandım. Fakat içimde sunuz hala. Hayatını kazanmak için 
bir boşluk, bir yorgunluk duyuyorum mücadele etmesi, yorulması lazım ge
şimdi. Ben istiyordum ki bu gece ge- len bir öksüzün bu kadar rahat etmesi 
çirdiğim heyecanlı saatlerden sonra bir doğru mu bilmem? 
ana, bir baba, bir kardeş kucağına ba· «Kütüphane açılalı bir sene olmadığı 
şımı koyarak dinleneyim.. muvaffaki- halde ve ben sadece kasada oturmaktan 
yetimi onlarla beraber duyarak sevi- başka bir şey yapmazken, guya meçhul 
neyim. Yalnızlık, ve kimsesizlik insana bir el burasını idare ediyormuş gibi ka· 
saadetini bile tattırmıyor; yalnız geçen zancımız her ay artıyor, mühim sipariş
her saat, bilakis, hayatı kemil".yor ha- ler arka arkaya geliyor. Hesablara ba
la ... Kendimi sevinçli sandığım daki- kan avukat Sadeddin bey her ay bana 
kalarda aynada yüzümü görünce ~aşı- daha büvük bir para veriyor. 

c- Af erin kızını, işi pek iyi idare e
diyorsunuz; böyle giderse az zaın.atı 
Eonra zengin olacaksınız .. 

«Sadeddin bey benimle alay mı e
diyor dersiniz? 

cFcıkat eğer dediği doğru ise hala, iıd 
Eene sonra evinizin harem dairesini ge
ne sa tın alabileceğiz ®mek. Sizin içiil 
hatıralarla dolu olan o evin yabancıııı
r;n eline geçmiş olmasına öyle üzüliiY<>' 
rum ki... 

cBu mektubu okuduğunuz vakit be~ 
ki de benim sinirli kızlar gibi kendiJ1ll 
üzüntüye, hasta duygulara bıraktığırtl1 

zannedeceksiniz. Hayır halacığıın. 53· 
kın böyle yanlış düşüncelere kapı.lrn~
ymız .. bu yazdığım şeyler benim içirll1tl 

en gizli bir telinin sızlamasından 1>llf" 
kabir şey değildir. Yoksa hayatım ö~le 
eğlenceli ve neş'eli geçiyor ki görsenı:t··· 

cSize Perihanla Fahriyenin buradd~ 
·m ı olduklarını yazmıştım. Onlarla şı .. 

hergün görü~üyoruz. Üniversitede bll. 
yük bir arkadaş gruplan var. Geçetl 
gün hep birlikte bir gezinti yaptık; g~
lecek cumartesi de kalabalık bir kaf~ e 

• ıı. halinde Belgrad ormanına gidece~ _ 
Görüyorsunuz ki kızınız sıkılmak şo'f 
!e dursun, çok, pek çok eğleniyor dı.ı·:: 
Fakat içimin yalnızlığı niçin hergün bltl 

ı• raz d3ha artıyor hala? Acaba kızın1ı te 
vanına gelmek sizi çok mu yorar? ~ 
J ,tD"' 
bunu ronnak için size şu satırları " 
zıyorum. - A r1crısı var -
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r-- - 1 ---. stanbulda g ömüJü milyarlar etrafındaki gizli harb 

arahlc el" . ,. ... . k . 1 b indird· une geçırc..ıgım esen sağ e imin ütün kuvvetile Bauman'ın kafasına 
ıın. Alnından aşağı kırmızı bir kan fışkırdı ve gözlerinin çukurlarını 

doldurdu. Bir iki defa sallandıktan sonra yere yuvarlandı - Planı PJ• ı 
l>iye b: an. 1 

tıfın Üze~ ca~var gibi haykudım. He-
İht rıne atıldıın. 

d ıyar tan . 
k enbıre do- nettığiın bu adamın bir -
ı.~\r\retıe ~lduğunu ve harikulade bir 
ua ladığ na sarılıp masaya vurmıya 
nen bi/n;. gördüm. Masa yuvarlandı. 
l?ıışııın b~ ıınıe Moizin gırtlag· ın.t yapıc;.-
1>1' ' ır eı· · ~ anı tutu ırnıe avucunda sıktığı deri 

Yordum 
ll.r d · 

bo. errıir gib. k 
~ &U§ll'ıağa b 1 uvveUi olan hcr:fl0 f 
~ları aşladık. O esmıda herıfı~. ı 

ltııd:ı.., sakalları sıyrılıp d .. t··· A l . 
• ""I lan d ~ uş u er. 

\"<ıtlığı 111 • 
1 ~gını korkunç bfr yüzü,1 

gordum· 
...._ Baurrıanı . 

, l>iye ba · Ah, mel'un!.. 

: .. ~aktın dgı~ırn. Planı hile ile b E'nden 
~ıa egi] . ? 

da nu · Taşı ne şey tanc1 tu -
~n taşın ~~ağına getırttin.. demek pHi -
"il b · ır;ınde old ~ · · d ı~ltl el' . ugunu bılıyordun. 0-
ııı haı.. ırnızden böyle bir tuzakla al-
~ 

c- Ben değil, sen öleceksin. Bırak planı! .. ,. 

llnıan: 
~...._~ ... et!.. d" 
1 ·dan ha~ ıye sıkılmış gırtlağı ara -
eceksıııı gtrıyordu. O benimdir. Sen ö -

~ı:' Ben d ğ 

" Son Posta ,, nın 
sergüzeşt romanı 

-62 -
"lllı! e il, sen öleceksin! Bırak· 
\r larını ve bütiin esrarı olduğu gib: anla -
e o 

:;ığ atalık tarak bırakıyorum. Bu plan ve bu ma -
Ça ,:1lınin bü ~elime geçirdiğim keser~ . lüınlar elde oldukça definelerin yerini 
~ ıgfa) 'lrni tun kuvvetile beni alçak - bulmanın son derece kolay olduğunu zan 

leri ele geçirmek ıçın çalışacaklardır. 
1914 de muvaffak olamadılar. Planlar 

esrarını tekrar 24 sene altı ay 18 gün son

ra, yani 1938 senesi içinde bir defa daha 
ebedi güneşe açacaktır. 

~ 
1 
indirditn ş olan bu mel'unun kafası-

e l>a~e · Alnından aşağı kırmızı bir 
€o~ açılrrn... "b· 

O vakit, mel'un define gangsterlerin -
den evvel davranınız ve uğrunda, belki 

bir çok günahlarla ölüme mahkfun ola

rak helfik olduğum X. III ~i~crini 
nediyorum. meydana çıkarınız. 
Vakıa Bauman ölmüştür. Fakat onun 

erinin ~k gı ı kan fışkırdı.. Kan teşkilatının adamları her halde define - -SON-
berh çu urlarına dolup aşağı aktı. 

~Ytı al Yer d • d d ~ılrn.tş,be e.yuvarlandı. Kafası ikiye ş.· ıe 0··nu··nde müsa eme DJO uyan Jf 1g"'t nl Ynı arasından dışarı fışkır -

~çe:;esi titred· B bir deniz hatırası 
tı' •1ernen ı. •uman derhal ölmüş-
~.,:ı·un eı· avucundaki plana atıldım. ) ı k k 1 b ı k oldug~u içın ihtiyat 
""'Ilı gij ıni o kadar kuvvetle sıkmış ki (BCJ.§ tarafı 9 uncu s~yfada . . su ar ço a a a ı 
~ıı h ç hane alabnd· F k k b. muvasalat saatimizi bildirdı; yarm ıçın gösteriyoruz. 
ı..._ · "'atça ım. a at oyu ır . d d" * 
..,,.Yat-... &ı Planın b"ır k"" ; · d h 1 cmuhtemel muvasalat; saat 14:. e ı. 
~ .. u§tı . .t1· oşes.nı er a .. .. . _ Günün bu ilerlemesine rağmen sis bii-

<ldı. n ~e daha sıcak olanı sıldim, o gun oğle yemeğınd.e .be~mutad sa tün kesafetile devam ediyordu. Saat on 
19~ e~ kanı derhal içmişti. londa masaları dolaşan ıkıncı kumanda- dört olduğu halde, gemi, pek az hafif!e-

ltıı lL >c. ın pı· na sordum: ı ı d 
t ~Um- anındaki cimali =rki kıs- .. .. h b . . yen sis içinde yarım sür'at e yo una c-
'1tı... ··ıctnın kanın r . r-. . _ Her şey o kndar olçu ve esa ıçı.n-. L" .. O ın tah b tt ğ t vam ediyordu. ımana ne zaman varaca-
%ıe. nu bırakt ğı • rı e 

1 1 
a - de olduğu halde neden muvasalat saatını g~ ımızı bı"lememezlikten gelen bir sinirli-ıı Çİ • l m planda ben talı • .. d" . ? 

"' ~ş bul cmuhtemeh olarak goster ınız · lik ve sıkılma içinde, bana denizin so -l"l;j unu yorum. d 
~ ~-ı Cebill'le . - Deniz, bu ... dedi; Den.lzde aiı:ı'a luk ve sincabi rengini pek az gösterecek 
~ hu;-ult b· ~~~~arnıştım kı dışarı - sürpriz vardır, her şey cihtımah dahı - kadar hafiflemiş olan sis içinde, kapalı 
~-rıdazı iç .ır gurultü işittim. Küçük !indedir. Onun için adet cmuhtemelı o- güverteden, geminin yardığı 5ulara da-

aba) erıye bağr 1 . "d b" . Ut \'e . ışma arı ışı en ır larak söylemektir. !arak, vakit geçirmeğe çalışıyordum. 
Polısler · ·şı· .. . . 

gırmı ı. İkinci kaptan doğru soylemı~tı. O ge- Birdenbıre gözüme bir şamandıra i -
~lıtı-ı * ce, bir aralık, gemide değişmiş bir şey, lişti. Biraz snnra bir daha, arkasından 

l'tJl'tı anın k ı·1· sür'atin düşmesi ve alışmadığını korkunç ücüncü, dördüncü ... Limana mı geldik? 
11. • /\sL a 1 ı olduğuma yanmıyo - · · • l" 
"'l'tı 'il b d bir ses beni uyandırdı; karyolamın ıç~n- Bu sis içinde bu vapur ımanı nası! bu1-
lh.L ·t du:,., un an zerre kadar bir ne -
"'lıı\ ,, • .,arn k de doğruldum. Korkunç bir ses, şeamet- du? Soruşturup öğrendim: Nevyork li -
t~.. ~esı·nd a ta. yım. Beni cinayet ·ı ı k 

.... ,l'l.l e iht lı· bı" r sayha, küçük fasılalarla kulaklnrı manına gire_ n gemı ere .çı. an g.emilerin 
~ laına ıyar bir yahudinin pa- k ı ı 
ı._ n ~hı hı.an ın. uhakeme ettikleri za • dolduruyordu. Pencereden dışarı bak - rahatçn girıp çı ma ~rı ıçın, çıft ha.t ı 
~t ç b tım·, gu"'ndu··z bı"r ar"' lık gene içine dalmıs trenlerde olduğu gıbı, şamandıralarl.a ı.kı ı il\"uı. ır sırrı söylemedim. Fn - " ~ 1 
"{:ili l'rı ~atını b· olduğumuz kesif sis tabakası pencerenin yol yapm~şı_ar. 100 - 120 metre g.enışlı -
l!dı)d· Üdafaa ~ dereden su getirerek önüne artık bir perde germişti! ğinde ve ıkı sıra şama~~ıra hattı ıle t:ıh-
d f lrrı. llu ettı. 15 sene hapse mahkum did edilmiş bu yolun ıçınde ımışiz. c Ya-
~e~ daha it~ada bütün vicdanımla bir Bir müddet, endişe içinde, öylece kal- rım saat sonra liman!> dediler. 
n.. e. dıt-.. ı. raf ederim ki buna hiç gam dım. Sür'at düşmüştü; geminin çık!lrdığı 
-·11:y ··ı. •vı h d d Ben, böyle şeyler görmemiş ve sisde "i. '§ilh:n ~:b ke.ınede hı"ç bı"r şey so··yıe- ses, bizim tanımodığımız bir nevi ü ük İ Ü k"d 
ı.ı~ ··" ...., stanbuldan s u ara geçememeğc alış-
t11~tı her h ebı, nasıl olsa bir gün ha- sesi idi; düdük değil, bir boru, hayır, bir mış Şark çocuğu hayrette idim; her şeyi 
~at'. 1Ya v angi bir çaresini bulup kur - devin gırtlağından çıkan korkunç bir sa- knbul ediyordum; fakat, bu geminin bu 

'Y>-eıı ~ definclere sahih olmıya da ... Demek, sis nihayet gemiyi ve he • şamandıra hattının içine naı;ıl girdiğin i, 
~ lialbu1t· rar Vetınjş olduğum içindı. sabı mağlUp etmişti! . girdiği hattın, çıkanlara değil, girenlere 

QfJ~~et':alfıliyetimin hapıshanede ba- 0 gece sabaha kadar uyuyamadım. mahsus yol olduğunu nereden bildiğın! 
~~u?}ıde1tı t'eheğini hiç hesablamamışım. Vehm içinde, cankurtaran ye!eklerine ba- bir tür1li anlamıyordum. Bu işdt" bir huk 
~ '!!ti. ,.. astalık beni ölüme rnah _ karak, tehlike halinde bıneceğim, kü • kabnzhk, bir sihirbazlık, bir trük olmak 
e~"- '-rene ·t· d ı Jfızım gelivordu! J "4 ~ 1 ıraf ederim k" ben· asıl çük gemi kadar büyük san a ın numara- " 

e11 '""e11 ! ı ikinci kaptan beni temin etti: .ı ı d lı'l tiagdadır M d ·ık ·· sını zı"hnen tekrarlrvarak sabahı ettim. -ıtı a er • . · ag s ı gun- ,, _ Alet ve hesab, dedi; biz snhilde mu-
l' §tı F' gibı ağlı ğl · d Arada bir o korkunç ses duruyor: bir •hı; ak.at ya a ıya peşım e ayyen noktalara elektrikle mevceler gön 
t. eıı ii..... sonra bu-tü t · t müddet sonra küc>ük fasılalı bağırmaları 
'lı:r ""'lidini n emına ırr.a ;r deriyoruz ve cevab alıyoruz. Bu sayede 
ı-. haıd kesıruş ·b· ·· ·· d'" na devam ediyordu. Ah, şu son geceyi de ··~ıll e lla gı 1 gorun u. geminin vaziyetini metre metre ölçmek 
hır h edilmiş o~fr)anın ölümile onun tat- selametle bir geçin;eydik! kabildir! 
~o) ilYata :rrı duğunu, kendini şüpheli * 
~~~duğunu ahkfım etm~ olan kinini 

...,ııet. Zan Geceyi selanıetle geçird!k; fakat, sis ~un . nediyorum. Er.tesi sene _ . . . .. ı ·· ~ 
O e fitti. bir türlu geçmemıştı. Bır gun evvc og-

11.. "aıc 1 · "'lQı le !t her §e _ _ _ •. leden itibaren başlamış ~ an sıs, gece 
ltııı t ~~ bir tne{ gozumde sondu. Kızı- :fevkalade kc·safet kesbettı..1<ten sonra, ~a
t._l'~ eıtıın ~ . l<!be yazılması ve haya- bahleyin güvertede üç metre :fasıla ıle 
lı .. d~l\ bı.1 ebıbnesı· lMn d f" l . ·.k. . b" b. . . .. . • "fll .. duğu _ -~ ... , e ıne en a - ı ı ınsanın ır ırını gormesme manı o -
l! · ll'luı butün antikaları sat- luyordu. 

~Q 1tıııatırı t 
1 

Gecedenberi gemi, znmaıı zaman ya-
Q'rı tı emin ett "ğ· d 1 k d I Şlrrıd · aırıına ba ı ı bir kaç bin lirayı rım yolla gidiyor u. Bir ara ı tesa u 

tıı · , b .'• hiro k" nkaya yatırdım. ettiğim ikinci kaptana: 
ı U\h~ :r ıınse · 
q h •' "k, kok nın başından geçme- - Sis, Uletlcrinizi ve hesablarınızı mağ 

t ">'at r unç b " 
•t ı sQ ır maceradan son- li'ıp etti! dedim. 

ıtrı rıınuş T· 
· /\rk<ıd k.' 0 uınc nıahkf.ıırı bir a- - Hayır, dedi; mağ!Up olmndık. 

a ılere definelerin plan • New • York'a yakın olduğumuz ve bu 

* Ben denizi ve kaptanlarla konuşmayı 
severim. Bu hikayeyi pek çok kaptanı -
mıza anlattım. Hepsi de bana ayni tarz
da cevab verdiler: 

- Evet, oralarda fen terakki etmiş, 
bizim bilmediğimiz ve görmediğimiz a -
letler var. 

İşte, ben de bunun için diyorum ki 
bizim gemicilerimizi dost memleketlerin 
gemilerine stajcı olarak göndermek ve 
dünya denizlerini böyle güzel gemilerde 
dolaştırmak lazım. 

Marmara ortasındaki Sevinç faciası
m unutmayalım! 

Muhittin Birgen 

Sayfa • 1 ... 

Den ·zbank ieşkilô.tı ve 
kadroları hazırlanıyor 

.. Denizbank Umum Müdürü Yusuf Ziya 
Oniş banka teşkilatı ve kadroları üze
r indeki çalışmalarına devam etmektedir. 
Bankaya bağlı müesseseler Tahlisiy"', 
Gemi Kurtarma ve Fenerler idaresi, De
niz Yolları, Akay - Yalova ve Vangôlu 
işletmesi, deniz f~brikaları ve İstınye 

1 
dokları, İstanbul, Izmir, Mersin, Trabzon 
liman ve klavuzluk idareleri olmak ü ze
re bir takım gruplara ayrılacaktır. 

,_ 
İstanbul Borsası kapanıı 

Hatları 14 - 1- 1938 
1---------------~---------n~~= 

Fabrika ve Havuzlar idarcsı müstakıl 
bir müdürlük halinde umum müdürlüğe 
bağlanacak, diğer kısımlar ışlctme mua- 1 
vinliğine tabi olacaklardır. 1 

Denizbank faaliyete geçtikten sonr;ı 1 

daresi altına girecek müesscsf'lerdeki 
murakıbların vazifesi de nihayet bula
cak ve bu murakıblar Denizbankta baş
ka vazifelere tayin edileceklerdır. 

Denizbanka geçecek müesseselerde: ı 
altmış yaşını dolduran memurlar da tas
fiyeye tabi tutulacaklardır. 

Balı kçı lar lktisad Vekaletine 
müracac.ıt ettiler 

Devlet Demiryolları b~lık nakliyatında 
yeni bir usul ihdas etmiş, balıkların her- , 
gün saat 12 de Haydarpaşada alakadar
lara teslimini şart koymuştur. Fakat ba
lıkçılar bu saate balık yetiştiremedıklcri 
için 2-3 gündür Anadoluya balık gönde
rilememiştir. Balıkçılar bu sulün değiş
tirilmesi için telgrafla İktısad Vekaleti
ne müracaat etmişlerdir. 

Karamanın i hracatı 

ÇEKLER 
-- -

Açılı~ Ka p ı ~ 

Londra 628, 629. 
"n-Yorll 0,79442{i O,i'ı, 

Parla 24.12Ci 24; 
'rnt.no 1l'i 972 ](i,, 

BrUt.ael •• ,6971'.i 4 .C o 
Atı na 87,lrl2fı 86,t 
ı l" ııenı 3,4446 ,4 
Sof7a 63,6942 63,ı 

Arnst.erdam 1,4286 l,' ·l 
Praı 22. 6ı)J2 22,b . o 
Viyan• 4,.2133 4 .ıı 6 
.1adr:d 3 >14.! 13.6. ı 
ierıln 1,9741) l 1 .! 

\. uşo..-a •. 11590 4.lt , 
Hud.ıpef\e 4 3. 4 

· Hukreı 100 5286 106 ,-q3 
Belgrad J4 ,355 34,30 
Yoltohama 2,7366 2.7312 
\I "ltOT& 2 J,707{i 23, 74W 
sıor.holm 3.0890 .).os 10 --

ESHAM 
- --

Açılı, Kapanı~ 
Anadolu fDl. '9 6D 
peıln - -
A f m "' so ndıu - -
Somonu - Nektar - -

1 

Aı.!nn ~ımento 9 90 9 80 
Merke:ı bankaaı 97 ro -
İt Bankuı 10 2Ci -
Telefon 6 85 -
ltllhat Ti Dtl ir. 13 25 -
Şark Dellrmınl 1 16 -
1'erko- 7 10 -

İSTİ KR AZLA R 

Açılış Kapanı: 

Tı\ı'lt born I petln - -
• • I u deU 18 75 18 75 

• • u ndeı; ıs. 120 18,70 

Karamanda bağcılık buyük bir inkişafa 
doğru gitmektedir. Bu ~ Mersin tarikile dış 
piyasalara lkl mllyon tilo iizum, altı yüz va
gon buğday, yüz on altı vagon bulgur Jhrac 
olunmuştur. Karaman halkının yüzde altnu
§1 bağcıdır. -

Halk bahçelerindeki ağaçları hastalıklar
dan korumak için ilf1clamağa mecbur tutul
muştur. Ağaçlarda ökse otu hastalığı başla
mıştır. Bir aylık mühlet zarfında ağaçlarını 
ilAclamıyanlar cezalandınlacaktır. 

Dun gelen zahire 
Dün İstanbul zahire borsasına ıs va

gon buğday ve 20 vagon arpa gelmiştir. 
Arpalar tamamen satılmış, buğdaylara 
alıcı çıkmamıştır. Zahire piyasası dün 
gevşek geçmiştir. 

• 

TAHVİLA T 

Açılı, 
Anadolu I pe. -

• I ndell -
• n pe . -
• n n . -

Anadolu mtı. J,ıef1D -
PARALAR 

ı Ttlrk altını 
ı Banknot Os B. 1 

Alış 
lOiS 
2B. 

-KapanıJ 

---
--

Satı~ 
1079. 
274. 

'' ifşa eden idam olunur!,, 
(B"§tarafı 7 nci sayfada) run dairesine uğrıyalım da biçare ada-

ların her nedense sıhhatleri pek bo- mm her halde hasta olduğunu haber 
zuk .. daima. bedbin ve solgun çehreli o- verelim.. işden menetsınler .. küçük bir 
luyorlar ... işte bakınız mesela bir tane- insanıyet yapmış oluruz .. 
si! Benzi ne kadar sarı!.. Bu mutlaka ı - Ben de aynı şeyi rica edecektim, 
beyaz bif Rustur... profesörüm! 

Merakla yerimden fırlayıp camlardan Dedim. 
aşağı koridora baktım.Üç işci fabrika- Doktorun dairesi yedinci pav~·t n-
nm dahili pavyonlarına giriyorlardı. daydı. O pavyona geçmek içm elektrik 
Faka t bir tanesinin yüzü hakikaten son asansörile rnotör dairesinin üstünden 
derece garib bir şekilde sapsan, gözle- geçmek lfızım geliyordu. Tam asansö
ri sanki yüksek fiyevrli bir hastanın riin bulunduğu yere geldiğimiz vakit bir 
gözleri gibi donuk donuk parlıyan bir amelenin teiaş içinde oradaki imdad 
~1aldeydi. Diğer iki işci onu adeta ko· telefonuna koştuğunu görüp durduk. 
lundı;n sürüklüyorlardı. İşci telefonu açar açmaz: 

Ben hayretle: - Doktor orada mısınız? diye bağır-
- Fakat bu adamcağız hasta! dı. 
Dedim. Profesör acı acı güldü: Ve soluk soluğa şu haberi verdi: 
- Evet.. dedi. Bakılınca hummayi ti· ·- Çabuk, altı bir pavyonuna geli-

foidı den yatan bir hasta ayakta yürü- niz!. Şimdi bir amele .. koridora düşüp 
) or ;~cmnedilir .. fakat bunların çoğu bu öldü .. Efendim? .. Ani olarak . .. Sebe
halde .. sıhhatlerinde maddi hiçbir şey bini bilmiyoruz .. kaza değil! .. Öldürül
yok .. vücudce hasta filan değiller .. fa- müş olamaz .. . Bilmiyoruz . . . Sizi bekli
l:at hemen hepsi ruhan hasta . .. Memle· yoruz ... 
:tetlerinden ayrı düşmüşler... Mesele İşcinin telefonda verdiği haberi i şi-
burada. .. dir işitmez profesör dehşet içinde yü-

0 aralık fabrikanın işb~ı düdüğü or- :züme baktı: 
tahğı çınlatmağa başlamıştı. - İşittiniz mi? dedi. 

Profesör hemen yaprak sigarasını - Hayır! Leh lisanını bilmiyorum .. . 
masanın üstüne bıraktı. Çok müteessir - Bir amelenin şimdi düşüp öldüğü-
bir halde: . nü haber veriyor .. mutlaka demin gör-

- Maamafih .. dedi .. şu gördüğümüz düğümüz adamcağızdır .. gördünüz mü, 
adamcağızın ağır hasta olduğu m uhak- pek geç kalını§ız? .. Doktora gitmemize 
kak.. Iaboratuara geçmeden şu dokto- hacet kalmadı.. - Arkası var -

Grip, 
Nevralji, 

Baş ve Diş 
Artritizm, 

Ağrıları, 

Romatizma 

• 



1.4 Sayfa SON POSTA 

Son Poıta'nın tehikrsı: 103 SPOR 
_ı Saragında 33 

iıwıı Bir 
: Haremağasının Hatıralar• 

Y uu: Ziya Şakir 

Abdülhamid bir gün sereczacı Bekir Efendiyi huzuruna çağırmış : "Bekir 
Efendi, bu dünya imkan düny .ısıdır. Para denilen o mel'un şey yok mu, hazan 

Beşiktaş, gol averajının nazarı itibara alınarak 
üçüncü mevkie düşürülmesine itiraz etti 

Muhakkak olan bir nokta varsa, biz Geçen sene Milli Küme 
sporu, diğer memleketlerden pek geç çinde İlitanbul şampiyonası dl 
o~rak yapmağa başladık. Bunda her mıştır. Galatasarayla - Beşi~ 
gun yeni bir terakki göstermek arzu - van aldılar. Hakiki ikincinin tJ 

insanların dinini imanını satınalır ! .. demişti · 

Eğer çok ise, bir kısmını burada ted-ı dirmek istemezdi. Hatta, tabibler ve ec-ı Demişti. ~undayız: Ya._Inız bir türlü karar verip halde bir kaideye istinad etJ11P 
kik ettikten oonra, kalanları, (küçük zacılaı· bile, bunu bilmezlerdi. Tabibler, Ve böylece de ona, bir ders vermek !crasın~ ı~kan ?~la!Iladığımız sporun 

1 
gelirdi. GQl averaj mevzuu~ 

~~bey~ ~airesi) ndeki yazı odasına kendi yazdıkları reçetelerin hünkar ta- istemişti. 1 umumı kaıdeler~dır. d:ğı?dan, ve maçlardan evvel.1~ gonderırdı. rafından memnuniyetle kabul edildi- H lb k. B k' ! d" k d" . i Her sporun hır yapılış tarzı ve buna hadıse çıkacak olursa, ne şe!O 
Abdülhamid, başkalarının yanında ğini, eczanedekiler de, yaptıkları ilac- . 

1 
~ u ı . e t~ .e e~b \ ~n ı~ın n ~n ıştirak şartları vardır. Mesela: Bir boks ket edileceği tesbit edilmedi" ,rJ 

soyunup giyinmekten, son derecede çe- ların istimal edileceğini zannederlerdi. z yat le demnbır_e. ?di1
. ce e mış 0 an şa - veya güreş şampiyonasında rakiblerin iki klüp ikinci veya üçüncü 01 

k . . d" n· b"l" . k" l sıye er en ırı 1 • cikletl . . .. t b" tl t' d 1 mır ı. ıyc ı ırım ı; uzun sene er, Abdülhamid, şahsına verilen bir re· . . . ~ erının musava ı, ır a e ızm ma- ı ar. 
Müşfika kadmefendi ile Sırrıcemal kal· çeteyi eczaneye • yollarken, (sereczacı l. Sertab;~ Ma~~yanı paşa, bır aralık ~mda müsabıkların aynı mesafeyi koş· Milli Küme maçlarında 
fadan başka1 onun çıplak halini kimse Bekir efendi) ye de: lir n:.ese _en urkerek R~s~a sefar:t- maları gibi değişmeyen ve değişmesi • cü ile Gençler Birliği de a~ 
görmemişti. - 1laçlaruna dikkat etsin, haaaa! hane.:;ı~e sıgırunıştı. Bu .. hadıse, ~b~u~- ne imkan olmıyan noktalar vardır. Ve 1 ıar atmışlardır. Bunlar arasıJl * Diye, hususi bir haber gönderirdi. hamı.dı son derecede ofkelendırmıştı. I bunlar icra edilirken müsabakanın tar- tefrik yapılmadı. Tefrik yapı1;j 

Abdülhamidin sıhhati çok mükem- Böylece de herkese, saray eczanesinin Hatt~,. bu emekdar do~ı:orunun, a:tık zı cereyanı müsabıkların iştirak şart - imk~n yoktu. Zira, böyle b~r 
meldi. Başhekimi Mavroyani pali<lnın, il~çlarile tedavi edildiğine dair bir fi- k~ndısıne olan sadakatının sarsıldıgı~aı ları olınacak neticelerin müsabakay:ı le bı.r usul .. Beyneln:ıilel k.aıdel t 

gençlik zamanında kendisine yaptığı kır ve kanaat verirdi. ~ukmed~~k 5?~ d~rece~7 ~ederl.enmış· veya cem'i sporsa, klübüne, teşekkülü· s~ ~!l~, kl~pl~ere, ıd~re~ııere 
telkinlerden sonra, hayatını çok mun- Efendilik zamarundanberi tanıdığı tı. Kendısıne ılışmıyecegını temın ede· ı ne getireceği netice ve faydaları var • bildırılmesı .lazım .gelır~ı. i.; 
tazaın bir şekilde idare etmiye ehem- sereczacı Bekir efendiye son derecede rck, ~ef~rethaneden aldır~p saraya ge-. dır. Halbuki biz her sporu 0 dakika i- . Beynelm!~el kaıdelerın car f 
miyet verdiği için, bilhassa saltanat emniyet ve itimad ederdi. Böyle oldu- ! t ı rtrr.ıştı. Ve sar~ya ~el~r gelmez de çin bir kaideye uydurarak ve hatta ı.ı vey~ degışen no_kt~ların~ 
devrinde belli başlı, ve ehemmiyetli ğu halde, gene onun yaptığı ilaçlan kul j derhal huzuruna ıstemıştı. j müsabakalar bittikten sonra kazana _ yon alaka_d~rla~~ bıldırn:edık~ 
hiçbir hastalık geçirmemişti. O. sıhha- !anmaktan çekinirdi. Büyük bir korku ve hicab içinde bu· l nın veya kaybedenin gönlüne göre son l~rın tatbıkı, bılınse dahı, ].(ab 
t~n in bu mükemmeliyetini, bilhassa Bir gün, bilmem ne gibi bir sebeble .lunan Mavroyani paşayı görür görmez: vermekteyiz. dır. .. d ~ 
banyllya atfederdi. Bekir efendiyi huzura istemişti. Fakat _ Yaaa, paşa, bana, bunu mu yapa·! Bundan üç sene evvel rg 1 • Yuzme yarışlarında mah~f 

Maamafih, ufak tefek rahatsızlıkları Hik~ıvı döndürüp dolaşt11 arak insan- caktın? Hiçbir zaman senden bekle· .. .. d G 1 ta 
1 

mFaç arı van hesabı vardır. Her Fede d 
k l kl d k "k d -·ld" K :. · 1 nın son gunun e a a saray ener - . . b"'l . b bil 

\'e ırgın ı arı a e sı egı ı. ış ların suhuletle iğfal edilebileceği mese- mezdim. Bundan sonra, senin sadaka· bahç~yi 4 - O mağlılp etti. Beşiktaşın ıs_ı v:~~ . o. ge ajanı. unu zail 
günlerinde. hava ne kadar ooğuk olur- lesine getirmişti. Ve hemen hemen ay- 1 tinden nasıl emin olabilirim? demiş- &yni günde fena bir oyun çıkarması i- dlıtledıgık gdıbı, yazar çıze~ı·· Ba139JP 
sa o' un, açık araba ile selamlığa çıktığı nen : t" • d .d B 'kt kl"'b"" .. .1 . 1

1 
a ıya a ar puvan verı ır. ..,,ı 

. •. • t. ıer e gı en eşı aş u unu gen ettı, J 13 8 5 . }te;ı-
için <:kseriya hafta içlerinde nezle ve - Bekir efendı! .. Bu dunva imkan G 1 t 1 F . • van ıesabı , , , ılAh ... 
hafif boğaz ağrıları geçirirdi. Fakat bu dünyasıdır Para denilen o ~eİ·un şey Mavroyani paşa, hünkarın ayakları· ~e a a asaray. ~ ~ner aynı pu~an~.a i hazan de mfüıabık adedine ?ö~ıı 
rahatsızlıkları esnasında da yatağa gir- yok mu, hazan insanların dinini ima- na kapanarak: '1.~ maçlarını bıtırmlŞ oldular. Hıç du; dan aşağıya inilir veya aşagıd 11 
mez ve çalışmasına kat'iyen fasıla ver- nını satın alır. Mesela; bir adam, yüz li- - Affediniz, şevketlim, bir şeydir, şunm:den .s~rmadan soruşturmada~, rı çıkılır. Noktai nazarı ~rt' 
mezdi. ra karşısında boyun eğmeı. Bin liraya 

1 
oldu .. Fakat size olan sadakat ve ubu- şa~pıyona ıçın Galatasaray la Fenerın fikri galib gelirse o dakika içıJl, 

Hl.inkar kendisinde böyle bir kırgın- ehemmiyet vermez. On bin lira için diyetimden bir zerre bile kaybetme- m.u~ab.aka yapılmasına k~rar ~e~ildi. kaide konur, mesela geçen se~ 
!ık hicseder etmez, derhal hususi dok- vicdanını kirletmez. Fakat, yüz bin li- i dim. Nasıl isterseniz, sizi temin ede- B.~rırn.:ı çarpı~a beraberlıkle bıttı. 15 müsabakaları için atletizm d 
torlaıından birkaçını ayrı ayrı çağırtır; ra vadedilince, düşünmeye başlar. tştelyim. g~n ~~ra Y~~ıden karşılaştılar. 9o da- idesinin kabulü gibi. 10 
hemen ciğerlerini ve kalbini muayene bu düşünme yok mu? O, iğfalin başlan- Diye, cevab vermişti. kıka ıçınde ıkı taraf ta gol yapamadı. Tabiatile bu sene atletizrtl ~ 
ettirirdi. Çünkü onun en çok ehemmi- gıcıdır. Artık o adamdan korkmalıdır. - ArkftS\ var - Oyun temd.id edildi, ikinci 15 ~akika-ı kalan yapılırken, Su sporları :ıS 
yet verdiği şey, vücudünün bu iki ci- ~a Fener hır gol yaparak, şampıyonlu- yonunun ve yüzme mütehas:ı11 hazı idi. gu kazandı. Bu oyunda tek yan hakem fikri sorulacak ve dereceler S 

Bi'hassa ciğerlerini muhafaza etmiye r ' I ~ IA\ v ~ 1 bulunduğu için, itiraz Beyn;~neı Fut larına göre ve:necektir. . 
çok i.Hna gösterirdi. Hatta onun içindir Bir Doktorun ~ lb:U ~ bol Federasyonuna kadar gıttı. Rah • Bizde temerküz etmiş bıt 
ki, kış mevsimlerinde, içi müflonlu po- Günlük Cwnartesi ı metli Hugo Mayselin meşhur İtalyan yoktur. Bunu her dakika ve }le\ 
düsüet yelekler giyerdi. 

1 l UrtÜnkÜ program M~uronun, fikirleri so~ld~. Büyük istediğimiz gibi değiştiriyoruzi3e 
Verem hastalığının jrsi olup olmadığı Notların ~:an (*) 1 ıs iklncikinua 1931 camarle3I munakaşalardan sonra Turkıye Fut - spor için tamamı tamamıpn . ,ı 

hakkında belki beş yüz defa doktorla- - ı s T A N 8 u L bol Federasyonunun kararı ile oyun milel umumi kaide ve ölçülerı 
rile mübaha::;e~ere girişmişti. Bunun da Uyku zamanları ötı~ neşriyatı: nizami addedildi. Fakat, işin garibi yan °bik edelim. Fakat tatbik ederl<~ıı 
sebebi, valide ve pederinin veremden Birçok kimseler görülüyor ki, geceleri 22 30: Plakla Türk musikisi, ıuo: Han- hakemi sorarken (Gol averaj) noktası harfini kımıldatmıyalım, yahl.l ~ 
vefat etmesi idi. Bu d-Oktorlar, hünka- çok geç yatıp sabahlan da sekize dokuza I dla. 13.05: Plfı.kla Türk musitlsl. 13 30: Muh- nazarı itibara alınmadı. Amma gol a - yemize göre umumi kaideler .. 
rın maksadını bUdikleri için, Abdiilha· kadar, belki daha sonralara kadar yat- teli! pllk netrlyatı. ı ,·eraJ· kaidesi bundan '4 sene evvel de, fakat havaya göre, güne~e gort• 

maktadırlar. Bu hal hıfzıssıhha t~hlsi 1 ~ Jııt" 
midin bu husustaki suallerine gayet nokta! nazarından asla caiz değJldir. ı Akşam n~riyatı: 1 O sene evvel de İngilterede vesair kaideyi bozmağa kalkışınıya 
mahirane cevablar verirler; fikirlerini Uykunun tam ve sıhhi olması tc;in mu- ıs.30: Plakla dans muslldsl. 19: Safiye: 1 ınemleketlerde cari idi. Osman MüeyYet 

"ec~:~:.~e~~;::=hastalığının irsi oldu- ::r~~~~ ~~:ae~ıı:~~d:ett~nkü~~~ v:u~~~ ~:~~~\~I~::2!~~i:r~~~;:::~~~Y:!~:şs~~!~!~e~ Yarın Beşikl;ş-;;;;;;;-s;;;;;;;;n Dan KolO?IJ 
tarafta bilhassa medent tehirlerde tUrlü " /l ·ğunu iddia eden tabibler de vardır. An- türlü gürültüler, patırdılar başladıktan arkadaşları tarafından Türk muslklsl ve G üne~le çarpışacak Nasıl mağlüb el ' 

cak, bu hastalık, natura meselesidir sonra devam eden bir uyku vilcudün ih- halk tnrkıları. 20.SO: Hava raporu. 20.33: ö- .. 
Naturası sağlam olanlar, böyle bir teh- tlyacını defedemez. Uyku esasen bütUn mer Rıza tarafından arabca söylev. 20.45: Üç senedenberı yüziıstü kalan Tayyare ku-
likeden katıiyen endişe etmemelidir.> hanın, bilhassa cilmle.l asabiyenin yani Se.mahat Özdenses ve arkadaşları tarafından pası maçının yarım finali pazar günü Be

dimağ ve bütün asabt merkezlerin yor- Tilrk musikisi ve halk ~arkılnrı, (saat ayarıl., ~lktaşla - Güneş takımı arasında Takslm sta-
Diye hülfısa ederlerdi. gunluk dolayıslle bünyelerinde teraküm 21.15: Orkestra. 22.15: Ajans haberleri. 22.30: dındn oynanacaktır. Ligde iki kuvvetli ta-
Abdülhamid, kalbinin yorulmaması- eden muzır maddelerin ifrazı n her ma- PIAkla sololar, opera ve operet parçaları. 22. kımın bu münasebetle karşı kar~ıya gelmlo 

na da son derecede dikkat ederdi. Yoru- nasUe istirahati demektir. Bu sebeble 60: Son haberler ve ertesi günün programı. olmaıarmı şöyle bir oyun olarak kabul et-
cu hareketlerde bulunduktan sonra, tam hıfzıssıhha kaidesi muclblnce uyku e mek hayli güçtür. 
muh.ıkkak 0 meşguliyetine fasıla verir, zamanının gece on birden .~nra kalma- ıs İklnclkinun 1931 Cumartesi İstanbul lig blrinclllği için haftalardanbe-
bir müddet zamanını, istirahatle geçi- ması ve sabahleyin 8-7 arasına kadar de- A N ır: A R A rl orL:ıya konacak bir şekil meselesi yüziln-

·n metınesl en muvafıktır. 1 ö·ıe ne ri atı: ı den çekişen bu iki takımdan Beşiktaş: ((B 
rirdi · Uyku muntazam olmt.lıdır. Su içmek için, ' ' Y • • llgde hem en fazla gol attım, hem de hiç 

Böyle ufak tefek rahatsızlıklarında, idrar etmek için sık sık 1nkıtaa uğratı- 13.30: Muhtelif plak neşrıyat.ı. 13.50: PlAk: mağlüb olmadım. Birincilik hakkı benimdir. 
!kendisini muayene eden doktorların lan uykuların fayda!!ı yoktur. Uyku rüya- Türk muslklsl ve halk şarkıları. 14.15: Dahili 1 diyor. 
verdikleri reçeteleri, evvela diğer dok- sız olmalıdır. Rilyah uyku e0mle1 asa- ve hartcl haberler. 15.30: Müzik öğretmen j Diğer tarafta Güneş: .Puvanlarımız aynl 
torla:-a gösterir; sonra, yaptırılmak için blyeyl yorar. iyi değildir. Uyku her ma- okulundan naklen, Cumhur Başkanlığı mar- amma ben ligde en az gol yedim. üatellk tn-

naslle deliksiz tabir edllen şekilde olma- monlk ork·,..-sı heyetinin konseri. glllz1erin kabul ettiği atılan golü ylnen gole 
sarayın eczanesine gönderirdL Fakat, 1 d =w .. ı ır. lnkslm etmek -Averaj denilen bir ölçü -
eczaneden yapılıp gelen ilacları bir de· Akşam nqrlyatı: dolayıslle ben blrlnolylm11 demi• ve ajanlık 

(•) Bıı noUarı kesip alı.layınnı, yahad .. 
fa dJhi kullanmayı aklından geçirme- •ir albüme yapıştırıp tolek~iyon Japınn. 18.SO: Pllk neşriyatı. 18.35: Çocuklara lca- tn bu hrsab kanallle Guneşl birinci addedln-
mişti. Sıkıntı nmanınııda ba notlar bir doktor ragöz (Küçük Ali). 19.JO: Türk musikisi ve ee, Beşiktaş kendi zaviyesinde gördüğü bl-

Hemen hemen, diyebilirim ki; Abdül- &"ibl imdadınau. yeıişebilir. halk şarkıları (Halftk Recai ve arkadaolarıJ. rlııclllği elden bırakmış bulunmaktadır. 
hamidin yegane eczanesi, Mısırçarşısı l!l 35: saat ayarı ve arabca neşriyat. 19.50: ı Masa başında Güneşle olan davasını kay-
idi. Sıhhatli zamanlarında, gidiş müdü- . r Türk musikisi ve h:ılk şarkıları cinci ve ar- beden Beşiktaş; şimdi yüz yirmi yardalık ko-

ı • 1 kadaşları). 20.15: Hukuki konuşma: Hukuk ca bil' s::ı.hada ıene Güneşle başbaşa kalıyor. 
rü Mahmud efendi, seccadecibaşı İzzet NöbefCİ ı:lımlnl Yayma Kurumu tarafından. 20.30: Yal!lız unutmamak lbım kl Güneş takımı 
bey, csvabcıbaşı İsmet beylerden biri· Türk mmlkisl ve halk şarkıları (BalAhaddln beş senelik hayatında ilk defa tatmış olduğu 
ni sık sık Mısırçarşısına gönderir; ora- Eczaneler ve arkadaşları>. 21: Ajans haberleri. 21.15: ım zaferi havadan almış defildlr. 
dan (koca karı ilaçları) dediğimiz şey· lh cece nöbetcı olan eczaneler 4111\lardır: Stüdyo salon orke~rası. 21.55: Yarınki prog- LI~ maçlarında yaptığı dokuz maçın bl-
1eri tedarik et!irirdi. İstanbul dbetlndekDer: ram ve İstiklal marşı. :inde _ 0 da tuhaf bir tesadüf Beşlktaşa -

Alı:aarayda.: <Banm). Alemdarda: (Sırrı ~------· mağliıb olmuş, karşısına çıkan diğer iki kuv-
Bu zevat, Mısırçarşısına gittikleri za- Asım). Beyazıdda: (Belkıs). Samatyada: Pazar günkü kır koşusu vetli takımı mağlüb etmiştir. 

man, hüviyetlerini kat'iyen bildirmez- <Rıdvan). Emlnönünde: <Amlnıısya). Güneş takımı haddi zatında göz dolduran 
ler, kendilerinin .saraya mensub olduk· Eyilbde: <Arif Beşir). Fenerde: CVltaU). İstanbul atletizm monitörlüğü tarafından hlr oyun göstermemekle beraber mağlüb ol· 
tarını kat'iyen hissettirmezlerdi. Muh· ~hremlnfnde: CNAzım>. Şehzadebaşın- hazırlanan kır ko~usu pazar günü Şişli ile muyor, bilakis devamlı galibiyetler kazanıyor. 

da: {İ. Hakkı). Karagümrütte: (Suad). Hürriyetlebedlye yolu arasında yapılacaktır. 
telif dükkanlara uğrarlar; birinden Küc;ükpazarda: (Necatı Ahmed). Bakır- Müsabaka üç ve beş kilometre üzerinde ola- dl~?utbolde de beklenen netice bu değil ml-
(kırk paralık ketentohumu), diğerinden köyünde: <Merkes). caktır. 
(üç :;ı;uruşluk saparna), bir başkasından Beyotıu cihet.indekiler: K~ulara saat onda başlanacaktır. 

"(altmış paı:alık ıhlamur çiçeği) vesaire İsUklll caddesinde: <DeUlsuda). Tepe-
nlıp getirirler .. Abdülhamide verirler- ba,ında: (Kinyoll). Karatöyde: (Hüse-
di. ,ın Hilsnü) . İstltlll caddesinde: (Llmon- 23/11938 pnzar günü, Alemdar caddesi 23 

Hünkar, büyük bir dikkatle bunlan clyan). Pangaıtıda: (Nargileciyan). Be- No. YMCA Cemiyeti Jimnastik salonunda 
fiktaşta: (Süleyman Receb). teşvik müsabakaların• tıaşlanacaktır. İşti-

saklardı. Ve kendisinde bir rahatsızlık rok edecek takımlann 22/11938 cumartesi 
h

. d Boiaıiçi, Kadıköy ...e Adalardakiler: 
ısse er etmez, bunları çıkarır, kendi günü akşamına kadar yukarıdaki adrese 

Üsküdarda: <İskeleba.ııı>. Sarıyerde : (Os- · bildig-i gı"bi kendisine Haç yapardı. baş vurmaları Istanbul Voleybol Ajanlığı ta-man>. Kadıköyünde: <saadet, Osman 
Fakat bunları, muhitindeki en mah- rafından blldlrllmlşt1r. 22/ 1/ 938 cumartesi 

h 

' 

Bulfisi>. Büyükadada: (Şinasi Rıza). günü saat 18,30 da oyunlar lçln kur'a c;ekile-
rem şa siyetlerden ba ~ka kimseye bil-1 _H_ey_b_e_ıı_de_:_<Ta_n_a_ş_>. _______ _. cekUr. 

Voleybol mUsabaka!arı 

Çeklerin meşhur İsparta takımı ve onla._ 
rın ma.ruf merkez muavinleri Kada büyük 
şöhretini bl1de kaybetti. 
Beşiktaş takımında Hüsnü mühim bir 

kuvvcttlr. Hakkı başlı ba.şına bir llemdlr. 
Şerc! gol kralıdır. Bunları biliyor ve takdir 
ediyoruz. Fakat unutmamak llzım ki Güne~ 
takımı da bu arada İstanbul birincisidir. 

Kim ne derse desin; birinin kırılmış izze
tinefsi, diğerinin birincilik gururu herhalde 
bıze mükemmel bir futbol seyrettırecektlr!.. 

SavoLdi, Bulgar §ampıyonıırı~ 
) 

yere getirirken /ı 

Avrupa profesyonel serbest gnf~ 
yonu Bulgar Dan Kolof'un asıeıı ~ 
lan Amerikalı güretçi SaYoldi rJY'f: 
yenildiğini telgraf haberi oıara~ ~ıi 
tik. Bu müsabakada Bulgar gU~ 
'8Jllplyonluk tınvanıru ortaya kot" 
Savo!dl henüz resmen Avrupa 
~unu kazanmış delildir. I 

Dün gelen Fransız gazeteleri. ~ 
dikkat maçın tafsUlHını vermekte 
nen tercüme ediyoruz: ~ 

Maç başlar başlamaz İtalyan 9 ~ 
fasını yakalıyarak savuruyor ve ıdl• ı 
yere düşüyor. Üstte çalışan safO;ir" 
nın k~fasını y:ı.kaladığından çefi ot· 
dakike. 34 saniyede ilk tuşu yapı1 ~ 

İklncl devrede Bulgar hücum ed ~ 
talyanın bacaklarından yatntaY1~ti 
ruyor. 10 dakika 35 saniyede de 
nıyor. ti 

.. ··re~çı " 
UçUııcü devrede her iki gu ~ • 

gayretlerini sarfedlyorlar. Bir ar (. 
havaya sıçrayıp ayaklarını oarı e f 

boynuna dolıyarak kendisini ye~11dt 
6 mcı dakikanın 20 inci snnıyes 
tuşunu yap:ı.rak maçı bitiriyor. 11~ 
Fransız şampiyonu Dcglane ın9~d 

gallb gelecek güreşçiyi defi ett~ 
tJ:ı..t,IQı a •.•. r1~\di 'l"\anL.'"'6tl.A etQ.r~ 

c 



SON POSTA 

Babçe
kapıda SAliH NECATi den alıuız. Reçeteleriniz büyük bir dik

kat, ciddi bir istikametle hazırlanır. 

• Türk Hava ({urumu 

BUYUK PiYANGOSU n·· d or Üncü keşide 11 /Şubat/ 1938 dedir. 

Büyuk ikramiye: 5 O. O O O Liradır .•• 
Bund b 

( 20 0 an aşka : 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiyelerle 
~.} ) Ye 1 O.'.) O ) liralık iki adet mükafat vardır. 
>:i•rnd· 

· · ıy~ kadar binlerce kişiyi zengin eden bu piyangoya 
lftıtik ed· . 't ınız... • 

=İstanbul Belediyesi İloinları 1 
ıı:~':;,~ ııe:eıı :o lira 97 kuruı; olan Beyoğlu 37 inci ilkm~kl°.bın.~~ tami.d 
liilcbilir t onulınuştur. Keşif evrakile şartnamesi Levazım Mudurlugunde go
dürlüğU~ stekliler 2490 No. lu kanunda yazılı ~csikadan başka Fen İşleri Mü -
lnakbuz den alacaklan fen ehlıyet vesi kasile 31 lira 42 kuruşluk ilk teminat 
lııende {eya nıektubile beraber 17/1/938 Pazartesi ~nü saat 14 de Daimi Encü-

ulunrnalıdırlar. cİ.> c230> 

\1,...~. ---,.. ~""ıti nakr 
"'lraysıe ıye rüsumundan olan bor cundan dolayı haciz altına alınan 
taddeSin~ rna~kalı ve 2380 numaralı tak si otomobili Kadıköyünde Mühürdar 
ltıa ile e Dıkranın garajında 20/1/938 Perşembe günü saat 11 de açık arttır-

satııacağı Han olunu:-. (261) 

\resa.ir . ~ 
lllarka)ı 1 naklıye rüsum undan olan bor cundan dolayı hacız altına alman Reo 
~iYet Ve 25~6 numaralı taksi otomobili Kadıköyünde Mühürdar caddesinde 
~ olu garaJında 18/1/938 Salı günü saat 14 de açık arttırma ile satılacağı 
~ ı262) 

---------~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

l<aıecik Belediye Reisliğinden : 
il~~ 14

/l/938 tarihinde ihalesi yapılacak olan içme suyu yolu inşaatına aid 

hiııden llnıı Şartnamede tadilat yapılması hasebile iptal edilerek 10/1/938 tari

~U§tu 25111938 tarihine kadar yeniden kapalı zarf usulile eksiltmeye konu~ -

2 
- l{e 'f 

3 h şı bedeli 18320 lira !l9 kuruştur. 
- rro· k 

lleis)"·· Je eşifname ve şartnamesı 225 kuruş mukabilinde Kalecik Beledıye 
ıgılld 

4 en alınabilir. 

5 = ~Üna~as:aya iştirak etmek istiycnlcrin fenni ehliyeti haiz olmalıırı şarttır. 
~ ı.....steklılerin 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerindeki şartiarı 

o4'ııaJa l. 
6 n azımdır. 

7 : iu~akkat teminat mıkdarı 1367 liradır. 
~led· aliblerin teklif mektııb!arm. 25/ 1/938 günü saat H de kada.r Kalecik 

ıye En .. 
8 _ İh curncnine tevdi '"tmı~ olm:ıları lazımdır. 

'-ttır ale 25/1/938 tarihinde saa~ 15 de Kalecik Belediye Encümenind~ yapıla
~cS.4. cl80> .. ---..,_--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Os ,, 

MANLI BANnASI 
~ ANONİM ŞİRKETİ 

'er ~İS T ARfHt : 1863 

nı.,_: ıo ..... eeo 1ncllb 11ruı 

'llirki 
l>alis, ~en~ başlıca şehlrlerile 
),ıançest arsıJya, Nis, Londra ve 
İtan, Fie~·d~, Mısır, Kıbrıs, Irak. 
Şubeıe .. lıstın ve Yunanistan'da 
Suriye ti, Yugoslavya, F.omanya. 
\tardır. ve Yl.i.nanistdnda Filyaller! 

~er tu ı . 
r U banka muamelelerj 

yapar. 
t.. _, 
...._llhuJ İki . .. 

b ~\iflis l ncı iflas l\Icıuurluğundan: 
•t~,,. sak Tavd d" ·ı· . t f' . oııı6ltıden ı ışvı ının as ıyeşı 
~ına 10 :mahkemece iflasın kapan· 

~ oldu~~1(938 tarihinde karar veril-
ı!An olunur. (::J946) 

ANKARADA ~-
J\ K B A 

kitap E . 
liutu vı Kaatçılık 

~e n l'.lleJ< 
e rıcıır. Me tep kıtaplarımn s1tış 
n llıUsıut klep kırtasiye çeşillerı 

şarunrlıt temin edılır. 

Tel. 3377 

C:a11 n 
••ızku/iah Kürdi 

1-Ialepte bütün TürL-ye •e y aoancı gazete ve 
lbecınualar bayii 

ŞAYANI HAYRET 
BiR TEf~ 

" Makiyajh ,, 
görünmeksizin 

HAVALANDIRIL
MIŞ YENi PUDRA 

CILDDE HEMEN GORONMEZ 
Makiyajı aratmıyan ve hatırlatma

yan taze, nermin ve cazip bir sevimli
lik, o kadar ince ve o kadar hafifdir ki 
cild üzerinde adeta görünmez bir pud
radır. Hiç kımse, yüzünüze bakınca 

güzelliğinizin tamamen tabii olmadı

ğını iddıa edemez. 
Bunun sırrı, yeni chavalandırma> u

sulü sayesinde temin ve Tokalon pud
rası da bu usul dairesinde istihzar o -
lunmuştur. Gayri kabil zannedildiği 

halde on defa daha ince, daha hafiftir. 
HE: men bugünden chavalandırılnuş> 

yeni Tok:ılon pudrasını tecrübe ediniz. 
Bütün gün, işiniz başında çalıştığınız 

halde, yüzünüz kat'iyyen nerminliğini 
kaybetmiyecektir. Bütün gece dans et
seniz bile teniniz, daima ter ve taze 
kalacaktır. Yalnız Tokalon pudrası sa
yesinde cazip ve sevimli bir güzelliğe 
malik bir len temin ediniz. 

Sayfa t5 

FOSFATiN NECATi Çok kıymetli bir bebek gıdasıdır. Bununla bes

lenen yavrular tombul, lruv~etli ve neş'eli olur. 

ARADA BÜYÜK FARK VAR 
Pertev çocuk pudrası; şimdiye kadar hiçbir brnzerı tarafından takli<f 

edilmemişUr. Bu pudranın, en bDyOk meziyeti bilhassa çocuk cildleri 

iç.in hazırlanmıı olması ve terkibinde tahriş edici hiçbir madde 
bulunmamasıdır. 

PERTEV ÇOCUK PUDRASINI 
Şişman vDcuUu yaşlı kimseler de kullanmnktadırlar. Vücudun iltivala

rında ve koltuk altlarının plşiklerlne karşı bundan daha müessir bir 
pudra henOz keşfedilmemf ştlr. 

Onu diğer adi (Talk Pudra] ları ile karışbrmaymız. 

Nafia vekaletinden: 
Diyarbalurdan Cizreye doğru inşa edilmekte olan hattın kırk ikinci kilometre

sile altmışıncı kilometresi arasındaki üç üncü kısım inşaat ve ray ferşiyatı kapa
lı zarf usuliyle münakasaya konulmuştur. 

ı - Münakasa 26/1/938 tarihine tcsa düf eden Çarşamba günü saat on beşde 
Vekaletimiz Demiryollar İnşaat Dairesin deki Komisyon odasında yapılacaktır. 

2 - Bu işin muhammen bedeli 750,000 yedi yüz elli bin liradır. 
3 - Muvakkat teminatı 33,750 liradır. 
4 - Mukavele projesi, münakasa şartnamesi, Bayındırlık işleri genel şartna

mesi, vahidi kiyasii fiat cetveli, fenni şarlname, ahşab Traversle ferşiyat talimat
namesi, Çimento normu, Telgraf hattı şartnamesi, plan ve profilden mürck.kcb 
bir takım münakasa evrakı otuz yedi buçuk lira mukabilinde Dem.iryollar inşaat 
dairesinden tedarik olunabili:-. 

5 - Bu münakasaya iştirak etmek istiyenler 2490 numaralı arttırma, eksiltme 
ve ihale kanunu mucibince ibrazına mecbur olduklan evrak ve vesaiki ve bilu
mum nafia işlerini veya demiryolJar inşaat işlerini yapabileceklerine ve bir d~ 
fada en az üç yüz bin liralık böyle bir iş yapmış bulunduklarına dair Nafıa Ve-
kaletinden verilmiş 938 senesi 1çin mute her müteahhitlik vesikasını mezkur ~ 
nunun tarifatı dairesinde hazırlıyarak fia t teklifini havi mühürlü zarflariyle 
beraber bir zarf içinde 26/1/938 tarihınde saat on dörde kadar makbuz mukabi
linde Demiryollar İnşaat Dairesindeki Komisyon Reisliğine tevdi etmış olmalan 
lazımdır. cl47> 

1 lnhisarlar U. Müdürlü~ünden: 
~--------------------~ ı _ Şartname ve nümunesi mucibinc-e 20X25 eb'adında 10.000.000 adet mantar 
pazarlıkla satın alınacaktır. 

11 - Pazarlık 24/1/938 tarihine raslıya n Pazartesi günü saat 15 de Kabataıta 
Levazım ve Mübayaat Şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

III - Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen şubeden alınabilir. 
IV - Eks:ltrneye iştirak etmek istiyenlerin mantar nümunelerini münakasa 

gününden 5 gün evveline kadar İnhisarlar Levazım ve Mübayaat Şubesi Mü
dürlüğüne vermeleri lazımdır. 

V - İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte 1o 7,5 güvenme para-
larile yukarıda adı geçen alım komisyonuna gelmeleri ilan olunur. c817h 

SELANIK BANKASI 
THis tarihi : 1888 

• İdare Merkezi : İSTANBUL (GALA'!'A) 

Türkiyedeki Şubeleri : 

İSTANBUL (Galata ve Yenicami) 

MERSİN, ADANA Bürosu 

Yunanidandaki Şubelıdri : 

SELANiK - ATİNA 

• 
Her nevi banka muameleleri 

Kiralık 

on Posta 
Yevmi, Slyast, Havadis ve Halk gazetesi 

Yercbatan, Çatalçeşme sokak, 25 

ISTANBUL 

Gazetemizde çıkan yazı ve 
resimlerin bütün hakları 

mahfuz ve gazetemize aittir. 

ABONE FIA TLARI 

1
1 6 3 1 

Sene Ay Ay Ay 
l Kr. Kr. Kr. l;r. 

TÜTIKİYE l 1400 750 40Q 1511 
YUNA~İSTAN li:!340 12:?0 710 271) 
ECNEBI 2ı0J 1400 hOO 300 

Abone bedeli ı;tşirdır. Adres 
değiştirn;.ek 25 kuruştur. 

Gelen evrak geri verilme%. 
lli.nlarclatt mea'uliyet alınmaz. 
Cevap için mE>ktublar:ı Hi kuru§luk 

Pul ılavesi lazımciır. 

························ı 1-'osta k~ausu : 741 İstanbul 
TclgTaf : Son Poııta 
Telef on : 20::!03 

-

ASiPıN KENAN 
Romatizma ağrılan 

için en iyi ilaçdır. 

--• DIŞ TABİBİ ~-.. 

RA T}P TÜRKOGLU 
Sirkeci : Viyana oteli sırası. 

No. ~ll, Kat 1 de berglln öğleden 
sonra saat 14 den ~I} ye kadar 
hastaları kabul eder. 

~-------mmı ____ , ,..._. ____________________ ..,. 

DOYÇE ORIENT BANK 
Dresdner Bank ŞubeaJ 

Merkezi: Bertin 

Türkiyedeki ıubeleri: 

Galata - İstanbul - İzmir 
Deposu: 1st. Tütün. Gümrüğü 

·le Her türlü ban..fıa İfİ * 



lti :!ayra SON POSTA 

Hastalık, ölüm ve pislik getiren fare'lerl 

ile O z 
Macun ve buğday şclı-linc:e olup büyük ve küçük 

her nevi fareleri, sıçanları derhal öldürür. Tesiri 
kat'idir. F arcler kokmaz. 
Buğday nevilerini serpmelidir. Macun olanlarını 

yağlı bir ekmeğe ve herhangi bir gıdaya sürerek 
farelerin bulunduğu yerlere koymalıdır. Kutusu 25, 
ikisi bir arada 30 kuruştur. .. 

ÇAGLAYA 

VE DERHAL 
A 

HAKiKi VALDA 
PASTillERİLE TEDAVİ OLUNUZ 
ÖKSÜR Üt<, GRİP, 80GAZ 

HASTALIKLARINDAN SİZİ 
KORUR VE TEBAVİ 

EDER ' 

Çok zengin 
Bir ~ayı hazırladı. 

4 Sayfa 
Ayrıca bir örnek paftası ile 

Kolayllk-Şıklık 

'da 

He• t•ıd•n ••••• kolertılı •••· 
,.,. .,.,. merakhıı B•)'anlar. oAl•f' 
!çltt r•P•l"''f elu bw aulO•-••· 
lotlerı glyarelt ftkltiı tla tetnlfl •I· 
M•f °'""••· H•lutw lnceltfr VI· 
cud•" tetıaeGlll..O dGıollır •• o 
t•dltl 1ı-hll•r4• lıil• ket 'lnu 
ı.e,....aa ....,.u: 7 ti 1 ıı..•·· ll•h•••· ..... , .... , .. " ... 

llTueut., a.roitu 
Thel -rdaıu 12 Ne, hı. 

Malaz•,..•• ziyaret edı..lz •'"J• 
ti llo.lw tarlfetnlıt loletitılr. 
,.,, ................. ,Ok ..... 1111 • 

Büyük fedakarlıklarla celbine muvaffak 
olduğumuz meşhur rakkaseler 

Mısırlı A M t R A c E M A L 
ve s u D A N L 1 z E v N E p 

Yarın akşam ıeanslarına başlıyacaklardır. 

1
BÜTÜN TÜRKIYEDE EŞ 1 OLMAYAN MODERN 

aa 

ECMUASI 

En değerli muhanirlerin ilmi, felıcfi, edebi, Sıhhi, Mimari, Tuihi, Fenni, Çoğrafi, Askeri ve 
Spor yazılarım ihtiva ederek en nefis kağıt ve zarif bir tabı ile pek yakmda çıkıyor, Herkesi 1 
~'~'radar edecek olan bu mecmuayı ubır11zlıkla bekleyiniz. İdarehanesi: Poıtahane arkaaı 
B et Hanı 28 No Telefon : 2J125 

ö aUrenler• ve 
g öğUa nezlelerlne KAT AN BAKKI E.KBEM 

Jlsri 

VE 

kadın c°'zelliği 
ve 

müsabaka salonlarında 
MO TA ZARATI 

Venüs Kremi 
Venüs PudraF 
Venüs Ruju 
Venüs Alhğı 
Venüs Kirpik sürmesi 
Venüs Briyantini 
VenUs Kolonyası 

Veniis müstnhzaratmın gayet saf, temiz ve pahalı maddelerden ya -

ır il" T ·f · ~ an arı emız 

Birinci ıahile 400 kuruı 
ikinci •ah:lc 25G » 
Üçüncü ~ahife 200 » 
Dördüncü ıahile 100 » 
iç sahifeler 60 » 
Son ıahile 40 » 

Muayyen bir müddf t zarfında fazla
ca mikdarda ilan yaptıractıklar ayrıca 
tenzilatlı tarifemizden istifade ede
ceklerdir. Tam, yanm ve çeyrek sayfa 
ilanlar için ayrı bir tarife derpi§ 
edilmiştir. 

Son Posta'nın ticart fianlanna aid 
işler için şu adrMıe müracaat edil
meiidir: 

bincılık Kollektff Şirketi, 
K&hramanzade Ban 

An.k.ara caddesi 

'-------------------. .J _____ , 

Niçin daima te cib ediliyorf 
Çünkü "~ 

EvYelki gün soğuk almıftı, 
dün yatıyordu, bu sabah 

dipdiri ayağa kalkb 

GRİ PİN 
Bntün ağn, sızı 

ve aancılan 
dindirir. 

GRiPİN 
Soğuk al21nlığına, 
nezleye, gripe, di~, 
bel, sinir, adale 

ağrılarile romatiz

maya karıı bilhassa 

müessirdir. 

~-· "-'"~ 

GRİP·~ 
1 

Tecrübe e~ 

_lc~bında günde 3 kaşe allnablllr. . 
Taklıtlerınden aakınınıı ve her yerde ısrarla "GRİPIN,, iateyinil' 

Soğuk algınlığı - Nezleye karşı 

PASTiL ANTISEPTll 

Teneff Us yollarile geçen hasta: 
hklara karşı koruyucu, tesirt 
kat'i pastillerdir. Nezle, broıt' 
şit, gr; p ve boğaz rahatsızllk· 
larmda, ses kısıklığmda pek 
faydahdır. Botun eczanelerde 
bulunur. 

INGILIZ KANZUK ECZANEsJ 
BEYOGLU • İSTANBUL 

ADEMi iKTiDAR • 
ve BELGEVŞEKLİÖİNE. KARŞI 

HORMOBiN 
Tabletleri. Her eczanede arayınız. (Posta kutusu) 1255 HoruıobİO 

Galata İstanbul 

p A T 1 
iç ve dı~ buur memelerinde, basur memelerinin her türlil 
iltihaplarında, cerahatlenmi~ fistüllerde, kanayan basur JIJO"' 

melerinin tedavisinde daima muvaffakiyetle şifayı temin edet• 

pılması ve cildler için sıhhi ve en kıymetli unsurlan ihtiva etmesinden bü

tün dünya teşhir ve müsabaka salonlarında müttefika!l beyanı tebrik ve 
tnkdir edilerek daima en büyük mükafat ve altın madalya!ar verilmiştir. 

Ömrünüz.Un sonuna kadar bir Venüs gibi genç, güzel \'e cazibeli olmak is • 

terseniz, şayanı emniyet ve itirnad Venüs müstahzaratını dalına kullamnız. 

Memleket diiş.üncesi ve halkımıza hizmet maksadile Venüs müstahuratını 

kıymet ve dcğerlerile mütenasib olmıyan ucuz fiatlarla satılığa çıkarmak -
tan müessesemiz miiftchirdir. 

Nu,.eddin Evliyazade, Eczayı kimyeviye, Alitı Tıbbiye ve İtrıyat depo-

Son Posta Matbaası. 

Neşriyat Müdürü: Selim Ragıp Emeç c! R O F 1 L A K S 1 ~ 
. S. Ragıp EMEÇ ... • .., ... . 

SAHIBLERI: A.. EkTea UŞAKLIGlL Belsoguk1ugu ve F reng. en korur. 


