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ATATÜRK DİKKAT.Nİ FaşizminYeniDüngadagözümüvar? 
}STANBULA CEV.RDİ İtalya Cenubi ~merika 
Qs:ll·ların kurduğu bu şehri ancak d 1 tler·ın·ı tesı·ıh ed· or 

1'/ara hükmedecek kadar kuvvetli ev e ıy 
~ bir el kurtarabilirdi 
, 'tnr"k;~ ~ 
ıııiıdeY~nın her tarafında umran hareketleri var. Birçok tehirleri- 1 
tlıellılck a~•t. ticaret, bir mi.ali, iki milli canlanıyor; l.tanbul iae 
İtib•riJ etin takib ettiği inkiıaf 8eyrİ içinde ikbsadi bayat 

I 
h.kıau:d anca~ tutunabiliyor. Fakat ıehir bayab ve belediye 

f an daıma düımektedir. Ba ıehri kurtarmak için yeglne 
~;:,_e •oak fe.kallde bir kuYYetin müdabaleai idi 

Yazan: llıılaittU. Bir6en ;;;;;;==&iiiiiimiiiiiiiiiim;;:.I 

~~......_~-

Genç Kraliçe saraya 
billur bir araba 
içinde gidecek 

Gelinlik elbisesi baştan aşağı 
elmas ve inci ile susıo 

Valide Kraliçe gelinine dokıan 
bin lira kıymetinde bir müc~vher 
takacak, prenı vca prenıeıler 
150,000 lira d~ğerinJe bir hediye 
veriyorlar, düny~nıit her tarafın· 

dan hediye ·_yagıyor 

Kabine dün toplanarak 
mühim kararlar verdi 

Yazan: Ziya Şahir 
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1 Mevsimin en gUzel tarihi romamna yakmda başlıyoruz l 



2 Sayfa 

Her g ü n 
Atatürk dikkatini 
lstanbula çevirdi 

- Yıun: Muhittin Birıaı -
İstanbullulara müjde ... Ankara dan gü

zel haberler geliyor! 
Başvekilden sonra, bu defa da gördük 

ki Atatürk, İstanbulun hayatına alfıka
dar olmuştur; zaten Mssediyorduk ki, 
1stanbula karşı gösterilen aJakanın kay
nağı oradadır, ondadır. Her şeyin, her 
iyi şeyin kaynağı onda olduğu gibi ... 

SON P OS TA 

Resimli Makale: X iyi edi:emiyen hastalık.. X 

İstanbullular bilirler ki, Atatürk de
mek, medeniyet, umran, muvaffakiyet 
ve zafer demektir; onun elinm dokundu-! 
ğu her şey, sanki bir sihrin ve tılsımın 
tesirine uğramış gibi, bir anda açılır, ser
pilir, feyiz bulur. O, gözünü ne tarafa 
çevirse, dikkatini hangi mesele üzerinde 
toplasa, mutlaka orada yaratıbcak bir 
iyilik görür. 

İyi bir şeyi görmek güzeldir; fakat, iyi
yi yaratmak, iyiliği canlandırmak daha 
çok güzel, daha çok yüksektir. Atatürk 
te çok güzel, çok iyi ve çok yüksek şey
leri yaratmayı seven bir insandır. Bizim 
gibi bir insan, fakat bize benzemiyen, 
iyilik ve güzellik, feyiz ve bereket y~ra
tan bir insan! 

* Evet, İstanbullulara müjde ... Atatürk, 
dikkatini İstanbula çevirdi. Dünyanın 

şu karmakarışık devrinde, sakin, rahat 
ve emin bir memleketin talihli ve çalış
kan insanlarına sade mürşidlik değil, 
ayni zamanda başancılık ve yaratıcılık 
yapan Atatürk, içinde bütün bir tarihin 
ve bir medeniyetin acı ve tatlı hatıra
lan yaşıyan bu şehrin bugünkü haline 
karşı lakayd kalamazdı. Geçen gün de 
söyledim: İstanbul, büyük Osmanlı dev
rinin büyük bir vezirinin büyük bir ko
nağı gibi, her direğinden başka bir gı
cırtı çıkararak, her tarafı dökülerek dü
§Oyor. Bu şehri canlandırmak için mut
laka onun sihirli ve tılaımlı elinin bu işe 
dokunması lazımdı. Bugünkü halile, İs
tanbulu, kendi kuvvetlerile kurtarma
nın imkanı yoktu. Anrların kurduğu bu 
şehri ancak uırlara hükmedecek kadar 
kuvvetli bir el kurtarabilirdi. 

Bugünkü İstanbulu ve dünkü 'Bizansı 
iki büyük kuvvet ;vücude getırmişti: 
Şark ile garb arasındaki ticaret ve ayni 
zamanda bir de imparatorluk. İstanbul 
şark ile garb arasındaki ticaretin düğüm 
noktası olmaktan çıkalı ~ok zaman geçti. 
Buna imparatorluk merkezi olmaktan 
mahrumiyet zarureti de ilave edilince, 
İstanbul yalnız, fakir bir halkın emuzla
rında ağır bir yqkten başka bir şey ola
mazdı. Nitekim de öyle oldu. İstanbul 
nüfusunun verebildiği varidat, İstanbul 
Belediyesinin günlük ihtiyaçlannı ancak 
karşılıyabilecek haldedır; en basit bele
diye itleri için sarfedilccek parayı bul
mak bile bir mesele şeklini aldı. Halbuki 
bu şehir, uzun zaman imparatorluğun 
kesesile yaşamış ve imparatorluğun ke
sesinden yaşıyanlann parasile imar edil
mişti. Bugün devletin yardımı olmazsa, 
bu §ehir herı sene biraz daha çürüyecek 
ve nihayet parça parça ıiökülecektir. 

Meselfi, Türkiyenin her tarafında um
ran hareketleri var. Öyle şehirler görü
yoruz ki birkaç sene içinde birdenbire 
serpilme istfdadları gösteriyorlar. Garbt 
Anadoluda, merkezi Anadoluda dünkü 
köyden bugün mamur hir kasaba çıktı

ğını gösteren yerler var. Birçok şehir

lerde hayat, ticaret bir misli, iki misli 
canlanıyor; İstanbul ise, memleketin ta
kib ettiği inkişaf seyri içinde, iktısadi 

hayat itibarile ancak tutunabiliyor. Fa
kat, şehir hayatı ve belediye bakımın

dan, daima düşmektedir. 

* 1stanbulun inkişafını ve umranını te-
min etmiş olan tarih ve hayat şartları, 

iadesi imkam olmıyacak bir şekilde de
ğişmiş bulunduktan sonra, bu şehri kur
tarmak için yegane çare ancak, fevkala
r ~ bir kuvvetin müdahalesi ve onun yar
""mıydı. Şimdi, her şey gösteriyor ki bu 
fevkalade kudretin müdahalesi muhak-
1 

1ctır; bütün Türkiye gib!, İstanbulun 
"" serpile serpile inkişaf ettiğini görmek 
için gözlerimiz, uzun ve esrarlı yollardan 
gelecek yardımı tevekkül ve teslimiyet 
içinde bekle.meğe artık muhtaç değildir. 

Bütün Türkiyenin elinden tutup onu iyi 
talihe, iri adimlı ve seri ilerlemeye 
sevkeden, sıcak, feyizli ve hatta müba
rek el, şu imparatorluk mütekaidi ihti
yar 1stanbu1un da elinden tutmuştur. O
nu, elbet sc>lamete çıkaracaktır. 

Bütün İstanbulluların :acak bir sevinç 
içinde hu Pli • hürmc>tle sıka sıka, öpme-

Amerikada bir milyoner ailesinin genç çocuğunu ıslah -
haneye götürmüJlerdi. 

Bir insanı sigaradan, içkiden, kadın iptilasından, ve her 
hangi şekilıie olursa olsun se!.ahıtten vazgeçirtmek müm
kündür, fakat bir kumarbazı kumar oynamaktan vazgeçirt
mek fevkalade şerait ile demir bir iradenin bir yere gel -
mesine mütevakkıftır, kumar öyle bir hastalıktır ki önüne 
mucize çıkmadıkça insanı mutlaka ölüme kadar sürükler. 

- Çocuk yalan IÖyler, içkiye, kadına mübteUdır, zengin 
olduğu halde hırsızlık da yapar, diyorlardı. Doktor: 

- K&mıarbazlığı da var mıdır? diye sordu Ye menfi ce
vab alınca çocuğu kısa bir zamanda ıslah etmeyi vadetti. 

( so z 
" Yeni bir örgü örneği 
l cad eden bekçi 

Bu tlmil zat bir bekçidir. claaderce 
süren vazifeli snumda boş durmak -
tansa, böyle yün ör~. Karısına, çocuk -
lanna çorap, kazaklar ördüğü gibi, pi -
yasaya da mal yetifüri.r. cBekçi örgüsü> 
diye icad ettiği bir ~ yün örgüsü ln -
giliz kadınlan aruwda ziyadesile mak
buldür. 

Kısa boylular uzunlardan 
daha çabuk evlenirlermiş 
Flabo isminde bir Fransız doktoru, kı

sa boylulann uzun boylulardan daha ça
buk ve daha kolay evlendiklerini iddia 
etmektedir. Doktor senelerce Fransada 
evlenenlerin istatistiklerini tedkik ettik
ten sonra bu neticeye varmıştır. Fransız 
dokoru bu hadiseye dair ilmi hiçbir fikir 
beyan etmeden yalnız tedkik ettiği ista
tistiklere istinad etmektedir. Fakat her
kesin bildiği ba§ka bir §eY vardır. O da 
ufaktefek yapılı insanların uzun boylu
lardan daha cesur olmalarıdır. 

leri ve şefkatli bir Atanın talihli çocuk
ları sıfatile, kendi kendilerini tebrik et-
meleri lAzımdır! Muhittin Birgen 

AR A S O 

r-H-ERG-ü_N-_B-IR~F-IKR-A • 
Dilimiz durmuyor 

Eski devirde padi§alılardan biri, 
aşçıba§ıS'nıı sadrazam yapmıştı. Aş

çıbaşı sadraza.m olunca devlet i§leri-
11i kendi bildiği tarzda idareye baş
ladı. Devrin şeyhülislam• bir iş hak
kında ona ba:a tavriyeleTde bulun
mak için yanına girmişti. Söze başla
dığı zaman, sadrazam: 

- Siz, dedi, öyle ikide bir etliye, 
sütlüye karışmasanız iyi edersiniz. 

Şeyhülislam kendini tutamadı, ce
vab verdi: 

- EtUyi' sütlüyü pişirmesini bilen
'ıer sadra"'am olduktan sonra bizim 
kan.şma.manıız lazım amma ne yapa-
4m ki gene dilimiz durmuyo-r. 

* ~ 

Hastalara ı1e 
Doktorlara 
Üçer mülıim nasihat 
Hastalar, doktora gittiğiniz zaman: 
1 - Sakın şu veya bu doktorun şöyle 

ve yahud bbyle dediğini söylemeyiniz. 
2 - Röntgen muayenelerinizin eski 

plaklarını göstermeyiniz. 
3 - Doktorunuzun eski re~etderinizle 

ve hallerinizle aJakadar olacağm• sanma
yınız. 

Doktorlar, siz de: 
1 - Hastalarınızın odasına paltonuzla 

girmeyiniz. Ne kadar yorgun olursanız 

olunu, bunu asla belli etmey;niz. Hele 
bıkkın bir tavır asla almayınız. 

2 - Hastanızın yatağına oturmayınız. 

3 - Allah aşkına, o size derdlerini dö
kerken, gazete okumayınız. Ve yahud 
her hangi bir şeyle oynıyarak meşgul ol
mayınız. 

Amerikada bir Ter Krallığı 
ihdas edildi 

İnanılmıyacak bir şey olmakla beraber 
vakidir. Amerikada bir Ter kr~lı Han e
dilmek için bir müsabaka açılmıştır. Ya
ni muayyen bir müddet zarfında en çok 
terliyen Ter kralı ilan edilmiştir. 

İlk defa görülen bu garib müsabaka 
geçen hafta Amerikanın Maymay şehrin
de hususi bir hakem heyeti ve binlerce 
~eyirci huzurunda yapılmıştır. Ter kral
lığı ünvanmı almak için müsabakaya da
hil olanlar pek çok bulunuyordu. San
!ransi.sko avukatlarından Guyret muay
yen olan müddet içinde diğer müsabık
lardan 0,002,5 litre ter dökmekle Ter 
krallığı ünvanını kazanmıştır. 

N OA ) 
• 

lngilterede en çok 
Sevilen m lldür 

Brixtonda bir müessesede çalıpn yüz 

elli genç kız müdürlerinin başka bir mü
eı;seye naklini protesto etmek maksadile, 

bir saat kadar grev yapmışlar: 

•- Böyle iyi, babacan, i§çileri düşü

nen bir müdürün başka yere gitmesine 
razı değiliz!> diye ayak diremişlerdiİ'. 

Resimde .uğrunda grev yapılan müdü

rn görüyorsunuz. F.rank Picot isminde 

olan bu müdür, İngilterenin en çok sev.i

len müdürü addedilmektedir. 

Et giyenlerden ayrı bir 
vergi alınan memleket 

Et yiyenler hususi b~ vergi verecek
lerdir. Amerikanın 'öırleşik hük(imetle
rinden Alabama belediyesi böyle bir ka

rar vermiştir. Çünkü belediye meclisi
nin ekseriyeti sebze yemek taraftarı bu
lunuyormuş. 

/ Et düşmanları §ehirde yaptıklan bir 
tedkikte sebze satanların kasablardan 
çok az bulunduğunu görerek hiddetlen-

mişler ve bu karan ittihaz edip et yiyen
leri husust bir vergiye tabi tutmuşlar
dır. Sebze taraftarı belediye azaları bu 

verginin tatbikinden sonra et yiyenler

den bir çoklarının kendileri gibi sebzeci 
olacaklarını iddia ediyorlar. 

lngilterede milyonerler 
gitgide çogalıyor 

İngiltcrede milyonerlerin adedi 334 de 
çıkmıştır. Bunlardan 85 inin senelik ge
liri, 100 bin İngiliz lirasını aşmaktadır. 
71 inin de 75 bin İngiliz lirası ile 100 bin 
İngiliz lirası arasında oynar. 

İ STER iNA N, İSTER İNANMA ! 
Muhterem bir meslekdaş dün Sükuta ve söze dair başlığı 

altında bir makale yazdı. Bu makalesinin sonunda aynen ıu 

cümleyi söyledi: 

Mektebler söylemeği öğretir, söz san'atını s!m'atlann phı 
halinde tasavvur eder. 

c-· thtısassızlık, harikuladelik, budalalık, deha ile müte-

radif kelimeler sayılabilir. 

Fakat hayat 5Ükut san'atınm en zeki üstadıdır .• 
Bu cümleleri yazan arkadaş hergün iU veya bu şekilde 

lAakal 6 saat söz söylemek mecburiyetinde bulunan bir mes
lekda§tır. 

1 STER l NAN, 1 STER 1 NA N M Al 

----------------------------·-----------------------------------_J 

r
Sö z ün Kısası 

- ·---
lhtiyarlanzak 

E. T:ılu 

g==\\ ünya çocuklarının se~gili 
lb:U sevimli yıldızı minirnill1 . 

ley Temple'in ufacık gönlüne de ~ 
diden bir tasa arız olmuş: , o n ye 
basmam yaklaştı .. ihtiyarlıyoruJil.· 11 

pacağım ?> diye kederleniyormUŞ· ~: 
mııere Bunu duyanlar, kahkaha ile o- 1'' 

- Aaaa!. Hele şu haspaya da ~, · 
kuzusu ihtiyarlıktan bahseder ııı1 ·Jl1 
daha, bakalım: Çocukluk devri tB 
lansın.. gençlik çağına gel.. bayatın ııd 
.baharını da şöyle bir zevk ile tat.· 

0 ta: 
sonra ihtiyarlıktan dem vurmağa. 
lanl'llağa başla! 1' 

Diye zavallı yavru ile alay edece 

dir. d 
Ben bu fikirde değilim. Masuın ~ 

nı, samimi neş'esini, güler yüziin; .. , 
neş huzmesi gibi hirzican ederek 

1 
~ 

ettiğim filmlerinde, beni her suret e fı 
bir eden bu küçük sinema yıldızının 
ve hakiki dehasına bu münasebetle 
kere daha iman ettim. 

Her ferde göre nisbi olan ihtiyarl 
keyfiyetini bu bir damlacık insan Y3

' 

su kendi kendine ne de güzel ıcavr~ 
Shirley tamamilc haklıdır! Zira Uıtı JJl 
lık, ekseriyetin sandığı gibi, bir yaŞ d 
selesi değildir. İnsanı muhit. daha 
nısu muhitin hükümleri ihtiyarlatır)• 
Altmışında etrafını teshir eden ~ijt' 

ler, otuz beşinde, .etrafmı çevr rrt 

hayranlar halkasının birdenbire se~ildi! 
dağıldığını goren kadınlar az dcg Jll 
Gençlik, muvaffaldyetle mcbsute~ I' 
tenasib devam eder. Muvafiakiyetıll oııtı# 
düğü gün, gençlik te bitmiştir. 1ır 
içindir ki insanlar, kendi kendilerill~ 
na ve ihtimam göstererek, her şe~ 
önce bu cmuvaff akiyetı. in idaf11 
çabalarlar. ttıl 

Gençlik saltanatından feragat efil 
istemiyenler, hergün muhitin ya ~ 
mahkemesinin huzuruna korka Jc~ · 
çıkar, meziyetlerini, cazibelerini, Jll Jll 
ve manevi güzellıklerini o mahkef1le 
hüküm ve kararına arzederler. d 

- Filan bayan sağlam elli yaş~ 
vardır.. fakat hala sihrini kaybe1~.rr 
Kendisini on sekiz yaşında kıza d 
mem. 

Veyahud ki: ~,. 

- Ayol! Falan zat birdenbire ııc ıı>' 
dar çöktü? Halbuki biraderın sınıf ar f 
daşıdır.. otuz altı, otuz yedi ya varı 
yoktur! J.11' 

Sözleri bu mahkemenin kulakta~~ e
lağn fısıldanan tatlı veya acı hii1'ııv• 
ridir. ııetl 

Shirley Temple'nin tasası bundarı \i 
geliyor. Kendisinin maddi ve ı:rı~11 t: e
muvaffakiyctini bugüne kadar t~J11l~i11' 
den onun çocukluğu, masumiyetı, ş 11e
liği idi. Yarın, on yaşına bastığ~dıı .,ş• 
kimlerle fisyolojistlerin <namkor ) 11~· 
dedikleri çeğa vasıl olacak; bütün °ıcct' 
susiyctlerini kaybedecek; :filmlerde. ce
disinc rol vermiyecckler .. o da, scief~ıılS' 
ki Kugan gibi kenara atılacak, unıl 11~: 
cak .. zira muhit hükmünü vermiş oıııcr~ 
cArtık Shirley çocukluk hususiyetle 
kaybetti.. nafile!> diyecekler. tJl1 

Amma, diğer taraftan, ellisini ço~01ı 
boylıyan bir Pola Negri'nin bala )~ıf' 
.sıfatını muhafaza ettiğini ve alkışlnll ~)(.
nı gören 10 yaşındaki Sh!rley içlcııe 
ağlıyacak! ~· Jl111 
Nasıl? Bu dediklerim doğru degıl aS:~ 

Ve bu tatlı yavrucuğun tasalııllJ!l 
hakkı yok mu? 

.E~ ...,____________ ... / --............................................. . • 
TAKVi M ~ 

1 İKİNCiKANUN __,,,,, 
Rami sene 

20 
Arabi ,ene 

1363 1366 - -2 ci Kanun Resmi sene )Jtılll 

7 1938 7~~ 

PERŞEMBE ~ 
GÜNEŞ Zilkade m s. D 8 
2 10 18 1 
7 20 6 ili Otl• 
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~ 20 İlt.in .. :ı.~ 
~nun 

Fransa da 
• 
ispanyanın akıbetine 

Bursada meydana 1. C' ' 
çıkarılan gizli A\)~E 

Yahudi evleri L. 
• Fransa ihtilal 

arif esinde mi? 

Sayfa 3 

uğramak endişesinde 
::~.F_ransız kabinesi bir taraftan lıomünistlilı, bir tarafta~ da grev 

Ulışaş tehlikesi karşısında bulunuyor. ltalyanların tavsiuesi : 

Bursada Yahudilerin evlerd~ gizli mek
teb tesis ederek tedrisat yaptıkları şayi 
olmuş, Bursa maarü müdürlüğüne de btı 
yolda bir ihbar yapılmıştır. Bu ihbarda 
Bonnes, Röbeka ve Salamon isminde üç 
kişinin evlerini mekteb haHne koyduk· 
lan blldirilmiştir. 

*** nacn ç yıl evvel Fransa mali saha-
~ da mühim bir sıkıntı geçir

mişti. Kısa vadeli borçlarının faizlerini 
verememek tehlikesi karşısında idi, Lon
dra piyasasına başvurdu. Fransanın en 
.fena zamanında dahi Londrada hudud
suz bir kredisi vardır, istediğini buldu. 
Bu istikrazm vadesi geçenlerde gelmişti, 
İngiliz bankerleri: 

Paris 
2 

" Kurtulmak isterseniz Moskovagı bırakınız/ ,, 
tab,1~. O (HUSUsi) - Yeni Fransız 
&osye1.1~~ =telif renkte radikal ve 
Atr.ca ın alarmdan müteşekkildir. 
lıeret.ıı erkez fırkalannın da müza
laınarn e ınaliktir. Komünist unsurları 
la so, en haric bırakmıstır. Bu itibar-
..:ı. ı cenah ·ı . "'1hi sa~ 1 e alakası olmadığı halde , 
dıın at! cenaha doğru kuvvetli bir a-

'I'ahnıi~ sa?'I~~ktadır. . 

Bunun üzerine maarif nıüdürlüğü der
hal icab eden tedbirleri almış, maarif 
müfettişlerinin de iştiraklerile bu evler
de arama yapılmıştır. 

Bahsedilen 3 evden birisinde hıçbir 
şey bulunamamıştır. Fakat diğer iki ev
de birkaç çocuk bulunmuştur. Hatta bun
lardan birisinde çocuklann yükler, do
lablar içinde, yataklar ve yorganlar al
tında saklanarak arama yapanlara gös
terilmemelerine çalışıldığı da görül
müştür. 

Müddeiumwninin söyledikleri 

Dün kendisile telefonla görüştüğümüz 
Bursa müddeiumumisi demişHı· ki: 

- İsterseniz tecdid edelim, dediler. 
Fransız maliye nazın: 
- Çok teşekkür ederim, 

cevabını verdi. Ödemeyi 
yoruz. 

* 

fakat hayır, 
tercih cdi-

Fransanın en sıkıntılı günlerinden bi-
lllesl!lelerd edıl~ı~ne göre kabine mali 
tun tak'b e rnufnt sosyalist bir prog
~ğcıla~ etm~ği takdirde mecliste 
hır l'kse . da rnuzahereti ile kuvvetli · 
içinde 01~Y=t toplıyacak, fakat meclis 
koroa

11
istl u~ k_adar meclis dışında da Parl. sokakl4rında Mr' ihtima~ karşı tcih§id edilen kuvvetler 

- Filvaki böyle bir had;se vardır ve 3 
evde de arama yapılmıştır. Her üç iş 

~ hakkında da hazırlık tahltlkab yapılmak
tadır. Mesele henüz adliyeye intikal et-

rinde bir borcu, vadesinin uzatılması 
mümkün olan bir borcu ödemek isteme
sinin sebebini bir Paris gazetesinde oku-
dum: 

Fransa ödünç olarak on milyon almış-
tı, arada Fransız parasının rayici düilÜ· 
ğünden on milyon yerine yfrml rnilyon 
veriyordu. Aradan biraz d:ıha vakit geç
seydi belki 30 milyon vermek mecburi
yetinde kalacaktı. 

p -'ıl Şacaktır aşaca sı ıse onun e mu· erı ransanın atisi noktasından bedbin !le ka~ılaerın ş1ddetli bir mukavemeti ı 1 k, ak . halde . .. ·· d ko ·· 'ı · F 
::~ıx gauıtteıeri d"' .. .. la ., nistlerin ve sosyalistlerin daimi grev- değildirler, bununla beraber vaziyetin 

'-~. aı1s, 20 (HuC!'l• ... ı:e uFşunuyor r · lerini ve iğtişaş teşebbüslerini bulacak- durulmadan evvel komünist tahrikleri 
VUcıtın .. .....,ı, - ransız mat- . . rı ' ın Yeni kabine "d .. t 

1 1 
tır.• netıccsınde daha birçok karışık ve teh-

111ensub ye aı mu a ea a- B h f'l k l 1 k .. l'k r d l'ekdii'te . oldukları fırkalara göre ha.~kı ?1e ta ı en_ çıb~r yo . o mka uze- dı. el ı Te\•rcler geçireceği kaJlaatindc-
}\ c:- rınden çok f kl d re u ume e yem ır seçım anunu ır er. avsiyeleri şudur: 

Şô 1"nıünist gazet a_r 1

1 
ır. H . • yaptırttıktan sonra Meclisin fesh "ni cMüstakar bir hükfunet yapmak is-

• ~ " <\' esı o an umanıte 1 . d" 1 F ·t ' •J>ı ı~or. f avsıy: e ıy?r ar;. ve « ransayı span- ı tiyorsanız, her şeyden evvel Moskovayı 
b;:ı .• 1 hukümet rn 

1 
k . bekled··· yanın akıbetıne ugmaraktan kurtarmak bırakınız.• 

~unı t •. , eme etın ıgı ,. d d", J ı nı· e degıldir H lk h lk bh . .azım ır• ı~ or ar. Rcma 19 (AA ) y . F k ~nıs·ı . a , a ce esı- . . . . . • . . ~ em ransız a-
bu hük ! eden bir hükfunet istiyor ve Alman -.e İtalyan razetelenne gehnce 

1 

bı?e~mın teşekkülü Italyada büyük bir 
McrklUnete malik olacaktır.• Berlin, 20 (Hususi) - Alman gaze- •'laka ve memnuniyetle karşılanmıştır. 

~Yl~ rn:_z 'Ve sağ gazeteleri ise vaziyeti teled yeni Fransız kabinesini eskis~n-, Z_ira_ bu suretle halk cebhesi formülü 
•Bu u:aıea ediyorlar: ccn değiş;k bulmakla beraber sosyahst f1kn zayıflan.::ı.ktadır. Bununla bera" 

~erse :ufrit. sos~alist program takib il~. komünist arasında fazla . fark gör-ı her, İ~alyan efkaı:~ umumiy~si k~t'i b_ir 
littikce syalistıenn ve komünistlerin muyorlar. şey ı::oylemeden once yenı kabınenın 
~ak olan talebleri ile karşı- Roma, 20 (Hususi) - İtalya gazete· icraatını beklemektedir. 

L ~ .. ,., ...... , ....... , ....................................................... 4.4•4•4•4•4·-·--

ondra Berlini Tokyoya BorsaA hakkmd~ki 
k bh l k . . re()mt karar dun 
arşı ce e a ma ıçın mer'iyete girdi • k ı Ankara, 19 (Husust) - İstanbul ve 

l naa ça 1Şl'1 ormuş Ankara boısaları hakkındaki kararname J bugünkü Resmi gazetede neşredild •. Ka-

Bir F . . d ramamenin metni şudur: 
.. ~ansız gazetesı, Berline gı ~n ve A'man Madde 1 - 1447 numaralı kanunun 

.~Uytiklerile temaslar yapan İngiliz Dahiliye 2 inci maddesi hükmüne istinaden 1 ni-tnu t san 1938 tarihinde Ankarada bir menkul 
s eşarının bu gaye için çalıştığını iddia ediyor kıymetler ve kambiyo borsası aç1lması-

1>a • ·ı ;~i .. l'ls 19 ( . • d' na karar verı m""l~· 
'inde Mad A.A.) - Oeuvre gazete-ı Modam Tabouis şunu ıla~e .e ı~or: Madde 2 - Gene mezkur kanunun 

'.t\l aın Tabouis şöyle yazıyor: cBerlin ile temas~an akt~_al~te~ ~lk 53 üncü maddesine müsteniden nisan 
"etıer~Ya hükumetinin hava kuv- plinına k<>Y_3 n İngıl~ere h~umetınl~' 1938 tarihinden itibaren İstanbul men
ti \h~ ~1 gönnek üzere Göring'in dave- Tokyo nezdınde. İngılter:, t aknsba~ • kul kıymetler ve kambiyo borsasının üç 

<o\:tıne d .. .. manya ve Amenkarun muş ere ır te- .. 1 ka t 1 k 
gelen İngı·ı· un oğleden sonra Berline şebbüste bulunmaları için Reich hü- sil~e. mt· uddet e pa ı masına arar ve-
t ız tlahT ·· t Geoff r mış ır. L~y Ll ı ıye mus eşarı - kfmıetini iknaa çalıştığı kuvvetle muh- M dd 3 İstanbul m nk l k t 
""<l Oyd'in h ki , .. . tta Alın a e - e u ıyme -

.. l'şı Yapılan a katte. :ııongkon~ ~ temeldir. Fakat _salabiye .. -~ an ter ve kambiyo borsasında asli aza ola-
goru~rnek ~ Japon tehdıdı meselesım mahfilleri böyle bır te~~bbus~. muvaf- rak halen kayıdlı bulunan 18 acenta, An
l'etıdik.. uzere Berlin'e gittiğini öğ· ı fakiyetl_e neticelenecegınden şubhe et- kara menkul kıymetler ve kambıyo bor-

mektedırler. ,sasında asli a7.a olarak ı;ahşabilirler. 

C -----------·--------- Dadde 4 - İşbu kararname neşrı tari-

a n ton - Hongkong yolu ~;:: i;;::~ rn;:~:rd:~zırlanan 
Japon tehdidi altında Ankara~::~:us~;~jes!por işleri 

Japon} 1 H k 'd hakkında Maarif Vekaletince hazır
ttdb. arın teminabna rağmen ngilizler ong ong a lanmış olan kanun projesi Meclise mart-

t. ırler alıyorlar. Şanghayda silah depoları bulundu ta verilecektir. Projeye göre Başveka-
l' 4-0tıdra 

19 
- Jete merbut bir spor müsteşarlığı ihdas 

~atısıı iınr (Hususi) - Şanghaydaki matik münasebetler billlil kesilmiş ol- olunacaktır. Bütün spor işleri bu ma
ar,sız v 1Yazlı nuntaltası civarı:ıda, masına rağmen ortada kat'i bir inkıta kama bağlanacaktır. 

Saadabad paktı Efgan meclisin
dede ittifakla tasvib etii 

miş değildir. Onun ~çin musbet veya men
fi malümat verebilmek imkanı yoktur. 

Bursa muhabirimizin verdiii malumat 

Bursa muhabirimiz de bu hususta şu 
maltimatı vermektedir: 

Bursa 19 (Hususi) - Durada Yahudi
lerin hususi evlerde gizli mekteb1er 1 sis 
t>derck iz.insiz tedrisat yapmakta olduk-
1an şayiası ve bu şayiayı teyid eden 3 
hadise etrafındaki zabıta tahkikatı de
vam etmektedir. Arama yapılan 3 Yahu
di evinden ancak ikisinde çocuk buluna
bilmiştir. F3kat ev sahibleri bu çocuk
ların evlerinde okumak, der;; görme~: 
maksadilc değil, oyun .oynamak maksa
d ile toplandıklarını iddia etnıekte ve 
gizli tedrisat yapıldığı şeklindeki iddia
ları sureti kat'iyede inkara çalışmakta
dırlar. Bu evlerde gizli tedrisat yapıldı
ğına dair çocukların mevcudiyetinden 
başka delil de bulunmadığı söylenmek
tedir. 

Maarif idaresi ve zabıta bu sahada ayrı 
ayrı tahkikat yapmakta ve suç delille
rini toplamakla meşgul bulunmktadırlar. 
Hazırlık tahkikatı ikmal edi1ir edilmez 
ruçlular ve evrak adliyeye sevkedilecek
lerdir. Davaya asliye ceza mahkemelerin
de bakılması, bunun için de hazırlık 
tahkikatından sonra ilk tahkikat açıı., 

ması icab etmektedir. 

Fransanın sağ cenah ve merkez gaze-
teleri: 

- Yekdiğerini takib eden sosyalist ita~ 
binelerin mali siyasetleri ile sosyalist 
kanunları Fransayı uçurumun kenarına 
getirmiştir, diyorlar. Mübalağa etmiş ol
duklarından şübhe etmiyelim, fakat va
ziyetin gerçekten ciddi olduğu da inkar 
edilemez. 

* M. Chauternps yeni kabinesinı sosya-
listlerle cumhuriyetçilerden teşkil etti, 
11Talarında tek komünist yoktur, bunun 
içindir ki merkez fırkalarının müzahere
tine mazhar olacaktır, dünya gazeteleri
nin telgrafla gelen mütalea hülasalarına 
baktım: 

- Sağa doğru mahsüs bir temayül gö
rünmektedir, diyorlar. Doğrudur, fakat 
asıl mesele bu meyilde gecikilip gecikıl· 
mediğindedir. 

* Son intihab Fransız komünistleri için 
~üyük bir ilerleme hareketi teşkil etli. 
Bugün mebusan meclisinde kuvvetli bir 
partileri, en küçüğünden en büyüği\ne 
varıncıya kadar bütün sanayi merkczl~ 
rinde askeri disiplinle hareket eden nü
veleri, ellerinde de hududsuz parala:ı 

\"ardır. 
Bay Chautemps sağa cfoğru atıldığı 

-;öylenen adımı kuvvetleştirmek istedici 
takdirde fi'li mukavemetle karşılaşacak
tır, bu fi'li muka,·emete karşı koyacak 
'iağ kuvvet ise henüz organize değildir. 

* 
Bir Fransız gazetesi: 
- Fransayı ispanyanın akıbetine uğ

ramaktan kurtarmalıyız, diyor. 
Evet, bunu temenni etm~li. hem Fran

sa için, hem de cihanın sük(mu için. 

*** 
ı ı-s:;,abtan Sabaha: 

Yıkalım, efendim! 
Yatalak bir saray kadınının dört atlı arabasını mukaddes mvbedin mih

rabına kadar sürmek için yapılan taş kemerin büyük bir şehir davasını felce 
uğratacağını kim tahmin edebilir? 1''ıikat :hendesesi değil, tecrübesi kuv
vetli bir kalfanın muvazene kanununa göre tutturduğu bu taş kemer bugün 
1stanbulu imar için çalışanları düşündürecek bir ehram kıymeti almış gö

rünüyor. ~ baskın~ Japon polisleri tarafından ge- yoktur. Japon sefirinin :ıvdetinden son
arı lddi arı yapılarak, tedhişçi olduk- ra bile Japonya Çinde bir maslahatgüzar 
<!~tında~ ~dilen 89 Çinli yakalanmıştır. bulunduracaktır. Ayni suretle Tokyoda 
epolarının aşka bazı silah ve mühimmat Çin sefaretinin müsteşarı sefirin harekc-
ğu bildirp~ da meydana çıkarılmış oldu- tinden sonra da vazifesinde kalacaktır.~ 

h unektedir 
q°"c . 
l.ondt korıg - Kanton yolu tehlikede 

k0rı a 19 (A.A.) h g-cant - Japonlarııı Hong-
lk'ktndak~n Yoluna taarruz edecekleri 

ltıiştir. ı haber henüz teeyyüd etme-

Mançuride demir madenleri bulundu 
Tokyo 19 (A.A.) - Mançuryada Fu

çun'un cenubu şarkisinde, ihtiyati bi:" 
milyar ton tahmin ediler. zengin demir 
madenleri bulunmuştur. 

Ar.kara, 19 (Hususi) - Saadabad 
paktının Türkiye Büyük Millet ~leci! -
sinde ve Efgan meclisinde ittifakla tas· 
, ·ibi doiayıJ~ıe hariciye vekili Rüşdü 
Ararla Efgan hariciye nazırı Faiz Mu
lımmned Han arasında hararetli tel -
!!raflar teati edilmiştir. 
t:> 

istanbulun meşhur Ycnicami kemerinden bahsettiğimi anladınız zannede
rim. Büyük mabedi bütün azametile meydana çıkarmak için etrafını saran 
taş ve tahta yığınlarını temizlemek kararı verenlerin bu taş kemere takılıp 
kaldıklarını gazetelerde okuyoruz. Mabedin merkezine ve cebhesine bir 
kanser gibi yapışan bu taş kemerin •;aktile niçin yapıldığı malumdur. 'Ma
bedin banisi olan saray kadını kötürüm olduğu için mabede ayaklarilc de
ğil, arabasile gelmeğe mecbur olunca zamanın sarayı mabedden üstfın tu
tan erkanı yatalak kadını doğruca mabeddeki hususi locasına götürec<>k bir 
araba yolu yapmışlar, bunu yapmakla belki kese kese ihsanlar da almışlClt', 
fakat bilerek, bilmiyerek hem mabedin kudsiyetine, hem de binanın mimari z 

lton a~nedildiğine .. 
L g daki ı gore, l.ondra, Hong-
~tz ngmz ınak -J Ve her lh . amlarına muteyak-
arı hakkınd tıına~e karşı hazır bulunma-
~ .

1 
a talımat göndermiştir. 

ı e .Ja 
'l'oıty0 19 

Ponya arasındaki vaziyet 

~arnına söz s~A·":·> - Hariciye nezareti 
huıunrn Ylıyen bir zat şu beyanat-
,_<"· uştur: 

._.ın ile J 
aponya arasmdaki diplo-

Bir tashih 
Evvelki günkü nüshamızda vaH ile bl" ar

kadaşımızın yaptığı konuşma yazısında Halk 
Opereti san'atklrlarından Lütfullah Sürurl
n!n de beyanatı çıkmıştı. Bu beyanatta Lüt
fullah Sürurlnln: 

c- Bu yüksek himaye sayesinde kavuşa
cağımır ratbet, san'at sahnemlzl de kıymetli 
neticelere kavuşturacaktır. cümlesinde .-rnğ
bet. kellmesl yanlıflıkla arekabet. ~eklinde 
çıkmıştır. Düzeltiriz. 

Paris borsası 
Paris, 20 (Hususi) - Paris Borsası

nın bu sabahki açılış fiatlan şunlardır: 
Londra: 148,72,~, Nevyork: 29,73, 

Bcrlin: 1202, Roma: 156,60, Cenevre: 
685,25, Kurşun: 16,1,10,1,2, Bakır: 
461/:: • 47~, Kalay: 144,7,6, Altın: 

139,7,'h, Gümüş: 20,3,1/8, Çinko:! 
1s,1,10,1As. 

stiline kıymışlar. İşte b:Hrün büyük san'at eserini, etrafını çeviren taı 
ve tahta mezbelesindcn kurtarn.::~< için çalışanları düşündüren kemer bu 

kemerdir. 
Yıkalım efendim. Bu taş yığınına inecek her kazma o güzel mabede ŞC'ref 

verecektir. Bilhassa kemcr!n ahtapot gibi yapıştığı yerde demircilik ve oyma
cılık san'atının şaheseri olan kapı bütün güzelliğile meydana çıkacaktır. 

Tarihin en çetin hatalarını tamir eden bu rejim çocukları böyle pesten en
geller önünde durmıyacak kadar kuvvetli ve san'atla sekaleti ayırd edecek 
kadar uyanıktırlar. BiLTlıan Cahid 



4 Sayfa so~ POSTA 

Eti uc.uzlatmak için 
faaliyete geçiliyor 

r ~ 
Otomobil plaka 
resmi kalkıyor 

Buna mukabil benzin 
ücretlerine bir mikdar 

Belediye iktısad müdürü Asım Süreyya Ankaradan 
döndükten sonra et meselesini tedkik edecek olan 

komisyon çahşmıya başlıyacak zam yapılacak 
Belediye otomobil ve otobüslerden pla

ka resmi almakta.n nzgeçmeğe kara.r 
vermiştir. Bunun iki sebebi vardır: 

1 - Plaka resminden taksi ve otobüs 
sahibleri memnun değillerdir. Ve 
bo resmi ödeyememektedirler. 

2 - Belediye, plaka resmini kolayca 
taı1ısil edememekte, büdcesine 
koyduğu varidat tahakkuk etme
mektedir. 

Yani plaka resminden şoförler de be
lediye de memnun detildir. Bunun için 
b'u resmin kaldırıhnası tekarrür etmiş
tir. Fakat plaka re mi kaldırılın<'a bele
diyenin varidat büdcesinde mühim bir 
noksan basıl olacaktır. Belediye bu eksi
lişi de benzin fiatlarına litre başına. alt
mış para, şişe başına da yedi buçuk ku
ruş zam yapmak snretUe telafi edecek
tir. Bu takdirde belediye varidatı da ko
layca tahsil edilecektir. B u huınıstakJ 
tedkikat derinleştirilmek~dir. 

Şehrimizdeki kasab dükkanlanndan biri 

Fenerler idaresi 
dünden itibaren 
hükumete geçti 

Et meselesini tedkik edecek olan ko-ı mevzuubahs değildir. Komisyon Asını 
misyon Belediye İktısad Müdürü Asım Süreyya gelince hemen çalışmağa başlı- ı 
Süreyya Ankaradan döndükten sonra fa- yacaktır. 
aliyete geçecektir. Komisyon Belediye Dün mezbahada iki bin kadar koyun 
İktısad Müdürü Asını Süreyya ile Şt'hir kesilmiş, karamanın kilosu 45, dağlıcın 
Meclisi azasından iki, Kasablar Cemiye- 47, sığırın 34, keçinin 37, kuzunun 50 ku
tinden iki, perakendecilerden iki kışinin ıuştan satılmıştır. Şu günlerde İstanbula 
ve hayvan borsası reisinin iş.tirakile te- I fazla mikdarda kuzu gelmeğ.? başla
şekkül edecektir. Komisyon lktısad Ve- mıştır. 

Evvelce idarede çalışan 
ecnebi memurların da 
işlerine nihayet verLdi 

kalelinin eti ucuzlatmak lçın almış oldu
ğu tedbirlerin tatbik şekillerini tesbit 

edecektir. 1 
Et fıatları, Karııdenizde havalar bo-

zunca ötedenberi yükselmekte, fırtınalar 
durunca gemiler muntazam seferler yap
tıklarından hayvan sevkiyatı artmakta 
ve fiatlar da ucuzlamaktadır. Bundan 
başka, İstanbula ancak bır haftalık ka
sabhk hayvan getirmek zarureti vardır. 
Daha fazla hayvan getiri1dl~i takrlırde 

besleme masrafı çoğalacagmrlan et fiat
ları da bu nisbette arlmak•adtr. 

Kurban bayramındcm ıtibaren Ege 
mıntakasmın da kasablık hay\'anları is
tanbula getirilmeğe başlanacaktır. Fa
kat Ege havzasını bu yıl mütcaddid za
manlar su bastığından ve bu yüzden mü
him mikdarda hayvan telefatı olduğun
dan Egeden yapılacak hayvan idhalatı

nın diğer senelere nisbetle az olacağı 

tahmin edilmektedir. 

Bir hırsız I Deniz Bank u-

c •• •• meşhud mum müdürü Yu-urmu suf Ziya Öniş Deniz 

h I• d k } d 1 Bank teşkilfttına a-· a 1 n e ya a an 1 ld projeleri hazırla
maktadır. Bankanın 

Tophanede bir kahvede yatıp kalkan sabı- : İstanbul ubesl Mc 
kalılarclan Niğdeli Fehmi evvelki gece Hallç ' kez Rıht!n hanın 
Fenerinde oturan Makbule isminde blr ka- u-st katla 1 rına yere· 
dının hırsızlık ka.sdlle evine girmeğe çalışır-
ken mahallenin bckcisi Ibrahim tarafından şecektlr. Deniz Banlı 
gorülmüş ve yakalanmak istenmiştir. İstanbul şubesi bl-

Fehml bekclye teslim oluyor gibi gözük- ri banka, diğeri lş
"llU!5. yanına gitmiş, fakat tam yanma yak- letme olmak üzer( 
l.ışıııca birden bir eli ile gırtlağına sarılmllJ, iki büyük kısma ay· 
ve birdenbire neye uğradığını bllemlyen rılacaktır. Banka 
bckclnln bu şaşkınlığından bilistifade diğer teşkilatı için Denb 
ellle de adamcağızın tabancasını çekip al- ticareti ve inşaat iş· 
mış ve tabanları kaldırıp kaçmağa başla- lerinde ihtisas sahi
mıştır. Bekcl İbrahlm derhal kendini topla- bl bazı ecnebiler 
mıoı, bir taraftan düdükle ark:ıdaşlarını ha- müşavir olarak alı

ı.-,erdaı etmeğe çalışırken diğer taraftan da nacaklardır. 

'1:!.sızın peşine düşiip kovalamıya başlamış- Deniz Bank u
mum müdürü, ban· tır. 

Geçen senedenberi teşekkül etmiş bu- Taklb edildiğini gören Fehmi bu serer ge- ıkaya bağlanacU\ 
lunan hayvan ;hracat şirketinin Rusya ri dönmüş ve bekclden aldığı tabanca ile muhtelif müe~ese~ 
ile fi at üzerinden yaptığı mukavele yü- bek<'inln üzerine dört el ateş etmiş, fakat Jerde yapmakta ol- Ahırkapı feneı i 

.. . . . . . .. . . ·isabet ettirememiştir. ~ _ 
zunden hır sene ıçınde ıkı yuz bın lıra Nihayet düdük sesine yetişen arkadaşları- duı>u son tedklkler hakkında dun şunları 
zarar ettiği söylenmektedir. Şirket, bu nın da yardımı ile bekcl İbrahim hırsız sö~lemlşt~r: 

R 
·1 k l · · ta ı t F h i ı k 1 ' - Bugun Deniz Bank'a bağlanacak m!Jes-

senc usya ı e mu ave esını ze erse s- e m Y ya a amıya muvaffak olmuştur. • seselerden fabrika ve havuzlar idaresine glt-
tanbula gelecek hayvanların sayısı gene Fener komiserliğine getlrllen Fehmlnln tim. İcab eden tedklkatı yapnııya bruJladım. 
azalmış bulunacaktır. ~eble~i k arandığı zaman bklrblaltınk bl!ezlkle Tt dkik&tım umumi mahiyette devam etmek-

Dii'ier taraftan İstanbulda bin kadar bırlsız ı ytapmzıyabytaarıbyllacaz.l,..l rklta ım ... ıeltdler tedlr. Henüz hiçbir teşk1Uıt yapılmış değildir. 
t- u unmuş ur. a ı e 6 n me ald o u-

kasab mevcuddur ve Kasablar Cemiyeti F- ın ı v ne d ld 6 t hklk t k Ancak tedklkle;ım neticesinde vasıl olaca-
. ~ . . • bı ı e re en aşırı ı.,,ını a e me • ğım neticeleri Iktısad Vekaletine ve Başve-

İkincikanun ~ 

Yeni altın kanununun 
yaptığı ilk müsbet tesir 

Kanun henüz alakadarlara tebliğ edilmediği bale~ 
borıa haricindeki fiatlar 1032 kuruşa kadar diişlıl 

.-

Tü.>·k altınlarından birkaç nüınune 
11111~ 

Altın flatıarında istikrar temini ve altın caretıe meşgul olanlar ve dlşcller ışlt 
ticaretinin nizam altına alınması için Türk ~lenmemlş veya masnu altın alım -;e 5'J'1~ 
parası kıymetini koruma hakkındaki 12 nu- yapabileceklerdir. Fakat bunlar da bll~tt 
maralı kararnameye ek olarak neşredilen gibi kambiyo idaresince musaddak de 

1 
kıaarnamenln bugün alftkadar makamlara tutmağa mecburdurlnr. cJrt 

1 
resmen blldlrllmesi beklenmektedir. Bu Sarraflar ve diğer şahıslar aıt{n ti ~eff 
kararnamenin metnini dünkü .sayımızda yapamıyacaklarına göre bu kısım snn•st ' 
neşretmiştlk. meslek erbabının da bankalarla teın"51 

Bugün alım ve satımda altın bir mübade- caktır. 111-
ıe vasıtası olmaktan çıkmıştır. Yalnız mü- Musaddak defterlere, kararnamenin ıır P 
cevheratt.a, diş kaplamalarında ve bazı ince tarihinde ellerde mevcud bulunnn aıtınl 
san'atlarda kullanılmaktadır. yazılacaktır. ıst 

Vaziyet bOyle iken ve Merkez Bankasınca Bu ı;uretle altın flatıarında tam bit e 
bir altına 935 kuruş kıymet takdir olunması- rar temin edilmlş olncaktır. Kararnsııt 
na rağmen altın fiatları 11 liraya kadar yük- derhal tatbikatına başlanacaktır. -ır 
selt1lmiştir. Bu meyanda harice altın kaçak- Kararnamenin neşri derhal iyl W"' 
cı.hğı yapıldığı da mevzuu bahsolmuştur. göstermiştir. Dün vakit geç olduğundlld~' 

Milli Türk parası sarsılmaz bir kıymet ar- ranara tebligat yapılamamasına r ~ 
zederkı>n, altın fiatlarındaki bu gayri tabi!- altın 1050 ve hatt~ 1032 kuruşa kadnr i ı 
lllt bir takım sarrafların altın üzerinde ihtl- tir. H'llbukl blrknç gün evvel 1080 ıcurın 
Ur yapmalarından Beri gellyordu. Hükli- Kararnamenin neşri üzerine borsa l ııl 
met, son kararname lle bunu esasından hal- serll~i. borsn harici olarnk llsteye lt~ttl 
letml§ bulunmaktadır. Yeni kararname, mem altın flatıarını bugünden itibaren l15

• 

leket içinde altın ticaretini yalnız Maliye çıkarmıştır. /. ' 
Vek!letince mezun kılınacak bankalara ver- Kambiyo müdürü Salih de bu akŞ:ıJ11 
mektedtr. karaya gidecektir. 

Bundan sonra sarrnnar veya diğer eşhaa .• •. 
altın ticareti yapamıyacaklardır. Bankalar Dunku Borsa f 
da, aldı.kları veya sattıkları altınların nevi ve : Birinci Ünitürk 18 87, ikinci ünitürlt 1~r.~ 
mlkdarıle alış ve satış tarihlerini ve müşteri- den muamele görmüştür. Sıvas 95.25 tır ( 
lerlnln isimlerini kambiyo müdürlüğünce mu lan çimento 950 den 990 kuruşa çık~ J 
saddak deftere yazacaklardır. Kambiyo mü- Sterlin 629 dur. Frank Londra borf 
dürlüğü bunları murakabe edecektir. 148.78 dlr. 

Kuyumcular, antikacılar gibi san'at ..-e ti--·--·--.... ···· ................................. _.._ 
henüz belU değildir. Buradaki tedklkatımı 
bitirdikten sonra Ankaraya gideceğim. 

Fenerler İdaresinin tesellüm 
muamelesi bit ti 

Hükfimetce satın alınarak Deniz Banlı:a 
baitlanan fenerler idaresinin tesellüm muame 
lesi d_ün bitmiştir. Sahiller fenerlerinin mu
ayenesi için de mahallerine birer heyet gön
derilecektir. 

Fenerler ldaresile Tahlisiye idaresi birleş
tlrilml~ ve Deniz Bank'ın tahlisiye ve fener
ler grupu namını almıştır. Umum mildiirlü-
~üne. tahlisiye umum müdürü Necmeddln, 
muhasebe müdürlüğüne tahllsiye muhasebe 
müdürü Nazım ve mühendisliğine Hami ta
yin edllmişlerdlr. 

Bir eroinci eroin paketlerirıİ 
yutmak istedi ıı· 

Börek satma bahanesile Taksimdeld ı:ı.ıi'. 
velere girip çıkan, fakat hakikatte er01~1Jl t 
tışı yapan Panayot cürmümeşhud 11a 
yakalanmııJtır. erD' 

Panavot tutulacağını hisseder eı.ıneı 9r;e1' 
in paketlerini yutmak istemiş, fakat P ~Y 
ler n~zından çıkarılmış, kendisi de 1tııçllse"' 
lık davalarını rüyet eden mahkemeye 
kedllml~tlr. 

Tiyatro hakkında konfersfl5 <I 
ııct 

Bugün saat 17.30 da .anıınönii _ı-ıııt tJ' 
merke?. salonunda muharrir SeUiıni ı.p,t ıcoıı· 
rafından umuma Tiyatro mevzulu bir 
feraru; verilecektir. .-/ 

hu mıkdarın fazla oldugunu ıddıa etmek- tedlr. kfılete arzettıkten sonra hakiki teşkilat mey-

tcdir. 1 Nakil vasıtaları kazala ı ! dar.n çıkacaktır. •• 
Et meselesini tedki~ edecek olan ko- · T l Fmclrer idaresi Deniz Banka geçtiği lçln, B k T U R K ~ 

misyon bütün bu cihetleri gözönünde 1 2870 sayılı otomobil Unkapnnından geçer-
1
bu idaredeki ecnebi memurların vazlfelerlne U a ŞBm Sİnem8Stnd8 

, _ ____ ________ , .. _ .... .--..rımı• •· ................. .-.-

b 
1 

d k t dk'k d k t t 1 ken Nıırl ismlnde bir adama çarparak ko-ı nihayet verilmiştir. Bu ecnebi memurlara :11 lki saat durmadan zevk, e"'ö-leııce ve ktthkaha _ ~ 
u un uraca • e. ı e ~ce ' e sa ış a- l~ndan ve başından yaralamıştır. eski şirket bir senelik maaşları mikdnrında r 6 ili 

rını muntazam bır şekle ıcoyacaktır. Ka- * Şişhanede oturan Adln'e, Şişhane cad- ikramiye verecektir. Fenerler İdaresine ald Meşhur Fransız komediyenlerinin emsalsiz eseri ~ ,, 
sah sayısının azaltılmasına her tarafta drsinden geçerken Bovart isminde birisinin işleri kendi elemanlarımızla hiisnii suretle ~ BAŞKASININ KILIGINDA ' / " 
avni cins etin bir fiat üzerınden satıla- idare ettiği bisiklet çarparak başından yara- Ha deceğlmlze eminiz. Deniz Banka bağlana- ~· AHMAND BERNARD _ RENE LEFAUR _ 
bllmesi için zaruri nazarile bakılmakta- lamıştır. cak müesseselerdeki bütun Türk memurlar 
d * Hnsköyde bir değirmende çalışan nmele Deniz Bank memuru olarak fnallyetlerlne P1ZELLA - JANlNE MEHRY 
ır. Durmuş bir yük kaldırırken kasığı yırtılmış. devam edeceklerdir. Bankanın ldnre meclisi 1 Bu kadar eğlenceli fı lm görlllmemiştir. iJ 

Bcle~y~inclfiaUannanuhkeyma~ B~oITTu h~~n~M knldrrılmqU~ ~~~ile b~ı~anna ~ml~n ~tlill~e~ ~!~~~~~-----------------------· ~, 

1 Yeni Çı "j{tıj----
•• 
O~üm [(adar 

Acı 
Guy Ma:.ıpaııant'dan 

Çf.viren: 

Muhittin Birgen 
Meşhur Fransız romancı ve hika

yecis nin en güzel romanı Re~zi 

Kitabevi tarafından basılmış ve 

satışa çıkarılmıştır. 

Fi ıtı s~ kuruştur 

1' = & 
===;;;~ 

"KLEOPATRA ,, " ROMA ATEŞLER 1ÇiNDE ,, ve " EHLİ SALİP MUHAREBELERİ ,, filmlerini gölgede bırakan bir şaheser 

T 
Bu akşam 

OR 
SARAY ve 

KART ACA 
MUHAREBELERi 

Sinemae1hk tarihinin en muazzam filmi - Hakiki 100.000 figüran, 
asker - 300 muharebe fili - 50 yelkenli tarihi harb 

CE SÖ z L 

10.000 
gemisi 

o 
atlı 

İPEK .. SJNgMALARINDA BİRDEN BAŞLIYOR. Programa ilAve olnrttk: ÇIN SULARJNV·~ 
JAPONLAR tararından Amerikan PANA Y zırhlısının batırılması ( 'l'Drkçe sö1JO 

ve Yunnn Veliahdının Atinada evlenme merıısimi. 



~ la:~, ~.~ .... ~ 

Erıincanda 30 bin lira 
~a~r~ile bir- cadde açılıyor 
h cnın 1 . . ı· k ... ·ı . t ank açı ması ıçın va ı onagı ı e zıraa 

asının da yıktırılması ve bir çok istimlak 
yapılması İcab ediyor 

SON POSTA 

Manisanın 
Tarzanı 

Sayfa 5 

Halkevleri faydalı 
hizmetler yapıyorlar 

Malatya Halkevinin bütün teşkilatı çalışıyor, Balıkesir 
Halkevinde kadınlar için bir kurs açıldı 

Malatya ( Husu • 
si ) - Halkevinin 
bütün kolları güzel 
bir disiplın dahilınde 

Manisa (Hususi) - Burada yaz, kış 
elbise giymiyen, kısa bir pantalonla 
dolaşan Ahmed isimli, Bağdadlı bir a· 
dam vardır. Belediye hizmrtinde çalı
şan ve zeval vaktini bildiren topu ateş
lemek işi ile meşgul olan bu adam 50 
yaşındadır. Bekardır. Anlattığı doğru 
ise Bağdadda bir ecnebi öldürerek fi
rar etmiş, Hindistana gitmiş ve Hind 
ormanlannı kendisi için en emin mel· 
ce addetmiştir. Bu ormanlarda tam beş var kuvvetlerilc ça· 
yıl yaşamış, sonra Bh'.icistan, Efganis- lışmakta ve halka 

' tan ve İrana gitmiş, oradan da Türki- :faydalı olmaktadır -
yeye gelmiştir. İstiklal harbine iştirak lar. Bu çalışmada 
etmiş, yararlıkları görülmüş ve kendi- gençliğe de laylk ol. 
sine bir İstiklal madalyası verilmiştir. duğu kıymet ve de· 

Bu adamın çok garib huyları vardır. ğer verilmektedir. 
Ömründe içki içmemiştir. Sade sebze Kollardan en çok 
ve ekmek yemekte, bol bol ayran iç· faaliyette bulunan • 
mektedir. Ömründe hastalık çekmedi- lar, temsil, neşriyat, 
ğini söylemektedir. Spor hareketlerine müzik, spor, avaılık 

meraklıdır ve ömrü daimi ve tabii bir ~ köycülük kolla - / ~'""-..:at~ ... _... ........... ~-=-:.AP.,.....,... 
spor meşgalesi içinde geçmektedir. Ge- ndır. • 
~leri ancak iki üç sa~t uyumakta, ge-j Temsil kolu, ta _Malatya Halkem t.e!mil kolu iiyele."i bir tcmıilden tonn1 

n ~alan zaman:nı dagda dolaşmakla nınmış ve kıymetli edib ve pirlerin gö- ve köycülük kolları seçilerek faaliyete 
geçırmekted.lr. Bılhassa mehtabda dağ- zel eserlerini sahneye koymakla halka geçilmiştir. Ev pek yıı.kında açılacaktır. trı111ca Yıkılacak otan vali konağı 

~n iti~a (liu~~i) - İstasyon bina- ~jğindeki büyük caddenin üzerinde yo
~ı Ctınıh rc_n hukfımet konağı önün- la isabet eden binaların istimlaki için 
~ olanu~:et meydanına kadar a· belediye daimt encümeni bir komisyon 

~dokuz metre geniş - seçmiştir. Yapılacak bu istimlak, ta h
e • --:-- - --- rir görmüş olan yerlere vergi kıyme-

k 
~ırcıde bir tinin on misli tutan tahrir görmemiş 0-ad d lan yerlere de komisyon tarafından 

\lan· ın ondu takdir edilecek para verilmek suretile ' 
lli~lık ıs~ (liusus· . . . yapılacaktır. İstasyon caddesinin açıl· 
60 koyünden ı) - Demırcının Ker- masının belediyeye otuz bin liraya mal 
~~bYa~ıncta E Koca Ahmedin karısı olacağı tahmin edilmektedir. Yıkıla-

nı a rnıne eve d" · · ~ · ııı4 tarnak . . onmıyen mer- cak binalar arasında vah konagı ve zı-
~·fakat bir ~Çın köyün haricine çık· raat bankası binaları da vardır. 

ıle aran- aha evine dönmemiştir. Şehrin elektrikle tenviri için mü· 
E!di •411ış k" 
i huıunın ' oy dışında donmuş hendis Süreyya tarafından hazırlanan 

,._ ne t uştur C ·1 . k t· 1 'llltıd ~ UtuJdu· · . emı enın ar ı- proje ve plfınlar Nafia Vekaleti tara-
Ugu anıa ~ı::· köye dönemiyerek fından bazı noktalarının tadili için ia-

4 d ~ de edilmiştir. Elektrik işi uuı.makta ol-
l.f ak'Pazarı o t duğundan saylavlar, vali ve belediye 
/.,, e leb; t r a reisi teşebbüse geçmişlerdir. 

~e dapazarı amam lan 1yor Bir Doiumevi açıJacak . . . -
at ·leri at (liususi) _ 2l e l\ılde te- . . ... Ahmedin Beledıye b~esmde~ sutum-

ı ilerı ılan orta ok 
1 

b. Y . Halkın sıhhatı ile çok yakından ala- Zardan biri vzerinde çıkarılmış bir resmi 
llıaı e . e.tnektea·r . u ın~s~nın ın~a- kadar olan valinin bu sene belediye . . 
ll'ıe dıitniş .... · Bınanın ıkı katı ik- b""d, . b" no· . ap lması için da bulunmayı tercıh etmektedı.r. Ah-
~ 1 , uçuncü k u cesıne ır gumevı y ı • dikim" d d 1 l'ı:ay 1 e iycs:ne atın beton dökül- tahsisat koyduracağı haber alınmıştır. med şehirde ag~ç • 1~ e . ~ ça ış-

ll~tıı ~ ayına k başlanmıştır. İnşaat • . • .. .. "len za mış, bizzat 2S bın agaç dıkmıştır. Ah-
~b tızdeki s adar bitmış olacak ve ö Do~evı, dogum ~~.zundehnl~ ind - medin bankada yirmi bin lirası vardır. 
b,

11 
faaıİYeteeneden itibaren orta mek- \'allı kadınlarunızı olum te es en Kazandığı parayı da her ay bankaya 

l~ 011 dört d geçmiş olacaktır. Mekte· kurtaracaktır. . . götürüp bu paraya eklemektedir. Ah-
ti ~Olttor k~r~hanesi, müdür, mual - Sipikör dağından ıeçılmıyor med yediği yemeğin parasını lokanta-

~a..~8· ~att~ 1:.tı~ odaları olacaktır. şu günlerde Erzincan ovasında karlya su taşımak suretile ödemektedir. 
ı~:t'U~lt diki l laboratuvar, iki alet o- bulunmamaktadır. Buna mukabil dağ- b. . 
tt!hııe bir y~ ateJyesi, zemin katında lar karlarla öltülüdür. Sipikör dağın- Kulada ır cınayet 
li~L 6so ta ekhanesi vardır Mek - k hl"k l'd' B d ·a 'L ""llıd () lebe k . . . dan geçmek ço te ı e ı ır. u ag a M ·sa (Hususi) - Kula k::ızasının 
<ı; sk 0 uyacaktır Valırnız akl' ed'l · t' anı ~ ..aat il ay ve b .. : · . postanın gecen ıyatı men ı mış ır. Selendi Karakozan köyüne bağlı Dağ-

e Yak aşmuhend1s Ismaıl . 
Q· ~dan meşgul olmaktadır. Erzincanda bir ~.leı~.mıe munmelesmde damlarında ı<;~ra _Ahmed o~lu Bayram 

lt~ ır Çoc ~- .. guçluk iie kardeşi Huseyın. ayn~ koyden Is~.a-
tı.'.ıh tabutu U ( Yartarak Oldü Erıincan {Hususi) - Geçenlerde bir il oğlu Mustafa~ı çıft: ıle vur.ar~k ol-
liil.l'.Yesinın n, (Hususi) - Mordoğan ciftin evlenmesine dair asılan ilan rna- dürmüşlerdtr. Cınayetın sebebı bır ço
~t!Q;~·n 3 y 'Yenicepınar köyünden hallinden geç geldiğinden birçok mas- ban dövmek meselesidir. 

l:etı yendi yaşındaki kızı Süheylfı bah- raflara katlanmak mecburiyeti hasıl Hava kurumu Erzurum s. ubesinin 
is~ın a~ılan ~~ındaki çocuklarla oynar- olmuştur. Rizenin PazarkC5'vr nahiyesi 
~lq ış, fakat ateş üzerinden atlamak köylülerinden Halil, Hatice adında biri hasılAtı her yıl artıyor 
~~ ;e~~Ştlip k at~arken etekleri tutuş- ile evleneceğinden Rizenin Pazarköy Erzurum (Hususi) - Türk Hava ku -

e oırnuşr~ı tarılıncaya kadar yan- nahiyesinden evlenme kavıd ve ilan- rumunun Erzurum şubesinin faaliyetinde 
Som ~ lan istenmiştir. Usulen on beş gün zar- açık bir değişme görülrnektedır. Vah 
~a . 9da bir . fında gelmesi lazım gelen cevab alına- muavini Hilmi Balcının gayreti sayesin-

t~lle :ısa (li .otomobıl kazası matlığından tekrar telgrafla müracaat de bu sene geçen senelere nazaran hay -

bugünkü hars1 aşılamaktadır. Halkevinin Günıüşhncıköydc talebe faaliyeti 
sahnesi bulunmadığından temsil işlerin- Hecıköy (Hususi) _ İlkrnekteblerde 
de müşkUlata tesadüf edilmektedir Genç ictirnai ,faaliyet nazan dikkati çekecek 
kızlarımız tiyatroya rağbet göstermedik- kadar ilerlemiştir. Talebe konferansları, 
lerinden temsillerde erkekler kadın roJ- konserleri takdir edilmektedir. Mekteb
lerini yapmak zaruretinde kalmaktadır. lerde kızılay ve ekonomi tE>şekkülieri 

Evvelce Malatyada Halkevi himayesin- hununalı bir faaliyetle çalışmaktadır. 
de yalnız Fıratspor adile bir klüb vardı. Kemal paşa n'cktcbinde Boz.kud ve 
Bugün burası bir spor mıntakası olduğu Ana yurd isiıntı ,,;;; ı ~ı ... bt> g:ızetesi neşre
için bir de Derme spot yapılmış, Fırat dilmekte, her jki gazele de güzel resim 
spor şehirde Halkevi binasında, Derme ve karikatürlerle süslenmektedir. 
spor ise istasyonda tesis edilmiştir. Her Manisa Halkevinde Edebiyat Gecesi 
iki klübün de federe edilmesin~ çalışıl-

Manisa (Hususi) - Halkevindc bir 
maktadır. 

}.füzik kolu oldukça faydalı faalıye~ 

göstermektedir. Evin glizel bir caz takı
mı vardır. 

Köycülük kolu daha ziyade yaz gün
leri hareket göstermektedir. Avcılık ko
lunda iki yüz aza bulunmakda, sık sık 
ava gidilerek avlanılmaktadır. 

Evin güzel ve zengin bir ktitüphanesi 
vardır. Burada her sınıf halkı alakadar 
edecek, edebi, ictimai, felsefi bır çok 
asar mevcuddur. Kitabları en çok oku -
yan talebedir; halktan rağbet çok azdır. 

Halkevinde iki gece konferanslara 
hasredilmiştir. Konferanslara halk tara
fından ziyade rağbet gösterilmektedir. 
Halka konferanslarda birer bardak ıhla
mur verilmektedir. 

Bahkesirde kadınlar için kurs 

Balıkesir (Hususi) - Halkevi, kadın
lar için, şapkacılık, çiçekcilik, metoo, 
dikiş ve okuyub yazma kurstan açmıştır . 
Şapkacılı'k ve \çiçekcilik kurslarına ilk 
ve orta mektcb mezunu 40 bayan alın -
mıştır. 

Metod, biçki ve dikiş kursları üç §U -

bedir. Bu üç şubeye ilk ve orta okulu 
bitirmiş 80 bayan devam etmektedir. 

Gemlikte Hnlkevi hazırlığı 
Gemlik (Hususi) - Halk partisi bina

sında başkan Ziya Kayanın riyasetı al
tında bir toplantı yapılmış ve yeni açıla
cak olan Halkevi için kültür, ar, göster{t 

Edebiyat Gecesi yapılmı.ştır. Edebiyat 
muallimi Vahidin güzel bir söylevi ile 
açılan gece çok hareketli olmuş, dok
tor Necdet, maliyeci Eşref, İnhisar mü
dürü Mustafa muhtelif edebiyat mev
zuları üzerinde sözler söylemişler, halk 
türküler. söylenmiş, muallim Hııva. 
tarafından saz çalınmıştır. 

Edirnede su iş:eri idaresi 
yeniden tesis edildi 

Edirne (Hususi) - Edirne bölgesi 
su işleri idaresi geçen sene lağvedtlmi' 
ve memurlar Ankaraya aldırılmıştL 
Nafıa Vekaletince mezkfrr dairenin bu 
vıl tekrar ihdasına lüzum görülmüş ol
duğundan idare kadrosu ile vazifedar 
memurlar şehrimize gelerek işlemeğe 
başlamışlardır. 

Sulama şebekeleri 
• 

Ankara 19 (Hususi) - Nafıadan alı-

nan malumata göre Susurluk, Gediz, 
Büyük Menderes havzalarile Yeşilırmak 
havzasında, Adanada tesislenecek sula
ma şebekelerine aid haritaların fotogra
metri usulile alınması için hazırlanan 

fenni şartnrune ve diğer eksıltme evrakı 
komisyona gönderilmiştir. Komisyonda 
keyfiyet tedkiklenerek eksiltmeye ko
nulmaları için yüksek tasdlke arzedil
miştir. ......................................................... , ........ . 

KÜÇÜK MEMLEKET HABERLERi 
Edirııede üç mektebe kalorifer yapılıyor Amasyada terfi eden mualtimler foı- lfitayldlı ~Usı) - Soma belediye- ediLniştir. Nihayet üçüncü defa olarak ret edilecek tarzda büyük hasılat temin 

tııq 1 san oğı n~aralı otomobil, şo- yıldırım telgrafı ile sorulduktan sonra edilmiştir. 
~Olda81asy<ın~ Cav~din idaresinde So· cevab gelebilmiş ve Halilin evlenme- 1936 mali yılının ilk yedi ayında ha -
~ısı ienice k~· ~.ogru seVkedilirken sinde bir mahzur olmadığı bildirilmiş- sılat yekılnu 3240 lira iken 1937 mali yılı
taıatrı O Yaşınct 0 Yunden Mehmed Ali tir. Bu yüzden düğün sahibi birçok nın ilk yedi ayındaki hasılat 12310 lirayı 
~da itır, Sıdıka ~!dı~.aya çarpmış, ya- masraflara katlanmıştır. Evlenme mua- bulmuştur. 

Edirne (Husus!) - Lise ve kız, erkek ~ Plevne mektebi muallimi Zehra Yücel, Saf
men okullarında (35) bin liraya yapılacak o- fet Tarman, Behiye Diler ve Yeşilırma' 
lan kalorifer tesisatının plan ve teşlfierl mektebi mualllmlerlnden Safiye Öçalan 11• 
vekAletce tasdik edilmiş ve paralar da reı- Üçler mektebi başmualliml Sabit Doğusa> 
mlştlr. Kalorifer işi birkaç aya tadar bltirll- Mnnrlf Vekflletinin kararile aylıkları blreı 
mlş olacaktır. derece arttırılarak kıdem almışlardır. 

altibat ya olmuştür. Şoför hak- melelerinde kolaylık gösterilmesi hal- Hasılatın sene sonuna kadar 20000 li-
apılmaktadır. kı çok sevindirecektir. rayı bulacağı tahmin edilmektedir. 

Pazar Ola Hasan Bey Diyor ki: 

Hlr muhtarın sıımanlığında kaçak tüıiia Bipdan ayrılan köylerin tapo sicilleri 
bulundu Blga (Hususi) - Geçen sene kaza merke· 

Biga <Hususi> - Danlşmend köyü muhta- zlne uzak olan ve civar kazalara münasebet1 
n İbrnhlmln samanlığında altı kllo kıyılınış bulunan bazı köyler, buradan irtibatı kesi -
tüt.ün bulunmuş, tütünler müsadere edilmiş, !erek Gönen, B:ıyramlç, LApsekl ve Yenice 
muhtar da adliyeye verilmiştir. kazalanna verilmiştir. Bu koylere ıüd tapu 

Bigada Halkeri hazırhtı slclllert bugünlerde başka defterlere çıkarıl-
Biga CHusus1> - Burada açılacak olan mağa başlanmıştır. Bunlar biter bitmez ntd 

Hnlkev1 için üye yazılmasına başlanm14tır. oldukları kazalara göndnllceekUr. 
Üyeler yazılırken hangi şubelerde çalışacak- Salihlide iki kaçakçı yakalandı 
larını da te.;blt etmektedirler. Yeni üyelerin Sallhllnln Kabazlı köyünden Maraşlı Meh
çoğu köylüyü ilerletme gayeslle köycülük §U- med K11.I'adayı ile İskender inhisar memur-
besinde çalış:ıcaklannı bildirmişlerdir. lan tarafından iki büyük damacana kaçak 

Kelkitte yeni iki mekteb yaptınhyor takı gotüri.irlerken yakalanmışlardır. Kaç t 
Kelkit. (Hususi) - Pasas ve Alansa k6y- içkiler müsadere edilmiş, kendileri de mah

lerlnde yeniden beşer sınıtlı 11d mekteb yap- kemeye verllmlşlerdlr. 

tınlmaktndır. · Çorluda yoksul mekteb çocuklarına yardım 
Çanakkale vakıflar müdürlüğü Çorlu <Hususi) - Şecaaddln ilk okulu hl-

... Vek!Uet emrine alınmış olan Çanakkale mnye heyeti 140 çocuğa mektcb levazımı, ıs 
... Amerika kıt'ası Avrupa ... Şu hale göre Amerika Hasan Bey - BiJ.akis .. Ja. vakıflar müdürü Murad Ballıoğlunun yeri- çocuğa elbise ve ayakkabı tevzi etmlştlr. 

kıt'asından yava~ yavaş ayrı- ateşten uzaklaşıyor demek- ponyaya yakla~ıyorf. ne t.nyin edllcn Ali Ülv1 Bayer reımıa. mesai- Çocu1tıar:ı yardım için bir de müsamere ha-.. ...._ ________________ ..__ __ ~~_:_~----~~~~~~-=--~~~---------------------.:__:_ ______ ....:...:.,_ ________ l.&IJıı.e..lı.a.ELlalıı:ualW:..---------~~~~~~-'.zır·-.ı.ı.llMl.~w..~.~~-



SON POS T A 

C Hadiseler Karşıstnda 1 . 1 K A D n N J 

~ı: kil~ ~.ı~ ~~ ÇD KTO Sade ve güzel ~ir - . .. .. al 
E cağını gazetede okumuıtum . - Benim aylıjiım az geliyor, h~ni !ki manto modelı B lr ç o c u k o 1 d u re n 7 5 y a ş ID d 

Gatete daha eve gitmeeen ga:r.eted ki lira artırsanız fena olııuyacaktı. Şundıye • • 

havadis eve gitmiş .. beni kapıdan karşı- kadar söylememiştim. Ş~di iş değişti. ıhtıyar hapse mahku" m O ldU 
lıyan kanm: B~ et te ucuzlamış. Eskisı kadar ~~ra 

- Ne sevindim, dedi, et on kuruş u- gıtmıy~ek Benim aylığımı artırabılır-
cuzluyor. j siniz•değ~ mi? 

- Ben de sevindim! On da. 
- Artık bana senede bir rob iazla - Hayhay~ 

Dcd'im, ve odama çekildim. 

* 
yap. bilirsin! 

- Hayhay! 
On dört yaşındaki 0 lum koşa koşa - Oh. et uc.uzlad.ı. Artık kardayız .. 

h le bir hesablıyayım: geldi: 
- Baba, baba, et on kuruş ucuzluyor. 
- Ö) le ço'"uğum! 
- İyi değil ııU? 

ü urdum, kağıdı, kalemi aldım. Günde 
bir kilo et yediğimize göre senede otw: 
altı lira kar edıyordum. 

- Hele şu viıdlerimi de hesablıyayım. 
lira artır- H ftalıkları, aylıklan birleştirip sene-

lik olarak hesabladım: 

- İyi ya, f na olur mu? 
- Öyleyse haftalığımı b r 

mahsın! 

- Hayhay! 
Karıma: 

Oğluma: 

Dadıma: 

40 lira 
'8 lira 
48 lira 

Annem, güler ylı.zle karş1ma çıktı: 

- Oh oh ne itli .. et ucuzl dı. 
_ Evet anne.. Hizmetçiye: 24 lira 

. Yekun: 160 lir 
·-Madem kı et ucuzladı. Maun! ta a- _ E ah ded" aliba zl 

zaldı demektir. Şu senin e ki dadın var yvh ' k un, g et ucu amı-
yor; pa aya çı ıyor. 

ya.. V la _ 1_ ı Hesaba devam ettim: 
- ar ne o Ci.!A.. • • ' 160 liradan 36 lirayı çıkardım. 124 lira 
- Ayda ona, aı:tık dört lira ayırıp ve- kaldL 124 li-ayı 360 kilo ete taksim ettim. 

rcıbillrsin .. kadın da ahir ömründe sana * 
dua eder. 1 ,Ne.ticeyi merak ediyorsanız söyliyeı--

- Hayhay anne! t yim, etin on kuruş ucuzladığı günden 
Hizmetçi önluğii önünde mutfaJ..-tan 

1 

itibaren ben, bir kilo et için bugün ver-
!ırladı; d"!L! d . . . ~ ı,~ım en otuz beş kuruş daha fazla ve-

- Bay, sızden hir § y nca edl'.'Cektiın. receğim. ismet Hulit.si 

ı_ unları biliyor mu idin'z? :=I 
Donyanın en nbur ar'a:m ne!er 

yiyeb:ı:yor? 
Dünyanın en o

bur adamı, Rogcrs 
Wilson adında bir 

). !ngi!izdir. Bu a
dam, bu sıfatı ka
zanmak için bir 
müsabakada jüri 
heyeti onünde kı

Dücyamn en yu:,sek b.nası 
!z,. tam 120 katlıdır 

,. ........ . -. ...... -
•". ~ .... . . . . ... . . . . 

Dünyanı..'\ en 
yüksek binası A-t 
m"'-rikaci'.ı N evyork 
§ehrindedir ve l Of\ 
katlıdır. Ba bina 

zartıhmş tam b:r kuzu, beş kilo pilav ve ~ 
<!ört kilo da elma yemiştir. 

* Avusturyada hlr l 00 erkeğe 
mukabil f 2 1 kadın var 

~8 
/r-

Bundan 30 sene 
evvel dünyada yüksek katlı ev reko~ 

gene Nevyorl: şehrinde idi ve bu en yük
sek ev, tam 12 katlı idi. 

--·-·--····· .... --. ... --.. .......... .._...: 
zı yerlerinde de kadın nüfusu daha faz

ladır. Erkek nüfu3un kadın nüfusa nis -

ihtiyara 3 sene ceza kesilmişti, fakat ihtiyarlığı g 
önüne alındı. cezasının yaırsı affedildi .. ~ 

Hırkaişerifte bahçesinin duvarına halin İbrahimin cinayeti işie)'lr..a 
çıkan Ahmed isminde bir çocuğa çapa mil olduğu iddia edilmişti· ~ 
atmak sw-etile1 başından yaralıyarak, den suçlunun Tıbbı AdJi'de ~ 
ölümüne sebebiyet veren Hasan Şen- altına alınmasına karar veri~ 
d~re~i~ ağırcezada görülen duruşması 1 ,5 ay müşahede altına _al ~ 
bıtmıştır. him hakkında, Tıbbı Adlı, 

..75 yaşında bul~an Hasan Şendere verrn~ ve bunu mahkemeye;,/_, 
dun mahkemeye Jandarmaların yardı- miştir. Mahkemede okunan ~ill 
mile getirilebilmiş ve reisin müsaade- suçluda ehliyeti cezaiyesini ~...ı 
sile hakkında verilen karan oturduğu veya hafifletecek hiçbir zi~ 
yerde dinleı:niştir. • halin müşahede olunmadığı 

Kararda iki çocuğun, suçlunun bah- miştir. ~ 
çe duvan üstüne çıktıkları ve ihtiyarın Bazı şahidlerin celbi içillı 
attığı bir çapa ile küçük Ahmedin ölü- başka güne bırakılmıştır. 

~üne sebebiy~t ":'erdiğinin sabit ?ldu- idamı isteniJen katil hakki 
gu, suçlunun inkannın eldeki delıllere • 'ld' 
göre varit görülme~iği kaydedilmiştir. kar-ar tehır edı 1.~ 

Suçlu, 3 sene muddeUc hapse malı- Müddeiumumi tarafından 1 U 
kUm edilmiş, fakat cezası yaşı dolayı- tenen Kuşdili cinayeti faili 1<81 d 
sile 1 sene 8 aya indirilmiş, ölen çocu- yinin duruşmasına ağırcczadS 
ğun veresesine de 300 lira tazminat devam edilmiştir. ~ 
vermesi kararlaştınlmıştır. Suçlunun evvelce Kastarrı~ ~ 

12 ile 13 yaş arasmda zıllar köyünde bir izalei bi~ eO: 

3 k 
yı 4 sene 2 ay habse mahk~ rete 

uçuk hırsız yakalandı bilahare af kanununun rner ~ 
Dün adliyeye hırsızlık suçundan 12 mesile serbest bırakıldığı an; 

ile B yaşlannda üç çocuk teslim edil- Suçlu, mahkemede soruıduğU.~ 
miştir. bu mahkıimiyetini kendisi de 1 

İzak, Nesim ve Menahim isimlerin- miştir. d9 
de olan bu açıkgöz küçükler, Mahmud- Muhakeme bu cinayet hakk'Jl eti 
paşada bir hana girerek, bir mikdar liis- den bazı şahidlerin dinıenıııel 
:ı"k çalınış~ardır. B~d:n sonra kaçma- tali~. edilmiştir. . w. •• • jje. 
ga teşebb~ eden küçuk hırsızlar, işin Dun karar verileceı:p umıd 1 
anlaşılması1e yakalanıp, derhal polise cezanın önü büyük bir haik }(S 

teslim edilın~lerdir. . ile, çevrilmişti. . . , 

Müddeiumumilik üç suçhıyu da Sul· Bürha~1 37 davasmdan bırıP 
tanahmed 2 nci sulh ceza mahkemesine 1 hk.. Jdd 
vermiştir. Gizli celsede muhakemeleri- aya m .Um ~- ıı1 

Şık, genç, sade •.. Arkası dilmdüz. Önü ne başlanmıştır. Muhtelif plajlardan ve dıger il 
dört kapaklı cepıe .u.ın. Kan muayenesi ile neseb tayin ıe:aen muhtelif eşya ça1m~k~ s 

Yemek bah•i: 

Vanilyalı tatlı 
Uzım olan şeyler: 

200 gram un 

100 gram tereyağ. 
125 gram toz şeker 

2 yumurta sarısı 

l kahve kaşığı vanilya 

., • • • Burhanın 37 davasından bırı, e: 
e<h.ebıhr mı? ahmed ' inci sulh ceza mabkeJll 

Mahailebici Ali ile Fatma İlhan ara- dün neticelenmiştir. -· ~ 
sındaki neseb davasına, 6 ncı hukukta Suçlunun arkadaşı Tevfiğifl,ıe 1 
dün <le devam edilmiştir. Geçen celse- bancasını çaldığı sabit oımuŞ rsı' ~ 
rle Fatma İlhan vekili, Nermin çocu- hapse mahktim edilmiştir. ~~ 
ğun kime aid olacağını fennin kat'iyet- ce.rhten iki sabıkası olan Bu 
le teshil edemiyeceğ:.ni iddia etmişti. ğer duruşmalarına da ynkındS 

Mahkeme, iru;an]arm mensub olduk- caktır. 1 
ıan kan grupıan itibarile, grupların Hapishaneler direktör mua 
bu ayrılıklarını gözönünde tutarak, t dk.k hali 
henüz. kat'i kararını verememiı:tir. e 1 saya . 1 f 

b tl f z1 ld - cml k t l çimdik tuz. "' _.;1\ 
e e en 2 a 0 ugu m e et sveç, Bir çocuğun babası (A) ve anası da Hapishaneler direktör :mu9"~ 

kadın nüfusun erkek nüfusa nisbetle en 1. Hamu:r tahtasının veya dü~ bır ma- diğer gruplardan birine mensub oldu- tehassıs Şeref Romanya, Yu~,tll 
fazla olduğu memleket de Avusturya _ sanın üstüne unu boşaltınız. Ortasını ha- ğu tnkdird.e, çocu~n kanının hangi ve İtalya.~ cezaev~erinde !edti ti~ 

. vuz gibi açınız. Buraya şekeri dökünüz. grup:ı dabıl olacagı ve baba (A), ana lunrr.ak uzere Adliye Vekale ir· !f· 
dır. Avusturyada her 100 erkğe rusbt?tle 

1 

· . _ . . . . (B) '""Uplarına mensub olduklan su- dan Avrupaya go-ndcrilmckted 
Onun da ortasını açmız. İkısının bırbırı- o- w • w 

Dünyanın bazı yerlerinde erkek veba- 121 kadın vardır. ka . . . rette çocugun dıger gruplardan birine hnti !ki ay sürecektir. ~ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~ ~am~nad~k~~m~ d~ilo~po~zya~~ key~~~~n - 1 

insanda sevmek 
Kabiliyeti 
Mezarda biter 
.A. B. Ayvalık• rümuzfle mektub gön

deren bir okuyucum anlatıyor: 
Bundan bir müddet enel, bir genç 1mı 

çılgınca sevmiş. Ona, bu zamanla artan 
sevgisini her fırsatta, her vesnerıe, ve her 
vasıtayla izhar et.mi.f. Fakat. maalesef 
genç ~ kendisini seven erkeğin olanca 
al~kasmrı. devamlı blr lfıknydlle muka~
le etmiş. Bu l!ikaydi lse, okuyucumun ev
vela izzetinefsini kırmış, sonra da, derin 
zif ını azal t.mış, 

Fakat geçen günlerden blrislnd.e. vak
tııc peşinden kaştuğu genç kızdan blı 

111ttbıb almış. Bir müdde~ CYVel, biltün 
hitablarını cenbsn bırakan bu genç tız 
kendisine derln bfr aevgl, mes'ud bir is
tikbal vfldedlyormu.ş. 

Okuyucum, bunları anlattıktan sonra: 
c- Ne çare? dty°or. cKnhnadı bende ne 

muhabbet., ne arzu~. 
Ve soruyor: 
•- Vaktlle çok sndjğlm bu ima Jcnrşı 

duyduğum bu lakaydl nedendir? Acaba, 
.sevmeli kabiliyetim mAs mı etti dersiniz? 
Ve eğer ben, bu litaydiınl. vakt!le ll!ını 

aşk ettiğim genç ku:a. lUrn! etti isem, hak
sız .sayılır mıyun?ı 

* Okuyucumun Mleti ruhlyesi. gayet ta-
biidir GonOI m"lcernlaımd.n. bir t<>rnfın 
takı:ıydlsl, diğer tnralta, sade lAkaydi de
tn. hatta nefret ve kin b!le doğurablliı. 

it 2. Şekerin ortasındaki çukura tereya _ 'fı~bı A~~~ sorulması için duruşma Beş Hrarkeş yakal•:~ 
ğını, yumurta sarılarını. ve bir çımdik tu~ talık edılmıştır. Olimriik muhafaza teşkiIAtı 11~~ 

k y I"' l f' Ü l · • · k f'I" d m•murlan evvelki gece AyVa.nsaf ı.P'.t: 

Binaenaleyh, okuJUCUmun, vaktlle sev
dlğı kızdan bugiın soğumu, bulunması, 

karşılaştığı devamlı lakaydlnln en tn.bü 
netıeesfdfr. 

Türkcede: •Fazla naz, ~ık usandınrlıı 
diye b\? darbımesel vardır ki. okuyucu
mu tatmine. bol bol 1etecek kadar belft
gntl! ve ye.rinde bir ccvab Leşkll edebilir. 

B l tubarladır ki, oltayncumun: sevmek 
lrab1Jiyetlnin tiikcrunt~ olmasından şiib
helr.nmcst, manasız. ve yer.,1z bir endişe
dir 

Sevı;i . bazı hayalperestıe.rln ve raman
tlkl0rln iddia ettikleri gibi, uHer şeye rağ
men cksUmryen esrarengi.ıı blr zar de"1J
dir. 

rr~ lı;lkaten çolc derin olan sevgiler bi
le, kiiçucük seb"blerle sarsılıp yıkılabl
Ur. Hnttd d!yeb.llrlm k1, sevgi ne knd,ır 
artarsa, onu yıkabllecek vesileler de o l 
nlsbctte artar... Çünkü, çünkü. yabancı- 1 
lard:ın gelecek en ağır darbelere blle kat- ı 
lanabllcn insanlar. se.vdiklerlııdcn gele-
cek en küçük '1.skelere dayan:una~ar. Se
vilen blr insanın lğnes.1, bir düşmanın çu
valdızınd.an çok daha derin bir yara açar. 

Binaenaleyh, okuyucum, sevdlğ:l kızın 
dev:unlı lr.kaydlsi netJcesinde yiire1"'lnfn 
boş:ilmasını gayet t.alill bulmalıdır. Omm 
mrktubuna. duygularını samimiyetle iU
rn f f'l.ınek suret.ile cevab vermekte de hat
lıdır. Fakat. yüreğinin sevmek kab!liye
Un<!en mahrum kaldığını zruınetmekte 
hakııızdır. Çünkü, sevmek insiyak>, iru n
hırın kendllerlle blıllkte ölen yegluıe duy
sııt .,·ıdır. Ve ı:unan, okuyucuma. bu ezeli 
hakikati her halde lsbat edecekllr!a 

"EY.U 

zu oyunuz. 1 ulZ O e 1 m S ec rmm a 1 m q .soıcnğında bir esrarhane meydana ç ' 

3. Önce şeker, vanilya, tereyağ ve yu- zihni arıza yokmuş lardır. Hayati ndındn blr esrark':t:r~tl' 
esrarhrıne haline koydu~u meıntl e P'J 

murtayı birlikte yoğurunuz. Sonra ya - Bir müddet evvel Beyazıd civarında fnıdan haber alınmış ve evvelki gtG1'pıı"..J 
vaş yavaş unu da onlara katınız. Yıldrz otelinin müsteciri ibrahim, otel =ık bastıktan sonra ndo bir araın• ti. ~ 

4. Mümkün olduğu kadar az yoğurn _ snhibinin oğlu diğer İbrahim tarafın- tır. Evde. esrar lçmekte ol:m s:: ııtf 
d t b ·ı -ıd·· -ı - .. ~ . Ham.dl, Ismıill ve. Anestl adları 

nuz. an a anca ı e o uru muştu. Had1se- ;nknlannuşlardır. rlf 
ye sebeb bir para meselesiydi. Kira üc- Hayati muhııfaza ve emniyet ıneııı~ıti' 

5. Bu hamuru serin bir yerde bir sadt s: ıerıw kadar bırakınız. reti Uzerinde görüşme sırasında, çıkan sllflh kulanmak cür'etlnf de gus .sfl'd' f 

6. Bir saat sonra parça parça kesip 

oklava ile incelcştiriniz. Ya bir bardak, 

yahud da iiletle yuvarlak yuvarlak ke-
siniz. Yağlanmış tepsiye sıralayınız. Bir 

çeyrek saat halli ateşle kıuırtınız. (Ha
mur kalın açılacaktır). 

' 
':'ıJ 

·~ 

t] 
~: 

bir ihtilaf cinayete scbeb olmuştu A- memurtann ~evik hareketleri sa~111'ııJ 
gı~ rcezada 'tahtı muhakem 1 · etmesine meydan verilmemiş, 1' ,ıı.sıP ı 

. eye a ınan kalanmıştır. Evde esrar çeJtmeğe ııı~ 
suçJu Ibrahirn, mahkemede bir şey takım illetlerle berabtt ıoo grnın ~",/ 
sakJamıyarak, hadiseyi ikrar etmişti. rar bulunmu.,tur. Esrarkesler evdeıı: ııt'f 
Ancak, geçen celsede, suçlu vekili va- rak tarntola gılt.ilrüldükleri sırad~ :;/ 
Sllnsi}e evvelce bazı uyuşturuco mad- te mevcud bam çingeneler he?JlcJ ~ ıP",cl 
d l k 11 d - d' • Ha.yatl,v1 memurların elinden alın ~~·. 

e er u. a~ ıgını ve ımagen rahat- lerse de muvnffıı.k olnmıımı~ıardll'· .~ 
sız bulundugunu ileri sürmüştü. Bu Jer hakkında tanunl takibata ba.Şl 

,. .. 

~ 
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~!. ledkikler: San, at kar Melek "Ben bir tımarhane kaçkınıyım!., 

Zırhlıların 
~ 

tarihi ... On ay süren tedaviden 
sonra İyileşti 

Adım baş,nda bir belci! 
~ilGc1c1 ~----- .. .. • 
1fİlade;: ~ •ene evvel Kartaca donanmaaındaki 120 gemi. yokluk 
)GpıJ,,.Qıt.. lflı. O kadar ki kali ip bulunmadığından kadınların ip 
te,,.ileri,. ~zere •açlMını keaerek verdikleri meıhardur. Buna rağmen 

ordalannın aa lıeaiminden yakarın %1Thla lıaplanmlftı 

Bundan bir müddet evvel, bir sabah 
gazetesi, kendisine telefonla verilmiş bir 
haberi, tahkik etmek lüzumunu duyma
dan neşretmek gafletini gfü,termişti: Bu 
gafletle neşredilen asılsız haber, Şehir ti-

* Delinin biri üzüm ikram etti. Kirli b~r elin içinde üç dört ezik üzüm 
tanesi ... «Üzüm yememhı dedim. Sen misin bunu söyliyen... Beni 

yere yatırdı. Burnumu tıkadı ve üzüm tanelerini zorla ağzıma tıkııtadı 

Röportajı yapan: FaTuk Küçük 
I yatrosu san'atkarlanndan Bayan Mele-
ğin, kısa süren bir hastalık neticesinde <Tercuıne ve iktibas hakkı mahfuzdur) 

öldüğünü bildiriyordu. Vakıa o sırada, - 88 - jkıyor. İnsanın beynini uğuldatıyor. Kar 

Yazan: Turan Can 

yani bundan tam on ay evvel. Bayan k mm deh!jetli aç. Dün gece adamakıllı 
M l k - Ben kibar adamım cananını, en- b l e e rahatsız bulunuyordu. Fakat kıy- . . .. . ~ ... 11 ır şey yemedim, bugün 1akeza. Yu-
metli ve sevimli san'atkarın ötüm tehli- dımden kuçukıerle ugraşmaga tenczzu ~uf peygamberi bul am bır lokma ek -

Jc · d . etmem h>te:;eydim onu mahveder· .. 
csın en uzakta bulunduğunu bılenler, .. ' . imek almanın çaresıru bulurum. Jt'akat 

bu haberi, derin bir hayret ve teessürle 

1 

dım. Acıdım cananım, ban~. b~la dı- onu do bulmak imkan haricinde aşaöı 
karşılamışlardı. yorlar, _inan~ayın._'l~k:~r soyluy?rum, katta ah şu kapıyı bir açtırabilse~. 

0 

hastcılıgun cısmanı acgıl.. ruhanı, ru- • .. . 
Fakat, bu kara haberin o gezetede in-

1 
• B 1. la b k . g" el tombul Kaya balıgı suratlı Huseyın yanıın9 

. )anı. ır s n uı ızı, uz ' ı· ı· d k k". d 
tışarını takib eden gün çıkan cSon Posta. b' 1. b 1 k b bu"vu"k şi ı!e ıyor. e ın e ·ese agı ları: . ır stan u ızı enım en ,, - . 
gazetesı, sayfalarına, Bayan Melekle ya- . d Dokt 1 . amıyor ar bunu ı -Hak. beybabam bana ne getırdı. 

ıam ır or aı anı . .. .. • 
pılmış b~.r mülakatı geçirmekle, meraka Bu ~ralık Sa.aman da yanımıza gel· Uzi.imleri gösteriyor, konusmai!a hıc 
ve teessure dü~enleri ferahlatmıştı. di: J arzum yok .. 
. o mülükatı okuyanlar, öğrenmişlerdi _ Ooo .. maşaliah ma~allah .. Pani'yi \t'vab vermiyorum. 

kı, Bayan Melek, hayatta, fakat rahat- E!vlendirıyor musunuz? Öfkeleniyor: 
sızdı. Gardiyan İzzet cevab verdi: - Hişt sana söylüyorum. Bıık bey· 

Dün aldığımız bir haber, bize büyük _ Doktorun kızını isliyor.. babanı bana ne getirdi.. 
;ir sevinç verdi ve öğrendik kı, o zaman- - Ben ona söyled im. Burada islemek - !. .. 

lıuiltn Yinninci a.sn" ~ büf/Ük nrhlısı Hood 1 danberi, sonsuz bir ihtimam ve muntazam para 1::tmez. Yarun sabah doktor vLZite- - Sana vermem ki ... 
~ lttılc ta ih f bir tedavi g"' B M 1 ,,. hh ı· Id · · 1 · k ' Se d · t' k' ' 
1 

esi lam r e karışmış olan 1931 maya ehemmiyet veriyordu. Ağaçtan ya- , oren ayan e e..., sı a ıne ye ye igi zaman soy esın o va ıt me- - n en ıs ıyen ım. 
1 olarak :anasUe bir silah yarışı sene- pılmış olan bu koca teknelerin küçük b;r tanıamen kaVU§mUj bulunmaktadır ve ıele kalmaz. - İstiyorsun ama ... Ben vermem .. 
De\'letı ılacaktır. ihtiyatsızlık veya düşman hücumu kar _ - Pekfıla, olur, yarin söylerim. Do~- 1 .. ~~ ca~.nın ~ı~mtısı üstün~~· De~mm 

lıltça büt:r arasındaki itimadsızlık art- şısmda cayır cayır yanabileceğini dü - torcuğum, cananun, bana kızuu ver .. dı- ~ozune gulecegun yerde sınırlenıyoı, 
tltinin n devletler büyu"'k b' Tü' k -nd A k k 1 yeceğim.. uzak!aşıyorum, bir köpek ~dakatile iU SÖ .. _ ır r ve- şu ü. teşt~n oruına için on arın 
tliazı ıunu düstur edindiler: teknelerinin sudan yukarıda olan kısım • - Unutma ama... arkamdan geliyor: 
~ ... :.r ol cenge, eğer istersen sulbü lannı ince bakır levhalarla baştan ba~a - Unutmam... - Senin beybaban böyle şeyler ge· 

Sı·ıa·h Çarşıcı gelrnış, bizim gazele ile şeker tırir mi? 
kaplattı. Bu usul gemileri ağırlaştırmak- k G d' 

te . Yarışınd t" geldi. Rakı meydanlarda yu . ar ı- - Bırak beni, be adam .. 
"" gıbi, harb a. uf~k .•. top, ta!lk ve sai- la beraber bittabi pek faydalıydı. Bakır ~·an İzzet yanımızda olduğu için bir k 
'"t Ve ·ı gC'lllılen ıçın de pek m" hun kolayca işlenen, ince yapılabilen bir ma- J 9 - Ne oluyorsun? Seninle onuşmak 

rı di B· u §CY soramadım. Galiba bizim 4 luk ~stiyorum. 
~le Yer} · ılhassa sahilleri geniş, u _ den olduğu ve inceliği dolayısile gemi - deve oldu. 
devı erde rn"' te 

1 
leri çok ağırlaştınnıyacağı için demire - Ben konuşmak istemiyorum. 

~ etıer don us m ekeleri bulunan Tisör pijamalı hasta benim gazete Yııışık. şımarık, terbiyesiz bir ço _ 
e Son de anrnalarını kuvvetJendirmi- tercih olunmuştu. getirttigw imi görmüş, kapıdan girer gir-
h.. recede 

1 
cuk şivesile: 

0 uYii.k h ça ıştılar. * ~ arbd ınez: - Neye konuşmuyorsun'? 
trti~e karşısındae~~o~ra donanmanın tay- 1530 senelerinde Avrupanm büyük bir 1 - Galiba gazete getirttiniz, dedi. - Yarabbi sen bana sabır ihsan el 
tı eceğ.i hakk uyuk kudret göstere - kısmı (Şarlken) in idaresi altındaydı. A- Hemen cevab verdim: Kaçıvorum, peşimi bıralonıyor: 
l'i;ı~ir aralık ~~d~ bir kanaat belirmiş- merikanın da büyük kısmı onun hfıkim\- -Evet..· - Hist be .. bana bak be .. neye kaçı· 
·~ harb g Uyijk zırhlılar verine kü- - Biraz müsaade eder m isiniz?.. lll em·ı · yetinde bulunduğu için bu imparatora: yorsun .. gel konuşalun be .. 

Ut"'ha ı eri Yapmavı ta\•sıye eden Şimdi getireyim. 
... d SSıslar d .; - Memleketinde gun-"" batmıyan hü- - Adımlarımı sı:'klaştırıyorum. Omu • t Ur ki h a bulundu. Fakat hakikat kümdar~.. ..,, Yatağın altından gazeteyi çıkararak 
aiJc ı enijz tay · d go"türdüın, verdim. Zaten kog-uşla fazla zumdan_ tutuyor: .. .. . . 

,. o du.ı.u . ynrenın onanmaya D ki h H 1 
·•alltna iS: ısbat cdilmemistir. Bır do - edi eri meş urdur. itibar sahibi olan bu hasta ile ahbab ol- - ışt.. a sana uzum vereyun, gılm< 
itad en küçüguw.. d :ı: b- .. - O sırada Tunus ve Cezayir kıyılarında 

1 
magw 1 ""k istiyordum. Teşekkür ederek be.. . . . • 

'- ar her "ı . . n en, en uyuğune ~- G ht b k ld b 
bu"'-'et da~·ış dıne ınalik olmad1kça tam Türk denizcilerinin •büyük işler yaptık- Meleğin ıon rcsmı c.ıldı .. okumağa başladı. Bu kadar ah- ayrıı ıyarı aş_ımı ·a ırı . su.r~ 
llgUnku \' ı dir. Bu ıtibarla zırhlıların ları, ~vru~anı~ ~~~-u~ kıyılarını dehşet- k bablık başladı ya, kafi. Nasıl olsa kim t.ına b~kıyorum. Ag~.1· burnu kır ı~u,. 

fol butti:kt·? Yarınki harblerde göreceği ten titrettıklerı goruluyordu. Şarlken 'Iu t~m ?n ay süren.~~ ted~viden son:a, en- c.lduğunu anlarım. Yanından aynldım. l.e. Sag avucunda dort beş tane ezıl · 
'h ""1 ur. nus üzerine büyu" k bir donanm:ı ve as ı dısinı, çok sevdigı san at sahnesıne ye- y k · · H·ı · d h ...+1· b"l · mk üzüm Bana uzatıvor· 
Q - • • an esıcı ı mı e Şt:ı.ıı asa ı eşmış. -ı · ,, · 

"- u llıu .. hı ker gönderdi Bu donanmanın her halde nıden kavuşturabılecek kadar sıhhat ve v 'd rd b' v b' k d 1 - Al' 
'"eğ· ın d · · ı .

1 
:h'b' 1 t n..orı o a ır aşagı ır yu an o aşa- · 

tfhı~dir. İlk zı;~1ız silahlan o kadar eski muvaffak olması için elden geleni e)ir - enBerJ sa. ,ı dı 0 miluş ~1r. k k ıak &vazı çıktığı kadar bağırıyor: - İstemem .. 
'l1 lisr 1 geminin yapıldığı u- gemedi. O kadar ki ateşten ve gülleler - u mes u ves e 1 e, yu arıya, ya ın- · · · - Al diyorum. Çebıı unden h .. d k h d .. ğ' . B - Ham namussuz1ar, benı buraya tı-

lllıı dllli§tir. F'aka etnuz bir asır kadar ge- den muhafaza maksadile gemilcrıne kur- Ma lı: . rarb.sak ne :. gorecel ımıkz'l . ayba'n karlar ha! Benim nerem hasta vahu, - İstemem .. 
L_ 1§ •-.. af gemilerin tek:neJerı - şun kaplattı. e egın, ır aç gun evve ı;e t mış ır h .. D d d ~ l · - Al diyorum. ~Pl "'• ın ı. . k rerem astar ışar a urmam ış erı-
hı arnak iht· a -uakır, deri, demir, çelik * resmını oyuyoruz. lrn' . . be . b t - İstemem yahu. 

l' ik ıya •w· ne ge ıyor, onun ıçın nı uraya ı-
~Uşı~ bin scned:~~e~ eskl~ir. Bunu da Büyük Türk .amirali Barbaros Hay • Bayan Melek, Son .:osta~a verdıgı bu kıyarlar. Ben yankesicilik yapıyormu- - Al danlırun .. 
l:tıttı r. Biz b en tatbık edenler ol- reddinle Ceneviz amirali Andrıy.t Dorya .resminin altına şu cumleyı yazmıştır: wm .. yankesicilik fena şey mi? - İstemem, beni bırak. Uzüm ye . 
ıtt\lht devirle: /~~da tarihin bize ta - arasındaki harbleri bilmiyen yoktur. Ba- •- Son Postaya ... Dünyaya ikinci ge- • Gardiyanlar susturmağa çabalıyor- mem. 

Ut 8afhaıa:ı :n~~ta~:~ı~atbikatın zan Fransa kralının, bazan Papanın ve !işimin en taze hatırası!. lar, dinler mi hiç?.. - Almazsan kızarım. .. 
daha sonra Şarlken'in hizmetine giren Temenni ederiz ki, genç ve kıymetli Dün akşam bahçede rastladığım ve - Canını, beni bırak ... 

~ t!iıadd * Andrıya Dorya Türk amiralini her !ıal _ san'atkar, ikinci defa geldiğini söylediği ~özlerinden eski bir memur olduğunu - Üzüm almadan bırakmam .. 
bı 11acaıı~:r 146 sene evvel Romalılarla de mağlüb etmek istiyordu. Bu maksad- bu dünyada, çok yakından tattığı ölü- ı anladığım hastaya da kriz gelmiş.. o Üzümü alsam ne olur sanki. fakt 
~~ d.~vatn d~rasındaki üçüncü Pön har- la bir kaç Avrupa devletinin müştereken mün acısım unutabilecek kadar mes'ud da söyleniyor... benim de aksiliğim tutuyor. 

cli!etin ~ ı.·ordu. Romalılar vaktile yaptıkları donanmanın kumandasını al- ve uzun ömürlü olsun. Sabahleyin rastladığım, mavi par- - Alınanı, diyorum. 
....... e. 

tı· dı. Nihayet 1538 senesinde ikı amiral desülü, takkeli hasta da çatlak zurna - Al 
~ı ı ızını :rn"' P 1 ı·caret Od~sı ·ı ku • k l~r1 1 ar denı dusaademiz olmadan Ro • revezede karşılaştılar. Bu sırada An - u sesı e ran o uyor.. - Hayır ... 

· z e ellerini bile vıkayamaz- drıya Doryanın donanması Türk donan- j l ·nıaı Elhasıl koridorda gürültü ayuka çı- - Arkası var -
~~h • ma~ndan~kvekuvvclli~maklabera- Ç l -~,~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

~~i i"iceasbekr göndC'rC'n Kartaca hükt'.'ıme- her bir çoklarının da kurşunla kaplı ol-ı• Tic<ıret Odası m~c.li~i, dün toplanmış-
"<ICq .:ı ı ıı;;~ır 

1 
duğu rivayet edilmektedir. tır. Yenı oda meclısın. n toplanması do-

11_ \lrınan rnış ardı. Bu sırada Kar- • At t .. k B" " k M 11 11"' l' "Otıa lllası ge k . Zavallı Dorya buna rağmen o harbde 1:yısı e . ~ ur e, .,~yu .. ~- et .Lvıec ı-
tt, ıt'trı.a Yokluk . ~c uvvC'tlıydı. Bu canını zor kurtarmıştı. ~ıne. Dahılıye Vckııı Şukru Kayaya 
iN atta k"f· ıçınde silahlandırılmış- • çekıkn tazinı ve şükran telgraflarına 
••ıı .,, a ı der d . G '"art ece e ıp bulunmadığı * crelcn cevablar okunmuştur. 
~re aca 1-nd l t-

M'ı· saçla ' ın annın ip yapılmak Baştan başa demirden gemi y:ıpılnıa::-t İdare hev. eti riyasetine Sadeddin Sc-
'"l ır rını k . 

· esıp verdiklcrı rıvayet ilk defa olarak 1780 senelerinde İngil - rinı seçilmiştir. Zahire borsası hakem 
~!~e bu harb terenin Bradley şehrinde olmuştur. Fa - h~yeti ibka edilmiştir. Darülaceze hi-
b lldaJti sırasında Kartaca donan- kat bu geminin teknesi denize ancak da- maye heyetine Halil Sezer, liman tari-
11~unuyord~l2BO) gerni zırhla kaplanmış yanabilecek şekilde ince yapılmıştır. fe kvınisyonuna Suad Karaosman, es
~\ıhcla Zavaıİ ununla beraber harb so- Bundan başka harb gemisi değildi. ham ve tahvilat borsasına Bedri Ne
t-et ~eşellı va~IıKar~acanın 0 zengin ve İlk zırhlı harb gemLc;ini 1859 da Fran- dim, defterdarlık kazanç vergisi tedkik 

aldı. ğı hır yığın enkazdan iba- sızlar yaptılar. Bu, 5620 tonluk (La Glu- komisyonuna Hilmi Naili, Halil Sezer, 
var) dı. Tulonda denize indirildi. İki bor- Oda teavün sandığı. idare heyetine Sab

Sek· .... 
~r 1zinci a 
dC!h <\"rupanı st~dan on ikinci asra ka -
f,. §Qtten ti n bılhassa şimal sahillerin! 
"r (N tret k ~ ormanı en orsanlar vardı. Bu:ı-
'l"?rıan k ar ,.., Şimal adamları) itli. 
a~ kilçUkOtsanJan on ikincı asırda e
~ kllnıba ... 0

1
1an gemilerini yangın ve 

Ilı .:ı ·a arma k . . otar \IUJ>du] an orumak ıhtıya-

~in ak ~rC':~~le~;rhla kaplattıi.ar. Fal.la 
ltıir genınetin he: .sa.vaş_çıları muhafaza 
tl4! kalkanıan ıkı küpeştelerine de-

"'eya sai.. Yan Yana koymak sure -
• §ekua · e sıperler yl!ptılar. 

1354 * 
llıırça senes'nde . . . 

sı olan 't? şımdıkı İspanyanın bir 
.ı:..asıu k 1 ra ı {Pragu) donan-

dasını boydan boya kuşatan ~ırh kuşa - ı·i. Hilmi Naili, Feridun Manyasi seçil· 
ğın kalınlığı 10-12 santimdi. r..işıerdir. Oda hakem heyeti ibka edil-ı 

1861 de İngilizlerin ilk zırhlı harb ge- mic;tir. Gümrük eksperlerinin sayısı 
mil~ri olarak Varior denize indirildi. 100 den 260 a çıkarılmıştır. 

Bunların ikisi de buhardan başka yel- -···--···--·--·-·· .. -·-··---
ken de kullanıyorlardı. mirden yapılan zırhlar çelikleştirildi ,.e 

Zırhlar kalınlaştıkça toplar büyütüldü. denizaltılara karşı da bölmeler yapıldı. 
Böylece toplarla zırhlar arasında bır ya- İngilizlerin ve dünyanın en büyük 
rış başladı. harb gemisi olarak (42100) ton:uk (Hurl) 

1879 da yapılan Fransız zırhlısı Kur - un zırh kuşakları su kesiminin biraz a -
be'nin zırh kuşağı 38 santimetre idi. şağısında ve yukarısında 305, daha yuka
(Enfleksibl) in zırhı 61 santimetreyı bu- rılarda 178 ve 127 milimetre çelikti.·. 
luyordu. (Nclson) un 406 milimetrelik toplan:ıı 

Gittikçe büyüyen toplara bu kada: k:ı- muhafaza için taretlerinin üst zırhları 
lınlık da dayanamadı. Üstelik zırhlıların ve yan ku~akları 355 milimetre çelikten 
ağırlığı sur'atlerini de kısıyordu. o za • yapılmıştır. , 
mana kadar yumuşak veya dövülmüş de- Turan Can 

-
Dokuma işçilerinin 
Kazdnçları niçin 
Azaldı? 
Dokumacı okuyucularımızdan blrtnden 

aldığımız bir mektubda denUlyor tı: 
•- Biz dokumacılar hazirana kadar 

günde on bir saat ça11'1rdılt. Ha.zlrandao 
sonra mesat saatimiz a e lndl. Fakat bu 
blzl sevindireceğine müteessir etU. Çünkil 
eskiden çalışırken saat başına çıkardıtı
mız işlerden para alırdık. Yani kazancı
mız on bir saat lçlne hasredllmi.şU. Fakat 

şimdi sekll saat çalıştığımız için buna 
göre tş çıkarıyor ve buna göre p&ra alıyo-

ruz. 
Bu suretle hazirandanberl yüF.de 30-40 

kazancım~ eksllmlştlr. Bu arada birçok 

fabrikalarda, usta Ye uta muavinlerine 
zam yapıldığı halde dokuma 1Jcllerln1n 
yevmiyeleri eDllmlt n kazançtan azal· 
mıştır. Allkadarlann nazarı dlktaUertnı 
celbederttn.a · 

* 
Ayvalıkta türkce konuşulmuyor 
Ayvalık okuyuculnrınuzdan Şaban So

)'ak bize yazdığı bir mettut>da diyor ki: 

c- Burada tUrkce çok az konuşulur 
8enelerdenber1 Ayvalıkta bulunan, hatt.I 
Ayvalıkta dottlP bliyiıyen kimseler bllı 

hep yabancı bir dille görü.şiirler. mç türlı: 
ce bllmlyenler blle ..-ardır. Bu neden? se
bebi gayet baslL. Aynlıkta türtce ko
n uşturulması tçln esaslı bir şekilde ted· 
birler alın.saydı, flmdiye kadar bütün yurd 
daşlar tamamlle türtce konuşmuş olacak· 
lardı. 

AlAkadarlann nazarı d!k.katlerlnl cel· 
bederlm.ı. 

* Okn,yucularınuzm sorgularına 

cevablanmız 

Okuyucularımızdan Halll Cemil: 
- Bayramlar için tertib etUğlnlz Ust' 

cidden güzeldir. Ancak bunu resmi bir 
makamın tnsdllı: etmesi 15.zımdır. Bunun 
için diyanet işleri müdürlüğüne başvur

aamz. mlisbet bir netice alacağınızı W-•IA 

ederiz. 

* Okuyucularımızdan M . Kemal: 
- lllkayelcrlmlz üzer1ndek1 düşuncele

rlniz yerindedir. Alaka ve tevecc!.llıunuze 

ayrıca tcşekkur ederiz. Okuyucul.\rımızın 
arzulnnnı yerine gl.'tirmek biıim lçm de 
en büyüt arzu sayılır. 



a Sayfa 
• 

Bir müddet ahi kalan stüdyolar, en modern aletlerle 
techiz edildiler ve veniden çalışmıya başladılar 

l 

Vaurie Hobıon ve ltoger Li~HY cTke l>twm> filmiltcle 

Bundan iki sene kadar eVVtN. İngiltere 
hükumeti, filmciliği canlandırır.ağa ka -
rar vermiş ve bu uğurda geniş bir ça -
lışma programı hazırlamıştı. Ba§ta me.ş
h ur sinema artisti Duglas Fairbangs ol
duğu halde bir çok tanı.nmış sinema a
damlarının Londrada toplanması karar
laştırılmıştı. Bu hızla filhakika bir ıey
ler yapılmış, Hollywooddan bir çok si -
malar celbedılerek bir iki de film çev
rilmişti. 

Fakat hepsi bu kadarla kaldı. Teşeb -
büs muvaffak olamadı. 

Buna mani olan en büyük nokta Ame
rikan filmleridir. İngilizce olan bu film -
lPr ingilizce konuş:ın dünyayı öyle sar
mışlardı kı buna karşı rekabete gıritmek 
mümkün olamadı. Teşebbüs akim kaldı. 

Bu arada, Amerika sinema tröstlerinin 
Londrada acılan stüdyoya para vererek 
faaliyetini tatil ettirmiş olduğu d<ı iddia 
edildi. 

Her ne ise .. Şimdi İngilterede 'bu uğur
da ikinci bir büyük teşebbüse girişilmiş -
tir Yalnız bu sefer Amerika yerine Fran
sadan mütehassıslar cıelbedilmiştır. 'yni film.dm ba§ka bfr scıhM 

, .. :; y ve Raymond Masae:y çok ınuvaf -
:fak olmaktadırlar. 

Sayenizde 
- Doktor, teşek

kür ederim; saye

nizde iyi oldwn. 

- Demek verdi

ğim ilacı içtiniz?. 

- Hayır pencere

den attım.. onun i
çin sayenizde diyo-

rum ya!.. • 

OiişUnceli 
- Amcanın ölü

münden dolayı seni 

çok düşünceli görü
yorum. 

Oyie mi? 
Erkek - ~ 

budala • varsa 
hakkak güzel 

it kadınla evıen ' 
Karısı 

~ benim gü 
v-('(/ den bahsedi 

öy ıelo~antada 

' 
·-' Müşterı "Jt 

da ilk defa bO 
bir büftek ) 1 

J Garson .,......~ 
yanlışlık oıac~ r 
yım .. patrona. 
diğinı büfteğı 

- Evet dostum .. 
bana miras bırak

madan öldü .. - Ben de aılıya<'ağım ama ayakkabı mın altının delik olduğu görünecek.. getirmişim! 

Bunu istiyordum 

dum. 
- Ne istiyordunuz? 
- Sizin isminizi öğrenmeyi! 

* Talihsizlik 
Siz şairsiniz değil mi? 

- Evet! 
- Kim bilir ne 

güzel §i.irleriniz 
vardır. 

- Maatteessüf 
yok. 

- Niçin? 
- Talihsizliğimden ! 
- ?????? 
- Kalemim yanımda iken 1lham gel-

m ez, aksi gibi ilham geldiği zaman da 
kalemim y~nımda olmaz 

- Ben 

* Muhakkak 
de Hollywood'a gitm'' olsay

dım, Greta Garbo 
benim yarım ka
dar olamazdı. 

- Muhakkak ka
rıcığım, nerede 
Greta Garbo, ne-
rede sen. 

- Alay mı ediyorsun? 
- Yok, ciddi söylüyorum. Onun vü-

- Ne is-tediğinizi çabuk söyleyiniz, 
çok meıgı.ılü.m. 

- Lutfen fW kemerime de bir delik 
deln müiniz? 

- Siz, yazın bu 
niz; ben de kışın 
safasını sürüyo
rum. 

Amma da 
yaptın. 

- Doğru söylü-
yorum inanınız, d& 
şimdi mevsim yaz olsaydı, karıft\ ı 
nimle beraber buraya gelirdi .. 0 

bu rahatı bulamazdım. 

* 
Dedikodu .. ~ 

Gelinle, damad nikah datr .. 
bir saatte dönme-
mişler ha! .. 

- Ne olacak, 
daha fazla gecik
mediklerme şük
retmeli. 

- Ya, demek bir 

~ 

1ebeb var.. it 
- Olmaz olur mu? Damad J.<C • 

Nikah memuru sorduğu zaman aıJ ı 
b ir saatte evet kelimesini taJJl11 

söyliyebilmiş! 

* iş bilenler . f 
Karımın elinden çok iş gelı'· 

paltomun yüzünü 
tersine o çevirdi. 
Şimdi de evde bı
raktığım ceketin 
yüzünü tersine çe
viriyordur. 

- Benimkinin ....,, t• 
Bu son nokta da sinemacılığın Frans -

da erişmiş olduğu büyük inkişafı göste1·
mf'ktcdir. Hakıkatcn bu inkişaf çok bariz 
bir şekil almış ve bir sürü Fr&nsız artist, 
rejisör, operatör başta Amerika olmak 
uzcrc bir çok memleketler tarafından an

Bakalım şimdi bu ikinci 
netice verecek.. 

teşebbüs ne cudu seninkinin yarısından da incedir 

de elinden iş gelir ha. İçlerinde ~oe 
mı Cliye bu paltonun ceblerini ters

11'6" 
virmişti. Şimdi de gene ayni. r:1~eP1 
evde bıraktığım ceketin ceblerını 
çeviriyordur. 

gaje edilmişlerd r. 

İngilterede bur.ün çevrilmeğe başlanan 
fılmler ıçin hiç hır fedakarlıktan çeki -
nılmemektedir. Bilhassa teknik bakımın
dan en mükemmel makineler kurulmuş
tur. Bundan başka renkli fılm tertibatı 
da yapıldığından, filmler renkli olarak 
çevriJmeğe başlanmıştır. 

Yeni filmlerden bilhassa Hindistan ha
yatını tasvir eden cThe Drum. çok med
hedilmektedir. Bu filmde rol alan yeni 
artistlerden VıJerie Hobson, Roger I.i-

** * 
Timsah ile yanyana 

Foks kumpanyası cTarzanm ıntikamı> 
adında büyük bir film huırlamaktadır. 
Bu filmde baş rolü yapan güzel sinema 
yıldızı Eleanor Holm'un - eski yüzme 
şampiyonu - bir timsah ile yanyana yüz
mesi icab etmişti. Stüdyo bu sahnenin 
•Hilelh olmasını iatediği halde, &an'at
kir bunu kabul etmemiştir. Bir timsah 
çiftliğinden bir timsah kiralanmış ve 
hayvanın yanında gayet cesurane bir su
rette yüzmüttür. 

Raym.ond Massey Zengin Hindli ,.olünde 

de .• 

* Gedikli müşteri 
Hakim - Söyle; kaç defa seni m~h

kfun ettim? 

Sabıkalı - Beş defa bay hfı.kinı .. 

Haklın - Artık adamakıllı cezayı 

hakettin! Sana çok ceza vermeli şimdi! 

Sabıkalı - Aman bay hakim, insan 
eski müşterisine böyle mi muamele 
eder? 

Vazgeçtim 
Şık kadın kumaş 

alıyordu: 

- Rengini garan
ti eder misiniz? .. 

Dedi, tezgAhdar 
kadına baktı: 

- Saçlarınızın 
rengi nasıl bozul-
mazsa ... 
Şık kadın, kumaşı 

bı.raktı: 

- Kalbimde yeriniz var. 
- Yer deği~tirmek istiyomm, §em-
siyenizin altını §imdilik daha müna
aib bulunım. 

- Vazgeçtinı, al- Keman çalan - Sen h angi parçayı seversen onu çalayım. 
mıyorum.. Çocuk - Bir çiko1ata parçasını severi m. 

* iki kadın arasında 
0 

! 
- Kocan yeni elbise mi yaptır 
- Hayır. w •• ıcı ~ 
- Bugün onda ' bazı degıŞ 

gördüm de .. 
- Evet, bu yeni kocam. 

* Eski şapka 

tular: 

D 
.. ,.k.::arı" - un••~ 

Joda bir crl<f ı-. 
gı 

na; ağzınız \l 

b
. . w be11ıı 
ır çıçcge 

Dedi. 
- Her baıdc 1r 

' bC" 
dığı zamanı ' 

d9fl 
rneden yanın 

ıaklaşmıştır. 
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ıyacak şeyler _ı 

He)et ülimlerinia Vaf'• 

d \c:'arı neticeye 'gore 
bundan mılyonluca ııtı· 

ntı sonra ay evvela iki· 
ye, aonra da yüxlerc• 
par~"Y• ayrılacaktır. Ve 
arz Zuhal yılılızıııa ben· 
:ı:iyecelüir. 

~~~'1 madan konuşma.ık 
müsaba1ı::Mı yapıl -
mış, bllUasıla 64 . 
saat konuşan 

birinci gel 

Sütle işletilen tren 

:Rpiphyllam Lıı.

tlfrons geceleri 
açan bir çtçekUr. 

Yoğurdu kurutarak dört köşe kestirip kömür 
yerine kulla.nan bir Amerikalı, iki ton bu cbe
yaz kömürle» 11 vagonluk bir lokomoUfl 52 'ki
lometre sür'atle lşlet.mlşUr. 

Şfındı Terueı a9ıklar1 Para kıtlığı 

Kanada'da, yeni 
iskambil Uğıdları 
para yerine geçti. 

yuzunden 
Franı;ada. 

75 sene, 

13!.r talihli bir briç oyununda 

~ Bu adam ~ 
,,( ~ 12 dakika l ta· 

(.W' aiyecle 40 kiılyi 
- braı etrnistir. 

Meşhur Dük WeUing
ton bir gece uzun p:m
talon glydl diye klil 
bilne alınmamıştı. 

.ı 

dllfu 'l'e~~ lı:anıı muharebelerin cereyan etmekte ol -
dır. '8undae de St. Peter klliseslnde, bir çift tabut var -
blrbirlertnı n 720 sene enel bir dellkanlı ile bir genç kız 
ec!ince, d~ üdeli gtbl senrlerdl. Zorla ayrılmaları icab 
YaJ.ıraraıı: uş P oldüıer. Dostları onları gömmedller. Mum
se"en İsı>a tabutlarının üzerine yerleştirdiler. Birblrlertnl 

~erıtr. nyoı Afıklan bu çiftin önüne gelir, yemin e -

~~ 

Jarı elinde toplamağa muvatto.k olaralı: oyu
nu kazanmıştır. Bu hal, 2,000,000,000.000 de 
bir defa vukua gelebilir. 

····~························ ........................................................................................................................ . 

Son Posta'nın Resimli Zabıta Hikô.gesi 1 

Perdeye düşen gölgeler 

1-:ao 
~~etini tıald, saat sekiz buçukta mo-
Uıak•- hazırladı. Şehirden epeyce 

._olan · d 
~ltr•r dh -~~ en ne çıktığını, ne de 

Jteai Olıduğijnü gören oldu. 
lonra ~· eve dönü~nden biraz 
l\uıuı. ı:, )'a~~mm yanında görüyor
llıi§ but otosıkletini de, prajına çek.-

2 - Saat 11 buçukta zabı
ta doktoru, Ronaldin teyze
sinin cesedini muayene edi
yordu: 

3 - İşe el koyan konililer Bullak, ci
nayeti kafuında bir daha yaşattı. Odayı 
araştırdı ve duvardan yaSSllarunış bir 
kurşun çıkardı. Koridora çıkarak orada 
bulunan nöbetçi polisle konuştu. Ve: 

~adır. 

c- Öleli yarım saat ol • 
muş. Yakın mesafeden ateş 

edilmiş. Ölüm anidiı·. Ve ol • 
duğu yere de yığılmıştır. di
ye hüküm verdı. 

c- Anlat bakalım Riçmond• dedi. 

t - Po •- Saa.~ Rlçınond fU izahatta bulundu: 
~n. bir l0,45 auıan idi. Bıuıalarda devriye gezer
~Öı atttnı ~t duydum. Ipklı odanın pencere.sine bir 
t rıru aeçtİnı e ı>erdec:ıe blr kadınla, bir erkeuln gölge
ı: tlre11nı· l!:rket tadın& bir şey uzatıyor gibiydi. 
bt Urkell bk nıı, tlrmlyeytm mı diye tereddüdde bu
~ "htı 1 • tabanca patladı, Te kadın yere d~tü. 
ıı:;aııa~ daldım. Adallll yakalamak 1.stedlın ama 
~ ıı.t.ııı.IJUtOlanıadllll. Çünkü herif çoktan moto.sıkle-

ıı.~ ~c;m)fb. Ancak motoQtletln arka tara.• 
l§tlını 16nbildlm.ı 

.,_ ·. 
~e Bunun be 

,....._ ıittı Onu rine l>OlWerden biri Ronaldln e-
~li liaycıı de tnotosıtıetlnl temizlerken buldu: 

t~rııı/arnı, nı!anıı karakola gideceğiz .. • dedi. 
'ltaıar~~lnı 8Öyled~ Olduğunu, teyzesini iki gündür 
dJ, lt a nel'ed · Falı:at clnayetln vuku bulduğu 
llıatıı:ılser de ~a~~uğunu da kat'lyetıe isbat cdeme-

ı. uda un derecede delll bula -

5 - Ertesi sabah, ko • 
miser Bullak erkenden yo
la düzüldü ve şoseyi araş
ilrdı. O civarda Ronaldin 
teyzesinin zengin olduğu, 
bir çok mücevherleri bu
lunduğu bilinivordu. 

1- Evde hizmet eden kadın: 
c- Bwıu muhakkak ki o hayırsız 

otlan yapmıştır. Çünkü daha ge
çen gün teyzesile kavga ettiğini, 

cadaloz kan, seni yap.tmıyacağım, 
dediğini kulağımla duydum> de -
di. 

8 - Bununla beraber, cene de bir ihtiyat tedbiri 
olmak üzere Ronaldi nezaet altına aldı. o gün nö -
betçi olan pollsi tekrar çağırdı: 

- Bana bak Rlçmond, dedi. Acaba unuttuğun 

başka bir nokta var mı, hatırla bakalnn .. 
Polis oturdu. Birden: 
•-Ha, aklıma gelmeml§ti. Bay komiser, bir nok -

tayı unutmuşum diye cevaı; verdi ... 

• 
MOTALEA 

• • • Percloecle röı -
leslnl ıördiilim 
ada.nnn bapnda 
ltir otomoı.ocı tu
keü 'f&rdL.ıı 

Komiser buna 
duyu d•ymu, po
Usl sndı. Doğru 

cinayetin lşle.ndl -
fi ne rltti. Ve o -
rada katilin bir ha
tasını yakaladı. 

Bu bata ne idi? 
Belki de buldunuz, 
bulamadmusa 13 cı 
sayfaya. bakınız. 

Dünyayı düzeltmek için 
eski Belçika Başvekiline 

hazırlatılan plin 
Gazetecilerin plan hakkında aldıkları malumat dağın 

doğura doğura bir fare doğurduğunu anlatıyor 
Geçen haftanın ilk günlerind• eski 

Belçika ba§Vekili Londraya gitti. Onun 
r:.:'~ii üzerine, İngiltere başvekili de bir 
iki gün için çekildiği istirahat köşesini 
terkederek Löndraya geldi. Eski Belçika 
başvekili ile yeni l:ııgiltere başvekili, 
başbaşa bir köşeye çekilerek birkaç saat 
konuştular. Elbet arada, bir de çay içmiş 
olmakla beraber, gazeteler, bunların 

hayli uzun ve ehemmiyetli şeylerden ko
nuştuklarını söylüyorlar. 

Ziyaretin ve bu başbaşa mülakatın se
bebi malılmdur. Eski Belçika başvekili 
Van Zeeland, Amerika Cumhurreisinin 
daveti ve eski İngiliz ba§vckilınin de tav
siyesi üzerine, enternasyonal iktısad me
seleleri hakkında mühim bir anket yap
mıya ve bir rapor hazırlamıya da.vet edil
mişti. Van Zeeland, birkaç seyahat yap
tı; bir takım maliye, iktısad ve siyaset 
adamları ile görüştü, nihayet bir rapor 
hazırladı. İşte, şimdi de Londranın mü
kellef bir salonunda, İngiliz başvekili ile 
Van Zeeland bu rapor üzerine konuştu
lar. 

Bu raporun münderecatı gizlidir. Bü
tün alakadarlar bu hususta gayet sıkı bir 
mahremiyet muhafazasına itina ettiler. 
Fakat, rapor yavaş yavaş şekil almıya 

başlayınca onun esasları hakkındn dn et
rafa sızıntılar. yayılmaktan hlili kalma
dı. Gazetecilerin ellerinden hiçbir şey 
kurtulmaz. Belki de bunlardan biri veya 
birkaçı, kolayını bulup Van Zeeland'ın 
kafasının içine kadar girmişlerdir. Şimdi 
bu e~rarlı rapordan bahsedip duruyorlar. 

* 

Van Zeetand 

Şu halde, eski Belçika başvekili ve 
Belçikanın en mühim maliyecisi, dünya 
için yeni bir iktısad~ sentez yapmak, ya~ 
ni dünyanın iktısadi ve siyasi kuvvetle
rini, birbirlerile tam bir ahenk ve itti' .ıd 
içinde işliyebilecek tarzda telif etmek 
fikrinde olmak lazım geliyor. Gazeteci
lere inanacak olursak, raporun takıb et
tiği gaye de bu imiş. 

* Fakat, bu gayeye nasıl varılacak? 
Raportör, birinci derecede iptidai mnd

de meselesini alıyor. İptidai madd 'i 
dünyaya hak ve adalet üzerine dağıtm k 
lazımmış. Fakat, bu mesele de yer, b· r 
keşif değil. Bugünkü sanayi dünpı.;ı, bu 
inkişafa gelelidenberi, yani hiç olma rn 
cihan harbinden evvelki yakm zaman-

.Bu esrarlı rapor, bu dünyay! baştan- lardan itibaren bu dava, bütün nwmle
başa düzeltecek olan tılsım, - eğer gaze- ketlerce malumdu. Fakat, meselenin bu-
tecilerin dediklerine inanmak caizse! -
herhangi bir üniversite mezununa, dok- günkü ehemmiyet derecesi ve davanın 
torluk Unvanını kazanmak için verilen bütün şiddeti yenidir. Bu noktada gün
bir şemaya bu üniversite mezununun ve- den güne artan menfaat ihtilaflarının 
rebileceği şekilden daha kuvvetli değil- telifi çareleri nasıl bulunacak? Van Zee
miş. Van Zeeland'ın ilim ve tecrübesine land, bunu umumi anlaşmaların çaresi
hürmet ederek, diyelim ki hazırladığı bir ni bulmakta arıyormuş. Kendisi doğru
üniversite profesörünün tezi kadar kuv- dan doğruya müsbet teklifler yapmamış. 
vetlidir, Fakat, anlaşılıyor ki tezin için- İptidai madde demek, iU dakikada. harb 
de yeni olarak hiçbir şey yoktur. kuvveti demektir. Hangi millet elindeki 

Van Zeeland, birinci derecede dünya- harb kuvvetini ötekine vermeğc, kcndi
da bütün milletlerin iktısaden birbirle- Hğinden ve bol bol, razı olur? 
rine bağlı ve ikinci derecede de siyase- İkinci mesele de para ve te§ebbüc, ser
tin iktısaddan ayrılamaz iki faaliyet sa- rnaycsi, yani dünyanın iş değirmenini 
hası olduğunu isbat ediyormuş. Ameri- döndürecek olan sudur. Vau Zceland, 
kanın ikinci defa keşfi, iki kere ikinin bunun da, her meıı\].ekctin lhtiyacına gö
dört olduğunu yeniden isbat etmek de- re etrafa dağıtılmasını temin edecek bir 
mek olan bu keşif, iktısadiyatı da, siyasi- takım tedbirlerle halledilebileceğini söy
yatı da pamuk ipliğine bağlı duran bu lüyor ve enterr.asyonal bedi dağıtaC'ak 
dünyanın hiçbir tarafını düzeltecek bir bir banka teşkili fikrine kadar gıd '.'> r
iş değildir. Van Zeeland, dünyanın ge- muş. Güzel; fakat, paranın bizzat bır 
rek iktısaden, gerek siyaseten artık harb vasıtası olarak tanındığı bir zam.ın
teccrrüde hiç müsaid olmıyan şartlar i- da elindeki altını başkasına vermeğ..: ra
çinde bulunduğunu isbat ederken bun- zı olacak hangi devlet var? 
dan evvelki devirde, milletlerin birbir- Bütün bunların halledilmesı için h •r 
lerine karşı kapılarını serbest açtıkları _şeyden evvel siyasi davaların ''e c;h asi 
zamanlarda tatbik edi1en iktısad usulle- davaların halledilmesi için bu ıktıc; di 
rinin de, bugünkü şartlar içinde, iyi ne- davaların halledilmesi icah edecı>~ınt gô-
ticcler vcrmiyeceiini söylüyormu~. ~Devamı. 10 uncu sayfcıdc:) 
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San' atkir ve cemiyet 

SOM POSTA: 

· Neş'esini nadiren 
bir tip 

izhar eden 

• 
Dünyayı düzeltmek içın 

~yıe~ 

re, vaziyet, tavuğu mu yumurtadan, yu- muktedir olmamıştır. Bundan. bo 

••• 
San'atkar kendisinden bahsettirmeli mi. bahsettir-

lnaftbutdan Ali 
Galib ~ fUT1U so
nıyor: 

(Baş tarafı 9 uacu sayfada) 1 hakikatlerden daha fazlasını llD ~ 

murtayı mı tavuktan çıkarmak meselesi cak netice de şu olsa gerektır. eli~ 
:; hakkında bir karar vermek kadar güçtür. düzeltmek için rapor yazm~k det ft )1 

"' Anlaşılıyor ki Van Zeeland'ın seya- cadeleyi göze almak, kan dokrn dt 

memeli mi? Fikirlerini ortaya nasıl koymalı? Mu-
harrir, hakikati en mülayim şekilde ortaya koymıya 

ça ışan l: ir vasıla mıciır ? 

Ya.it; J': Halid Fahrj Ozansoy . 
Bu sene Nobel mükaf:-tını kaza.nan Fran- vi na.zlanışı tarzında ilk önce ltendimlm~n 

sız romnncısı Roger Martin du Gard ken - bahsetmek hoşumuza glt.mediğinl söyleriz de 
dlni reklô.mdan ve bllhassa gazetecilere şah- sonra zevklerlmlzl, yazı yazarken hususlyet
sı, ese:-leri ve san'atı hakkında beyanatta lerlmizl kendimiz döker saçarız? Doğrudan 
bulunmaktan hlç hazzetmezmiş. Şimdiye ita- doğruya : 

- Muvaffak o -
lacak mıyım? 

Herkese mülte
fit davranır. Neş\ 
sini nadiren izhaı 
eder. Ilidayeten 
kolaylıkb dikkat 
nazarını çeker. 
Muayyen memuriyet ışlerinde muvaffak 
olabilir. 

Şen ve neş'eJi bir genç 
dar, eserlerini yarattığı sakin uzletin çerçe- - Hakkın var, birader, her san'atkfı.r gibi 
vesi içinde bu prensibini iyt ltötii devam et- ben de kendimden bahsolunmasını severim• 
Umılş ve bu san'at havarisini hlç timse ra- Desek acaba bir ayıp mı işlemiş oluruz? 
hatsız etmiyerek sadece ondan eser bekle- Hatta san'nttan ve san'atkardnn pek Cazla Çeskesköy'defl 
mi~. Fakat son zamanda iş birdenbire de- bahsedllmiyen bir muhitte san'atklı.rın bu Kenan inızas;Ze 

1 
ğişiyor. Nobel sulh mükafatının bu muhnr- sükütu kırmnğa çalışması blraz da haklı de- soruluyor: 
rirln romanlarından birine verilişi üzerine j ğll midir? _ l\fuvaf fak o- , 
g"tzetecller blr çekirge sürüsü gibi zavallıya * . .... lacak mıyım? . 
saldınyorlar. Fakat Roı;er Martin du Gard Sabahaddin Alinin san'at ve cemlyet te-
gene ağzını nçıp esaslı bir tek söz söyleme- lfıkkic;lne gelince doğrusu çok yerinde ve dü- Şen v~ neş'elı 1)- • 

mckte inad ediyor. Bir taraftan da mektub- şindurficüdür. Eserlerinden bahsederken kı- lanlar, muvaffaki-J 
ı:ı.r ve günlerce hiç ara vermeden çalışma sa ve toplu bir anlatışla diyor kl : yete karşı kapıla- ı 
odasında zır zır öten telefon ... İşte bu hum- . ... Cemtye~ln hakild vazlyetlnl, aleliı.de nnı açmış bulu-
malı günler içinde bir saba.b romancı artık görüşlerden saklı kalan kısmılarını meyda.- nanlardır. Yaln.•z; 
dayanamıyor ve fıdeta kudstyetı lhlA.l edilen na çıkarmağa çalışırım. Muharririn ceml -
evinden uzakta başt.a blr sükün köşesi bul- yettek1 rolü de budur. Görüşleri ve ifadesi nrasında kuvvetli 
m:ık, bir kaç saat için orada kafa dinlemek halttan başta olmalı. Fakat bunu söylemek- ve kat'i olmasını bilmek lizmı.dır. 1 
ümldıle kapıdan fırlıyor. ~akat gazetecller le muharrlrle kartln birbirinden başka dil- --. 
n~rede hazır ve nazır değillerdir ki? Müba- şünen, yabancı iki sınıf olduklarını kasdet- M . ff k' l "dd k b f 1 
reklerden biri derhal yan kaldırımında kar- miyorum. Görüşler ayn olablllr, fakat neti- uva a ıye şı et a u e mez 
şısına dlk:Jllyor ve aralarında aşağı JUkan cede anlaşmak cihetinden beraberdirler. Ankara okuyu· 
şöyle bir mükfl.leme başlıyor: Mııharrlr hakikati en mülfıyim şekilde or- cularımızdan Ah

. Gazeteci - Rica ederbn, bir kaç şey sora- taya toymağa çalışan bir vasıtadır.• 
cağım. Bu fikirlere lştlrnt etmekle beraber, cmu-
Rom~ncı - Cevab veremem. harrlrle cemiyetin nettcede anlaşmasııı ve 
Gazeteci - Niçin canım, uzun değil_ •muharririn kendi haklk:ıttni en mülliylm 
Romancı - Mutadım değil_ cevab vere- şekilde ortaya koyan bir vasıta olması. nok-

mcm dedim ya.. talarında blraz durmamız lrab eder. Hiç 
Gazeteci - Amn ntçln? şüphesiz kl büyü.k bir muharrir neticede 
nomancı - Nlçin mi? Durun öyley~ size h:ılkla anla§ır, görüşlerini ve duyuşlarını 

torunumun bir fıkrasını anlatayım. Bu yaz halka be?l:endlrlr. Ancak bu, her zaman en 
sayflvede idik. Bir gün bu dört yaşındaki se- kısa müddet lçlnde olamaz. Ba1.an cemiyet 
vlmli ve şlrin yavruyu banyo odasında yı - yükselt bir san'atkflrın eserl,.rlnl - ya çok 
kıyorlardı. Sesini duyunca yanına gittim. yeni bir teknik dahlllnde, yahud çok oriji
Benl görünce haykırdı: c- Haydi büyük ba- nal, bir kelimede yakası açılmamış hususl
ba, sen de soyun, çırçıplak ol da yanıma yette bularak - ilk önce reddedebilir. HattA 
gel.. beraber yıkaruılım• dedi. Gülerek :- Ol- bazı büyük muharrirlerin eserlerinin sağlık
maz yavrum. dedim. Hn)'Tetle yüzüme bak- lannda anlaşılmaması da bunu lsbat etmez 
tı ve tıpkı bu anda sizln gibi dudaklarını mi? Meselt'ı Fransada bugünkü modern 
bfü:erck sordu: Fransız tema§asının piri addedllen Henri 

- Niçin ya?. BE-cque, 1882 den 1898 e, yani ölümüne ka-

med Dörtcz sor·ı.ı. 

yor: 
- Muvaffak o

lacak mıyım? 
Hiddet ve şiddet 

yerinde kullanı~

madıkca zararlı o
lur. Muvaffakıye

tin, ufak tefek in
hinalara da ihtiyacı vardır. 

Herkesle iyi geçinen bir tip 
Necdet Eğrika -

uuk imzalı okuyu
~muz da karak
teriniıt tahlilini 

Roger Martin du Oard'ın ağzı hayretinden d:\r devam eden san'at hayatında Vlctorlen 
açık k:ı.lan gazeteciye ..cevnbını burada test- Sardou'dnn çok bedbaht bir vaziyette idi. 
yorum. Şimdi ı;enç romancı Sabahaddin All- Becque bilhassa cKargalar. ve cParlsll Ka- istiyor: 
nln geçen haftaki cUyanıt• mecmua.5ında dın. glbi plyffierlnde tam tahlll ve ört ve a.- Her şeyi öğren-
1ntlş:\r eden cdebl anket cevnblarmdan şu det plye"'lerinl vücude getirmişti. Sardou is>' mek istiyen bfr 
sat1rıan alıyorum: misk gibi buram buram melodram yaZlyo hali var. Fakat bu, 

- Bana, hiç, ama hiç sevmediğim bir tek- da. Öyle iken ltinclsl para kazanıp zengin 
lifte bulunuyorsunuz. Bu şetllde. anket ve oluyor, llkl ise zaruret Ye ıztırab içinde yaşı- , ~aha ziyade hisse 
mfi!Akatıardan dalma uzak taımat ı.stemı - yoniu. Halbuki bugün Bardou sadece bir ve hayale aid 
§imdir ve böylece kalnu.,ımdır. Bunun sebe- hatıradır; Becque lse bütün yenl bir temaşa mevzulara taal - 1 

bi belki herkes için biraz garibdlr .. takat de- nesllne derlnllğlni ve englnllğlnl tasdik et- ltık eder. Umumi surette herkesle iyi ge- 1 
dlm ya; ben kendimden bu eekilde bahse - tirmiş, yeni tahlil tiyatrosu ise başlangı - 1 çinmek taraftarıdır. Çetin işlere, müca-
dllmcsinl sevmiyorum. Sonra bllbassa. duy- rında en fazla ondan Ye ayni zamanda Geor- _ 
dcğuma ve gördüğüme göre. bir çot anket- ges de Porto-Rlche'ten Dham almıştır. An- dele ve munakaşalara pek yanaşmaz. 
çiler konu~tuklan kimselerden aldıktan ıöz- cat. ne yazık ki cKargslar. müellifinin ölü- ~ 

lerl kendi işlerine, keneli tan:lanna göre, uy- münden sonra ... Demek oluyor kl, muharrl- Z k. b" f p 
durarnk bir çok ll(ı.veler yapıyorlarmış. Ne - rin görüş, duyuş Vcl anlatışlarını her zaman 8 1 lr f 
ticcc'e. ciddi bir mevzu bazan bambaşka blr muhıtıne kolaylıkla kabul ettirmesi mnm - Pulatlıda Asım 
şekil 3lıyor.a kün olamıyor. Çok kere uzun dld\n~Plere, imzaıile ıorulu-

Mnamafih Sabahaddin Alinin bu tereddü- inad ve ısrara lüzum Yardır. İşte büyük mu
cıu ~evnm etmiyor, mfillikatı yapan gencin harrlrlcrln bir dereceye kndar peygamberce 
kat'i teminatı iistüne çocukluğuna, ilk ede - bir sabra maille olmaları da bundan dolayı 
?>!yat merakına ve nihayet bugünkü sa.n•at IAzımdır. Fakat o sabra kaç kişide rastgele
düşüncelerine datr epeyce sözler söylüyor. b!llr&lnlz? Kaç kifjde ve bilhassa kaç aan'at
Ynnl slzln anlıyacağınız bizim gazeteci Fran- kirda? .. 
sız gazetecisinden daha zeki ve bizim genç 8abahaddin Allnln ortaya attığı fikirler
romancı olgun ve pişkin yaşlı Fransız ro - den b!rl de, demin kaydettlğlmlz gibi, cmu
?'ıınncısından daha yum~ak çıkmıştır! harrir1n kendi haklkatlnl mülAylm ıekil1e 

Şimdi bizim genç gazetecinin. bizim renç ortaya koymasıe fikridir. Fakat bana öyle 
romancıya şu sualini kaydedeyim: geliyor k1 bu nkJr ötekini cerhetmektedlr. 

- Hlk{ıyelerlnizi nasıl yazarsınız tıe sa - Çünttı crhatlltatlni mülAyim şekilde ortaya 
yeniz nedir? kaymağa. yeltenen muharrir, daha ilk ese-

yor: 
- Mu1•affak o

lacak mıyım? 
Zekasına giive

nenler çalışmağı 

da ihmal etmez-
lerse muvaffakı

yetsizliğe düşınt>

ğe mahal .kalmu. 
Yalnız muayyen bir hedefi daima 
nünde bulundurmak lizımdır. 

İştc ı;lmdl de, anket başlarken kendisinden rinde s!Uıhını elden bırakmış ve cemiyetle, 
bnhcedllmeslndcn hoşlnnmadığını söyllyerek cemiyetin o güne kadar devam edlp gelen 
gene de bahse fmkfln ve fırsat veren saba _ estetik düşüncelerile anlaşmış demektir. Ar
haddtn Alinin cevabını okuyalım: tık ondan sonra da o muharrlrden yenilik 

• Yazılarımı ekseriya gece saat on bir- bekleyin! Sabahaddin Allnln bu ~ot müp-
den soI!ra yazmayı tercih ederhn. Yazı 0 _ hem olan fikrini aydınlatmasını arzu ede -
dama çıkıp, yaz lse pencereleri açar, k~ ise rlm Ta ki çot ehemmlyetll bir san'nt dava -
sob:ıyı yaktırır, radyo mu da güzel bir mü- smda. bllhassa genç yazıcılar arasında yan
Zlğe ny:ır ederim. Bilhassa otururken Ye ya- lış tel!kkllere meydan açılmasın . Bir a~bey 

Son Posta 
Fotocr&f tahlili kuponu 

, İaim • • • • • 
Adres • • • • • • • 

gözö-

zılnnmı yazarken müzik benim tçln mühim edebiyatçının bu temennisi ve slternl, her DİKKAT 
bit ihtiyaç gibidir.. halde, kıymetli genç romancı ve hlkA.yeci - Fotograt tııhllll için bu kuponlardan 

mizl incitmez sanırım. t Eh, fena değll .• cMusikl ruhun gıdasıdır•, 
1 

5 adedinin gönderilmesi şart ır. 
Blllid Fahri Ozansoy 1 

yahud eski F .. rlsi terklble ve an'aneye tam ~~P=?=r-~~~=!!=~=r-~?E~·.:o::-~:ı:~::ı::~~~!!:~~~~ 
uygun olarak • . .. gıdayı ruhtur. diyenlerin Bir genç birahanede arkadaşını · ·- ·-· · · · ~" - · -
sözünü bizim sevgili romancımız da tasdl1' Galata.arayın Ortaköy tubesindeki 
ediyor. Yalnız anlamadı(;un, cyazı yıızarken vurdu kızıl vak' alan 
gundüz veyıı gece tllAn saatlerde çatışının, Beyo~lund.a Viyana blrahanutnde kanlı Galat~ray lisesinin Ortaköydeki 
fllan mürcklteble, lllA.n kalemle, tilin kiiğıd bir kavga olmuş, Necatı isminde bir genç 
üstüne yazarım, bu esnada kuş sesinden haz kalçn.sının iki yerinden tabanca ile a~ırca şubesine devam eden talebe arasında 
duyanın, yahtıd müzikten hoşlanırım, masa- yaralanmı!ftır. son günlerde 3-'4 kızıl vak'asına tesa-
mm üstünde kınnızı güller bulundururum, B"yazıdda bir handa sayacılık yapan Neca- düf edilmiştir. 
yahud renk renk karanfillere gözJertml dl- ti Ue arkndaşı kunduracı Hasan Viyana bira- İstanbul sıhhat müdürü Ali Rıza dün 
kerim, yanımda konuşulursa tet satır tara- lunr.slne giderek raıo içmeğe ba.~lamışlar- ki ı· · b 
Jıyamam, yahud ne kadar bağırırlarsa o ka- dır. Aynı blrnhnnede başka bir masada Şük- bu hususta . sua unıze şu ceva ı ver-
d:ır ilhamımı zinde hlssederlm• gibi cevab- rü ve Sami isminde ild arkadaş oturuyor- miştir: 
lan kend111ğlnden vermek de her hangi Iıırmış. Bunlardan Snml ııe Necatı arasında - Hastalık mektebden çıkmış değil
san'atkar için bir nevi ve açıktan açığa kcn- bir kadın yüzünden eskldenberl devnm eden dir. Talebe muhtelif semtlerde otur
din ' •n bahsedllsin ve ettirilsin değil midir? bir anlaşrunamazlık varmış. Yııvnş yavaş ka- duklarından içlerinden bir ta.nesi has-

Rlvayete göre Rus .romanctSJ Tolstol boy falnr dumanlandıkca bu iki raklb blrblrleri-
boy ve çeşld çeştd dolma kalemlerle yazar ne satn c;mnğa başlamışlardır. Neticede iş ta- talığı alm~ ve temas neticesinde diğer· 
ve r ütemadlycn kalemleri de~lştırlnnlş, he- b::ncaya dayanmış, Saml tabancasını çeke- Jerine de geçrn~tir. Biz bu çocukları 
le t nyoya girerek sıcak su içinde ynzmnk- :-ek Ne{'ntlnln üzerine ateş etmcğe başlamış, derhal evlerinde tahtı tedaviye aldır
tan 1ehşe•U hoşlanırmış. Tevekkeli e,,ltlden çıkan kurşunlardan 1kis1 Neeatlnln sağ kal- dık. Bunların iyi oluncaya kadar dışa
Ç::ı r'. • Rusytl!'ını dell edece!:. kadar harareti! çasma saplanmıştır. Slldh sesine yetişen r• ıkmalarına müsaade et.nıiyeceğiz. 
esp· ,. yaratmıyormuş! Hasılı bunun gibi bir zabıta memurları imdadı slhhi otomoblll ile ·K ç ıl İ t b ld t k tük -rülınekte-
ç~' ·ıöellifl erfn kendilerine göre lidetlerl., yaralıvı Beyoğlu hastanesine kaldırmışlar- .ız s an ~ a ,.e go . 
mn · .. rı vardır Bunu inkara mahal yok. o dır K:ıvgn edenler de yakalanıp müddelu- dır. Bunun ıçin lazım "elen tedbırler 
hal · niçin giızel sesli hanendelerin bir ne- mumil!ğe verllmlşlerdlr. de alınmıştır. 

hatleri ve raporları bize malüm olan şey- nını akıtmak lazımdır. Bu surette d~ 
leri ilamdan başka bir netice vermemiş- tün dünya düzelmez; bazılarının clJ ~ 
tir. BugünkU Avrupanın büyük bir siya- sı düzelir ve bazılannın dünyası 
set ve maliye adamı da dünyanın büyük bütün bozulur. ~ fi 
ve ezelt meseleleri karşısında biz gaze- Demek, dağ doğura doğura 
tecilerin hergün yumurtlıyabildiğimiz doğurdu! 

~ 

İstanbul Borsası kapanış 
fiatlan 19-1·1938 

ÇEKLER 

Açılış Kapanış 

Londra 62tt,ö0 629, 

:ofn-YOZ'k 0,7956 0,79!!0 

Parti 2'.i,615 23,6621> 
Mlllno 15.11.22 15,10.i3 

Brilluel 4.70 4,6975 

Atin& 86,9630 86.8840 
Cenene 3.4436 3,44 

8ot1a 63,6436 63,6930 

Amlterdaaa 1,4276 1,426~ 

Praı 22,6426 22,625 
Viyana 4,21 4,2()66 

Madrl.d 13.6834 13.6726 
Berun 1,9700 ı.9738 

V&l'fOfa ' · 1967 4 19'l6 
Buda~ S.9.:ı76 s 9944 
Bll.tnf 106.4440 106.1636 
Betırad M,3275 S4,SO 
Yok.ohama 2,7334 2,7312 
Moalıı:oY& 23,735 23 71iö 
St.otbolm 3.0S6l) ~ . 0840 

ESHAM 

A~ılq Kapaıı11 
Anadolu ftD. '9 ISO 
peıln 
A. fm. 1' ISO ndtl: 
BomonU - Nektar 
Aıil&n ~lınento 9 90 9 j() 

Merkn bankaa 97 rıo 97 CiO 

1ı Bank&aı 10 Z6 

Teıeron 6 86 
lt.tJha& Ye Dettr. 1' 26 
Şark Dettrmw 97 6J 
Terkoe 7 

iSTiKRAZLAR 

Aç:ılı1 K.apanıt 

TO.rk borca ı petln 18 85 18 80 

• • 1 Y&de ı tS.95 18 876 

• .. u ndeı lS,96 18,876 

TAHViLAT 

Açılıı Kapulf 
Anadolu I pe. 

• I wadeıl 
• 11 pe. 
• n Ya. 

Aıı&dolu mil. ,....ı.a 

PARALAR --- ----

1 
Alış 

1 '11lrk altını -
1 Banknot OL B. -

Şehir Tl~atroeu 
Dram kısmında 

Bu akşam 18at (20.30) da 

PERGÜNT 
Dram 5 perde 

Ya.zan: Henrik lbsen 

Kome:u kısmında 
Bu akşam saat 20.SO da 

AYNAROZ KADl91 
Ko ıı edi 6 lttblo 

Yazan Celal Musahıb oğlu 

ERTUCRUL SADi TEK 
1'1Y ATROSU 
Pazartesi akşamı 

KADIKÖY S0REYY A 

Salı BAKIRKÖY 
Çarşamba 0SK0DAR 

HALE sinemasında 

HANIMLAR TERZiHANESi 
Çeviren : Mahmud Yesari 

SEL.ANIK BANKASI 
Tesis tarilıi : 1888 

• İdare Merkezi : İSTANBUL (GALA'!'A) 

TürlıiyeJeki Şubeleri: 

tSTANBUL (Galata ve Yenicami) 
MERSİN, ADANA Bürosu 

YananidanJaki Şa~lm : 

SELAN!K - ATİNA 

• Her nevi banka muımelelerf 

Kiralık kasalar servisi 

~MANLI BANl<~SI 
T0RK ANONİM ştRgttl 

TESİS TARbd : 186' 

a.ma1uı: ıe.000,000 tnsuı.s ısı-" 

hı.rıerılt 
Türkiyenin başlıca şe ,1 

Paris, Marsilya, Nis, Lon~rı\C. 
Mançester'de, Mısır, Kıbrıs, 'dl 
f ran, Filistin ve YunaniStııl 

1
., 

Şubeleri, Yugosl~\'ya, F~~e~ 
Suriye ve Yt.aıanısunda FilY 
vardır. 

Her turlo banka muameıete~ 
yapar. 

Her akt•m 

ÇAÖLAYANd' 

MUALLA 
n Mısırdan celen meşhur rak~ 

AMiRA CEMAL 

SUDANLI •• ZEYNEf 
seanslarına devam ediyorlal'• 

12 dıl 
Numaralar t !11 saat 21 1 31• başlıyacaktır. Yerleriniz! e\"\' 335 
den temin ediniz. 'feJeron: 40 

DOYÇE ORIENT 
Dresdner Bank Şubesi 

Merkezi: Berlin 

Türkiyedekı ıubeleriı -
Galata - İstanbul - tzınir _ 

Deposu: 1st. Tütün GFmrüGU 
* Ha türlü banba ifi * 
------~ 
Modem makine tesıaatı bulunan bit~ 

Uz t.lğıt fabrika.si; piyasa ile ınllfl ti :pi 
bulunan ve külliyetli mlkdarda net>S 
şömen tedarltlnde kabillyetll bir: 

ACENTA ABIYO~ 
Tetllfiertn aptıdaki adrese gönderil~ 
MA.~AGİNG DİRECTOR, MF,SSRJ3f~ 

MAS OWEN AND CO. LTD. EL'Y' .., 
tfv• 

WORKS, CARDİFF, WALES, ENGLf. 

~ 
WANTED: AGENT FOR BRJT1S: ~ 

WlTH MODERN PLANT. MUST B ~ , 
INTRODUCED AND ABLE OBTAIN J JJ'-C~ 
TANT TONNAGE IN VEOETABLE l'~ 
MENT. APPLY: MANAGING oıııo. ~~ 
MESSR8. THOMAS OWEN AND C ?f /J"" 
ELY PAPER WORKS, CARDIFF' • 

ENGLAND. ~ 

> Dr. IHSAN SAMI Jf 
BAKTERIYOLO 

LABO RATU ARI~ 
Umumi kan tablilab, ln:nf1 ıııı~· 

ıınanııdan V aa.ennan n Kaha t~ ~ 
- l tifo teri , kan L.urcyvatı ayı muı. ı,-1 fi'' 

aıtma h.utalıldan teobiai, idrar, ~tt• 
cenbat, ka:r:urat ~c 1111 tahlılitı• ~~ 
aikroaltopi, hususi qılar iatın'E•~kur'tl" 
üre, fCker, Klorür, Kollesteriu tıll 
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Mısu Krall bugün evleniyor 
8 .. t .. 
u un Mı b. b. • 1 1 be . sır, ın ır gece nıasallanndakı ev enme ere 

SON POSTA 

Yugoslav Başvekili 
Berlinde Habsburg 

Vindsor 
kral 

Dükü Filistine 
mı olacak? ~ ~zıyen bu düğünü heyecanla tes'ide hazırlanıyor işile meşgul olmuş 

)or) ~e~~ık(liUSUsi Muhabirimiz yazı- Gelini saraydn karşılıyacak olan bü- ~lin, 19 (~) .~ Yug~sl_avy~ baş- (Bcı§tarafı 1 inci sayfada) ı radyosunu dinlememeğe azmetmi§ geril ... 
bey~ • Mısır, tarif cdilemf'Z bir tün hanedan haremi de süste elmasta, vekili Stoyadınovıç ın Berlıru zıyare- len profesörün katli büyük bir teessürü nüyor. 
lurede d ~~tısı içine girdı. Sade Ka- incide birbirlerile rekabeL içindedirler. ti münasebetile söylenen nutuklarda mucib oldu ve cenazesi çok büyük bir a- * 
l'af.ında egıl, bu çalkantı M\Sll"ın her ta- Perşembe gününün bütün öğleden son- ve neşredilen teblığlerde Habsburglar layla kaldınldı. Ar.k.a.suıda bir kadın?5l Taze bir havadis olarak ta 51ze şuntt 
rJrede b~~r~ Fakat, bilhassa burada, Ka- rası c Yüz ynzısı:ıı. gününü teşkL. ediyor. mese1esi kat'iyen mevzuu bahsedilme- iki çocuk bırakan bu ilim, Yahudi tarihi kaydedebilirim: Bir türlü halledilemlye: 
lıt .... --, utun ~~\. · m · w Alman b b ı """USeleı:in d ~.<:.ıı~r ba.lkı, bilhassa sıyasi o gece, yatsı namazından sonra, artık esı~e ra~e:ı . ~ ma: uatı . u ile meşgu idi ve kendi.si aslen Yahudi Filistin meselesi ve taksim davası ara .. 
~ar olın.ı a eı:~liklerıne o ka~r alaka- Melik ve Melike birbirlerinindir. mer2- meseleye buyük bır alaka gostermiye bulunuyordu. Onun terroristler tarafın- sında, şimdi yeni bir projeden bahsed; 
~e bil~ n kütle, ~inbir gece hikayele- Eiın bitmiştir; binbir itina lıe gelini kar~ b~I~~tır~ dan bilhassa takib edilel'ek öldürülmüş Iiyor. Bu proje, Filistin ve Arab işlerin~ 
duğü11Üııün ~ır edilenuyen bir periler §ılanuya hazırlanmış oları harem daire- c.W~stfol~che. ~d~szatu~~· gaze- olmasının hikmeti de hudut". Bu suretle de mühim bir mütehassıs olarak sayılan 
evıenen M ~e~ecanım yn~~yor. Sanki sinde, onları, ancak, şenlik içinde ç.alka- tesı ~toya~ınovıç ın_ zıyaretini bu me- Arab nasyonalistleri hem Yahudilere, İngiliz binbaşısı J. B. Paget tarafından 
kahireni elık ıle Melike deği!, bütün nan Kahirenin ateş oyunları ve bitmi- sele ıle alakadar gormektedir. Bu ga- hem de İngilizlere karşı büyük bir nü- neşredilmiştir. Bu binbaşıya göre Filis
deıı düğ~ erkekleri ve klıdınları hep bir- yen alayların ve mızıkılann. uzaktan u- zetc Jiyor ki:. ma~ yapmış olacaklarım düşünmüş- tin meselesini iyi bir şekilde halletmeli 

Iter § Yapıyorlar! zağa gelen meserret sesleri rahatsız ede-ı « l 914 harbı Habsburg hanedanı ta- lerdir. için Windsor Dükünü, yani sabık İngilfB 
kaltıard:Y ve herkes hazırlanıyor... So- bilir. rafında~ Sırbistana karşı a~ılan muha- * kralını Filistine kral yııpmak lazımdır. 
~k ile M ~ezenler, bilhassa gençler Me- O gün Kahirede yüz binden fazla fa- samat ıle başlamıştır. Bugun de gene Son günlerde taarruzlar tekrar sıklaş- Fakat, binbaşı Paget, çok Yahudi dostu 
2etıetj y ~ ikenin resimlerini taşıyn~ ro- ~ir ve f~karrıya tonlarca et dağıtıİacak, 1 Almanya ile Sırbıstan arasına Habs- tı. Filistinin her tarafı askeri nezaret al- olsa gerektir ki Filist:ini hiç taksim et
lar, F'erj~ alarına ve göğüslerine takmış- dılenciler sevindirilecek, öksüzler giydi- burglar giriyor. Almanyamn bu hane- tında tutulduğu ve terroristler mütema- meksizin, bunun bir Yahudi krallığı sek .. 
n:kun ev~ hanım~ Z~l~~karla birinci Fa- rilecektir. Sarayda da hanedan azasi~e dana karşı olan vaziy:ti etrafı~~~ ilnla- diyen takib edilerek yaknlandıkları hal- lini alması fikrine taraftardır. Filistin~ 
~. Örıü ~e gununu bekliyorlar. O ecnebi devlet mü.messillerine büyük bır şamamazlıklar oldugunu goruyonız. de Arab nasyonalistleri mücadeleden bir Givar olan Arab memleketleri, gerek ir · 
~ite Yeri:ıUzdeki perşembe, bütün Ka- ziyafet verilecektir. Avu~turya yüzünden vakıa Almanya türlü vazgeçmiyorlar. Bu hafta içinde san ve gerek servet itibari!<.> zayıf olduk .. 
etler, _en oynıyacak, alaylar, ziya- Ertesi gün, cuma, paça ... Fakat, bu şa- S~rb~stnnın muanzı olmuştu. Fakat takib edilen terroristler arasında yirmi ka lan için Filisünden hicret edecek Arab-
laJtıb e~lı~ er, donanmalar bırbirini hane düğünün şahane paça merasimi, hıçbır zaman düşmanı olınamı.ştır.• dar Suriyeli nasyonalist de yakalanmış- ları kollarını açarak karşılıyacnkbrmış. 
Çr-Jtçiler ecek. Terziler, cevahirciler, çi. başka türlü olacak: Mısır Meliki o gün, E .. •• tır. Bunlann yakın zamanlarda ~mal hu- Şu halde, Filistin Arablarını diğer Arab 
lı.tıitta ·:aşçılar hep faaliyette. Artık her Mısır ordusunun tebrik ve temennilerini renkoyunde ôudundan Filistine geçmiş oldukları an- memleketlerine hicrete teşvik ve bun-
tvveıa ~r~ıklar tamamlanıyor. kabul edecek ve Abidin sarayının önün- b• - !aşıldığına göre, kökleri Suriye ve Lüb- lara iktısaden de yardım etmek suretile 

taYında 1:~ Bu iş meşhur Kubbe sa- deki geniş meydanda tertib edilen bir ır kadın kayboldu nana kadar uzanan gizli bir terrorist teş- Filistini Arab nüfusundan boşaltıp bu-
~. M Rorulehcek. Bütün hanedan er- geçid resminde hazır bulunacaktır. Ak- kilatının Filistin asayişini altüst etmeğc raya Yahudi nüftısu gctırmek, Pnqet'e 
r~ırne ısdaırın butün yüksek tabakası me- şanı üzeri, tekrar zjyafe~. Bütün devlet Erenköyü~de günün dedikodu mevzuu azmetmiş bulunduğunu gösterir. naznran meselenin en güzel hal şeklidir. 
ıı vetlid" S k' ""ks k .. b 1 1 h · olan bir vak'a vardır: Köyün en eski sa- Bu takdirde enternasyonal Yahudilik a-
tında y ır. arnyın büyük salo- er anı, yu e rut e i memur ar, ep zı- • . 1 · d B H 1 d b Burada haklın olan umumi kanant, 

ılcıragı· ekrler hazırlnnmıştır. N;kahı Şeyh yafete da,;...tlidirler. Ziyafeti müteakip Kın erın en ayan asene ay ar an eri lemi, bu işe geniş sermayeler de koyabl-
v ıya k ortııda yoktur. Herkes Bayan Hasenenin bu işlerin altında biJhassa İtalyanların le01?ğinden fikir kolaylıkla tatbik edı"le-
el'hıı" ı-. _ca tır. Eski lstanbul adeti da\ etiller, c Yıldızların tacb <>perasını. ğ b l d ğu k d d H k l "• ol' erıd h &kıbeti hakkında rivayetler nakleLmek- parma ı u un u mer ezin e ir. 3 i- bilirmiQ. 
<ınırke e aı m, sabahleyjn hazır- seyredecekler ve sonra, Kahırede şenlik- tedir. katte de İtalyanın Arab memlekeUerinde ~ fı"'-
kar 13,., n. Şeyh Maragi ikı rahidle Zülfi- Jer ve donanma devam edip giderken, da- Bu meselede Paget':l böyle bir ~n• 
b "Yın e · ı. Bayan Haseneyı· bütün Erenkövlüler yaptığı propaganda büyüktür. Bu propa- .sevkcden sebeblcrden bı"rı· de Du"·ka.::n 
eı M 

1 
k , ~ını:ı gelecek. Orada müstak- vet1iler evlerine döneceklerdir. Curoarte- " d k k u ~ ı en .sağır kadın diye tammaktadırlnr. Eren- gan aya arşı mu abil bir propaganda küçük isminin D"'vid olusudur. Yahud'-

~a butu ın V<'kfıletini alacak. Mısır- si günü genç Mısır Meliki, tekrar bir ta- ı ak ·· ... • .-ı. n O ,köyünde huyu""krc bir evin sahibi olan ° m uzere Londra radyosunda arabca lcr, kurtulusl. arını Dnvı"..J•ı"n gelmesı"le 
•1aıa. "a srnanlı ve İstanbul an'aneler! kım mcrasimd<' bulunacak ve bütiın bu :J - .... ... " Şad.ığı 1 lil bu kadın vaktile Harbi""e mektebinde neşriyata karar verilirken F'ilıstinde her mukayved savarlar ve hep onu bekler-
...,rı ark na göre, acaba gelın, kapı- merasim bittikten sonra, genç ev · er, " .·,, ,, ~ asınd fransızcn hocahıTı yapmış olan Miralay' tarafa radyo makineleri dağıtıldL Bilhas- lermi~ Dük ile birlikte bc-kleninlen Da-
ellnek ~1 an, şeyhin suallerine ccvab K~hircnin haricinde bir malikaneye çe- s :r ~ uzere kil" b .. 

1 
.. k b b 

1 
Cemilin karısıdır. Miralay Cemıl hava- sa köylere bedava dağıtıla!ı bu radyolnr- vidin de geleceği için mesele kaJmıya-

rıu birka , nazlanıp, yahud utanıp, . ıp on eş gun u ir yarım a ayı ge- tında Kilısli Rifatı çok sevmiş, kendisini la İngilizler halkın teveccühünü kazan- cakmıı::! 
lrlı? 'Bu ç defa sormaya icbnr edecek çırecekler. ~ ~~ 1,r;-sı. belli değıl. Fakat şunu b!ll- Mmnn ilkbaharı uyanırken, hayat ilk- c.dcta evlad edinmiş, onu ketıdi evine ma~ istiyorla~dı. Fakat, buradaki husu- Bu projenin bura muhıtini çileden Ç1· 

sara'.fın""' nıkfilıtan sonra, eski Osmanlı baharının bu iki şahane çiçeği de, iki yerleştirmiş, ölürken de Bayan Hasene- metin derecesıne bakınız ki halk Londra ı karmış olduğunu ilave edebilirim. 

bUtiine ın o §ef:faf feracelerinden birine hafta, orada, çöl güneşlerinin gümiiş çeh- ;1e Kilisli Rifatı evHid tanın.asını, evini ==r: 

Cak in Cek Ve güzelliğim büsbütün aça- rE'li Nil üstünde ışlediği gurub ve tulu de ona V!'rmesini vasiyet etmiştir. Bayan Karabük demir Ro.ınanya Yalıudileri 
t Ce Ve ff bl 1 d k u· l k Hnsene de kocasının vasıyetinl tutmuş v b l' ı.. l M k ll&ledıkten Ş(! af bir yasmnkla da başını ta o nrını seyre ere ' serp ıp açı uca - ı1a r 1<a arı e sı·kaya gllmeJ,·, ,. ~m· h • 

1 
d ve evini Kilisli Rifata vermiş ve satış c:. " ~ 

abas sonra billurdan bir arabada ar ır... Mı·ı·du•-:;ıpeu·· Jstanbul'~a M ·• bi ının sağ t Onlar ermiş muradlarma, biz çıkalım muamelesi yapt1rmıştır. Maamafih evde ı . Uı uracaaf ediyor/ar 
.. t Siis d-.,, . arafma oturup, zengin gene kendisi oturmuş, kirasını da ken- (B +-- f · ı.:ara ~·<=sı gibı kı "d b" 

1 
1 kerevetlerine... aşı.u.ıa ı 1 ınci sayfada) Bükreş 19 (Hususi) - Yüzlerce Yahu-

'.fın y 1 a P gı en .r a ay a disi almıstır. k d Q~ı· . 0 unu tutacaktır. Kral lehinde biiyük tezahürat • ar a aşımızla görüşen Hoppkinson, d.i bugün Meksika elçiliğir.e müracaatla 
ı 1111 \le Londra 19 (Hususi) - Mısır kralı Fa- Bayan Haseninin Mısırda doktorluk Karabükteki faaliyet hakkında şunları Meksikaya gitmek üzere vize taleb eı... 
~rı ParaYı :ırayı süslemek için sarf~di- ruğun yarın yapılacak olan düğün me- eden İlmi isminde bir kardeşi de vardır. söylemiştir: miştir. 

ek irrık· esab etmek ve gnyreti ölç- Son zamanlarda bunamış vaziyette olan le~ ansızdı Kah" . raslıni münascbctile bütün Mısırda fev- - Karabükte, on ay zarfında elde Mütemadiyen artmak !stidadını göstt-
atöl" 

1 
r. ıremn en meşhur kala"de şenlı"kler tertı"b edı"l...,ir+ir. Bayan Hasene bir aralı~ bu kardeşinin ~ b y h d" kın k ~ .,e erinden ka lb el .ı~·· ettigimiz neticeler fevkalade memnuni- ren u a u ı a ı arşısmda, Meksika 

rf,,._'tırJ.arı bir ta çı n e ıs eri ve Memleketin her tarafından Kahireyc öldliğünü duymuş, çok, fızülmüş, biraz yetbahştır sun·· ıer B nkl b""t"" l elçiliği, bürolarını daha huyük" bir blna· 
-~ h • rafa bırakınız, sade Pa- sonra da Dr. Kilisli Rifat vefat edince · a a u un ça ış· tıe Ususı b. t akın eden birçok Arab şeyhleri ve köy- malarımız tam bı"r ~1...e k ı"çinde cere ya taşımak mecburiyetini hissetmiştir. 

d 
elb14n .ır ayyare He klrk beş ta- teessürü büsbütün artmış ve tamamen ' d.Jı n -e b '" gelın şt" lüler, bugün sarny önünde toplanarak '\: bn kted" s·· B kl h h Liberal V e köylü partilerinde ademi unı- 1 ır. Bütün bir sene belki şuurunu kaybetmiş bir vaz~yete gelmiş- ,,-nn e e ır. umer an a er u-

Jtı .. ı. "4rtn h" b ' coşkun tezahüratta bulunmuşlardır. Kr3l t nI b" · t•- bul memnuniyet 
".il; fr;n .. ıç irine ikinci defa giyil- tir. Koynunda daima 'büyükre bir çıkın sus a a aşmış ır vazıye ı.e unuyo-

eJb •· nob t nümayişçileri selamlamak üzere altı de- ~ r Bükreş 19 (A.A.) - Muhalefetın a iae ı.._ e gelmiyecektir. Gelinlik tnşıyan bu kadıncağız çıkınında para do- uz. 
\o ~Ştan fa balkona çıkmJŞ ve şiddetle alk1şlanm1ş- Ba 1 ta . . kuvvetli iki partisi olan liberal ve köyl\l 
' irıCi 

1
•
1 

·- aşağıya kadar hep nırlanta lu olduğunu söyler ve bu11lan bazan tc- Ş angıç , ınşaat ışlerinde biraz c Sü 1 r tır. Şı:-yhler krala birçok hediyeler Etetir- .. !""ki k 1 k f k partileri parlfunentonun feshedilmi~ o]. ll'erı"d s enmiştir. ker teker çıkararak çarşıda bozdurmak guç u e arşı a~tı , a at şimdi bütün d e h mişlerdir. b ·· } ""kl masını şiddetle tenkid ederek bu hara. 
&ıı~ iönd anırna dünyanın dör tarafın- Evlenme şenlikle:ıi başladı istermiş. Fakat bunlar para değil, vakti- F u ı~ç u er meydandan kalkmıştır. ketin anayasaya muhalif olduğunu ;ıeri 
ı.- lllu( v erilPn hediyeler akıllara dur- Kahire 19 (A.A.) - Kral Farukun ev- le Donanma Cemiyetine verilmiş iane aa.ıyet programımızı aynen tatbik et- sürüyorlar. 
~aı .,,,a .... :recek derec"de kıymetlı"d"ır. 1 . 1 kl b ·· H 1 makbuzlar\ olduğundan bittabi kadınca- mekteyiz. B Ih k .. ,~ ~· • u.k " enmesı şen i erine, u~n e iopolis i assa öylü partisi reısi Maniu me-
V llcevherl un kraliçeye hediye ettiği hipodromunda Bedevilerin ve köylülerin ğızın arzusu yerine getirilemezmşi. Fabrikaların inşaatı 1939 senesi ilk- bus seçlın komitesine gönderdiği biı 
trı~ide kra~le süslü taç harikuladedir. tertib ettikleri bir eğlence ile başlanmış- Bayan Hasen~ Kadir gecesinden 3-4 baharında tekemmül ebniş olacaktır. mektubda bu hareketin gayri kanuni oı. 
ı~llcevher çe 90,000 lira kıymeünde bir tır. Bu eğlenceye, bü.yük bir halk kütl• gün evvel evin en çıkmış, bir daha da Şimdiye kadar İngiltereden binlerce duğunu bildirmiştir. 
d"0100o lir ~kncak, prens ve prenses~cr si ve bütün kordiplomatik iştirak etmiş- evine dönmemiştir. Şimdi herkes bu tona baliğ olan makine vesaire getirt- Yahudilere döviz verilmiyor 
% ed n ıymetindc bir su takımı he- tir. Bu münasebetle Kahireye on binler- gaybubetin dedikodusunu yapmakla meş- tik. Devlet Demiryollarının aldığı ted- Bük"reş, 19 (A.A.) - Kambı"yo , __ 
~--ec~erd" ld"" b 1 Au-°t' ~ ır. cc köylü gelmiştir. gu ur. il" er sayesinde nakliyat işlerimiz bil· mitesi, Yahudilere yabancı memleket.-
r a • Sağır kadının aklını oynatarak dağlara yük bir intizam içinde cereyan etmek- Jer için döviz verilmemesini karar!&$' 

şıznıin yeni Dünyada 00 .. zu·· mu·· var?. gittiğini, orada vahşi hayvanlar tarafın- tedir. tırmıştır. 
~ dnn paralandığı ihtimalini mevzuu bahs-- Halen Karabükte bulunan İngiliz 

l~ı.. 1(BC1§tarcıfı 1 incl -.,.,,f-a..Ja) edenler vardır. Fakat en akla yakın ihti- mühendis ve mütehassıslarının adedi Celal Bayar 
'1 o un- .... v n tasile bnşladığını teyid ediyor. Gianninl ı k nund k. · k" ,_. y d k ı. c. e_ne -.o· · Ll~11 ak.tad __ ır_ . .. . birkaç ay evvel İtalyan bonolarının A: ma o~ a ıı şışk ınkd "'agı çı mının yetr_•.işi bulmaktadır. İlerde bu adedin Peştege mi g i diy or? 

.. ~•.::r, ID'enıldıgıne gore Italya E- para çı mı sanı ara a ıncağızın öldü- yüz kırka kadar çıkacağını tahmin e-ttı ı.v e rn .. h , , mcrikada Amerika dövizi ile mü bade- :-ülmüş olması ihtimalidir. (B'1§tarafı 1 inci sayfada) 
ltı lı}ı~ t u im mikdarda eski İtalyan lesi teşebbüsünde bulunmuş ve fakat Bnynn Hnscne daha kaybolduğu gün diyoı um. 5 - Umum ayakkabıcılar kooperatifi 

l.i İtaıy a ı ve Paraguay'a da kullanıl- bu teşebbüs akim kalmıştL keyfiyetten zabıta haberdar edilmiş, ka- İstıhdam ettiğimiz Türk işci ve me- esns mukavelenamesinin tadilatı. 
la ~ÜtUn ~n tayyareleri satmıştır. Bu liberal gazete diyor ki: dıncağız her yerde aranmış, fakat ne ölü- murlannın Mledi ise iki bine yakındır. 6 - Balıkesır - Demirkapı mevkiınde-
l'jı.~ap1ınıı u satışların ~k aşağı fiatlar· «Plı'.in İtalynya, çek kabulü rnukabi- sü, ne de dirisi bulunamamıştır. Faaliyetimiz inkişaf ettikce bu adedin ki antimuan madeni imtiyaruun feshi. 
ı "<! ltıt'n .. ş bulunın_ ası, Italyanın Ame-

1
. d k 2500 hatta 3000 e çıkacağını ümid edi- 7 - Nazilli sulama kooperatifi esaa 

'-<lt-...._ "<)ınd m e reeli verecek bir bangerler gru- b ,_--w•rıaı.ta a _sıyasi bir nüfuz peşinde Mt.~ırlı ir Rum Yunan yorum. mukavelenamesinin tadili. 
«ı~l ~ old . punun teşekklünü derpiş etmektedir. ,... aıaşı1 ugu hakkındaki şüpheleri B k hu··ku" metı• " e ı· k ı· tayyare Karabük, m erkezden uzak olmasına 8 - Ulusal savaşta zafer hatırası ola· 
• 11a}1- l"lnaktad n·w t f b u redilerin mikdarı hakkında hiç- ' ' u k B M Mecl" 
01

• '<ltın ır. ıger ara tan, u reğrr.en çok sevdiğimiz bir muhit ol- ra · · ısi birinci devre azalanne 
:;ı. Çok u t lm bir .":lalfımat mevcud değilse de, soo na hedı·ye ea.t• ·ı · 1 ""-"adar h~ . cuz sa ı asına rağmen, \ 1 muştur. Burada kendimize göre eğlen- vcrı mış o an silfilıların makanizmaları-

-'""- uk- 1 700 bin İngiliz lirası mikdannda ola-\' .... ••eı-neı . uınet erin borçlarını ödi- AUna 19 (Hususi) - Mısırlı bir Rum ceJer tertib ettik. Golf sahası ve tenis nın kullaıvlmaz bir hale ifrağı ve fişek· 
llz1• erınden 1· cağı zannedilmektedir. İtalya, tediye- ı · i 

d 
} ette b . ve talyanın da bu zengininin Yunan ordusuna hediye etti- kortumuz vardır. Bazan at gezintileri erın n bulundurulmaması ve varls--

erı 1. azı ti lerin, İngiliz - İtalyan takas anlaşma- 1 d "'Ork 
1 

ım yazlar taleb etmesin- ği iki askeri tayyare, bugün İngiltere. de yapıyoruz. Velhasıl, Karabükte ge- er en gayri ellerde bulunursa müsadel'f 
Saıahi u ınaktadır. · sından müstakil olarak, vadesinde İngi- den Atinaya vasıl olmuştur. ç!rdiğimiz hayattan çok memnunuz.• edilmesi. 

ttıer·k Yettar k liz lirası olarak ödenmesini taahhüd e- 9 ll'· ı ada ma amlar, cenubi A· decektir.• Tayyarelerin tesellümü münasebetile Hoppkinson bir hafta kadar Avu~ - Zirai kombinalar kurumu içil. 
Sqlıfu~tarı ~asyonal sosylizm ve faşizm yapılan merasimde kral d;ı hazır bulun- tu ryada kaldıktan sonra Londraya gi- Fransa, Yugoslavya ve Macaristanda hay-
liJ.tışıarı il akkında, ezcümle bu silah Gazete bununla beraber, m üzakere- muştur. decek ve Karabükteki faaliyet hakkın- van ve araba mübayaasını da kahul et-
te en tah ~ radyolara ve gazetelere ve- lerin neticeleneceğini farzetmeğe yer da B rasse.rt firmasına izahat verdikten miş ve diğer muhtelif işler hakkında ka-

dkikata lt~at hakkında ciddi ve derin olmadığını ilave etmektedir. En modern Fransız zırhlısı sonra, şubatta tekrar memleketimize rarlar vermiştir. (A.A.) 

lngillı:ı .-.ışlaınışlardır. sefere çıkıyor dönecektir. 
er italyaya borç para mı Profesör Nissen Peştede Edirnede yoJ va köprU inşaatı 

l ~lldra verecekler? Parls, 19 (A.A.) - 26-0in tonilatoluk 
b~liııcıe ~~9 (A.A.) _Finans mahfil- bir anıe!iyat yapacak en modern Fransız zırhlısı Dünkerk 
~ ~a'Yiaya d~. asılsız olmıyarak dönen . Ankara, 19 (Hususi) - Hasta bulunan yarın ilk seferine çıkacaktır. 
, u.~Ç Verilıne~~r~ •. Londrada İtalyaya meşhur Macar şairlerinden birine ame- fspİrtOnUR UCUZl&ttlmaSI 

E'trnekt .1 ıçın müzakereler cere- liyat yapmak üzere Profesör Nissen Peş-
l' !ı',l'lonC'ialedır. teye davet edilmiştir. Maarif Vekaleti, tedkik ediliyor 
ı..~~t.n b· News gaze•esi bu müzake- Nevyork dönüşlinde profesörün Peşteye Ankara, 19 (Hususi) - İnhisarlar Ve-
t[il., b ır a•• . .. 

• 1 an ' evvel Italyan - Ameri- giderek ameliyatı Ya.ı:>masına musaade kaleti, ispirtonun ucuzlatılması imkan-
ger Giann· ·• · b" 1 tı -~-dır • ını mn ır dostu vası- ctmifitir. arını araş rinil&W& • 

Brassert firması müdürü Makenzi ve 
uınıun işgüderi Miles'in de yakınlar

da memleketimize gelmeleri çok muh
temeldir. 

Edirne (Hususi) - Hasa - Uzun -
köprü şosesi üzerinde inşaat faalıyeti 
hararetle devam etmektedir. Zaloi 
köprüsünün yapılmakta olan beton in

Şehrimizdeki İngiliz mahfilleri, Tür- şaatı hayl.1i iler1emiştir. Edirne valisi 
kiye ile İngiltere arasında iktısadi sa- ,Niyazi Mergen yanına Nafıa Direktörii 
hada baş~ o1an teşriki mesainin, Kemnli alarak Takıl köprüsüne kadar 
yakın bir istikbalde daha fazla inkişaf gitmi:;lcr ve inşaat işini yerinde görüp 
edece,2ini ümid etmektedirler. icab eden direktifleri vermişlerdir. 



12 Sayfa 

" Son P oıta ,, nm 

• , 
Ben, 0 tarihte bir ispirto fabrikHının 1 

seyyar komisyoncusuydum. Memleket 
memleket, şehir şehir dolaşır; temsil et
tiğim fabrikanın nefaset itibarile, ueu.a
luk itibarile velhasıl her şey itibarile 
dünyada birinci olan ve nedense bir tür
lü satılmıyan ispirtolarına müşteri arar
dım. 

Bir gün gene, şimdi sizce de malfun o
lan işim dolayısile trenle bir yere gide -J 
cektim. Kompartımana girdiğim zaman 
kompartımanda bir yolcu daha vardı. 

Pencereden başını çıkarını~. dışarıyı 

seyrediyordu. Tren hareket eder etmez, 
onu tanımıştım. Posta telgraf idaresinin 
ileri gelen memurlarından biri idi. Çün
kü posta telgraf idaresinin tren yolcu -
Iannı eğlendiı mek ve kuşlarn konacak 
yerler temin etmek maksadil~ tren yolu 
boyunca dıktirmiş olduğu telgraf direği 
dedikleri direkleri teker teker saymıya 
başlamıştı. KompartimaM girdiğim zaman 

den biri idi. Bu şimendifer idareleri de 
çok tuhaftırlar. Trenler yürürken sanki 
lüzumu varmış gibi lokomoüflerınin o • 
caklarına vire kömür attırırlar. 

SON POSTA 

YO LCU 
Çeviren: 

İsmet HulQsi 

içeride bir 1!.olcu. daha vardı 

- İşin püf tarafı bu demek. 
hele bir üfliyeyim. 

Öyleyse 

Hızlı bir nefes aldım, hem o kadar hız-
lı nefes aldım ki.. bütün vagondaki ha-

İkinci.kinun ~ 

Satış ilan 1 
İstanbul C ö ~düncü İcra Memurluğundan: 

24450 ikraz numarasiİe Yuvakim tarafından borç alınan (5000) lira rııulc:: 
linde Vakıf Paralar Müdürlüğüne birinci derecede ipotekli olup paraya ~"'. 
melerine karar verilen Gedikpaşada Mimar Hayrettin mahallesinin Yen• uı" 
kakta eski 15 mükerrer, yeni 18 kapı ve 218 ada, 40 parsel numaralı ve şar ff 

meye iliştirilen harita suretinde görüleceği üzere önü Yeni sokak, arkası ~ "11' 
yanları 39, 41 numaralı mahaller ile ma hdud ve tamamına yeminli üç eh~ ef 

kuf tarafından (7092) lira kıymet takd ır edilen ve aralığı olan bahçeli kirgırrstl 
ile yine ayni mahalle ve sokakta eski 15 Mü. yeni 20 kapı ve 218 ada 41 ~ 111 - - Je numaralı ve şartnameye iliştirilen barit a suretinde görüleceği üzere onu·~ t3' 
sokak, arkası 23 ve yanları 40, 42 numaralı mahaller ile mahdud ve kezali ,-e 
mamına yeminli üç ehli vukuf tarafından (7255) lira kıymet takdir edilttl 
aralığı olan kargir evin vasıfları aşağıda yazılıdır: bıt 

18 No. lu ev: Hariçden demir kapısı ol an ve zemini çini döşeli, üzeri açık 
antreyi havi olup bodrumdan ayrıca kapısı vardır. te~· 

Bodrum 1~atı: Zemini renkli çmi, maltız ocaklı, sokağa kapısı olan merıner bil' 
neli bir mutfak ve zemini çini oian taşlık, bir oda, bir hamam, bir ınusl~ 
hela, altında kömiırlüktür. 

Zem.in kat: Bir sofa iki odadır. 
Birinci kat: Birisi ufak olmak üzere fı ç oda, bir heHidır. 
!kinci kat: Bir sofa, üç oda, bir hcld ve zemini çini bir tarasdır. 

Umumi evsafı: Binanın beden duvarları kargir, döşemeleri ahşaptır. tçinde e-
lektrik ve su tesisatı vardır. ıı· 

Mesahası: 103,5 metre mürablıaı olup bundan yetmiş sekiz metre mürabbal 
na ve miıtcbakisi bahçe ve aral ıktır. _ ·r. 

20 No. lu ev: Bodmm kat: Zeminı mal ta döşeli olan odunluk ve köm~lö~, 
Zemin kat: Zemini renkli çinı ve altı nda sarnıcı olan bir taşlık, bır )ttıl' 

ve zemini renkli çini mermer musluklu maltız ocaklı bir mutfak ve artlı 
Ve zemini tahta döşeli bir sofa ile iki kil er vardır. . . tJlfl' 

Birinci kat: Hariçden mermer merdivenle girilip kapı demirdir. ZeJnlP1 

Ben yerimde oturuyor, Amerikadaki 
seksen katlı bir mağazanın, mağazanın 
katlarile mebsuten mütenasib yaptırmış 
olduğu yüz altmış sayfalık kataloğunu 

soldan sağa. sağdan sola karıştırıyor -
dum. 

Feiakctzede kompartıman arkadaşım, 

yüzünü gözünü buruşturmakta devam e

diyordu. Onu teselli etmemek için insan 

taş kalbli olmalıydı, nezaketle hitab e~-

va cığerlerime doldu. Eğer manzallah 
vagonun pencereleri kapalı olsa ydı. va- • 

mer bir antre, bir sofa, iki oda, Qır heia, sofada bir musluk. 
ikinci kat: Bir sofa, iki oda, hır hela d dır 
Üçüncü kat: Merdiven başın&d camekan olup üç oda, bir hela, yüklü bir sofa 

gonda bulunan bütün canlı mahlıikat 

nıuhalliyetilhava aletile boşaltı'ımış cam 
borunun içindek! karasinekler gibi bır iki 

O, yani bizim kompartımanın benden 
gayri olan yolcusu birdenbire başın. içe
ri çekti. Omın başını içeri çekmesile, 
bendeki yüz altmış sayfalık kataloğun 

yüz altmış sayfa5:tnın ağırlığile yeri'! düş
mesi bir oldu. 

tim: depreşmeden sonra ölüverirlerdi. Bu ka-
- Bir insanın gözüne toz kaçarsa onun dar çok havayı uzun müddet ciğerlPrim

sırtına bir anahtar koyarlar. Toz hemen de tutamazdım .. püf diye karş1mdakı -
Kompartiman arkadaşımın bir gözü ka

palı idi. Burnu sağa, dudağı sola çarpıl
mıştı. Alnı da bir armonik körüğü gibi 
bnşık bir hal a•mıştı. Sağ elıni: 

o anda gözünden çıkıverir. r.in gözüne boşalttım. O: 
- Hayır, hayır, dedi, o sizin söylediği- _ Ay! 

niz burun kanamasına karşıdır. Dedi. Tren düt; dedi. Meğer tren benim 

- Pişt! 

Demek ister gibi, sağ gözünün alt 
Jııapağına götürdü. Yanılmıştım. Bu adam 
posta idaresinin ileri gelen memurların
dan biri değildi, bir deli idi. Kompartı
mandaki cimdad işareth bana bir an için 
teselli verdi. Fakat imdad işaretinin na
ı!Hl kullanılacağını bilmediğimden tek -
rar heyecanlandım. Yerdeki yüz altmış 

sayfalık kataloğu aldım. Her ihtimale 
ltarşı elimde tuttum; deli boynuma sarıl
madan kafaloğu kafasına yerleştirecek -
tim. Sola çarpık dudağını sağa çarpıttı. 

-Toz! 
Dedi. 
-Yes! 
Dedim. Şaşkınlıktan evetin yalnız in

ıilizcesi aklıma gelmişti. Yes ama neye 
pes? .. Neye olursa yes. Benim tımarhane· 
ile gardiyanlık etmiş bir dostum vardı. 
Ondan öğrenmiştim. Delilere hayır de -
ınilmezmiş. 

- Gözüme toz kaçtı, dedi, çok rahatsız 
ediyor. 

Bir kere daha yanılmış olduğumu anla. 
dun. Kompartıman arkadaşım posta ida
resinin ileri gelen bir memuru değ!lse 

bile deli de değildi. Sadece şimendifer 1 
idarelerinin binlerce felaketzedelerır. -

- Sahi öyle, birdenbire şaşırdım. Şim- inecC'ğim istasyona gelmiş. durmuş, ye
di aklıma geldi. Bir insanın gözüne toz 

1 
niden hareket ediyordu. Arkama bak -

kaçarsa 0 insanı korkuturlar. Toz da he- madan trenden aşağı atladım. 
men o anda gözünden çıkar. İşte şimdi Tren hareket etmişti. Gözüne i.ifledı -
sizi korkutacağım .. Hah; hah diye bağır- ğim, posta idaresinin sabık memuru. ve 
dun, korktunuz mu? sabık deli iki elini gözlerine 'kapamı:j du

- Boşuna emek sarfediyorsunuz, hıç
kırık tutanları korkuturlar. 

ruyordu. Eyvah .. hatamı anlamıştım. Ben 
yanlışlıkla onun toz kaçmamış olan gö -
züne üflemiştim. Toz kaçan gör.iinden 

- Hele bir düşüneyim .. 
toz gene çıkmamıştı ama; acaba çok hız

Ben düşünceye dalmıştım. O benı ikaz 1ı üflediğim için sağlam gözü büsbütün 
etti: 

çıkmış mıydı? 
- Toz kaçan göze üflerler. 

YARINKİ NUSHAMIZDA; 

Tek taşlı yüzük 
- Ben okumak bilmem ki okuduktan I 

sonra üfliyeyim. 

- Okumıya lüzum yok, püf diye : Yazan: Arif Günar 

ceksini~. --------------------------------

Baş, ı..~, ndz.e, 
keser. 

~np, romauznu Vd uud.t a~rlıdı'tılJZI 

lcahmda Qünde t:ç kaşa al1.1abil r. .. uernal 

Çatı katı: Bir sofa, etrafı kargir korkuluklu zemini çini olan bir tarasdır. tstl 
Umumi evsafı: Bınada elektrik, havaga zi ve su tesisatı vardır. Beden du\Tlr if 

kagir, döşemeleri ahşap ve haricen pencereleri demir parmaklıklı ve pbfl 
havidir. 

ll~ 
Mesahası: Hepsi 89 metre murabbaıdır. Bundan 6 buçuk metre murabba• ara 

mütebakisi binadır. · çı~ 
Yukarıda hudud, evsaf ve mesahaları yazılı gayrimenkullerin tamamlan 8 ı6 

arttırmaya konmuş olup 23/2/938 tarihine rastJıyan Caışamba günü saat H detl 
ta dJf• 

ya kadar Yeni Postahane binasındaki dairemizde açık arttırma ile ~tılacak r yti' 
Arttırma bedelleri muhammen kıymetlP. rinin % 75 ini bulduğu takdirde gs • 
menkuller en çok arttıranların üzerine ihale edilecek, aksi takdirde son artU;r 
ranların taahhüdleri baki kalmak üzere arttırmalar on beş gün müddetle te ,r 
did edilerek 10/3/938 tarihine rastlıyan Perşembe günü saat 14 den 16 ya ~dd• 
yine dairemizde ikinci açık arttırmaları yapılacak ve bu ikinci arttırmalarla ır 
arttırma bedelleri muhammen kıymetler inin % 75 ini bulmazsa borç ~~: , 
maralı kanun hükümledne göre beş müısavi taksitte ödenmek üzere teeıl ev
lecektir. 

Satış peşindir. Talibleriıı arttırmaya girmezden evvel muhammen kıymetle~ 
% 7,5 ları nisbetinde pey akçeleri vermeleri veya milli bir bankanıD te 
minat mektubunu ibraz etmeleri lazımdır. ~f 

Birikmiş vergilerle belediyeye aid ten viriye ve tellaliye resimleri ve ~a ,. 
icaresı satış bedellerinden tenzil edilir. 20 senelik taviz bedeli müşteri~, 

2004 numaralı icra ve iflas kanununun 126 ncı maddesinin 4 üncü fı it" 
bu gayrimenkuller üzerinde ipotekli alpcaklıklar ile diğer alikadarlal'IR • td• 
tifak hakkı sahiplerinin bu haklarını ve hususile faiz ve masrafa dair o~an eti~ 
dialarını, bu ilanın neşri tarihinden iti haren 20 gün içinde evrakı müıbıtel ~ 
bildirmeleri icab eder. Aksi halde hakları tapu sicillile sabit olmadıkça satlŞ 

• eJ)lt" 
delinin paylaşmasından hariç kalacakları ve daha fazla malU.mat almak istıY ~ 
rin 22/1/938 tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için açık bulundunıl• , 
olan arttırma şartnamesil~ 934/2530 numaralı dosyaya müracaatları ilb ol• 
nur. (360) 

Belediye Sular İdaresinden: 
Terkos Fabrikasında laf mevsıminden istifade ederek yapılması lbım gel~ 

esaslı tamirat dolayısile Beyoğlu tarafında olduğu gibi İstanbul cihet!Jıde . 
yeniden ilan edilinciye kadar saat 22 den sabah beşe değin suların ~ 
sayın halkımıza bildiriri.%. c344:t ,, 

1 "Son Posta,, nın edebi romanı: 41 ta bana kendini tanıtmaktan bile çeki- bir kabahat değil; bilakis uzak ve mec- bir şırıltıyla akıyor. İşte Kavak!~ 
nen t~hlikesiz bir hürmetkar, bir sevgi·! hul sevgilimin benim için dua etmesi· aşağı doğru köpüre köpüre. gelirıceı' 
iiye bu kadarcık bir cevab da verme- ne vesile olması yüzünden bu ihtiyat- Kanlıca koyunda durgunlaşıyor, ~ 
meli miydim? Tanımadığım birisine 1 sızlık biraz da hayırlı oldu. gene Bebekten Arnavudköyüne lcB • 
karşı gösterdiğim bu müsaadekarlığa İşte halacığım (~ok .. pardon, ab~?cı- ç~ını~or. Mavi sular:. yeşil, kül ~ Bir Genç Kızi Romanı 
sen belki kızıyorsun fakat ertesi gün ğım diyecektim, çunku halama böyle gı, eflatun. kızıl ve laciverd sUJar t 

Muazzez Tahsın Berkand gönderdiği küçük mavi kağıdı okuduk- çılgın hikayeler anlatmağa hürmetim bu suların iki tarafında nefti çaını1ıcl3 ~ 
ton sonra beni affedeceğine eminim: mani) hayatıma aid samimi hikayeleri- mor dağlar, her biri bir macera, bir~ 

Bunun için gelen kağıdları okumakta ı kopan yazılarun okunmuyorsa bunla· ·-Karanlık bir gecede kabuslar içinde i- mi ve vak'alanmı anlattım. Bunların man, .bir hayat gizliyen kirli, toP 
btr mahzur görmüyordum. Kimse bil· rı göndermekte niçin devam ediyo- dim. Küçük bir kuşu yaraladığımı, o· seni güldüreceğini ve biraz eğlendire- rengi yalılar ... 
miyecek olduktan sonra bunun ne gü - rum? Bu his bende bir isyan, bir acı, nun bir hülyaya benziyen ince kanad- ceğini ümid ederek bu cesaretime piş- Boğaziçi sularını bu kadar duY~ 
nahı olabilir? ııasıl söyliyeyim derin, çok derin bir 1armın mavi tüylerini hırpaladığımı ınan olmamağa çalışıyorum. anlamak için insanın ruhunda !)ili" 
Kısa ve tatlı cümlelerle dolu olan bu ümidsizlik yarattı. Sana on beş gün zannederek üzülüyor, kendimi dünya • Bana gelince; ne Üniversiteli genç, 

taşkın bir his kaynağı olınalı! 
mektublara yavaş yavaş alışmış, hatta yazmadım. Hayır, yazdığım çılgın söz- nm en zavallı adamı sanıyordum. Bir- ne de içli cMecnun> beni avutamıyor- ·ert 

• onları beklemeğe başlamıştım. Geçen- leri sana göndcrmed:m, fakat seni gör- denbire göklerin siyah tülü açılarak lar hala; bugünler içimde sıkıntıya ben- Fuad yerinden kıpırdamadan etaJ13tJ1 
lerde on beş gün meçhul sevgilimden düm, seni hemen her gün gördüm ve pem~e bir gün doğdu; mes'ud saatler ziyen bir ağırlık ve hüzün var. Belki doğru elini uzatarak bir resim 8~.:ıtet" 
bir hnber alamamıştım. inanır mısın a- gözlerin bakışlarımda durarak bana vadeden pembe bir gün ... Penceremi de baharın geldiğini ve sahici İspinoz· Selmanın halasına İzmirden ~...- ı' 
deta üzüldüm. baktı. Parmakların gibi gözlerin de a· açarak kırlara baktım. Minimini bir 1arın ağaçlarda zıpladıklarını düşüne- diği resim idi; mekteb ünifomı.asil~ ~-

Postacının her defa geHşinde huysuz- teşmiş mei!er . .. Küçük sevgilim; artık kuş yeşil yap1aklı bir ağacın dallan ü- rek kendimi çok yalnız, çok kimsesiz kardığı son resmi... Fuadın gözlefl fB' 

landım. Günler geçtikce yavaş yavaş ~ana yazmak beni doyurmuyor, onları zerinde zıplıyarak cıvıldıyordu. Göğsü buluyorum da ondan... zun zaman bu resme dalarak durdu; ,. 
ümidimi kesmeğe başlamıştım. laciverd geceler kadar koyu ve derin mün üstünden ağır bir yük kallonış gi- Ellerini ve gözlerini severek öperim kat bu çocuk yüzünde bugünkü ~1~-

Kendi kC'ndime: gözlerinin okuduğunu da öğrenmek is- bi ferahlıyarak derin bir nefes aldım: halacığım.> nın daha 1.emiz ve daha olgun çiıgıl 
- Yazık . masum ve sevimli bir ma- tiyorum. Bana bir tek kelime ile bunu Küçük İ:spinozum yaralı değil .. her za- r.i görüyordu. 

cera idi, sonu ge1di... diyordum. söyle; ''erdiğim adrese yalnız «İspinoz» manki gibi güneşlere gülüyor, minimi- * _ zavallı küçük kızım be~···!~ 
Bır gün tekrar küçük, mavi zarf gel- ~elimesini yazarnk gönder. Sözlerimi ni gagasını rüzgarlara doğru açarak n yüzle. bu h~tidad ve bu zeka 1Je . ıfl 

di: okuduğunu bilirsem senden uzak yaşa- rarkı söylüyor. Dünyalar benim olmuş seni gündelik ekmeğini kazanmak JÇ~tl 
«Çok zavallıvım a eş parmaklı sevgi- mak kuvvet'ni kendimde bulacağım». kadar sevindim ve beni bu erişilmez Yumuşak divanın üzerine uzanmış, sabahtan aksama kadar çalışıp çırpıfl 

1im . Sana vazmara bac;Jadığım vakit On beş gündenberi bekliyerek gerilen sandığım saadete ulaştıran küçük ku· elindeki sıgarasının dumanlarını üfli- b" d· k t"l ~ . f k ·stiyorotlf1l 
b h ·1 v 1 . k .. 1 . . ka Fu d kul kl ır a ı ogıa yapma ı 

yalnız sana h i b etmek saadetinin a- sinirlerim bu güzel yazı karşısında bir- şumu er zaman yeşı agaç ar, rnavı yere goz erını pıyan a , a a- .. . . [Lise rtıe" 
na kfıfi gelece 1ın· zannetmiştim; halbu- den bire zayıfladı ve hiç düşünmeden gökler ve pembe güneşler altında cı- rının ve beyninin bütün dikkat kabili· oylc ın~? Sana hıç acım~~an bit 
ki şimdi bu yetişmiyor. Sana son defa l yalnız bu sevimli oyunun bitmemesi i· vıldatması için Allaha yalvardım ... » yelile gramofonun üstünde döne döne zunu hır genç kız kendisıne ancik 1,, 
yazdıktan sonra içimde bir kuşku <loğ- çin kalemi alarak ona istediği kelime- Görüyorsun ya, küçük bir kağıd üze- derin ve tatlı sesler çıkaran plak'ı din- bankada veya bir şirkette vazife bU 
du: cBelki bunları okümuyor bi1e ... > yi gönderdim. Bunda hata mı ettim rine yalnız İspinoz kelimesini yazıp yol liyordu: bilir. 
Kalbimin en samimi bir köşesinden J dersin? Benden bir şey istemiyeıı, hat- lamak senin tasvir ettiğin kadar büyük - Boğaziçi sulan.. ne iüzel, ne tatlı ------------------------------
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Son Posta 
" macera romanı: 8 

şa eden Hd m olunur!,, 
Harb sanayi casuslerı arasındaki mücadele 

OJandanın üzer. d .... .. .. d .. B .... . nered ıne ogru yuru um. oguk hır sesle: " Olanda, bütün bunları 
ne alakan var? ,, d:J ~ bağırdım en b·r -Eveıı ı ıyorsun? Senin bu me.'un casuslarla 

-11uv~kka . 
Yor un t bır hayat iade ediyor di-
d ... o ad ' 0ğru Yürü .. amı nasıl istediği maksada 

.... k. t\ıyor? .. 
ed anser}j T·ı l 

ı d kten ° u ere tekrar hayat iade I 
har keti sonra bu adamlar her türhi 
: • uu~m:ğa kabiliyetli oluyorlar. 

U11u uk b' 1 adeta yan uykudaymıı gi 
eQ rJ rse ır halde. Onun için ipnotize 
lrıua~y n b~uanen bir zaman zarfında 
Y•t>ınak .. ır Yer<', muayyen bir harekc·ti 

IÇtn ad t k - Mudn· . e a urulabiliyorlar. 
- ı:- ış bır canilı'k' 

ı:.vet · 
- l>ek·' çok müdhiş. 

ıı~. ı ı.. Olan...ı 
'<,)1 ta~t '!a.. bu ölüye bombayı 
.... F' • ıyor? 

ıad ecı bir l ·1 
t> ttnıed şc ' 1 de... Ölüye hayatını 

: Vat y en evw'l adamın üstünde a -

h 
!t'ıın k apıyor. Saatli bir bombayı a-
t arnının · · \ıe~a ik' ıçıne yerleştiriyor. Eğer 

g r P Yara ı kışi de bu adamın koluna 
ht ını ederlers ··1·· · h h sahibi b' e o u tamamıle a-
a .Yaşay.p ~r adam gibi bir müddet da

tqf b edi).._: b~reket edebiliyor. Fakat he-
ırıd .. uş ır m" dd ~ a adanı . u et.. o müddet zar • 
arnındaki ı~tenilen yere sokulabilirse 

~u . saatli b r.!dılen omba patlıyarak ar-
.ı Olanda Yer berhava edilebilivor! 
"lığ nın bu · ~ um ha ızahatı karşısında duy -
\ili Yret bü ·· k b etıniııf yu ir dehşet~ tahav-
- n ~ı. 

ha <'lllek a l Yı biz.za me eyi berhava !'!den bom-
)O?du?. t amele kendi kamında taşı -

- E:vet 
- l>ek:· 

)et" ı, bir 1 t b ı l'l'leçhul . ~va lı ustabaşı ile hü,·i -
' edenıe<1·ı_ışçıden başka bir şey tah -
-11 ı~r Ya' l'lrn· uvaffak 1 .• 

ışteı-ı.. o amadılar!. Yanlış hesah 

tt=:-- Asıl lllak 
" 11ek ist· sadları neydi, neyı berhava 
Olana ıyorlardı? 

~u d abu su r .. \ı olu gö 
1 

a ım uzerine titredi. Kor-
ab ı erle - -Verınek . Y\lzume bakıyordu. Ce-
...... oı ıstemedi, 

rıe . anda! di • 
hi Ydı? SoyJeı. Ye ba?ırdım. As!l gayele_:i 
~ ll"ı 'ile v : Fabrıkada bu kadar mu-
~d h ar kı böyle "bl' . b' . 

8 
be azır}ı ı ıscesıne ır sm -

b var ~orlar? Elbet... Bir şey, bir 
Olanda"~ bet bunu da biliyorsun! 
...... :Bağ sık bir sesle· 
h ırlll · uiy a.. bağırma .. 1 

~le· e Yalvardı So .. yava~ soy e ... 
· · nra daha kısık bır 

\ ....... ~;.~et 
ar b ·· dedi ç ti · izilll f : ok mühim bir sebeb 

b ~lt.tr0n •- abrıkada harb sana'-•:ine aid 
ti -..tb'ki J. 

ili er Yapıı 1 ne aid pek mühim tecrü-
elt, istiyo ~aktadır. Onları berhava et-
...._ ~I r ardı 
li ~ ektron . ' 

hiç fiYreunıde mu. Harb sanayiı mi? .. 
~ ~haberim n dona kalmıştım. Şımdi 
l1:r~ taınalllu:lmadan geçirdiğim tehli -
1~11 ~. oğuştur anlıyordum. Karşımda el
l'rıah <>ııUrnde arak etrafına bakmakta o
Oı luıt h 1. son derece küçülmüş bi.ı· 
ı1~lldaya ba. ınde büzülmüş bulunan 

«ı b ır Jrı" d ~alt! u kadını u ~e~: dehşetle baktım. 
d..ı .ltatıeri n butun bu harikulade 
tılh~tıUy0raunereden bileceğini, hayretle 
l"i~'i(;lk Çak nı. Birdenbire beynimde bir 

e a ır. ar gibi ld eı:rı k 0sru Yi.İrij .• O U. Olandanın Üze• 
......_ cndirrı d ~um. Boğuk çı ~arı sesim-

b 0) e Urpermı· t' lltıı anda' . ş mı. 
hu fltı &en· dıye gürledim. Peki, bütün 

0~cl'un nereden biliyorsun? Senin 
€ r arıda, casuslarla ne alakan var? 

ı b' Odanın · · du. ı:.ıa }'or .. .. ıçınde, korkuyla, geri 
() ' Yüzuıne dehşetle bakıyor -

tıı., ~~kit kena. 
, 1t haJd ımden hemen hemen geç-
Oı Söylet e bağırdım: 

'1"a;nda ~ Sen bir casussun! 

- lnan oanıı, ınatı oa na!. diye yaLvanyordu 
İmkanı yok Olanda! Beni boşuna ikalan imdi makamımıza tevdi etmiştir. 

korkutmağa çalışıyorsun.. \'esikalar pek mühim Te küi derecede k.av-
0 gene ısrar ediyor. Ellerimi tıtreven ve~li bulhndukları cihetle vakit ıeçirill!lek-

. . . · ı;izıa bu gece te~kif edilerek sür'atle muh:ı· 
ellerı ıçınde sıkıyor: keme altma alınm i · -ks k k" ıh • a."lı çın yu e er an ar-

- inan bana .. inan 'bana ... diye yalva- biye harekat şubesi riya!lt!tine sunulmuştw-.11 

rıyordu. Beynimden vurulmuş gibi olduğum 
- Peki ama Olanda, dedim, bu c!oktor yerde sallandım. Darbe hakikaten feY

Dolçiyefin bana neden dolayı düşman- kalade hazırlanmıştı. Hele hakkımda ve
lığı olsun? Neden beni mahvetmek jste- .sikalar verenin bizzat kendi profesörü
sin ?. Bunu aklım almıyor?.. mün oluşu beni o kadar canımdan vur _ 

Olanda bu sözüm üzerine ayağa kalktı, muştu ki gözlerimden yaş geldi. Demek 
hayretle yüzüme baktı. Sonra, sanki brni profesör cinnet buhranile bu hareketi 
yaralamaktan son derece korkan bir ses- yapmıştı. Uyuşmuş bir halde övlece 
le, göz~_eriı~in içine b~karak: . · 1 ka.~dı~. Ş~red~ki şu cümleler bey:n.imdc 

- Çunku, dedı, senm başka dev!e. he- mudhış bır ugultuyla uğuldayorlardı: 
sabına çalıştığını biliyor. 1 c. •• idamı muclbdir .. Vesikalar pek mühim 

Ben bir anda tepeden tırnağa kadnr n kifi derecede kuvvetti bulundukları el -

titredim: -hetıe ... •• 
_ lmk" k' Olanda şimdi karşımda, urmuş ve çok-

anı yo . .. b . ~ muş cnzıle sanki o diriltilmı'ş kanserlı· 
Haykırışımdan Olanda korkarak sus- .. .. . . 

t G 
.. 

1 
· · .. 

1 
• d . d ' . olulerden bıri gıbi duruyordu 

u. oz erını goz erım en yere ın ırmış · 
karşımda bir taş gibi donup kalmıştı. . r- __ - Arkası~~ 

Sesimin boğazımda düğümlendiğini 1 

hissediyordum. Boğulur gibi: 
- İmkanı yok!. diye tekrarladım. Ben 

kendimin casus olduğunu bilm!yordurn. 
Burası deliler memleketi değil a? 

Olanda bir saniye durdu, sonra bir 
hamlede, elleri titreyerek. hala elinde 
sıkı sıkı tuttuğu el çantasını açtı, için
den bir kağıd çıkardı. Bana uzattı. 

- Al, oku .. dedi. Muhabere Almanca
dır. Zira ataşemiliterlikten erkanıharbi
ye üçüncü istihbarat şubesine yazılıyor. 
Emir bu akşam verildi. Ben onun üzerine 
yıldırım gibi sana koştum. 
Olandanın uzattığı kağıdı ürpererek 

Resimli zabıta 
hikayemizin 

hal şekli 
İki numaralı resimde doktor: 
•- Ölüm ant olmuş ve kadın oldu~u 

yere yığılmıştır. demişti. 

Polis de şöyle bir ifade vermişti: 
•- Bir tabanca patladı ve kadının 

rölgesl yere yıkıldı.• 
Fakat komiser, doktor cesedi muaye

ne ettiği zaman cesedin odadaki ışığın 
tam altında olduğunu hatırlamıştı. (İkl 
numaralı resme dikkatle bakınız, dok-

okudum: Şifre torun elinin gölgesine dikkat edinlz. Bu 
aGeclktirllmesi idamı rnucibdir. ışığın tam cesedin üzerinde olduğunu 
Erkiınıharbtye ha;rekiıt ubefii riyasetine, gösterir) bu ne demekti? Polis neden ya-

ıayet mahremdir. lan söylüyordu. Polis ne kadının, ne de 
Ataşemiliterlikten pek müstacel kaydile a- erkeğin gölgelerini göremezdi. Zira dok-

lınan aşağıdaki rapor ayni saatte şifre ile torun şahadetile, kurşun pek yakından 
anolunur: atılmıştı. 

Profesör Artur Pylsowitch mensub oidulu Komiser derhal pollsl tevkif etti. İşin 
fabrikalarda çah makta olan elektro teknl- sarpa sardığını anhyan polis, kadını, 
~iyf'n Türk stajyer mühendisin· yabancı bir mücevherlerine tamaan öldürdüğünü, 
devlet he abma elektro tekni planlan üzf' _ Ronaldın teyzeslle olan gergln münase-
rmdeki gtıli faaliyetine ve bugün ayni fab- t beUerini bildiğinden, suçu onun üzerine 
rikada vukua gt>len ~ikasd hiidishinde 1 atıp, böylellkle adaletin pençesinden 
medhali bulunduğuna dair olan miıı"·. h.,:_:i;rn~v~e-==:~k=u=r~h~ıla~c-;n~ğ:;ın~ı~sa~n~d;ığ;:'l:;n::;:ı ::i:iti~ra=:f=:e::itti;:·=.~~ 
---=---=--_.,,===--==--~=====~ 

Antalya Vilayetinden : 
Şvnrtskop marka vil5yet silindirlerjnde çalışmak üzere dört daimi makiniste 

ihtiyaç vardır. Ücretleri 70, 50, 35, 30 liradır. Talihlerin vesikalariyle birhkte 15 
şubata kadar Antalya Nafıa Müdürlüğüne müracaatları ilan olunur. .245, 

..ı .,.lar Yaklarun d'' .. • '4U İt' ııtıın d' . a uştu .. Aglıyordu. 
"1: b akat Yal ıbınde yerlere sürünüyor-! 
Si)~e:nı hUsb~:;ıp yakararak söylediği 

, §uydu· n hayretten donduran Grip, Haş ve Diş 

Artritizm, 

Ağrıları, 

Romatizma n . 
teıı d l'.nden N 1 · • ~e tı e hen denefre~ etme. inan bana .. ı evra Jı, 
~kt·~~~b ~hlıked~LÖfüm~li-~-----------------------------' 

ıt 'lU ada . , .;,., m senı de mahvcdc -
ol\.Jtn') ........ b .... 

J:l· Oktor b 
lılt~ an içi ~lçiyef .. 

.,.anı n tuyıe . .. 
€11Jcıü llığılllı rın urpcrdi. Fakat so-

' rn: asla bozmaksızın acı acı 
\> ......._ alan .. 

ıı \>enı · soyiüyorsunı 
atıı ın eder· . . 
• r Senin f b~ ki yalan değil'. Barıa 

~, a rıkada b' ı ıl ed"rc k l ~ . ecne ı olrr.andan 
ar a ıadıscyı' s · .. ·· el lI cnııı uzcrme 

er hazırladılar! .• 

1 Emlik ve Eytam Bankası ilanları · I 
=---------------------------~ 
Esas No. Yeri No. su 

c. 25 Ortaköy eski Portakal, yeni Eski 45 
Gürcü kızı sokağı Yeni 61 

Nev'i 
Depozitosu 

T.L. 

Müşterek kuyuyu 
Müştemil Ev. 

160.-

suretile dört senede ve mü-yukarda yazılı ga~'!.'tmenkul nçık artırm·a Adresı 
savi taksitle satılacaktıı·. Birinci taksit peşin, geri kalanı ·~ 91h faize tabidir. 

İhale: 31.1.938 pawrt<'si günü saat ondadır. İstekliler bildirilen gün ve saatte 

dl.'pozıto akçelc.ııle b.rl"V.t~ -.: b ı·c gC'lm Jcıri. (723) 

Sayfa L 

Satış ilanı 
fstanbul Dördüncü icra Memurluğundan: 

Hafız Mehmed Hulıisi tarafından Vakıf Paralar İdaresinden 24257 ikraz numa
rasil~. borç alın~ paraya mukabil birinci derecede ipotek gösterilmiş olup bor
cu~ odenmemesınden dolayı satılmasına karar verilen ve tamamına yeminH üç 
ehli vukuf tarafından 2120 lira kıymet takdir edilmiş olan Yedikulede Fatih 
Sul~an MehmPd mahallesinin Demirhane sokağında eski 55, 57, 57 mükerrer 59 
yem 57, 59, 61, 63 numaralı bir tarafı mutasarrıf Hilmi Beyin semerci dükkanı 
ve bir tarafı Merzifon Kara Mustafapaşa vakfından hamam, bir tarafı hamamı 
mezkura mürur olunur tariki has ve ta rafı rabü Demirhane caddesi ile mah
dud iki bab hane ve iki bab dükkanın ev saf ve mesahası aşağıda yazıhdır: 

57 numaralı hane: 
Altında 59 numaralı dükkan olup me:ı kur dükkanın zemini çimento kaplı ve 

ahşap kcpenklidir. 
Zemin kat: Zemini kırmızı çini döşeli bir antre ve bir ocak mahallı. 
Birinci kat: Bir sofa üzerinde bır hela ve bir oda. 
ikinci kat: Yüklü bir sofa üzerinde bı ı· oda. 
Üçüncü kat: Zemini çinko ufak bır ta rasdan ibarettir. 
61 numaralı hane: 
Altında 63 numaralı dükkan olup mezk iır dükkanın zemini ve kepenkler. 

§aptır. 

Zemin kat: Bir antre ve bir ocak ma halli. 
BMnci kat: Bir sofa üzerinde iç içe iki oda ve bir helA . 
İkinci kat: Yüklü bir sofa üzerinde bir odadan ibaret olup odadan bi:- kapı 

ile zemini çinko bir balkona çıkılmakta dır. 
Umumi Evsafı: Hanelerin ikisi cıe ahş ao ... : ' cepheleri saç kaplı ve içıcı ın..ı.:! 

elektrik tesisatı mevcuttur. 
Mesa1uı.sı: 53 metre murabbaı olup tam amma bina inşa edilmiştir. 
Yukarıda hudud, evsaf ve mesahası yazılı gayrimenkulün tamamı açık arttır

maya konmuş olup 23/2/938 tarihıne rastlıyan Çarşamba günü saat 14 den 16 ya 
kadar Yenipos~ahane binasındaki dairemizde açık arttırma ile s::ıtılacaktır. Art
tırma bedeli muhammen kıymetin % 75 ini bulduğ•ı takdirde gayrimenkul n 
çok arttıranın üzerine ihale edilecek, aksi takdirde en son arttıranın taahh·•d:i 
haki kalmak üzere arttırma on beş ~n müddetle temdit edilerek 10/3/938 t ri
hine rasthyan PerşembJ! günü saat 14 den 16 ya kadar gene dairemizde ikinc:. açıl 
arttırması yapılacak ve bu ikinci arttı::-mada da arttırm:ı bedeli muhamn,en 
kıymetin % 75 ini bulmazsa borç 2280 numaralı kamm hükümlerine gö:c b 'Ş 
müsavi taksitte ödenmek üzere tecil edilecektir. 

Satış peşindir. Taliplerin arttırmaya girmezden evvel muhammen kıymetın 
% ".5 u nisbctinde pey akçesi vermeleri v~ya milli bir bankanın teminat mck -
tubunu ibraz etmeleri lazımdır. 

Birikmiş vergilerle belediyeye aid ten viriye, tanıifiye ve dellaliye resimleri 
ve vakıf karesi satış bedelinden tenzil edilir. 20 ~nelik taviz bedeli müşteriye 
sittir. 

2004 numaralı icra ve iflas kanununun 126 ncı maddesinin 4 üncü fıkrasınca, 
bu gayrime~kul üzerinde ipotekli alaca khlar ile diğer alikadaranın ve irtifak 
hakkı sahiplerinin bu haklarını ve h usile faiz ve masrafa dair olan iddialarını, 

bu ilanın neşri tarihinden itibaren 20 gün içinde evrakı müsbitelerile bildirm<!
lPri icap eder. Aksi halde hakları tapu sicilile sabit olmadıkça satış bedeli!.'in 
paylaşmasından hariç kalacakları ve da ha fazla malUınat almak isth·enlerin 
22/1/938 tarihinden itibaren herkeı:in görebilmesi için açık bulund~rulacak 
olan arttırma şartnamesile 34/3438 numaralı dosyasına müracaatları ilan olu-
nur. (361) 
~ ............ I .............................. .. 

Türk Hava Kurumu 

UYUK PiYANGOS 
Dördüncü keşide 11/Şubat/1938 dedir. 

Büyük ikramiye: 50. 000 Liradır ... 
Bundan ba~ka: 15.000, 12.000, 10.000 

( 20.0JO ve 10.0 JO) liralık iki adet mükafat 
Şimdiye kadar binlerce kiıiyi zengin 

iştirak ediniz ... 

liralık ikramiyeler!e 

vardır. 

.ı.stanbul Le t erdarlığından : 
Cins ve mevkii 

Be. iktıışta Cihmı onma ma hallPsi nin Çıra(::nn 
caddesinde lş B,ınkasıııa ait Kulu fabriknsıle 
Beşiktaş Jimııastık kulUbllnUn işgalindekı sıı.ıa 

arasıııdıt kereste vesair mı=ılzeıııe ttrcliy~si 
ittihı\ı.ınıı elverışli 84 No. h Yanını~ Çırnğdn 
Sıırnyı binası.o önündeki Rıhtım '\'e arı,n ... ı.ı
dJki bahçeyi muhtevi 15'JOO metre murnhlı,ıı 

sahR: 
Bnlıkpaztmııda A:ııç lebi ınıtlrnllesinin LOleci 
soknğıııdu Bulılc hane binası yırnındııki 
19 No. lı soğukhıtva deposu de ıilen Beş katlı 

ktırgir binR : 
Galatuda Eski Sultı:ın Beyaı.ıd yeni Hacı Mimi 
mııhuLesınin eskı zarıfi yeni kale sokağıııdn 
eski 2:4 yeni 24 No. lı ev 
Cerrahpaşada lluuiyar mahallesinin Bozacı 
odaları soırnğında es:d 19 yeni 5 No.lı ev : 

eden bu piyangoya 

Mahammen Senelik 

hirası Lıra 

" 

860 

1200 

120 

Kira 

Mthldeli 

S Yıl 

5 .. 

2 • 

2 • 

Boğnziçiııde Bııltalinrnıımda DuUubostan de· 
nilen 2,25 hektar sebze bahçesi : 100 3 » 

Yu ·ıırı hı cins ve meykıle•i yazılı emlılk bizalarımiaki ınllddet ve kiralar 
üzerinden açık arttır na usul ıle uyrı ayn kiraya verilc:cektir. isteklilerin 
ve şer ıiti ile tediye şartlarmı ö(trennıek istlyenlerin 31-1-938 Pazartesi gOnU 
saat Oıı Dörtte Milli EmUlk MUdcırlUğOnde toplanan komisyona gelme-

leri. M. (282) 

AYA LARAı 
FEMİL BAGLAR 

Bugün piyasaya çıkmıştır. Markaya dikkat ediniz. 
FEMiL .J 
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Son P ,; t''lttı 

d 
Saragında 33 

iı\J ıı Bir . 
: Haremağasının Hatıralar• 

-... 
Yazan : Ziya Şakir 

Abdülhamid, tahta geçip de yıldız sar:>yına çekildikten sonra lstanbulun i~i muhtelif 
yerinde çıkan iki sudan içmeğe başlamışh. Fakat jurnalciler bunda da hünkarı 
rahat birakmadılar. Kendisine bu suların zehirleneceq-i hakkında jurnaller verdiler 

Sonra, K isama suyunun da f.aydalı tashih edeyim. Şübhesiz hatırınıza ge- nüz gelmiş olan sabah gautelerini bü· 
olduğunu öğrenmişti. Oradan da birçok lir, dört sene kadar evvel, (Otuz sene yük bir dikkatle gözden geçın.rdL 
şişe su getirtmişti. evvel bizi idare edenler) başlığı altın- Gazeteleri okurken, siyasi havadis 

Fakat bir takın\ ahlaksLZ saray hafi- da uzun bir yazı inti.şar etmişti. Bu ya- ve haberlere kat'iyen ehemmiyet ver
ye1 .. ri, bu iki su hak.kında da birçok zıda da; serasker Rıza paşadan rivayet mezdi. Çünkü bunların en mühimleri, 
jurnallerle zehirlenmek. tehlikesini ile- edilerek : hususi suretle kendisine arzedildiği i
ri sürünce, artık Abdülhamid doğrudan j cAbdülharnid, cuma selamlığına çı- çin, tekrar bunlan okumakla vakit 

SPOR 
İngiltere lig maçları 

Lig maçlarının yirmi dördüncü ha/tasıııi' 
gene bir çok sürprizler oldu 

doğruya kendi namına o membalardan karken, heyecanını teskin edebilmek i- kaybetmek istemezdi. 
su getirtmekten vazgeçmişti. Bir müd· çin bir bardak rom içmeyi adet edin- En ehenuniyetle okuduğu şeyler; da- Che~4 m~ke: muha cimi gol yapıyoır . ~ 
det de, İstanbulun muhtelif eczaneleri- mişti.• hili havadislerle zabıta vak'aları idi. Lig maçlarının yirmi dördüncü haftası rakib taraf bu vaziyetten ist~ 
ne gizlice adrunlar göndererek oralar- Diye, bir fıkra naklediJm~i. Bu, Zabıta vak'alarına eherruniyet verdiği oyunları için karşılaşan takımların he- istemişse de muvaffak ola~ dl 
dan tedarik etmişti. rloğru değildir. de sebebsiz değildi. Mesela· falan yer- men hepsi büyük zorluklar içicde çarpış- Clelsea ligde onuncu, Albıo~.., 
G~rüşt~ğü .. ecn7bilerden bazılarının Abdülh~midin çok ~ütaassıb bir a-

1 
de bir cinayet, veyahud si;kat vak'ası mışlardır. . ci vaziyettedir. Bu maçta 20, 

tavsıyelen uzerıne, Avrupadan da dam oldugunu nazarı dıkkate alırsanız; olmus. Faili de ele geçmemiş. Abdülha-' Bir yandan kral kupası, dığer taraftan lunmuştur. fi 
muh~elif maden suları getirtirdi. Fakat cuma namazı kılmak için camie gider- mid. derhal buna nişan koyardı. Artık 

1 

lig maçlarını yapmakta olan takımlar a- Mancater Cıty : .f • Leice' 
bunları, nadiren _içerdi. _ . ke_ n, _içki içmiyeceğine kanaat getirme-! hergün gazetelere bakar, 0 failin bulu- rasında çarpışmalar şu neticeleri ver- ıltl s f 1 ı Abd lh d h ı- d Lig şampiyonu Mancster 

a su arn ge ınce, u amı şe - nız azım ır. nup bulunmadığına dair bir havadis miştir: sonra oyunda halcimiyf'ti elde ]il 

dıadelik zakmdanlmdaw ~a?ıdhandae ctesaivardı~f· t~~irJerdk' en hbirini huzuruna kabul 1 aradı. Bre.ntfor : 3 - Huddersfield : O Apandisit ameliyatı dolayısile' 
a pek ço o aştıgı ıçın ora u e tıgı va ıt, çe resinin renkli görül - w _ .. 'ft 

ettiği bir kaynağın suyu pek çok hoşu-1 mesi için behemehal bir bardak punç Eger uç beş gun aradan geçer de, he- Haftalarda~beri lig lid~ri .. olan Bre?t- danberi oynamıyan Mancster ;J 
na gitmiş; bu suyu içmeyi adet edin- • içti me dair söjlenen sözler de, bu nüz failin derdestine dair gazetede bir for takımı huc~m ha~tı. buyuk ku\-vetınf re milli takımının me~hur r"(f/, 

· t" k b"ld a· havadis göremezse derhal zabtiye na· bu maçta da gostermıştır. Oyunun altın- Brook bu maçta fevk3lade fı 
mış ı. a ı en ır. • ı · . . . _ ·Jlc 

Saray halkından bazıları, Abdülha- zın Şefik paşayı saraya celbeder; cı dakikasında ılk sayıyı yapm~ğa m.u- .~ın etmiş ve hucum hattı _1 

midi!'\ Kağıdhane suyuna gösterdiği bu ABDÜLHAMIDİN, GÜNI~ÜK - bilvasıta - sorguya çekerdi. ı v~ff~k olmuşlardır. İlk dE'vre boyle bıt- uç gol yap~ağ~ . muvaffak 

ı-ağbı>t hakkında efsanevi bir hikaye MEŞGULİYETLERİ Hünkar gazetelerini okuyup bitir -
1 
mıtşt~r .. d d B 

1 
h.. h tt Devre 3-ı bıtmıştır. .Jclı ~ 

.. 1 J B l . ti . d"k Ih" 1 . . . . . k kıncı evre e rent or .ucum a ı fkı"ncı· devre oyun daha zev ~ soy er er . un arın nvave erıne naza- ı ter. sonra e ıse erını gıyınır; en - .. . . . ir fll,J 
ran, hünkann (efendi) lik zamanında, Abdülhamidin en dikkate şayan hu- disine yardım ettiklerinden dolayı Müş· daha ~uessı~oyna;at .baJ1amış, b~rı 1 kil almış ve son dakikalarda :a~ı 
Afitab isminde bir falcı kadın varmış. ~usi ·eti; hergün, hiç şaş.mıyan müte-1 fikabdınefendi ile SırrıcernaJ kalfa _ I :evren~n ~~. a~~ ~ rı et sonun a ! ha' yapan Mancster maçı 4-l yıı~ 
Abdülhamid, bunun falcılık ta ki maha- madi meş~Iiyeti idi. ı ya tec;ekkür eder· dar bir koridordan, 1 orner fen 1 .,! go a a32yapmış tr. · b Mancster ligde iki noksan ° r J,t 
retini ~k işittiği içm merak ederek bir 

1 
Bu rnes(?UÜyet, daha banvoda iken nöbet .. odasının d~varına bitişik, küçük :ren~ 0;d l.OJ f~~f~ d puv~ ~ ~ a~- on altıncı vaziyettedir. Leicsteııçt' 1 

gün sarayına celbetmiş; falına baktır-, başgösterirdi. Banyodan cık~n Abdül-ı bir ı::alona geçerdi. Ve nöbet odasının 1 ta ır . . a ers ıeBO gtr~.,·onb 1
1rıncı vazı- c.n beşinci vaziyettedir. Bu rn 

. . . .. . . . . ' . . yettedır. Maçta 00 ~· u unmuştur. kiş" bulunmuştur . 
nıış. . .. . ham1d, sevgılı kadını M~fık.a kadın zilini çekerdı. Bu zılın çekılmesı; artık 1 

. •. ta'· 
Kadın, bırçok şeyler, soylemJ.t. Bu a- efendi ve sadık cariyesi Sırncemal kal- Abdi!'.hamidin işe başlam!J? olmasına Waolverhapton: 3 - Arseo.J : 1 Aston Vılla : 3 -SouthaP 

rada: • w j fanın yardunlarile iyice kurulandıktan 1 
alametti. Walverhapton oyuna çok sık~ ve sür'a: Her hafta daha parla~ 0ytı111'~~ 

- Şehzadem!.. Kagıdhanede, falan şonra, oradaki bir şezlonga uzanır; he-1 - ATka.n vaT - li başlamıştır. Arsenal bu vazıyettf' mu- mağa rnu\•affak olan As!')T'I Vill• 1 

yerdr. bir su vardır. Eğer daima o su-

1 
- dafaaya ehemmiyet vermiştir. Walver- revi l-'O galib olarak bitirmiştir· 

dan icersen, (padişah) olacaksın. r hapton merkez muavini ile Arsenalin İkinci devrede muavin hatule_a 
Dc>miş ve Abdülhamid de o günden Bir Doktorun merkez muhacimi Drak araSlnda devamlı bir anlaşma vapan hücum hattı 9' 

itiba .. en bu suyu içmiy e devam etmiş. bir mücadele olmuştur. Atak üstüne a- col açıkları ;asıtasile iki sayı dş?ı' 
Ge' zaman, git zaman , Abdülhamid GUn lük Perıenıbe tak yapan Walverhapton ilk devrede bir ;ak maçı 3-0 kazanmıştır. , 

padi~nh olmuş, falcı A~it~b'ı ~erhal . a- ~ınflarından (*} UgÜn Ü program sayı !apmağ~ muv~ffak olmuş ve oyun Aston Villa _bizde b-ıyiık gii? 
ratıp buldur~uş. Kend sıne bırçok ıh- 20 İkincikıinun 1938 Perşembe bu >:1z~en bır haylı: k_ızışınışt_ır. . sebebiyet veren average ... aıı,iJı 
sanlar veı;mı~. Kızını da alarak, sara- Çok ı s T A x a u L İkıncı devre tahmının !evkmde ş.d~et: i!'ltifade ederek nihayet lı~ Jide~l _, 
ya yE:rleştrrmış. ı ötıe neşriyatı: lenen maçta Arsenal merkez muhacımı ne çıkmıştır _ Aston Villa şiJlldıf 

Saraya aid y~zıl_ar yazmıya meraklı Yiyenlere dair 12.30: PIAkla Tttrk mustldst, 12.so. Ban- ?ra_k bi'. ~yı yapmış ise de karşı taraf 19 gol yemiş, ayni puvanda ~ıs~ 
olan ::ıra, -kendılerıne (saray adamı), Bazı kimseler çok yedtklerı tçln dl!'. 13.05: PUl.kla Türk muslklsi, 13.30: Muh- ustuste ıkı sayı daha yapmağa muvaffak field United ise 31 gol yediğırtd rJfJ 
veyarud (sarayla alakadar) süsünü ve- hazmedemedikleri gıda kısmı barsakla- tc!lt plak neşriyatı. olmuştur. ikinci vaziyettedir. Bu mact!l 30. 

h ·1 b ·t d"" .. r h f rını tahriş ederek bir çok muzm.tn has- A 1 -d f b · r 
ren - ca ı • ası uşunce ı, ura epe" . talıklara tutulmalarına ve hastalıkları- Aqa.m n~riyat1: rsena mu a aası u mevsım ıg yirci bulunmuştur. d-
ver oir takım aaamıar tarafından söy· nın seneıerce uzamasını ye ~ara cııı.erın ts maçlarında nk defa paçıtvraya dönmüş- F tb 1 h" k 1 . bu akr 

A ı:; 18,30: Çocuk tiyatrosu: Tiltil ve Mitil - ' - u o em erı 
Jenen bu sözlerin kat'iyen aslı yoktur. 1 fhtlkanı ne yorulmasını muclb olur. Bu .ur 4 

'.h:l~ bahçesinde, 19: Ralfe Ye arkadaşları · . . _ . k 
Abdülhamidin mükerreren söyledi- suretle knı a ciğerin hant vazlfevi eksik- tnraf d T'" k sildsl h lk k 1 İkı takımın cumartesı gunu kral ku- imtihan edılece "' -· . b d . ın an ur mu Ye a şar ı arı, .. _ _ . . ,.efPl"" 

gıne nazaran u su, esasen mevcu ı- 1 llğl umuml metabolizm~a ve hücrevl 19.30: Spor müsnhabeleri: Eşref Şefik. 19.55 : 
1 
pasının dorduncu turu ıç:n tekrar karşı- İstanbul mıntakası futbol bll• ~ 

miş. Fakat o civar halkı, kat'iyen buna temessı.ile tesir ederek idrarda kum, ta~ 'S<'>rsa haberleri, 20: Cemal KAmll ve arka- !aşmaları bu maçın ehemmiyetini büs- bu akşam mınt.aka merkezinde blttııol 
1 · K d · ile kanda fazla kole ·t.rln teral:iimü ve · ı f\I C>hemmiyet vermez ermış. en isı, ava daşlan ıaratµıdan Türk musikisi ve halk bütün arttırmıştır. yapılacaktır. ImUhan sualler 

bunların neticesi olarak da safra yolla- t r d ıı •tır ~ 
cıktı<1ı zamanlar bir iki defa bu sudan ş..rkıJarı, 20,30: Hava raporu, 20,33: Bay ö- Walverhapton şimdiye kadar yirmi iki rasyonu ara ın an yo anmı,. · 

~ rının ihtllfttatı, şeker hastalığı, şişman - dil ..1 
içmiş, hem lezzetinden ve hem de bazı lık gibi Akıbetleri uyandırır. Çok yiyen _ mer Rıza t.arafından arabca söylev, 20,45: maç yapmış ve bu zaferden sonra da lig- Bı..ndan böyle resmi maçlar eJSv..aJ 

a • • • • • • mıyanlara hakemllk yııptınımıf11 ıJY ı hassalanndan ıstıfade etmış .. onun ıçın ıerde fazla gıda barsaklarda tefessüh e- ::'asıl saz heyeti: Ibrahlm, Ali, Küçük Safiye, de ikinci mevkie yükselmiştir. tlh 
1 

d h k tursu JÇ..J 

sarav na sık sık bu sudan getirtmiş ... ! derek onlann bazan inkıbaz, ba:r.an da J;:nnun Muammer, klArnet Hamdf, tambur Arscnal yirmi dört maç yapmış ve Ü- ~·üt~: a;;:e:ıe~rabera ;:;ta ınurı~ 
u .. kA h . d y ld ı sık sı'· mebzul amellerin meydana çık Z:ılah:ıddln, ut Cndet Kozan, keman Cn- - ~ . tted" B t 50 000 k" 1 r ' " 'l ar, ta ta geçıp e ı ız sarayı- "' - çuncu vazıye ır. u m•ç a . ıı ıaniılar yapacaklardır. . ,. 

k"ld"kt b" .. dd b ı masına da sebeb olur. Çok yiyenlerin dt•t, (Saat ayarı), 21,15: Şan Bedriye Tüzün: b 1 t I •ttıkr 
na çe 1 ı en sonra, ır mu et USU· yemeklerini intizam altına almalıdır. Orkestra refakatlle, 21.45: Orkestra, 22,15: u unmuş ur. ~tar.bul muhteliti Ql 
yu terkederek (Karakulak) ve (Çamlı- Bu hususta en tyl en sadık tedbir kan- Ajans haberleri, 22,30: Plakla sololar, o~ra Sunderland : 2 - Derbey Connty: O 
ca) sulan içmiştir. 1 tardır. Her hafta ayni kantarın ve gü- ve operet parçalan, 22,50: Son haberler ve 

Fakat aradan birkaç sene geçip de nün ayni saatinde ayni şartlar dahilin- ertesi günün programı. 
jurnalcilik terakki etmiye başla.vınca, de (idrar, dent.abli, esvab, yemek) tar-

bu iki suyun da zehirleneceği hakkında 
tılması lcab eder. * 

birçok jurnaller verılmişti. Bunun ü- <•> Bn notl:ırı ke"il) ııakı ..... mız, yahııd %t İkincikin•• 1938 Per'fH:tlte 

ANIARA zerin~, Abdülhamid artık içeceği sular bir albiime yapıştırıp knlrksi•nn yapımy_ 
Sıkıntı uımanını1d:ı bu notlar bir doktor 

hakkında tedbirler almak mecburiye- Ö(le neşriyatı: r;bi imdadınıza yet:şebilir. 
tini hissetmiştir. Saraya, Büyük Çam- 12.30 : Muhtellf plak neortyatı. 12.so: 

lıca ~uyu getirttiği. halde, gizlice Ka- l r------------- Plıi lt : Türk musikisi ve halk 4arkıları. 13.15: 1 Dahili ve harici haberler. 
rakulak suyu celbcderek bu suyu iç- N .. .. l . 1 
miştir. 00e CI Akşam ne,riyatı: 

1 18,30: Muhtelif plak neşriyatı, 19: Türk 
Biı müddet de böylece geçtikten son- Eczaneler musikisi ve halk şarkıJan, <.Makbule Çakar 

ra, Galata, Tophane, Fındıklı, Be~iktaş VP arkadaşl:ırıı, 19,30: Saat Ayarı ve arabca 
halkının su sıkıntısı içinde bulunduğu- Bu rece ail>etel olan eczaneler ıanlar- neşriyat, 19,45: Türk muslklsl Te halk şartı-
liU öğrenen Abdülham·; Kağıdhane- cb.r: lan (Hikmet Rıza 8esgör ve arkadaşları), 

i.stanbal clhetinılekiler: 20 ıs · M •-n 1 Jl nda k deki suyun buralara nakli için teşeb- 1 • · e..cvro 0 mevzuu onuşma: 
Aksar:ı.yda: (Pertevı, Alemdarda : (Eş- <Tevfik Göymenı, 20,30 : Plakla dans musı-

büslcre girişmiş ; bir hayli masraflar ref Ncş'et>, Beyazıdda : (Haydar), Sa- kist, 21 : Ajans haberleri, 21,15: Stüdyo sa-
ihtiyar etmiştir. matyada · ( Teortıos ) . Eminönilnde: lon orkestrası, 21,55: Yarınki program ve 

Müfsid ve hain jurnalciler, bu suya CMehmed Kfmm>. Eyübde: CHlkmet At- 1 İstl.klAl _marşı .• 
da rahat vermemişler, hünkarın bu su- lam.az}, Fenerde: (Hilsameddinl, $eh- -----------
d · t" - • • ed k · 1 - ı· · remlninde: <Hamdi>. Şehzade başında : İ an ·ç ıgını zann ere , 3urna us une Istanbul ikinci Clas l\lemurlugu· n-d:. Hakkı) . Karngümrükte: (Arif}. Kü-
jurnal yağdırarak, Cenabıhakkın bu çükpazarda: ( Yorgl ), B:ıkırköyünde: dan: Müflis Trikotaj Anonim Şirketine 
büyük nimet kaynağını kurutmak iste- mnan . 
mişlerrlir. 1 

Lakin Abdülhamid bu meselede me
tanet gösterrnış; jurnalcilere ehemmi- j 
yet verrnem"ştL Yalnız suyun başını, 
asker karakol1an ve +iifekcilerle muha- 1 
faza ettirm ·~ı ;_ K end isi de, saltanattan i 
hal'cdildiği z-:ımana kadar, bu sudan 
içm· . ~i. 

~yoğln cihetinde.kiler: 

İstlkHil caddesinde: CKanzuk), Onla -
t:ıda : Cİsmet), Taksimde: CNlzameddlnl, 
K·ırlulmıta: <Necdet). Yenişehlrde : 
{Parunnkyan) . Bostan başında: (İttlhad> . 
Be.şiktnşt.a: (Ali Rıza). 

Iloğa71çl, Kadıköy n Adalardakiler: 
Üsk1.1dıırdn: (Sellmlyc) , Sarıyerdc : (A

sarı. KadıkC<yünde : <Büyük, Üçler), 
Büyükndada: ( Halk ), Heybeliadada: 
CHalkı. 

. 

'

müracaat eden Hazinei Maliyenin iste-

diği 2 75 7 lirn 9 3 kuruş alacak evvelce 

'\'erilmiş olan kararla kabul ve tediye 

edilmiş ve tekrar kabulüne imkan ol-

madığından bu para ile ves.aika müste

nit 0lmıyan 4550 lira hakkındaki kayıd 

talebinin reddine masa memurluğun

ca karar verilmis olduğu ilan olu-f "lleşru lıat faslına hitam veıirken; ~ 
va~ ... t yazılan yanlış bir fıkrayı da ·----------------------nur. ( 4097J 

Kral kupası galibi Sunderland ilk sa
yıyı penaltıdan yapmıştır. Hücumları da
ha hakim bir va1.iyctte yı\pan Sundcr-
1and ikinci bir sayı ile kuvvetli rakibini 
mağlub etmeğe muvaffak olmuştur. İlk 
devre sıfır sıfıra bitmiştlr. 

Sunderland ligde dokuzuncu vaziyet-
tedir. 

Derby bu mağllıbiyeEPn sonra on dör
düncülüğe düşmüştür. Bu maçta 18,000 
kişi bulunmuştur. 

Charlton : 3 Liverpool : O 
. Ligde kuvvetli vaziyette l'lan Charlton 

oyuna kuvvetii bir müdafcıa ile ba§la
mıştır. Devre sıfır sıfıra bitmiştir. 

İkinci devrede hücum tazyiklerini art
tıran Charlton yirmi üçütıcü dakikada ilk 
sayıyı yapmıştır. 

Bu sayıdan beş dakika :;onra ikincı ve 
ı.içüncü sayılan yapan Charlton, kuv
vetli bir netice ile bu maçtan galib çık
mıştır. Charlton ligde dördüncü, Liver
pool ise yirminci vaziyc+f<'dir. Bu maçta 
18,000 kişi bulunmuştur. 

Chelsea : 2 - W. B. Albion: 2 
İki ay evvel lig lidcrliğ= yapan Clelsea 

~imdi müşkül vaziyetted:r. 
Clelsea ilk devreyi iki sıfır galib ola

rak bitirmiştir. İkinci revrede Albion 
Lakımı daha tehlikeli hücumlar yaparak 
iki gol atarak beraberliği temı-t etmiştir. 
Clelsea merkez muhacimi sakatlanmı§, 

zay•flıyor 
Yarın akşam Ankarayn gideee~ 

MuhthlUnde merkez muhacim 0 rıd•o 
lan Güneşli Melih sakat olduğtl ,ıııı4 
yerine Fenerbnhçeden Bülend ve1 
kozdan Şnhab ~ötürülec~ktl~- dS~ 

KIUblermden ıstıfa e 
futbolcüler 

Bantgücii başkanlığından: .~ 
Aşa~ıda lslm.lerl yazılı gporcuJa!38 # 

zasınJa yazılı klübleriııden 7/l~ı stfl. 
de tstl!a etmişler ve keyfiyeti 'fU ııtıl1ıı' 
rumu İstanbul Bolgesl B:ışltJı 
19/1/ 938 tarihinde blldlrmlşJerdlr~ 

Bu sporcuların Barutgücünden d~ 
bir spor teşekkülü Ue ll~lli ollll11 

olunur. ~ 
Gnl:ıtasaraydnn Turhıın oö~er·ı~· 

H.l!'ri Arlı, f::ümerden Hayri Bil!° ııı•ı. 
dan Sefer, Eyfibden M:ızhar aun 

0 
~ 

deu Nuri Alpuğnn, Fenerb::ıMed~tifl;# 
Tezkan, Knsımp:ışadan Fikret. iJ~I 1' 
Abdül!tadlr Sevim, Anndoludıın 11ıadıJJP f' dii;ı; Mühtedi, Topkapıdan Snbll Jİ ~# 
çın tepe, Topkapıdan Besim aorlt 'fJY ı;t 
dan Cemal, İzmir Üçoktıın f\!U! ~il' 

Yunan'rlar lskenderiyede ı 
Atina, 19 <Hususi> - is1tenderg:, 

nıunda Yunan mllli tıı1tın1Ue !>Ol ııı'1" 
n~uhtelltl arasında yapılan ruı iştll" ı1 
Yunan takımı 1-0 ile gallb gelll1 erıiıı .ı'J 
takım: bu tek golü blrlncl devr ıııı?j 
dakikasında a~mağa muva!fıık :eı ~ııı 

Yunan takımı Telavıv'e hare ~tı"'. 
Cum:ırt.csl gunı.i ornda Flllstin ;tJ 
yapacaktır. Bu maçın hakenıl 
Yusuf bulunuyor. 
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•bazı, hazımsızllğı 

i D E 
~lllk ve yanmalar1nı 

.,,. ıı 

MAZON 
Meyva Tuzu siderir. 

lltDE ve barsakJan abştırmu, içilmeli ıatır, te8lrl kolay, Ye mOllyimdlı. 
y erln1 hiç bir mam..u mnstahzar tutamaz. MAZON isim, HOROZ mart. 
llDB dlkkaL Depom: il A z o N ye B o T o N ecza depoma. latan bul 
yeni Postab ıne mumda Mo. /t7. 

lJRUŞMuş T. Cumhuriyet Merkez Bankası 
iL T 15·Udaclkhaa·1938 Vazıretı 

I;,. dolıtoran 
~ laa,re1 lıefli 

'-a ~tıklar, ihtlyarladığı-
Qıa. -'-lefekkül eder. 
._~ banu Wll\lflannı 
~ı.ıı· bu hayati ve kıymetli 
"s;de ediııcp, eençleşir 
~ · İşte, 'Viyana O'ni
:1"1:Q ta)rof""ril Doktor Stej
"'ir. ~nı hayret keşfi bu-
~ dl• tAhlr ve genç bay-

t hOceyrr.lerinin mer-
~ ~ latihsaı edilen bu kıy
)'Gh.,_ -, L er, Pembe rengintleki 
~----~re-: 
~-- J1 -. terkibinde mev-
~ ~ akşanı, yatmazdcın S llıız. Siz uyurken, o, 
Sı~~ip gençleştirir ve 
"'-· aır~zı serian izale 
~ lfta zarfında on yaş 
"-~ dl r6rUneceksinlz. Gün
~ t unsuru olan beyaz 
~ Si 'l'okaıon kremini kuı

le Yalı benleri eritir, a~ı.k 
~ ?I kapatır ve birkaç 
~en esmer ve sert bir 

tıp 'YUmu!latır. 

St. .. IQ. bil Da 

,,._ • itık Kitap Evi 
:!:; •ektep Kitap lannın 

Merlreztdlr. 

FIATLARI 

3 1 
Ay Ay 

' 0

A K Ti F 
KASA: 
Altın : Sa1t kiloeram 19.626.259 

BANKNOT •• • • 
UFAKLIK •••• 

. . ._ . 
• • • • 1 

27.605.903,23 
IG.632.350,-

• • 1.128.268,74 
• • oı-- -

Dahildelıi MaWirler t 

rurır Lirası • • • • • • • • • • L 1s2.817,86 

HaTi~telri Maluı6irler t 

Altın : Safi kilogram 6.482.909 

Altına tahvili kabil Serbest :lövtzler . 
Diğer dövizJpr ve Borçlu kliriııg baki-
yeleri . • • • • • • • • 

Htnine T altvilleri ı 

9.118.729,56 
9.897,20 

21.719.73.l,67 -·-----· 
Deruhte edi. evrakı nakdiye ~hl!- 1158.748.563,
Kanunun 8 ve 8 inci nıaddelerine tev-
fikan hazine tarafından vaki tediyat . 14.372.277,--

Senedat Cüzdanı t 

HAZİNE BONOLARI • • • • 
TİCARi SENEDAT ••••• 

. . 1 
• • 40 ~42.448.03 ·--

Esham ve Tahvilat Cüzdant : 

(Df'ruhde edilen evrakı na lftfi· 
A - (yenın karşılığı E.V.am ve Tab

(vilit (itibari kıymeti~) . 
B - Serbest esham ve tahvillt • • 

Awuultır,. 
Altın ve Döviz üzerine 
Tahvillt üzerine • • • 

HiaudaTltır • • 
llahıelil • • • 

. , 
• • 

• • • • • 
• • • • • 

• • • • . . . ' 

1 
38 81 ~ !5'l~.02 

5.!?08.92(\,9& -
1 

68 610,15 
8.633.360,49 -

Lira 

45.366.521,97 

752.877,86 

30.MŞ.359,43 

144.376.286,-

40.342.~,03 

44.027.483,01 

8.701.970,64 
4.~.000.-

16.836.611 .28 

Yeldba 335. 752.558,22 

1 Devlet Demiryol.arı ve Limanları ışletmesı Umilm idaresi il4nları 
Muhammen bedeli 8500 lira 10 kuruş olan galvanize ıaz borusu ve te.ferrüatı 

Flançlı ve Ambuvatmanlı dökme boru Ambuvatmanlı vana, dirsek ve saireden 
mürekkeb 17 kalem malzeme 3/ll/938 Perşembe günü saat 15 de Haydarpaşada 
Gar binası içinde toplanan Komisyon tarafından kapalı zarf usuliyle satın alı
nacaktır. 

Bu işe girmek iltiyenlerln kanunun tayin ettiği vesaik ve resmi gazetenin 
1/7 /937 T. 3645 No. lu nüshumda intişar eden talimatname dairesinde alınmış 
ehliyet vesikası ve 637 lira 51 kuruşluk muvakkat teminatlariyle tckH.f mektub
lannı muhtevi zarflarmı eksiltmt- günü laat 14 de kadar Komisyon Re sLğine 
vermeleri lazımdır. 

Bu işe aid şartnameler Haydarpaşada Satınalma Komüyonu tarafından para· 
llZ olarak dağıtılmaktadır. c127• 

Kartal Malmüdilr~Oiünden: 
Kubammea 

D. MHkii ·ye IOk&lı .... N. 
221 Maltepe Manaetır oıtmuı 

• 
• 

210 
<>.30 

• 
118 
214 
231 
191 
186 

286 
234 
215 
2'.JS 
286 

• 
• 
• 

• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 

Çarşı meydanı 
Yab caddesi 

• • • 
Pendik Yeldeğirment 

• Yasemin sokak 
• R1tsih • 

Kartal vapur lskeleld 
• Orta S. . 
• Mlşell ayuma: 

Kartal Çarşı caddesi ı 
• Çınar caddesi 

• 
Kuma kOytl 
Samandıra 

• 1 
1 
• • 

Clnll 
li 
7 
9 

1l 
11 
13 
48/178 
35 
17 
51 

682.15 
M6l34 
88 

Mlkdan 
K. Ahır 

• 
• 

• 
• 

• • 
abfab dakkla 
Arsa 72 112 
ırsa 88 • 
Tarla '1862 • 
abşab dQkkAn 

• Oda 
gut o arsa11 149 112 
Arsa 57 M2 
bJseede 41 blıse 
Dolaplı Bostan 5~ M2 

Arsa '° 
K4rgir Fmn 
abfap dtıkkln 
Detırmen yeri 2fr1 M2 

• • 115 • 

uy.aıett 

tfiO 
1fiO 
tlJO 
200 
SN> 
'l2 

'° 400 
160 
150 
100 
eo 

Yukanda ymlı emıat Te arufnln blulanncla ıntterilm kıymetlerle 
2811/938 Cuma gQ'DQ saat t• de aatılacaktır. 

lstetınertn " 7 ,5 pey akçeJerlle Kartal llalmtldQrıyetinde 
satıs komllyonuna mtıracaatıan nan olunur. (101) 

İnhisarlar U. Müdürlüğünden: . 

Cibali fabrikuuıda mevcud c713• adet bot kola çuvallan 28/1/938 Cuma &ü
nüne rastlıyan saat -19- da pazarlıkla satılacaktır. 

İsteklilerin D)Alı her gün Clbalt Fabrikasında görebileeekleri ve pazarlık için 
% 15 teminat paralarıyla bb'likte muayJell Jiln Ye' ıaatte Kabatapa Levazuııa 

P A S 1 F 

• • • • • • Sermaye • • • 
lhtival A~ • • • • • • • 

• 
Adt ve fevbllde 
Buaısf . • • • 

. • . 1 2.lO.'S.172,40 
4.516.007,10 . . . . . ____ .....__ • • • • • 

• • • 

f'eclaoiiltlelı: Banlınollar ı 

Derubde edilen evrakl nakdi,. • • • 
Kanuna 1 w 1 inci aMıddeJerlne tn· 
flkan hazine tarafmclan ftld tedlJat . 

Deruhde edf. evrakı nakch~ baldym. 
ltarşıhğı tamamen altın olarak Ulve-
ten tedavüle vazedilen · 
Reeskont mukabili Hlveten ted. vazd. 

l l~. 748.563,-

14..372.2"1'7,-

15.000.000,-. 

6.821.180,10 

• 

1

144.3'78.288,-

19.000.000,-
13.000.000,--· 176.376.288,-

13.401.319,65 Tiirlı Liraı Mntlafllıı , 
D8ois T aaltlaiitlatı ı 

Altına tahvW kabil dövtzler • • • • 1 
~r dövizler ve alacakh kllrfnı ba· UJ48,92 
L. 24.541.594,08 
.. t~lt>rl • • • • • • • • • • • • ------

Mahletil ı 

2 Mart 1933 tarihf,,den ltiharent 
f ,ı~"nto haddi % Sl Altın üzerine avanı % 4f 

24.543.242,98 

99.810.469,49 

1 335. 752.658,22 

Satış illnı 
lstanbul Dördüncü icra Memurlufundan: 

Ali Haydar tarafından Vakıf Paralar İdaresinden 23591 ikraz numaı 
alınan paraya mukabil birinci derecede ipottk gösterilmif olup borcun ~ 
mesinden dolayı satılmasına karar verilen ve tamamına yeminli üç ehlı vuKul 
tarafından 1202 lira 50 kuruş kıymet tak dlr edilmit olan Zeyrekde, Molla Zeyrek 
mahallesinin Fenerci çıkmazı sakalında eski 4 mükerrer, yeni 8 numaralı, bir 
taraflı Mürfide menzili, bir tarafı Nazil bahçeıl, bir tarafı Mahmud bahçesi, ltfr 
tarafı Çıkmaz sokak ile çevrili ve müşterek kuyusu bulunan bir hanenin evsaf 
ve mesahası aşağıda yazılıdır: 

Zemin kat: Zemini,karasiman döşeli, içinde iki gömülü küpü bulunan bir tqlıt, 
bir oda, bir dolab, kırmızı çini döşeli iki merdiven altını havi mutfak. 

Birinci ka: Camek1n bölmeli bir sofa üzerinde ild oda, bir heli, bir dolab w 
çinko döşeli bir gus8lhaneden ibarettir. 

lkhtd Jccıt: Birbıcl bbn IJIÜ olup yalnız tavanlar bamkhr. 
Bahçede: İki ldimilrlilk, •ilfterek. bir kuyu ve bir taç qaç vardır. 

\ 

Umumi nıa/t: GaJrimenkul Çıkmaz sokaktadır. Cephesine tesadflf eden Çıi
maz sokak kJ8lm tahta~e ile bpanmış ve burada bir asma çardalı yapıbmf 
Jse de kol'llfUDun hakkı milnını vardır. Ve elyevm kallanilnıaktad. B&ıa ahpp 
olup· haricen ap w dahilen tavan ve kapılan yağlı boyalıdır. içinde elekt?K 
mevcuttur. 

Me&ahczft: Tamamı 71 metre murabbaı olup bunun 3' metre murabbaı bina 
bakiyesi bahçedir • 

Yukanda hudud, nal ve mesahası yuıh gayrimenkulün tamamı açık arttır • 
maya konmut olup 23/2/938 tarihine ruthyaıı Çarpmba günü saat 14 deıı 16,. 
kadar Yeni Postahane binuınclaJd dairemizde açık arttırma ile satılacaktır. 

Arttırma bedeli muhammen kıJJDetin % '15 ini bulduğu takdirde gayrimenkul 
en çok arttıranm üzerine lhal. edilecek. abi takdirde en son arttıranm taahhil· 
dil baki kalmak tlzere arttırma on bet gün müddetle temdit edilerek 10/3/m 
tarihine rastlıyan Perfembe gilnü saat 14 den 16 ya kadar gene dairemizde ildncl 
açık arttırmuı yapılacak ve bu ikinci artırmada da arttırma bedeli muham
men kıymetin ~ 75 ini bulmazsa borç, 2280 numaralı kanun hükümlerine JÖN 
bet müsavi taksitte ödenmek iiıere tecil edilecektir. 

Satış peşindir. Taliplerin arttırmaya girmezden evvel muhamm n kıymetin 
"7,5 u nisbeünde pek akçesi vermeleri veya millt bir banbnm teminat mek
tubunu ibraz etmeleri lazımdır. 

Birikmiş vergilerle belediyeye ait ten viriye, tanzffiye ve dellaliye resimleri 
ve vakıf icaresi satış bedelinden tenzil edilir. 20 senelik taviz bedeli müşteriye 
aittir. 

2004 numaralı icra ve iflls kanununun 126 ncı maddesinin 4 üncü fıkrasınca, 
bu gayrimenkul üzerinde ipotekli alacaklılar ile diğer allkadaranın ve irtifalc 
hakkı sahiplerinin bu haklaruu ve hususile faiz ve masrafa dair olan iddialannı, 
bu ilanın neşri tarihinden itibaren 20 gün içinde evrakı müsbitelerile bildirme
leri icap eder. Abi halde haklan tapu sicilile sabit olmadıkça satış bedelinin 
paylafmasmdan ha~ kalacaklan ve daha fazla malumat almak istlyenlerin 
~/1/1938 Wibinden itibaren herkeain ı örebilmeai için açık bulunduru lacall 
ô1a arttanna prtnua.oe ta'l41 nU111 aN!ı donama nrilrRcaatlan illn olu-

• 
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SOM POSTA 

Dla1a mewaddl gıdal· 

1eıl 1r•uada ıa lllJllE 
mlkataoa zafer nııa· 

••111, dlplom lloalr 
we altın madaı,a11 
llızaaaa ve ba ıa
retıe blrlncuııı 

ldllı•ırıa tudlll ...... 

-

Vitamin. a ori, Gıda, a 
Pirinç, Yulaf, Mercimek, ... Buğday; irmik, Patates; Mısır, Türlü Bezelye, Badem, 

Çavdar Özü Unlarını Çocuklarınıza Yediriniz. 
Allahın yarattığı saf hububaUaa alınan Titamini ve kalorisi, kuvvet gıdaiyesi çok olan Hasan Özlü Unlarına dok

torunuz şahadet eder ki, hayatın " tabiatin en mugaddi ve ed mükemmel gıdasıdır. Hasan Özlü Unları Çocukları
nıza tam afiyet temin eder. Neşvünemalanna yardım eden. Onları çabuk büyütür. Neş'el:i, tombul, hastalıksız ya
par. Hasan Özlü unlarile çok leziz muhallebi ve çorba ve yemek yapılır. Mutlaka H A S A N markasına dikkat. 

NEZLE G • p -1 

Sa,, diş ve bütün ağrılardan sizi kurtaracak yegane ilaç 

Uykusuzluk, ••abl ökaU
rUkler, ••abl zayıfhk, ba' 
ve Y•rmm b•• aırıaı, ba, 
dönmesi, b•rgınhk, ç•r
pıntı ve sinirden Heri 
&•len bUU.1• rahataızhklara 
iyi eder. 

Bu bir fennt haklk1ıttlr k1 : 

•IEM PBBTIV 
Cildi temizler, pUrOzsnz ve 

gergin tutar. 
Buruşukluklan giderjr, tabit 
gtızelliğl muhafaza eder. 

;=-- - ~ 

1Ian Tarif em iz 1 
Birinci aahile 400 kuruı 
ikinci aah:le 25(i )) 

Üçüncü tahi!e 200 )) 

Dördüncü ıahile 100 )) 

J' 6ahileler 60 )) 

Son .ahile 40 )) 

Neşriyat Müdürü: Selim Ragıp Emeç 

SAHİBLEBİ· /J. Ragıp EMEÇ • 
• A. E1.."Tem UŞAKLIGIL 

Kırıklık, esnemek ve rabav 
Hastalıklann piştandır, fakat onlan 

Radyolin müesseselerince 
ve Türk kimyevi müstaltllll'I .. 
rnuvaffaklarından biri o10 
ki vücudü nezle, grip, hl'ınl...., 
lıklarına karşı kale lfbl 
eder, harareti süratle 

bütün •lnlan aeııı-

İ C a b ı n da günde 3 k•t• alınabtllr. 
Taklidlerinden sakınınız ve her yerde 

G R 1 P 1 N isteyiniz. 

BAK ER 

Baker'in mevsim sonu satışı her 11• 
sabırsızlıkla beklenilen bir ·hadisedir. 

~ 

85 ıcncdenberi namı yükıclen bu mücuesede en iyi -naı11111 

yüksek kaliteyi bulabilirsiniz. 

Mevsim sonu satışı 1711198 den 15121 
kadar devam edecektir. 

iç Ye dıt buur memelerinde, buur memelerinin 
iltihaplarında, cerilıatlenmif fiatüllcrde, kanayan h.-r 
melcrinin tcdavi.uıde daima muvaffakiyctle pfayı temla 

MEYVA TUZ 

bilmeıi mümkün deiildir. 
ıızhğı, mide yanmalanm, 

rini ve muannid inkıbazlan 

Ağız kokusunu izale «ecl•· 
hayatın İntizamaızhklanm • 

ıurette ıılab ve inaana 

canlılık bahteder. 
INGILIZ KANZUK E 

BEYOCLU. ISTANBUL 

CAFER Müshil Şeke 
Tesiri kat'ı, içimi kolay 

en iyi müshil t•k 
Biltimum eczanelerde bulunur. 41111-1! 


