
ULA imi 
D 1 L 1 

Yazı işleri telefonu: 20203 SALI 18 - İKİNCiKA.NtJN 1938 İdare işleri telef onu: 20203 Fiatı 5 kurut 

@u(garistanda Türklere! 'i3 A;;e;:;d;m.;~nd~:;;;kes~ieri 
karcı tazvik dinmedi fırl~~arak babası?ın 
""< ~ ·~- ka tılıne ateş etmıye 
Meselegi elıemmigetle ele alan Parti başladt 
Grupa dün lıükiimetten izalıat istedi 

liari,... •. 
~~e \Tekili Rii§tü Ara.& Meclis 

kiiraüsünde 

Bulgar hükômeti yeni 
vidlerde bulundu, 

tatbikat bekliyoruz , 
Hariciye Vekilinin beyanatı ---. 

" Bulgaristanla münasebatımızda müessir olacak 
amillerin başında Türklere yapılacak . nıuame.e 
belli ba~lı esaslardan birini teşkil etmektedir., 

Ankara 17 - C. H. P. Meclis grupu hu- hamınül edim ez tazyikler altında varı
gün saat 14 de Antalya mebusu Dr. Ce- nı, yoğunu at\\rak Türkiyeye gelmek is
mal Tuncanın başkanlığında fevkalade tediklerini, böyle blnlerce Türk aileleri
bir toplantı yaptı. nin yok pahasına mal ve arazisini sattık-

Bolu mebusu İsmail Hakkı Uzmay söz tan sonra hicret intizarile elinde kalan 
alıp fırkaya vermiş olduğu takrirı izah birkaç parayı da bitirip manen ve mad
ederek Bulgaristandaki Türk ekalhyetle- deten sefil bir hale geldiklerim anlnta
ri hakkında fena muamelenin devam et- rak bunlann bu elemli vaziyetten bir an 
tiğini ve hala Türk mekteblerine türkçe evvel kurtarılması için ne gibi tedbirler 
hurufatın girmediğini ve Türklerin ta- (Devamı 10 u~ sayfada) 

Ağır surette yaralanan katil, 
" Çocuğa bu işi öldürdüğüm 
adamın akrabası yaptırttı,. diyor 

Katil çocuğun ifadesi : 
" Kurşunları öldür
mek kasdı ile attım. 
Ne yazık ki herif 
ö:du sandım da 
ateşi kestim 1 ,, 

Çoculı inkar ediyor: «Hayır, ben babamın 
oaiyetini yerine getirdim!» 1.E=:=::=:==::==:=:~ 

I 

Çinlile_r dün de ilerliyerek 
Büyük Millet Meclisi "Son Posta,, Plll Şam mektubları iki şehri geri aldılar 

1\11 1 El cezire valisini .a.vıarta kadar ta ti yaptı Japonlar Çini ikiye parçalamak ve bu iki parçayı 
D Fransız 1 ar , biribirine düşütmek istiyorlar, Almanlar Japonlara (:ıı 1-Ialk Bankası lliyihası görüşüldü, Berç Türker fazla ilerlenıemelerini tavsiyeye başladılar 
l fyon) Esnaf Bankasını telmih ederek bazı tavsiye- dagv a kaldırmışlar Londra 17 (Hususi) - Çin kuvvetleri Çin kuvvetlerinin yeni bir ileri harekct-
erde bul d Jkh d V k ·r k d• · e cevab verdi Wuhu istikametinde taarruza geçmifler- te bulundukları da bildirilmektedir. 
~k Un U. Sa e ı 1 en ısın . . . . dir. Çin tayyareleri Japon mevı.ilerini Hançeu 17 (A.A.) - Çin telgraf ajan-

~ecı· ~r1. 17 (Hususi) _ Büyük Millet 1937 mali yılı büdcesinde 84 bin liralık Şam, 14 (H.~susı rnuhabınmız ~a - şiddetle bombardıman etmi~lerdir. .çı bildiriyor: Çinliler, Tsimpou hattı bo-
bı>ıa:1 bugün Hilmi Uran'ın reisliğinde ınüııakale yapılmasına, muhasebei umu- zıyor:) -:- B_ugunl«:,rde burad~,. m~ - Diğer taraftan Yenchow istikametinde (Devamı 10 uncu ıaf/fada) 
~:~VaLn u M-d-ı-·- D ııı·-~~,t~> ~~~~rm~~~~~~n·----~---------~----------~ Al ar mum u ur ugu evomıı , .... -:ıı • • dik! . . .. 

Et fiatları hakkındaki 
karar halkı sevindirdi 

kaıar çevır erıru gosteren bir skan· " Son Posta ,, nın Mısır mektublan : 
dal dillerde dolaşmaktadır. Günün baş-

t,f İclis dün de Tramvay Şirketinden alınan paralann 
stanbulun imarına t hsisi lavıhasını kabul etti 

IJeıed· b,. ıye lıühumetten t 
<ı ~s .. 

(Devamı 10 uncu sayfada) 

Beş yıllık plan 
ikn"lal ediliyor 

Ankara 17 (Telefonla) - Birinci 
beş yıUık endüstri planının tatbikatı ik 
mal edilmek üzeredir. En mühim en -
düstri grubuna dahil fabrikalardan i -
kincisi olarak Süper Fosfat ve zaçyağı 1 

(Devamı 10 un.cu sayfada) ..... .......................... ·-············· ............ ... 
iç· Ut fabı ikası inşası 

1
" Yardım isteyeceh ~ 

• %kar 1 ~va ~ 7 (Hususi) - İstanbul t 
İstanb ~ Şırketinden alınacak paraların 
!t kan u Şehrinin imarına tahsisine da
tiişuıın~~ layihası bugün Meclisde gö -

r- ' 
J [Tarihe geçen] 
' iki pazarlık 
j 1 • Bir kaleye mukabil 

ı..ı Ve kabul edilmiştir. 
llalk 

' bir genç kız 
1 2 • Bir aşka karşılık tt f 'Ve kasaplar memnun 

2-uş Uc ıatıarının kilo başında ı O ku -
lniisteh~~~tılması etrafındaki kararlar [ 
~Vindi~ ~ de, perakendeci esnafı da r 
l>an ka ıştir. Perakende et satışı ya-

1 bir şehir 
1 

saplar· 
t t:-Bu ··· 

tin b' gunkü et fiatları pahalıdır. 
Olduğu~~ .naliyet fiatı esasen yüksek 
2llak an eti pek ·· ,. b" k. 1 t lay1z B · ~ cuz ı ır ara sa • Bugün Ankaradan dönecek olan 
~apı.Yoru · u se~eble de tabii az satış Muhittin Üstündağ 

~ 1 Et · ........................................................... _ 
lı fıatıa 
ii~Uz1aınası ~?~h kilo başına on kuru'l 1 Ttirkiyede bugünkü hayat l 

ıç olma ızı de memnun etmiştir. O - S ı 
de ~ıziın zs.~ .~at~~ a~tacak, o nisbette P L 1 
tedırıer. Yuzumuz gülecektir.> demek- Resimle bir polis memurunun bü-

<Devam 1 1 O uncu. sayfada) 

tim hayatını gösteren bu şayanı dik
kat röportaj 9 uncu sayfarnızdadır. 

Bu genç kız verilir ve bu 
aşk feda edilir mi ? 

Tarih bu sv~.llere cevab verdi, 
yeni tefrikamızda 

verdiği cevablan ıize anlatacak 

1 Oç boz atll 1 
Yakında başlıyoruz. 

Mısır Krall ülemaya damştı : "Şu 
peçeyi kaldırsak nasıl olur?" 

Kadınları perde arkasında tutmakta ısrar eden Mısır 
üleması " Olamaz ,, dediler ve bizim tarihimize aid 

asılsız bir de hikaye anlattılar! 

Mısv Kralı Ma;6öte FG1'Ukla evleucek oıa.Rı Pre~ı: r<.na• -l!iğu• viı• çat 

kıymet« ve tarihi bir eur olan bu peçeyi takacaktır 
(Yazısı 10 uncu sayfada) 



2 Sayfa 
~--

Her gün 
Celal Bayarın kalbi ve 
lstanbul halkının hayatı 
- Yaz.an: Muhittin Birıen -

f'E=' debiyattan ziyade madde üze

~ rinde konuşmayı seven Cclfıl 
Bayar, Ankarada İstanbulun etini ucuz
latmak için yapılan içtimalar lirasında 
söz alarak, et tücearlanna knrşı bir iş 
nutku irad etti. İstanbulda etin pah alı 
oluşunun sebeblerini tedkik ederek bu 
pahalılığı hafifletmek üzere bir takım 
kararlar alan devletin bu kararlara var· 
mak hususunda neler düşündüğünü izah 
ederken, İstanbuldaki pahalılığa fşaretle, 
diyor ki: 

SON POSTA 

Resin-fi M al(c{e: X Karar vermek kafi (/eğ:?, yapmak 

İkincikanun 18 

,,. ısası 

Ankara 
Şehir tiyatrosu 

E. T:ılu 
a• rr==\\ ün gece Ankaralılar, 

l.!:::JJ evinde Ankara Şehir tiY8 
'lk ·1.' · "tt'ıler }la' sunun ı temsı mı seyre gı · 

nın soğuk, yerlerin eriyen karlnrlaoste 
olmasına rağmen bu ilk temsile 6

1 
len fevkalade rağbet, Dnşşehir ha. 
tiyatro ihtiyacını ne vakittenberid~~ 
zaruret halinde hissetmekte bulun 
na en kuvvetli delildir. ; jl~ 

cEt, başlıca gıda maddesi olduğuna gö
re, bu manzara yalnız hükumeti deği!, 
vicdanları da alakadar eden bir mevzu
dur!:. 

Halk partisi, Ankara Halkevınıtı 
gelenlerile elbirliği ederek, Be!e<fü'e };!~ 
isi Tandoğan'ın da anlayışlı ve çolc ıa 

· metli yardımı ile Ankaralıların bil ~a 
türel ihtiyaçlarını esaslı bir surette ğf 
şılamış olmaları yüz bin teşekkür ~Bf 

Ankara Şehir tiyatrosu, başında d 
Rıza gibi ehil bir san'at üstadı v~ ~ııf)~ 
sunda Şadi ve Feriha Tevfik gıbı 
sek kıymeUe san'atkarlarla fi'len t~ 
kül etmiş ve işe başlamış oluyor. ~ 

Demek oluyor ki, fakir sınıfı nüfusuna 
nisbetle çok fazla olan İstanbulda etin 
pahalı oluşu, Celal Bayarın vicdanını 
sızlatmış, memlekette gıdaya ve refaha 
herkesin hakkı olduğunu düşünen bir 
devlet adamı sıfatile, istiyor ki, sade ken-

ii kalbi değil, bu manzara ~arşısında 

tüccarın da kalbi rikkate gelsin ve hük\ı
metle birlikte onların da vicdanları sız

La.Sın. Bu, bir hükfımet reisinden geldıği 
zaman, çok güzel ve kalbleri hare.kete 
getiren bir jesttir. 

* 'Omid edelim ki, Celal Bayarın kalbin- , 
den gelen bu vicdan sesi, tüccar1arın da 
kalblerine işlemiş ve vicdanlarını titret
miş olsun. Fakat, İstanbul nüfusunun bu
günkü servet vasıflarını çok yakından 
tanıyan, İstanbulun bilhassa Türk nüfu-

sunun ne derece himayeye muhtaç bir 
halde bulunduğunu birçok defalar göz
önüne koymaya çalışmış bulunan bir fi. 
kir adamı sıfatile söyliycbillriz ki Celal 
Bayarın sade kelimelerle ifade ettiği bu 
duygu, İstanbul halkını minnettar ede
cektir. 

1Stanbu1 halkı, bilhassa tarihi debde
besini zaruret neticesinde kaybetmiş b;r 
şehrin fakir ve muhtaç kütleleri, bu söz
lerden sonra, Celal Bayarm kalbini ken
disile beraber hissedecek ve bununla bü
yük bir teselli bulacaktır. Eminiz ki, Ce
lal Bayar, bu kalb ve bu vicdan ile İstan-
bulun derdlerine alakadar olduğu za
man, elbet, bunun arkası gelecek, ilk a
dım olan etten sonra, İstanbul halkını 
sevindirmeğe yarar daha birçok şeyler 

yapılacaktır. Elverir ki, Başvekil, istan
bulun derdini bilsin ve kalbincfo bu der
de ortaklık etmek duygusu bu kadar de
rin ve samimi bir şekilde harekete gel
miş olsun. 

Sabahkyin uyandığımız zaman o gün başaracağımız iş1er Günün programını tatbık edemiyen kimse haftanın, ayın, 
için kafamızda bir program yaparız. Fakat giyinip te sokağa yılın programını da tatbik edemez. Karar vermek kafi dcğil-
çıktığımız zaman bfrçok kayıdlar elimizi, kolumuzu bağlar, dir, yapmak lfızımdır, göz düşünceyi görmez, esere bakar, 
tasavvur ettiğimiz programı tatbik etmekten bizi meneder. onu görür, onu alkışlar, söze değil, fiile ehemmiyet verin:z. 

r --~~~~~~~~~~~~~~~~~~:::~ 

l ____ s_o ___ ~ __ A_~_.._A_~_~_O_N __ D_A_~_J 
Kadın şapkalarının 
Aldığı son biçim 

Şaşmayınız, i§te yeni şapka model
leri, gördüğünüz garib şekli alınış bu
lunuyor. Kadın zevkinin, b in bir türlü 
tezahürlerini gösteren bu şapka, şimdi
den bütün Avrupa moda alemini sar
mıştır. 

Kontes olan "karısını döven 
Baron bir koca 

Vücudün iri olduğu için 
On sekizinci asırda yetişen 11ıcşhıır 

Fransız aktörlerinden Gillet ile Dtı
goyan iyi dosttular. Gillet'nin vücudü 
çok iri ıdi; Dugoyan da ikide bfr Gil
let'nin iriliğile alay ederdi. Bir gün 
bir nazırın yanında idiler. Dııgoyan, 
nazıra hitabla: 

- Sizden bir şey rica edect>kt k, de
di, hayı,anat bahçesindeki fil ölmüş; 
Gillet, onun yerine geçmek istiyor, 
bu i§e tavassut etseniz. 

Gillet dostunun bu 8ÖZÜnc çok k"ız
dı. Düello teklif etti. Düello sahasın
da. buluştular: Dugoyan hemen G;z_ 
let'ye krıştıı. Cebinden çıkc:rdıği bir 
tebeşirle Gillet'in ceketinin. önüne 
bir toparlak çizdi: 

1 Uzun bir hastalıktan .kal.Kara.k neka-

1 

hat devresine giren Gandi, Bombay -
da Yuhu plajında, Hindlilerin m~bur 
oyunlarından birini oynıyarak vakit 
'eçirmcktedir. Gandi 68 yaşında bulun 
maktadır. 

- Senin vücııd ıin iri olduğu. için. I Bütün /ngiltere11i alakadar 
dedi, bu da'reden dışarıya ıurıırsam ::7 

sayılmasın! edeı goril 
*- -· M ı. Mok hastalanmış .. İngiliz gazeteleri 

er:lebe t;ıyı;are f le bugünlerde beynelmilel mühim hadi • 

Gidip ge. en laleli.eler !:.attan ziyade Mok'un hastalığile meş -
Anl"n"ka hu"' kt' met' 1 d ı;ul olmaktadırlar. Mok Londrada doğ-.. ı ı geçen er e ga - . . .. 

r!b bir istatistik neşretmıştir. Bu bta- muş ve h~y~anat .~çesının en guzel 
;:stiğc göre Birleş"k Amcr ka hüktl _ ve en zeki bır gorilıdir. Herkes bu hay-
.netleri mekteb tal bel d 312 . vanın sıhhatilc alakadar olarak hasta -

e erın en sı , • .d. . h kk d d kto 1 tayyare sahibi bulunuyorlarmış. Bun - Jıgı~. ?ı ışı a ·ın a 0 r arın neş • 

Karısı Kontes Zesenyi dövmek suçilc 
Peşte ceza mahkemesine verilen avukat 
Baron Tobor Kollesin muhakemesi gizli 
olarak görülmüştü. Mahkeme kararını 
teThim edeceği zaman kapıların açılma
sını emredince suçlu avukat birdenbire 
yerinden kalkarak karar tefh•minin de 
gizli olmasını istemişti. Reis bu talebı 
kabul etmiyerek kapıları açtırmış ve ka-* nsını dövüp bir çok defalar da evind.! 

!ardan 90 nı her gu" t d 1.• k rettıgı raporları okwnaktadır. Hemen n o ur u.-. an uza • .. İ gil" 1 
Yerlerden tavyarc ·ı kt bJ . ııergun o muazzam n ız gazete e -

" erı e mC' c erme . d M k . . b. .. t d f 1 fstanbulun bugünkü halini iyi~ tasvir bapseden suçlu avukatın dört ay hapis, 
edebilmek için bu şehrin eski devirlerin- üç sene de medeni haklarından mahru _ 
de göze çarpan bir hadiseyi hatırlatalım: miyet cezasına çarptırıldığını tefhim et
Eskiden İstanbulda büyi.ık konakla: var- mişti. 

gelip giderlermiş. nn e o ıçın ır su un an az a yazı 

B 1 d b ... h b h k bulunuyor. un ar an ırısı er sa a me tc • .. . ... 
be gelmek ir" 180 k"l 1 f Mok oksuruyor, Mok nezle olmuş, 

~m ı omc re mesa e M k b .. b. d. M k . 
katetmekte, akşamlan da ayni yolu 

1 
°b. likugdun.

1 
.. ırl şey y:;ne ı. Mo çayı-

dı. Sarayın etrafındaki kul zenginlere Suçlu avukat müdafaasında karısının 
aid olan bu konaklann bir zamanlar pek alkolik olduğunu ve sarhoşluk halinde 
büyükleri yapılırdı. Bunların sahibleri hemen her gün bir çok eğlence mahalle
ölüp veya nikbete uğrayıp bu konakları rinde skandallar çıkardığını şabid ile is
ayakta tutamaz hale gelince veyahud sa- bat ettiği gibi, dövmek hususunda da yal
ray artık o eski serveti dağıtamaz olun- nız kendisine tecavüz ettiği zaman mü -
ca, bu konaklar da birer birer düşer ve dafaa için bir kaç tokat attığını söyle -
bunlardan bir tanesinin yerine bütün mişti. Mahkeme suçlunun bu müdafaa
bir mahalle kurulmuş olduğu göı ülürdü. sını nazarı dikkate almıyarak mahki'lm 
işte, bugünkü İstanbul da, bastanbaşa, etmiştir. 

yapmakta imiş e ır e ı aç arını ıyor. ok yalnız 
Amerikan t l b 1 · d 1404 .. pirinç yiyor vesaire ... Yaıııbaşında bir 

a e e erın en nun k f d kil"dl" b 1 h kad 
ellerinde ta·vva ' ·ı tl • a· 1 - ·a es e l ı u anan ayat ar aşı "" re pı o ugu ıp o M b- ük b" _ .. d 
ınası olduğu da ic;tatistikde zikredil - okylnkal udy 1:: teessd~ ıçınMek' pabr -
mektedir ma ı ar an mutema ıyen o a a-

. kıp duruyor. Biraz iyice görünce se -

ispanyada yüz sene evvel v inçten takla atıp gülüyor. 

cereyan eden dahili harb Holanda veliahdi kız mı 
.. ~ir F:ansız gazete.si. cKralcıla~la oğlan mz doğuracak? 

bu konaklardan biri oldu. Sarayla bera
ber o da düştü. Eski nüfusunun yansına 
yakın bir kısmını kaybetmiş olan şe

hir, her tarafta harab bir manzara arze
diyor. Bu şehir ve bu nüfus devletin 
hususi bir yardımına, hususi bir dikkatine 

mutlaka muhtaçtır. Yoksa şehir ve ken
disine ancak ucuz üQretli amelelikten 
başka iş bularnıyan nüfus, düşmekte de
vam edip gidecektir. 

İşte, bilhassa bundan dolayıdır ki, Baş
vekilin İstanbul için halis samimiyetle 
fitriyen sesi, bütün İstanbul halkının 
•• albinde derin akisler yapacaktır. 

Muhittin Birgen 

Mülkiye müfettişleri direktif istediler 
Muhtelif beled~ye işleri etrafında 

tedh."ikat ve tahkikat ile meşgul olmak
ta bulunan Dahiliye Vekaletı müfet -
tişleri devam edecek mesaileri hak -
kında T)"' ıiliyc Vekaletinden yeni di • 
rektif ve talimat istemişlerdir. 

Dahi1tye Vekaletınd~n bu hususta 
gelecek cevabdan sonra teftiş hcy'eti 
reisi Tevfik Talatın şifahi bazı izahat 
vermek üzere Ankaraya gitmesi muh
temeldir. 

Yer yüzünde ne kadar 
telsiz istasyonu çalışıyor? 

hukumetciler arasındakı Ispanya dahı -ı .. _ 
1i muharebesinin son havadislerini• neş B~cr~nle~e ~ogu!"3cak ?.lan Holan -
rediyor. Mevzuubnhs 1837 senesindeki da \ eliahdı Juliana nın dunyaya kız 
İspanya dahili harbleridir. mı, oğlan mı getireceğini anlarn~k ü • 

Son neşredilen bir istatistiğe göre Kralcı _ son haberlere göre _ Sara- zere kendisine müracaat edilen Ingil -
bütü::ı dünyaya telsiz mevceleri gön _ gossaya hücuma hazırlanıyorlar. Güzel terenin tanınmış müneccimlerinden 
deren 35.700 istasyon çalışmakta i - kadınlar sanki sarayda bir merasime gi Petulengro: 
miş. Gizli olarak çalışanlar, bu raka - diyor~armış gibi arabalarile müdafaa - Prenses Juliana kız doğuracaktır. 
ma dahil değildir. hattına gitmektedirler. Bir çok kimse- Prensesin, doğum tarihi, iki evHid sa -

Radyo ,mcvceleri veren istasyonlar 1 ]er de melhuz muharebeyi seyretmek bibi olacağını, ilk önce kız sonra oğlan 
:se bütün dünyada ancak ı 148 e baliğ üzere hareket etmişlerdir. Şimdiye ka- ~~cağını gö~riyo;:!..2~iştir. 
olmaktadır. Deniz ticareti. ayr1ca

1
dar Hükfımetçilenn elinde bulunan esir etmiştir. Şimdiye kadar kurşuna 

20, 300 ve havacılık da 6831 ıstasyonu I Madridde isyan çıkm1ştır. Arartona cep dizılmiyen yegane esir Generalin baba· 
meşgul etmektedir. hesinde General Pontuelon babasını sıdır. 

r 
İSTER i AN, 

İstanbulda çıkan gazetelerden birinin başmakalesinde 
dC.n şu satırları okuduk: 

c Yenicami ile avlusunu her taraftan boğan bina karışık
lığı bir kue ortadan kalkınca emin olmak lazımdır ki, bü
tün İstanbul derhal geniş bir nefes alacaktır. Şehnn bu su
retle nefes alınası tehlikeli bir hastalıktan kurtularak yüzle
rme kan, neş'e ve şetaret gelen insanlar gibi bütün varlığın
da bir değişiklik vücuda getirecektir.> 

i ANMA! 

mıyoruz, fakat ey okuyucu arkadaşımızın mübalağalı 

lediğinc sen: 

İSTER İNAN, t STER İNAN M Al 

L,------------------------------------------------------------

Rıfkı Atay'ın başkanlığında, Vedad ; 
dim Tör ve Dr. Süha ayarında tı)'~rfl 
nun gavam11.ına vakıf üyelerden mu I' 
keb bir edebi heyet, tiyatronun repeJ 

varını hazırlamaktadır. ..nin ıÇ, 
Cumartesi akşamki temsil, bu5-: . et 

tiyatro sevenleri tatmin, yarın 1~. 
haklı ümidler tevlid edecek bir mu 
fakiyet kazanmıştır. . ~ 

Yalnız, eski Türkocağı olan Halke:efıl 
şirin sahnesi çok dar olmakla, :ın f 
tiyatro tekniğine göre telif olun~uş 1-r 
yeslerin icablanna uygun değildır. rif 
üstlerin, bu darlık yüzünden jestle ; 
serbest yapamamakta olduklarını "etı~ 
nirlendiklerini sezmek, biraz dikk8 

bir nazardan kaçmamaktadır. IJ' 

Fakat, zaman meselesi olan devı~t 1. 
perasının inşasına kadar, Başşclı~i ti:r 
rosuz bırakmamak için, 300.000 lirB ., 

file, ufarak, sade, lakin modem teJa1lııır 
bütün icablannn uygun bir tiyatro b p 
sinın yapılması düşünülmekte oldll 
nu istibşar etmiş gibiyim. 

Filhakika, tiyatro san'atmın o~er~; 
gayri dram ve komedi şubeleri içın .. ç 
le bir binaya Ankarada şiddetle ibt!) 

vardır. 1~ 
~foS 

Sade Ankarada mı? 800.000 ntı d"' 
ikinci şehrimiz istanbulun hala, rn.e 9~. 
ni bir beldeye yakışır modern bir tı1}l~ 
rosu olmayışı ayıbdır. İstanbullu~ar d !1 
la, Rıdvan Paşa merhumun yaptır ·~· 
yarım asırlık ahşap binada tiyatro se 
rediyorlar. Ya, ? da olmasa iınış!. tr 

Hükumetin, Istanbulun imarına ~ 111 
sis edeceği söylenilen yüksek par~;ı 
nerelere sarfedileceği düşünülürken. ~ 
tiyatro binası ~üzumunu hatırhY8c ı
kimse, ileride şükranla yadedilmeyı 111 

hakkak ki tahtı temine alır. 

Zira, sosyetenin bugünkü telak~1~~ 
ne göre tiyatro, medeniyetin en oııe 
ölçüleri meyanındadır. bit 

Ankara bu hususta İstanbula güzel • 
örnek gösteriyor. Görmezlikten gelJll' 
yelim! 

-· ........ _ . ·~·"-·-~-~-~· -· /~ 
Taşra dan hastalar nasıl göne' erile~ır 

Taşra belediyeleri İstanbulda te 1,
vi ve hastanelerde yatırılacak hast~. 
nn listesini sıhhi vaziyetleri i]e be 1' , 
ber İstanbul belediyesine bildirec\i" 
lerdir. Belediye, bu gibi hastalar ~c , 
yer temin edecek ve aid olduğu. be :fJııJ 
diyeye keyfiyeti haber verecektıf· Jl' 
talar ancak bundan sonra İstanb t 
doğru yola çıkarılacak ve burada ~~ 
rudan doğruya hastanelere gelece1' 
dir. / 

-------------~~---------~ 
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Yeni mali kararlar 
İcra Vekillerince 

tasvib edildi · 

1 l Sabahtan Sabaha: 

E 
• lngiltere Akdeniz 

vaziyetini göz önünde 
tutuyor 

*** 

Mektebde tabanca 

.. 

Mersinde, Tarsusta müdürlerini, muallimlerini öldüren ve yaralıyan or
ta mekteb talebelerinin yürekler acısı hatırası henüz unutulmadan Konya 
Aksarayı orta mektebinde gene bir tabanca patladı. Riyaziye ·dersinden kı
rık numara alan bir talebe mekt<;b içinde hocasını önledi. Belinden koca bir 
altı patlar çıkardı ve atef etti. Zavallı muallimin eceli gelmemiş olacak. 
Kurşunlar tesadüf etmedi ve haylaz talebe tutulup cürmü meşhud mahkeme
sine gönderildi. Yaşı küçftk olduğu için ancak iki ay hapse mahkum oldu. 

Hadiseyi adi bir zabıta vak' ası şc klinde karşılamak yanlıştır. Bu doğru· 
dan doğruya bir talim ve terb:ye ,da \•asıdır. İlk ve orta mekteblerd~ buaiin 

takib edilen terbiye ve 'Ledtis sisl<> mi çocuğun içinde yetiştiği cemiyet ve 
aile hayatı ile bir seviyede dcğiWr. Maarif Vekaleti orta mekteb talebesi
nin harici hayatlarile mekteb idarelerinin, yakından alakadar olmalarını 

temin etmelidir. Görecektir ki ,·aracağı netice bu sınıf tahsil zümresi için 
talim ve terbjye sisteminin tamamile değiştirilmesini mecburi kaacalt bir 
fecaattedir. İlk ve orta mekteblerdc sıkı bir disiplin ihtiyacı vardır. Çocuk• 

ların hal ve hareket cebhe.t!t ~: · kuvvetli bir telkin ve terbiye ile takviye et· 
mck lazımdır. Sokak ve cemiyet ha,> .. ~ .,da onlan irfan sahibi centilmen 
birer genç olarak görmek ihtıyacmdayız. 

Aile muhitinde, sokak hayatında çok fena örnekler gören gençleri elı ta• 
bancalı, ağzı bozuk, her türlü cemiyet terbiyesinden mahrum bir zümre ol· 

maktan kurtaracak ancak devnm et tikleri mekt,.,blerdir. Onlar irfan ve ter
biye kazanmak için gittikleri mekte lılerde hocalarına piştov t')atlatırlarsa 

~ dışarıda ne yapmazlar? Biirhan Cahid 



c; o ~ P OS TA İkincikinOll _! 

Borsanın Anka raya nakli mali 
mehafilde iyi karşılandı 

Acentalar dün içtima ederek yeni vaziyeti görüştüler. 
işlerin tasfiye edilebilmesi için müddetin 1 Hazirana 

tehirini terr.P.nni etmek mevzuubahs oldu 

İstanbul un 
ticari vaziyet 

937 senesi içinde istanbulda 421 tica
reCıhane kapanmıştır. Bunlardan 201 ii 

Norveç vapuru kaptan 
22 bin liralık teminat 
vermeğe inahkUm edild 

terki tkaret suretile, 37 si . ahiblerinin Köstence limanında Yekta vapurunu ba-r suçlulardan belediye reisi ceınıılp 
-vefatı dolayısile, 3 ü mas, 17 si ferdi mü- tıran ve llmanımızdaJ? geçerken tevki! edi - ay evvel vefat etmiş olduğundan suÇb 
essese hatinden şirket hııline inkılap, len Norveç bandıralı Irenya vapurunun mu-' rinde mu11asebcci Nuri ile Hilseyln 
122 si şirket f~hi, 25 şi şirketin tasfiye hnkemesine dün sabııh İkinci Ticaret mah - yordu. 
haline girmesi dolayısile, 13 mües~e dr kemesinde devam olunmuştur. Mahkeme sn- Suçluların nhviyetlerl tesbit ed:ı, 
tacir iken esnaf haline diı mesi dol:ıyt - !onunda samiin &rasında Norveç sefiri ve ~onra mülkiye müfettişleri tnrnfınd 
sile kapanm~tır. Norveç konsolosu Dapkoviç de bulunuyor - zım edilen tahkikat evrakı ve vilAYe 

937 de bu kapanan 4'?1 ticarethaneye 1.-h 
mukabil 879 tkarethane aı;ılmıştrr. Bun- 1 Evvela sigorta şirketleri vekill söz almış 
!ardan 591 i ferdi müessesedir. 25 si sinı- ı ve teminat hükmünün Türk mahkemeleri 
sar, 263 ü de şirkettir. · tarafından verilmesi icab ettiğini söylemiş, 

936 da İstanbulda 419 tiraretaıhane 

1 

Yekta vapuru veklli de: 
kapanmış, 833 ticarethane açılnuştı. - cYekta vapurunun irtibat Umanı İstan-

B u. rakamlar iki şey ıösterlr; biri şu- buldur. Hakkımızı burada arrunamız Hızım -
dur: Istanbul, memleketteki umumi ik- dır.• demiştir. 
t d. i ki t t k.b ! Bundan sonra söz alan Norveç vapuru ısa ı n şa ı a ı edemiyerek hemen 
hemen hep olduğu yerde kalıyor. Ilall:m- vekili: 
ki ba!5ka şehirlerimizde ticaret derece ı «- Bu hadise bir salahiyet meselesine da
derece kuvvetli inkişanar ıöstermekte _ yanmaktadır. Evvelemlrde mevcud kanun -
dir. Onların inkişanarına mukabil İ!I. _ !arımızı da bu hi\diseye•tatbike imltAn yok

tur. Bu hfı.dise Montrö mukavelesinin ahk~tanbul ancak tutunabiliyor. 
Diğt>ri de ista nbulda, ticaretin yavaş mına da mugayirdir. Bizim Köstencede mu

yavaş ferdi te!lebbüslerden "irket t-eb- amele! kanuniye yapmadığımız iddia olu -
.. ..., 1 :1uyor. Dosyada meveud ibraz ettiğimiz tah-büslerine doğru inkisar etmekte oldntu-

dur. İnkisar ancak hissedilebilerek dert'- 1 klmname buna cevab teşkil eder. Yekta va-
1 pııru snhlblerl para vaziyetini nazarı dik -

cede zayıf olmakla berabt"r, vardır. Bu kate alarak h~dlsenin İstanbulda muame -
~ - - v k f J dak' 1 t b ı b da, kuvvetlenmesi temenni edilecek iyi , uncu 4 ı uının ·ı s an u orsas lesini yapmıştır. Çünkü orada bulamadıı.ı oir harekettir. 6 

İstanbul borsasının 1 Nisandan iti-Jizınirde de vilayet bakmaktadır. mali yardunı burada bulablllrdi.• demiştir. 
k - -· ·-·--· --·------ Sigorta veklll de : baren üç sene müddetle ve muva ka _ 1 Kaç acenta v ar c- Maddeler sarihtir. Bize teminat ver _ 

ten kapanarak ayni tarihde yenisinin Borsada 18 acenta vardır. İsimleri: Ekmek ,. ş ; n ,. mesi lazımdır. Hattfı İngllterede böyle bir 
Ankarada kurulması hakkında Bakan- Ahmed Nedim Kemal, Ali Fuad, Arıf t k:ıza yapan kaptan teminat vermezse ceza -
lar Hey' eti tarafından verilen karar 1 Etem, Benjamen, Vasi1aki, Ferid Fer - ya çarptırılır,» demiştir. Bundan sonra mah-
ckonomik ve mali mehafilde büyük had, Firuz Kapancı, Kerasyan, Ceras, be 1 c d . ye e 1 e 1 ' keme hey'etı muzakereye çekilmiş ve kısa a 1YCr1 bir mü1..akereden sonra usulü muhakeme &a-
rncmnuniyetle karşılanmıştır. Kara - 1 Zamgociyan, Marko Hayim, Mibuhas, nunlarına ve beynelmllel lctlhadlara daya-
rın bugün borsa komiserliğine resmen Muhiddin, Pek.mezciyan, Refik Selim narak. Norveç vapurunun ancak teminat ver 
tebliği beklenmektedir. oğlu, Şimşiryan, Takopulos, Ventura. E l dikten sonra hareket edebileceğine !tarar 

Borsa Meclisin in içtimaı Acentalar 5000 lira teminat verirler azı fırın arın tev} idi, vermiş ve teminat m!kdarının tayini için du-
Borsa Meclisi, dün borsa komiseri ve senede 500 lira dühuliyeye tabidir- büyük fınnların da tevsı·1• ruşmayı saat 16 ya bırakmıştır. 

İkinci celse 
ihsan Rifatın r iyaseti altında toplan - !er. Menkul kıymetler almak ve sat - d .. .. ·· l ·· saat- 16 da ikinci celsede sigorta şirket _ 
mıştır. İhsan Rifat. hükumetten henüz mak isteyenler acentalara müracaat e· ~ . uşun U uyor l•rl vektli mahkemeye beş adet sigorta pro-

re hey'etl kararı okunmuştur. 

Vilayet idare hey'eti kararındıt 
bl'!ediye memuru Hüseylnin isUhknltlr 11 
yan kimseler namına muhtelif ta.

1 
't 

sahte senedler tanzim ederek beledJ 
nesinden para aldığı ve belediye rel 

11 ile muhasebeci Nurlnin i\mir ve rneı11 b 
olınalan dolayıslle bu suçla aHi.kndnı' 
dukları blldirlliyordu. 

Suçlulardan Hüseyin: 
- Belediye lle halk arasındaki J1l~ 

alış verişlerde belediye reisi pa.zarıığı fl1 
dı. İstihkak sahlblerine paraları tıı 1 
verilmiştir. Senedler altındaki ıınııı 
istihkak sahiblerlnln imzalarıdır. ;ııı 
bir zaman sahte sened tanzim etın 
mlştlr. 

Diğer suçlu Nuri de : ıı 

- Benim vazifem para sar! evr111tıfl~ 
zlminin doğru olup olmadığma dik~~ ıı 
mcktlr. Senedle:in sahteliğinden ııen. ·e 
berlm yoktur. Amiri ita olan bcledı~e 
emir verir ben de paraları tediye e e 
Ancak bazı defalar ızabıtat belediye ıne't 
ru, ıstıhkak sahiblerl daireye kadıır ~·ıı1 
dikleri için paraları alır, götürür. ıes ı 
dı>r, senedleri de imza ettirerek barııı 
tlrlrdi,1> demiştir. 

· ce Mahkeme evrakın tedklkl ve 113 
hangi tarihde öldüğlinün tesbiti lçlıt 
güne bırakılmıştır. 

----~~~------------___..... 

lstanbul radyosunda guıel 
bir konferans emir almamış olduğundan dün Anka - derler. 1 Istanbul belediyesi ekmek işini ken- test.osu ibraz etmiş, bundan sonra limandan 

raya gitmem :ştir. Borsada spekülasyon esham ve tah- di idare etmek içm teşebbüse geçmiş 1 g'!len tezkere okunmuştur. Arkadaşımız Naci Sadullah bu s\:d 
Acen ta la r Birliğinin toplantısı vilat ta yapılmaktadır. Son zamanlar- bulunmaktadır. \Talı ve Belediye Re -1 Llma~ mü~urliığü Yekta va~urunun saat 19,30 ile 20 arasında 1stan~ul !:ıf; 
Acentaıar Bl·rıı·g·ı·, du··n saat 17 de da en zı'yade speku·· ıas'-·on U"nı' t'u·rkler - ısi Muhiddin Üstündag· İktısad l'vlü - ıııso t:ırıhınde Ingllterede inşa edlldığini ve d b k f ktir P 

J •• •• •• • vapura ehlivukuf tarafından 42 bin Ura kıy- sun a ir on erans verece · şt 
toplanmıştır. Bu içtimada hükumetin de yapılmıştır. Fakat 1938 müktıfatlı duru Asım Sureyya Ankaradaki te - met. takdir edildiğini bildiriyordu. Norveç va ransın mevzuu sc.stir. Uzun bir at11

11 kararı görüşi.ilmüştür. Bir k1sım acen-1
1 
istikraz tahvillerile Ünitürkl~.rin mü - masl~rmda b~ işi ~e alilkadar makam- ~urunun vekili teminat mlkdarı tayin edl - ma ve çalışma neticesinde ses haltlc1 

talar Ankara borsası açı~dıktan sonra ,badelesi kabul edildiğinden Unitürk - lara ızah etmışlerdır. lırken gemi enknzının da nnzarı dikkate a- ki bütün malumatı toplıyan _N_ acı ~11 h k 1 · d b" b' k l - l ı İsta b ı f l 'd · b l d" lı•masını ileri sürmüştür. ı:o orada muamele görmek için azırlı •

1 
erın e sa ıt ır ıymet a acagı ana - n u ırın arının ı aresı e c ı - y kt kili lah. ilk insanlardan bugune . 

1
,. 

• ,1 lk f• k . . e a vapuru ve : r11;, ,. 

)ara başlamak üzeredirler. Duyuldu - §ılmaktadır. Hükumetimiz her zam?n yeye gcçmce mı · ne ıs e mıek yıyebı- _ Ehil vuku! 42 bin lira kıymet takdir et- .. ses> in oynadığı rolü anlatacak, .ı .. ·il 
ğuna göre diinkü içtimada işlerin tas -ltahvillerimizin kıymetlerinin resane - lecektır. Fakat ekmek fiatlarının ucuz- miştir. Yekta her seferinde dört bin lira nav- ses ve musiki üzerindeki müsbet ç 
fiye edilebilmesi için borsanın 1 Ni - tini muhafazaya azmetmiş olduğundan !aması buğday fiatlarının ucuzlamasına lun getiren blr vapurdur. Vapurun kurtarıl- malarını, son asır Türk hanendcl~ 
sanda değı l ma:i sene başı olan 1 Ha- veni kararlarla bunları takviye evle • , lıağlıdıl'. Buğday fiatJarı ucuzlamadığı :mısmın da lmkfuu yoktur, demiş ve Türkiye Türk masallarına giren güzel ses · ' .. • ı· · · · · · • kd. d k kd b. .. 1 kibrit ve çakmak şirketinden her sefer içln ıfl zıranda kapatılması hakkında huku - me~!edır. Fakat şunu da ı1ave edelım .a ır e e mc e gene ır tenezzul o 

1 

(40721 lira aldığına dair mahkemeye bir mu- yelerini söyliyecektir. Arkadaşınııı e' 
met nezdinde temennilerde lmlunul - ki, Istanbulda borsa kapanmakla es - mı~acaktır. ltaveıe ibraz etmiştir. konferansının radyo dinleyicilerine ı. (. 
ması konuşulmuş fakat bu hususta bir ham ve tahvilat -satılmıyacak değildir. ı . _ıst~nbul belediyesi fırınları~ idare- Vapurda bulun.an ve _batan hamulenln sa li ve faydalı dakikalar gcçircr.e~ 11 

karar verilmemiştir. Arz karşısında alıcı olacaktır. Bunlar- sını elıne alınca, fırınları te\•hıd ede - 'hlbi de hamule i~ın temınat ıstemişdir. Avu- eminiz. 
Borsa ve göriilen işler cian başka borsada iş gören cober ve ku 1 cek, adetlerini azaltacak, büyük !ınn - katların uzun munakaşalarmdan sonra mah 

t . ·~· ı· . 1 d B k 'an tevsi edecekt'r keme: Limandan gelen tezkere ve ehilvulruf s k k" b E a stanbul borsası komıserlıgı kam - ısıyer er var ır. unlar da gere acen- 1 ı · raporuna nazaran Yekt avapurunun ancak a\lh t\a Y8 ŞY 
biyo ve nukud, menkul kıymetler ol • talar ve gerek kendi namlanna iş ya • 22 bin liralık kısmının tehllkede bulundu - t ·ı·" ıııtl . s• t • • • t En tanınmış Fransız ve ngı ı"' mak üzere iki şubeden rnürckkebdir. parlar. Esham ve tahvilfıt üzerine ya Jr ren iŞÇiSi ren ğundan vapur için 22 bin ve hamule için de · 
Kadrosunda 15 kadar memur vardır. ,peşin veya vade ile muamele yapılır. C8500> lira cem'an (30500) liralık bir teminat harrirlerinin eserlerinden, ekserisi r ·· · Jt d d• verildikten sonra Norveç vapurunun hare - iyi cildleruniş, kaffesi yeni bir halde· 

Borsada para uz.~rıne muamele ya- .. Diinkii bor~a vaziyeti a }ll a Call Ver l ket edebileceğine karar vermiştir. çok kitablar. 
pılmaz. Bu kısım Turk parasının kıy - Unitürk dün 19 lirada açılmış, 18,85 Norveç vapurunun kaptanı mahkeme ka- J;ll 
metini koruma kanunile tesbit edilmiş- de kapanmıştır. Aslan çimento 9,55, A Dün Kazlıçeşmedeki tren köprüsü rarını Armatöre bildirmiştir. Henüz teminat Yağlı boya resim, bronz aya t>tt 
tir. Esasen İstanbulda borsa kapanmak r adohı tahvilleri 40,55 lira. ETganı· 981 üstünde çok feci bır kaza neticesinde verilmediğinden vapur dün hareket edeme - elektrik için mücehhez lambalar,! r 

D ı d · ıı 1 ı tl karyola, Arab usulünde sandalye e ' la bu muamele - ki kambiyo ve dö - Merkez Bankası 97,5 lira, Sıvas 95 li- ev et emıryo arı işcilerint.1en sma- m ş r. • f 
viz işleridir - usuıu dairesinde aevam radır. iı ıo~omotifin aıtında parça parça -.ıı - Kartal belediye muhasebesindeki divan, pek iyi rnarkaıardan rot.ogrn 

t kineleri, ve Alman markalı büyü!( • 
edecektir. Nitekim kambiyo işlerine ı Sterlin alış 625, satış 629 dur. muş ur. yolsuz'uk davası es· 

~ _____ _. - - .. ........_..._ ,........ Vak'a mahallinde ve zabıta nezdin- gramofon, pek kıymetli vazolar, f 
ce yaptığımız tahkikata göre hadise Sahte sened tanzim ederek belediye vez- dolabları, Arab ve Çin üslıibundıı ,~ Polisle: 

Kazımın ol Jiirü'c,üğü ihban 

t .. h kkuk etme,.Ji 

~öyle olmuştur: nesinden para almak suçu lle viU\yet idare mükemmel bir baho, vesaire. Btı c 

1 

K k b K· , 1 d T hey'eti kararlle Ağırceza mahkemesine ve - dan pek kıymetlileri ve pek ucuzları ' 
Çocuk küt üph anesi menfaatine azanın ur anı az ıçcşme e at rllen Kartal kazası eski belediye reisi Cemal 

Toplantılar: 

müsamere hsu ~okağında oturmaktadır. Vak'adan muhasebeci Nuri, zabıttı.i belediye memur~ 1 dır. . .. . .. .. .. )3!1) O 

birkaç dakika e\•vel evinden çıkarak Hüseyinln duruşmalarına dün Ağırcezada Yeşılkoy ıstasyonunda tutuncu 
Kocası bahçıvan Kazımı zehlrllyerek öl- Çocuk Esi g K 1 b ı t F t d s 1 r eme urumu Çocu1' kütiip - demiryolunu takiben Yedikuleye dog· - aş anmış ır. a ma an oru ur. • ... 

c!ıırdüll0üne dnl:- i ::bar yapılan Hacer hak - h 1 • -··-- ~~~• 
kındaki tahkikat tamamlanmış, ihbar ta - ru gı me e ı {en ma ınıst rı ın ı a-anes menfaatine bu akşam saat 20,30 da. "t kt ·ı k" · A ·r· 'd ••·-·-•• ••••••• • • • •••• • • • • • • • •• • • • • ••• ~- 1 
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Şoför Huseylnin idaresindeki 2216 sayılı Halkevinde konferans Y.öprün~~ sağ tar~fına çekile.~ek trenin 
otomobil Pangaltıdan geçerken Klrkor 1s - geçmesını beklemış. Bunu goren ma • 
minde bir şahsa çarp .. rnlt başından mühim Eminönü Halkevlnden: Dil, Tarih ve E - kinist de yoluna devam etmekte hiç bir 1 ve (MAZURKA) nın unutulmaz ipkı 
surette yaralaınışbr. Klrkor hastaneye kal- d:-biyat Şubemizin tertlb ettiği <İstanbul h O 
dırılmış, suçlu şoför ya!talanmıştır. h<ıkkında konferansları serisinden ıistanbu rna zur görmemiştir. j A L B BE C B T • S C B E 1f B A L Z * Harbiyeden Şişli}'e giden şoför Hüse- lu'l muh9:~araları ve fethi) mevzulu olan il- Fakat tam bu esnada adamcağız tarafından parlak bir ıun:tte yaratılan 
ylnln idaresindeki 2915 sayılı otomobil mu- ç~ıncfisü Universlte Tarih Doçenti Mükre - trenir~. b~~iin hı:ile esas~~. p.ek dar o - B B B B A D J N A B 1 B 1 B il E K 
kabil istikametten gek .1 1699 nmnaralı oto- Jnin Halil tarafından bugün saat C20,30) .rıa Jan kopruye dogru geldıgmı görünce 
mobille çarpışmış, her iki otomobil de ehem Evimizin Cağalo~lundaki Merkez salonunda horkınuş hattın üz:rind~n atlıyarak fı'lmı'nde yarın akşam s c M ~ R sı'nemasındS 
miyeııı surette hasara uğramıştır. insanca verlleceJttlr. Davetiye yoktur. Her arzu eden yoldan uzaklaşmak ıstemışse de buna o;;. 
zayiat olmamıştır. gelebilir. 

1 

* Vatman Şükrfi tarafından idare edi - Bir kız kendini mak ineye kaptı rdı 
len 167 numaralı tramvay arabası Ham!dl-
ye caddesinden geçerken şoför İsmallln ı -
dnresindekl 2284 s:ıvılı otobüsle çarpışmış, 
tram\·ayın bazı aksamı ezilmiş, otomobllln 
de camları ve tekerlel>'Jeri kırılmıştır. 

Kurtuluş - Bey \ZJd hattında işleyen 

şofor Bedrinin ldareslnde:d 3406 numaralı 
otobüs Galatnda Voyvoda caddesin! çıkar -
ken yukarıdan gelen 109 numaralı tramvay
la çarpı<:mıstır. 

Carm<:ma nl'tlceslnde tramvayın camla -
rı kecıllmis, yolculardan Kenan ellerinden 
' arul nmıştır. 

Yeşlldirekte oturan ve blr trikotaj fab .. 
rikasında "~ışan Mahmure Çamlıbel ismin
de bir kızcağız çozgu makinelerinde çalış -
• ... Kda iken entnrisinl makineye kaptırmış, 

birkaç defa mnklnenln tekerlekleri arasında 
donmüştür. Kızın feryadını işiten ustabaşı 

ve arkadaşları derhal makineyi durdurarak 
Mahmureyi muhakkak blr ölümden kurtar
mışlardır. 

Mahmure bu kazayı omuzundan ve aya
f;ından yaralanmakla atlatmış olmakla be
:-aber yaraları ağırcadır. Haseki hastane -

ı1de teda vl altına alınmıştır. 

da muvaffak olamamış ve müdhiş bir takdirleri~ alkışlayacak ve Paris ... ve Sevilya ... nın lüks ve i htişaot111 

sür'atle gelen lokomotifin altında kal- görecek ... şarkı ve danslarını ... ve musikis ini ... dinleyeceksi ııiZ· 
mıştır. 

Kazayı görenlerin anlattıklarına na 
zaran adamcağızın ilk defa kafası kopa
rak yo1un kenarına fırlamış, vücudu de 
ikiye bölünmüştür. 

Vak'a mahalline giden adliye dok
toru Enver cesedi muayene etmiş, ya
pılan tahkikat neticesinde de makinis
tin pu işde hiç bir sun'i taksiri olma -
dığı anlaşılmış, kazaya uğrayan İs:ma -
ilin defnine ruhsat verilmiştir. 

i::RTUCRUL SADi TEK 
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Bu gece: 

( Bakırköy - Miltiyad i ) 
Yarın gece : 

( Üsküdar - Hale ) 
Sinemalarında 

KARO ESLER • 
Vodvil 3 Perde. 
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Şehir Tiyatro•" 

Dram kısmuıdfl 
:)) d

Bu akşnm saat (20.S 

PERGÜN1 
Yazan : tııs..ııı 

Koıııe ıı kısınıııda bu akşam o~ ıııı 
yoktur 



l'rabzonda tereyağı 1 
~ buhranı başladı 1 
\ı.ıcr. lı.ıı.. fıçı fıçı yemeklik· tereyağı ıönderen 

kebırle Şarlıda, şimdi sadece kahYaltılık krema 
ve kremalı yağ istihsal ediliyor 

'ttabıoıı Trabzondan bir görünü§ 

~Hususi) - Burada son za -1 olmasıdır. Bu havali tüccarları köylüye 
. Piy reyağı buhrarp baş göster - ucuz ve taksitle krem~, temiz ve tatlı 

'hrı aa:da tereyağı fiatları şiddet- yağlar çıkarmak için makineler tevzi et
't'ıir~1 ege başlamıştır. rnişlerdir. Köylünün istihsal ettiği bu 
~ etıirı z~ngin tereyağı bölgeleri • yağlar dışarıda fazla rağbet gördüğün -
bu kriı teşkil eden Trabzonun geçir • den tüccarlar bunları köylüden müba -
. ~herkesi hayrete düşürmek _ yaa ederek Türkiyenin her tarafına kah
'itıı . Bene bu aylarda piy:ısada valtılık olllrak satmaktadırlar Bu su -

>'ıl ,,;:; kıl~u 60-70 kuruşa satılırken retle krema ve sabahlık yağ ıstihsalinin 
~dtr ka~te yağların kilosu 110 ku- çoğalması yüzünden yemeklik yağ istih
~ eıı Yü~selmiştir. Trabzon ye _ sali çok azalmış.~ır Bu d~ tereyağ fiatl~'bir !lef.is yağlarını istihsal ~den rının şiddetle yukselmesınde başlıca b;r 

' ı... _ \'e Şarlı hav li . d . sebeb teşkil etmektedir. "" Yıl a sın en p:ya -
bıa. Pek az Yat gelmiştir. Geçen 

l'ee ,,_J;_erlerden Trabzon pazarına 
llıc~ Ü tereyağı geldiği halde bu 

~ eıı !e~ş varil gelmektedir. Tür
te?e 18 Yağlarını çıkaran Vak -

ltrı.ac1eıı Y=~n azalmasının bqlıca 
~ ,.... 1ri bu yıl bu mıntakalar-

k6)ıuı:e krema istihsal makinele
r •rasıncta taammüm etm;ı 

hmlr maalllmlerl Manisayı ıdyaret ettiler 
Manisa <Husual> - İzmir maarif müdürü 

Rızanın riyaaetındetı İzmir mııalllmlerinden 
mürelı:lı:ep yetmlt klfllllı: bir taflle şehrimize 
gelmlf, mıntata muallimleri tarafından ha
nretle lı:arıılanmıştır. Misafirler, HalteYln
de atırlanmıttır. lstlrahatl milteatıb k -
mlrWere Manlsanın tarihi eserleri ıezdlril -
mlf: lı:endllertne izahat vert1mlftlr. Alı:f&m 
üzerl hm1r mualllmlerl allı:ıflar arasında 
Manlaadan arnimlflardır. 

AnıaSya avcılarının sürek avı 

~ ~- (}{ Halk~ avcılan vurduk Zan avlarla birlikte 

SON POSTA 

Bir adam 
Kız kaTdeşini 
Öldürdü 
Delilik arazı ıösterdiği 
İçin Bakırköy bmarhane

sine gönderildi 
Karamanm Abbas mahallesinden ha -

mamcı Ahmed müştereken tasarruf et -
tikleri bir evin satılması meselesinden a
ralarında çıkan bir kavgada kız kardeıi 
Fatmayı ekmek bıçafı ile yedi yerinden 
yaralıyarak öldürmüştür. 

Tevkif edilen hamamcı Ahmed delilik 
arazı gösterdiğinden Bakırköy emrazı 
akliye ve asabiye hastanesine gönderil -
mi§tir. 

Muradlıda yeniden 
627 göçmen 
yerleştirildi 

Muradlı (Hususi) - Buraya yerleş -
tirilmek üzere yeniden 184 hanelik ve 
627 nüfusluk bir göçmen kafilesi gel -
miştir. Bunlar derhal müretteb oldukları 
köylere gönderilmişlerdir. Nahiye mü -
dürü Nuri Özgürle iskln memurları Rem 
zi Canaslan ve Mehmed göçmenlerin 
sevk ve iskAnlarına nezaret etmekte -
dirler. 

Gerede sorgu hüiml 
Donma tehlikesi 
Geçirdi 
Gerede (Hususi) - Burada müdhiş bir 

kış hüküm sürmektedir. Tahkikat için bir 
mübaşirle birlikte Mengene giden sor
gu hikimi yolda fırtınaya tutulmuş, mü
bqir kar tipisinden yolunu kaybetmiı, 
sorgu hakimi iki günlük bir ınücadele -
den sonra kasabaya gelebilmiş, fakat el
leri donmuştur. Hlkim tedavi altına a -

lınmıştır. Kar fırtınası durmuş, müna • 
kalat başlamıştır. 

Ceyhanda odun buhranı 

Ceyhan (Hususi) - Soğuklar şiddet -
lenmittir. Kasabada odun buhranı çekil
mektedir. Odunsuzluk yüzünden fırın -
1arın kapanmuı bile mevzuubahstir. Halk 
alAkadar makamların odun buhranına 

çare bulmaıını rica etmektedir. 

KmJohanwnda klf pek fazla 
Kızılcahamam (Humsl) - Bu sene 

Itızılcahamamda kıt son derece fazladır. 
Bolu - Gerede - Kızılcahamam arasında 
müruru ubur ve münakale Um.ilen 
mmıkatidfr. Ankara yolunda Topçular
dan bu tarafa otebüs seferleri yapılması 
imklnsız bir hale gelmiştir. Yüksek köy
lerdeki karın irtifaı bir metreden fazla -
dır. 

Kurtlar köylere ve kasabalan inmek
te, ça11ılarda biperva dolapnaktadır. 
Bütün kaza kesif bir kar tabakası altın
da yatmakta. soğuk son derece tiddetini 
göstermektedir. · 

Ktitahyada da baza 10Uar kapandı 

Kütahya (Hususi) - Son günlerde ya
ğan kar yüzünden Kütahya, Gediz, KQ -

~~ baıUsusl) - Halkevi Avcı· çok eğlenceli geçmiştir. Halkevleri 
~ ~ .~eçenlerde Akdağ Spor komitesi Reisi Memduh Bircan, S ~i ır IUrek avına giderek bundan sonra her on bet günde bir ıüS '~ keçı Vesaire gibi hay - ,ı·ek avına gidileceğini ve diğer spor şu
~ ilk lardµ-, Bu sürek avı, belerinde de faaliyet gösterilerek genç 

defa olarak yapılmış ve lifin alAkalandırılacağını söylemektedir. 

tahya, Emet yollan, Kireçbayırı ve Der
bend boğazı kapanmlf, otobüsler gidip 
gelemez olmuştu. Villyetten 7apılan 
yardımla ameleler yolu açm111ardır. 

Pazar 01• Has•n Bey Diyor ki: 

İnSaııların kemiklerini 
kırıyorlar, tırnaklarını sökü
yorlar .• 

.. . Saçlarından yakalayıp 

tavanlara asıyorlar .. 
- Engizisyon mezalımin

den mi bahsediyorsun Hasan 
Bey? 

Hasan Bey - Hayır güıel

llk enstitülerinde yapı1anlar
claal 

Sa1f• • 

Ceyhan nehri üzerine 
büyük bir köprü kurulacak 

Ceyhcmda kurulacak köpnl ve ayale ıan ıçin ıondaj yapııırken 

Ceyhan (Hususi) - Ceyhanm müstak
bel planı Pr. Yansen tarabndan hazırlan
maktadır. Plan çizilip geldikten sonra 
kasabanın ,ekli bambaşka olacak ve o za
man daha cazip, daha modern bir şekil 
arzedecektir. 
Kasabamızın sekiz senelik imar ve kal

kınma planı çizilip tatbikat sahasına ge
çildikten sonra, spor sahası, umumi park, 
çocuk bahçesi ve daha bir çok yenilikler 
yapılarak, kasabanın en şerefii ve en gü
zel yerine bir de Cumhuriyet meydanlığı 
açılacaktır. Bu meydanlığa Atatürkün 
bir de büstü dikilecektir . 

Bunlardan maada Ceyhan nehri üze -
rine kurulacak büyük k6prünün inpatı 

bitirildikten sonra, köprü ağzından dol
ru, kasabanın içerisinden geçereit Os -
maniyeye giden caddeye çıkmak ıartile 
bir de büyük cadde açılacaktır. Bu cad -
denin iki tarafına ağaç fidanları dikile
rek süslenecektir. 

Belediye, caddelerin etrafına dikilen a
ğaçlan, bundan iki sene evvel bir çok e
mek ve para sarfile meydana getirttiıt 

fidanlıktan temin etmektedir. Bu arada 
bir de ayrıca meyva verici ağaç fidan -
lığı ihdas edilecektir. Bu fidanlıkta ye -
tiwecek her nevi fidanlar bütün köyler 
halkı ile her istiyene parasız dağıtıla -
caktır. 

Belediye, halkın yaz günlerinde çek -
tiği buz sıkıntısını ıöz önünde tutarak 

halkı bu sıkıntıdan kurtarma çarelerini 
düşünmüştür. Bu yıl kasabamızdaki fab
rikalar buz çıkaracaklardır. 

Amasya hastanesinde 
!J mühim ameliyat 
Amasya (Hususi) - Burada hasta -

nede 3 mühim ameliyat yapılmıştır. Bu 
ameliyatlardan biri Ali isminde 3 aylık 
bir çocuk üzerinde yapılmıştır, anasın -
dan bir kasık yanğı ile doğan bu yav -
runun kör barsağı da dahil olduğu halde 
barsakları boğularak kangren olmuş, fa
kat iki mühim ameliyatla çocuğun ha -
yatı kurtarılmıştır. 

Diğer ameliyat bir kurşun yarası yü -
zünden bir adamda ayva büyüklüğünde 
ve bir tömür halinde teşekkül etmiş o
lan anavirismanın çıkarılmasıdır. Bu 
ameliyat büyük bir kangren tehlikesi 
arzetmesine rağmen bu tehlike vukua 
gelmemiştir. Hasta iyidir. 

Üçüncü ameliyat da Merzifondan gön
derilen bir kadın üzerinde yapılmış ve 
kadının tamamen tahaccür etrni§ olan 
böbreği çıkarılmıştır. Böbrekten alınan 

taşın ağırlığı 200 gramdır. B"öbreğtn di
ğer kısmının da ufak ufak tqlarla dolu 
olduğu görülmüştür. Çıkanlan böbrek 
tabii teklinden 4-5 misli büyüktü:-. Tıb 

lle.minde ender tesadüf edilen bu vak'a· 
lar operatör Salihaddin !kalın muvaf • 
fakiyetile neticelenmiştir. 

Manisada 172 köyün ihtiyar heyeti için bir kurs 
açıldı, Malkarada gençler birliği kongresi yapıldı 

ManJAda mertese ballı 1'11 t6Jtln mahwıaıı o~vinde açılan turu. den.met. 
mettedlrler. Kursda mtıtahaw muanımw mahtarlan ft lı:öy 1ht1Jar he19tlel1nl tenm 
etmektedir. Kurstan töyltller tok memnu tallluflardır, Vall LQU1 Kırdar t6Jdllt it
leri lle )'&tından alltadar olmakıadlr. Rlllmde kuru. devam eden muhtarlar,muJUm
ler, vall b1r arada 16rillmektedlr. 

Malkara gençler btrn11 s:ongrealnl taJDI&kam vekili ve Jandarma korıut.anı Rerıt 
Çuhacıotıunun riyaaeU altında yapmlftır. Blrllilr• senelik varidatı belediye bf1dcesln
den ayrılan bet ytız lira ve Aza aidatı lle seki·. tııı ııra11 ttuln1akt:ıdır. Varidatın d6rt 
ytıs llraıı Ue bando vücuda getlrllecektlr. İdare heyeti aeçlmlnde Fahri relsllle kaJ
malı:am Kerim ÖZdayı, relsllte Mehmed Uygur, idare lmlrlltıne Hüseyin Alp, muha • 
albllle Oaman Gençotlu, kltıbllle Sıcİb Coşkun, lzalıklara ihsan. Haaaıı aynlmıelar
dlr. Rlllmde konlreJe ilt1rak edeDler &6rillmettedlr. 
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~LKM~KTEB 

F ransada meşhur bir aktöıiln 

jübilesi yapılıyormuş.. aktar, 

sahneye çılanış .. kendini alkışlıyan hal
ka teşekkür ettikten sonra: 

jübilesi yapılan aktöre benzettim: 
- Ben yirmi beş sene evvel ilk.mek

tebde okudum, demek istedim. lt'akat o 
ilkmckteb bugünkü ilkmektebe benzemi
yordu. Orada hoca; aksi yüzlü, eli sopalı 
bir zcbaniydi. Burada muallim; güler 
yüzlü, sevimli bir insandır. Orada tale
be; mektebe zorla getirilmiş, kaçmak iç!n 
fırsat arıyan çocuklardı. Burada talebe; 
mektebe kendi i.steğile, koşa koşa gelmiş 
çocuklardır. Orada okumak bir işkence 
idi. Burada okumak bir zevktir: Çünkü 
orada dayak atarlardı, burada okşuyor
lar 

- Ben, demiş, yirmi beş yıl evvel ilk 
defa bu tiyatroda sahneye çıkmışt~rn. 

Etrafına göz gezdirmiş: 

- Yirmi beş sene içinde her şey ne 
kadar da değişmiş, tiyatro o ?.aman bu 
vaziyette değildi. Locaların şekli başko 

türlü idi. Koltukların üstlerinin döşen:e
leri bugünkü döşemelere benzemiyordu. 
Dekorlar daha iptidai tarza idi ve ben 'J 

7.aman ... 

Aktör sözünü biti rmeden; seyirciler n
rasmda oturanlardan birinin çxuğu ağ
lamaya başlamış. Aktör, çocuğun bulun
duğu tarafı işaret etmiş: 

- Yalnız değişmiyen bir şey var: B<'n, 
yirmi beş sene evvel sahneye çıktıP,ım 
zaman bu çocuk gene burada ağlıyordu. 

* Yırmi beş sene evvel ilkmektebdc o-
kudum. Bugün tesadüfen gene bir ilk
mektebe uğradım.. bir an için kend mi 

Demek istediklerimi bitiremeden, 
mekteb binasının ahşab kaplamalarını, 

kınk pencerelerini, rezesi kopuk kapı
sını, badanasız duvarlarını gördüm. 

Bunları işaret ettim: 
- Burada her şey deği§Illiş, yalnız de

ğişmemiş olan bir şey var: Mekteb bina
sı. Bundan yirmi beş sene evvel de m!"k
teb binası gene böyle ahşab bir konak 
esk.is"ydi.. pencereleri kırıktı, kapısının 

rezesi kopuktu, ve duvarları badanasızdL 
1smet HuIU.si 

1 Bunlan biliyor mu idiniz? =t 
Avrupada patiıcanı tanımıyan \ 

memıQket.er var 
Hırvatlar asri meyhane:ere 

"bodrum,, derler 

-.:.. -
-....... 
' 

Patlıcan garib 
talihli bif sebzedir. 
Türk memleketle
rinde pek seviıen 

bir sebze olduğu 

halde Balkanlar
dan öte taraf ta, 
Avrupa bu güzel 
sebzeyi pek nz ta

nır. Almanya patlıcanın ne olduğunu hiç 
bilmez; Fransızlar obcrjin derler ve ce
nubda biraz yetişlirırler. İtalyanlarda 
rağbet fazladır; onlar da buna melanzani 
derler amma iyi yetiştiremezler. Macnr
larla Avusturyalılar da bu sebzeyi pek 
az tanırlar ve İtalyadaki ismile zikre
derler. Halbuki, A vrupanın göbeğınde, 
Çekler patlıcanı hem severler, hem de 
ona Baklacan derler. Buna göre biz p.ııt-

cBodrum. türk
~e malCtmdur. 
Evlerin alt kısım
larında ve ekseri
ya basık tavanlı 

ve kısmen zemin
den aşağı ola11 
yerlere derler; 
bodruma biz yıl o

dun, kömür, yahud eski şeyler konız. 
Avrupada da ekseriya barlar ve meyha
neler binaların bu kısımlarında kurulur. 
Bunun için, Hırvatlar, asri meyhanelere 
ve barlara cbodrum. derler. Kehrneyi 
Hırvatistanda biz bırakmışız amma on
lar da bodrumlan asrileştirip şık yerler 
haline getirmişlerdir. 
1~;;;;···M~~-~ri~1;;··;;k;;;;~~~~~··;;;-;: 
dece Çeklere beğendirmişiz demektir. 

\~ 

LISLER 
5 

Nişanlanmanın 
Gayesi nedir? 

Serkcy rumuzl.le mektub gönderen o -
tuyucum, 23 yaşındayml§, büyük bir mü
es5esede memurmuş. 

Bundan bir müddet evvel. bir genç 
kızla uzaktan uzağa alftkadar olmuş. Bu 
alaknsına mukabele de gormüş. Fakat o
kuyucum. bu gözlerde başlıyan, ve göz
lerde devam eden karfl}ıklı alAkaya, he
nüz, bir inkişaf fırsatı hazırlamak 1m -
kfmını bulamamış. Çünkü, nlfıkndnr ol -
duğu genç kız. müteassıb bir nllcnln ço
cuğuymuş. Bir işe devam etmiyor, hntU 
yalnız sokağa bile çıkmıyormuş. 

Bu itibarla okuyucum, fırsat bulduk -
ça, sevdiği kızın evinin önünden geçiyor, 
•e sevglllsintn kendisine, pencereden gön
derilen selflmlarlle t.ktlfa ediyormuş. 

Fakat, aynl mahallede ynşadıklan 1 • 
çln, sevglllsfnln oturduğu evin bulundu
ğu sokaktan sık sık eeçmeyi de muvafık 
bulmuyormuş. 

Şimdi bana: 
c-Sevgillmle tanışmak, konuşmak, an

J:ışmnk lçln ne yapayım? diyor, ve şu 

cümleleri de mı.ve edlyor: 

•- Bence., blrleşmcmlze mani olan se
bebler şunlardır: 

ı - Sevdlğlm kızın, yalnız sokağa çık
maması. 

2 - Başkaları tarafından okunması 
ihtimaUnden çekindiğim içln, evlne mek
tub gönderememekllğlm. 

3 - Hem onu, hem de beni mutaz:ı.r. 
nr edecek dedikodular çıtmasmdn.n kork 
tuğum için, evinin clvanna sık sık gtde
memekllğlm_ 

* Bu mektubu okuyunca, aklıma iki su 
al gellyor. Evvela : 

•- Acaba. diyorum, bu okuyucumun 
niyeti, bu aile kızUe, heyecanlı, fakat ne
ticesiz bir macera hayatı yaşamak mı · 
dır? 

- Yoks:ı, onunla tanışıp. konuştuktan 
sonra t emiz bir yuva kurmnk arzusunda 
mıdır? 

Eğer birinci tahminim isabetliyse, kPn
dlslne yol göstermek bana düşmez. Çün
kü genç kızlarla oyalanmak, eğlenmek ıs
teyen çapkıruara, l~nl çareleri öğretme-

•. 
nln, meşrebime, mesl~ime uymadığını o
kuyucum da blllr. 

1''aknt eğer ikinci tahminim lsabctlly
&e, okuyucuma faydalı olabUlrlm. 

Bu takdirde, tutulacak olan yol, köşo 
başlnnna pusu kurup, genç kızın sokağn 
yalnız çıkmasını gözlemek değildir. Hele, 
ıstcııllen neticeyi, glz11 mektublarla te • 
mlne çalışmak, beslenen gaye kadar yük 
sek bir hareket ıınyıianıaz. 

Btnaennleyh, okuyucum, bu işe, yakın 
bir akrabasının tavassutunu temin eder
se, en münaslb çareye başvurmuş olur. 

Eter bu tavassutu başarabllecek kim
esl yoksa, ·sevdiği kızın mensup bu -
lunduğu nllestntn salAhlyettar bir uzvu -
na bizzat da müracaat edeblllr. 

O takdirde, muhatabına meşru maksa
lını sanıimlyeUe aruatır, vazll•etlnl bll -
dlrlr, ve neticeyi bekler. 

Hiç sanmıyorum tı, genç kızın ·da iyi 
karfl}ayacağı bu teklife, menfi bir cevab 
versinler. 

Zira okuyucum, mfitevazl bir alle lçl -
ne kabul edllmlyecek bir vaziyette de -
fildir. Okuyucum bana dlyeblUr tı: 

•- Vtlkı!i biz. uzaktan uzağa sevişiyo
ruz amma, ben bahsettiğim kızın tabiatı 

hakkında klfi derecede fikir sahibi d~l
llm. Yn. birblrtmlze yaklaştığımız, konu
şup görüştüğümüz takdirde, ş1mdl mev -
cud olan karşılıklı hoşlantı eksilirse? 

Bu mukadder sualin cevabını bulmak 
hiç de zor değildir: 

Okuyucum, müsbet bir cevab nldığı 
takdirde, bahsettiği kızla nişanlanacak -
tır. Bizde nişan, tahakkuk etmlş bir lz -
dlvacın knt'i mukavelesi sayılır. Fakat ha 
tlkatte, nlşan, birleşmeye esas 1tıbarlle 
namzed olmuş iki lnsana, blrblrlerlnl tec 
rübe etmek 1mkı\ıunı kazandıran meşru 
bir vesiledir. 

Dlnaenalcyh, ileri dflşünen dimağlar, 
bir nişanlanmanın, menn netice verme -
stnl de izdivaçla neticelenmesi kadar ta
bli sayarlar. 

Okuyucum da uzaktan sevdiği kızla 
nlşanlanmakla bozulnnuyacak bir taah -
hüd altına glrmedlğlnl düşünerek, endişe
lerinden kurtulabilir. 

Faka t ben, bittabi büyüt bir s:ım1ml
yetle temenni ederim kt, okuyucumun gi
rişeceği bu tecrübe, bir sukutu hayalin to 
bumu değil, mes'ud bir yuvanın temeli 
olsun! 

IKADDNI 
Örgü elbiseler 

~ 

Yukarıda: LA • 
civerd etek - bole-
ro. Ceblerinin, ön 
eteklerinın ke -
nan.na geçirilen 
beyaz şerid, yün -
den örülmüş kalın 
bir zincirdir. İki-
sinin de örgüsü 
jersedir. 
İçinden giyilen 

bluz beyaz .Anka
ra yününden ö -
rülmüştür. Yedi 
sıra düz - bir sıra 
ters örgü. İlik düğme yerleri bir ters -
bir ~z. Yakası da ayni. Şerid bu yünden 
yapılmıştır. 

Aşağıda: İki renk şık bir örgü rob. 

1iRAA1: 
• 

Kendirin ehemmiyetı 
K d. · · · . ·ı 1': .~tü. *k . . h --eki en ır zıraat ve ticaretını ı erı go rme ıçın arcanan ıı:;;.-

memleketin yarını için büyük bir kazanç vesilesi olacağına inanJO 

Yurdumuzun belli 
başlı gelir mevzu]~ 
rından biri olan ken
dirciliğimize, son yıl
lar zarfında ciddi bir 
alaka gösterilıneğe 

başlanmıştır. Hayli 
geri bir yetiftirme veı 
işletme düzeni içinde 
bile, en iyi kalitede 
lif istihsal.ine muvaf. 
fak oluşumuz; iklin; 
ve toprağıınızın ken
dir ziraatine ne ka .. 
dar elverişli geldiği· ' 
ni belirtmeğe kafi. 
dir. Fakat ba mazha 
riyetiınizden gerek. 
diği kadar fayda!~ 
madığımız ve başka . 
memleketler derece- Kndh- elyafını çooırmaya m.ahsus makınt 
sinde kazanamadığımız da bilinıp duru- olan Bay Tabler ile değerli arkadaşı 
yordu.. ve Tevfik bir gezi yapmışlardı'b !jl 

Yurdun hakiki kalkınmasını köylünün lar toplıyarak yerlerine dönen ~ 
refah ve saadetinde gören cumhuriyetin tan muvaffakiyetli harekeUer 
büyük başlan, iktısadi mevzulanmızı bir bilir. . 
bir gözden geçirirlerken Türkiyede ol - Hülasa kendirciliğimiz çoktanbe; 
dukça kalabalık bir zümrenin geçinme diği alakayı bulmuştur. Gün geç;r 
yolu olan ekendir> i de ele almışlar ve bu vadide daha başka hareketler go dit 
aykırı durumu inceletmişlerdi. Bu ted- mize emin olabiliriz. Çünkü ke~ ·ıı 
k:iltlerin neticesinde anlaşılmıştı ki, ken- raat ve ticaretini ileri götürmeı: ıçv S' 
dirin umulan kazancı vermemesi; bu ne- canacak emeklerin, memleketi.Jl re 
batın eki.mine ve işlenmesine aid usulle - için büyük bir kazanç ve refah v 
rimizin, çok eski bir göreneğe ve hayli ola~ağına kat'iyyen inanılmıştır. 
iptidai vesaite bağlı olmasından ileri ge- * jtC 
}.iyor. Kendirin başka yetiştirdiklerifl'I. sı 

Filhakika kendiri, kendir yapıp ortaya karak daha sürümlü bir mal ollll~ 
çıkaran ;tarlanın veriminden ziyade, son- şu son yıllarda da iyi bir istikbll e 
raki işçiliğin marifetidir. İklim ve top .. zırlanınası, her tarafta köylümüz~ 
rağı.mızın kabiliyetine sığınarak pek gü .. katini çelmiş ve yer yer ziraatı -
zel yetiştirdiğimiz kendiri; urgan, halat, rağbet arttırılmıştır. Mcselfi geçefld$ 
dokuma şu ve bu gibi şeylere çevirinciye ye kadar Bursa merkez kazasın O· 
kadar kullandığımız vesait, bugünün gi- kendir ekilmezken mevsim baŞ111 

1 
dişine uygun bir ckıymetlendirme• den tecrübeye kalkışılmış ve Bursan1~,ıt 
çok acizdir. Demek oluyor ki kendircilJ- daki ovada bulunan bir kısun JcO, 
ğin tarladan sonraki bölümünde geri olu- ilk çırpıda 520 dekar kadar kend:\ıır 
şumuz, bizi büyük bir toprak veriminin mişti. Görüştüğüm bazı tanmrnaıı ~ 
kazancından mahrum bırakmaktadır. netice aldıklarını ve bu yıl dah.ı Ço~ 

Bu nokta bir defa ortaya konunca la- meğe hazırlandıklarını söylediler· \il 
Birbirine uyan, renginize yaraşan iki zım gelen kararları almakta da gecikme- uyanık birisi, kendirin elyafını es~ 

yünden bu robu ördürünüz. Çok sevecek- di. İlk iş olarak kendir gibi sürümlü bil' Mengenezlerle çıkarmayı çok eıne 
siniz. ilkel maddeyı· memleket içinde asrın ica- masraflı bularak daha şimdiden bıl 

ille batına uygun şekilde işlemek üzere bü - susta Avrupada kullanılan ınalc . 

Eteğe ve roba yerine koyu renk yünden 
geniş bir dantel su geçirilmiştir. Bu dan
te1 kroşe ile örülmüş motiflerden yapı1-
mıştır. Kol ağızlarına da konulmuştur. 
Yakanın kenarında ince bir sıra oya, ö -
nünde kendi yününden yaptlınış iri b!r 
püskül var. 

Yemek bahsi: 

Yeni bir tatlı 
yük bir kendir fabrikası kurulması düşü- benzeri bir makine yaptırmıya JllO~ 
nüldü. Son beş yıllık sanayi programımı- olmuştur. Becerikli demirciden dııll'~ 
za bu fabribnm da dahil bulunduğunu ümidvar olmamak ve talidir etmell1~ 
beliti hatırlarsınız. Di~er taraftan ken- de değildir. Bursalılar dönümüne 1 

f Lazım olan şeyler: 6 •tıe 
dirin reşidli mamulatı, köylünün cel ı~ kilo kadar lif alabilmişler, eki.J111 Kabuksuz fındık 100 gram }\ .. -

Süt 1 litre çiliği:t bakımından da kazancı olduğu için tecrübesizliklerine ve öğrendiğiill .. # 
bu yoldaki geriliği kaldıracak tedbırlere noksanlanna rağmen bu netice ıJ tJ_ 

Şeker 125 gram girişildi. Yüksek Ziraat Enstitüsünde a7- bahştır. Zaten adlarını yukarıda ~iV 
Yumurta 8 tane rı bir şubenin meşgul olduğu bu. mesele diğim mütehassıslar da burayı ge ıtf. 
Kahvaltılık tereya~ 50 gram kendirin iç ticaretinde esaslı bir roi oy- rinde kendir ziraatine elverişli bil ti 
ı. Fındıkları ateşte kavurunuz. Avu • nıyacaktır. Öyle yerlerimiz varcltr lı::i köy- lardı. Çünkü kendirin en iyi ye ~ 

cunuzda ovalıyarak kabuklarını çıkan- lünün sırb.ndaki gömlekten, tohum to:- Kastamonu vilayeti ile, Bursa vil8Ye ,,t 
nız. Bu sırada kendiliklerinden larılır _ basına varmcıya kadar her eşyası ken - (kendir mevsimlerinde) bcnzerJilc ., 

1 
dirin mamulAbdır. dır. Geçen yıl 5000 dekardan jbaret 

ar. Bu esaslı düŞincelerden sonra, yani bütün vilayet ekiminin bu yıl ds1t
9 

2. Bu parçaları süte koyup yirmi da • kendirin sürümünü arttıracak çareleri olacağını temin ediyorlar. 1, 
kika hafif ateşte kaynab.nız. hazırlayınca, onmı ekimini de dahıı. fenni Her halde bu hayırlı hareketi Yo 

3. Süzünüz. Fmdıklan bJr yana bırakıp ve rasyonel bir şekle eriştirmek lanm başka yerleri için de temenni et~~r 
suyunu alınız. geleceği şüphesizdir. Bu ınaksad!a; ken- elde değildir. Bu münasebetle kert dJ' 

4. Bir kapta tekerle yumurtalan bir _ dir ziraatini hem kemiyet, hem keyfı - f'aati etrafında - dilimin döndüğü 1'9 ~ 
likte çalkalayınız. yetçe arttırmak, cinsini çeşidli bölgele- bir şeyler yazmayı lüzumlu gördiiıtl' 

5. Hepsini birbirine katıştırınız. Hafü re göre ıslah etmek, hastalık ve böcüle- ma azalan yerime anlatacakları1111 ~ 
rile savaşmak, hülasa kendirciligwin tarla ramıyacağım için bu bahsi gelece1' ate§te kaynatmız. 
üzerindeki gidişini düzenlcndirmek ıçln re bırakıyorum. ~ili 

6. Katılaşıp kaymak gibi olunca içine de cLifi nebatlar ıslah istasyonu. adiie Tanf1l11,... 
tereyağını katınız. Soğumıya bırakınız. bir ilim müessesesi şimdiden çalışmıya Bay Ali Rm.ı: • ..ıl 
Yemeden önce iyice karıştırınız. Bir çok- k 1 o Y 

oyu muştur. Posta adresinizi kav. bettigyim iÇ1 .,1ıı lan ateşten indirdikten sonra tekrar sü- Ö " tedenberi yapılmakta olan tedkiklete digwiniz mevzu etrafında sizi bir JJle "' zerler. şo>· 
ilaveten bir kaç ay önce de Yüksek Ziraat le tenvir edemedim. Tekrar bir 

~7 .... -B~u=öl;;ç:;ü:;d;:ö:;:r:;:t:;b:;e;:ş:;:ki:;. şı:·::i;:çı:n:;:d:;ir;:.:::==:=E=n=s=t=it:::::ü:::::siı=· ::::p::::r:ıı::o='f='es=:ö:::::r::le:::n:::·n=d=en=·=b=u==iş::::in=-""e-=h=~i~y=o=ll,,.,a=m=a=n=ızı=r=i=c=a=e=d=e=:r=im=. =====___/""='. 
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··uı SON POSTA 7 

"Ben b!r tım:ı::hane kaçkınıyım!., Tarihden say/atar : 

Napolyon'la mülikat 
lierjf 
''Sizi 

c .. oto~a 
b \afjfi~eri 

Kendisini d
. . . ~b.1 Cezair leventlerinin isyanı 

sev ırmesım ı en 

sualime cevab vermedi. Ben ısrar edince 
Kraliçenin akşam için tertib ettiği resmi 

kabulde görürdüm,, demez mi? 

bir tip Padiıah, Fransız gemilerine hücum eden Murad Re ·•in zincire varu
A n k af' adan larak l•tanbula gönderilmesini emretti. Cezayir levendleri bunu öğ

Şemaeddin de §U· rendikleri zaman hemen toplandılar: «Murad Rei• bizim anamız, 
nu soruyor: babamız, canımızdır. Onu vermek ölmek demektir» dediler. 

- MuııafJak o- ;..,_---------------·---------------' 

-ee 
lierıf -

dayana daha fazla 
lıııı . lrıadı. Tavla-

ıçınde ' 
ftlcıı a· n hı:ı pul 
\' · ır nıay 
ılüiğUe . ın un çe-

racıı lia Yerınden sıç. 
l!ırtla. lıl Turalı ·un· 

Röportajı yapan: F amil Ki~ülı. 
<Tercüme " lkUbu lıııUkı ~ 

lacak mıyım? 
Mufavvakiyette, 

kendisini sevdir
mek de mühim rol 
oynar. Geçım hu
susunda uysal ol
mak ve etrafına 

kıymet 'Vermek icab eder. 
ğuıa ın 

arka ıisr sarılarak Jtl. 
dı zert Yere yatır-

.... Al ne çıktı. Dolgun vücuda dolgun kafa 
lca\rtrn • dedi Yut ba- • ~ ŞUnuı ,7 . r Eyüb'den ibra-
u um . "ut dı- h' .1- k . 1i · ım ~ arakterı-

~ııı '.ı İbrahim _ • nin tahlilini istiye-
" açsa h .a~ rek soru.yOT: 
t.Oı}p • • ~ • eri!ın · ~ı; tı danın" - Zengm tıe 
"'!ilıtıa t k uş, pulu ı muvaffak la k 
ltıasa 1 acnk. A • Tımarhaneden bir mrm zara 1 

• 
0 

ca 
~ Pek ç ı mıyım? 

1:e.rtı.'for. G Y:kayı k~rtaracağa ben-ı yardım eden kendlleri değf~ gib) Bedeni terbıve 
~~'it:tli .. f=~~ı Hal~ Ibrahim güçlü, yatak~ar~na girmişler.. . kendi sahas~d~ 
t &lı gibi b' t henf de yaman. Tekır-ı Halı! Ibrahım hıddetlı: muvaffakıyet te- • 1 
~ ~atakl ır şey .. bu hali gören hasta- - Seni gıd,! diye herifi yerden kal· min edebilir. Ger- \ -

1 

Yazan: Turan Can 

~~')lanın arından fırlıyorlar. Hepsi' dırıyor. Galiba bir iki şamar da aşke -
1 

çi hayatın birçok zorluklarına tahammül ı 
gıt.y0rlar!anına .. hep bir ağızdan diyor. . etmek bakımından ne kadat· liızım ise . . . . . . . . 
...... Y'utıu; Bu arada nereden çıktı ise Izzet de dileklerin meydana gelmesi ıçır:. kafayı On altıncı asırda Cezayırlıler. e1lermdekı. hı.nst yan esırlerı gelen papaz muralı-
...... ~asıl bi ~ttur kerataya! gözüküyor: da bir 0 kadar işletmek ıazımdır. haslara fıdye mukabı linde teslim ederlerken . 

l' ...... J\ferj zı kayışlar mı idin? - Ne oluyor? j 1580 senelerinde Cezayirin garb kıs - on, on beş tanesini ardına takarak !tal • 
llaYa.. n liasan, aferfo~ Yuttm ice • Halil İbrahim cevab veriyor: ı 1f. nunda ve deniz kenarında zengin bir ya, Fransa, İspanya kıyılarına yaplığı 
h A.dının li - Ne cehennemdesiniz be? Koğuş mahalle vardı. Burası şehrin d ğer ta - akınların sonunda Cezayir pazarları yı-
/Sta da h·~san ~ld.uğunu öğrendiğ!miz yalnız bırakılır mı? oa:ma r.ef nlikler:e milcac!ele raflarına göre daha büyük ve süslü ev- ğm yığın en kıymetli mallarla dolardı. 

<>r: 1 detıı hıddetli emirler veri- - Aşağıda bir hasta azmış, Aliye yar· Pultlthd.ı Hiise- !erle dolu, bu evlerdeki insanlar da daha Yerli halle bu alış verişten hoşlandığı 
...... Aç a - ciıma gittim. yin Sı::vim soru- zengindi. Yepyeni şalvarlı, işlt!ıneli cep- için denizcileri de pek çok severlerdi. 
nir eliı gzın1, a~zmı aç diyorum.. - Haydi kayışları getir.. IJOT: 1 ken giyen p:ılabıyıklı adamlar mahalle- Kanuni Sultan Süleymandanberi Os -

caltaı:ıarı e gırtıagına sarılmış. bir elile Sonrö kendı kendine mırıldanı:y..or: _ 1tfu•.:affak 0 • nin meydanında veya evlerden birinde manlı imparatorluğu ile Fransıı arasında 
l'ıasihat vna. basıyor yumruğu .. bir ses 1 - 18~ hastaya iki gardiyan düşerse lacak mıyım? toµJanırlardL Bunlar kendileıir.in otur - bir dostluk başlamış ve pek çabuk ıler-

...... Bur~l'ib'or: 1 böyle olur. Bana dönerek: Muvaffakiyetin dukları yerleri ~ehrin diğer taraflann - lemişti. Osmanlı hük\ııneti Akdenizdcki 
Go Ünü ~nu tıka! - Eyvallah Faruk diyor. Yardım et· retinliklerle mü- dan ayırmışlar; orada adeta kü~ük ve Fransız gemilerine Türk denizcııerinın 

Şal) <;ıkın~ erde k~se yok. İzzet de dı- tin. Biı yerin acıdı mı? cadeleyo? ihtıyacı zengin bir beylik ku,rmuşlardı. hücum etmiyeceklerini taahhüd etmiş, 
:e~s' liaı\ Gardı.yanların birisi gel - - Hayır ... Yalnız kafam şişti. 1 vardır. Ameli iş- Bu adamlar Akdenizin garbır.a dehşet qunu bilhassa Cezayir ve Trabh.:sgnrb 
li albt:ki d'~ İbrahım sıfın tüketecek. - Şimdi bakarım. Şu herif kayışlan- ı lerde v~ ıstiaadı salan meşhur . Türk denizcileriydi. O beylerbeyinlerine bildir~ti. 

E!?tıc n Od un beni iki defa kurtatnll'5ll. sın da.. derecesınde mu- d~vrin adetlcrıne gör<> ve her millel ge- Fakat Cezayir denizcileri bunu hoş 
- İzzet adan I:z-Iıyorum. İzzet kayışları getiriyor. Hasan göz vaffak olabilir. micilerinin yaptıkları gibi yılda bir kaç 1 görmediler. 
Se Yok efcndı .. İzzet efendi.. açıp kapayıncaya kadar kayl.'llanıyor. * defa denize açılıyorlar, bol ganimetlerle Murad Reis, yoldaşlarına: 
- J\htn·~·d . Ben de tekrar yatağuna çekiliyorum.. dönüyorlar, bunları Cezayir pazarlarında - Ne demektir? Cümlesi düşman de • 
Gene ses efendı. Buglin hastalarda bariz bir heyecan Tok gözlü bir tlD iyi fiatlarla satıyorlardı. Denlzcilerin a- ğil mi? Deniz ortasında bir yağlı parça 

l l'ı.ı Uf za{ok... var. . Galata.saraydan ralarma katılmak, onlarla birlikte de - gfüen levend nasıl olur da oncı abdal ab-
ll.tda değil en sabahtanberi meydan • - _izzet ağabey saat kaç? Feridun'un. suali nize açılarak akınlar yapma~ başlı başı- dal bakıp kalır? Denizcilik bu; denizde, 

'J ~Yvah y .. k - izzet ağabey kapıda kim var? de şu: na bir bahtiyarlıktı. Fakat denizcile: ken babamı görsem ganimet diye yakalama-
~~lt Ne olu arı ~atta başka gardiyan - Salam<>n gÖ2'Ü:ılÜ ı"veyim, bent _ Mmıafia.k 

0
_ di aralarına rastgele adamları Almıyor • dan bıraJanam . 

. ardiya~c,:k şıındi? Bu kadar k~ ararlarsa bekletme, sana bir yedi bu- lacak mıyı;n? lardı. Dedi. 
~Ş~tııdj ne kalırsa akıbet bu olur. çukluk var. \ Görgülii ve tolı: Korsanlığın meşru olduğu o devirde Levendler bunu şiddetle alkışladılar. 

lıı İbrahi~a~~ah? Her geçen dakika 1 Bugün pazar, ziyaret günü .. bu he- gözlü olanlar, ... Türk denizcilerine Cezayir paşaları bile Zaten Murad Reis 0 umana kadar kC'n-
Avaıı-. ıçın tehlikeli . yecan da ondan ... Herkes saatin 2 ol- .. 1 • . de btı kanşamazlardı. Eğer bu paşa~ardan bir'si disinin duyduğu ve tanıdığı her mill"le 

...... çıkt • . ner31 erı:ıı 1 ... n - liey ı?'I kadar bağırıyorum: masını beklıyor. Yanımdakı arkadaşa 

1 

vasıflara uydur- on ara kötü muamele eder, haksızlık ya- aid gemilerden birer ikişer avlamayı ga-
lılrad<t ad gar~~Yanlar k!mse yok mu? 1 dönüyorum. malıdırlar ki mu- parsa Cezayirde yaşıyamazdı. ye edinmişti. Anlaşılan bir çok büyük 

l 
Ce\ab arn oldürüyorlar... - Ziyaretciler koğuşa gelir mi? 1 vaffakiyet i ç i n '"'.enizcilerin en meşhuru Murad Reisti ad~.-nıarda olduğu gibi onda da bir ko -

ltJ Yok D C b · ba · "b" ta f · B pe k' b' d d Y l t... . er. F' k . aha bağırsam belki ge-ı eva vermıyor, ~mı o ur ra a matlfıb olan ahenk hasıl olsun. u, rvasız ve ze ı ır a am ı. o - leksiyon merakı vardı. 
"'llrtarrn a at Vakit yok. Halil İbrahimi çeviriyor... daslarma babalık eder; onların arasın - İftiharla göğsünü şişirir ve şöyle der-

'l'eJ·ra anın Çaresine l:>akınalı Duymuyor mu acaba? Sualimi tekrar daki davaları, her iki tarafı da memnun di: 
tarı. k r Oda"... · . · d' . Son Posta edecek şekilde, bilhassa haklı olarak hal- E ı.ılabal "" gırıyorum. Yatağan et- e ıyorum. - n az iki gemisini vurmadığım millet 

/\n;d ık.. Cevab yok. f f l hl . . ' ]ederdi. Onun üç beş kadirgayı, bazan yoktur. (Devamı 11 inci s:ayfcıda) 
...... ı..e beynimde bı . k k Bir da.ha tekrar edivorum. bana dö- oto~r... aı 11 l\UpGDU ....... 

baı.. '"ley d r şımşe ça ıyor: .. A- w • t k 1 "'Ell,· " ' Urun «be 1. a· nuyor. qır, agır tane ane. a ın ve , .sim • • • 
11- . ıorurn Y• ge ıyor ıye . . . ı~ 
'\41 ab . ' · 1 kuvvetlı bır sesle cevab verıyor: Adres • ~ 

Bl\ıı1 1 d alık b'raz dal 1 F k t - Majestının rahatsız e<l lmemesi 1------------~--- 1 
eıu.-a ga anıvor. a a . .. 1 d' ? 

1 

I . ~ !le ...... Ne be"'', en biri: w sıze soy enme ı mı. n KKAT ı~ 
Y " l Yı be? «Be b" l . 

1
. , - Hayır. Fotc.,.raf t.nhlil, için bu kuponlardan , 

Ql .. ~ e en . y.. oy e mı ge •r. .. . . "<llll-.:-
1 

"ek olsa mub ı b d - Soylenmış, fakat sız duyma111ıc; • ., ~cleJin!n gonderllme ı şartwr. J 

l'ı.~Ot ar mı? İşinize b=~~ ~re~=-!~ sı11ızdır. Şirııdi mcşvuı:.ım. Klebe .·.... ::-:.::.ı·..::..ı...:;..:..:::=~= r;r~T.:id,::_.I:i.-r..Io.~-r1.-r...li#iıil 
lt~ııd· ' J g ı Dunıur ye ge'ecc>klE'r, k ndilerile ya - ............................................................. . 

....._ JJ 1 kendirne· kında yapacaöını Ruc; taarruzunu 1:o- bakalım bu defa kim'? 
l'a.tna./?'di baba ·F k . ! nu.şacağım. Mahaw ak<:am imoarnto - Fatihli Ahmed .. Fa• ihli Ahmed .. 

Biigük bir semti 
Bu çirkin halden 
J(e. rtarınalıdır ! tahtJr: ı~ın sırnsı g:~. d~~'~:um .. K~h- iriçe müstakbel Roma kralının .şereF"l" Genrtcn b ri tnyy<>rc H:ram·,., esi vur-

' b kUrtar bakaıur:· Yuru Halıl Ib-1 bir resmi kabul yapıyor. Orada sizi hu- muş gib' se\•i•ıcle yerinden fırlıyor: 

1 
~1 a Urun, du · zuruma kabul ed<>rm. _ Geliyorum. Ge:·yorum. 
diy Çlıı:ına run yol açın! Onun ağ- Tekrar sırtını bana çevirerek uzaııı- j 
~ 1taıaba~1!1ın usulünü ben bilirim .. yor. Gard•yan İzzet: 

Bir okuyucumuz yazıyor: 
a 'Üniversitenin Mercan lı:npı.sı clva-

rmda yanık ve metruk bir saray harabesi 
vardır. O civarda umumi bir hela bulun-

tı d ıgın aras k l D .. dı···or sana bı',. p....... d I lı.ttı a kar ına so u uyor, o- Gardiyan İzıete: - u.. ;J ' : • " "Ç uv u- 1 
mı:ıdığı için bu sarayın duvarları çok ber
bad bir hale gelmistlr. 

>'<>tunq •• ben ~olanın üstundeki herifin _ Kim bu adam'? diyorum. r"l.m. Çıolak ay~k gıdPcck d~nilc;in a ... 
l11 .• e onun boğazına sarılı • - Napolyon .. dün akşam söyledim a .. j Hav~i buna da bı: ~apuç. ~erın .. 

; ~ırak h zavallı, eski bir tarih muallimi.. ken- Kını papuç verır · Tabırın tam ma -
ft1ı.nen.ırn ne ~fi! . disini Napolyon zannediyor. nasile burada papuç ~ahalı. 
eheın lı~erine ık 'Vetım var, herif bana - İzzet ağabey ziyaretçiler buraya - Haydi papuç verin di) orum. 

_ tnıyet v~ a.n karınca kadar bile mı gelir? Kimsenin kılı bile kıpırdamıyor. 
t. . Şu Pir-· rrnıyor. Yalnız: - Hayır. Kaoıya gelirler. Oradan İzzet öfkeleniyor: 
l.ltı eı ~ı sırtund . &anı .. bacakJa an alın dıyor.. 1elefonla haber verilir, biz de hastayı - Hey Hüseyin, papuçlarını \'er ba· 

lsı11 kotu.. n runa yapışıyor. 'Bırak- gardiyanla göndeririz. kayım. 
Yoru · tı.rtadak h 'f. k w • ....._ lll: en ın ulagını Vakit ilerledlkçe hastalarda heye - Şiı:ıdiye kadar nazarı dıkkati c;elbet-

bi Amanı can ziyadeleşiyor. Gözler kapıda. Ko- ın'yen gayet esmer yüzlü, kopça gözlü, 
gıttı Y:rek 0 ac . ğuşta oturamıyanlar, koridora çıkmış-! yassı burunlu, yassı kafalı, insandan 
li.y

0 
a!'1 1 nı bırak ı ıle Halil İbrahimin lar, demir parmaklığın sonuna sebilha- ziyade kaya balığına benziyen 30-'.35 Jik 

~j'le tı.ırn. liani J0 r: ben ciaha hızlı ısı-1 ne bardakları gibi dizilmişler. birisi cevab veriyor: 
itan. l'ek kuru :d~~ a. Halil İbrahim 1 Cırrr bir zil sesi. Telefon .. haber bun- - Yn, ben papuçlarırnı vermem. 
<itt, 

0
c nsinden z:.~ltüyc papuç bııa - da, bakalım kimin ziyaretcisi gelmiş? - Ver diyorum. 

tiltı i~~n için bu ~~· Fakat boş bu1un· - Afyonlu Ali ... Afyonlu Aliyi ça· - Vennem ... 
~iniv ıfade erien ~ ıbcte di.ıştü. Fırsat- ğırın.. Fatihli Ahmed sabırsızlanıyor: 
tra~~ .Jirn-·fı dü alıl İbrahim bir .Hl- Ses aksisada gibi tekrar ediliyor: - Bırak İzzet ağabey, ben yalınayak 

taıar d lbrnh·min ş.~rre~ kalkıyor. - Afyonlu Ali.. Afyonlu Ali.. ! da giderim. l 
a hepsi snnk'."~.khgını gören has- Bir zil sesi daha!.. - 01.roa:t. Dur, ben ş-imdi alırım. 

1 ırnz evvel hastaya Gözler gene kapıda, kulaklar kirişle.. - Arkası var -

Halbuki bu semt birçok yeni evlerle do-

1 
ludur. Her gfın de yeniden müteaddld ev
ler yapılmaktadır. Bu evlerde çoluklu ço
cuklu nll!'ler oturmaktadır. Fakat bu eski 

1 

sa.ray harnbeo;l duvarlarının bugilnkü ha
li, bu aileleri çok mlişkfil vaziyette bırnk-
mnktadır Semt için hem sıhhi, hem de 
nlılukl b:ıkımdan mahzurlu olan bu vazl
yeLl şimdiye kadar nazarı dikkate alan 
olmadı. 

Civarın sakinleri yaz kış, pencere ve 
perde nçnmadıklan için bir mahbes ha
)'atı yaşıyorlar. Sonra da bu civarda blr 
takım serseri, işsiz güçsüz adamlar dola
şıyor kl. aileler için cidden endl,e verici 
şübhell hareketlerde bulunuyorlar. 

Binaenaleyh buraya ya bir helfı yapıl

malı, yahud da harab sarayın etrafı tahta 
perde veya cilkenll tellerle çevrllmelldtr. 

Bu suretle umumi sıhhat ve ahlak namı 
na hayır işlenmiş olacaktır .• 

* 
OKUYUCULARil'lllZIN SORGULARINA 

CE\'ABL.ı\RJl\llZ 

F.dirnede !\füh:ıt pa~:ı mahallesinde U. 
l\leıudııha: 

- Hisar facluına ald dllşfincelerinlzl 
memnunlyeLle sütunlarımı1.a geçirmek 
isterdik. Ancalı: tahkikat henuz b:ı~lamış
tır. AdlLletin ne tekilde tecelli edeceğini 
bilemeyiz. Binaenaleyh sizin mes'ul gor
dfiklerJnlzin yann suç.suz çıkmaları muh
temel olabllir. Bu yüzden tahkikatın so
nuna kadar melı:tubunuzu derccdemlyece
ğlz, blzl mazur görünüz 

* 
Cefadide imzasi1e mektab gönderen o

ltayucumuza: 

- Hayatta talih blrçolı: insanların sır
tına konmakta gecikmez. Amerikalı gen
cin de tallhl bu suretle gecikmemiş oluyor. 
Hayata klısmeylniz, insan kudreti dalma 
hayatla mucadelededir. Siz bu müradele
den vazgeçmez ve dalma ltuvveUl olur~
nız, bir gi.ln talih slzJ de bulur. 

* 
Re ·lerbeyhıde l\Iiitekaid :Niyazi: 

Maarif mfıdürlüğu Beylerbeyi sarayı 
yanındaki kolorduya aid binayı alamadı
ğından Beylerbeyinde b!r ortamekteb açı
Jamıyacaktır Ancak Beylerbeyi halkı Is
tanbul komutanlığı ile anlaşıp binayı nla
blllrsc mektebin açılması çok kolaylaşmış 
olur. 

* Maçlmda B. Osman Çeliğe: 
Verdiğiniz malümattaıı dolayı tR • 

şekkiır ederiz E'>a en mev"u ıbahs h • dı -
se soylrmiş olduğunuz şekilde tecelli et
m!ıLir. 
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Ginger Rogers ciddi bir E M • L R 1 A 
film çeviriyor 11 - Her İşin Acemisi 

Fred Asta ire'in kıvrak ve canlı partnerinin 
bu janr filmlerde de muvaffak olacağı umuluynr 

Dünycıda ne kadar iş var, siz bilir mi
siniz? Doğrusu ben de bilmiyorum. Bil -
diklerim bile yüzleri geçer .. Yüzleri ge
çen bildiğim işlerin kendilerine mahsus 
işçileri vardır. Bunlardan kimisi ustadır, 
kimisi de acemi .. 

Yazan: ismet Hulusi' f. 
insanlardan hoşlanır .. çünkü onların dış-, gemi idare ettireceğini vadeder· 
leri daima meydanda olduğu içiıı göre- kaptan sevinçle gemiye gider .. ·ııı: 
biliyordur. Fakat ötekiler öyle dtğil, ba- - Ben idare edeceğim. Siz çekı 0 
zan bir insana merak sarar: Makine başına geçtiğinden bir Amerikanın en 

Ben bütün acemilerden bahsetmek is-

büyük film kum -
panyalanndan biri 
olan R. K. O; son 
~ünlerde .She mar -
ried for money> a -
dındaki senaryoyu 
yüksek hlr bedel mu
kabılinde satın al -
mıştır. Filmin meş -
bur sinema yıldızı 

Ginger Rogers tara
fından çevrilmesi 
k a r a r 1 a ş t ı r ı 1-
mıştır. Bu film bu 
sevimli • san'atkarm 
ilk defa çevirecek 
olduğu ciddi ve 
içtimai bir mevzua 
temas etmektedir. 
Sevimli yıldız. ikide 
birde artık ciddi film 
;evirmek arzusunda 
bulunduğunu tek -
rarlayıp dururdu. 
Kumpanya, en niha
yet san'atkarın dram 
hususundakı kabili -
yetini · de deneme'k 
istemiştir. Filmi! 
mevzuunu kısaca an 
latalım: 

tedim ama .. sonunu getirememekten ve 
ömrüm oldukça acemilerle uğraşa uğ -
raşa acemileş:mekten korktum ve aklı

ma gelen bir kaçını bugün bir arada bu 
sütuna döküp acemiler arasından çık -
mak kararını verdim. 

- Ah bir di~lerini görsem! f( l ..(J 
Der .. ve bir yolunu bulursa ağzını aç- );j. \~ 

tınr, dişine bakar. \ . ..- ,\ 
Acemi dişçi vapura biner.. vapurda ' ... \O -- O I 

karşı tarafta iki kadın oturuyor, konuşu
yorlardır ... Fakat dişleri görünmez, ace
mi dişçi kadınlardan birinin dişlerine me
rak sarar: 

- Ah görsem, acaba nasıl? 
sonra sermakinist kaptan 
rünüz. 

* Vakit geçer, acemi dişçinin merakı ar
Bir doktorun muayenehanesinin önün

den geçiyordum. Kendi kendime: 
tar, duramaz, y:.nlarına gider: 

- Bayan dişlerinize bakabilir miyim? 

- Ne var? }d• 
- Kaptan çıldırdı mı, diye gc 
- Ne oldu? 

1 
, 

Ailesinin maişeti- Gitıgn IC.ogeT!, '°" ç~irdiği btr filMde 
ni temin ve kendisini terketmlş olan ni- Wouderful Time adında çok zevkli bir 
şanlısından öç almak kaygusile çok gü- filmi bitirmiş olan güzel Ginger Rcgers; 
zel, fakat çok fakir bir kız bir milyoner yukarıda bahseyledlğimiz filmi çevirme
ile evlenir. Kalbi hissiyatı aleyhine ev- den evvel Vivacious Lady adında bir film 
Ienen kız, zamanla nişanlısının berbad çevirecektir. Bundan sonra da ezeli part
bir adam olduğunu, kocasının ise çok te- neri Fred Astaire ile birlikte cChange 
miz bir adam olduğunu anlar 'Ye mes'ud Partnersı. adında bir film çevi -
bir hayat sürmeğe başlar. recektir. 

Bir yıldızın kız kardeşi de yıldız oldu 

J<Xm Fontain«'e ıtüdyoda sııç tuvalm yapılırken 

Hollywoodda bu sene parlarr.ağa baş / mek istemiş ise de meşhur san'atkar 
lıyan yeni sinema yıldızlan içinde en Claire 1'.revor'- çok benzediğinden do
mümtaz mevkii işgal eden Joan Fontaine layı niyetinden vaz geçmiştir. 
adındaki genç kızdır. Diğer taraftan Hollywoodun genç ve 

Joan Fontaine, meşhur sinema yıldızı meşhur rejisörlerinden Meroyn Leroy 
Olivin de Haviland'ın kız kardeşidir. Joan Fontaine'i (Warner Brothers) kum-

Çok muktedir bir san'atkar olncağı panyasına angaje ettirmek arzusunda 
kuvvetle tahmin edilen Jo:uı F'ontal.ne; bulunmuş ise de tam bu sırada Olivia o
Fred Astaire'in en son çevirmiş olduğu: rada film çevirmekte olduğundan bun -
(A damscl in distress) film;nde ona mü- dan dahi vaz geçilmiştir. 
knmmel surette partönerlik etmiştir. O Mücadelede bulunduğu sırada Joarı 

kadar muvaffak olmuştur ki derhal kız hüviyetini dalına gizli tutmuştur. Hatta 
kardeşi Olivin de Havilandın şöhretine ailesi yanında bile ikamet etmemiştir. 
erismiştir. Bundan dolayıdır ki aile ismini bırak -

Joan Fontaine kız kardeşi sayesinde mış ve kendisine kayınpederinin ismi o
d g.l, k ndı üyi ilt> §Öhret buımağı ter- lan Fontaine'i seçmiştir. 
cih etmiştiı. Ol"via meşhur sinema yıl - Nihayet R. K. O. stüdyosu onu angaje 
dı ı olduğu c;ırada Joan tam 17 yaşında <•ttıği vakit, ilanlarda Olivia de Haviland 
idi Kız kardeşinin şöhretinı kıskanan ile olan karabctinden bahsedi1memesin. 
Jo n, san'a+ hayatına atılmış, durma - istemiştir. Bir sene zarfında yıldız ol -
daı dini nl'""' ıi n çalı"mış, fakat bır ne- muştur. Katrin Hepburn ve Nıno Mar
ti · c d C'"livrmemiştir. Nihaye~ hüçü'lt tıni ile film çevirmiştir. 
bi f lmdc kuci k bir kız roliinii nlabil - Ücret olarak, şimdilik haftada 500 do
JTJİ • ·~. B·r stüdyo müC.ilrü kmn ÇP\'İrmiş lar almaktadır. Bu· muvaffakıyeti elde 
ol 1 ~ ı rolü çok be>ğcnmiş ve başka bir ettikten sonra kız kardeşi w• annesi ile 
tecrübe yaptırdıktan sonra ang:ıjc et - birlikte ikamet etmeğe başlamışbr. 

Kadın birdenbire kızar .. demed.iğini bı

rakmaz.. 
- Neye mi kızar? 

- Tornistan, tornayı, tam Y0 Jdl 
yol, stop kumandalarını birden 11 

Neye olac<ik, acemi dişçi yanlarma 
geldiği zaman iki kadın birbirlerine yaş

ne yapacağımızı şaşırdık. 

* B. ·· · tl d m çantası ır ,muvezzıe ras a ı . b 
larını söylüyorlardır. 

* 
.. nıektıl zunda idi. Ve çantasının lÇl 1<tıl 

lu'"·du. Kapı kapı tlolaşıyor, rrıe 
,J ··ve Şimdi bir avukat yazıhanesinin onun

deyim.. avukatın da acemisi olur ya.. a
cemi avukat bence gayet iyi bir adamdır. 
i'akat yolunu bulup onu hasım tarafın 
avukatı yapmak lazımdır. İşte o zaman, 
dava kazanılır .. 

bırakıyordu. Halinden usta mu , 
duğu belli idi. Ama ben onu n~ ~ 
yım.. bana acemisi lazım. Aceırıı 
zii düşündüm. 

Acemi müvezzi, posta çantasını ç 
z:una takar. Pastahaneden çıkar· 
tasındaki zarflardan birini çıkarır. 

- Acemi doktor olur mu? 
Dedim, cevabını gene kendim verdim: 
- Olur ya, neye olmasın! 
Düşündüm: Acemi doktor, acaba ne 

ya.par? .. Ne yl\I)acak, doktor olduğunu 
her yerde belli eder. Sokakta gördüğü 

sarışın bir kadını durdurur: 

Acemi avukat, gayet ç9k söyler .. fakat 
mahkeme dışında!.. Mahkemeye girince 
nedense nutku tutuluverir. 

- Bayan .. 
- Efendim. 
- Siz muayenehaneme gelsenız. 
-Neye? 
- Sizde sarılık illeti var da .. 
Nasılsa tramvaya girmiş bir sıvnsı -

nek tramvayda bir çocuğun Plini ısırır. 

Acemi doktor görür, derhal yerinden 
kalkar: 

- Aman tehlike var. Derhal şırınga 
yapayım.. 

- Ne şırıngası yapacaksınız? 
- Sivrisinek ısırdı. Sivrısinek demek 

sıtma demektir. Çocuğu kurtarmak için 
kahına kinin şırınga etmeliyiz.. 

Karpuz alacaktır, karpuzcuya gider. 
Karpuz alanları görür, parmaklarile bir 
kaç defa karpuza vuruyorlardır. O da 
öyle yapar, bir şey anlamaz.. ~antasını 

açar, kalb dinlemtye mahsus aletini çı -
kanr, kulaklıklarını kulağına takar, öbür 
ucunu karpuza dayar: 

- Öksürünüz! 
Der ... 
Acemi doktorun evine bir hasta geti -

rirler .. 
- Ne var? 
- Birden bire hastalandı. 
Acemi doktor telefona sarılır: 
- Ne yapacaksınız? 
- Bir doktor çağıracağım! 

*' 
Acemi doktoru düşüne düşüne dalmış-

tnn. Birdenbire gözüme koca bir tabela 
il~: 

- Bir doktor daha! 
Diyecektim. Meğer doktor değil, dişçi 

imiş.. Dişçinin de her halde acemisi o -
lurdu. 

Acemi dişçi yaman olur, hem çok ya
man .. usta dişçi onun yaptığını kolay ko
lay yapamaz. Usta dişçi insanın ancak 
bir tek dişini çıkarır. Acemi dişçi ise ker
peteni atınca; otuz iki diş, çene kemikle
rile beraber kerpetcnde kalır .. 

Acemi dişçi, diş meraklısıdır. Dişlek 

Sokakta bir adam, bir adama bir tokat 
vursa, acemi avukat tokat yiyenin fise
bilillah müdafii olur. Ve onu tokat ata-

na karşı sokakta şiddetle müdafaa eder .. 
fakat yalnız sokakta .. mahkemede değıl! 

* Ama da yürümüşüm.. deniz kenarına 
kadar inmişim .. liman da bugün vapur -
larla dolu ... Vapuru görünce kaptan ak
lıma geldi. Gemisini kurtaran kaptan her 
halde usta kaptandır. Bir de bunun ace
misi olmalı .. acemi kaptan, kaptanlığa 
iki yaşında iken başlamıştır. Daha o za
man gemi idare etmemiştir ama; kaptan 
elbisesi giymiş, sokaktaki yağmur birik!n 
tilerinde kfiğıddan kayık yüzdürmüştür. 
Biraz daha büyüyünce .Kaptan Granın 
çocukları> romanını okumuştur.. o za -
man artık kendini bir kaptan olmuş far
zetmiştir. 

Acemi kaptan ne yelkenli, ne de bu -
harlı gemide kaptanlık etmemiştir ama, 
her hangi kaptanla aşık atacak kadar 
kaptanlıktan anladığına kanaati vardır. 
Kadıköy vapuru, Köprüden kalkarken 

o üst kat güvertede kendi kendine söy
ler: 

- Tornistan .. 
- Tornayt .. 
- Bak münasebetsize, bunlar kaptan 

değil, çımacı bile olamazlar, yanlış ma -
nevra yaptı. Az kaldı iskeleye kütlete -
cekti. 

- Yarım yol! 
- Tam yol. 
- Yolu kesti, olmadı; burada yol ke-

silmez. Burnu gördükten sonra yolu ke -
secckti. 

Biri çıksa: 
- Siz bu kadar iyi biUyorsunuz da ne

ye kaptanlık etmiyorsunuz? 
- - Bu gemilerde mi, asla.. ne vakit 

cNormandiıt, yahud cKuin Mari> gibi ge
milerimiz olacak: ben ancak o zaman 
kaptanlık edeceğim. Görün nasıl yapa -
rım. Alimallah koskoca gemiyi kolayca 
Yemiş iskelesine yanaştırmazsarn bana 
da kaptan demesinler. 

Bir kaptanla ahbab olur, ve kaptan 
bir gün çalıştığı gemide az müddet ona 

~ okur: d~ 
- Anladım, çok uzak bir yer fi 

ya kadar gidecek miyim, yok catı~9 \ 
ne diye gideyim .. mektubu posta) 

rim. fi~ 
İkinci bir zarf çıkanr, zarf re eti 

ince bir kadın yazısile yazılıdır, aı.ı~., 
- Her halde kendine koca aı ı) 

genç kızındır. 
Yanından geçen bir 

nE kestirir .. 
- Bekar olmalı? 

delikan1n''1 ı. 

Mektubu ona uzatır.. ., 
- Gerçi size değil ama, buyı.ıf'll 

de alakadar eder. t 
Bir başka zarf çıkarır, bu kt) ~~ 

mektubdur. İçinde para olması ı ~ 
pek fazladır. Etrafına bakınır, bir 

gorur: rırt' , 
- Bu zarfı da bankaya bırak8~ ~ 

zarfı bırıı Bankanın kapıcısına 

sonra çantasını karıştırır. 

I< 1 

_ Daha pek çok var. tr 
Bir tane alır; adrese bakar. J-Je1e~t açayım, içinde acaba ne yazılı? 11 

açar, okur. 
Zarftaki adrese gider: 
- Bay Ahmed burada mı? 
- Burada. 
- Kendisile konuşacağım .. 
Bay Ahmedi görür: ceıı; 
- Bayım, sizin Bursadaki ze'' ı~t19 

rahatsızlığı geçmiş, bir aya kadar 

1 

. ;sıı> 
bula dönecekmiş. Sizden elli. ıır~ı#" 
sizi ve çocuğunu çok göreceğı ge 
bakın, az kaldı unutuyordum. 

Güler: 
- Neye güldünüz?. .. lıft" !t 
- Aklıma geldi de şimdi s0 '1 1 s0> 

ğim ... Karınız şey diyor, şey nıı~ğll~/ 
yeyim ckocacığım benim Y0~ ğiifl 1 
sakın çapkınlık edeyim, gördLI 0cıfı 
zel kadınların peşinde koşayıJtl·· f 
diyor. 11dıs - Peki ama, size bunları kC 
"ul d'? 1 SO,pe l. tıLl\ f 
- Hemen hemen öyle, ben J crs~ • 

ziim, size getireceğim mektub\1 Jl1e1'f , 
S ·ıe ı ş1 dip açtım, okudum. onra sı 

11 
' 

kumak zahmetini vermemek ıçı 
dıklarını tekrar ediyorum. 

* d"~ 
ACEMİ, serisini bu yazile burı:ı el 

yorum. Acemiler bitmedi nnı3 • )ıı ,ı1 
kağıdları hesabladım. Gazeten ° 11 
nuna tanıtamam gelir .. birnz an ,,.. 

zı> yazarsam, hududu aşarım .. o 1 
benim acemi muharrir olduğuı1'1 11 rı 

· et 1• derler. lsnı 



__ __,,..,.._ __ 

BUGÜNKÜ TÜRKİYEDE HAYAT 11 :P~iis ı 

1 .. Mealettnde 18 yılı dolduran polla Kazım, vazifede bulunduğu ıeceleri tara-
htat_ tol totUfUDda 199lrlr. Hayatının programı, hAdiselere tAbi olan poll.9 için 
~ baaan içine on bet ıünde bir saat blle glrllemlyen bir cennettir. Tabii şartlar 

1atalından erten t.alkan ı><>lia KA.zımıı» 

4 • Blllhını b&r anın bilezik üzerine mlnlmlnı elmasları dizen btr ku-
1Umcu lt1nuUe temizleyip ..... 

8 • lflbetten taratola döndüğü zaman da görülecek lşlerl vardır. Kendislnt. 
!'nı.r J't.pılan 11kA1eUeri bir Marko paşa Iaka.ydislle değli., büyük bir dikkatle 
~ ,,.~_llot eder. •lu uyur, düşman uyumaz!• derler. Belki düşman bile uyur, fa-

·-.. batıack cUllkat hi.uasına blr JA.hze istirahat vermtven polis uyumaz. 

11 Ankarada ya
• pılan mü.sa -

hatalarda 61 ltllo güreş 

lklncllltınl kazanan polla 
Xlzım, hemen bütün mes
lekdaıları ılbl candan 
spor fı.ıılıdır. Onun için 
Galata.sarayın methur as
lanı Nlhada halet yetiş -
tlrmek !Jıtedlll yavrusu -
nun idmanını da kendi e
llle yapar. 

• 
Tertib eden: 

Naci Sadıı.llah 

• 
Foto~afları alan: 

Cemal Göral 

• 

3 -
Ondan sonra lmirlnden oeün y apacatı vazıreyi ogrenen pous 
KAzım. __ 

2 • ... İlk iti simasına, ünlforma
aının tereme mütena.stb bir 

çeki düzen vermektir. 

il( Vazllw başına geçer. Artık 
itJ • polis KAzım tam manaslle o 
ıünkü işine baflamış bulunmaktadır. 

6 Vazifesi batında lmlrlerl?e lr
• tıbatını bir an kaybetme.. Bu

lundutu yere düşen yabancılara ..... 
7 • Yol ıöatermetı, tendlalne baı 

vuranlara rehberlllı: etmeyi, 
.... ulf e bilir. 

.:ı. tler ıun, her ııcı birbirine hiç benzemlyen acı, ıü -
'i1 ,. lünc;, feci, esrarlı, mühlm, garlb ve tehlikeli hldlat
ler lc;lnde ya§ıyan zabıta memurları, istirahat zamanlannda, 
anlatacak hahltt ve ııüzeI hikayeleri en bol olan vatandq -
lardır. Burada, karakolda, istirahat aamanına kavupnuf bu
lunan poll.9 Khımı, bltmeı tükenmez «SÖZ• .sermayesini büyük 
htr nef'e içinde harcarlı:en .ıörüyorsunwı. 

12 Burada onun &ile hayatının 
• üc; safhasını ıörüyoraunuı. 

polla Klzım, pazulannı oldutu tadar dl
matını beslemeyi de lhmal etmez. Ki -
tablardan yoruldutu zaman baldızlle 
altml4a1tı ve dalma tayyareci olacatmı 
söyllyen zeki ve sevlmll yavrustıe do
mino oynamak, kendisini mes'ud eden 
masum eğlencelertndendir. 

Hesabını gayet iyi bilen polis KAzını 
her ay, eline geçen 4.U liradan arttırdı~ 
para ile bir radyo edinmek imkAnını da 
yaratmıştır. Binaenaleyh ruhlarının aç
lığını ııdermek ihtiyacını duydukları za
man, gazinolardaki müdhlş hesab pusu
lalarile karşılaşmak tehlikesinden de 
.masunduı:lar. Çünkü onlar konsere git -
mezler, konser onlara gelir. İşte, eşi, bal-
4ızı, otlu ve kendisi radyolannm başın.._ 

ıo HAdiaeler lQtufklr davranırsa, haftada yirmi dört 
• uat 1atlrabate çekilebilen poll.9 Klzımı, evinde ev -

veı~ yavrumı Erdolaıı, 1<>nra da zevcesl karşılar. Bu samimi 
istikbal, ıeraptklr memura, ıeçen koca hattanın bütün yor
IUJl}utlarını unutturur. Burada mütevazi bltat samlmt aile 
ocatında hayatının en zevkli ve en neı'ell aaaUertnl geçirecektir. 



SON POSTA 

Bulgaristanda Türklere 
karşı tazyik dinmedi 

Çinliler dün de 
ilerliyerek iki 

şehri geri aldılar 

Şark tütünleri konferansı 
dün çalışmıya başladı 

(Bat ta.rafı 1 inci sayfada) 
(Btı§ tarafı l inci sayfada) mq olan göçmenlere yapılması lazım ge- yunca şimale doğru ileri hareketlerine 

alındığını Sıhhat ve İçtimai Muavenet len bu yardımlar daha tam.amile ikmal devam ederek cuma günü Çovsien ve 
Vekili ıle Hariciye Vekilinden sordu. edilmemiş olmakla beraber tarlalarını Yançeu şehirlerini geri almışlard1r. Ja-

k k f • ı · "" · ·ıd· B .. Yuıı-' Hasan Sa a on erans reıs ıgıne seçı ı. ugun 
heyeti reisi raporunu okuyacak 

Kürsüye gelen Sıhhat ve İçtimai Mu- köylülere bedel mukabilinde ve bazı yer- pon takviye kıt'alan cebheye doğru yol
avenet Vekili Dr. Hullısi Alataş şimdiye lerde traktörle sürdürerek müstahsil va- da olduğundan, az çok mühim bir mu
kadar iskan ve göçmen işlerinın büdce ziyete çok yaklaştırıldıklannı ve daima harebe vukuu beklenmektedir. 
imkanlarına göre sistemli ve programlı sıhhi vaziyetleri yakından takib edilerek Japonların yeni bir ihrac hareketi 
bir tarzda başarılmakta olduğunu ve is- hiçbir sari hastalığın çıkmadığını ve ev- Şanghay 17 (A.A.) _ İtimada şayan 
kan edilmiş olan göçmenlerin sıhhatlı ve !eri yapılamıyanlann mümkün olan yer- bir Çin rnembaından bildirildiğine göre, 
müstahsil vaziyete geçmek bakımıncian lerde kira ile han tutulmak ve bilhassa beş altı yüz Japon bahriye askeri harb 
istatistiklere müsteniden izahat vererek köylülerin evlerine misafir yapmak su- gemilerinin ve tayyarelerin açtıkları a
son safhada 934 dcnberi Bulgaristaıı, Ro- retile bir dam altında bulupduklarını ıeşin himayesinde dün sabah Kwangtung 
manya ve diğer ecnebi memleketlerden tasrih etti. sahilinde Macao'nun şimalinde kain bir 
gelen göçmenlerin adedinin yüz otuz se- Bundan sonra kürsüye gE:len Hariciye noktada karaya çıkmışlardır. Çin takvı
k;.z bın dört yüz yirmi sekiz .1üfıısa b,ı- Vekili Dr. Aras Bulgaristandaki Tü~kle- ye kıt'aları sür'atle bu noktaya gitmiş
lig olduğunu ve bunlar için 17.016 hane- rin ve Türk mekteblerinin vaziyeti ve }erdir. Şimdi burada şiddetli bir rnuha- i 
nin insa edilmiş olduğunu, gen~ bu gelen muhaceret meselesi üzerinde son seneie.. rebe cereyan etmektedir. 
goçmcnlerc 9542 öküz, 16,444 pul!uk, 1059 rin bütün macerasını, yapılan ıeşebbüs- Bu ihraç hareketinin cenubi Çin•n 
araba ve 937 senesine kadar gelen göç- Icri ve alınan vadlerin çok kısır neticeJe- muhtemel bir istilası kin tecrübe mahi
menlere tamamen ve 1937 senesi içinde rini hülasa ettikten sonra şimdiki Bul- yetinde olarak yapıldığı zannedilmekr 
geı.miş olanlann üçte ikisine arazi tevzi gar hükumeti başvekilinin Türk mek- tedir. 

cdıldi i~i ;e mevc~d kanuna göre b:.r teblerinde türkçe hurufatının mecburi Çin iki devlete mi aynlacak? Dünkü Şark tütünleri konferansından bir intıba . _.ıı. 
aılenın ıskfını SOO !ıraya malolduğunu ı- ve eski arab hurufatının ihtiyari olması Tokyo 17 (A.A.) - Hariciye nezaretı Üçüncü Şark tütünleri konferansı dün c- Unutmamalıyız ki kurmak i6~ 
zah e" i. Ayrıca bu göç.menlerden m., uhtaç 1 hakkında "'mır· verdı·gwı·nı· so··yledı·. Netı·ce ·· - I ğ ı· h" tt b. f b · · · be ._:ıı; 

" namına soz soy eme e sa a ıye ar ır öğleden sonra Tophanede eski Boğazlar ğimiz bu o is izım ıçın ynelIW' ıctıf 
ol ~nlara 24,. 

524
,lll kilo ye.me.kl.ıK. ve olarak şimdiki Bulgar hükUmetinin Aika- J h .. k. t• ta f d d. , h · · h · b . - oıacı 

__ "" zat apon u ·u~e ı ra ın an. :ıeşre ,.ı- komisyonu binasında açılmıştır. emmıyetı aız ır rnuessese ııe"' 8
·
8 

>4.'ll 
1 kılo tobumluk. verıldiğın-, an- yetlerimizi daha iyi kabul ve telakki et- len beyannamenın Tchang-Kaı-ChPk ın Konferansa Yunanistan namın~ şehri- Çünkü bu ofisi kurmakla, hükUınt , cak isi ~n muamelesi gelmiş olanlar hak- ,J t 1' 

kında '-ıhi henüz tamamile ifa edilme- tiğini, ancak tatbikata intizar etmekte rejimile müna.sebaı.ıının ve dolayısile mizdeki Yunan başkonsolosu Gaffos, Yu- mizin müşterek müracaatına karşı ısır 
bulunduğumuzu ve görülecek neticeleri sulh müzakeratmın bilfiil katedildiği nanistan iktısad vekileti ""be müdürle- Iarak Milletler Cemiyetinin bu hostl .f" rniş ' içinde bulunduğumuz sen.! zar- 1 r hll" 

f d J , ... 84 41202 ·r ha 16 • .,2 olduğu gibi Fırkaya arzedeceğini, her- manasını tazammun ettiğini beyan et· rindcn TeodJ:>l-opulos ve Yunan tütün ki tavsiyesini tahakkuk ettirmiJ o ın a .. l ev, çı t yvam, J·ı h ld -t d be · k d"I ·1 · · d · · · t b ·· k 1 · Ma P 
il k 24313 b l k . . a e o e en rı en ı crı e ıyı ve os- mıştır. Aynı za u muza ere crın, - enstitüsü mudürü Argirudis iştirak et- ruz pu u ,.e ara a o ara nazar. ıtı- . . . . · ~ 

b , ·hı· ·r b ~ . I tane geçinmek başlıca ernelımız olan bu reşal Japonyaya karşı samımıyetlc hare- mişlerdir B" 
1 

h tas $"rk 1iit~. ara a ınan ı ıyacın ı ası \'C u uguraa ı . . . , . · ınaena ey , mu avver .. ,. 
girişi! ., taahhüdatla beraber 13,590,!Ji) ı k~mş~muzla münasebatımı~ın ~zerinde ~~t. e.~~ğı tatkd.ırde teÇ~rar baş.a?abıle~c- Şehrimizdeki Bulgar başkonsolosu Sl!- leri ofisi hükumetlerimizin tasvibıle tıD' 
lira saı fmı istilzam etmekte oiduğumı muess•r olacak muayyen amıllerm başın-! gını ı ave e mış ve ı~. mareşa.ının . a- vensky, konsoloshane kançıları Karacof rulduğu takdirde, Milletler CerniYE' .,. 
hatırlatarak iskan ve göçmen işlerinin da Türklere yapılacak muamelenin bır pon sulh şartlarını k:tt ıyetle re~det~c- I ve dün sabah Sofyadan gelmiş olan Zi- f . 

1 
. . . ıcortl 

• • • •• • 1 c.sas teşkil edeceğiniı "fade ettı· ı meklc berabPr bunların kabul cdılem1 ve- ks . y· f d B 
1 

den müşterek men aat erımızın mahdud olan ımkanlanmızla mute:ıasıb '- · . . . . _. . . . . • raat Bankası umum e perı ıçe e u - kk 
1 

ktır • . . . . . ı H" ı · d ı·h· k• ceğını ısrab ettıgını tasrih etmıştır. . . . . .. masını istemeğe ha · ımız o ac:ı · 
olarak derpış edılmedıkçe rnazıdckı v.1- ıcret mese esın e sa a ıycttar ve a- " . garıstanı temsıl etmışlerdır. Bugun gel- Hasan Sakanın bu nutkundan s .'°' 
kıalarile pek feci akıbetler ve ınanza- Jetin yeni tedkikatile varabileceği neti- I ~u z~t _Tokyo ':.e ._Hankeou'dakı Alman 1 mesi beklenilen tanınmış Bulgaı· tütün Yunan. başkonsolosu Gaffos ve 1311 

ralar h:ılırlalan bu mühim işde zaruri o-l ceye göre taayyün edecek kudret ve ka- sef~lerının bu go~Ş~(']erde mutavassıt tüccarı Palaye.f te Bulgar d!'legasyonu•nı n' 
larak esaslı hesab ve fstihzaratın evvelc- ı biliyetimiz nisebtin-Oe bu işi tatbiki müm- rolu oynadıklarını ıtıraf ve Jnponyanm d:ıhil bulunmaktadır. başkonsolosu Slivensky delegasY0 

1 
t~ 

· d d · d"l · ı· ld.,. · k.. k ı ı k l 1 henüz Pekin hükumetini ta!lımadı"ını gösterilen misafirperverlikten dolııY ,, mıl' e erpış c ı mesı azım ge ı.,, •nı ı- un ve o ay, esas ı mu ave e ere rap- . . 0 Türk delegasyonu şefi Trabzon saylnvı .. kt-aııl ,. 
şaret etti ve iskan işlerinin daha başka tetmek lazım geldiğini ancak lıöyle bir kaydctmıştır. . Hasan Saka konferans reisliğine seçilmiş şekkür beyan etmişler ve bu ŞU 

13 
c-

bir s"stemde ve memleketimizde açıl- işin daha evvelce müttefikimiz Yugoslav- Japon beyanatı h~.kk1~da tefsırlerde ve bu münasebetle söylediği nutukta mi- nın telgrafla Türk hükumeti reıs~ -1 

makta olan iş hacminden de istifade c- ya ile aramızda sözü geçliğini ve Fırka- bulunan mat~uat .. m_utte~ı~an Tokyon tın safirlere cHoş geldiniz• dedikten sonra, vekil Celii.I Bayara bildirilmesini ıı:ı-
derek daha mütevazı masrafla ıstikmali ya bunu arzelmeyi vazife bildiğini söy-ıyakında Pekın hu~um:tı.nı tanıya~ağını konferansın geçen toplantılarındaki fa:ı- Sakadan rica etmişlerdir. te"r~' 
mümkün olup olmadığının ayrıca müte- ledi. ve hu. ta~ıma key(:yetının mcrkez.ı ve liyetini hülfü;a etmiş ve bir Şark 'fütiın- Müteakiben konferans, bugün 

11 hassıs komisyonlarla tedkik ettirilmek- Büyük Millet Meclisi Parti grupu hü- cenubı .. Çmde teessus ~dece~ bun.d. ben- leri ofisini kurmak için l.Bzım gelen ni- toplanmak ve Yunan delegasyorıt.1"0,. te bulunduğunu ve sarih bir vadde bulu- kOmetin bu mesele\:leki hareket ve mü- zer reJımlere de teşmıl cdıleceğinı be- 7.amnamenin hazırlanrntş olduğunu bil- vereceği raporu tcdkik etmek üzere 
b·ı k i · b t dkika t• · tal d" l · · · d b la k yan etmektedir. d" k I ·· 1 · t· ğ I t na ı me çın u e tın ne ıcesıne ea ve en ışe erını yenn e u ra ırere şun arı soy emış ır: . ı mış ır. 

intizar lazım geldiğini ilave etti. İzaha- mart içtimaında esaslı müzakerata mev- Hochi Shimban gazetesi, yeni Çın re- ....,. - - - .. - --... )l 
tına nihayet vermeden evvel ancak gel- zu olmasını karar altına aldı. (A.A.) jimi Japonya tarafından tanılır tanın- " Soıı Posta ,, nm Et fiat ları hakkınd~ -1/ 

"""'---- maz Roma ve Berlinin de bu rPj!mi tanı- _fit!am mektubları Karar halkı se11indirı'' 
yacaklarını bildirmekte ve o zaman Çı- y '' s o n p o s t a ,, n 1 n nin ikiye aynlacağını tahmin etmekte- (Ba..~tarafı 1 inci .sa"'juda) CBQf ta.rafı 1 inci sayfada) 1'1' 
dir. lıca mevzuu budur. Anlatayım: Halen toptan olarak Karaman~ ~ıı 
Bir Alman ga:ıetesinin şayanı dikkat Üç gün evvel gazeteler, eski O~ posu 50, dağlı~ı~ 55, kıv~rcığın S dıt 

M kt hı yazısı manlı devletinin adliye müşaviri olup zunun 54, keçmın 40, sıgım~ 404
0 

1'tl' 
ısır m e u arı Berlin 17 (A.A.) - Alman matbuatı burada komiserlik mümessili bulunan nanın Si, mandanın 35, rnalagın sıB' 

Kahire, 13 (Hususi Muhabirimiz yazı
yor) - Bugünlerde, siyasi buhran ve si
yasi gürültüler bir tarafa bırakılırsa, bü
tün Mısırı ve bilhassa Kahireyi al8kadar 
eden hadise, Majeste birinci Farukun dü

ğünüdür. Halk tarafından çok sevilen 
genç hükümdarın evlenmesi ile bütün 
Kahire meşguldür. Her taraftan krala 
fevkalade hediyeler geliyor. Gerek hane-

dana mensub Mısır asilzadeleri, gerek 
umumiyetle bütün Mısır ekabiri, genç 
MajestPye hediyeler takdim etmek içln 
birbir} rile müsabakaya girişmişlerdtr 

denebuir. Ekserisi antika m1hiyetinde 
ve tarihi şeylerden mür.ekkeb olan bu 
hediyelerin çoğu giyeceğe aiddir. 

Bir taraftan bu işler yapıladursun, di
ğer taıa!tan Majeste Faruk memleket 
işlcrıle ciddi şekilde meşgul olmaktadır. 
Bu arada gazetelerden öğreniyoruz ki 
Mısırın yeni fikirli ve genç hilkümdan, 
kadınların örtünmesi mcselesile de meş
gul olmuştur. Majesteye kadınlann ör· 
tünme mecburiyetlerini kaldırmak gibi 
bir f"kir gelmiş olacak ki bu hususta Mı
sırın ülema cemiyetine bu meselenin ted
kikini emretmiş. Ülema cemiyeti bu me
seleyi tedkik etmiş ve nihayet chicab. ın 

- yani perdenin - gayesi kadını muhterem 
bir meYkide tutmak ve insanların ihtıras 
gözlerinden esirrt0 mek gibi bir fikrin 
mahsulü olduğuna karar vererek bunu 

bir ariza ile birinci Fıiruk'a arz eylemiş
tir. Asri bir tahsil ve terbiyeye sahih o-

lan ~ Tısır Meliki, Avrupa kralları gibi, 
yanında genç ve güzel hayat arkadaşil~ 
birlikte serbestçe gezemiyeceğinı dü~
nerek, bu karardan herhalde memnun 
olmaruştır. 

Ma steye arzedilip altında «Emir Sa

id, Hııfidülemir Abdülkadir• imzasın ı ta
şıyan bu arizadan bizim tarih!.mize a•d 
bir d hikaye öğrcnıyoruz ki o da şudur: 
1917 senesinde Alman imparatoru Wil-

ihtiyatlı bir lisan kullanmakla beraber' Kont Ostrorog'un başka bir vazife ile ruştur. Bu fiat ge~en senelere ~eııe ' 
helm İstanbulu ziyaret ettiği zaman, kar- Japonyaya Çin içerisinde fazla ilerleme- ! tavzif edilmek üzere Bcruta çağırıldı- ı·~n pahalıdır. Et . f ~atları 19 3 1 z}a.f11ı;. 
şısında Talat Paşayı czeyyi efrenc>, yani nin tehlikeli olacağını ihtar etmekte ve ğını haber vermişlerdi. Dün de Cezi - ~ınden son:·a te~rıcı s~rette .~~uelrttlş • 
garb kıyafeti ile gördüğü zaman meır.- Çine şerefli sulh teklifleri yapmasının redeki Fransız yüzbaşısının azli habe- 1.937 senesınde ıse tekrar )U 5 

nun olmamış ve ona - arizadaki üadeye daha muvafık olacağını yazmaktadır. rini ilan ettiler. Bu zabit, Fransız müs- tır. . . başırı' 
"göre - cYa Talat!. diye hitab ederek JS- Frankfurter Zcitung gazetesinin bu temlekecilerinin gözbebeği ve Lavre - Perakende et ~ıatlarında kilo rrıe1' 
lam kıyafetinin daha iyi olduğu hakkın- husustaki makalesi çok manalıdır: necc'i olan bir istihbarat memuru, ya - yapılacak ucuzlugun beş kuruşu ıi19t 
da bir hayli sözler söylemiş ve demiş ki: cÇin hükumeti büyük devletlerden ni Cezire insanlarını birbirine düşüren baha rusumundan yapılacak terı rı 5ıı: 

c- Ya Talat, sizler, diğer devletlerin yardım göreceği ümidinde idi. Halbuki fırıldakçı başı idi. 1 beş kur~şu da k~ap~ık ~ayvanlarıpıla.tl 
kuvvet ve azamet kesbetmelerinin se- bu ümidi boşa çıkmıştır. Binaenı:ıleyh Ad .. b Thomas olan bu zabit j tış, nakıl ve tevzı . ışlermde ~9 ıe-beblerini tedkik ve o sebeblerin iktisabı- Çin hükumeti Japonya ile anlaşmağa te- . 1• ykuz aşı . d C . dek"ı masrafdan elde edılecek tasarr 

. i azledilır en aynı zaman a ezıre . . k . 
na tevessül edin amma, islama mahsus mayül göstermektedir. htilafm başlan- . d b ka b" k t'a i- mm edılece tır . ı..(111 

. . . .. Fransız garnızonu a aş ır ı A f 
1 

şeı• 
olan evsafınızı muhafazayı unutmayın!• ı gıcındanberı ılk defadır ki son gunler- bd"l d·ı . rr. Gazeteler ayni Halen perakende et ıat an kte • 

Biz Türklerin böyle bir hikayeden lııç de Çinliler galiblerin sulh şartlarını ka- le te 1 e ı mış 1 
• h f' ~emtlerine göre tehalüf gösterıne bit 

haberimiz olmadığına göre Mısır iilema- ı bul edeceğe benziyorlar. Japonların ç;n- günde geçen~e Elcezıre ~u ~zın~.1~a- dir. Beyoğlu Balıkpazarında satılaflşltll• 
sı, kadınlan perde arkasında tutmak!.a Iiler tarafından gösterilmC'ğe başlanan zife başına wgıderkcn yo ad~rt ~o L ~~- karaman koyunu etini Fatihde bll 91 ' 
ısrar için, böyle bir efsaneyi icad da C't- hüsnuniyetten istifade etmemeleri iyi den ahp daga kaçırmış v: 

1 
° eş gun Aksarayda başka fiat üzerinden ,

1
,.. 

miş olabilirler. Fakat, Mısırda da kadın olmıyacaktır.. müddetle o:ad~n or:ya 0 ~ş!.ırrn~ş ? - rnak mecburiyetinde bulunmaklB~, 
hürriyetinin gelmekte gccikmiyeceğı~e lan Merşo ısmındekı sersc:~nın ~~1 - Belediye bu mahzuru önliyecek teııdı! 
inanabiliriz. Bugünkü Kahirede vüksek Beş yıllık plan ıeden teb'id olunduğunu 1 an et ı er. birler al~caktır. Toptan ve persl<C ~ 
sınıf kadınları arasında, bundan ~~yrek Kont Ostrorog'un tebdili s~_bebi ~e~ et fiatları her zam::ın ilan edilecek. }lıt 
asır evvel Türkiyede olduğu gibi, artık ikmal ediliyor malum olmamakla beraber dıger hadl- a1danmadan et alabilecektir. , 

harem kalmamıştır. (Baştarafı 1 inci srıyfatla) selerle alakadar z~~~olunuy.?r. Yüzba- Belediye süt fabrikası irı..-4'3sı için ~ 

/ngiltere Akdeniz 
Vaziyetini göz önünde 
Tutuyor 

(Baştarafı 3 üncü sayfuda) 
ğu hazırlık ne kadar çabuk bitecek ise, 
anlaşılıyor ki istikbale aid siyaset prog
ramı aksine o nisbette uzun bir zamanı 
ihtiva edecektir. 

c.1 Thomas'ın tehdılı ıse Cezıre muha • • . d istİYe 
fabrikasının kurulmasına Sümer Bank •• . . . . hsad Vekaletın en para J(ı~e 
tarafından tesebbüs edilmiştir. fızının karısı, b~ız1 .. mkdetçıdle~ vke lbdır lpoa- İktısad Vekaleti süt işini de tedd sııt 

· • · murile ır ı e aga a ırı m - t . · e 
Bu maksadla Almanyadan bazı mü- us me .k d d C • d haslamıştır. stanbul beledıyesı edıP 

tehassıslar davet olunmuştur. Gene Sil- sı hadises~~e ala a a: 
1 
ı~. k ezır?f ~ işl~rini bir müddetten beri tedkil< ı~· 

mer Bank tarafından Sivasda kurula- ~nsı~ nufuzunu genış.~ me va.~ı -e tekemmül ettirmiş bulunmaktadırtııleb 
cak çimento fabrikasının inşaatı Al • Mle rrıukellef olan b~ yuzbaşı, ~ut~~ tısad Vekaletinden bu hususta 111~ . d' ·h ı b h valideki entrıkalarm tertıbcısı w . h 1 .c o man fırmalarından Humbol a ı a e e- u a h f vaki oldugu takdırde azır anın'"" 0cıS" 
dilmistir. Bu fabrikanın senelik istih- olmakal marufd~r .. ~u def~ mu a ızın, l'apor ve tanzim edilmiş bulu narı ·ıeSiı 
sal k~dreti 90 000 ton olacaktır. yani valinin geçırdıgı serguzeştte de 0~ valar gönderilecektir. Halkın hı flJtr' 

' nun eli bulu.nd~ğu anlaşı~ın~~ .. artı ;üte kavuşması için İstanbulda ~üt 
* ı distandan ve Avustralyadan gelecek ti- müstemlekecılerı:ı maskesı duşmuş ve rikası açılması iktiza etmektedır. 

91 
, 

Uç gün evvel Londra gazetelerinde İn- caret gem.ilerini bu yeni üs sayesinde Ü- bundan .dolayı yuzbaşının orada tut~ : Belediye İktısad Vekaletinden Jııtıı ' 
giltere harbiye nezaretinin küçük bir mid burnundan geçirecek ve filosunu Ak- nur halı kalmamıştır. Me~ya gehn kın hilesiz süt içebilmesi için ~sP.,.e , 
tebliği çıktı, bu tebliğde: denizde ticaret gemilerini himaye etmek ce, bu ada_ı:n, orada Tho~as ın, .fesad cak fabrikanın inşa masrafını ıstı, 

yükünden kurtararak tamamen serbest çıkarmak uzere kullandıgı sersenler k . 
c- Hükumetin Garbi Afrikada Froo- b ·a· ce tır. 

bırakacaktır.• den in ır. ı· town şehrinde tesis etmeyi münasib gör- * * Vali bugün ge ıyor if9' 
düğü kara, hava ve deniz üssünün inşa- ~ Ankara t 7 (Hususi) - istanbtl1 .. ıı ' 
sı bitmek üzeredir• deniliyordu. Tekrar edelim: İngiltere hem hazırla- Kahireden gelen haberlere gore . B 1 d" R .. Muhiddin '(jstll t' 

1 · b t brıır ··1::ı nıyor, hem sivaset ufkunun mümkün ol- Doktor Abdurrahman Şehbender Fi - lı ve e e ıye İseısıb 
1 

h re}cet e _, 
Londra gazete erı u e ıbe şu mu - J ııs·tı·n yolı·ıe Şama avdet etmek üzere dağ Ekspresle la:n. u a k. aletı ·•e !'r 

l ·ı· tt•l duğu kadar derin noktalannı görmiye G d D h 1 Ve a .,. eayı ı ave e ı er: , 1 ıkm~tır. Yakında buraya gele _ miştir. ar a a ı ıye . . ~tit· 
c- Günün birinde Akdenizde silahlı çalışıyor. jO a. ç ti erkaru tarafından teşyı edılırı * * * cektır. bir ihtilaf çıkacak olursa İngiltere Hın-
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lzın·t=A===~-==-=~--=h~k-==~=c:=mm-B~ü~.y~ük~M~i=lle=t~~~T=====-=--=~========~~, 
ı ğırceza ma eme- arihden sayfalar • d Mec:isi ~-arta 

sın e tabanca sesleri kadar tatil yaptı Cezayf:"I:~:~ı:rt~r~,;:;:d;!milcrl . 
13 Yaşınd k• (B~ tarafı ı incı sayfada) ne hücum etmekte devam eltiler. Fran· 

a 1 ÇOcuk İleri fırlıyarak babasının katiline miye kanununa bazı maddeler ilavesine, sız elçisi padişaha şikayet etti. Akıncı -
ateş etmİye başladı oyun aletleri resmine, Ziraat Vekaleti ların başında Murad Reisin bulunduğu 

1Zlnit 17 (H vazife ve teşkilatına, kaçakçılık men ve öğrenilince onu şiddetle cezalandrrmağa 
sl) -n'u .. usu. ,1 lardan ı"kı'sı· maznun LaAz Mehmede isa- karar verdiler. takibi hakkındaki kanunun 57 ve 60 ıncı 
ceıa_ nı :n Ağır. bet etmiş, birisi kalbini sıyırarak geçmiş, maddelerıni değiştiren ve bu kanuna bir Cezayir beylerbeyliğinde Ramazan 
de bir :i emesi:ı- birisi de kasığına raslamıştı, Uz Mch- madde ekliyen kanunun üçüncü madde- Paşa bulunuyordu. Ondan evvelki Cafer 
du. n· naye~ ol- med hemen hastaneye gönderildi ve suç- · b" f k 1- H lk B ka Paşa Ce"'ayı"rde epeyce ciddet go""stermı'ş, ır ka . sıne ır 1 ra i avcsine, a an sı ve .. ~· 
lıı... til sur. lu g"ncı"n ı'lk ı"fadesı· alındı. k kl ğ ld k t t t F k ~ -u ltı'Uhak :r " Halk Sandıklarının sermayelerine, hü- anşı ı ı o u ça ya ış ırmış L a a. 
dilirke.ıı. eme e. «Babamın intikanunı olmak istcdit11'> kumetimizle İran devleti arasında 127 Ramazan Paşada bu enerji yoktu. 
J°asıııdan ~iın a. Silahları atan genç, muhakeme eciil- mayıs 1937 tarihinde Tahranda imza e- Babıali, Ramazan Paşaya yazdığ. bir 
fıııdan a• liri tara. mekte olan Ltiz Mchroedin öldürdüğü dilen hudud hattının tashihine dair an- mektubda kısaca: 
llı"l ·ı an kur. D l l d 1 "atla iki Ali Çavuşun oğlu Mehmcddi. 13 yaşın- !aşmanın kabul ve tasdikine, hizmetten c ev eti a iyenin ostu o an Frans.: 
detı Ya Yerin. da olduğunu soylfıyordu ve: ayrılan nafıa memur ve müstahdemleri- kralının gemilerine levendlerın hücum 
d· raıandı. Ha. lS!! ll'lahk - Dört kur :run attım. Babamın in ti- nin yapamıyacaklan işler hakkındaki ettikleri Fransa elçisinin ihbarından nn-
10ntıııd etnc sa. kamını almak istiyordum. Kurşunları 2428 numaralı kanunun birinci maddc>si- laşıldı. Evvelce de bildirdığ:miz gıbi 
~~an ~o~~~~ıu h~. J öldürmek kasdile attım, d yordu. nin tadiline dair kanun layihaları müza- bundan böyle Fransız gemilerine hücum 

tlhalı:erne cdİ Derhal zabıt varakası tutuldu ve genç kere ve kabul edilmişlerdir. -edilmemesi matlfıb olmakla beraber, 
su 

1 
len Celsede hazır bulu- müddc.iumumivc teslim edildL MüdJeı- Halk Bankası ve Halk Sandıklarının mezkur serkeşlerin serdarı olan Murad 

MUhak ç u nan lzmit mii.dc!chı- umumi Hamdi Doğu da suçlu çocuğu der- sermayc>lerine dair kanunun müzakeresi- Reis •nam kimsenin zincirlere vurularnk 
len SUçI e.ıne edi- mumisi Hamdi Doğu hal sorgu hakiml1ğine sevketti, bundan ne başlanmadan evvel Maliye Vekili Fu- İstanbula gönderilmesi emrolunur.> 
§tın kau~ ~tvetiye köyünden Ali Çavu- sonra Ağırceza mahkemesi tekrar açıldı ad Ağralı (Elazığ) bu kanunun Halk 1 Manasında şiddetli bir lisan kullanılı -
.\Ji Ça" ı Mehmeddi ve Laz Mehr.ı.ed ve listedeki davaların rüyetine devam Bankasına resmi menabiden yapılacak 

1 

yordu. 
dİirnıü ~şu bir kan davası uğrunda öl- etti. yardımın sureti icrasını tesbit ettiğini ve Bu haber Cezayirin Levendler mah:ıl -

llu ı.~u. mevkii icraya konulmasının ahali için de 1 lesine varmakta gecikmedi. O anda ma-
dı l\Cln d Suçlu çocuğa silahı kim vermiş? h 11 r. Laı M avasının uzun bir mazısi var- ,faydalı olacağını söyliyerek müstacelen a enin süslü ve büyük evlerinden fır-
arasındak· ehmedle öldürdüğü Ali Çavuş Suçlu çocuk bu işi niçin yaptığını şöy- müzakeresini teklif etmiş ve bu teklif lıyan iriyan, yiğit denizciler bir araya 
başlalllı§tlı kan davası tii memleketten le anlatmaktadır: kabul edilmiştir. geldiler: 
~~ aizeli;lrlAli Çavuş ta, Laz Mehmed - Babam ölmezden evvel bir gün be- Ltiyiha görüşülürken Afyon mebusu - Murad Reis bizim anamız, babamız, 
"ilZ Melun er. Bundan yıllarca evvel raberce dağa gidiyorduk. Babam bana Berç Ti.irker söz abrak bu hayır1ı teşeb.: canımızdır. Onu vermek ölmek demek -
deşi11j Öld"'ed ~ir gün Ali Çavuşun kar- dedi ki: büstcn dolayı hükfuneti tebrik etmiş ve tir, diyorlardı. 
~bat urrnuştür. O zaman hakkında - Oğlum, bu Laz Mehmed amcan gibi bu münasebetle İstanbul Belediyesinin - Ramann Paşa bu emri yerine ge -
~. La:~ılnuş, fakat af kanunu çık- beni de öldürecek. Amcanın intikamını teşkil ettiği Esnaf Bankasını hatırlatarak tirecek mi? 
Ceza görın e~ed aftan istifade etmiş, ben aldım. Fakat benim intikamımı ala- bu yeni bankanın muamelatının sıkı bir Buna derhal ccvab verildi: 

. Ali &ınıştır. cak senden başk"a kimsem yok. Eğer Uz teftişe tabi tutulmasını istemiş ve yeni - Açıktan açığa bir şey yapamıyaca-
Geı Za Çavuş intikam alıyor Mehmed beni öldürürse benim intikamı- bankaların teşekkülünde, iktidarı olma- ğını bildiği için gizlice hazırlanıyor. Ye-

""' ı. tnan gı"t mı da sen alır mısın? dığı halde birçok membalardan fazla niçerileri üstümüze kışkırtacakmış! 
b;;. 11.öyij ' zaman bunlar Serveti- ı bL·b ne hicret t . 

1 
sermaye tedarikine kalkışanların istifa- Yeniçeri lafı onları büsb•ıtün kızdırdı, 

"""'ll i oI.ın e mış er, orada ev, bark Benim de babamdan başka kimsem d d t 
d~inin in~~lardır. Fakat Ali Çavuş kar- yoktu. 0 öldükten sonra elbet te benim e e ememeleri hususunda ktısad Ve- Çünkü Yeniçerilerle denizciler hiç ge -
ltarar \>eı--~kanıını behemehal almaya de yaşamamın manası kalmazdı. kilinin dikkat nazarını çekmişfü. çinemiyorlardı. 
hı._ .. uıs b Bundan sonra İktısad Vekili Şakir Ke- - Ramazan Paşaya haddini bildirmeli! 
"le.lfTl..,..ı· .. ~· una rağmen bir türlü Laz be · hı·~ "'il old"" - Baba dedim, sen ölürsen nım ne sebir (Tekirdağ) şu beyanatta bulım~ 
~llr. rak urmeğe muvaffak olama- yarim kalır. Elbet te senin intikamım muştur: 
l"ısı ile çoc a~ b r gün Laz Mehmedin ka- Laz Mehmedde komam. Öldürürüm onu. c- Okunan ve tasvib buyurulan mad- ı 

r 
Nöbetci 

- Onun bir şey yapmasına meydan 
vermemeli! 

Denizcilerin başında Memi Reis vardi. 
Murad Reis asıl kasdin kendis;ne kal'fıl 

olmasına rağmen askerin başına geçip 
de asi olmak istemiyordu. Her şeyi yol
daşlarına bırakmıştı. 

Limandaki kadirgaların toplan Bey .. 
lcrbeyinin sarayına çevirdi. Aynı zaman
da büyük bir kısmı da pala~arını sıyıra .. 
rak coşkun bir sel halinde Cezayirin da~ 
sokaklarını geçiyoılar; etrafa dehşet sa
çan bir uğultu ile saraya doğru yollan., 
yorlardı. 

Ramazan Paşa uzaktan sarayına aks&1 
den sesleri dehşetle dinledi. Neler oldu .. 
ğunu daha iyi öğrenmek için adamlaa 
gönderdi. Ayni zamanda kaçmağa hazıı>< 
landı. 

Gönderdiği adamlar dönünce bütün 
levendlerin yalın kılıç ynklaştık)arını, 
onları çok seven bir çok halkın da elle
rinde baltalar, sopalar, kazmalar ve bı .. 
çaklarla isyana iştirak ettiğinı öğrendi. 

Ramazan Paşa, baktı }ti pabuç pabalıi 
tası tarağı bile toplıyamadan ölüm kor .. 
kusundan çılgına dönerek saraydan k89": 
tı. Arka ve dar sokaklardan geçti. Şehil"' 
den dışarı çıktı. Civarda bir yerde sat.. 
landı. 

Levendlerin reisi Memi, beylerbeyiniıt 
oturduğu Cenine sarayına yerleşti. Ce .. 
znyiri idareye başladı. 

İsyan etrafta duyuldu. O sırada Kor ~ 
sika ve Sardonya taraflarına akınlar y~ 
pan Venedikli Hüseyin Paşa da ha~ 
aldı. Hemen geri döndü. Levendlerin mu.ı 
v:ıfakatile idareyi ell aldı. 

Osmanlı hükumeti Cczayırde olanlaQ 
öğrenince Hasan Paşayı beylerbeyi yap. 
maktan başka çıkar yol göremedi ve bu.. 
nu tasdik eden bir ferman gönderdi. 

Turan Can 

~h ka,.1.._ u unu _Yal. nız bulmuş, bu fır- O '"'aman babam bana bu Parabellum d l d ·• "ld""ğü" h"l H Ik B k 
Q ~ .... a.ını ilti ... e er e goru u veç ı e a • an a- Eczaneler 
Utıun ti ş, sini de ijldürmüştür. tabancasını verdi: sı ve Halk Sandıklan namı altında kil· 

?n.e edilrn~erine de yakalanmış, muhake-

l~ADVOI; 
Bu ge,ce nöbetçi olaa eczaneler fUll. Bugünkü proaram ı 

~ük esnaf ve san'at sahiblerine 20. 50 ve !ardır: -
korıulrnu!::· l'llahkum olmuş, 15 yıl hapse 

:r ur. 

l3undan d 9 ay evvel 
~ı biti okuz ay evvel Ali Çavuş ce-
d~t, fakat ~~ş, çıkmış, köyüne dönmüş
lt Ureceğinden az Mehınedin kendisinı öJ
t Usunu da korkmıya başlamış, bu kor-
u~ Ali ~akınlanna söylemiştir. Kork
larıaya gid VUşun başına gelmiş, bir gün 
ll'ı.ış, l...aı ı:rken Laz Mehmedle karşı1aş
~'barıcasııu eh.ıne~ hiçbir şey söylemeden 
d~ Şaltnıış Çekl'llış, Ali Çavuşun üzerinıe 

- Öyleyse oğul, dedi, bu tabancayı al, 
eğer Lfız Mehmed beni öldürürse sen cie 
onu bu tabanca ile öldür. Ben de bab:ı-

mın vasiyetini yerine getirdim. Fakat ne 
yazık ki öldüremedim, tabancamda yedi 
kurşun vardı, dördünü attım ve T..fiz 
Mehmetli öldü sandım. Eğer ölmediğmi 
bilseydim diğer üçünü de atardım. 

Tabanca muayene edildiği zaman fil
hakika içinde yedi kurşun bulunduğu, 
dördünün atıldığı anlaşılmıştır. 

Laz Mehmed ııe diyor? 

nihayet yüz liralık kredi verecek mües- t 18 İkincikinun 1938 SALI sta.nbul clhctindekiler: t s T A N 8 u L 
seselerin teşkili mevzuubahstir. Bu mü- Aksarnyda~ (Şeref), Alemdarda: (Sır-, Öile neşriyatı: 
esseseler 933 senesinde Büyük Millet n Aslın), Beyazıdda: (Cemil), Bamatya- -r 
M }" · · k b 1 · 1 da: <Rıdvan), Emlnönünde: (Hüseyin 12.30: Plakla Türk muslklsl, 12.50: Baft•\ 

ec ısının a u etmış o duITTı bir kanu- Husnü), Eyübde: (Hikmet Atlamaz), Fe- dis. 13.05: Plakla Türk muslkisl, 13.30: MuıJ 
na müsteniden kurulacaktır. Bu kanun- d •Aıır pl,.k neşriyatı. ner e: (Vltall), Şehremininde: (Ham - ""' .,. 
la, kurulacak bu müesseselere hazine dl), Şehzadebaşında: <Hamdi), Kara _ Akşam neşriyatı: 
iştirakini temin edecek karşılık- gumrükde: (Fuad), Kuçükpazarda: 18,30: Plakla dans musikisl, 19: NebD' 
lar göst rilmiş oluyor. Gerek. (Hikmet Cemil), Bakırköyünde: lMer - ?ğlu İsmail Hakkı ve arkadnşları tarafından 
Halk Bankası, gerek o bankanın münasib k.ez}. Türk musikisi, 19,30: Konferans: Beyollw 

Beyoğlu cihetindekiler: Halkevl namına. Muharrlr Naci Sadullah ~ 
gördüğü yerlerde açılacak olan Halk İstiklal caddesinde: CDelluuda), Ga- rafından (Ses ve sesin tarihi hakkında) 1 
Sandıkları küçük kredileri idare edecek ıatada: <HüseyJn Hüsnü), Taksimde: 19.55: Borsa haberleri, 20: Klasik ~ 
en hayırlı müesseselerimizden olacaktır. CLtmonclyan), Pangaltıda: (Nargileci - muslkisl: Okuyan: Nuri Halil, kemaaı( 

u~ kard o~u. da evvelce Rizede öldür-
1\t heşının yanına göndermiştir. Laz Mehmede gelince hastaneye. kal-

'l'abit Ü akenıenin son celsesi dırılan ve tedavi altına alınan Laz Meh-

Böyle hayırlı müesseseleri te~kil et- yan>. Beşiktaşda: <Süleyman Receb}. Reşad, kemençe Kemal Niyazi, tam ~ 

k 
·· "k B T"" k 1 Botaziri, Kadıköy l'e Adalardakiler: bur Dürrü Turan, kanun Vecihe, nısfiye aa-. 

rne uzere ı en erç ur er arkadaşımı- ~ ~ ı Üsküdarda: (Ahmediye), Sarıyerde: H'ıh:ıddln Candan, ut Sedad, 20,30: Ha 
zın bundan istifade ederek eski bazı ban-ı (Osman), Kadıköyünde: (Moda), CMer- raporu, 20,33: Ömer Rıza tarafından nrabca 
kaların maruz ~a~dıkla1: müşkü~.atı mev- kez), Büyükadnda: (Halk), Heybellde: söylev, 20,45: Vedia Rıza ve arkada§lall! 
zuu bahsetmesını yennde gormed;m. ı (Halk). tarafından Türk muslklsl ve halk şarkılan.! 

~~ l'akaı ı Mehmed cinayeti işle:- işle- med, kendisini vuran Mehmedin bu işi 
-~e..ı-~nnıış, adliyeye verilmiş, mu- kendi başına yapmadığını iddia etmck
ltıenizı ;:;e haşlanmış, dün d~ mubake- tedir. Onun iddiasına göre Mehmed bu 

l>urııtu ~celsesi açılmıştır. işe teşvik edilmiş, tabanca da kendısinc 
Yalnız ifadelerinde noksan kalmış olan ~=============== {Saat ~yarı), 21,15: Orkestra, 22,15: Ajana 
bir ciheti huzurunuzda tebarüz ettirme- r haberleri, 22,30: Plakla. sololar, opera ve e>oo 

~en bir au~a~emede Darendede din- başkalan tarafından verilmiştir. 
acaktı. :S~ ~ıd_ın istinabe varakası oku- Laz Mehrned: 

t 11 1
. f peret parçaları, 22,50: Son haberler ve erte-

,ğe lüzum görüyorum. stanbulda adı ge- an ·ari emiz sl günün programı. 
çen Esnaf Bankasının yolsuzluktan mü
tevellid mes'ulleri mahkemeye veriimiş
Ierdir. Onlar hakkında takibat yapılmış.. 
tır. Bunlar yüzüstü bırakılm1ş değildir. 1 

Bu noktada Halk Bankalarile herhangi ı 
bir münasebet aramak yerinde olmıyanı' '' 

dıği anı ıstınabe varakasının gelme- _ Bana bu ici Mehmedin amcasının, 
lçj l§lldı :> Birinci aahile 400 lıaruı 

~ 

11 İlchıclkinun 1931t SALI 
ANKARA ll talik. k ' :muhakeme bunun tekirli yani Alinin kardeşinin oğullan Şükril i.le 

)et iılendi. ararı vermek üzere iken cina- Ahmed yaptılar, onlar babasının intika· 
ikinci •ah:le 256 » ötıe neşriyatı: 

lie" ... ı· Silah sesleri 
rı .;,.. 1 ha · 
t ~~lind kırne Ağırccza reisi Nailin 

d~ltltüı "'eta~a Sabri ve Bayan Nadireden 
~1u " ınış "dd" 

<I lntunA n ' ı ıa makamını da müd-
U ~. ı namd· . 

ro.- • "lahı.. ı ışgal etmiş bulunuyor-
ıulı: ı.. 11.e.ıne 
~1 ~aıabaı k saat 15 de açılmıştı. Salon 

1 birdenb· ı tı. Karar verilmek üzere idi 
eri ı... ıre samı·in d ·ıA 
b. <ttlild· arasın an sı ah ses-
ıtbi • 1 Ve ll'l hk tı. Cine k a eme salonu bir anda 
"-1.t arıştı. 

taıı harnıene .1A . lldaıı ~ sı ahın nereden ve kim ta-
llJı: atıldığı Silah anlaşılamamıştı, daha 
?n.i· SeS) " • 
Ca llt •rasıncİ uıe:ıne birbirine giren sa-
rısı Ue fırıa;n hır genç elindeki taban
c l'le doID-u . 1 ve heyeti hakimeni:ı üze-
~nı 8allı gıtrneğe başladı, elinc'le taban

Yordu. 

~ Zabıt k·t·b· . 
h U "a . a ı ının cesareti 
eırı zıyeu .. 

~a en Yerind goren zabıt katibi Rifat 
l •81 olan ad en fırladı ve elinde taban-
c..aı ı. arnın ·· Ub· •vıeJııned· Uzerine atıldı. Maznun 
atı~i lakib :~.vekili Sedad da zabıt ka
aıırı~ı. İkisi de tı. O ~a bu gencin üzerine 
tat· Ya Çalı~ gencın elindeki tabancayı 

ıJ . :.-•Yorlard · . 
tnası ettı, .tnahk ı, reıs derhal celseyı 
h • e.ınrini .. e:ne salonunun boşa1tıl-
voa.. verdı m"'dd . 
d "" da · • u eıumumi Hamdi 
ekj Jandarrn 1 . 

tu" la.banc .. n a ara delıkanlının elin-
n b .. ın al · 

lı:ı Unlar b" ınmasını emretti. Bü-
tab ır and 1 anca alındı a 0 du, gencin elinde-

Gen Li-ı 1"eh d ç dört k rne vuruldu 
urşun atmıştı. bu kurşun-

mını almasını tavsiye ederek kendi ba
balarının intikamaıı aldırmak istedilel' 
ve bu Mehmetli kandırdılar, tabancayı 
da Mehmede onlar verdiler. İkisi de mu
hakemenin her celsesine geliyorlardı. Bu 
celseye gelmediler, bu gelmeyiş te henirıı 
şübhelerimi kuvvetlendiriyor, demekte

irtibat düşüncesidir. 

O çüncü ~ahile 200 » 
Dördüncü uıhile 100 » 
iç ıahileler 60 » 
Son ıahiltt 40 » 

12.:!0: Muhtellf plak neşriyatı. ıuoı 

Plıik: Türk musildsi ve halk şarkıları. 13.15: 
Dahlll ve harici haberler. 17,30: İntılA&ı 
dersleri: Halkevlnden naklen (Mahmud ~ 
sn d Bozkurd) 

Akşam neşriyatı: 

18,30: Muhtelif pliik neşriyatı, 19: Tm. 
muslktsl ve halk şarkıları (Servet Adnan ~ 
arkadaşları), 19,30: Saat ayarı ve araJ)Oll 

dir. 

Gene bu münasebetle arkadaşımızın , 
mevzu harici olan mütalealarını dinle- ~ 
rniş olduk. Tavsiyeleri daima ciddiyet~<: l 
telfıkki etmek mutadımızdır. "Fakat maa- , 
lesef uavsiyelerini ciddi bulmadığımı 1 

Suçlu kaç yaşın.da söylemeğe mecburum. Teşkili kararını 1 
Laz Melunedi vuran Ali Çavuş oğlu verdiğimiz herhangi bir müessese için 1 

Mehmed 13 yaşındtr olduğunu söylemek- huzuru alinize daima bir kanun arzedi
tedir. Halbuki kendisinde sinnirüşd.! va- yonız. Esbabı mucibesini izah ediyoruz 
sıl olmuş bir delikanlı hali görülmekte- ve bunun lüzumu takdir edildikten son
dir. Doktor da bu çocuğun 13 yaşında ol- radır ki Büyük Meclis onun kabulüne 

Muayyen bir müddH zarfınd& fazla
ca ınikdarda ilan yaptırac::.klar aynca 
tenzılatlı tarifemizden istifade ede
ceklerdiı:. Tam, yarını ve çeyrek sayfa 
ilanlar için ayrı b:c tarife derpiş 

edilmıştir. 
Son Posta'nm ticari ilanlarına aid 

iıler için §U adrPse müracaat edil
melidir: 

'neşriyat, 19,45: Türk musikisi ve halk oar• 
kılan (Hlk~et Rıza Sesgör ve nrkadllf}an)1 

20,15: Sıhhı konuşma: Dr. Vefik Vassaf, 20,1( 
PJt'ıkla dans musikisi, 21: Ajans haberl~ 
21,15: Stüdyo salon orkestrası, 21,55: Yarın... 
kl program ve İstiklal mar§l. 

karar vermiş oluyor. Bu müesseselerin bincılık IoUettil Şirketi, 
madığını söylemiştir. Mehmedin 13 ya- :ıtaJıramaıwade Ban 
§ında olmasına manbkan da imkan gO- artrnasile anarşik bir iktısadi vaziyet en- AD.kan caddesi 

rülememektedir. Çünkü Ali Çavuş 15 yıl dişesinde bulunmak hiç yerinde değil- _J 
dir. Bunların her biri kendi sahalannda '==:;::===========:::: 

hapishanede yatmış ve bir yıl evvel de l . J k -·-·-·--
hapishaneden çıkmıştır. Mehmedin Ali ihtiyaçları karşılamağa, memleketin ik- L İr tal yan as eri m Üfrezesİ 
Çavuş hapse girdikten sonra hem de ara- tısadt faaliyetlerinden. bir şubeyi can- Fransız topraklarında 

.. . . ~ landırmağa yarayan müesseseler olmak-
dan uç yıl geçınce doğmasına imkan yok- tadır. Her birinden memleket büyük fay- Grenoble 17 (A.A.) - Bu sabah bir 
tur, Mehmed hiç değilse Ali Çavuş ha- dalar beklemektedir. kar fırtınası dolayısile Fransa toprak-
pishanede iken doğmuştur ~ bu takdir- · Bunların teşkil edilmiş olanları ve larına geçerek yolunu şaşırmış olan bir 
de ~e 15-16 yaş~n<fB: olması ıcab etmek- bundan sonra da te§ekkülü mevzuu İtalyan askeri müfrezesi Fransız as _ 
tedır. Fakat .. vazıyetı ve tavn daha fazla bahsolanları tabü hep bu hudud ve ihti- kerlerinin muhafazası altında olarak 
olduf,runu gostermekte, doktor da bunu yaç içerisinde mütalea edilmiştir. Bina- buraya getirilmiştir. 
teyid etmektedir. Müddeiumumnik Meh- enaleyh arkadaşımızın bunları hcrhanITT kCımett~~-;cl.="i'fı-;ın---a-v-e-·-·;ci-;We-;i~·;ü. 
medi mütehassıslara muayene ettirdikten bir Halk Bankası adından istifade ed;;_ him ve müstacelleri intaç edilmiş oldu
sonra hukuk mahkemesine sevkedecek, rek burada tenkide kalkışmış olması fik- ğundan Meclis içtiınaının 2 mart 1938 
yaşını hakiki hadde çıkaracaktır. rimizce hem mevzu, saded harıcindedir çarşamba gününe taliki hakkmdaki tak. 

Bu husustaki tahkikata devam edil- hem de doğru değildir.> ' rirleri reye konm~ ve kabul edilerek, 
mektedir. Bundan sonra, Dr. Cemal Tunca (An- .martın ikinci çarşamba günü saat on bes-

İlk tahkikatın da bugün başlaması talya) ve Hasan Saka -Trabzon un ikin- te toplanmak üzere toplantıya nihay;t 
muhtemeldir. clteşrin bidayetinden bugftne kadar hü- verilmiştir. 

B•.r ..-. Di_,
.. ı.Aı L•A 1 l~U 

k::~S~R., 
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MüDHİŞ BİR İNTİKAM 
Çeviren: 

Faik Bercmen 

'ft.a8ı.00a iki lifığın ma.hJcılmıyetin.ı okmk en onları kurtarmayı asla dü.§iinmüyordu 

onnanda, zorla avlanmak için bir koru- nindi .. burada, basit, münzevi, ve gizli 
cuyu dövmüştü. bir hayat sürüyordu.. _ 

Mösyö Verninin kaybolduğu gece de, Duplan ile karısının seviştiklerini öğ -
Duplan sevgilisinin yanındaydı. Artık rcndiği 'zaman çok muztarib olmuştu .. 
şüpheye mahal kalmamıştı. Vaziyet bil- bu şiddetli ıztırab ona bu şeytani tasav
tün açıklığile meydana çıkmıştı. vuru, planı ilham etmişti.. nnları öldü-

Za ten madam da artık kendinde, bu rebilirdi; fakat bu, onu mahkum ettir -
ağır ithamları reddedecek ve masumiye- mekten başka bir işe yaramıyacaktı .. bu 
tini haykıracak kuvvet bulamıyordu.. itibarla ikinci şıkı tercih eyledi. 

Duplan enerjisini kaybetmiyerek mü-
0 akşam her şeyi güzeJce hesablamıştı. temadiyen cürmü ı'nka·r etm .. kteydi. Fa-

" Gece dönmüş ve köyünde görünmüştü. kat onun bu iddiaları bir komedi telakki 
Sonra yanık kemikleri ve düğme parçaedildi .. 

Bahçede bulunan düğmeler, kemikler, 
iki aşığın kocadan nefret etmt•leri ve üç 
aydanberi Mösyö Verninden bir ses çık
maması cinayeti apaşikar kılıyordu. 

Nihayet, mahkeme, kararını verdi; ma
damı yirmi seneye ve Duplanı müebbed 

!arını bahçeye atmış ve gizlice Parise 
dönmüştü. Bu koca şehirde ise gizli ya- ı 
şamak kadar kolay bir şey yoktu .. 

Şimdi, münzevi odasında iki aşığın 

mahkfımiyetini okurken onları kurtar -
mayı asla düşünmüyordu .. 

küreğe mahkum etti. ı 

Küçük bir odada ~fak tefek, esmer, 
Perrier adında bir adam masasının ba -
şında oturmuş düşünüyordu. Bu Ver -

YARINKİ NUSHAMIZDA: 

H iLE 
Yazan: Peride Celal 

Vilayet ve kaza merkezlerindeki 

TUCCARLARIMIZIN 

İkincikiınun ~ 

1 Devlet Oem:ryoi.arı ve L'n~iii . 5.31m ,s, U nu.n iaa ·esı iıan;J 
- . iliyot· Yem Anknra Garı L . e ve l.İ.ız1 ıosu ile müştemilatı kiraya ver 

Devlet DemiryolJarı İkınci İşletme komisyonundan: il• 
1 - Yeni inşa olunan Ankara Garı içi."ıdeki büfe, büvet, gazete satış yer'. tll 

gcırm yanındaki bilyük ve lüks gazino binası ve müştemilatı üç sene ınüdde 
ve puarlık usulile kiraya verilecektir. 

2 - Bunların senelik muhammen kirası 7000 liradır. Ve yekdiğerinden ,yrıl· 
maksızın toptan olarak kiraya verilerek tir. . ci 

3 - Talihlerin uzun müddet Ankara, İstanbul, gıbi büyük şehirlerde bıl'lneıı 
ınnıf bir gazinoyu muva!fakiyet ve ehl!y etle idare etmiş olduklarını ve hal , 
böyle bir müesseseyi idare edebilecek ehliyet ve mali kudrette bulundukların 
dair ve bu cihet vesikada sarahaten yA zılı olmak şartiyle ticaret odalarında; 
alınmış bit belgeyi ve nüfus veya hüviyet cüzdanlarının asıl veya sdlahiY~~r 
makamlarca musaddak suretlerini pazarlık gününden beş gün evveline }ta ~a 
komisyona teslim etmeleri şaı ttı:-. İdare bunları tetkik edip kimlerin pazar;~ 
iştirak edip edemiyeceğini pazarlı!<tan evvel kendilerine tebliğ ve tefhim 1t 
cektir. Tesbit edilen müddetten sonra g etirilccek vesaik ka!iul edilmiyecclt 
cshabının pazarlığa iştirak hakları sakit olacaktır. 

4 - Şartnameler Ankarada İkinci İşle tme Müdürlüğünde, !Iaydarpaşad;ı fJı-
rinci İşletme Müdürlüğünde parasız olarak verilir. r 

5 - İhale 7 /2/938 Pazartesi günü saat 15 de Ankarada İkinci İşletme Müdür; 
ğü binasında toplanacak olan komısyon tarafından yapılacaktır. isreldile 
cl575> lira muvakkat teminatlarını An karada Umumi İdare veznesine yatıra"' 
rak muayyen gün ve saatte komisyonda hazır bulunmaları ilan olunur. 

1 cl3h ,29' 
.. ~ ~ ~,....;..•. ,. . . .... 

l - .... • .• -

Baş, diş, nezre, 
keser. 

.. ·~- ~1 ....... _ı;,..-::.' . ..: ... ·~-~ .,. .. ·-· .. 

grip, romatizma va bücun ağrılarrnızı derhal 
icabında çünde Oç kaşe alınabilir. 

p A T 1 
Kan çıbanları, el Ye ayak parmaklarının arasındaki kaııntıJar, 
dolama, meme iltihabı Ye çatlakları, flegmonlar, yanıklar, traf 

yaralan, ergenlikler, koltuk alh çıbanlan 

Maznunlar, birbirlerini sevdiklerini iU-
raf etmekle beraber, masum olduklarını 
l1erl sürdüler. Vernini öldürrneği hiç bir 
vakit düşünmemiştiler, fak<tt bu inkar 
hakimin kanaatini sarsmadı; yeni şahid
lerin dinlenmesi hakimin kanııatini büs
bütün kuvvetlendirdi. Komşu1ann bir 
hizmetçisi Verninin evindeki karı koca 
kavgalarının bolluğunu söyledi: cHer va
kit mösyö ile madam dırlaşırlar; ve mös
yö karısının sadakatsizliğinden her za -
rnan dem vururdu. Madam ise kocasının 
ortadan kaybolmasını arzu ettiğini, ve 
hürriyetine kavuşmak niyetinde bulun
duğunu söz arasında söylerdi..• 

Nazarı dikkatine: 
tedavisini en erken ve en emin ıurette temin eder. ~ 

, ' Şark İspençiyari Laboratu:ırı T. A Ş. 4lf//ll' 

!--~~~~~~~~~~~~----

Hakkak Duplana gelince, onun da ma-
t:isi böyle cürümler işliyebileceğini gös
teriyordu. Bir mahklımiyeti vardı. Bir ' 

Yurdumuzun birçok yerlerindeki sayın bayanları
mızdan aldığımız mektublarda bulundukları yerde 

F EM i L 
bulunmadığından mü~kül bir vaziyette kaldıklarını bildirmektedirler. 

Her nekadar bu müşkülatı kolı olarak önlemekte isek de müşterilerimize 
daha pratik bir kolaylık göstermek için her vilayette ve kaza merkezle
rinde umumi vekaletimizi yapacak müesseseler arıyoruz. Kendilerine sü
rümünün fazlalığı ~hetinden epeyce bir kazanç bırakacak olan FEMİL sa
tışını yapmak arzu eden tüccarlarımızın bir mektubla, 

iSMET ECZANESi ISTANBUL, GALATA 
adresine müracaatları rica olunur. 

f Kadıköy Vakıflar Dır;ktörlUğiJ lllnJarı 

Muhammen B. 
Lfra Kr. 

5268 35 

661 78 

Muvakkat teminat 
Lira Kr. 

395 00 

00 

Kadıköyünde Rasimpaşa mahallesinde 
düz sokak 14, 14/1, 16 ve 1 sayılı aıwıd' 
dükkanı bulunan iki kargir ev ile artr 
nın tamamı. 

Kadıköy Osmanağa Bekçi sokak 17 sr 
yılı ahşab evin tamamı. 

Yukarıda yazılı vakıf ~der 13/1/938 tarihinden itibaren bir ay içinde paıal"' 
lıkla satılacağından isteklilerin Kadıköy Vakıflar Müdürlüğüne müracaatları. 

cszs> 
d Tam o sırada yanına yaklaşan satıcı telaşla zarfı yırttı ve daha ilk satırla- «Benim için siz artık tam manasile ~ "Son Posta,, nın e ehi romanı: 39 --=..ıt. 

kızlardan biri müşterinin geri döndü- rında sevinçle gözleri parladı. annesiniz.. sev~erimi, kederleri--· 
ğünü görmüş ve dudaklarında alaylı cSevgili Selma; sana büyük bir müj- hatta en candan arkadaşıma bile söylt' jr Genç Kızın Romanı bir tebessümle .kasaya doğru yürümüş- dem var. Annem Oıhanla nişanlanma- mek istemediğim derdlerimi size 9çıt° 
ıü. ırııza razı oldu. Birbirimize karşı olan ı:ağım> demiştin. Bu sırada bana yB~ ... : 

- Bizim zengin müşteriye bu sırada duygularunızın geçici çocuk sevdalan- madığını görmek içime fena bir ]to!'~~ 
bir şeyler oldu galiba ... Geçen gün de na benzemediğini ve benim ayağmıa getiriyor: cAcaba kızımın benden gır 

Muazzez Tahsin Berkand aldığı kitablan salonda unutmuş, erte- gelen bütün kısmetleri tekınelediğimi iediği bir şey mi var?> diye soruyorııın-
- Beyefendinin gazetelerini de ve - Bir gün tuhaf bir vak'a duygularını si günü kendisine verdik. görünce kendisi için bizi birleştirmek- Bana bütün hayatını, en ince tefet-

relim mi madam? diye sorduğu suale: körüklemeğe vesile oldu: Selma bir şey söylemiş olmak için: ten başka yapacak b!r şey kalmadığını rüatına kadar yaz kızım ... • 
- Hayır, o kendi geçip alır. Cevabile Onun iki liralık bir hesabı ödemek - Öyle mi? dedi ve başka şeyle uğ - anladı. Bir hafta sonra Orhan buraya Halasırun mektubunu so

9
una }dl~,ı 

mukabele ettiğini de hatırlıyordu. için kasaya on liralık bir kağıd bırak- raşıyormuş gibi göründü, fakat kız gelecek, nişanlanacağız. Sonra .. düğün okuyamadan gözleri dolmuştu. B~ 
İşte şimdi artık kadının aldığı Al • tJktan sonra paranın üstünü almadan söylemek istediği şeyi sonuna getirme- ve saadet... kü üzüntüsünü ihtiyar kadın biliyor .. 

manca gazeteleri gelib soran da yoktu. yürüdüğünü gören Selma, telaşla ses- ğe karar vermişti: c Bahri~e zabitimin yanında İzınite muş gibi tam zamanında ona cHayatıol 
Bunları düşününce, yavaş yavaş o - lenmişti: . _Dikkat ettim, yalnız gelmeğe baş- gi~:rken Istan~uldan g~~? se~ gö~ aid tafsilat ver!> diyordu. 

nun halinde de o vakte kadar farket - -.B.e~efendı, ~aranı~ı almadınız. ladığı zamandanberi hali değiştL (':gın:ı Selmac~g~. Sem ~yle ~zled.ım İlk heyecanla kalemi alıp haJaS~ 
mediği bir gayritabiilik gönneğe baş • O ıkı uç adım ılerledıkten sonra yor- 0 d 1 b" ··şteri Selmayı kı bılsen ... Llcıverd kadife gozlerinl yazmak istedi; fakat hayali bir se.,gı:; 

b. .. .... l . dö k S l sıra a ge en ır mu b' 1 .. k . . b l tnıe1> lamıştı: gun ır yuruyuş e gen nere e ma b k .. 1 · de kurtarmış ır an evve opme ıçın sa ırsız anı - ve gene hayali bir kederi ifade e •·· 
G k · b d . b u geveze ızın soz erın n - bit 

- Her zaman dik duran ve kudret ve ya bakmıştı. .~n5 .. ız onun u e~ a tı. Fakat gördüğü şeyleri bir başkasının yorum.~ . . . . için nasıl kelimeler bulacaktı? BU . 
kuvvet ifade eden omuzlan, yorulmuş kışı altında yuzunun gene kızardıgını d .. .. 1m ·ç· g ·b bir hüzün Emehn saadetıne candan sevınmıştı. vehimden başka bir ~ey olmıyan garı!' 

. k . . b .. .. - a gormuş o ası ı ıne an "nk . . b'l . ~ _ı,11, .. gibi yumuşak ve düşük... .. .. bellı etmeme ıçın aşını onun~. eg7 vermisti. Fa~~t b~~u ü acısı o s~~ . ı e ıs - duygulan ve birbirini tutmıyan JIJO 

:- ~a~ışları _bi1:~~ dur~~·· .yuzunde r:k !?3.:cı~~rı toplamakla meş~lmuş gı- Aks~m or nlu- u bahane ede _ tedıgi gıbı duymak k~bı~ıye~nı ondan sız düşünceleri için ihtiyar ve tecril~ 
(;zuntünun getırdıgı yenı çızgıler var .. l;n gorunurken, onun kınk hır sesle ve · k Y ~ gun •tu-· . alacak kadar kuvvetlıydi. Hıç kıskanç 1i kadın onu azar1amaz mıydı? Bund'!,, 

- Ba1.an yanımızdan geçerken şap- kendisi için söylüyormuş gibi: rek er e~ce çbı.lmtı edve nereyel gı ~1 ~.ı, Beğilken ilk defa ıztırabla düşündü: maada gene saçma sözlerle uzaktS~ 
- k d Ö 1 d 1 ki ne yaptıgını ı en saat erce gozu- k h tta . ted··· . . ' .. , kasını bile çıkarmagı unutacak a ar - y e a gm ve yorgunum ·· · .. .. d ..... ta f d • .. .. d.. .. _ - Her es aya ıs ıgı sevgıyı ve akrabasını üzmek teki sebeb ne ıdı · 

dalgın... dediğini duymuştu. n.~n .. gor ugu ra a ogru yuru u .. yu saadeti buluyor; yalnız benim kalbim - Arkası var-
- Her zaman ic;tediği kitabı evvelce- Bu, kuvvetin ve kudretin birdenbire rudu. karanlık bir kuyu gibi bomboş; hiç bir * * * ıısft' 

den kararlaştırırken artık changisini düşmesi ve zayıflaması demekti ve Başmdaki siniri, vücudünü yorarak ışık o derinlikleri aydınlatamıyor. G. s. A. talebesinden B. N. B. ruJll 

alsam!» diye tereddüd ederek durub Selma bir senedenberi haftada bir iki nvutmak istiyordu. · İkinci mektub ha1asındandı. mektub gönderen okuyucum: .-AdUt , * «Mektubunuzu aldım. Hakkımda SU"~ oı1' düşünüyor. cefa gördüğü ve kendisine güvenen bir c St:!vgili kızun Selma; dlğlnlz lltlfnta teşekkür ederim. Roıtı~tıe' 
Bütün bunlar qenç kızın. ismini bile adam olduğu için beğenib hoşlandığı _ Selma abla, sana iki mektub var. cBu sırada mektublarmın arası pek neticesi hakkında fikirler yürütmekte rt , 

bilıniyecek kadar ona yabancı olan bu bir kimsenin birdenbire hayat karşı - Taşlıkta eteklerine sarılan Nezalıat uzadı; bense senden yazı bekliyerek te haklı ve serbestsiniz; fakat tarunırıJe ı-' 
adamla daha çok alakadşr olmasına Eında mağlub olmuş bir taVU' almasına elindeki nıektupları sallıyordu. günümü akşam ediyorum. Bana bir kaç nlzln doğru olup olm?dığım b~~knç güne tt1 

. ' . ı · d di" · b' kt bd · ı dar anlayac:ı.ğınız lçm bugunden bit Yeni vem sebeblcr tcşkıl edıyordu. acıdı Genç kız Emelin yazısını tanıyarak ay evve gon er gın ır me u a. :. 
1 

~ı ld bul ... T ., 
" soy emcı:; za uyorum.t .... • 



nın macera romanı : 4 

şa eden idam olunur!., 
H•rb sanayi casusl ra ara•ındaki mücade•e 

Pan . 
.. sıyonuna gidip henüz pardesümü çıkarmamışi:ım ki, odaının kapısı şidde 1 li bir 

RU.iiltü ile açıldı ve eşikte genç ve güzel laboratuar arkadaşım Olanda 
- ıı göründü. Yüzü sararmış ve kaşları catılmıştı 

~llıba ayır, haricden birinin avluya girip 

Öıuııuıı ~rnasına imkan görülemiyor. Zira 
Çı !lı.ş d ulun~uğu avlu henüz ameleye a
tJJde b ~gıldır!. İn!ilfıkın, ölünün ÜLC -

la a ulunan büyük bir bombanın pat-
ı Yti ~ 

~nı g 1 ZUnden vuku bulmuş olması la-
l> • or ... 

tofcsor b. ··ı 
..... uyu ~ bir hayretle sordu: 

~ ırı. ~e diyo. unuz, ölünün gom -
il tr 1 ~ Ust.ı.nü başını bizim ya -
liıın se~ nıua;ene ettiler.. hem ö
ıç rı 

1 
:b nı, hem de hüviyetini anlamak 

tıı.n bo :nun üzer nde büyük btr bomba
~.. u unrnası nasıl mümkün olabilir? 
b l rtJ~ın bunun farkına varmaması ka-

S.ıııt;~ 
..... E şu cevabı verdi: 

Ilı d \et.. fakat başka türlü olmasına 
rı eten ırnı·:. .. .. l . ' o , ... n goru cmıyor. 

L "az s 
•u tı 0nra da ış başının başladığını . 

.r tebı 1~ dıı u 111.e oh adıgını ve 5erbeı;L ol -
ıı trıf uzu bildirdi. • 

o c .. 
fa kın ~or teleforu kapadığı zaman pek 
hı ~az /r hal almıştı. Yüzü adeta bem -
~ 0 nıuştu. 

" lerınin tı'tr d'ğ' · - - d B ·•a lk e ı ını goruyor um. a -
&iı~Itrı def~ korku dolduğunu gördüğüm 

e dond·· · -Ço u. 
h~! dik garib .. çok esrarengiz .. çok müd-

s Ye mırıldandı 
onr · 

h t h ~ ne Yapacağını tayin edememiş 
lerı .. .ı .. c etrafına bakındı. Şaskm göz-,- ~u .. ~ 

tc~ . ZUnıe bakıyordu. Nihayet, son de-
....... ~nırli bir halde: 

~e kc:~n b~gün meşgul olamıyacağ:m di
tııvard cledı. Arzu ederseniz siz labora
lirıd.se a .. ç~lışabılirsiniz. Ben gidiyorum. 
ı,ha sınırlerimi fazla tahrik etti .. Al • 

ısnıarlad k \'(' b 1 •• 

lı asa e.nden cevab beklemeden hızlı hız-
11· llsore doğru - .. d .. 
ıadi yuru u. 

keırıe 1~ ~akikatcn mantık ve muha -
•kıı d e •zahına imkan olmı \'an, nar!b, 

Urd - "' 
bakkak k·urucu bir mahiyetteydi. Mu -
~arc Al 1 ne Profesör, ne ben, ne de bı-
1kının ;an. ustabaşısı deli değildik Hir 
?ikan ıPdırı bir şekilde yüniyiip falı -
dltse ı~ ~aviyonlarına girdiğim kim ne 
t~ ayniesın gözlcr"mi?J~ görmüştük. Son
f'akat b atncle koridorda düşüp ö1müşhi. 
\'el öJın~ arnelenin en aşağı on gün ev -
\'e llıa uş olduğu da muhakkaktı. A!~ıl 
lır trı.·,ntıkla bunu izaha imkan olabı -
ll•çrrıt· Sonra da o kadar muayeneden 
dı: ş olan bu . . · ·· · hüv· . esrarengız ışçının uzerın-

Kızt omuzlarından tutup sarstım. Ofoıı da, üli- adsin? Ccutıslu1<tu mı! Beni mi? 
Ne münasebet?, dedim. 

sitesinde çalıştığı için yarı ecnebi, hele halde gelmek adeti iken o gün gayet cid
bcn bir Türk olduğum için tamam ile ec-

1 
di, hatta ) üzü hafifçe sararmış, pek te -

nebi bulunduğumuza göre pek meraklı !aşlı bir halde girmişti. 
görünmemenin, ne olur, ne olmuz, daha İçeri girer girmez kapıyı kapadı. Mer
doğru olacağını düşünmüştü. İşte aklıma divenlcri -koşarak çıkmış olacak ki nef s 
gelen bu endişe üzerinedir ki bu akla nefese idi. Dirseklerine kadar uzun be -
sığmıyacak had.selerin verd'iği şiddetli yaz eldivenlerini asabi asabi çıkarmıyA 
meraka rağmen, laboratuvara gidip, kar- uğraşıyor, yüzüme büyük bir endişe ve 
ma karışık bir zihinle akşama kadar korku içinde bakıyordu. Sonra eldıve -
meşgul oldum. Akşam çıkar çıkmaz pro- ninden çıka~'l!Jildiği elini k1.albini bas
fesördcn hadiseyi elbette öğreneceğimi tırmak istiyormuş gibi göğsüne götür -
düşünüyordum. Fakat akşam profesörün dü ve o harikulade ahenkli konuştuğu al~ 
villasına gittiğim zaman aldığım haber mancasile: 
beni büsbütün dehşete düşürdü. Zıra, pro - Oh, çok şükiir, seni sağ buldum! 
fesörün ağır bir dimağ buhranına tutul- Dedi. Henüz cereyan etmiş müdhış ha-
duğunu, yarım saat evvel Varşov:ı em - disclerin tesiri altında heyecanla sor -
razı akliye hastanesine sevkedildiğini I dum: 
söylediler. I - A1·kcısı 1:ar ·-

- Asabi bir buhran mı, yoksa bir cin- r --· ---, 
net mi? .. 

Diye sordum. 
- Muvakkat cinnet gib bir şey .. belli 

değil! 

O vakit, harikulade bir korku duydum. 
Birbiri peşine o gün cereyan eden h:ıdi
selerin dehşeti altında ezilmiş, yılmı~. 

tüylerim ürpermiş, ne yapacağımı bil -
mez, şaşkın bir halde, doğru oturduğum 
pansiyonuma gittim. ı 

MASALLAŞMIŞ BİR MUCİZEYİ 
HAKİKAT YAPAN ADAM 

ir Doktorun 
hi'.< GJ 

o ~arından 
Salı 

Urticaire - J(11rdcşen 
Kurdeşen, durup dururken birdenbire 
clldlmlzln muhtelif yerlerinde iğne gibi 
bat1rnn blr kaşıntı ile başlar. Tabii orası
nı k.lşırız. Kaşınan yerlerde clld birden-
bire kabarır, kızarır, vücudun 
muhLell! yerlerinde dal dal kır-
mızılıklar ve kabarıklar pey -
da olur. Baznıı az çok ateş de yapar. Bll-

Sa~ fa ı .. 
L=.:a 

ı Emlak ve Eytam Banka9ı ili'.ll~rı 1 -
Depozitosu 

Esas No. Yeri No. su Nev'i T.L. 

c. 28/1 Beşiktaş Teşvikiye mah<ıJlesi Eski: 36 Apartıman 

Hacı Mansur Sokak Yeni: 93 1 No. lu Dairesi 40.-
28/2 t > > t > 2 > > 40.--

28/3 > t t > , 3 > • 4i).-

28/4 , , > , , 4 , > 40.-

28/5 > > , , > 5 , > 40.-

28/6 > , , > , 6 > • 40.-

28/7 , > > > , 7 , • 40.-

Yukarıda adresi yaz.ıh apartımanın daireleri 1-3 sene müddetle ve açık a.-• -

tırma usulile kiraya vrrilec<·ğınden isteklilerin ihale tarihi olan 24.1.938 Pa • r-
lcsi günü saat onda depozito akçt>sile şubemize gelmeleri. (722) 

Kalecik Bel?diye R • •ve d 
eıs ı - -· e , • • 

1 - 14/1/938 tarihinde ihale5i yapıhcak olan içme suyu yolu inşa •. · ın. d 

ıltınlarımız şartnamede tadilat y:ıpılmaı:ı hasebile iptııl edilerek 10/1/938 t 

hinden 25/1/938 tarihine kadar yeniden kapalı zarf usulile eksiltmey~ kon 

mu~tur. 

2 - Keşif bt:deli 18320 lira ~9 kuruştur. 

a - Proje keşıfname ve şartnamesı 22:5 kuruş mukabilinde Kalecik Beledıy"' 

Reisliğinden alınabilir . 

4 - Münakasaya iştirak etmek istiyenlcrin fenni ehliyeti haiz olmalnn şarttır 

5 - İsteklilerin 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerindekı s:ırt.arı 

haiz olmaları lazımdır. 

6 - Muvakkat teminat mıkdan 1367 liradır. 

7 - Taliblerin teklif mektublarm. 25/ 1/938 günü saat 14 de kadar Kaıecik 

Belediye Encümenine tevdi cum~ olmaları Hizımdır. 

8 - İhale 25/1/938 tarihinde saat 15 de Kalecik Belediye Encümenind~ yapıla-

caktır. c84. .ıao~ 

Sc çlarınız1 Dökülmekten Koruyunuz 

SAÇEKSiRi 

KOMOJEN 
Snçlımn köklerini kuvvetlendiril'. 

Dökfllınesini -keser. Kepeklerı ta -

nıamen giderir ve bllyllme kabili

yelini arbrarak saçlara 'enıclen 

hayat verir. Kokusu ıaur, kua uıı,ı 
ko.ay bir ısac eksırıdir. 

INGiLiZ KANZUK 
ECZANESi 

BEYOGLU • İST ANBUL 
küğıd ~etini gösterecek en küçüK bir 

<ılıtıacİ1ğ ır Yazı, bir işaret parçası dabi Fakat henüz pardesümü çıkarmamış -
•nıi a ını hepimiz görmüştük. Halbuki tım ki odamın kapısı şiddetli bir gürül -
hır bo~lcnin üzerinde büyük hacimde tüyle açıldı. Karşımda, hayretler içinde, 
tiirı nv a olrnası lazım geliyordu. On Olanda'yı gördüm. Olanda ayni fa.bora -
tj "" Ve} ""} ~ 

h~a ku~~~ln m~n~ ço~m.~~~·, ________ n••••••••••••••••••••••~ 
uykusuzluk içinde mütemadi bir sıkıntı, 

b oıu·· k o nıuş olarak yürüyen bu ga- tuvarda benimle beraber staj görmekte 
~, end· .. ı """llla11n . ı Uzerinde bulunan Ye in - olan Lehli bir kızdı. Fakat fabrikada bu-
~erıdini ~0rntediği bir bomba ile kendi lunduğum bu bir buçuk ay içinde yüzü 
tıı.ışıı. 13 erhava etmiş, ortadan kalk - bir kedi yüzü gibi munis ve pek sevimli 1 
liiliirı Şa Una akıl erebilir miydi? Profe- olan bu kızcağızla dostluğumuz, pe1~ ça -
\tardı. F'a~rıp kalmakta elbet te hakkı buk, bir meslek arkadaşlığından çok ile
d~}.a a~ at bana göre profesörün hali de riye gitmişti. Gayet müstehzi yarad1hşt::. 
Bör de nıuamınalı değildi. Zira profe- olan bu zeki kızcağız, göründüğünün ta
ğ~rıu .;~elenin biraz evvel sağ oldu - mamile zıddına, son derece zayıf yürekli, 
til{' g0l'd~ı~ ~i~i kendi de kendi gözle- harikulfıde hisli, coşkun ruhlu hır ka -
eurı ~ gu ıçın fabrika doktorunun on dınlığa sahibdi. Gayet cür'etkar olduğu 
diası11:v~ı lUnelenin ölmüş olduğu id - için de onun tek başına gece yarıları par
:tıktoru •nannıadığı halde, sonra. zabıta lak çizmelerile pansiyonuma geliiine bi-
l'tıbire n~n (kanser) SÖ7.Ü üzerine bir - zim pansiyonda hemen herkes alışmıştı. 

~11<rılllii z~~ninde bir şey halletmiş gihi Bu Lehli kızın en büyük zaflarmdan biri 
ırıtııa: u ~?nra asansörde ilk bom- de erkek gibi giyinmiye fevkalade mera-

' Za~~ ışıttiğimiz zaman da neden: kı idi. Çok defa onu parlak çizmeleri ve 
d G,bı bir ~ ıh~ımal veriyordum.. uzun boyile bu civarda pek çok olan genç 

1_~r harik.g~ 60Ylcmedi? Ve nihayet bu ka istihkam zabitlerile şakalaşarak şehirde 
ili ı.._ Uladc b" · d 1 k . ~llinı ır hadıseden sonra, san- o aşır en görmüştüm. 
~tı.ıı ka~afımdan her hangi bir sua!e Olanda bir haftadanberi Varşovada anı
lı> gitr amak istermiş gibi de çeki- cam dediği bir zatın yanında bulunu -

'lıst~ 1
• lialb k " . tı "llb<l§ısı f . u _ı bılhassa biç.are Alman yordu. Onu böyle karşımda ansızın gö _ 

dil bo7tukluğu göriiliir. Göz kapakları, 

dudaklar şlşer. Böylece bir kaç saatten, 
birkaç güne kadar hastaya oldukça ıztı

rnb verir. Sonra geçer. Kurdeşenin çok 
muhtelif sebeblerl vardır: EvveH\ iH'ıçlar
dan olur. MeselA. bazı kimselerin antipl
rln, plramlden, kinin, fenasetin gibi llfLç
larn hiç tahammülleri yoktur. 
Bu 1lfıçları alınca derhal kurdeşen teza
hüratı başlar. Sonra difteri tetanoz, kızıl 
gibi hastalara yapılan seromlnrın te -
slrilc ekseriya yedinci gün birdenbire 
kurdcşcnler başlar Buna HSerom hasta -
Iığıo deriz. iiç dört gün devam eder. 
Bazan da deniz hayvanatından ileri ge
lir. Mesela balık, istakoz, midye, istrld
yc gibi hayvanlar yiyenlerde de görülür. 
Elhasıl bir çok sebeblerden kurdeşen ha
sıl olur. Bazan da hle sebebini tayin ede
mediğimiz dahili kan teşevvüşat1ndnn dn 
vakit vakit bazı kimselerde kurdeşcnler 
görülür. 
Tedavi: Evvela perhizdir. Hastaya hatif 
bir müshil verilmesi mutlaka lfmmdır. 
Dahilen kalsyum mürekkebatı şırınga 
.suretile ve yahud mahlül halinde oiarak 
çok iyi gelir. Haricen yapılacak mi.ıhlm 
bir tedavi yoktur. Çok kabaran yerlere 
kurşun sirkesi ile pansıman iyi gelir. 
Kurdeşenin sebebini tayin etmek ve ona 
göre tedbir almak iktiza eder ki bir da
ha tekrar etmesin. 

ktan 80 ~ı hır şekilde ortadan kalk - rünce bundan dolayı hayret etmisUm. 
aı n.-.. h• • <•> Bu noUarı kesip saklayınız, yabud 
t ~taı. p '" adisenin yega·ne şahı.dl"l"İ Bundan başka da Olanda her zamankı" a· -

11; r f "' bir albüme yapıştırıp koleksiyon yapınız. 
desor ise 

0 
ehsörle ben kalıyorduk. Pro - detinden tamamile farklı bir halde idi. Sıkıntı ı.amanmı:ıda bu notlar bir doktor 

i er görij §a idlikte hiç de fazla ısrar e- Her zaman odama son derece:..:n::e!ş..:'e::li:_:b,::ir:..:,:::::~::ıb~i=i:;:m;::::d;:::::ı=d::ın:;ı::;:ı:a~y~et::i=şe::b:-il-:ir:-. ~~~~~=-
Sti ntnenıi r A h cvaba § 1• caba her hangi bir 

t akkında tn~ru~ kaldığım takdirde amele 
;r etll'leli gor?u_kleriınizi söylemekte ıs -
t tı:ıresÖt b nıı ıdirn, etmemeli m~ idim? 
llıı daha i u. hareketile bana acaba süku

~trı.iştı? ,}1ı olacağını mı ihsas etmek is
" arı-· .(ahudb··ı 
... "<l ısra oy e nkıl almaz bir id-
"''I l' ederek d l' . · Çekintni ., e ı zannedılmekten 
h ı;-<ıkat bu ştı. Bilmiyorum. 

~lcleydi. İlı ~uallerl: zihnim altüst bir 
hı1 olrna~ınıal kı profesör kendisi de 

beraber bir ecnebi üniver-

Grip, 
Nevralji, 

Baş ve Diş 

Artritizm, 
Ağrıları, 

Romatizma 
e•·w 

............................................ 31m ........ ~ 

Türk Hava Kurumu 

UYU 
Dördünclİ keşide 11IŞubatI1938 dedir. 

Buyuk ikramiye: 5 O. O Q O Liradır ... 
Bundan başka : 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiyelerle 

( 20.0 ) ) ve 10.0 O ) liralık iki adet mükafat vardır. 
Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengın eden bu pıyangoya 

iştirak ediniz ... 

N J • 1 A, t• d 
aııa ve~:a .. e ın en: 

Diyarbakırdan Cizreye doğru inşa ed1lmektc olan hattın kırk ikinci kilometre
sile altmışıncı kilometresi arasındaki üçüncü kısım inşaat ve ray ferşiyatı kapa

lı zarf usuliyle münakasaya konulmuştur. 
1 _ Münakasa 26/1/938 tarihine tesadüf eden Çar~amba günü saat on beşde 

Vekaletimiz Demiryollar İnşaat Dairesindeki Komisyon odasında yapılacaktır. 
2 _Bu işin muhammen bedelı 750,000 yedi yüz elli bin liradır. 
3 - Muvakkat teminatı 33,750 l!radır. 
4 _ Mukavele projesi, miinakasa şartnamesi, Bayındırlık işleri genel şartna

mesi vahidi kiya.sii fiat cetveli, fenni şartname, ahşab Traversle ferşiyat t:ıl:mat
nam~si, Çimento normu, Telgraf hattı şırtnamesi, plan ve profilden müt ekkcb 
bir takım münakasa evrakı otuz yedi buçuk lira mukabilinde Demiryollar inşaat 

dairesinden tedarik olunabih:-. 
5 _ Bu münakasaya iştirak etmek istiyenler 2490 numaralı arttırma, eksiltme 

ve ihale kanunu mucibince ibrazına merbur oldukları evrak ve vesaiki ve bilu
mum nafia işlerini veya demiryollac irışaat işlerini yapabileceklerine ve bir de
fada en az iiç yüz bin liralık böyle bir iş yapmış bulunduklarına dair Nafıa Ve-

kaletinden verilmiş 938 senesı için muteber müteahhitlik vesikasını mezkur k. • 
nunun tarifatı dairesinde haz1rııyarak fia t teklifini havi mühürlü znrflnriy ' 
beraber bir zarf içinde 26/1/9:18 tarihınde saat on dörde kadar rr ak buz Mukal 
!inde Demiryollar i~:ı.t n:Uresindeki Komisyon Reisliğine te\'di ctmı~ c.lınai~ .. 

lazımdır. • 147> 
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~on Po~t a'mn td ;!·:-rı: 108 

_ı Saragında 33 
'ı\vıı Bir 

Haremağasının H~tıralar• 
· Y axaıı : Ziya Şakir 

Doktor İbtahim Paşa Şiş:ideki evinde henüz sof raya oturmuştu ki, kapıya bir 
hünkar çavuşu dayandı: " Çabuk, paşayı saraydan istiyorlar! ,, dedi. Paşanın 

yüreği kopmuş, sanki ağzına gelmişti. Derhal yerinden fırladı 

SPOR 



1& h • ...,. •Kc_nci1-.:!' 
l\.ClO\llı 

EVİNİZDE 

B i PUDRA 
MUs KAS 1 

YA iNiZ 

kuIL. ~ 
ttlıniy hdııtnız pudranın rengi ne olursa olsun hf'lki de size uygun 
~ or. Baıı da 'lldiJe . sanşınlar, esmerlere mahsus bir pudra kullandıkların 
~ bit tlne daha uygun geldiği gi~i bazı esmerler de, sarışınlara malı
llllllu Ptıdra kullandıklarında keza kendilerine dalıa uygun gelebilir. 
"Iıııttaa~lllanın çaresi, yüzünüzün bir tarafında bir renk ve diler ta · 
~ .ka ı e.nk pudra tecrübo etmektir. 

Osfa 
'-kut ' &ıtıbalaj ve air mnsarife karşılık olmak iizere istanbul 622 pos-

~dit~ıı .•dresine (T. S. 5) rumuzile 12 kuruşluk pul gönderdiğiniz ı 
ltttııı,.; ıııze hususi modelde bir kutu pudra ile muhtelif renklerde nü

~ her 
4 

ufak paket pudra gönderilecektir. mcı..tubunuz • 
h111ı, a \'akit kuIJnndığınız pudranın rengini de bildinneği unutma -

~ td, u suretle ynlnız kendi başıuıza "·eya arkadaşınızla beraber tecrii-
'l' l't,k hakikl bir pudra miisabakası yapmış olursunuz. 
0~1 

lltt l>u~n Pudrasının her tene uygun yeni ve orijinal renkleri vardır. 
~t. Ga. havnfandınlmış, gayri mer'i ve kat'iyyen sudan müteessir oJ

llttdtaYl Zeteler, iki Amerikalı yüzücünün sudnn miiteessir olnuyan bu 
1'ti11.t.. klnıllanarak iştirak ettikleri olimpik oyunlarından sonra bile ten-

""1 at'' 
ıyyen bozulmadığını yazıyorlar. 

:;;,~;iş T~BIBI .-~ 
l\Sirkecj. !ÜRKOGLU 

o. Z6 ı.- • \rıyana oteli sıras1. '° 1 l\8l l ~ nra 1881 de hergOn öğleden 
&laları k 14 den 2u ye kadar 

nbuı eder 
ltı • 
~tta , 

İttcııb .\ li.} c il 
~ ~ ıı.ı li ıtkuk mahkemesinden: 

'il'_ arıııa. ~aıtçı Çengelkoyunde Abdiıli\. -
~'"'tısı . 
l.,:·1 ot ltııart 

OOYÇE OR[ENT BANK 
Oresdner Bank Şub-' 

Merkezi: Berlln 

Türkiyedeki pbclmı 

Galata - İstanbul - İmı1r 
Deposu: 1st. Tütün Gfunrüjil 

* Her türlii ban!uı İfİ * 
e~)t ltr lte.rt~nın Sfilubey mahalleslnclen 

elldı :ıııııraca e 1 Enııne tırrnfmdan mah- --
~"<la ltıtl'f haıdatı:ı. 15/mıırt. 929 tarihinde ---------------t ·--·_........·---··-
~ .. l'.J ~'h.dı1tıa: ancak 1kl sene kadar bir Posta 
~ ~ııı tt.Je it sonra 931 senesinde ken-
~erı~ ba1trn~ı bırakıp gitmiş ve hô.Ien 

1 bıı~ll tore it ı~ı glbl meden1 kanun hü- =Y=e=vm==-=t.=-S-=iy=-a=si"'-.· Havadis ve Halk gazetesi 
ta "llUııe llıecıenı OCalık vazifesini de yapma
~ t. ~ti "'"lika kanunun 132 tncl nınddesl 

1ıı~t~ nı n kendisine bakmak ve ko-
Yerebatan, Çataıçeşme sokak, 25 

lSTANBUL 

Gazc Pmizde çıkan yazı ve 
re&im!eıoin bütür. haklan 
mahfuz ve gazetemize aittir. 

'llbııj ihta Ya::ıınak için muddel aleyh 
~;tıı lhltbı~:t tebu •ini istemiş ve nıımınn 
rı-.~llı ~an: adUy mudürlüğune gön
;"i c1ıı.~ll ihtar ede g03terllen adreste ol -
~t ~itan naıne bllntebllğ lade edll-

tı~ ı:UllUt Uö.nen ihtann tebliğine ka-1 ABONE flA TLARI 
llıa n ·ta. Oldu~undan 1şbu u~-
~ le ~e ~llddett tlhinden itibaren ka-· 
l: caıı~ ~l!Clenı içinde karısına bak -
114 arta, ~a~ıteııını kanım hüklimlerlne gore 
"ıı. ıı tal'i~~l'teıerınYapınak için İstanbul ve 

er, ti ntt n ltib f bu ihtarın gazetelerle 
a~ ij~ Yet t'trn aren yukarıda yazılı e

te Ucı.n e f ihtar makamına kı. m 
<>lunur. 12 ı 938 

('~lf~~~~~zmr~ 
';:~kll/iah llürdi 

nlepte bı~t.. T" ._ l'e .. un urlf~e 

Y bancı gazete ve 
llıecrn 1 ua ar bayii 

~ ~'1ıı ~:---~;xı~~~::rnı:ıı 
aııc ..... Ha k · 

~1~-t ı~rıık tez: a kcrlik ubeslndcn aldı-
'lll..ı 1'erııs rem ile nüfus tezkeremi j 

l'olttur <ı~~2~laca~ımdan her ikisinin 
ita sırrı 

Paı;a Dut.dibi 
lsınan F 

1 6 
Sene Ay 

Kr. kr. 

3 
Ay 
Kr. 

1 
Ay 
hr. 

TÜRKİYE 1400 750 400 1» ı 
Yt.:NA~iSTAN 2340 1 --0 410 2. ı 
ECNRBİ 270LI 1-.00 800 :'O I 

.Abone bedch pcşiroıı. Adres 
değiş!irmek 25 .ıı:uruştur. 

Gelen evrak geri ı1erilme.z. 
llcnlarclaf7 mes'uliyet alınmaz. 
Ce\ ap iç:n mektublara 10 kuru§luk 

Pul ılavesi ltızımciır. 

~..cıe••···················ı 

1 
Posta kutusu : 741 İstanbul 
Telgraf : Son Posta 
Telcf01!. : 20203 

•••••••••••••••••••••••• 

SON POSTA 

25 nce 
20 K ~ın 

4 

/ ,...... 

1tOO~lf..q o -35 (.(; ·---..... 
~ &'-q.,..,_1- Qt\<ALu117, 
~..q{ ~035WATT ~ 

OSRAM 
' D " 'o vo'-' 

ller vakit garanti markasına 
dikkat ediniz. 

r 

Gözlerinizi nıuhafaza etmek 
için bol ışığa ihtiyacınız var. 
dır. Osranı m hu ihtiyacını· 
zı tatnıin eder. Asgari istih
lak temin ettiği cihetle daha 
hol ışıgın tedarikini teshil 
eder. Gözleriniz dahi nıulıa-

faza edilnıiş ol ur. 

, t·'1r·~4!- · .~"" ; • •·' -. . . ·M _ .· · . , t • ··~ -::'lu ;,: 

Dekalümen lambası asgari bir istihlak ten1in eder. 
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( 

SON POSTA 

.Ra. d. q & / senl<I asrımızın bu en bO.Ulı lı•llnl ll•fırletmel< kin relr:ı:edll,,,,. 
lılr •lılde gllıl gölllere tırmanmıı New Yorfı•un m•lluı .. ACA 8 U I& O l 11 O .. 
ini lıugUn bllmlw•n »Oldur. 

8u mUessesesln balında su Oc alet llarf : 

R. C. A. 
gözU c•lrer. 

RCll: radyo tatbik8flnın tekmilini ihtiva eden sonsuz sahada en büyük is/m. 

Telsiz telgraf: bu sıhJr/J vasıta ile denizlerde tehlikede bulunan binlerce can
lar kurtanlmışfJr. Kanun emrine konulan bu len sayesinde binlerce cani takip 
edilip yakalanmışfJr Ticaretin ihyası uğrunda bu peri saniyede binlerce ki/o· 
metre kaf'eder Mükemmel olduğu kadar da fiafl uygun radyo alet/erile bin· 
/erce. milyonlarca kişi müteaddit radyo neşriyatmdan istifade eder# e4/enil 

ve o sayede yorgunluğunu giderir. 

•CA. radro sanawllnde en bllWOk nama mafflıse. bunun ltllı....U ACA • .,. 
bu endUsrıının iter sallasında basta bulunmasıdır. 

ACA •nrn wenı l<eslllerl v• racfvonun J1a11ııma11na sebep 
olan ~enı yeni rekemmUllerı sa,,eslnd• bugOn t•dıod•n 
llosıanan her sahısın an lıUrUlf arzusu bir ACA r•utwosu 
sahibi oımakrır. 

BOURZA BiRADEPZER 
lSTANBUL·ANKARA 

i Z MİR 

Soğuk algmlıklan her türlü hastalık
, lara yol açabilir. Fakat b:r kaşe 

Muhtemel rahatsızlıkla-
rın hepsini önlediği gibi 

, nezle, grip, bronşiti de 
1 kısa bir zamanda izale 
, eder. Harareti sür'atle dü-
şurur. Gripin ağrıların 
amansız düşmanıdır. Diş, 

baş, sinir, adale, roma
tizma, mafsal evca1nda 
kat'iyyetle tesir gösterir 
ve günde üç taneye kadar 
emniyetle alınabi:ir. 

icabında günde 3 kate ahnabilir. 

• 

Taklidlerinden sakınınız ve her yerde uırarla GRJPJN isteyiniz. 

Öksürük, nefes darlığı, soğuk algın· 

lığı ve göğüs nezlelerinden sizi kurta

racak en iyi ilaç budur. 

Her eczaneden ısrarla isteyiniz. 

1937 SELANİK l:eynelmilel 
ıergisi tarafında.ı 

ALTIN MADALYA 
ile taltif edılmi~ olan 

AŞÇIBAŞI markalı 

LÜKS ve EKSTRA 

MAKARNALAR 1 

En iyi makarnal •rdır. 
Siparişi rin doğrucı:ı r.ıbriknya 

~ verilmesi rıca olunur. 

İstanbul İkinci iflas Memurluğundan: 

Müflis İlya Zalma masasına gelen ala

caklı Yorgi Erman vekili Mardiros Akil

yanın kaydettirdiği 618 lira 50 kuruş 

hakkındaki talebi masa memurluğunca 

tcdkik edilerek senede müstenid oldu

ğundan paranın altıncı sıraya kayd ve 

- t..vinizcie EV DOi~TORU clsaydı 
bu küçük üşüme vak' ası için 
bu kadar telaşe düşmezdiniz. 

- -

V KTORU 
Y edirün neşrtyatındand&r, 

Her hafta Cumartesi günleri resimli 
btr forma çıkar, bütiln hastalıkları 

Alfabe sırasile anlatır ve tedavisini 
gösterir. 

Bütün eser (20) formada tamam
lanacaktır. Bütün bayilerden ve mü
vezzilerden isteyiniz. Birinci forması 

çıktı. Yalnaa 11 kuruştur. 

Dr. HAF iZ CEMAL Son Posta Matbaası 

kabulüne karar verilmi~ ve sır:ı derte:-i (Lokman Hekim) - - ~ 
Neşriyat .Müdürü: Selim Rogct' 

SAHİBLERİ: s. Ragıp EMEÇ~ 
bu suretle düzeltilrni§ olduğu ilin olu- Dahiliye müteba,sası: Pazardan maada 

öe~ün <2 - 8' Dinnyolu numara llH, .., ıe-
nur. ( 4026) letonu 22398 - 210'4 ----- A. Ekrem UŞA·-./ 

·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~"""' 

, ... .-------------• Dünyanın meşhur ıekercisi 
Ali Muhiddin Hacı Bekir 

MamulQtmı teşhir elliği Avrupa ve Aıııerikıı sergilerinde d!linıa birincllı({i kazanını5tır. GLıtel Istanbul11 

gezmeye gel"n seyy.thlar nefaseti cilıam.1 ılürt ku jBsıne na n s·ll t ı 

HACI BEKiR LOKUM VE ŞEKERLERiNi ALIRLAR 
Bir buçuk amdaıı faıla bir tarjbi olan bu meşhur 'J l\rk Tıcım~Uurnesi lokum ve şekerleri kad ır ııeti• 

karamela ımaline başladı. HACI BEKiR Karamell•ı gayet ınıı.s ıtmba.ftjlı ve k.los ı un 

Per•k••cle tlatı 80 kuru tur. 


