
~ansız generallerinin beyannamesi: 

,.' Fransızlar, dikkati 
AlmanY.a miistemleke 
ıı,!ılırsa harb sıkar'" 

11: Fransız gazetesi bağırıyor: " Fransız -····-··;-···-·;-··-· • 
tıo1t~90n.ausuerile komihıistlerı yalnız bir Nazı il deri en 

ı·llal'fs 26 ada birleşiyorlar: Alman düşmanlığı,, 
bt~Ü. but; Fransıı müstemlekeler ens- harb imkan ve vasıtalarını vermek ola - a r as 1 n da ı• ht ı• • a f 
t tneraı Go n Fransız milletine hitaben cağına halkı iknaa davet olunmaktadır. 1 
'"'1ca , uraud' B . . 
Ilı ıuı \re d'ğ u~, erenger'in, amiral Paris 26 - De Kerillıs, Epoqut ıaze -
llaın l'fcaıhun ~er hır çok tanınmış Fran- tesinde Humanite'nin bir yazısma tel - Müfritler Alman kadınlarile 
)' ede, büttı zası ile neşrettiği beyan - mih ederek diyor ki: . . •• 
.eı~dan. itib n Fransız münevverlerini Fransız nasyonalistlesrile komünıstıen munasebette bulunan Ya-
~:ıan Ztı.üst aren faali3 ete geçmeğe ve arasında tek bir temas noktası vardır. 0 hudilerin idamını istiyorlar 

l.?tde bun.~leke taleblerinin is'afı tak- da, müşterek Alman düşmanhğıdır. 
'~~ınanyaya en müdhiş (A.A.) Londrada çıkan lVI --.-................... -................... .Sandey Ekspres. 

~kteblerde sıkı disiplin 1~~=:~tr~;:;;~ 
ısteyenler haklı mı? ~~~~:~ıı:~:~ 

~Münevverler arasmda bir anket r~:5I?:~K;:i _ 1uliu• s~~h .. 
aru~ bir saylav Eskı" bir muallim Genç bir hoca rir, ve Hitler, Göring, ve Göbbelale diğer 

dly Nazi liderlerinin şiddetli bir mücadeleye 
a.. or kı· · d" k" d" k" ~Qr<lltoiQ •. • ıy-0r 1: ıyor 1: gir~tiğini ifade eder. Bir müddett'mbe-
oeı duı. l d M L bl • • • ridir, Streicher, Btlldur 'Von Schirach ve 

er biıdeh·"'en ta e - Dünyanın en sert or u· eRte ere ı.zınaız ce • (Deva.mı 2 inci sayfada) 
l>eclQg •• ı tercüme larında olduğu kadar .zası değil, aileleTB fO -

0,°1ırıi11 kurban. ıiddetli disipline cuk terbiyesi sokmak Londraya gidecek 
.\rıtad "1Qf!Qrdır. taraftarım. lazımdır. 

Sabah a~U:tıız 13~ --------~, heyet dün 
~it a) SUt Urhan Cahid, (Sabahtan 1 r ' 
~tebıerde u~~na. yazdığı yazılarda yeni bir hadise 1 Ankaradan ayrıldı 
"llııa 2nu"t 

61~ bır inzibat tesisi lü -
'-tıı... eadd'd 

l:'tı11~•ınuriYet 
1 
•• defalar işaret etli. • b 

~a Us l-iadi a retıkim:zın başmuharriri Cey handa bır mekte 
te~1teınas et~ bir iki gündür bu mev - talebesi arkadaşını vurdu 
~ltttuı attı ekte, mekteblerde maddi Ceyhan, 26 (Hususi> _ Burada iki 

13 edir. ırılınası icab ettiğini söyle- ınekteb talebesi arasında müemf bir 
aşlta b· k Ud fııaJcaı . ır refik' . hadise olmuş, aynı sınıfta o uyBD ta-

~~ esıni SU't 1~ız Yunus Nadinin bu Iebedcn birl, dıterlnl iki tarafı keskln 
t.... sol"?nuı:tuıre·fsır etmiş, kendisine §U bir bıçakla sol böğründen yarala1111ftır. 
"'Ai "I Yaralanan talebe Cumhuriyet ilk oku-

~lq ektcbı · la beşinci sınıf talebelerinden 179 numa-
\> ~il Yerııderlmızde dayak, falaka cc - ralı Nuridir. Yaralıyan talebe de aynı 
h~ ~ ~adı en lTı.i başlı yalım? ınektebden n aynı sınıftan GaılcUr. 
\>e~ iotiitıen 'f~u .sual karşısında, müp- Gazi de, Nuri de öğle yemetlıı• çık-

' e~ lU~ı.ı ... ıkrın_e daha fazla vüzuh mışlardır. Avdcttc Gazi çorabının kon-
L · l) ... ,Un his cu arasına saldııdığı iki tarafı kesldn bir 
~ ayak u sedcrek diyor ki: bı~afı çıkarmış, Norhıln sol bötrüne 
t~~la.'llıadd

1

i ~edreselere yaraşır... Ve saplamış ve kaçmıştır. Nurlnin yarası a-
~l~e tı. kasted~za~ tabirile, izinsiz gibi ğırdır. ilk tedavisi yapılır yapılmaz Ada-

li lijll.ını 1Yorurn. Onların iade e _ na:va sevkedilmlş ve Adana hastanesine 
(l)~tJ,. unu ortaya koyuyorum! yatırılmıştır. Carih bir müddet sonra ya-

l""'-~ ... nıı 6 kalanmıştır. - Selçuk 
.... --.......:: ıncı sayfada) 

toptan fiab .,.,,..j 
S Lira 

Perakende fiab ,,_ . .; 
10 Lira 

lş Bankası umum müdürü Muammer Erif 
Ankara 26 (Husust) - Türkiye İş 

Bankası umum müdürü Muammer Eri~ 
ile Etibank umum müdilrü İlhami Nafiz 
P.amir Lonciraya gitmek üzere §ehrimiz
den a}Tılmışlardır. Heyet istasyonda gü
zide bir kalabalık tarafından uğurlan -
mıştır. Muammer Erişe İş Bankasının ma 
ıt tedkikler servisi müdürü Hazım Atıf 
Kuyucak refakat etmektedir. 

(Devamı 13 üncil sayfada) 

Türk parasının kıymetini 
koruma kararnamesi 

neşredildi 
Ankara, 26 (Hususi) - Türk parası 

kıymetini koruma hakkındaki 12 nu
maralı kararnameye ek olan yeni karar
name neşredildi. 12 numaral.ı kararname 
ile memlekette satdlması lazım gelen 
dövizlerden yeni kararname mucibin
ce Maliye Vekaletinin müsaadesi ile 
haricden tahvil mübayaasında istimal 
edilebilecek olanlardan ihracat emtia-

Devcımı 3 üncü sayfa.da) 

[Bugün y 

İdare işleri telefonu: 20203 Fiatı & kUl11f 

PARIS SÖYLUYO • 
• 

"Fransa, Türkiye ile 
mutlak uyuşacaktır!,, 

Rüşdü Aras dün Cenevrede Delbos 
ve Eden ile görüştü 

Paris radyosunun dün gece sabaha karşı verdiği 
malumat: .. Hatay seçim nizamnamesi ihtilafı ortadan 
ka\kacakhr. Delboa daha şimdiden Türk tezinin 

bazı noktalannı kabul etmiştir,. 

Rilşdt1. Aras (sağda başta.), Mitl etler Cemiyeti konseyinin eski 
toplantılannd an bir.inde 

r 
Parls 27 (Hususi) - Parb radyosu bu Türkiye Hariciye Vekili 'lUişd{l 'Aru,. 

gece saat birden sonra yaptığı havadis Hatayda yapılacak olan seçime aid ni • 
neşriyatı sırasında şunları bildirmiıtir: (Devamı 2 inci sayfada) 

a·ır Berut gazetesinin " Son Posta ,, ya 
hücumu karşısında bir kaç açık söz 

Müstemlekeci baylar, 
bizimle uğraşmayın! 

Bu defa karşınızda Tayfur beylerin, Kel Hakkıların, 
Tek Bıyıkların küçük çeteleri değil, yekpare bir millet 
varlığının " Hürriyet ve lsti~lal ,, diye yükselen 

temiz, asri ve milli avazesi vardır 

-- Türkiyeyi çetecilikle itham eden, hakikat ıt Dtnat kendisi bir çete olan (L'Oılent) 
ıazete.lnln bqlıtı 

Berutta çıkan L'Orient gazetesi ı• -ı diye bir makale yazmış, sonra da bu ma .. 
çenlerde cÇetecilik başıarnak üzere mi?• (Devamı 11 inci nyfada) 

Son Posla da bugün 

.. n anm en büyük ope ar ünün 
hari u /\de maceraları 

Londranın en mefhur operatörü Timürlenk ahfadından olan bir aile
nin son fOcuğudur ve ilk ameliyatını operatörlüğün ne demek oldu
ğunu dahi bilmediği 11ünlerde bir arkadaıının üzerinde çakısı ile 
yapmıı, arkadaıını ölümden kurtarmııtır. Hayatı hayret ve ibretle 
okunacak bir çok maceralarla 11eçmlıtir. Londra gazeteleri §imdi bu 

maceralar.ı kahramanının ağzı ndan anlatmaktadırlar. 

Bug8D 7 ncl sayfada okuywıuz ı 



2 Sayfa SON POSTA ,.--,....;... ___________ , 
Her gün Resimli Makale: IC Kafa bir demirgolu katarı gibidir. X 

Milletler Cemiyeti 
Huzurunda davamızın 
ikinci celsesi 

Yazan; Muhittin Blrı• 

M illetler Cemiyetı, Hatay dava
Sl hakkında yeniden bir karar 

wrmeğe davet edilmi,' bulunuyor... Dr. 
Aras bu davayı müdafaa etmek uzere 
Cenevreye gitti. Ümid edelim ki o, mü
dafaasında, şimdiye kadar olduğu gibi 
muvaffak olacak, Milletler Cemiyeti de 
hakka, adalete, insaf ve samimiyete uy
gun kararlar vermeğe kadir olduğunu 

:isbat edecektir. 

* Davamız JUdur: Hatay hakkında Mil-
letler Cemiyetinin verdıği kararın tat
bikatın kararında, Fransaıun müstemle
keci unsuru. bu kararın ruhuna tama
men muhalif olan bir yol tuttu. Müstem
lekeciler istiyorlar ki Hatay müstakil ol
tun, fakat, gene müstemlekccilerin ida
releri ve hakimiyetleri altınd:ı kalsın. 
Müstemleke nizamı oracia herkesi bir 
ekalliyet halinde tutsun ve herkesle, ay
n ayn, birer ekalliyet unsuru olarak oy
nasın. Büyük bir ekalliyet, öteki unsur
Jann hepsinin yekfuıunu karşılıyan bir 
ekalliyet, fakat, Türk unsuru da bu e
kalliyetlerden biri olmaktan başka bir 
nizam altında bulunmasın. İşte Fransız 
müstemlekecilerinirı Hatay nizamını 
tatbik sahasında kullandıkları usullerin 
tuttuğu yol, varmak istediği netice bun
dan ibarettir. 

Bır adam tas:ıVYVr ediniz ki sabahleyin işinin başına he
nüz geldiği ve daha hiçbir i§Ie meşgul olmadığı halde asa
bidir, ondan bahsederken: 

İnaanm dimağında tıpkı Wr demiryolu btannda 
olduğu gibi muhtelif hücreler vardır, her biri 
bir vazife yapar. Birinin vazifeai ctiierininkine tedahül et
tıği zaman kafada ihtilal var, demektir. Kafanıu ihtilAlden 
kurtarmak :Sterscni2' bir meseleJi Ditirdiğiniz Jam&R bfa
nızın ona nıd kompartımanını kapa}'IDJ.Z ve ikinci bir mese
leye başla<.lığınız zaman birincisin.ia tesiri.Ai unutunuz. 

- Bugülı sinirleri ütündedir, deyip geçeriz. Bu gibi adam
lar hayatlarının .muhtelif safhalarını yekdiğerine karıştıran 
insanlardır. Evinde nya sokakta bir §eye kwnıştır, kızgın
lı~ı devam f't~ktedir. 

( sez -
ARASINDA 

Ateşte yanmadan dansı • 
Eden güzel lıız HERCUN BiR FIKRA . , 

Pirede yakalanan 
Acaib bir baldı 

) 
Halbuki, biz buna razı değiliz. Razı o

lamayız ve hatta, açık kelimesile söyli
yelim, müsaade de edemeyiz. Biz diyo
ruz ki: cHatay Hatay'lılarındır. Hataylı
larm olacaktır ve Halayda ne Türkiye
nin, ne de Suriyenin ve ne de, Hatayın 
tamamen yabancısı olan Fransanın hük
ınü geçecektir. Hatayda büyük b!r ekse
riyeti haiz olan Türk unsuru, Hatayın 

diğer ekalliyetlerile anlaşıp Hatayı, bil
tün sakinlerinin refah ve saadetleri na
mına, onlarla birlikte idare edebilecek 
bir idarenin ve nizamın zamini olabile
cek derecede kuvvetli ve medenidir. 
Fransız müstemlekecilerin1 müstemleke 
menfaatleri namına, bu iş~ müdahale 
edip durmalarına ne mahal, ne lüzum ve Tunuslu bir baba ile Hindli bir ana-
ne de sebeb vardır.> nın sulbünden doğan Koringa Londra * sirklerinde yaptığı :numaraları halkı he-

Hukuku ifadeden, dip1omatil~ ve siy:ısi yecandan heyecana düşürmektedir. Genç, 
t ..+. ·· - kte d n etmekte Iu-formüllerden soyduğurr.uz zaman, dava- .kız, a e'll"'" yurume • a s • 

mızın mana ve mahiyeti bundan iba- .rık camlar üzerine sırtüstü kendini at -
rettir. makta, keskin bir kılıcın üzerinde ya • 

Milletler Cemiyetinin bünyesine, üs- tarken, göbeğine konulmuş olan bir taşı, 
tünde oturduğu temellere ve cebinde ta- keser ve balyozlarla dövdürmekte, tim
ııdığı kanunun kelime:.ine ve ruhuna ba- sahlan, kartalları vyutmaktadır. 
kıldığı zaman da bu dava sade haklı Çc- Genç kız: 
ğil, tabiidir. Biz bu tabii hakkın zaruri c- Bütün b.mlan irademin sayesin-
neticelerini görmek üzere, tabii 01.iuğu de yapıyorum. Et yemem, Günde bir ö
kadar da zaruri olan müdafaa vazifemizi 

ğün yemek yerim, hep sebze ile geçini -
yapıyoruz. Neticeyi de şu günlerde gö-

:im, meyva severim, bir kere oLc:un si • 
receğiz: Ya Hitler, Mussol:nı ve onlarla 

1 gara içmiş değilim. Daima su ve imon beraber olanların dediklerı doğrudur; 
bu takdirde Milletler Cemiyeti, yalnız suyu içerim. Beni yaşatan, irademi kuv-
bazı memleketlerin menfaatlerinden vetlendiren limondur> demekt~dir. 
mülhem olan hususi bir teşekkül dC'mr-k- cEvlenecek misiniz?. sualine karşı da: 
tir; yahud da, dünyada yaşıyan mi!letle- c- Allah göstermesin. Evlenmek mi?. 
rin tabii haklarını zaruri neticelerine Yedi ceddime tövbe .. hem vaktim de 
bağlamıya taraftar olan bir hak ve a.:fa- yok. Sonra işim var. İrademi bir erkeğe 
Jet müessesesidir. Cen'?vre teşekkülünün bağlıyamam. Bağlarsam vücudümü, ve 
bu iki esastan hangisine daha bağlı ~l- hayvanlan nasıl kendime raınedebili -
duğunu gösterecek alametleri, bugünler
de konseyin vereceği karardan anlayıp 
hareketimizi ona göre tanzim edeceğiz. 

* 

rim» diye cevab yermektedir. - .. .. ... ___ , 
sını, bir türlü Paristeki g~niş görüşlü 

eıtoritenin emri altına girmiyen mü!';tem
lekecilerin Hatayı oyuncak gibi kullan
malarını tecviz edem:?yiz. Bunun hari
cinde her şeyi yaparız ve her şeyi kabul 
ederiz. 

İşte bugünlerde bu rneseleyı de anla
mış olacağız. Fransa Berut gibi mi dü
şünüyor? Onun gibi •füsünmiyeıı Fransa 
oraya söz geçirmeğ~ karar vnmiş 

midir? Konsey içtimaı esnasında bu me
sele tamamen aydınlanacakttl'. 

Sarahat, vuzuhsuzluktan ve mübl1emi
yetten, her yerde ve her zaman iyidir. 

}.foh "Uir. Birqen 

Yolda mı? 
Şeir Err~t Kırkağaçt!I kaymakam

kft v.liden hiç hoılanmazmı~. Bir 
güft ke.ciisiM : 

- VClli, tl~ler, teJtite çıJc1nı1, ka
zay. t&ğnya~ •• 

Erref SOTmU§: 

- Yolda mı? 

« * 
R esmini gördüğünüz 
Artisti tanıdınız mı? 

Bu yağlı boya resim, sinema dün -
yasının tanınmış yıldızlarından birine 
aiddir. Resmi yapan meşhur Macar 
ressamı Pogany'dir. Fakat işin can a -
!acak noktası şudur: Hollywood yıldı· 

zı, resmin kendisine benzemediğini id

Pirenin ~ limanı mevkfinde şiın
diye kadar be denizlerde hiç görülme· 
miş o1an bir balık avlanmıştır. 

Balıkçılık lleminde cOrtagoriscus 
Olsar.gus» ismi verilen bu cins balık e
sasen pek ender olarak denizlerde gö -
rülmektedir. Nasılsa yolunu şaşırıp 
Türk limanında tutulan bu balığın a -
ğırlığ1 üç kilo 200 gramdır ve sağ ola • 
rak elde edilmiştir. Resimde de görül
düğii üzere bu garib balığın gözleri 
vücudünün arka kısmındadır. Kuyruğu 
yoktur. B~ tarafında kanad gibi iki 
kemikli çıkıMı vardır. 

Dünyanın en zeki 
maymunu öldü 

İngilizler, hemcinsinin en zekisi sayı
lan Mok ismindeki gorilin ölümünd<•n 
dolayı hissettikleri teessürden bela kur
tulamamışlardır. Hastalığın seyri her
gün Londra hayvanat bahçesi müdürlü
ğü vasıtasile raporlarla halka bildirili
yordu. Ölümü de ayni şekilde ilin edil
miştir. Mokun cesedine! yapılan otopside 
gorilin böbrek hastalığından öldüğü an
laşılmıştır. 

Bu zeki gorilin dimağı da tedkik için 
Oksfort Üniversitesine gönderilmiştir. 

İngiliz gazeteleri Mokun vefatını in
taç eden hastalık hakkmda cpek yakın
da> mufassal raporlar neşredileceğini 

yazıyorlar. 

dia ederek 700 İngiliz lirası olan üc - Silah fabrikalarının karları 
reti vermek istememekte, ressam da, gitgide artıyor 

mahkeme yolile alacağını istemekte - Essen'deki Krupp silah fabrikası • 
dir. nın senelik raporlarına göre bu sene 

Şiındi sizi hakem tayin ediyoruz: gayrisafi kar, yüzde l 1 nisbetinde ar -
Artisti tanıyor musunuz? Resim haki- tarak 26 milyon üç yüz elli bin İngiliz 
katen ona benziyor mu, benzemiyor iirasına baliğ olmuştur. Safi kar da 
mu? bir milyon '400 bin İngiliz lirasıdır. 

Resim, Constance Bennelte'i gös - Hisseler de yüzde 4 den beşe çık -
teriyor. nııştır. 

İSTER İNAN, İSTER İNANMA! 

Biliriz ki Cenevrenın vereceği karar, 
orada hakim o!an umumi nizamdan ve 
umumi ruhtan ziyade Fransauın alacağı 
tavra da bağlıdır. Şimd:ye kadar daima 
gördük ki Paris başka türlü söylüyor, 
.Berut başka türlü yapıyor. Parise göre 
Fransa dostumuzdur; Beruld göre Tür
kiye Fransanın düşmanıd1r. Bu iki türlü 
görüş ve iki türlü anlayış, şimdıye ka
dar bizi hayli yormuş ve h:ıtta rencide 
etmiştir. Biz ne Fransanın, ne Suriyenin, 
Be de kimsenin düşman!yız. Biz, millet
ler arasında hak ve adalet fikrinin dos
tuyuz. Kim bu fikrin aleyhinde bulunur 
'ft bu prensipi ihlal eders<?, biz onun kar
psındayız ve o zaman gücümüzür. yetti
li kadar davamızı manen veya maddeter. 
müdafaa ederiz. · 

Dalına tf>krar ettik, ~imdi gene ..Cyli
Jelim: Biz Hatay Türklerinin, dıierleri
lt birlikte refah ve saadetlerim istiyo
naz. Suriyeyi gücendırmemek, Fransayı 
Jrıocundurmamak için bir takım fedakir· 

Eminönü be!ediyesi yiyecek maddesi satan diikkimlar'ia 
tedkikat yaparken bir yağ ticarethanesinın yalt eritmeye 
ır.ahsus kazanını apteshaneye koyduğunu ve yaİİı:-ıı bu ka
uın içinde aptesh11nede eritmekte olduğunu görmüştür. Ne
tıceyi tahmin tdebilirsiniz: Yağ ticarethanesi kapatılmış, 

sahıbi de mahkemeye verilmiştir. Biz bu haberi okuduktan 

sonra yediğimiz maddelerin en basilinin dahi temiz o!up 

o!madığını düşünmek için kendimizde bir ~ak bulundutuna 

inanıyoruz, !akat ey okuyucu aen: 

... ; Hata ilhakını . 
1 ~TER l NAN, l NAN M Al l STER 

Sözün 

Yazı Çok OIJal• 
Bugiin Konamaılı 

-······ .. ·····-·· ... ~-~ 
Par!s söylüyor 

(Baıtarafı l inci ıayf-) -· 
z~namenin Türk tezine uygun bit~ 
rette tanzimi meselesi hakkında ~ 
öğleden sonra, Fransız hariciye -1' 
Delbos ve İngiliz hariciye nazıtl 
gö~j~ınüştür. . iÇ~ 

l Samı.mi l>ir anlaşma zihnıyetl t1 ~ 
(cereyan eden b~ görüşmelerin ~ ~ 
Ltılafa müncer olacağı muhakk' 

f mutadır. btı-'' 
1 Daha şimdiden Delbosun Türk rı~' 
• ITM!O° tarafından ileri sürülen baıl 
1 t:alan kabul ettiği anlaşılma~~dıt· -~ 
Fra11sız ajansının dün verdiil ~,, 

Cenevre 26 (A.A.) ·- Havas bil~&I 
Fransa hariciye nazın Del~ ~ 

da yapılacak ilk seçim dol~yısil~ 
olan tali müşkülatı en ~dil bır ıi~ 
hareket ederek halletmek üzere ~ 
Hariciye Vekili Rüşdü Arası ~ 
kabul edecektir. Seçim niza d'_ 
tanzim etmiş olan komisyon te~ 
nacak ve Türk ve Fransız ınu is&""~ 
larmın da iştir akile, Ankar~ }4~' 
bazı tadilata tevessül edecektır .• (. t>' 
lenin Ankara ve Paris hükumeti~·&' 
zarında had şeklini zayi edece&ı 
lunmaktadır. 

Paris 26 - Havas bildiriyor: ~ 
Milletler Cemiyeti konseyiıı!Jl ~' 

di içtima devresi rumamesln~ 
deriç meseleler arasında, Hatay ırı 
de vardır. . 

Konsey, Sancaktaki seçim reJ:_.f 
kında Türkiyenin mülahaza ve ih 

1 yıdlarını da müzakere edecektir. "ttll. 
ile uzun müzakerelerden sonra ~ 
run ve Antakya Sancağına ınuh tİt 
verilmesini elde eden Türk hükOtrl~ 
mıntakalarda seçim rejimini haıı~ 
bitaraf eksperler komisyonunun v 5' 
neticelere itiraz etmektedir. Frarı>" f 
Türkiye arasında doğrudan _doJ~tJ , 
pılacak müzakereler neticesınde 

1 
tfc 

sele üzerinde yakında bir anlaptılY 
rılacağı ümid edilmektedir. 

Nazi liderleri 
Arasında ihtilaf 

(Baştarafı 1 inci sayfadll) 

kil A •• ın--ıer. gizli polis tcş atı reısı 1~ ati 
bir kanunun mer'iyete geçirılıp, btıİ 
mensub bir kadınla münasebette. · 
cak olan her hangi bir Y-~~udi11~~ 
edilmesini istiyorlardı. Gonng, klifl 
ve Alınan hariciye nezareti bu te~ ıe 
dişe ile karşılamışlar, ülkede böY 
hükmün tatbiki, başka bir 

0 
memlekette cürüm bile sayıl.rnıY' 
harekete verilen ölüm cezasının 
yayı müşkül bir vaziyete düşür 
söylemişlerdir. Bunun üzerine ilÇ 111 
bir emri vaki yapmak istemişletb·r 
cuma günü Stürmerin fevkalade~~.,dl 
hasını neşretmişlerdir. Bunda ,,t 
!ere müdhiş hücumlar yaprnışlariı 
tahripçilerine idam cezasının ver 
kat'i bir surette istemişlerdır. !\) .,e • 

Gazetenin 16 sayfası resimler, ce1' 
man halkının hislerini tahrik ed; J!i& 
zılarla doldurulmuş, ve bu a:a :ı r' 
lerin meşhur (Kavgam) isimli ese 
parçalar da ilave edilmiştir. P"1 f°. 
·· b ı b ·· b" nüsb•• uzere u unan eş yuz ın 

paganda nezaretinin müdahalesile 
dere edilmiştir. . oı 

Şimdi herkes, üç müfrit lide~ecli'' 
ziyet alacaklarını merak etmek 
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SOH POSTA 

~illetler Cemiyeti dün toplandı 
In~ilizler "Cem:yet yaşıyor, biz yaşa
~ıgını görmek arzusundayız ,, diyorlar 

Sayfa 3 

Kırk senedenberi görülmiyen bir tabiat hadisesi -
Birçok Avrupa şehirleri 

geceyi" kızıl bir gök 
altında geçirdiler 

Şimal fecrinin tesirile Norveçin bir şehrinde geceleyin 
o r talık gündüz gibi aydınlandı 

ne\'re 26 
~t, lton .. _ . (A.A.) - Milletler Cen'i- tinden bahseden Daily Telegraph diyor j Paris 26 (A A.) - Bu sabı1hki Faris 
lt11.... ·-=yı bugü · • 1 ı · ır·"'ııyacaktır .. n ogleden sonra top - ki: gazeteleri, Fransız - ngiliz görüşnıe eıı 

Londra, 26 (A. 
A.) - Dün gece, İn
giltcrenin muhtelif 
yerlerinden, ezcüm
le cenub ve Londra 
m ı n t a k a l a r ı n
dan binlerce kişi, 

hayret içinde, muh
teşem bir şimal fec
ri manzarası gör
müşler ve bir çok 
kimseler gökyüzün
deki bu kızıl renkle
ri, bidayette, muaz
zam bir yangının 
aksi olarak telfıkki 

arı nıurahh · Oğleden evvel saat 11 de Büyük Brıtanya hüküın<'•i, Mılletler ve Mılletlcr Cemiyeti konseyinin toplan-
lltla.n b· ası Adle'nin riyasetınde va- Cemi.vetini'n beynelmilel münasebetler- tısı ile me<:gul olmaktadır. li ır lop} • .,. 

Ce senin nntıda konsey fızalaıı sıya- de hakkın idamesini istiyen devletlerin Epoque gazetesi diyor ki: 
llıes.ııe k Yarın Öğleden sonra aktedil - bir teşekkülü sıfatile yaşadığını görmek cFransa \'e İngiltcrenin, oynanacak bü 

h arar 'V • 
0 

.. gun ennışlerdir. arzusundadır. yük hır rolü vardır. Totaliter devletlerin 
~\.'enoı•ü Y~rnekten sonra murahhaslar Büyük Britanya. gerek paktın tensiki yeni tahriblerinin önüne geçmek içın, 
t ek but"n ıştirakile bir içtima aktede - ve Milletler Cemiyeti mekanizmasının Fransa ve İngilterenin, tereddüd halinde 
da L un d pl 

IJ r İtılaf oınatik meseleler hakkın- daha iyi işlemesi meselesinde, gerek mali bulunanlara yeniden itimad telkın et -
taltcreıerd a varmak gayesile hususi mü- ve iktısadi meselelerde müsbct hareket - melcri lazımdır. Berlin - Roma mıhveri, 

l3u sab e bulunmuşlardır. lerle karşılaşacağına emindir. E::lcn. MH- ancak Paris - Londra mihverinin kendı 
~rı ah Delb R k ~ces . os omanya hariciyı> na- Jetler Cemiyetini kuvvetlendirmekten ıi- uvvetini göstermesi surelile, nötralizc 
~hah Cen:o ile görüşmüştür. Nazır, bu yade zayıf düşürebilecek 1Jfan her türlü edilebilir.,. 
... •nor ıle .vreye gelmesi beklenen Lit - te=bbüse muhalefet gösterecektir. M:l- Peuple diyor ki: 
<ı ' gorij r 
l lrJ qınin p :mıeden evvel Sovyetler Jetler Cemiyeti muvaffakiyclsizliklere cEğer bü~·ük devletler, hnk•katPn Mil-
orı~"'acakt arıs elçisi ile öğleden sonra uğramış olabilir, bununla berabC't" dünya !etler Cemiyetini müdafaa e!mek ve kü-

ır. alakasının merkezi mahiyc:tinı hal5 mu- çük devletleri yeniden bir araya topla -
~rıe 26 llıesele konuşulacak hafaza etmektedir. Milletler Cemiyeti ya- mak niyetinde iseler, bir tek çare vardır 

)eti k.o:re ~6 (A.A.) _ Milletler Cemi- şıyor. Eğer bütün dünya Milletler Cemı- ve o da bu biiyiik dcvle>tlerm siyasetle -
t •rd seyınin . yeli paktının prensibini kabul etmiyecek rini cezri surette değışünne1eri \'e kolek
t ır. l<.ulisı ruznamesınde 26 mesele olurlarsa, yeni bir dünya harbinin önü- tif emniyet sistemine istinad cttirmele -
• ı.ını"-i 

1
:rde Yapılan münakaşalar- "d 

fıı. -ı.ı a :ı.k 1 ne geçmek ihtimalleri ortadan kalkae3k - rı ir. Aksi takdirde ayrılık muhakkak -
•- tıun •~- ·a, talyan imparatorlu -
... ı.. OQLlınrn~s ı tır.:ıt tır. 

1\1 \ra-,:Yet " ı, . spanya ve Uzakssark- E tiltb ... v ..... Manchester Guardian gazetesi de, şöy- renouvelle diyor ki: 
a}i n k e .ı.vıılletler Cemiyetinin is- T ı 

'ıek o taları .. le yazıyor: Siyasetin kısır ka lciığı se~c - c ota iter devletlerin fena niyetleri -
l:dir uzerinde temerküz et- lerde Milletler Cemiyetini;? düşen vazife nin tahakkuk etmesine mani olabilecek 
lrı:iJiı kendi prensiblerine sadık kaimaktır. Mil- yegane şey, Mılletler Cemiyeti ınüesse -

londra 26 gazetelerinin ııeşriyatı letler Cemiyeti başaramıyacağı jşlerc gi- sesinin esasını teşkil eden milletler ara-
ç~) -M;Hetler Ccmiyc - rişerck bir felaket doj!urmam2bdır. sındaki tcsanüddür .• . l ..................................................................... !!;:••······· 
ın iler Nankini yenidenl Habeşistanda 

eylemişlerdir. 

Bu şimal fecri, 
Ş!maZ fecri 

Avrupanın diğer birçok mıntakalat·ın- zı köylerde büyük heyecan doğurmuş 
dan da görünmü:ıtür. Reuterin Viyana ve bu heyecan ancak fecrin gökyüzün-' 
ve İsviçredcki muhabirleri, geceleyin den silinmesi üzerine ortadan kalkmış· 

llitsadhanemiz ııe diyor? 
gökyüzünde birdenbire kızıl bir ışık tır. 
peyda olduğunu ve dağ tepelerini ta
mamile aydınlattıgmı bildirmektedir Ş imal fecri hadisesi hakkında rasad

h ·me müdürü Fatin ile görüştük. Bize ler. 
Norveçte şu malumatı verdi: 

Oc;lo, 26 (A.A.) - Geniş şimal fecri, - Fecri şimali dediğimiz hadise ku-
dün ak~am bütün Cenubi Norveç'den tuh tal'aflarmda mütemadiyen görülür 
görülmüştür. Telemark eyaletindeki Ha\ ayi nesimi içiooe yüz kilometrenio 
Rjuk:m şehri bilhassa birkaç saat tıpkı fevkinde husule gelen bir elE;ktrik ha· 
gündüz imiş gibi, aydınlık olmuştur. disesidir. 

it~lyada H~dise elektrikle alakadardır. Bu 
Todno, 26 (A.A.) - Şimal fecri, To- hfıdi'ieyi gören memleketler, 55-60 arz 

rino, Aosta, Sinerolo ve Vametellina· derecesi üzerinde olan yerlerdir. 
da, Bormco'da görünmüş ve gökyüzü Fakat bu sefer -45-46 arz derecesi Ü· 
bir s<lat kıpkızıl kalmıştır. zerinde bulunan memleketler de bunu 

Portckizde görmüşlerdir. Şu halde hadise bu sene hoınbardıman ettiler muharebeler 
Japonlar Tiyentsinde mukavemete maruz kaldılar 

L Ye merkezden dört fırkalık kuvvet iste iler 
'ndıcı 2 

~·!·nde "w 6 ~~ususi) - Yangsc nehri 

1 

yoyu endişeye düşürdüğünü gösteren I 
Londradaki Habeş 

sefaretinin neşrettiği 
beyanname 

Lizbon, 2 6 'A.A.) - 40 seneden beri için fevkalcidedir. 35-40 seneden beri 
ilk defa olarak dün akşam güneşin bat- bu hfıdise kaydedilmemiştir. Nadir biı 
masından sonra, m ükemmel bir şimal h adised ir. Bizim memleketimizde gö

. focri görülmüştür. Hadise, b ilhassa ba- rülerne1. 

" tr dağın iş u ~.n~n civarında bulunan ntühim de!iller \ardır. 
t etıcrj ara ga}ı ıçın, Çin \'C Japon kuv- Japonların ümid ettiklerinden fazla 
e~an etnı:~~da. kanlı bir çarpışma ce- mukavemete maruz kaldıkları anlaşıl-

ı · n .. ~er ta edır. maktadır. inanılır bir kaynaktan alı-
l~e buıu raftan, halen Japonların c- :nan malumata göre, Matsui, Tokyodan 1 
,ın 1ie bu~an e~ki Çin payitahtı Nan- dört fırka daha kuvvet istemiştir. 

an bornb n Çın tayyareleri tarafın- Çinliler 300 bin asker tah~id ettiler j .,! tnbar~rdunan ~dil~işlir. Hankeu, 26 (A.A.) - H~s~~eu-Haiç-
~ e kara ~an netıcesınde Japon tay- bu 1.ölgcsinde beklenen buyuk muha- ı 

eJ 0n ta~gfilıı biiyük hasara uğramış rebc için Çinlilcı· 300 bin kişi tahşid et- ' 
ı · .aPonıar are tahrib edilmiştir. mişlcrdir. Çin hükumeti bu muhare -
ıltı.i Utişilnn~uhacim tayyarelerden bi- bey! hayati ve kat'i ehemmiyeti haiz o-
aJ)orıı,t tn uşıerdir. ' larak telfıkki etmektedir. 1 

~0~il:ıghay tı~aveınete maruz kahyorlar Şa.nghay, 26 (A.A.) - Senenin ba-
l~'. demir;. 

6 
(A.A.) - Tientsin-Pu- ~ındanberi Şanghay sokak1armda ek~ 

det'llin ile ?1
U boyunca Japon kuvvet- serLi hastalıktan, açlıktan ve susuzluk-

ltetıbel'i rı .. ~reketıerinde jjr müd- tan ölenlerden ibaret olmak üzere on 

Londra, 26 (A.A.) - Londrada
ki Habe~ sefareti, bugün neşretmiş 
olduğu bir beyannamede son iki ay 
Zdrfında İtalyanlar ile İtalyanların 
hizrr.etindeki Afrikalıların altı bin 
kadar telefat vermiş oldukları iddia 
ediimektcdir. Habe~lerin uğramış 
ol~~klaıı zayiat da yüksektir. 

Beyannamede Habeşistanın şi
ır.alinde ve şimali garbisindc muha
rebelerin devam etmekte olduğu ve 
o havalide İtalyanların kaybedilmiş 
mevzileri istirdad için yapmış ol
dukları t~ebbüslerin ancak rnm·ak
kat bir muyaffakiyetle neticelen
miş bulunduğu ilave edilmektedir. 

···----------~~--~ Atatürk y eni denizaltı' Sii11eyşde askeri 
Gemilerine ad koyd11 Te.~isat yapılıyor 
Ankara 26 (Hususi) - Yakındn ınş:ıatı K:ıhirc, 26 (AA.) - Sil\·eyş kanalı 

•bitecek olan denizaltı gemilerimize Ata- mıntakasında Mısır hükümeti tarafın

türk, Saldıray, Batıray, Atı i.ay, Yıldıray dan İngiliz ordusu için yapılacak kıs
laların ve diğer askeri inşaatın masrafı 

adlarını vermiştir. 
12 milyon İngiliz lirasına baliğ olacak Atatürkün Başvekile bu hususta yaz-
ve bu arada Süveyş mıntakasında altı 

dıklan rnektub deniz müzesinde saklana- tane de tayyare karargahı yapılacak-
eaktır. 

Evvelki gece gene zelzele oldu 
İstanbul , 26 (A.A.) - Bu gece saat 

beşi 41 dakika 44 saniye geçe kuvvetli 

t!r. 

Mı ıra bir fank taburu gönderiliyor 

Londra, 26 (A.A.) - Röyler ajamı 
nın resmen öğrendiğine göre, Mısırda
ki zıı-hh otomobil mikdan kafi görül 

bir zelzele kaydedilmiştir. Merkez üs- mcd~~.indcn pek yakında oraya bir tank 
si.in ün İstanbuldan mesafesi 1840 ki- taburımun gönderılmesine karar vcril-& goruJen durgunluğun Tok- bin Çinli cesedi birikmiştir. 

l(:lka~ Antantı . Egede feyezan 
L--------------.....: lometre tahmin edilmektedir. mişHr. 

ipekli çorap kontrolu 

l ıı.,ııra~seyı toplantısı Menderes~;hritaştı, Nazilli 
onr 26 (AA 

ditıo:~a.nsının teh·. :> - Balkan Antantı ovası sular altında kaldı 
(j~~'-ıl~ 14 §Ubattırı dolayısiie, B. Stoya-

'1 ~ ır. a Ankaraya harck<:'t e- İzmir 26 (Hususi) - Mendcıcs nehrj, 
llq .. Lz Nazilli köprüsüne yakın bir yerde bir ya-l! "'Ou ..q· 

il ll Sef Jall$tnın notu. rık açmak surctile taşmıştır. Ova tamami-
•caı- er ıs § b . d Z" kl 

lttıtı 11:: olan 
13 

u atta Ankarada topla _ le su altında ır. urram p~mu arı su 
) i bu teh· . alkan Antantı konferansı _ altında kalmıştır. Suların dalıa fazla taş
~! Çtinıaın ırı, 1filletler Cemiyeti konse- masına karşı tedbir alınmaktadır. 

§tir ın tehır· · ·· ll · ı uzerine vukua gel -
~ eıgrad 26 Spor layihası hazırlandı 
ta11~a§\'ekn 13 (A.A.) - Öğrenildiğine gö
~tı}{ı konfer · Stoyadinoviç, Balkan An
~r~<lradan ~.ı_ı.sında bulunduktan sonra 

ada tevak~nerken kısa bir müddet 

~ 31 
inci alaya törenle 

\A ~tznıit 2S6ancak v ii' rildi 
'<\·l\tQ ' (A 
deı-~~ taraf d .A.) - Başkumandan 
le C ış olan ll' an 31 inci alaya gön
~<lht Uttıhuriy s:ncak bugün merasim
tı.liı eddi.n Al e alanında Orgeneral 
laya Vcrntniş~Yln elile alay komuta
~et \:e askeri ~· Merasimde bütün a
b\u ,erkanı, ll'ıekorrıutanlar, vali, hüku· 

~~Ut, lehler ve halk bulun-
"' "<.tllca .. vır teıt gı lesliın 
1İ:tısa . er kaıs alırken, bütün alay, 
ı.. lı ~ a dahi T" k ·11 . . uu. 8<l ' -ı:erefi • ur mı etının 
._ ~C&ğı dil~aınUsu ~e istiklali olan 

~tit ana teslım etmiyeceği-

Ankara 26 (Hususi) - Hi.ikCımct, spor 
teşkilntlarını muntazam bir hale getir
mek maksadile yeni bir li'ı}iha hazır

lamıştır. Kış tatilini müteakip Meclise 
verilecek olan bu layiha hükümlerine 
göre Başvekalete bağlı bir spor başkan
lığı tesis edilecek, valiler ve belediye 
reisleri bulundukları yerlerde başkanlı
ğın birer mümessili addedileceklerdir. 

Müddeiumumiliğe bir 
cinayet ihbar edildi 

Beyoğlunda Kaşkaval sokağında H sa
yılı evde Marikanın yanında oturan 10 
yaşlarında Mandei isminde bir kız tara
fından müddeiumumiliğe bir ihbar ya
pılmıştır. 

Bu ihbara göre dört sene evvel Kalyon
cuda oturdukları sırada bir gün annsı, 
Hülliyanın yanına mişa ir oltıra'k" bir Lh 
gelmiş, kızın kardeşi Panııyolada bir 

martta başllyor 
Ankara 26 (Hususi) - İktısad Vekale

ti kontraplakaların \'asıflannı te:;bit et -
mektedir. İpekli çorapların kontrolüne 
mart iptidasından itibaren başlanacakıır. 

Türk parasının kıymetin i koruma 
kararnanemesi neşredildi 

(Baf tarafı 1 inci sayfada) 
sına taallük eden komisyonlarla Üni
türk tahvili mübayaa edilebilecek, ve 
bu müsaade (C) kontenjanından ve 
Alınan kliriginden (A) kontenjanın
dan rretirilmek üzere tam tediye esası-

"" na müstenid kliringlerden gelecek bil-
umum komisyonlara teşmil edilecektir. 

Kararnamenin, getirllip satı!ması 
hakkı!'lda bir mecburiyet vazetmemiş 
olduğu iraddan, piyango ve ikra!lliye
lerden, miraslardan, depo faizlerinden, 
esham ye tahvilat satışlarından, veya 
ızclirlerinden ve mümasil membalar
dan mütevellid dövizlerle ihrac edile
cek ecnebi tahviiatı mukabilinde Üni
türk idhali için yapılacak talebler kam
biyo müdürlüklerince is'af edilecektir. 

Hizmet bedelleı-i ile tahvil idhali ta
lcbl<'ri merkezde tedkik edilecektir. 

çift ayakkabı g~tirmiştir. Ayni adam er
tesi günü tekrar gelmiş, kızm babası olan 
Koço. namı diğer Panayotu öldürmüş ve 
ceSt!di de yv.kınmdaki bir ku~·uya atmış
tır. Müddeiumumilik çocuk ~rafından 
yapılan bu iddıayı tedkik '\?tmektedir. 

1 s:hahtan Sabaha: 

Ev kadını 
----------------Güzel bir anket. Ankaradn bir mu nllim kız ve erkek talebelerine şöyle bir 

sual sormuş: 
- Tahsilinizi bitıriı ıct: ne olmak istersiniz? 
Cevablar çok enteresandır. 

160 erkek talebeden 142 si zabit, 6 sı doktor, 5 i mühendis, 4 dii dıplomat, 1 l 
muallim, 1 i tüccar, 1 i de çift~i olmak istiyormuş. 

170 kız talebeden 127 si muailim, 19 u doktor, H dü tayyateci, 5 i hakim, 
1 i terzi, 1 i de ev kadını olmak istıyormuş. 

170 kızdan yalnız birinin ev kadını olmak için hazırlandığına göre yarının 
aile yuvalarında mes'ud çiftler görmek imkfını da yüzde yanma kadar düşmüı 
demektir. 
Kadının umumi hayatt:ı erkeğin ya ı.ıbaşında ve onun meslek ve ekmek mü

cadelesine rakib vaziyete geçmesi cemiyete bir şey kazandmıb;Iir mi? Yok. 
sa onun cinsi zafları bu ölçüsüz rekabet yüzünden hem tabiat, hem kadınlık 
için zarar mı getirir? Kadın• fiziyolojik teşekkülü ile daha iyi müta1ca eden 
doktorlar ~ışarı hayatın, kadın için \•e cemiyet için tehlikeli olduğunu id,lia 
ediyorlar. llme hürmet etmek ve tecrübeye inanmak Iazımdır. Kadın muhak
kak ki erkekten daha enerjilidir. Fakat bu enerji adaleye intıkal ettiğı za· 
rnan hızını kaybeder. Çünkü kadının eti ve kc>miği bu enerJiyi işletemez. Çü. 
rük bir şasiye kuvvetli biı· motör koymak kabildir. Fakat bu motörün hızı 1: 

zayıf ~asiye zarar verir. 
Bana da kalırsa kadın enerjisi ile her şey olabilir. Fakat mukavemetı b"r 

atımlık barut gibidir. 11 .. ~"'nki onun kıymetli enerjisini cemiyet için faydalı 
bir şekilde işletmek lfı7.ımdır. Bu ~..,kil de ancak onun tabıi \•azifesi olal\ 
analık tadır. 

Cihan büyük bir miicadeleye hazırlanıyor. Fabrikalar geceli gündüzlu sılcih 
\'e cephane yapıyor .. Sonra harcanacak harb malzemesinin yerini doldur -
mak için fabrikalar buram buram tütüyor. Bu yeni harblerde yalnı• 
cephane değil, insan da harcanacnk .. ins::m boşluğunu dolduracak fabrıka., 
kpd41dan başka bir mahliik olmadığına g\Jre kadını evinden başka yerde ça-
lıştırmak tedbirsizlik olmaz mı? Bur/ıan Cahid 
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Terkos suyile yuğurulanl T__ü:kçe • 

ki . . } Ogrenemıyen 
Yeniköy n3hiye müdürü hakkında~ 

karan temyiz mahkemesi bozdu ekme er ıyı O mazmış Profesörler 
d °'e Zo Fakat mahkeme bu bozma kararına uyma 1 tti Fırıncılar karlarından fedakarlık etmek ve hamuru kuyu l".,

01
• •t d-d k 

• •• 1 ı versı e e ers verme -
suyile '-'ug" urmak suretıle guzel ek me;c çıkarıyorlarmış t 1 ki 

evvelce verdiği mahkfırr iyet kararında ısrar e ı 
J en meno unaca ar Ahmed Nüzhet lsmlnde birinden 28 lira - Mahkemenin verdiği tarıırda il 

rü§vet almaktan suçlu sabık Yeni.köy nah!- ı.lellllerl ve müdafaa şahldle~bllt 1st:mbulun muhtelü se~tler~.de ~·e j rıncıJar -~~ kar mikda~~ı otuz paraya 
muhtelif fırınlarında kalıte ıtıbarıle J:adar duşurerek daha ıyı ekmek çıkar
biribirindcn farklı ekmekler çıktığı, ı mak çarelerini bulmakta, bu yüzden de, 
bunlardan bazıları has ve iyi olduğu cıkardıkları ekmekler daha ziyade rağ
halde bazılarmm tıkız, esmer ve lez· bet görmektedir. 
zetce diğerlerinden farklı olduğu gö- Belediye fırıncıları, hamuru terkos 

~lme~tedir. Al~ka~arları~ söy~:?ik!e- suyilc yuğ~ağa mecbur tutmakta, 
nne gore, beledıyenın tesbıt ettıgı ~~~ kuyu suyile ekmek yapanların fırınla-
ayyen evsafı haiz unlardan daha kotu b. ·· dd t · · k t 
kalit~d~ un kullanılarak elanek yapıl- rını muayyen ır. mu e _ıçın apa • 

· k~ kt ç·· k"" b k"l maktadır. Ha)bukı, gene alakadarların 
md aks.ı ıkın aknlı yob url eli.. un u'.. ud şe ı - söyledikleı•inc göre, kireçli o1mıyan 

e ı e me er, e e yece musa ere e-
4 

• • 

dilmektedir. Ya!nız, İslanbulun bazı .erk0c; suyıle, yu~~rulan hamurdan ya-
8eintl~rindeki fazla ekmek çıkaran fı- pılan ekmekler ıyı maya tutmamakta, 
nnlar, kendi temettülerinden fedakar- tıkız olmaktadır. 
lık yaparak, daha iyi evsafı haiz un HüJasa, iyi ekmek çıkarılması için, 
kullanmakta, bu suretle azalan karla- !ıem fırıncıların biraz fedakarlık ede
nıu sürüm fazlasından teiafi etmekte- rek korlarından bir mikdannı terket
dirler. Belediyenm fırıncılar için ek- meği göze almaları, hem de, kireçlice 
mek başına kabul ettiği kar 60 paradır. bir suyJa hamur yuğuruJmasının temi
Halbuki, temin edildiğine göre, bazı fı- ni icab etmektedir. 

Üçüncü Şark Tütünleri 
Konferansı bitti 

Bulgar murahhasları anlaşmalara yanaşmadılar. Türk ve 
Yunan murahhasları müşterek bir proje imzaladılar 

Ecnebi profesörlerinin üç sene zar- p~ müdurü Alti.eddln asliye ı ıncl cezada gö- ayrı ayrı tedklk edilmiş, suçun SU ar.ı 
fmda türkce öğrenmeleri iktıza eder- rülen muhakemesi sonunda 2 sene müddetle !eri de izah edilmiştir. verilen ~d-1 
ken Türklyeye geleli dört sene olduğu hapse. 2 sene müddetle memuriyetten mah- mugıcyir değildir. Mahkumiyet 
halde henüz derslerini Türk dili ile ver- rumiyı?te ve 28 Ura j>ara cezasına mahkum e- rar edilmesini istiyorum, detnlşur. ııt! 

• b 1 dllmlştl. Buna karcı, suçlu veklll Nail 'fil mege aş amıyan profesörler vardır. h ~ Suçlu, akkında verilen kararı temyiz et- a!:ırak şunları söylemiştir: .• ~ 
Keyfiyet Maarif Vekaleti tarafından miş, karar mahkemesi temyiz tarafından ltılınlyete s:'.ıf. 
tedkik edilmiş ve mayıs ayma kadar nakzedllerek, dün yeniden dunşna yapıl- - Mevcud dellllerin mah . ında F_,ıı 
~n mühlet verilmiştir. Mayıs ayı ile mıştır. madığı temylzln bozma nıırn fe 

Dün mahkemede okunan temylzln bozmll mlştir. Gösterilen sebebler varit s,Slııı 
berabe.r ders senesi de sona ermiş ola- mu··essı dl boma k ına uyuıın Jllınında ID1'hblr Ahmed Nü:..f.1eUn poliste ! r, z arar 
~ağından ecnebi profesörler f 9 38-19 39 ve ilk tahkikat sırasında verdiği ıtadelerde y:>rum. ~erert 
ders yılı başından itibaren derslerini ve_ dinlenilen bazı şahidlertn ifadelerinde Bundan sonra, mahke~e mnza Prt: 
Türk dili ile vereceklerdir. Gelecek mubayeııet bulunduğu, sübut sebeblerinlu kllmlştir. Verilen mahkumiyet zall e611 
ders yılı ba~ndan itibaren Türk dili ile e.c;aslı izah edilmedığl ve para cebinden çı- ümme delillerinin birer birer 1 uadel .. .ı.f 
d . karıldığı zaman hiçbir tel(ış ve şaşkınlık Ahmed Nüzhetin ve şahld!erln uıııııJll"'.4 

ers veremıyen ecnebi profesörlerin göstermiş olmamasına nazaran, paranın ce- esasa müessir bir mübayenet b ııııııJll.J 
hizmt'tlerine nihayet verilecektir. binde olduğundan suçlu tarafından blUnıp, p~ra üstünden çıktığı z:ı.ınan sııç ttaııJılit.I. 

blllnmemesl keyfiyetinin iyice tahkik edil- kınlık göstermemesinin soğult se~ 
mediğl kaydolunmuştur. hamledlleblleceğl işaret ve bozına dllertJ 

Bozma ilamının okunmasını müteaklb söz n\n hlc:birl varit olmadığı beyan e Şehir Meclisi 
salı günü toplanıyor alan müddeiumumi İhsan: kl kararda ısrar edilmiştir. J 

--------- ti da' idam mahkumunun cezası 13 1 Sabiha Zekeriyamn açtıgı 
Bu Medisden yeni intibah seneye indirildi başka gi!ne kaldı ~ 
için tahdsat istenilecek Suçlu, Marl isminde bir kadın meselesin- Muharrir Sablh:ı Zekeriya ıa:a-

" . . . . :len dolayı muğber olduğu Gafuru bir gece Cumhuriyet gazetesi aleyhine ııçılıı tı-
ŞchJr Mecl~ ~-ubat d.e~·resı toplan- kahvede öldüren Hnsan oğlu Yusuf a~ırceza- asliye 2 nci cezada dün bakllacıı~tl 

tı1arma salı gununden ıtıbaren başlı- da idama mahküm edilmişti. Temyiz bu ka- Cumhuriyet neşriyat direktörü g1 et 
yacaktır. Ruznamede ekmeklerden tah- rarı bozmuş, Yusufun dün yeniden muhake- nii m:ıhkemeye gelmemiş, ihzarellutll 
lil için alınan nümunenin kiıfi gelme- mesine başlanılmıştır. karar verilerek duruşma talik edfU!lb ,~ 
diğinden unlann da tahlil ettirilmesi, Suçlu, hazırlık tahkikatı sırasında SUÇ li- Fatih cinayetin ~ n kararı a 

k t t r t . leti olan bıçağın kendisine aid olmadığını . 
sucu v~ pas ırma a ı~a n_~esın~ ya- !ddia etmiş, fakat bu cihet sabit olmadığın- güne kaldı 
pıJacak ılave maddelen, afışaJ talımat- . nrtıı1 1 

. .. . dan ademi takıb kararı verilmiştir. Hasan Fatihte kocası Nureddlnl öld ·~~.~ 
nam~s1 muzakerelerı bulunmaktadır. oğlu Yusuf temyiz istidasında da bu noktayı · İ! NureOO". 

B .. ··k M"ll t M r · ş h" suçlu rrran ne anası akat ve ~ üçüncü Şark Tütünleri Konferansı dün j lklnclkfınun 1938 de İstanbulda Tophane uyu 1 e ec ısı ve e ır mec- kaydetmiş, karar bu bakımdan nakzedil- düren Ali Receb haklarındaki tıırıır 
mesaisini bitirmiş ve elde edilen neticeleri 

1 

köskünde Türk Delegasyonu Reisi Trabzon 1 Jisirıin intihab devresi sona ermekte- miştlr. taların tedklki için, talik edıımiştlr· 
blr protokole dercederek imza etmiştir. Meb'usu H~an Sakanın riyaseti altında top- 1 dir. Yeniden intihabat için hazırlıkla- Suçlu asıl failin Romanyalı Mustafa is- " 

Konferan;s reisi Trabzon meb'usu Hasan l.ınarak muteaddld lctimalar akdetm~Ur. ı ra başlanmalı üzere Şehir meclisinin mlnde biri olduğunu ileri sürmüştür. taammüd şekll de görülmediğinden~ 
Saka dün Istanbul matbuatı mfimes.ğllerinl Bu içtimalar esnasında delegeler bundan ev- 4 1 l d h . . . Nakzen gorülen duruşması sonunda Yusu- 13 sene hapse. müebbeden amınc ~ 
kabul ederek, konferansın mesaisi ve derpiş velki konferanslara ald vesaiki, Şark Tütün- .op an ısın a ta sısat ıstenecektır. fun iddiası varit görulmemiş ve hadisede rındcn mahrumiyetine kar:ır--~erııınl~.'l 
ed!len gaye hakkında etraflı izahat vererek, !eri merkezi ofLc;lnln nizamname projesini -·---••••--•• • • • • • •-• • • • •••••-••• • • • • • •• ~ 
C2CÜmle demiştir kl: Vf' Yu:ıan Delegasyonu tarafından tütün me- Ba rtırı vapuru Poliste : Şehir işleri: 

•- Şark tütünleri hakkında müstahııll selesinde müşterek bir organizasyon yapıl- __ 

memıeketıer arasında bir anlaşma yaparak "l'lak için nruen proJeyı tedktt etmişler, ve karaya Ofll du Bir adam hamamda öldü, ölümü - Jet 
mil§terPken hareket ve bu tütünlerin daha Snrk tfitünlerl yetiştiren üç memleketJ ala- r Mektum emlaki bilditeP 
ıyt flatlarla satışını temin etmek fikri, ilk kadar eden tütün siyasetine aid zer'lyat, tı- şüpheli görüldü ikramiye alaca~Iar fi 
df'fa İırtanbuldiı toplanan İkinci Balkan ton- caret, ihracat gibi bütün meseleler hakkında Fakat, 3 saat sonra kendı· Kamarot Mehmed Ali isminde blrf müshil UJfl e 
ıeransı zamanında ortara atılmıştı. aralarında fikir teAtlsinde bulunmuşlardır. alarak hamama gitmiş, hamamda sancılana- Hususi idareye aid mckt . eeV 1 

Konferans mesaisine 26 lklnclkanunda hl- VeSat"tı• 1•1e kuttu}du rak Beyoğlu belediye hastanesine kaldırıl- haber verenlere ikramiye verı~}e Türkiye, Yunanistan ve Bulgaristan ara- UJJV 
aında bir tiltün oflsl teşklll suretlle dahilde tam v\?rmlştir. Yunan ve Türk delegasyonla- mıştır. Bilahare ölen Mehmed Alinin vefatı Keyfiyet bil'umum belediye ş 
'Ye harlcde tütünlerin ıslah ve satışının te- n Ş:ırk tütünlerinin himayesi için kendi Ayvalıktan şehrimiıJe gel.rnek1e <>- meşkük görülmüştür. Adliye doktoru Enver yazılmıştır. ·ı·• 
ınınl çarelerinin araştırılması o zamanki memleketleri dahlllnde mllli birer teşriki lan Denizyolları İşletme Idaresinin Karan cesedin morga nakline karar vermiş- keJI v 
t.ekllfler meyanında ldl. mesai konseyi ihdası n bunların senede bir Barttn vapuru dün öğleden sonra Ça- Ur. Bir ayda mezbahada 

defa umumi konsey halinde toplanmaları . .. .. . . .. lk' h I k k k l d h l ~ 
Bugün diinya tütün lstlhsaatı iki mllyar ~akkındakl projeyi imza ile hükümetıerinln nakkale lımanmda gumruk ıskelesı o- ı a ı aça çısı ya a an ı ayvan ar r91''• 

kiloya baliğ olmaktadır. Bu mlkdar arasm- t:ısvlblne arzetmeğe karar vermişlerdir. 01_ nünde karaya oturmuştur. Vapur kap- Gümrük muhafaza teşkilatı memurları Geçen ay mezbahada 3040 k~ ~ 
da haiz olduğu evsaf itibarile bir nevi cins t~r taraftan arzu ettiği takdirde lştlrakl ve tanı kazay1 telsizle İstanbula bildirmiş dün Kapalıçarşı'da dört kıymetli kaçak halı 3920 dağlıç, 3287 kıvırcık, 1; .,.3Z _J 
teşkll eden kokulu şark tütünleri üç mem- k dl ı t il tt! 1 1 i satmakta olan Şerll ve Hasan adlı tki klşl 8 . k :1 ~· 
leketın yekCln lstıhsaıt'ıtı olmak 'üzere an- Y~: ı~ lçet:au~n r:,C:gı ~a~~;;ıu: :~:~; ve aynı zaml_and~ kebndil vesatiti ilDe k~r- yakalamışlardır. 600 lira kıymetinde olan ha- 2ııa7 3, ~ kb·eoçg~ia,, 138:: mökaun·· zd,a,8 3;~aJıı1' ,J 
cak 150 milyon kllodur. Bunun bir kısmı da- :ıkd 1 ııı. d B 1 h-kfı ti 1 h b tarnıa ame ıyesıne aş amış ır. enız- lılar müsadere edilmiş, Hasan ve Şerit ihtisas o unacat;ın an u gar u me n a er- . . . • . .. . 
hlli istihlfı.ke ayrıldığı takdirde, dünya plya- car P.tmelerlnl de hukümetlerlnden rkaya yolları Işletme Idaresı hadıse uzerıne mahkemesine verllmlşlerdlr. miştir. 
aa.sında şark tütünlerinin vasati satışı 120 karar vermişlerdir.. · Türk Gemi Kurtarma Şirketi ile tema- Bir adamın haşana künk dü,tü Fırınlardan açıkta ateş taıınıol~A 
m\lyon kilo arasındadır. · B t k d. ·ı· .1 Jıırr 

sa geçmış ve arın en ı vesaı ı ı e Hüseyin oğlu Kadir ismlnde bir phıs Slr- Fırınlardan ku""reklerle ate .. şd~;~ 
Halbuki sürüm temin edilirse üç memleke- M üte/ errik: kurtulamadığı takdirde Gemi Kurtnr- kecide Ayna hanının su deposunu tamir e- l ,.!)· 

tın 1stthsalfıtı iki misline çıkanlabillr. ma Şirketi vesaiti ile yu-zdürülmesini derken deponun altından geçen ban me- evlere ve dükkanlara götürU . e) 
Bu seferki konferanstan maksad, şark tü- ı d •• h d ğl ö ·· J kt d' B 1 d" beleflJl ıeı-Türk • Yunan hududunda istemi~tir. Gemi Kurtarma Şirketi bu mur arın an ~ .. e me 0 u merln başına ru me e ır. e e ıye şu 1 bi 

tihlerlnln ziraaUnden başhyarak dünya pl- • 15 kilo ağırlığında bir künk düşmüş, ağır su- lan t:-m1·mde yangına sebeb o 8 ... ı 
v:ısalarında sürümüne kadar her safhasına k k 1 k ·· d l · hususta kaza mahallinde bulunan A- u .. iv ı aça çı ı muca e esı rette yaralanmasına sebeb olmuştur. Yaralı hu şekildeki ateş~akillerine ınnw 
aJd tedbirleri, fiç memleket menafl!nl azami Gümrük ve İnhisarlar Vekaleti Jemdar kurtanna gemisine talimat ver- sıhhi Jmdad otomoblll ile Cerrahpaşa has-
derecede korumak üzere birllkte çalışmak- . f k t B tl"k b ı i k ld ıI ı ması bildirilmiştir. 
tı Tiirk • Yunan hududundaki kaçakcılık mış, a a artın vapuru üç saa ı . ir , ane.s ne a ır ?1ış ~· A 

r. harekctlerinı"n men ''e ta·kı"bı" hususun- çalışmadan sonra tonoz almak su.retıle Bır otomobil koprfide bir adama -- ııd· Bulgar arkadaşlarımız bu neticeye vara- • • 
bilmek için un derecede hazırlıklı ve icab da, hudud boyu üzerindeki muhafaza ve kendi vesaiti ile kurtulmuş ve Istan- çarpb Şehzadcbaşı FERAH sırıe,~ 
eden salfihlyetle mücehhez olmadıklarını ~eşkilatı amirlerinin Yunan muhafaza bula doğru yoluna devam etmiştir. Şofcir İlyasın idaresindeki 2881 numaralı , tk ,. 
sövledller. Bunun üzerine Yunan murahhas teşkilatı ile doğrudan doğruya temasa Bartın vapurunda ehemmiy~~li ~ir ha- taksi otomobili Galata köprüsünden geçer- Bu geceden itibaren Türk "

0 11 
( 

heyeti ta:rafmdan hazırlanmış olan ikinci geçe:-ek ve elbirlig· i ''aparak daha seri sar olmamıştır.. Vapur bugun lımanı- ken Mevlıfo isminde birisine çarpmış_tır. Ba- Z ft t ı• s U D g tJ 
bir projeyi ele aldık. .; l kt şından ve kolundnn yaralannn Mevlud Bey-

Bu projeye göre, üç memlekette her birin- bir şekilde çalışılmasını kararlaştırmış mıza ge ece ır. oğlu ha.staneslne kaldırılmış, suçlu şoför un 3 \incü yeni programı d•" 
ele milli bir tütün konseyi vücude getirilecek ve keyfiyeti alfıkadarlara bildirmiştir. Ses müsabakası yakalanmıştır. Bu gece ı 1 YumurU• 'l ~ 
Te her konsey, kendi memleketinin tütün zl- Kız talebe de kampa çıkacak Beyoğlu Halkevinden: Evimlzln tertıb ey- Bir ıoför bir kadını yaraladı 'I 1 ln••n na•ll çık~lr gôrO~ 
raat vP. ticaretine ald vaziyetleri esaslı suret- Aurupa ve Amerı"knda bı 6 <e 

L. ı ı.d k" k k t } b l ledl~ ses müsabakası kayıd muamelesi ay Osman isminde bir şoför Beyoğlunda Kal- • aJC ı ı.e tedkikten sonra, senede bir defa ve sıra ıse eı e ·ı er e a e e er gibi kız ı:;• me niş akılları ourdurllC" 
ile Sofya, Atlna, İstanbulda umumi konsey !c.lcbelerde yaz aylarında askeri kam- sonund~ bitecektir. Müsabakay:ı girmek Is- yoncuda oturan İren~ayı bıçakla sol baca- ı · bir hUne~ 
h li tıyenlerln evimiz müdürlyetine müracaat j:\ından yaralamıştır. Irenya hastaneye kal- ...._ ıu~to" 

a nde toplanacaktır. Umumi konsey, \iç pa \ıkacaklardır. Maaıif Vekaleti kız- eylemeleri mercudur. dırılmış, Osman yakalanmıştır. -.. Ayraca 10 yeni il • 
memleketin menfaatine olarak alınacak ted- ı b k 
birleri tayin ederek, bunların tatbik edilme- .ar için tat i edilecek kamp usullerini 
stnl uç memleket hükumetlerinden istlye- tesbit etmektedir. Program yakında 
c~ttir. mekteblere bildirilecektir. 

Maalesef, Bulgar murahhaslan bu şekllde 
müşterek bir' faaliyet esasına girişmek içln 
tallmat almadıklarını n konferansın mesa
lalne iştirakleri müşahld vaılyetinde oldu
tunu söylediler. 

Bunun üzerine müzakerenin devamına Jü
Eum ve mahal kalmadığı neticesine nrdık. 

Buna rağmen Türk, Yunan murahhasları, 
ikinci proje esası üzerinde şimdiden faaliye
te geçilmesine k:ırar verdiler. İlerde, Bulgar
lann fstlrakln! de kolaylaştırmak için kendi
lerine bir açık kapı bırakılmıştır.• 

Resmi teblil' 
Konferansın mesalslne dair neşredilen 

resmi tebliğin metni de şudur: 
.üçüncü Şark Tiitünlerl Konferansı 17 

fstanbul liıesi talebesinden birinin 

kolu kırıldı 
İstanbul Erkek Lisesi talebesinden Nedim 

mektebin bahçesinde top oynarken ayaiı 
knyaralc düşmüş, sol kolu kırıldığı 1ç1n Cer
r:ıhpaşa hastanesine kaldırılmıştır. 

Toplantılar: 

Beşiktaş Halkcvinde konferans 
Beşiktaş HalkeTlnden: Evimizde her haf

ta cumartesi günü akşamları ayrı ayn mev
zular üzerinde konferanslar •erllecektlr. 

,1 ... ----------------~ BU 
MOZIK, BAKI, AŞK, JIEŞ'E 

AKŞAM 

FAK 

Bu akşam 

SA R AV sinemasında 
1937 Amerika film müsabakasında (Romeo Julyet) 

birinci mQkatatı kazanmış olan 
ile beraber 

fBEDIB BABTBOLOME• 
taratın dan temsil edilen 

Fransızca sözlU filminin ilk trııesidir. Tcessnr, 
dolu teknik bir şaheserdir. 41••• 

T O R K sinemasında B O Y Ü K GALA ~ 
Şöhreti dünyayı saran Millöcker'in opereti (FraoSlN~S • 

1 R TALEBE MARlKA RÔCK - CAROLA HÖHN, jOHAN l HEESTERS - İJA WÜST. lıAYeten Ekler Jurnal • Aynca: dünyanın en küçük piyaniat konaeri 
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Bir çocuk pirzola kemiği ile 
boğularak öldü 

İzmir, 26 (Hususi) - İkiçeşmelikte 
Dündar sokağında oturan Cebbann 5 

~ yaşındaki çocuğu, pirzofa yerken bir 
il~ kemik küçük Erol'ün boğazına saplan-
~~ ile alt {lJu • . mıştır. Çocuk boğularak ölmüştür. 
~te~ ÇoCUk SU~) - Burada be- bir cdühu1iye> mecburi~~t~. k~nmuş- . 

~~tl!ır bir ç Esırgeıne Kurumu tur. Vakıa bu dühuliye kuçük bır şey- Sıvas çimento fabrıkasmm yeri 
~h~e,' OcUk bahçesi yaptır- dir; çocuk başına bir ku.ruştur. F~k~t • • l"k d'ld' 
~ 1 ta Çocuk E . her oyun ve eğlence vaSJtasından ıstı- ıstım cı 8 1 1 
f!-~te g(i~etkczin~ırge~~ Kurumunun !ade hakkı bir k~ruş. olu~ca, bu ~ir. ~- Sıvas (Hususi) ~ Şe~~jmiz~e ku:ula
~~tı, ba ~ Yapılın on go.nderilen pro- cuk, bilhassa fakır bır ~ıle çocugu .. ıçın cak çimento fabrıka~~ ıçm bır mılyon 
~at_ hav Şııy\lta.k ıştır. Içinde salın- bir ypkfmdur. Alınan hır kuruş ~ühu- yüz bir bin dokuz yuz metre murabbaı 

"<idar U~u. voı' kızak, dönme dolap !iye yersiz de değildir. Bahçe~ın te- arazinin istimlakine aid ilk muamele hi
~ "'ası ~UkJa eyboı Yerine varınca- mizliği ve düzeni için tutulan hır ada- tam bulmuştur. 
~ 'l~ taıaı-ı \ırın bütün oyun ve eğ- rua verilecek ücretin karşılığıdır. Fa- ·- . . . 

le odaltta ardır. kat, her oyun ve eğlence vasitasından rın kuruşlan olma~ızın· h~l~~bı~~r. 
\·ıı hiç ~~Uğurı:arsa kıy.metleri çok istifade edebilmek için lnınışlan değil, Otur~uğum. şeh.rın. med~ı ıçın degıl, 
gı,.~ tıeş1. ı.r ~Vin n denilebilir ki he- belki kuruşu da vereıniyecek çocuk fakat hır hakı~at~~ ifa~esı ~1~~· ~~ 
~ aı..:. ı b·r h bahçesi yokt A k d cemiyette hepımızın gorınegı diledıgı , "ll<l av ur. çı var ır. ~a~ i ~arı kada altında oynamaları, Onun için bu kadar güzel bir eseri bir enerji ile çalıştıklarını bu~~ tek-

~tıı b(lll.de 0 ar ?nühim olan ço- meydana getirip memlekete hediye e- rarlıyacağım .. ~~r?~da~ ~u küç~. ve 
·~et g

1 
~oı bur:n ve eğlence vasıta- den Çocuk Esirgeme Kurumunun ça- fakat küçükl~g~ ıçın buyuk olan ışı de 

~~ ibı g~hn· ~duran bu bahçe bir lışkan heyetile Zon~ldak belediyesi başanvermesını beklemek. h.~unız-
... l3a.hç~tır. . bir araya gelirse, zaten küçük bir hiın· dır .. Resimde çocuk. bahçesı gorulmek· 

Ye gırebUmek :için met istiyen bekci ücreti de - çocukla- tedır. - Ahmed Naun 

... Mesela, dün kendim 
için aldığım bir gapka ıle.. 

. '\ 
' .._ 

Son moda bir çanta 
~zünden o kadar men • 

· nun oldunı ld.. 

Hasan Bey - Belli ba· 
yan, dün kocanıznı yüzü • 
ne bakınca anladun. do -
kunsam alJ.ıyacak ıibi idi. 

Sayfa S 

zmirde tütün işç · iği 
kadınlara intikal etti 

İlmirdeki alaylara Sancak verilme 
merasimi parlak oldu 

* 
fzmirdeki alaylarunıza törenle san

cak verildiğini yazmış, ve taailat ver
miştik. Sancak verme törenleri pek 
parlak olmuş, törene havanın ooğuk ol· 
m.asına rağmen mektebli genç kızlan
mız da iştirak etmişlerdir. 

Resimlerimizden üstteki alay sancak
larını teslim alındıktan sonra, alttald 
de Orgeneral İzzeddin Çalışlan nutuk 
söylerken göstermektedir. 

* 

t 
( 

.. 
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TAKSÖMÖ AMAL 
IK AD ON 1 Mekteblerde sıkı isipli 

M uallim, sınıfta ctaksimi amalı. t 

anlatmıştı. Bir talebeyi kal-

nin hallerini babam, kadının hallerini de 
annem anlatır. 

işlemeli kazak isteyenler hak ı ı ? 
modelleri k 

Beşinci talebe bir terzinin tahsildarı· 
dırdı, sordu: nın oğlu idi: 

- Sen taksimi amale bir misal söyle.. - Ben biliyorum. söyliyeyim. Bir tah-
Bu bir yağcının oğluydu. cevab verdi: ~ildar, para tahsili için bir eve gittiği za
- Yağı başkası yapar, yağa Margarini man ev sahibi kaJ>lyı ;iÇıp, cBen evde yo-

başkası katar. İşte taksimi amale misal! kum. demez, hizmetçisıni gönderir; :ta
Muallim bir diğer talebeyi kaldırdı. pıyı o açar, cBay evde yok• der. 

Ayni suali sordu. Talc>bc, bir memurun ı Altıncı talebe, çok kişiye kefil olmuş, 
oğluydu: kefil olduğu için de çok kişinin borcunu 

- Efendim şirketlerde filan rnüdür- ı ödemiş bir adamın oğlu idi. 
ler, muavinler, muavinlerin muavinleri, - Birisi borç eder'. dedi, bir ba~sı 
şefler vardır. Bir kağıda, cMuvafıktır:t kefil olur; borç edenın borçlarını öde:. 
yazılması lazım gelince biri cm.. yazar, Yedinci talebe sinema ~era~sı bir aı
ötekine gönderir. Öteki de cm• nin arka- lenin çocuğuydu; o da so~ledı: 

B. . . izde 4aksım1 amale mi- d k' . - " bel" . t"" g·bi sına bir cU• yazar, dana öteki bu ikisinin - ~zun. evı~ • - l Sağ a mm onu ve ını sen ur ı 
arkasına cvı. yi ilave eder. Böyle gide gi- sal getirebılcceğim bi.r şey vardır: Ba- saran etekleri işlenmiş. Yakasının sivri 
de nihayet müdürü boylar, o da cr:t yi bam Greta c:arbo~un, annhemL Robert uçlarında da ayni işden var. 
k . . Taylorun, agabeyım Dorot ı amorun 

oyar. cMuvafıktır. kelımesı tamamla-ı . . . 1 1 B d Sh. 
1 

Soldakinin cebi yakası önü kol kapak· resımlerını top ar ar. en e ır ey • • nır. li 
Temple'inkileri topluyorum. ı ları brode . 

Mual~m -b~. ~-çüncü talebeye sordu, ı Sekizinci talebe benim oğlumdu, o da 1 --------
bu da1 bır sutçunun oğluydu: söyledi: Rob ve manto 

- nek ve koyun! - Babam muharrirdir. Yazılarında 
Dedi, yerine oturdu. 

Dördüncü talebe, dedikodudan hoşl:t
aan bir baba ile annenin çocuğuydu: 

- Efendim, diye başladı, misafirle-r 
geldiği zaman karşı komşuların erkeği-

etıiyi sütlüye karıştırır. Babamın çalış

tığı gazetede bir de yazı işler! müdürü 
var. O da babamın kar!ştırdığı etliyi, süt
lüden ayırır. 

is mc t H ıılıisi 

C Bunlan b'liyor mu idiniz?~ 
Elma vucud içi.ı çok faydah j 

bir meyvadır 
Elmanın sıhhat 

için çok faydalı bir 
mcyva olduğunu 

herkes bilir. Muh
teltf milletlerin di
linde, elmanın bu 
hassası için şun -
lar söylenir: Her 

gün bir elma yemek doktordan kurtarır. 
Her akşam bir elma yemek uykusuzluğu 
giderir. Her sabah bir elma yemek, sıh
hati korur. 

* MilAddan r 340 sene evvel 
Mısırda cazband vardı 

Tırı1akları111zdan sıhhatinizi 
kontrol edebJrsiniz 

Bıliyor musunuz 
kı her sabah tır -
naklarınızı dik -
kntle muayeneden 
geçirecek olursa - ::-. 
ntz sıhhatinizin ı:_ 
yolunda olup ol -
madığın: derhal 
anlıyabilirsiniz. Eğer tırnaklarınızın ren
gi pembe ise her şey yolund!t gidiyor, 
demektir. Eğer parlak ise Tiroid guddesi 
fazla çalışıyor demektir. Renksiz ise ka -
nınızın zayıfladığını anlamalısınız. Eğeı 

tırnaklarınızda beyaz lekeler varsa yor -

gunluk ve madent mevaddın azlığı mana~ 
sına alınmalıdır. 

temadiyen hareket ettiricı ve zıplatıcı 
musiki hakkında bir hayli tedkikler ya-

pılmış ve bu musikinin zencilere aid o?

duğu neticesine varılmıştı. Halbuki esk1 
Solda: (Kup) u sade, süsü şık bir rob. 

Mısır meraklıları, Nil vadisinde bulduk- Öndeki sivri roba arkada düzdür. Ete -
1arı eserlerden cazbandın eski Mısır mu

sikisi olduğu kanaatinde karar kılmış -

Cazbandm tarihçesi ötedenberl bir· mü- lardır. Bu musiki miladdan takriben 1340 

nakaşa mevzuudur. Klasik musiki me _ 1 sene kadar evvel mevcuddu ve kral üçün
raklılımnm harbden sonrakı devrin ma-I cü Totmesin kitabelerind~ buna dair re
razf bir zevk tezahürü say:hk:an bu, mü- simler vardır. 

-

5 

Büyük bir burun 
Küçültülebilir mi? 
Ankaradan mettub gönderen, ve adre

ainln gizli tutulmasını rica eden bir ka
dın okuyucum, benden ıu suali soruyor: 

•- Kendim buğday renkliyim. Baçlanm 
hJDl'al, sözlerim yeşil, çehrem yuvarla~: 

11 

bet1n esUUk cerrahi §Ubesi, fıtratın he
men her türlü sulkaadlne karşı koyabile
cek derecede llerlernl§tır. 

Hattd o tadar kl, bugün, birçok kimse
ler, yaptırdıkları amellyatlardnn sonra, 
tanınmıyacalt hale ginnişlerdir. 

ğe, arkasındaki plwşe bolluk veriyor. 

Sağda - Pratik, sade bir manto. Ar

kasının biçimi vücudü çok güzel göste-
rir. 

Çocuk şapkaları 

A - Tepesi üç parçadan, reveri saten 

veya kadifeden 2-4 yaşlarındnki bebek-

Münevverler arasında bir an ~ 
Maruf bir saylav 

diyor ki: 
Eski bir muallim 

diyor ki: 
Genç bir ~.o 

diyor ki ·. 
~rıP 

Karakola Jüıen tcıle • 'Dünyanın en #Ti OTdu- Mektebl~~c [ieltf 
beleT bWleki tercüme 1lannJa olduğa lıcıdaTl zan degt~· aı.. 

pedagojinin kurbanı lı ,uIJetli Jisipli11e I lc:zJ ter~. 
olınut'4rdır. taraltanm. • l 

Meseleyi ortaya 
Yunu.ı Nadi 

(BqtaTafl ı ~ -.yfada) 
Bu iddia, o cevab, §U tavzih, hülasa bu 

'münakaşa, mekteblerimizde sık sık rast
lanan müessif hadiselerden kopuyor. 

Bürhan Cahid ve Yunus Nadiye, mek
teb cezalanrun şiddetlendirilmesi lüzu -
munu duyuran sebebler şüphe yok ki, 
muallim evlerine talebe ellerile savru -
lan bombalar, ve muallim kafalarına ta
lebe ellerile atılan kurşunlardır. 

Fakat acaba, bu kabil hadiselerin, daha 
açıkçası faciaların tekerrür etmemesi için 
alınması IAzım gelen tedbirler nelerdir? 
Ve izinsiz cezasının tekrar tatbiki, bizi, 
dilediğimiz neticeye kavuşturabilir mi? 

Dün bir arkad şımız bu mesele hak ,.. 
kında münevverlerimiz ara~ında bir an
ket yaptL Sözü kendisine bırakalım. 

* " Mesele aile terbi yesinoadir , , 
Muhiddin Sadık, noktai nazarını şu 

cümlelerle müdafaa etti: 
c- Ben, 12 sene talebelik ettim. 11 se

nedir de hocayım. Mekteo çatıları altın
da geçirdiğim bu 23 senenin sayısız tec
rübelerine istinaden diyebilirim k i, mek
teblerimize izinsizle tecziye usulünü ye
niden sokmak, ümid olunan hayırlı ne -
ticeyi temin etmekten çok uzak kalacak 
bir tedbirdir. 

Ben, Galatac;aray, ve Ft>yziatı lisele -
rinde hocalık ediyorum. Bu mekteble -
rin tarihlerini karıştıranlar, hocasına el 
veya baş kaldırnuş bir tek asi ve serkeş 
jalebe nümunesi bulamıyacak1ardır. Bu
nun sebebini de, hiç şüphe yok ki. bu 
mekteblerde okuyan tal('lbeleri yetiştiren 
aile ocaklarında aramak lfız.ımdır. Nite
kim, bu hususta yapılacak bütün tedkik
ler de, ayni neticeyi verecek, ayni ha -
kikati meydana çıkaracaktır. 
Şu halde, bir çocuğun ahlaki terbiyt!si, 

aile ocağında başlar. Ve mekteb sınıfına 
lcabul olunacak çağa erişmiş bir talebe, 
ağaçlaşmış, yani ahlakt suplesini kaybet
miş demektir. O ağacı, eğilip bükülebil -
diği, yani meşhur darbı mesele göre, yaş 
olduğu zamanlarda mergub bir ahlak ka
lıbına sokmak, aileye nid bir vazifedir. 

atan gazetecner 
Bürhan Cahid bl 

B~ ıtibarladır ki, ınüe~~ sıı et 
önlemek için, mekteblere ııiJl·ııl f' 
değil, ailelere çocuk terbiycSl 
lazımdır! a}ltıı:ıı 
. Zira, aile terbiyesinden ın iılV' 
tişmiş bir talebeyi; mektcbde defl 
bıraksanız, zindana, hat~fı. ceJ1 ~ ı 
soksanız, bütün ü.midlerınız, 
ya mahkümdur!:t 

.. . it 
"Terbive usulle rırtl 
millileştir i lmeli 1 '{ ı 

Konservatuar müdürü Yusu 
mircioğlu: }tlltıt 

- Size, r.;yor, sualinizin 
13

i}tlo 
bir müşahedemi anlatayım\.J'fldlf.' 
hayli evvel, Aydında muaı.ı lı)il 
münasebetle verildiğini hatır e 
ğım bir ziyafete davet edildiJlliıııı:' 
fette, meşhur Demirci Efe de 

lunuyordu. . Bfel 
Demirci Efe, uzun süren ıı'f •# ~J 

sında, bağdaş kurmadı. Ve ccfı) ıı·r 
ma rekoru kırmıya çabalıY811 rll1d 
fakiri tahammülile, dizleri nıe 4ıl 
turdu. b;r 
Nazarı dikkatimi celbeden. eriJlı! 

nokta da, sayılı tütün tiry~k•~ıııııı' 
lan Demirci Efenin, ziy~f:tırı ııcrşıııl 
dar, etrafındakilerin butun . ırıe 
ı·ağmen bir tek sigara tellendtr 
d. # 

ı. d:b 
Fakat ziyafette bu~u~~n En '50r.tf V 

yaşlı bir zatın çıkıp gıdışınde etteıı 
mirci Efenin harekatına, esar feri 
olunmuş bir köle hürriyeti ve te' 
gelmişti. Sigara üstüne sigar~Br 
riyor, ve ziyafetin o anına ~ıı er f 
siikCıtunun acısını çıkarmak ıst bıl 
la çene konuşuyordu. Merakl3~uıe ~ 
vülünün sebebini sordum. Va şlei~ 
mete kafa tutmuş olan o koca d: ~ c 
ihtiram vaziyeti takınarak, 0 

.. t d" ~ gos er ı, ve: d"b B • 
- O, dedi, az evvel giden E 

1 

nim hocamdı! r,ı1 

'f" Görüyorsunuz ya? Hoca dB~-. 
an'anesi, rüzgar gibi dağdan biYetı 
serseri bir eşkiyayı bile, ter 

Jlen, ruwı makiyaj yapmalıyım? Sonra 
k n, bundan blır müddet evvel gazeteniz
de, &zerine ıüriildüğü uzuvlan küçülten 
bir llaçtan babsolunduğunu hatırlıyo
rum. Burnum, yüzüme nlsbeten biraz bü
Jiikee olduğu için, bu llflçtan da istifade 
etmek arzusundayım. Bana }(itten bu llA
cın 1smlnJ Ye nasıl kullanılacağını da bll
dirir mlslnlz?• 

Okuyucum clbl, burnunun büyüklüğün
den şlklyetci olan bir arkadaşımı hatırlı
yorum. Bir estetik cerrahi operatörü ken
disine, tıpkı, müşterlslne esvab modeU 
eösteren bir teni gibi, bir kataloğ vermiş, 
'Ye: 

Maruf bir Fransız pedngrığu: cSakın, 
lcr için. divor, bir yerde, çocuğunua:n terb!ye -

B - 8-10 yaşlarındaki kız çocukfora ~i~liğinden şikayete kalkı~yın, çünkü 

maymuna çevirmişti! "P~t 
Bu asil hürmetin inkfraıı~ ~r.~ 

ki hepimizi acı acı düşilndur ...,ctı 
vi hÜf"' 

* Okuyucumun yüzüne en .fazla yaraşa
cak maldyaJ ıekllnJ tesbit etmek hususun
da, güzelllk ensUUilerl mütehas.'>ıslan 
~nden daha aalahlyettardırlar. Meslek 
edindikleri bu ince 1şde tercübeleri, vu
kunan benden çok fnzln olan o mütehas
sıslar, bu meçhul okuyucumun yüzünü de 
görecekleri için, kendisini tatmin edebi
lecek mevkidedirler kanaatindeyim. Mev
zuubahsettlği illıca gelince, hatırladığıma 
göre, sütunlarımızda rastladığı o 11Aç, 
tizerine sürüldüğü uzuvları küçültmüyor, 
fakat o uzuvlardaki porsukluklnn, kırı

fıklıkları, buruşuklan gideriyordu. 
Bu itibarla, okuyucumun maksadına 

hizmet etmek hassasından mahrumdur. 
Fakat okuyucumun şlkAyet ettiği uzvt 

nlsbe~lzllk, lzale'>l mümkun olmıynn bir 
kusur de(;lldlr. Ve bugünkü halde, tab:ı-

•- Burada reslmlerinJ ıördüğün burun
lard:m birisini intihab et. Basit bir ame
liyatla seni ona .sahib edeyim!• demişti. 
Fakat arkadaşım, bu basit ameliyatı ~ze 
alabilecek kadar cesur olmadığı için, ta
hayyül ettıtı zarafette bir burun kazan
ınaktan mahrum kalmıftı. 

E~er okuyucum, küçücük bir amel1ynt
tan ürkecek derecede yufka yürekli değil
se, kendlslne, bir estetik cerrahi operatö
rüne başvurmasını tavsiye edebilirim. Bu 
tavsiyeme lntıyad arzusunda olduğunu 
bildirirse, ona bu kabil aıneUyatlarda 
tecrübeli ve maharetu bir operatörümü
zün ismini de bildirebilirim. O takdirde, 
okuyucumun burnu, lst.edlğl derecede kQ
çülecektlr. Fakat temenni ederim ki, bur
nu kijçüldfikten, yani yüzünün yegt'me ku
surundan da kurtulduktan sonra, güzelll
ğlnı> imanı artacak olan okuyucumun 
burnu manen büyümesini 

Çünkü manevi burun bfiyukliığü yüz 
çlrklnllğinden çok daha büyük bir ku
aurdurl 

TEYZE 

bere. Tepesi yassı, kenarın'\ kordela gc-ı ~nun terbiyesi, si:lin terbiyeniz demek -
çirilmlş. tır!, 

kayıptır. Fakat o an'ane aOIJ) 
(Devamı 13 üncü sa~ 

Hapishaneden ~ ihl ahbab çavuşlar: 



f 

Sa,.ra ! 

"Ben bir tımarhane kaçkınıyım!., 

Do tor sord : "Sen nasıl 
köfte yaparsın? 

'' K«;ndimi bmarhanede " seyyar köfteci ,, diye tanıtmıf'" 
tım, fakat ayıb değil ya köfte nasıl yapılır, bilmiyordum 

Röportajı yapan: F arak Küplı 
CTweüme w ikttbu h&tb mahfDılmt. 

95 -

- A rka.<n. var -

-Arkan vcu - (•) Bel kemiğinden su a?ınmak. 



1 Sayfa SO N P O STA 

Samsu un en g-zel şehirler·mizde~ 
biri olması pek yakındır/. 
Belediy~ çok · iyi çalışıyor. 
Bir yandan borçlar ödenirken blr 
yandan da modern bir şehrin bütün 

ihtiyaçları gerine getiriliyor 
Samsun (Hususi) - Samsunda bele

iiye işleri birkaç aesae evveline nisbetle 
mukayese edilemiyecck Juukr ınkişaf 
etmiştir. 

935 yılında iş başu!a ge~ea fimdiki be
lediye reisi Naşid Fırat ite bafladığı za
aan belediyeyi on parasız ve dünya ka
Mr- da borç içinde 8ulmuıtu. Bu borçla

ı lm en mühimmi yüzde 12 faizle Emllk 
JSanlcasma yapılan 300 bm liraltk borç-
tu. Bu borcun faizi cie verilemiyor, her 
Jll) resülmale zammediliyor, Jaem borç, 
._ de senelik faiz ırtikdan yükseli· 
,.mı. 

•aşid Fıra~ i§e hqlar ltaflamaz bele

... diyeni& ~rçları • 
w, varidatını, müs
tacelea :tarplan-

maa iıeaa eden ..
hir iflerlai tes • 
bit etmif, ıo mad-
1delik 1'ir program 
yap!Nf, Mı p.rogra 
mın tia ancak le 
milyon lira sarfı • 
le tatbik edilebi • 
leeeği aeticesine 
vannıt'kr. 

İlk İf olarak 
borçlar bir dü • 

Samsun ~l~diye rrili zene konulmu~. 
JI cıfid Fırat ~Ak Bankasına 

tılan 300 bin liralık borç senede yüzde altı 
faize ve 30 bin liralık taksitlere bağlana-

1 

'~-

Samft&ftela Atatüf'k heykeli 
rak ödellJlleğe be§lamııtır. 

Elektrik ifinden dolayı belediyenin 

Samsunda kültür ve spor 
Yeni ve mükemmel bir Halkevi. binası inşa edilecek, 
Fen erdeki spor sahası yeni bqtan tanzim olunacak 

Doyçe Oryant banka borçlandığı 150 bin 
lira da 21 bin liralık taksitlere bağlan
mıştır. Rompel su şirketinin alacağı para 
da 15 bin liralık taksitierle öderuniştir, 
bu sene hu borç bitecektir. Bu suretle 
bfı!lediyenin mali vaziyeti düzelm)ş ve 
kredi itibarı hem saelamlaşmış, )ıem ele 
yükaelmi§tir. 

İmar faaliyeti 
Şehrin lıaritası yaptırılmış, plan parası 

da ayrılarak bankaya tevdi edilmiştir. 

Difer tarafUuı da müstakbel plina aykı
n düşmiyecek §ek.ilde imar faaliyetine 
hqlanılmı~, bir ayar istasyonu yaptınl
mlf, bir canavar düdüğile yangın ihbar 
İfi kolaylaştırılmıştır . 

Belediyenin en mühim varidat mem
haı olan iskele harab olduğundan 17 bin 
lira sarf ile yeniden yaptırılmış, 6 bin li
raya da elektrikle müteharrik bir vinç 
getirtilerek iskelede tahmil ve tahliye 
işleri eskisine nisbetle çok kolaylaştml
mıştır. 

Mezbaha, elektrik ve itfaiye 
Mezbaha inşası için 50 bin lira ayrıl

mı§, projesi hazırlanmış, Sıhhat ve Na
fıa Vekaletlerine gönderilmiştir, proje 
vekaletlerden tasdik edilip gelince ilk
baharda inşaata başlanacaktır. 

Elektrik santralı mazutia müteharrik
tir. 600 beygir kuvvetindeki Dizel motö
rü günden güne artan elektrik istihliıki
ni karşılıyamamaktadır. Bunun için te-

(Devamı 14 üncü sayfada.) 

Samsun - Bafra 
yolu 117, 770 

liraya yaptırılıyor 
Samsun (Hususi) - Vali Fuad Toksal 

viliyette imar işlerine büyük bir ehem-

miyet vermekte
dir. İktısadi ba .. 
kınıdan büyük bir 
ehemmiyeti olan 
Bafra yolu 160,409 
liraya ihale edil
miştir. Terme ve • 
Miliç köprüleri i-

\ çın de 50 bin lira 

.. 
S4.mıun tcız luai talebuı bir geçid Teammde 

Samsun (Hususi) - Samsunda kültür 1 kütübhanelerinden başka fabrikaların 
ifleri ve kültür müesseseleri ileri vazi- da kendi amelelerine mahsus küçük bi
yetteciir. Vilayet dahilinde bir lise ile bir rer kütübhaneleri vardır. 
ticaret lisesi, iki ortamekteb. 147 ilkmek- Havzada Mustafa Conk isminde bir 
teb, birkaç biçki ve dikiş yurdu, iki bü- ?.at ta kendi evinde bir kütübhane te&is 
yük, 18 küçük kütübhane, bir de müze rtmiştir. Bu kütübhanedc dünyada eşi 

vardır. 0lmıyan birçok nadide ve yazma kitablar 
Lise ve orta mekteb1erde 52 muallim vardır. Kütübhane halka açık bulundu

çalışmakta, 1861 talebe okumaktadır. ilk. ı ulmakta ve birçok alimler başka yerde 
mekteblerden 26 sı şehir ve kasabalarda bulmalanna imkan o1nııyan kitabları ge-
121 tanesi de köylerdedir ve bu ilkmek- Up burada tedkik etmektedirler. Şimdiye 
teblerde 262 muallim çalışmakta, 15,032 kadar Samsunda basılan kitab, gazete, 
talebe okumaktadır. mecmua veşaire gibi eserlerle Gazi kü-

Kiitiibhancler 1übhanesinde bir-de Samsun köşesi tesis 
Mevcud kütübhanelerden Gazi kiitüb- edilmiştir. 

harcanmıştır. Vh 
layet dahilinde ye
ni yaptırılan mek
tebler için vilayet · 
b ü d c esinden Vali Fuad Toksal 
l17,770 lira verilmiştir. Samsuna 3 kilo
metre mesafede yeni ve büyük bir fi
aanlık vücude getirilmiştir . 

Bafrada 254 metre uzunluğunda mu· 
azzam bir beton köprü yaptırılmıştır, bu 
köprü için nafıa büdcesinder:. 225 bin lira 
barcanmıştır. 

Önümüzdeki Yıl vilayetin 100 yataklı 
hastanesine yeni pavyonlar ilave edile
cektir. Samsundaki fmar işler! için beş 
senelik bir program hazırlanmış ve tat
bikatına geçilmiştir. ___ .................. " ........ ______ _ 
proje sahibine bin, ikinciye 500 lira ve
rilecek, baharda da inşaata başlanacak
tır. 

Spor ve gençlik hareketleri 
Vilayet spor bölgesinde 9 spor ltlübü 

vardır. Bunlardan dördti Samsunda, iki
şer tanesi Bafra ve Çarşambada, bir ta-

hanesi bütün Türkiyed<:: örnek küttibha
ııelerden biridir. 930 yılında 720 kita"ola 
tesis edilen bu kütübhancde bugün on bi
ni mütecaviz kitab vardır. Bütün g:ız<:'tc 

'\ile mecmuaların yeni ve eski koleksi
yonlarını bu kütübhanedc bulmak müm
kündür. Kütübhancye her ay 8-10 bin o
kuyucu gelmektedir. Kütübhane müdü
rü Şefik Alışık burayı bır ilim yuvası hli

llalkevi nesi de VezirköprüdecUr. Bölgede spor 

IJne koymuştur. 
Samsunda Hcılkevinin ve mekteblerin 

Samsunda birçok yerdeki mevcudları- faaliyeti cidden takdire değer vaziyet
na nisbetle çok beğenilecek bir Halkev! tedir. Geçen yıl Samsun İdmanyurdu Ka
vardır. Fakat bina lhtiyaca kafi gelme- radeniz şampiyonu olmuş, Ankarada ya
diği için yenisi yaptınlacaktır. Belediye pılan maçta da Türkiye grupları birin. 
ve ıdarei hususiyeden maada Samsun ~iliğini kazanmıştır. Vilaye~ ve Belediy::: 
Halk Partisi de binanın inşasına maddi büdcelerinden yapılan 11,500 lirahk bir 
yardımda bulunacak, bu bina tamamlan- yardımla Fener mevkiindeki spor sahası 
dıktan sonra Parti teşkilatı da bu binadl taozim edilmiştir. Burası Karadeniz.in en 
bulunacaktır. Binanın planı ıçın müsa- iyi spor sahasıdır. Burası önümüzdeki yıl 
baka açılmıştır. Birinciliği kazanacak .daha modern bir hale ifrağ eiiileceat.ir. 

Samsunda tütün istih 
muntazaman artıyot 

"' 
Bu yıl istihsal yekunu 8 milyon kiloyu buldu, t11 
rağbetle alıcı buluyor ye kilosu 150 kuruşa s• 

\ 
_._._ ...... J __ _ 

OtomarıJc eıeklente tütün yapraklarının temfztenmesi b rJ 
Samsun, (Hususi) - Samsun tehrinin zamanlarda yumurta ibrac;ı~ t~ 

nüfusu 33,839 dur. Vilayetin umumi sa- muş, buna mukabil <lahi~1• 1:nc"' 
haıı 9576 kilometre murabbaı4ır, umuml mıştır. Fakat dahili istihln;t --µrl'. 
nü1lısu da 338,014 dür. min etmemektedir. Samsun i!İllc 

Bafra, Çarşamba, Terme, K.an k, Hav- ticari faaliyet bakımından,, b iÇ 
za, Ladik, Vezirköprü Samsunun kaza- gelen şehirlerimizden olduglt tJ!" 
landır. da hemen hemen bütün t>Dn1'9 ~ı} 

Samsun Karadeniz sahillerinin en mü- leri vardır. Liman faaliyctı d~et , 
hlm ticaret iskelesi ve en önde gelen lS- yandır, Samsun limanmdarı >"~ 
tihsal merkezlerinden biridir. En mühim bin tona yakın deniz nakliY3~1 ~di
istihsal maddelerinden biri de tütündür. tadır. Samsuna bir yıldıı gelı~ di!· 
Vilayet dahilinde her yıl işlenen arazi milerin tonaj yekunu l,095,38 

362,749 hektardır. 383,684 hektar arazi de Fabrikalar. _,,,, 
mer'a olarak kullanılmaktadır. Her yıl ... ıv 

Samsunda tütün, elektn~.' t.,ı 
ıstihsal edilen mahsul 250 bin tonu te- d 
cavüz etmektedir. İhracat her yıl 15 mil- yağ, müskirat, buz, kireını 'IJlıı 

reste fabrikaları vardır. ya··tii11 
yon lira kıymetini buımaktadır. 1 tıı 

Tütün fabrikası günde 6 bin ki o ··z ;ş 
Samsun "fe Bafra tütünlerinin cihan- gara imal etmektedir. genli s• 

şümul şöhreti herkesin malumudur. Sam- başlamamış olan manganez, dcıı e 
sun ve Bafra tütünleri dünyanın her ye. şun, bakır, antimuvan rıısvJler 

başka her yıl 25 bin ton ce fs 
rinde koku ve içim nefaseti için mutla- ıtl 

Havza linyit madeni Saın~ı ·rı j}lı 
ka tütün harplanların:1 kanştınlmakta- rının ve sınai müesseselerıuı 
dır. Bunun için de daima rağbettedir ve 
daima alıcı bulmaktadır. Tütün istihsa- karşılamaktadır. 

• Go"I ı·stihsalatı .., J litmda daimi bir artma vardır, 931 yıun- ,,f" 

da istihsal yekunu beş buçuk milyon ki- Samsunun Bafra gölünde s:"I" 
lo iken şimdi yekun sekiz milyon kiloya bin kilo sazan ve kefal ba1ı~.1' ~ 
yükselmiştir. Tütünün kflosu 115-150 ku- ta ve ihraç edilmektedir .. ı...a. ~itıs'1 
ru.şa satılmak'i:dır. Linenit, Akçasaz göllerinın 15dıf· f) 

Yumurta mühim bir yekuna varmakt~ ı 
Samsunda yumurta ihracatı da ehem- mak, Yeşilırmak ağızların ~ile~~ 

miyeUe gözönünde bulundurulabilir. Be- Mersin balıklarından istihsııl tB tt 1 
her sandıkta 725 yumurta olmak üzere yarlar çok güzel hazırJanırııı~ll# 
Samsunun bir yıllık yumurta ihracatı yah havyarlar piyasaya RUS 

100 bin sandığı bulmaktadır. Yalnız son satılmaktad~. 
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Sinema yıldızları niçin en çok 
insanlardır? 

.._'4ru.t~ 
spor gapan 

'-ta ~- ,.._~~?aler yalnız )'lldı:ıla
~ ~ ıöz kamaştı • 

~n clolqan şöhretlerini 

düşünürler. Fakat bu dereceye yüksel -ı lar. Bir kere film çevirmek istidaddan 
mek ve ayni vaziyeti muhafaza etmek başka bir sabır ve tahammüle de bağlı 
için nasıl ufraştıklarını hiç hatırlamaz- olan yorucu bir iştir. Sonra bunun ha • 

ricinde bir de vücud ve çenı e giızeıliğini 
muhafaza işi vardır ki bu da bazan iş • 
kence halini alır. Bir çok yıldızlar:n 
kontratlarında, cşu kadar kiloyu aştığı 
takdirde Jl'lUkavelesi feshedılecektir.- dıye 

kayıdlar vardır. Bu kayıdlar b:çare yıl -
dızlara bir atletin dahi tahammül edemi
yeceji kadar sıkı, perhizkfır bir omur 
sürdürür. Hülasa her sinem,ı yıldızını 
yaman bir sporcu saymakta hata yoktur. 
Yukarıda en sağda resmim gördüğü -

nüz Mary Bovard güzelliğini muhafaza 
etmek için muntazaman elE:ktrik masajı 
yaptırır. Yukarıda solda gördüğünüz 
Katharlne Hepburn ıia vücudünün çe -
vikliğini spora medyundur. Her iki ar -
tist de cArtistler Pansiyonu. filminde
rol almışlardır. 
Aşağıda gördüğünü'1.. yeni Amerikan 

yıldızlarından Billie Fataı da vücudünün 
güzelliğini spora medyundur. Film çe -
virmediji zamanlar ba)ık tutmakla rneş
ıul olur. Yukarıda sağda. görrlüğünüz 
Kay Francis de vücudünün tenasübünü 
spor sayesinde muhahza eder. 

Çin - Japon harbi hakkmda 
çevrilen filmler 

Son Çin - Japon harbı, sinema alemin
de yeni bir moda ç1karmıştır. Şimdi 
Hollywoodda harıl harıl Çin - Japon 
harbine aid filmler çevrilmektedir. As
len Çinli olan artist Anna May Wong da 
bittabi birind planda çalışan artistlerin 
başında bulunmaktadır. 

Çevrilmekt• olan başhca dört filmin 
isimleri şunlardır: 
Şanghayın Şarkında, Şanghayın Gar

bında, Şanghayın Şimalinde, Şanghay 

Ölüm hattı. 

Meşhur bir Amerikan tayya:-ecisi 
bir filmde rol aldı 

Yıldızlar ve kıskançlık 
Aşk sahneleri çeviren yıldızlann kan veya kocaları 

kendilerini kıskanmazlar mı? 

Bir muharrir, dünyanııı en tanmmış 
kadın ve erkek sinema yıldazlarının ko -
caları ve karılarile, eılerinin aık sahne -
leri çevirmelerini nasıl karııladıkları 
hakkında görüşmüştür. İşte aldığı ce • 
vahlar: 

Danielle Derrieus'nün kocası Henri 
Deroin: · 

- Ben bir sahne vazii '>lduAum için 
aşk sahnelerinin ne suretl:? çevrildiğini 

bilirim. Karımın çevirdiği bütün film
lerde mutlaka ben de hazır bulunurum. 
Bu e\'lendiğimizdenberi böyle devam e

diyor. Şunu açıkça söyliycbilirim ki ka

rım bu nevi aşk sahnelerinde çok soğuk 
ve sun'i da\'ranmakta, hakiki muhabbc -

tini yalnız bana saklamaktadır. Karım bu 

ı.ahneleri çevirirken hiç bir zaman bir 
meslek ve san'at hududunu aşman,akla • 
dır. 

Hanri Garat'nm kansı: 
- Kocam film çevlrlrken asla yanın 

da buluhmam. Hararetli aşk sahneleri ih
tiva eden filmlerini de ash seyretmem. 
Hatta bu nevi fllmleri ÇE'virirken k ndi· 
sini bile görmeğe tahammül edemem. 

Pierre Blanchar'm kansı: 
- Aşk sahneleri mi? Bunların bence 

asla ehemmiyeti yoktur. Onun benim ya
nımda iken tavır ve hareketlerinden baş
ka sahneler beni alakadar etmez. Bun -
dan hiç kıskançlık duymam. Bıiaki!i çok 
muvaffak oldu mu, kendisin~ tebı ik bile 
<:derim. 

Anna Bella'nın kocası Jean Murat: ............................... ·-·············-········-... 
(William Van Dousen) Samuel Goldwyn - Biz !ikimiz de .ırt:st =~. Böyll' bir 
ile bir mukavele akdetmiştir. Bu mu _ suali san'at namına ço'< gar-ib teliı:~kı e
kaveleye nazaran, bu tayyarecı Gold - dC'r;z. Evlilik başka. san 'at başka ŞC' ;dir. 
wyn'in hazırlamakta o1duğu eTransat - Fcrnandel'in karısı: 
lantic flighb filminde Gary Cooper ve - Sinemada aşk mı? Bene~ bu b.r kli-
Joel Mc Crea ile birlikte rol alacaktır. şeden başka bir şey değ ldir. Bundan do
Gelecek ilkbaharda Arr.erikan hükümeti layı asla bir kıskançlık hıssetmedım ve 

~ri)lanın en mühinı hava hatların- Avrupaya ilk tayyare seferierinı yaptı - (tmem de. KÖcamın paı tOnerleri ekseri
~~ Qlp; .:p,.ll Ame~ ~ir ~ r,çakıır. Film kumpanyası o v,.kte kad4.l'b~ P,.nim. de arkadaşlarımdlt'. Ma ınıafih 
,......,.__ • ....... ta71aredli m filmi biörmeJi katadaftmmttu.. ~ODM film tevirirken &örmılP Sitmem. .. 
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SELA1 K BANKASI 
T~sis tarihi : 1888 

İdare !erkez:l : İSTANBUL (GALA'!'A} 

TiirkiyeJeki Şubeleri: 

ISTANBUL (Galata ve Yenicaml) 

MERSİN, ADANA Bürosu 

Ynnanidantlaki Şubel~ ı 

sELANtK - ATİNA 

H@r nevi banka muamelelerf 

Kiralık kasalar servisi 

So osta 
Yevmi, Siyası, Havadis, ve Halk gazete3S 

Yerebatan, Çatalç~e aokak. 2' 
İSTANBUL 

Gazetemizde çık.an yazı ve 
re&im!erin boltüc haklan 
mahfuz ve gazetemize aittir. 

ABO E Fi TLARI 
t 6 3 1 

Sen A)• Ay 1\y 
Kr. l.r. """· i..,. 

T'Cl!ItlYE l .,.<J() ·.w wo ı .,.. 

YUNANİSTAN ~3 o •- ..;,O 'j 10 '/. f.J 
EC_'JEBİ .:.iv.ı :"joo bOO :.110 

Abone bedeli pE şirdn Adres 
değiştirmek 23 ~uruştur. 

Gel~n evrak grri rıerilmez. 
llcnlcudar mes'uliyet alınmaz. 
Cevap iç'n mektublar.:ı 1Ci kuruşluk 

Pul ılavesi Iazımciır. 

~~············ı Posta k<ı+usu : 741 İstanbul • 
Telgraf : Son Posta 
Telef on : 2ı 203 

O.ee4MK..ee~ee.e1ee11e1e11 

Son Posta Matbansı 
-~ -• 

Neşriyat Müdürü: Selim Ragıp Emeç 

S HİBLERİ: S. Ragıp EMEÇ 
A A. Ekrem UŞAKLIGIL 

Yalım 

MAZON 
Meyva Tuzu 

Baldkaten mD.csslrdlr. 

KABIZLIK 
HAZIMSIZLIK 
MiD 

Ekşilik ve Yanmalarını giderir. 
Mide Ye barsaklan al11tınnaz. Ağısda.kl fena 
totu.Tiı ve tadsıZlıtı def'eder. Son derece 
teıcstf ed1lmll bir tuzdur. 

Kilmnsll hiçbir müatahı:nrla kıfaa kabul 
etmez. Ba§ka mark.alan ısrarla reddedlnta. 

HOROS markasına dlkkAt ediniz. 

ERTUCRUL &ADI TEK 
TlYATRO:.;U 

Pazartesi: 
Kadıköy (SOreyya) 
Salı : (BılkırkOy) 

Çar~amba (Oskndar) 
lnemalannda : 

OTELLO 
4 perde 1 tablo 

_. .. A KARADA 

AKDA 
Kitap Evi Kaatçılık 

Bntnn mektep kıtaplnnnın satış 
yerıd ır. Mektep kırtasiye çeşitleri 

en mUsaıt şartlarla lemin edilir. 

Tel 3317 

Kayıb armuyor: Romanyanın Pazar

cık kazası, Musa Bey köyünden Ali oğ
lu Ham.idi arıyorum. 

Çorlu Seymcn köyünden 

laırdeşi Şevket 

aoM POST.& 

111111111111111 
Şehir Tlyatro•u 

Dram kısmında 
Bu akşam saat 20.30 dil 

PERGIJNT il 1111'
1 

l 
m lf i 

1 
Dram 5 perde 

111111111 ı Yazan : Henrlk lbsen 

SON H FTA 

Komedi kısmınd~: 
Bu alcşa n saat 20.30 da 

A YNAROZ KADISI 
Komedi 6 tablo 

Yazan: Celal Musanib oğlu 

SON HAFTA 

DOYÇE ORIENT BANK 
Dresdncr Bank Şubesi 

Merkeı.l: Berliıı 

1'iirkiyedeki ıubeleriı 

Galata - İstanbul - İzmir 
Deposu: 1st. Tütün Gfunrüğü 
* Ha tiiTlü ban!ıa iti * 

------~~~~~~~~~~~~~~~~~~..._--~~~~--
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Küçük Ca.ri Hee.aplar 
ikramil.Je planı== 

En az 50 lira mevduatı 
bulunan hesaplar kura/ara 

dahil edilecektir. 

1 inhisarlar U. Mü~ürlüğünd~n: 
/ 

Cibali fabrikasında mevcud c713ıı adet boş kola çuvalları 28/1/938 cudl' 
nüne rastlıyan saat -10- da pazarlıkla sa t;lacaktır. ı.- ~ 
İsteklilerin malı her gün Cibalı Fabrikasında görebilecekleri ve pat'~ 

% 15 teminat paralarıyla birlikte muayyen gün ve saatte K,ilbata~ta ~~ 
ve mübayaat Şubesi Müdürlüğündeki satış komisyonuna gelmeleri ilan J' 

p OFIL 
Belsoğukluğu ve Frengiden korur. 

Orman Fakültesi Mubayaat komisyonu 
Başkanlığından ~f 

Urfa birinci nevi sadeyağ 500 Kg. Orman fakültesi için yukarıda ~ . .ı 
il ..... 

zılı sadeyağ pazarlıkla satın almacaktır. Pauıdık 28/1/938 Cuma gütı (~ 
de Vilayet muhasebe direktörlüğünde yapılacaktır. Talihlerin müracaatıırt-

lstanbul Beşinci icra memurluğundan : .,1 
Aksarayda İmuıilağa mahallesinde Hasanpaşa sokağında 16 numaralı 

otururken halen nerede olduğu bilineml yen Hafizeye. · tl'-
1 - Vakıf Paralar tdaresinden 20935 ikraz numarasile yüzde dolcU' 0 ,1 

yüzde altı komisyonla 9/7/337 tarihinde borç aldığınız 165 liraya nıuica~ 
en ferağ eylediğiniz Ağayokuşundıı Yakubağa mahallesinde Ortaçcşıne . 1 
da eski 9 yeni 7 numaralı bır kıt'a arsa borcunuzu müddetinde ödenıell'l'f / 
r.ıız dolayısile alacaklı Vakıf Paralar İda ıesi tarafından paraya çevriı.ıne" 

'itir. Borcunuzun 30/5/934 tarihinde baliğ olduğu mikdar 522 lira 88 ~ 
teslimatınız çıktıktan sonra 498 lira 13 kuruş olup mektlr tarihten soll ~J' 
gün için faiz, komisyon ve muamele vergisi karşılığı olarak borcuııuza ~ / 
ruş zammedilecek, ayrıca bilumum icra masraflarile takdir olunacak il 
kalet te tarafmır.a aid olacaktır. ~ 

3 - Bu iliinın neşri tarihinden itibaren bir ay zarfında bu horcun ~ 
veya bir kısmına veya yapılan bu takibe karşı bir itirazınız varsa '/J/ 
934/6702 numaralı dosya5111a yazı ile ya hud §ifahen bildirmentz veyablld ,dl f 
ıarfında borcu tamamen ödemeniz lfızı mdır. Aksi takdirde birinci fı]cC / 

resi yazdı gayrimenkulünüzOn dairemiz marlfetile satılacağı ödem:::-: ~ 
ned sureti tebliği makamına kaim olmak üzere bir ay müddet ilin o~ 



'ıt Meyhane"'e 
arım b '4 

~na bir ko"pek . . muameıesi 

·• 
1 ~ eder. 

- Çok mes'ui
sun azizim. 

- Mes·ud mu
'""\ ~ yum'! .. 

1 51:,~ - Tabii mes'ud-
t~ bana . sun, keşki benim 

·· aynı tarzda muamele 
...... ])yı; 
...._ .,.~ «>f\.ısu tn 

~~ ·~ıçın erak ettım. 
tıQ'ıı d hlerak d" ~er aırna· e 1Jorsuı1 Kanın kö-
' 0kşar d ' canını, h:}'atım diye se

a .. 

~ 

~dın Ne fena 
'abanı - kocasne b' . 
t 1., ıgında d ırlıkt~ tramvavın ö::"ı 

., ~ uru • 
lı· ı. anındaJı:· d YOrdlJ. Bır aralık kapı-

, .ıt~ 1 enı· 
asına d"· ıre takılı aynaya bak-

' Su ondü· 
lar, d nynnyı d . 
~or Cdi, insa a ne fena yere koymuş-
l'ııı; ~.alnıı tr::rada kendisim göremı-

gorebıı· vayın arka basamakla-
1Yor. 

'l'trnıorrıetr Hassas 
~ llaSsas e satıyordu: 
._,ıye Trııdtr? 
..... li sordular • 

&oğu assas • cevab verdi: 
k b· ıtııdır d .. t~ d~ ır adanı a soı. mü? Buradan 

tışer. geçse hemen birkaç de-

r 
NERDE 

Söz. sırası benim oldu, 
Ahii gözlü fettan nerde? 
Yıllar geçti, çilem doldu; 
Para buldum, cüz.dan nerde? 
Bir zamanlar çok eğlendim, 
O cümbüşlü günler nerd e? 
Söylesene a elend'm: 
Canım çekti, canan nerde? 
Boşa gitti cakalmım, 
Han yıkılmıf, külhan nerde? 
Pusu kursam yak<llarım; 
Fareler çok, kapan nerde? 
Ahbablarım kay1b mıdır, 
Filan ncrde, lalan nerde? 
Sorması da ayıb mıdır; 
Bu iılere ferman nerde? 

** 

SON POS'l'A 

" • 

Avcı - (Kuşa) Hi§t, hişt .aport» 
diye sana bağırmadım, ki;peğ:me ba
ğırdım, sen ne diye kendine alındın 
bilmem ki! .. 

Fenası 

Sayfa 11 

Bir Berut gazetesinin "Son Posta,, ya 
hücumu karşısında b:r kaç açık söz 
Müstemlekeci B.lar, bizimle uğraşmayın 

(Baş tarafı 1 bıcı sayfada) Türk hürriyetinin meserret avazclerile 
kaleye, Elcezire valısi Tevfiğin ka- çalkanacak olan Amanusun yeşil tepele
çınlması dolayısile, bu hadiseyi Türk rindcn, Suriye ve Lübnan ufuklarına 
çeteciliğine atfedecek küçük bir zeyl ilfı· doğru, dağdan dağa aksedecek ve ova
ve etmişti. Bunun üzerine, morlern Tür- lardan, bahar rüzgarları gibi, }ıay:ıtı tek
kiyenin çetecilik yapmıyacağım ve bunc. 1 rar canlnndırarak akıp gidecektir. 
da muhtaç olmadığını söylemiştim. An- L'Orient'in korktuğu şey de budur: ~ 
laşılan, bu fikir, Surıyı? ve Lübnanın • bir yarasa gibi, nurdan korkar; halbuki 
müstemlekeci muhitinde hayli derin bal- Amanusun, zümrüd tepelerini süsliyen 
mış ve can yakmış olacak k!, bu yazının Türk köylerinde bir güneş doğmak üze
sonunda okunacağı üzere D. Tasbath im- redir; bu güneş etrafa nur verecek. Ama .. 
zasile, gazetenin en başında b~na cevab nus tepeleri. yarın, hür ve müstakil Ha
veriyorlar. Bu cevabda lafı değiştıri~ tayın mes'ud .seslerini, ufuktan ufka 
yarlar ve kazı, yanmaması için çcv:iri - neşreden bir tabiat ve tarih radyosu ola. 
yorlar. c~k.' Surlve. Türkün karciec; ve dost se-
Aşağıda tercümesini okuyacağınız sı~ı ~u tepelerden daha kob.y duyacak! 

bu makale, hem bir cevab, hem ıfo Turkıye ve Hatayda yalnız bir prensip 
_ ve bilhassa - Arab mubitiM hitab eden hakimdir ve yalnız o haklın olacaktır: 
yeni bir provokasyondur. Hurrıyet, istiklal ve milli varlık. Bu * prensip yavaş yavaş. Amanusun cenub-ı 

Tekrar edeyim: Türk!yenin milli istik- larınn doğru yayılacak ... işte, onlar bun
liıl mücadelesi bütün şark rnilletlerıne dan korkuyorlar! 

* Tramvayda şuradan buradan konuşu - örnek olan bir şaheserdir; ona biz öne-:: 
yorlardı. Bıyıklı~'l çetelerle başhıdık; sonra ordu ile bitir-
günliik .gazC'tcleri dik. Orduyu yeni baştan kurmak mcc-

Sevrcs muahcdesile Mardin ve Sı\'ası 

k<:'ndi emellerinin rengine boyamış olan 
miistemlekecilcre açık bir söz söyliyebi .. 
Jiriz: Bizimle uğn,ş.masınJar. Bu defa 
karşılarında. Tayfur beylerin, Kel Hak· 
kıların, Tek Bıvıkların küçük çeteleri de
ğıl, yekpare bir millt:t varlığının hürri-
yet ve istiklal diye yükselen temiz, asd 
ve milli avazcsi vardır! 

okumuşt u, bıyıksı- buriyetinde bulunduğumuz zaman da, 
za döndü: Fransız ordularının karşısına çetelerle 

- Hahcı :n vaı 1 cık tık. Bugün o devir .geçti, artık '!'ürk 
mı, dedi, Ameri- kendisini çete ile müdafaaya mecbur dl"'-
kad~ şimdi de ğildir ve çetecilik yapm1yacakbr. İcab 

- Ben giı.lümser gülümsemez, ad
resini verdi. 
- Çok cür'etJcarmış. 
- Hayır, di§çi imiş! _ ..... ._..-·····-····· .. ··---·-··---·-

Kırılan vazo 
Bayan, hizmetçiye bağırdı: 
- İki yüz senelik bir vazoyu kırdın 

ha! .. 
Hizmetçi güldü: 
- İçim rahatladı bayan, bı?n de onu 

yeni zannetmiştim de, kırdığım için ü-

zülmüştüm. 
,,,,,.,.,. 

Papağan 
- Öyle bir koca istiyorum ki, b:ı.na 

mütemadiyen: cSeni seviyorum, seni se
viyorum,. desin-

- Hiç müşkülpes~nd değilmişsiniz, 
koca bulmnzsanız bile bir papağan alır
sınız .. o da bunu söyliyeb.fü. 

,.,,.,.,,., 
Vakıt bul~trıyor 

Karım kimsenin "J.1cyhinde söyle-

mez. 
Doğru. kendinden bahsetmekten 

başkalan hakkında sÖ.l soylemiye vakıt 

hulamıyor. 

camdan evler yapıyorlarmış. ettiği zaman, her Türk ordunun kadrooı::lt 
Bıyıksız düşündü: içine girecek ve b~tün kuvvetile dövü-
- Fena şey! şerek, hürriyet ve istiklalini seven. bir 
- Neye? milletin ne yapması lazımsa hepsini ya-
- Alacaklı kapıya ge!diği zaman in· pacaktır. Çeteciliğe ihtiyacımız yoktur. 

san ne kadar saklansa gene görülür. Fakat, Beruttaki l..'Orient gazetesi, 
- bunun avdet edeceğini söylemekte ısrar 

Anladım ediyor; çünkü, onun bizzat kendis! bir 

G k 
~ 

1
.. d cetedir: Lübnana ve Sur yeye, kaçak 

enç şar ıcı soy uyor u: " .. 'b'' ı·· f"k' l · .. . . ·-· gumruk eşyası gı ı, ten urs ı ır er! 
- Ben şarkı soyl~yıp. bıtırdıgım za- k k ·r .1 .. , ıı r b' ·· t m , . 1 so ma vazı esı e muKe e ır mus e • 

man salonu dolduran hal~ hf'p bır ağız- 1 k . l 1 L .. b s · d · t"k . . ı ·e ecı çc t'sı. u nan ve urıye e ıs ı -
aan: .B r başkası daha, bır b.-şkası da- 1•1 f k . . ·ıı· d d tl l a ı ıını, mı ı uyguyn, o:::. ut vı• 

ha> diye bağırmışlardı. a·· 1 k 1 1 . b h . d . uşman ı mesc e en a sın e şuurun 
- Anladım. Bir başkası d<'melerınden 1• t" . . h ·ı · k 11 c b" t B \ se amc mı ım a ı e mu e .e ır çe e. \ 

mnksad .. bir başka şarkıcı gelsin mana- . h d'l ı · e · de valcını sınadır. ım a e ı en şey crın y rıne " • 

Y anı1mamışım 
Genç kızlar arasınds: 
- Nihadı nasıl buluyorsun? 

- Budalanın biri. 
- Benimle evlenmek istedi. 

- Yanılmamışım değil mi? 

Pencerenin demirleTini kestim, 
artık kaçmamız için hi~bir hail kal. 

maml§tır. 

e.ntrikayı, fesadı neşretmekle mükellef 
olan bu çele, bana cevab vermek vcsile
sinı de, hergün kullandıkları vesileler
den bir tanesi olarak, Türklerle Arnbla
rın aralarını açmak ~çin, tekrar kullanı
yor. İş bundan ibaret. 

* Tayfur beyler, Kel Hakkılar, Bedri -
)er, tarih olmuş bir kahramanlığın f,•da
kar yapıcılarmdandırlar. Tarih geri git
mez, Türkiye bir daha o tazda kabra
man lıklara muhtaç olm1yacaktır. Fakat, 
Hatay Türklerinin haklarım müdafaa et
mek, Türkle Arai arasmdaki tarihi kar
deşliğin, düşman elile tahr!b edilmesini 
istememek, yahud Surıyenin ve Lübna
nın müstemleke olmaktan kurtulup ve 
müstakil vatandaşların hür, müstakil ve 
ınes'ud yuvaları olmasını arzu etmek bir 
çetecilikse, onu yüksek b!r insanlık VP. 

derin hak duygusile, bile bile ve seve 
seve yapacağız. 

Muhittin Birgen 

L'Orient'ın makale:.i 
Bırgcn hakkınız var. arıık çetecilik 

yapmıyorsunuz. usul değiştirdiniz, mo "' 
dernlC'ştini:ı: 

Kuvvrtli bir ordunuz var. makaleniz
de kaydf"dıyorsunuz ve bu umacıyı ma
haretle kullanıyorsunuz. 

* Ga7Ptelerinize bir parob verildi: Ha
tay Türktür, çünkü Hititlerindir. 

Ankaranm, 1stanbulun, İzmirin, Ada
nanın, hatta Antakyanın bütün gazete .. 
lcri müttefik ve dost milletleri telaşa ve
riyorlar, Kemalist metalibatının haklıt .. 
ğına inandınnıya çalışıyorlar: 

- •Hatay Hititıerindir• ne güzel harb 
nıdası! Sancakta seçim yakında yapıla-. 
cak. Bu seçimi kazanmak lazım. 

Suriyeye karşı sarsılmaz bit· dostluktan 
bahsetmekle beraber işe Ankara muahe
Ol"ı::ini feshetmekten başlıyorsunuz. Ah
J5ki ve siyasi her hangi bir baskının bağ
larından kf'ndi kendinizi kurtanyorsu • 
nuz. 

Bütün Anadoluda ve Kilikyada bir ta
rama yapıyorsunuz, kendi kendılerinin 

1skenderunlu olduklarını bHmiyen İs • 
kenderunluları bulmak istiyorsunuz. 
Sancağa kendi usulünüz dahilinde bir 

teşkilat veriyorsunuz. Türkiye lehinde 
rey vermiye memur olan yeni gelenler a
rasında zabiUer, muharrirler, mütehasııs 
propagandacılar katıştırmıya muvaffak 
oluyorsunuz. 

Sivil polisleriniz .. - Tabii Hatay va -
tandaşı olarak - Antakyanın Tfırk ma • 
hallelerini kontrol ediyorlar. Propagan .. 
da bii ronuz para döküyor. Rey varaka11 
temin edıyor, satın alıyor. Doktorlannıı 
meccani teda\'İ yapıyorlar, hastaları ha~ 
taneye yatırıyorlar ve, Kızılayın bayra
ğı altında dostluk kazanmıya çalışıyor • 
lar. 

Bu usuller Bay Birgen - Sarda yapı • 
lan plebisit metodlarından yüzde ym 
kopya edilerek kullanılan bu usuller de 
çeteciliktir. Bir meşgale ki, ismini SÖ3'

lemiye cesaret edemez, bir meşgak ki hü.. 
kumct makamı onda müdahafo edecek bil 
şey bulamaz, bir meşgale ki ordu oaı 

müdahale edemez .. 

ltildi, yilri!.medi. Çekildi, yürümedi. Yegane çare .. 

Biz L'Orient'in temsil ettiğı ruh \'e fi
kirde bir millet değiliz; onun efendileri. 
mt>mleketlerinde rühb3n aleyhlarlandır
lar; fakat, müstcmlek~ye gelince, rühba
nın, katolikliğin başlıca hamileri olur
lar. Çünkü onlar, memleketlerinde mev· 
cud olan nimetleri kendileı ine az görüp 
başka milletleri esir g;b; ku11anmak is
terelr. Biz ise, büyük ve zengin memleke
timizin geniş nimetlerin kendimize kafi 
gören tok gözlü ins~mlarız. Kendimiz 
için ne istersek başkalan için de ayni ş~ 
yi istemek gibi insani btr hikmet ve frl
sef enin p<'şinden gidiyoruz. Türkiye iı;:in 
milli hak, milli hürriyet ve milli istiklal 
istE"dik. Arablar için de, bilhassa Suriyt 
ve Lübnan için de milli hak, milli hürri
yet ve milli istiklal temenni ederiz. E~<'r 
bu temenni, bu arzu, hatta bu aşk bir çe
tecilikse, evet, müstemlekeci erendi, biz 
çeteciyiz! 

Sizin 1938 çeteleri artık boğazlamıyor
lar, yağma etmiyorlar, t.utuşturmuy<>rt 

bilfıkis yapı yapıyorlar, para harcedi • 
yarlar. Hastaya bakıyorlar ... Son sözü 21 

Geç kaldınız 
Genç, güzel bir figüran aranıyordu. 

Bunun için fotograf göndermek lhımdı, 
gönderilen fotograflar arasında biri se

çildi, sahibi çağırıldı. Fotografm sahihi· 

ni gördükleri zaman: 
- Daha erken gelmeliydiniz, geç kal-

dınız. 

Dediler, şaşırdı: 
- Demek geç kaldım .• 
- Evet, fotografınızı çektirdiğiniz se· 

* Amanus dağlarının yeşil ve yüksek ba-

martta almak için. 

* Ya .. sonra? 
Sonra belki ... Amanostan, Kurtdağ • 

dan Tayfurlann, Tek Bıyıkların. Bedri
lcrin, Kel Hakkıların çocukları inecek • 
ler .. Topraklarına, yurdlanna eliin met" • • 

but kalan sonuncu ekalliyet murabbala • 
rını Halayın yeni vatandaşları )Phine h~P 
şeyi terkedip bırak.mıya icbaı için .. 

Bu çetelerin faaliyetleri soıllııı u Ale
vi veya Ermeninin feragati ile fo ;ı da
ğının ve Amukun münbit ova\· ıilı ler -

şından Amikin altın topraklı ovalarına ve 
bu ovalardan Halebe ve Bn'lebek'e, ora
dan da Şaının bahçelerine ve Lübnanın 
Sedr ormanlarına doğru akıp gidecek o
lan şey. bundan böyle Tayfur beylerin, 
Kel Hakkıların fedai çeteleri olacak de
ğildir; hürriyet ve istildal mücadelesinin 
ne kadar kudsi ve ne .kadar mübarek b:r 
iş olduğunu, en modern bir millet gıhi, 
biz:z.at tadarak anlamış olan bir milletin, 

- luıUiilti '7!amsın nil.:ııvııt hul.:,,..,t, 
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AMCA, AMCA, V H AMCA ... 1 

Çeviren: 

Bir Genç Kızın Romanı 



SON POSTA Sayfa 13 

---'lf şa ~.den ida.m Olunur!·., 
Harb -ean•vl "Casualan ...,.,••ındekl milcedele 

Hayat pahalılığı 
ile mücadele 

Gözıerinı • '- . 
:Yuyordıı'. ~gını zanıan ürperdim: Olanda, solgun yüzü çökmüş bir halde 

dctrn otur at yanı başımda boz renkte kalın paltosuna sarınmış yabancı bir 
~landaıı111 ıö~~~ordu.Ellerini kavuşturmuş, köşede gayet sakin bir surette uyuklayordu 

Hükfunethnizin hayatı ucuzlatmak Halbuki bunu dükkan ve mağaza'arda 
için aldığı ve almayı düşündüğü ted- 6 liraya satıyorlar. 

llarlallllftı <.ıennde hir k' f 
...... h • ın ve ne -.re • 

111 i~lıı ti« Çlrpışacağı 
h ~l eıtdife ~· ı. .. dedi, Yalnız se-
~ rd ere alışkın ıdyor_uın... Böyle tehli· 

tlıb' eı.n_,_ 1 
...... n.. ıre rülın 6~ .... 
O vuo! .. ~- eğe çalıştım: 
ıaııda un için h. lib1: • !ttrar k ıç endişe etme! 

...... 'l' endi kendine söylenir 

~dar ~Yll?t i~ . 
'ib Şe ~ ~eti§rn~· dıyordu.. şimdiye 

So Y!. § 0lınası lazımdı. Ga-

•oı ~~~a birden b. 
""<ilin ıre kol 

..... Obı ' 'l»aktı: unu ışığa tutarak 
lfeııı ... On ltir b 
...._ l'Jı y~d Uçuk._ 
~ ).{Utiık, e doğruldu: 

'ıtı_r, bir ..... ~ene Yttişmeliviz' 
ı.re_y qj .... •ev .; ... 

~l,, ,e açıl 'l' kra ile arabay; 80 kilo-
~ ıoııuı e erle\ lis ik ••1otdıı 'lll iıertn t leri otomo-
~lll · de cızırdayarak kar 

~ın· altları~ b· 
~ ı. li ır tazı "b· ~Y eyecanıa h gı ı dikkat kesil· 
t. lt~rdunı. Eliıni avıda~ bir motör sesi 
~ı ijl'h.. Cebiırıe __ gayrı ihtiyari yavaş-

., · ~rd · eoturnı- r-+ •• {,ıra tın. u,.um. Işte o v:ı-
~ Yanırxı. b' 

ır ro\1ol · v~r bıle almamış-

C~stJs~ 
faı. 'Yt lUBtJ8L.lR TRF.Sİ 

) "'S)'on, tr ·· ·· 
t oi?tıi§tiıt_ }3~den ~ altı dakika evvel 
~ taaıt .... ,a Olanda 
tak t e bu küçük . çok sevinmiş· 

0~ de1t tırn lStasyond.:ı yolcu o-
'd.iı..ı llkJı11 -v;:aığa' Şarki Prusya köy-
d ··ı.ıa b· .;uZerj d 
~•ıı baş\ ır kadından n ebn. anlaşılan üç 
agı;ı a \.>_ · Ye ır iki memur-

!\ hu .:-ınse Yoktu. 
>ıe.... eu isted· Oland::ı yataklı 

"'Ur h ı. 
l' Vat ,}Ytetıe 
tı~ıu al\.Jt :mı' ,~şu cevabı verdi: 
O tren· · J: ataklı lqlld •dir .. bil . vagon yok .. bu 
tı "'anın ı.... rnıyor ınusunuz? 

Yabancı adamcı yan gözle baktı"' 

düşüncelerimden sı:rrılarak etrafıma l Ne kadar zaman geçtiğini bilmiyorum . 
şübhe ve heyecanla bakınıyordum. Kendime geldiğim zaman birdenbire ür-

Olanda kompartıman lambasının ay- perdim. 
dınlığında gayet solgun, bitnb bir yüzle Olanda solgun yüzü çökmüş bir halde 
uyuyordu. Kompartımandaki sıcak dahil iıala uyuyordu. Fakat yanı başımızda 
çoğalmıştı. Zifiri camlardan trenin kesif yabancı bir adam oturuyordu, ben bu a
hir ormana girdiği anlaşılıyordu. Bu, damın kompartımana ne vakit girdiğim 
Şarki Prusyalıların (Sc.hwartz Wald) de- hissetmemiştim. 
dikleri meşhur kara orman olac:ı.ktı. Demek korkunç hayallere dalmış bir 

Breslav enstitüsünde iken kış geceleri halde kendimden geçerek ~yumuştum. 
okuduğum Schwartz Wald hikayeleri, Ve bu adam, trenin uğradığı bır istas
garib bir hatırlama ;.le, zihnime hiicum yondan sabaha karşı kompartimana bin. 
etmeğe başladılar. Onlarm korkulu ser- ıniş olacaktı. 
güzeşUeri, korkunç kahramanları, gizli Yabancı adama yan gözle baktım. Bn 
şatoları hafızamda tekrar canlanıyor- renkte kalın paltosuna sarınmı§, ellerini 
lardı. kavuşturmuş, köşede, gayet sakin bir su-

Trenin boğuk tekerlek gürültülerini rette uyukluyordu. Bu iri, ge.niş omuzlu, 
uzaklardan gelen bir fırtına gürültüsü !"alın yüzlü, saçlarına kır düşmii~ bir a-
gibi duyarak daldım.. damdı. - ArkaSt ı·ar-

birler arasında giyecek maddelerini a- Şapkn fiatlan 
ıa~adar edenler de bulurunak~dır. Şapka işi hakkında bir sanayici di· 

Iktısad Vekaleti bu hususta ve ma- yor ki: 
liyet fiatları hakkında mütaleaları a- - İstanbulda en iyi bir şapkanın ma· 
lınmak üzere bazı fabrikacılan Anka- iiyet fiatı 4 liradan fazla değildir. Hal
raya çağırmıştır. buki bunu mqğazalardan 11 den aşağı-

Dün giyecek maddeleri sanayicileri- y?. alamıyoruz. Memlekette şapka fah· 
le görüştük. Giyecek maddelerindeki rikas·na lüzum vardır. Maamafih yeni 
pahalılık nereden geliyor? Bunun önü- Vf' bi.iyük şapka fabrikaları vücude ge
ne nasıl geçilebilir? Ne kadar ucuzluk ıfrmek için bazı teşekküller mürac~ate 
temin olunabilir? Bunlan sorduk. ;,aşlamışlardır . 

Giyecek maddelerinin başında yünlü Ucuzluk nasd temin edilt·biiir? 
elbise kumaşları, çorab, ayakkabı, şap· Sanayi işlerile çok yakından aFka-
ka gelmektedir. dar olan salahiyet sahibi bir zat da di-

Kumaş fabrikacılan diyorlar ki yor k!: 
Kumaş fabrikacılan diyorlar ki: - Yerli Mallar Pazarla"'ı birinci el 
- Yünlü kumaşlann en iyi kalitesi (toptancı) vaziyet!ni görebilirler ve 

bugün fabrikalar tarafından toptancı- piyasada nazım rolünü yapabilirler. Bu 
lara 1 metresi 5 liraya sahlır. Fakat ay- ·)~ma~~a f~~rikalar satışA kooperatifi 1eş
nı kumaşı, bunların mağazalarından kıl <'aılebılır. Bunlar nazım rolünü ifa 
İngiliz. kumaşı namile 9-1 O liradan a- cder<'k yünlü kumaş satışları yüzde 
şağı almak kabil değildir. En iyi kalite 7~-81) derece~inde ucuzlatılabilir. Çün
dediğimiz kumaşın, fabrikanın karı da k:1 _bunlar pıyasadaki satış fiatlarına 
dahil olmak üzere, toptancılara metresi tabı olmadan yalnız makul b ir karla 
5 liraya sc.tılması hiç de pahalı değil- kumaş satacaklardır. Bittabi fahiş zam· 
dir. Fakat bunu iki misline çıkartarak lt-r1a satış yapanlar da bu rekabet kar· 
sataııiarla mücadele etmek gerektir. şısmda ric'at etmek rnecburiyetindtt 
Kumaş imaliyeleri üzerinde muame- kalacaklardır. 

]e ve istihlak vergilerinin biraz tesiri Malların fabrikadan alındıktan son
\'ardır; fakat bunlar nihayet metre ba· ra bır misli kadar zamla satılmasından 
~ına 1 lirayı geçmemektedir. Halbuki, fabrikatörler bizzat şikayetcidirler. 
birinri, ikinci ve üçüncü eller söyledi· Çiinkü, halk işin içyüzünü bilmediğin
ğimiz gibi fabrikadan alış fiatını yüz- <len :.-endilerinin ih~ikar .yaptığı zehabı 
de yüze kadar çıkartıyorlar. mevcuddur. Halbukı vazıyet bunun ak· 
F~brikadan 5 liraya alınan elbiselik ~-ine.dl:-. Bu. vazi~et •. y_ani ?3halılık is

iyi kalite bir kumaş 5,5 liraya satıla- .. 1hhtkı ve bınnetıce ıstıhsalatı da azal~ 
bilir. Bu takdirde yapılan zam yüzde makt_a_d_ır_.» _________ _ 

ondur ki, kafidir. Londraya gidecek 
Heyet dün 
Anharadan ayrıldı 

(Baş tarafı 1 ifıci sayfada) 

~,, · -..u 11ı.... "Ulla fen · 1 .. ı h "U 0 gij a halde canı sıkıl-
( ~ori'ecanıardan •'kıaına kadar geçir- Mekteplerde disiplin isteyenler haklı mı 
d ~~ıı~" hisse~ kendisini son dere-

Fahiş zamlar pamukluda da bahse 
mevzu olabilirse de ikinci ye üçüncü el· 
)erin zammettikleri xar yünlü kumaşta 
olduğu gibi büyük değildir. istihlak 
vergisinin rolü ise bu kısımda çoktur. 
Haya!ı ucuzlatmak için tedbirler düşü
nüliirken pamukluda istihlak vergisi
nin ehemmiyetle nazarı dikkate alın

ması lazımdır. 
Gerek yünlü ve gerek pamukluda bu 

bün _ fahiş satış farkını gidermek ve piya· 
c;ada nazım vaziyeti görmek için pazar-
1ar ;\Çılmalıdır. Yerli fabrikalarımızın 
:ma15tı erkek elbi~liği için ihtiyacı 

Cumhuriyet Merkez Bankası umum 
müdürü Salahaddin Çaın acele işlerini 

tamamlıyarak bir kaç gün sonra hareket 
edebilecek ve arkadaşlarına Pariste iltl· 
hak edecektir. 

İş Bankası ve Etibank umum müdür
leri Londraya gitmeden evvel kısa bir 
müddet P.aris~ kalarak müesseselerin! 
aUıkadar eden bazı görüşmeler yapacak· 
lardır. Mali müesseselerimiz direktörle -
rinin Londra seyahatlerinin memleketi
mize vaki bazı ziyaretleri iade maksadı
nı istihdaf etmekte olduğunu tekrar işa· 
ret etmek faydalıdır. 

% ete 1 hid~ıe ~kteydf. Zannederim, (Baştarafı 6 ncı sayfada) 
U. r Oll\l büs~ ~lamak için al- şen neslin yüreğine nasıl aşıhyabiliri?.? 

~ite\· tün bitab düşür- İki tevbik bir izinsizle mi? Muhakkak ki 
~~il ırrı k ' 
ttıl'\i ~al0tif O?tipartırna . hayır! .. 

ilce b~ erlerini na gı.rer girmez, Eğer bana: 
~' 00oı uYii)[ bir n Yanmış olduğunu 
Ilı lferı,tj" ~e güZe~emnuniyetle: 

~laı- ... )a~sıl burası, sıcacık .. ka· 
'· vldd . v ar. D k • b '~ he 'tll. eıne şımalde so-
ıı~ıı~ llıtıı k 

bir anape k 
h l>atd :forıunıuki endini atarak 
, t-dıy 0tı!. ded· a arkasına dayandı. 
~~ 1~ 0t'\utı. &i ı. Kendimi çok yorg~n 

l'irıı.' teıı de \'araz Uyuklarsam derer 
b ~Q b,, 

bı'"tl(j - rahatça kestirebi· 
~ deh. 

~dı l'ahat . Yatında 
~ , tıa hı.r tt"k Y•lnızca hiçbir 1.a-

l'iıı acıd J u UyU "011 ~ Eı· Yamamış olan bu 
...... b l(ilkl· ltndeki n.o.rd" .. .. a· 
l\. ·q·~~ . r- \;ınımu ız-

~İll) 1· .. n· 
li bıt aa.· llllel\ Olanda! .. 
it~ ili,, 

- O halde nasıl? derseniz, size cevab 
veremem. Bu mesele, gazetenizin yalnız 
iki sütununu değil, bütün sayfalarım ko
laylıkla doldurabilecek kadar geni~ bir 
yazının mevzuu olmıya layıktır. 

Zira bu suale etraflıca bir cevab vere
bilmek için, eski mekteblerdc-ki ceza -
lan, onların kaldırılmasındaki sebebleri, 
şimdi yeniden şiddetli cezalara ihtiyaç 
duyuran hadiseleri, ve o hadiseleri ha
zırlıyan içtimai amilleri hiç değilse üs -
tünkörü bir tedkikten geçirmek lazım
dır! 

Fakat eğer, kanaatimi mutlaka hülfısa 
etmemi ısrarla isterseniz, sız~ diyebili
rim ki, talim ve terbiye sistemlerimiz, ta
mamen millileştirilmelidir. 'ile b soıı.ra. Bonra ~ 

t.
11 

it h..,_ •• ~ ka hareket etmişti. 
~c 1 b·r ~t, gi~rnda trenİ!'l salıntı- Yanlış tefsire uğramaması için, izah c· 
~a ı g() heasurrıı ı sallanan Olandanın deyim: 
1Joı ~ı...... e Yüz- d ~a ~i~ef ~.,, hüsb~ urne bakan yarı Faraza, bir Fransız pe agogunun ter -

Oıal\ııııtı t fl'bi •zıiıUtün Y~muldu. biye sistemi, bir İtalyan mektebinde ayni 
tı~ fldaıı1ıı a\ıbinden ve mudhiş b:r düş. müsbet neticeleri veremez. 
ha acıı(! ll hirltaç haberi oldu"u halde 
~~~tı h .. ~ olursa ~~~i.lt rahat ~yku ih
t •na ~ ta ..,~ uyu . ı· Qaııı .,.ah.. tnall'lil yuşu, gız ı 
~ıa.:11e d-,, )\ireg"'. e tneçhul olan bu 
L ~I) Oldu ltnı ÇOk b • 
'\!t1fll lllıJta rırıu,tu. . acı ır mcr-
la~ Sorı d 1\ görrnn Benım uyumama 
~ıta~te ll, 'rtce geri.or~u~. Zira sinir
~'!> llda ~ htreket tn~tı. Arkamızdan 
~htı~~ %ılı bir ca~trnış olan Dol çiye{ 
h.ı. ?tıl Rt.... ta"y llSUn lle olduguv nP 
"lq -vq J are r ' . 

dQitt 'd~ dtrece . •e hareket ettiği 
tı~ ~ }ı "1 ~ti lŞgal ediyordu. Ba 
~~~§tı.ı? ~dt ta.yya~ası~1. ile arkamıza 
~ rıa ~b~thalde y 

1 
gorunmemişti. Ne 

t'ıij ~ba t ' l'oktu 
0 uınuz üzerinde ol-

tı? teıı . 
~~ca~ l!u lı ~ b!ıden 
~da ltada:tif, trene d evv:ı mi yetiş
'a tıı~a lta. ctır'etkAr e bır suikasd ya-
ı1h11~afa.::ı herhan . rnıydı? Fakat O

l ar;ı~~e ~n Sekin~·bır taarruz olıır
ııc 1 daldı u sualler/Y~cektim. 

tı l\J ~I' ar tıın detj bırcr birer sıra-
l:ıııll\tsında ne :. \>e buhranlı dil· 

:>'orı...... l\:ldar -~ ~ zaman geç-
da sırada derır~ 

Zira, bir Fransız çocuğunun manevi 
bünyesile, bir İtalyan çocuğunun manevi 
bünyesi arasında, geniş farklar vardır. 
Ve faraza bir İngiliz mektebinde iyi ne
ticeler veren dayak usulü, bir Fransız 
mektebinde isyan doğurur. 

Zira bir İngiliz çocuğuna nisbeten da
ha hassas olan Fransız çocuğu, tngiJiz 
çocuğunun sade yüzünde şaklıyan toka· 
tın acısını ruhunda duyar. 

Bu itibarla, pedagoji usulleri, her mil
letin kendi bünyesine uygun bir mahi -
yette olmalıdır. Nasıl Hotantoda cari olan 
bir kanun, Fransada tatbik edilemezse, 
ve nasıl Siyamlı bir çocuğu terb:ye eden 
usul, Amerikan yavrusunu çileden çı -
karırsa, bir garb pedagoğunun terbiye u
sulü, bizim mnncvi bünyemizden, hazır 
bir esvab gibi sarkabilir. 

Binaenaleyh, burada en bilyü~ vazife, 
hazıra konmaktan vaz geçmek mccbu
ıiyetinde bulunan pedagoklarımıza aid· 
dir. Onlar, Türk çocuğunun üzerinde zE-
kalannı, bir meş'ale gibi gezdirmeli, ve 

sistemlerini, orada keşf edccckleri 
yeye uydurmalıdırlar. 

h Disiplin lazım! ,, 
Beyoğlu Halkevinin uzun yıllarını karşılıyabilir. 

mekteb kürsülerinde hocalık ederek ge- Çorablar da iki misli pahalı 
çirmiş olan değerli reisi Ekrem Tur: 

- Bence, diyor, çocuk ahlfık yolunda Çorab işile meşgul bir sanayici 

tutacağı istikameti tayin etmek istida _ diyor ki: 
dına kavuşmamış bulunan bir mahluk _ - Toptancılara ipek kadın çorabının 

iyice bir cinsinin düzinesi 10 liradan 
tur. 

Ona, iyi bir istikamet tayin etmek, bü- satılır. Fakat dışarda 2 1 .5 liraya \'e 
yüğün vazifesidir. Mekteblerimizde, bir hatt3 perakende 22 liraya kadar alırız. 
hatayı, farkına varmadan işliyen tale _ Yani bir misli zam vardır. 
beler de, bile bile işliye.n talebeler de Ayakkabı da öyle 
vardır. Ayakkabı işile alakadar bir sanayici 

Birinci zümrenin işlediği suçlard:rn diyor ki: 
mes'ul olanlar, ailelerdir. - Ayakkabıda fabrikaların rolü yok-

İkinci zümreye mensub bulunanlar ise, tur. Vaziyet normaldir. Fakat bunu da 
her türlü şiddete müstahak göriilebile - ayakkabıyı satanlar pahalılaştırmak

Gene bu seyahatten istifade edere'k 
Muammer Erişin İş Bankasının Londra 
şubesinin açılması işile de meşgul ola • 
cağı öğrenilmiştir. 

İktısad Vekili Şakir Kiseber Muam • 
mcr Erişi bankada ziyaret etmiş, uzun 
müddet görüşmüş, bu görüşmede Eti • 
bank müdürü İlhami Nafiz de hazır bu· 
lunmuştur. 

cek kabiliyette talebelerdir. tadır. Bakınız: Normal boyda bir erkek 
Onlara karşı, mekteblerimizde, dünya- iskarpininde kullanılan deri ve malze· B" nın en sert ordularında olduğu kadar şid- .men:n kıymeti t 30-1.ofO arasındadır. ukreş, 26 

(Hususi) - Dün akşam 

BUkreşte yeni intihab için 
tedbirler ahndı 

d r b' a· . r t tb"k d"' B' . . toplanan kabine, önümüzdeki seçim 
et ı ır ısıp ın a ı e ı.mesine ta - ır ı~cı günde vasati bir buçuk ayak- esnasında sükfın ve nizamın temini hu• 

rartarım. . . . . . ~bı yaptığına göre beher ayakkabı i- d b tedb 
Fakat bu dısıplını tatbıka memur olan çın 13 5 kuruş da işcilik koyalım: 140 ~~sun a azı irler kararlaştırmış. 

muallimin eline, her türlü müeyyideyi deri ve malzeme, 135 işcili.k eder ı 75 B k · d Tü k u ·ararlann tam olarak tatbiki için 
verm. ek laZJ .• ~ ır. • : • muallim .. i, eline kuruş. Buna yüzde 1 5 den .of 2 kuruş kar h ır · d k . verılecck butün sahıhıyctlerı, husnü is _ koyaam .. eder 317 kuruş Demek k' b'r mta ak~. Jan 1~:rrıa ıkt'alarını takvıye 
. d . k "kf d d d . . · ı • e me. uzere uzumu adar asker hare-

btı.mal e ebı.lece ı 11 ~ ~r da ırb. Ve ~ence, l Yl ayakkabı 3 1 7 kuruşa satılabilir. kete geçirilecektir. 
ır talebenın; mua ımın e, u genış sa- -

lfıhiyetlerin mevcud olduğunu bilmef.i, 
çok müsbet neticeler verecektir. Başı sı
kılınca hocasını, tıpkı sıra arkndaşı gibi 
müdürü huzuruna sürükliycb!leceğinl bi· 
len bir talebe, zarar verebilecek derece· 
de geniş bir müsamahaya mazhar edil
miş demektir. 
Bu itibarladır ki ben, muallimlerin, sırtı 

na yüklendiği mes'uliyctler kadar büyük 
salahiyetlere de sahih olmalarına taraf· 
tarım! 

" Mes'ul talebe değildir ,, 
İsminin yazılmamasını istiyen çok ma· 

ruf bir saylavımız da, Yusuf Ziya Dcmir
cioğlunun fikrine tamamen iştirak et -
mektedir. O: 

c- Terbiye sistemi, adapte edilmez, 
telif edilir•, diyor, ve acı acı gülerek ila
ve ediyor: 

- Bugün, zabıta karakoluna düşen ta
lebeler, bizdeki tercüme pedagojinin kur
banıdırlar! 

Naci Sadullah 

Baş, cıış, nezle, grip, romatizma ve bUtun ağrılarımzı 
keser. icabında günde Uç kaşe alınabilir. 

Nevralji, 

derhal 
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- Bu kim? .• 
-Sanboğa ... 
- Sanboğa mı? .. Dur. Bu isim ba-

M yabancı gelmiyor. 

SARIBOGA 

- Şüphesiz Hanzadem.. siz, 5anbo
ğayı çok iyi tanıyacaksınız. 

- Biraz hatırlatır mısın? ... 
- Efendim! .. (K~t kalesi) ni kuşattı-

fımız günleri hrtırlarsınız, değil mi? •. 
- Tabii.. aradan. henüı bir Aene._bile 

geçr.1edi 

ÜÇ BOZ ATLI 

Cemil). Bakırköyüade: (Merkez). 
Beyotıu clhdindddler: 
İst.itlAl caddesinde: <ıtaımık>. Galata.da: 
(İsmet). Taksimde: (ıtlsameddln>. Kıır
tuluşta: (Necdet). Yenlşehlrde: <Paru
nakyan). Bostanb&flllda: <İt.tlhad) ... Be
§ikta.şta: CSUJeyman Reoeb). 
Botazı~ Kadıkö7 ,. Adalardakiler; 
Üstüdarda: dmrahot). Sarıyerde: (Qı
man> . Kadıtör,:ünd.e: (Saadet - Osman 
Holftsl). BOyftkadada: 1Halk). Heybelide: 

IRADVOI 
Bugünkü program 

Alenen teşekkür 
Yeni tayin edilen Hayrebolu kazası hü

kfunet tabibi Dr. Şevket Beşe kızımın 
on beş gündenberi diznnter: forumdan 
yatması esnasında göstermiş olduğu mu
vaffakiy~tle kızımı muhakkak bir ölüm
den kurtarmıştır. Hayreboluda bulunan 
beledi ebesi Aylem ve üç çocuğumla be
raber değerli genç tabibı> minnet ve şük
ranunızr ı;unarJz. 24/1/938 

=Ezih.e gezici Slhhat' me:PUU"q 
..,,,-(BR~. , """'- .r -;r ~,~~~>;r- ·• "; 
~--......................... ııiııııiiııı .. ıiiıııioio __ .._ ____ ._., ----~~ Mtlliij! ..,...._ 

(Baştarafı 8 inci sayfada) 
sisalın 600 beygir kuvvetinde bir loko
mobil ile takviyesi kararlaştırılmış. bu
nun için de .(() bin lira aynlmıştır. 
Şehrin itfaiyesi mükemmeldir. Bir da

kikada bütün itfai teşkilatı harekete ge
çebilmektedir. Hava tehlikesine karşı 

korunma tedbirleri de mükemmeldir. 
Gerek itfaiye müfrezelerı gerek z:ıbıtai 

belediye memurları için icab eden mık
darda gaz maskesi temin edilmiştir. 

Doğrun ve bakımeW, --1 anezaılık 
Belediyenin yaptığı en mühim işler

den biri de doğum ve bakımevi tesisidir. 
Her yerde doğum ve bakım müesseseleri 
devlet büdcesinden idare edilmektedir. 
Belediye tarafından idare edilen yegane 
doğum ve bakım müessesesi Samsunda
kidir. Müessesenin 10 kif;lik doktor, ebe, 
hastabakıcı ve müstahdem kadrosu var
dır. Müessese tedavi ve doğum için tek
nik aletlerle teçhiz edilmiştir. Senede 
)·edi bin kişiye poliklinik tedavisi yapıl
makta, bu müessese Sımsun şehrinin en 
mtihim ihliyaçlarından birini karşıla

maktadır. 

Belediye nsrt mezarlık işini de hallet
mek üzeredir. Bunun için 135 bin liraya 
geniş bir saha istimlak edilmiştir. Ya
kında tesviyesine ve asri mezarlığın te
fıisine başlanacaktır. 

Cumhuriyet meydanı ve Halkeri 

binası 

istasyon civarında 100 bin liralık bir 
istimlak yapılarak şehrin bu en gü.ıel 

noktasının Cumhuriyet alant yapılması 

kararlaştırılmı~tır. Burası Türkiyenm en 
güzel meydanlarından biri olacaktır, za
ten Türkiyede mevcud abidelerin en gü
zeline malik olan Samı:ıuıı bu meydana 
da kavuştuktan sonra emsalsiz: bir şehir 
haline gelmiş olacaktır. 

• uıet 
aur. Samsun - Sıvas hat~ ıet~ 
Havza kaplıcaları sularillıtl. ~ 
rile eşsiz bir kıymete :nalı1'brl ~ 
tadırlar. Ladik istasyonuna ~ 
re mesafedeki HamanıaY'ağı ti 
da Havza kaplmdarından ge ' 
maktadırlar. rdJ 

Maamafih bu kapi.ıcals ~ 
Samsun halkı istifade edei111'~ 
Belediye halkın yıkanma, b 1'(1 

denize girme ihtiyacını da 
118 ıı h 

te almış bulunmaktadır. aı.ı~~ ~ 
. k F . b" plBı Jt r n ener cıvarında ır JbJ" 
Halk plajı namı verilen bu ~6'~ 
kın hiçbir ücrete tabi tutu 
desi temin edilmiştir. fı<" 

Hülasa belediye reisi Na§i)ee' 
diyeyi ıslah ve şehirde bele ;edıf 
!ediyeyi ıslah ve şehirde bC be' 
cudiyetini Jayıkile isbat ede~ıP 
yf altından kalkılmaz: 1>0rçlıı tt•• 
mak imkanlarını bulan rnu'rıı 
lediye reisidir. ·dç 

•Jltlr. 
Belediye halkın bütün ~1 ._,b 

dlakadar olmaktadır. natuıı j{rJ 

jer kapatılmıştır. Asri şeıcıe ~ 
!enlerin muayene edildikterı eOV 
malarına müsaade edih-r.eld~ 
!arda hamurun makine flc_

1
;, ıe 

mecburi tutulmuştur, soks1' 
hale getirilmiştir. ~ 

-------- e~1; 
lsveçte" idhal edile~p 

İ.-sveçle aramızda yenl nJtl !>~ 
anJ~ması hUkiimlerJn~ g ~· JıP' ~ 
tadilat yapılmıştır. Bu tadilli d 'fe './ 
•eçlen 1dhal edeceğimiz ıı:Ait'ır ~ 
mamül eşya ile bakır ve bııt 
rindedJr. -re g°SI 

YenJ ayrılan kontenjana ı;oıe' ıo5 
fında, İsveçten memtetetllıt101 eş1"4f lık kağıd ve k!'ığıddan ınarrı ıtPl 1 
liralık da bakır ve batır hlll 
Jecekt!r. ______. lıl 

eıJ 
Belediye burada bir de yeni Halkevi Türkkuşuna kayıd 01uaP1 s 

binası yaptırılmasına karar vermiş, in- Türkkuşuna yazııanJııı~i!· C 
~aat yapılacak saha 45 btn liraya istim- ayeneleri devam etmekte arrPe 
lak edılmiştir. İdarei hususiyenin de yar- si ve }>azar günleri son ~~c8$t 
dımı ile buraya 110 hin liraya bir bina pılacak, ondan sonra :rnuı f\{ll' 
yapttrılncalttır, par sı aynlmıştır. ,.kabul o1unmıyacaktıt. .· 1;IJ 

c~n;ıiyetj_n CağaloğlundalP 
.ınalU.uı- yapıl.aialrtadıi. 



.) . 
SON POSTA 

Keskin Kaşeleri üşütme, grip, nezleye ve ağrılara bire birdir. 
~--~ 

/ T. Cumhuriyet erkez Bankası 

bu au ı· "trc . ı ın c, b 
l lniyOtd va ını kimseler 
tcrtibeler u. Fakat yapılan 

ıu ner . 'l\ad ıceyı verdi: 
y ın her 

\!ı.,_ alıııı VE Yaşta güzeldir! 
'triQ ' NOs ~lJ s Puo KREMi, 
v JlJ, VEN .. RASi, VENÜS 
Jt.iOs Os BRiY AN1 JNI 
~Nsı kRIMEU, VENÜ~ 

ullanmak . 

4 
şartıle ... 

S ""•lere müjde 
~ • l\1. A Jd· e\'~lla istek • ge 1 

necı • du k8Iın~~şısın1a pi,·n~ıınıı 
:ııed ~an lı'' . 

~ a, ft1 450 Gr. 
Sa llleri'kacı • A. 
~tın Coc:~ geldi. 
~ ıtııı. an doktor
tıt Olan v~ sndonoıı 
a ~inlerini A Ve D 
~\'siye A.. )'l muhıevı ı ''·" . .ııı 

'1 etnıekt an_neıere emıııyetle 
tar6i~' •c::a:a ectırler. 
Clcıtat~ l~in : "•de bulunur. 

. K. 10 97 ye nınracant 

22·iklacikiaan·1938 Vazireti 
AK Ti F 

KASA: 
Altın: Safi kilogram 19.626.357 

BANKNOT , • • • • • •• 
UFAKLIK ••••• • •• 

• • 
• • 

Dahildeki Muhabirler: 

Türk Lirası • . • • • • • • • • 

Hariçteki Muhabirler : 

Altın : Safi kilogram 6.482.909 

Altına tahvili kabil Serbest :lövızler . 
Diğer dövizler ve Borçlu kliriııg baki-
yeleri • • • . • • • • ı ı • • 

Hazine Tahvilleri t 

Deruhte edl. evrakı nakdiye karşıh~ı 
Kanunun 6 ve 8 inci nıaddelerine tev
fikan hazine tarafından vaki tediyat . 

Senedat Ci.i%Janı : 

27.606.040,92 
18.902.277,

l.19U.813,93 -
553.701,11 

9.118. 729,56 
3.364,75 

22.7fN.425,14 

1 

158.748.563,-

14.372.277,-
------~ 

HAZİNE BONOLARI • • , • • • 1 
TİCARİ SENEDAT • • ••••• 

,-
39 424 951,75 

E•ham ve T ııhvil&t Cüdanı : 
(Deruhde edilen evrakı nakdl-

A - (yenin karşılığı Esham ve Tah
(vilat (itibari kıymetle) • • 

B - Serbest esham ve tahvilit • • 

Avan•lar: 
Altın ve Döviz üzerine 
Tahvilat üzerine 

• t • • • . . . . ~ 
Hi .. ~darlar • • • , • • • • 
Muhtelil , • , • , • ı , , 

1-
38.819 316,02 
5.208.470,54 

68.748,-
7.592.540,23 

Yekun 

Lira 

47.707.131,85 

553.701,11 

31.911.519.~ 

144.376.286,-

• 

39.42-1.951,75 

44.027. 786,58 

7 .661.288,23 
4.500.000,-

17.314.381,60 

337.477.0~6.53 

P A Si F 

Sermaye • • • 
ihtiyat Akçen • 

Adi ve fevkalAde 
Husust . . . • 

• • • • • • 
• • • • • • 

• • • 
. . . . 1 

• • • • • 
• • • • 

Tedavifidelti Banknotlar ı 

DE>ruhde edilen evrakı nakdiye 
.Kanunun 6 ve 8 fnd maddelerine tev
fikan ha.7.ine tarafından vaki tediyat • 

Deru! .de edi evrakı nakdıye bakiy.,si. 
Karş1lığı tamamen altın olarak ilAve
ten tedavüle vazedilen . . • . . . 
ReesJrnril mukabili ilAveten ted. vud 

Tiirk Lirası Mevduatu 
Döviz T aahhüdatı: 

Altına tehvili kabil dövizler • • . • 1 
Diğer dövizler ve alacaklı kliring ba-
kivf'!Pri , • • • , e e e ı e • • 

Muhtelif ı 

2 Mart 1933 tarihinden itibaren: 

' 

2.105.J 72,40 
4.516.007,70 

158 748.563,-

ı ıt ~72.277,-

l 44.37G.28G,-

19.000.00IJ,-
13.000.000.-

. 
956,45 

27.206.375,4R 

Yelain 

Iskonto haddi o/o sı Altın üzerine avanı % 4:l 

~o 

Sayfa ıs 

1 lik ve 10 Juk 
kutulan vardır. 

-

Llra 

15.000.000,-

6.621.180,10 

176.376.286,-
12.934.794,27 

27.207.331,93 
99.337.454,25 

• 

337.477.046,55 
- - - - ~ -

# > Diş T ABIBI ~~~ 

RA TiP TÜRJ(OGLL 
Devlet Dem iryol ar1 ve Limanları işletmesi Umum idaresi ilanları ~ı İstanbul Belediye si İlanları 1 

~ ediye _ _, _________ ....;;_ ________ "'!'-__ ..;...1. 

-------------------------------------..1 lopıa Yar~ . _ .. 
llacağınd c:rnıyetinin senelik kongresi 6 şubat 938 pazal· gunu saat 14 Sirkeci: Viyana oteli sırası. Devlet Demiryolları Umum Müdürlüğünden: 

~ an Uyelerin gelmeleri rica olunur. (B.) (507) No. ~6, Kat ı de hergQn öğleden İdaremizin muhtelif işletmelerinde istihdam edilmek üzere 177 lira ücretle 
\tıı-l0füu ~ tıııNW sonra saat a den 2ü ye kadar BEŞ TABİB ALINACAKTffi. İhtisası olanlar tercih edilecektir. Sinleri 45 ds 
~ 0~0l>eğin~l'llak:rnlığından: Tünel c ddesinde sahipsiz olarak bulunan b~r 1 hastaları kabul eder. fazla olmamak şartiyle taliblerin ufak bir tercümeihal ve fotogrıı! ile Zat :ı,. 
~ unur. 

8 
8Un içinde sahibi ç:kmadığı takdirde pazarlıkla satılacagı ~------------~ ·~ri Müdürlüğüne mül'acaatları. (208) (487) 

t l'oğıu ------------------------------ı. ~ SU ~aY.ınak 
""'lılaca lsUı in .... atnlığından: Halıcıoğ lunda başıboş olarak bulunan kırmız1 

~ ilan 0~gtn 8 gür. içinde sahibi çıkmadığı takdirde :ıçık arttırma ile 
unur. (508) 

-........-..~ .• a • ._ ......... .-mm ........... ~ 

tUrk Hava Kurumu 
• 
1 u euvu 

llörd·· 
8 

uncü keşide İl/ Şubat/ 1938 dedir. 

nııı. 8YUk ikramiye: 5 Q Q O Liradır ... 
(20 dltı h • 

·Oao \te 
1 

llfka: 15.003, 12.000, 10.000 liralık ikramiyelerle 

~r Şillıdiyt ~O;ıo) liralık iki adet mükafat Yardır. 
lt4Jt tdin· adar binlerce ki~iyi zengin eden bu piyanıoya 

l ıı. .. 
Utk li;--.._ __________ .J 

~1!~1 ~lııııtı Cl\1a Kurumu lstanbul Vi!ayet Şubesinden: 
~ usan· 

ti tii11u hedeı ~ 938 la.rihinde yapılan artırma neticesinde kurban derilerine 
saat on ~~afı!< görülmediğinden -artırmanın 31 kanunusani 938 Pazarte-

ıre tenıdid edild:ği ilan olunur. c503> 

.............. ____ ...... --·--------, OSMANLI BANKASI 
TüRK ANONİM ŞiRKETi 

~İS TABtııı: 1863 

6erma1Nl: ıt,M0,111 hısma l1rua 

Türkiyenin başlıca •ehfrlerlle 
Paris, Marsilya, Nis, Londra ve 
Mançester'de, Mısır, Kıbrıs. Irak, 
İran, Filistin ve Yunanlstan'da 
Şubeleri, Yugosla"ya, P.omanya, 
Suriye ve Y~Wıda Filyalleri 
vardır. 

Her tarla banka muımılılıri 
yapar. 

J 

I 

• 

1 
1 



• 
ıs Sayfa SOM POSTA 

Yağlı ve yağsız acı , badem, yağsız kar ve yarım yağlı gece ve gö 

KREMLERi 
• 

Çilleri ve sivilceleri ve lekeleri kat'iyyen izale e 
-ihtiyarları gençleştirir, gençleri güzelleştı 

Hasan ismine ve markasına dikkat •• 

EViNiZDE , 
BİR PUDRA MÜSABAKASI 

Tertip Ediniz 
Krema köpilklil Tokalon pudrasınd~ 

20,000 
Hususi kutu 

PARASIZ 
Aşağıdaki tafsilat dairesinde yapılacak pudra 

müsabakası için meccanen daryıtılacaktır. 

~~~~~~----~~~~~~-

Holivud sinema yıldızlan, • yüzünüze adi bir makiyaj şeklini ve • 
ren • bütün pudraların bir fihrutini yapmışlardır. Kullandığınız pud· 

ranın rengi ne olursa olsun, belki de size uygun gelmiyor. Bazı san • 
şınlar, esmerlere mahsus bir pudra kullandıklarında kendilerine daha 
uygun geldiği gibi bazı esmerler de, sarışınlara mahsus bir pudra kul· 
Jand.ıklannda keza kendilerine daha uygun gelebilir. Bunu bilmenin 
yegane çaresi, yüzünüzün bir tarafında bir renk "\'e diğer tarafında baş
ka renk pudra tecrübe etmek ve aradaki farkı anlamaktır. Krema kö • 
püklü Tok:ı1on pudrasının, her tene uygun orijinal ve şayanı hayret 

renkleri mevcuddur. Bu pudra lıavalandınlınış, gayri mer'i ve kat'iy
yen sudan müteessir olmaz. Bir çok Amerikalı sporcu ve yüzücü ka • 

dınlar, sudan müteessir olmıyan bu pudrayı kullan~rak mutad olim • 
pik oyunlarından ve yüzmclerinden sonra bile tenlerinin bozulnındı • 
ğını beyan etmişlerdir. 

Tokalon pudrası, imtiyazlı hir usul dairesinde istihzar ve bu imti • 
yaz Tokalon müessesesi taraf andan mühim mali fedakarlıklarla temia 

edilmiştir. 
Posta, ambalaj ve sair masarif e karşılık olarak İstanbul 622 posta kutu 
su adresine(T.S.3)ruınuz.ile 12 kuruşluk pul gönderdiğinizde hususi mo
delde bir kutu krema köpüklü Tokalon pudrasile muhtelli renklerde nü· 
munelik 4 ufak paket pudra adresinize irsal edilecektir. Bu suretle yal-

nız kendi başınıza veyahud arkadaşlarınızla beraber tecrübe ederek 
hakiki bir pudra müsabakası yapmış olursunur. Ayni zamanda (biri 
gündüz ve diğeri gece için) hakiki cild unsuru olan iki tüp Tok.alon 
kremi de göndereceğiz. Bu kremler laema köpüklü Tokalon pudrasile 
beraber kullanılacak yegane kremdir. Mektubunuz.da her vakit kul • 
landığmız pudranın rengini de bildirmeyi unutmayınız.. 

~~~~ .. ~~~~ 
Nlmaaa isteyenlerin çokluğa karşıııada 

gladerme lşlabl bir kaç gfln geri kalma
smıa mazur görtllmeıını muhterem mlı· 
terllerlmlzdea rica ederiz. 

TARAÖA İSVAN EDEN SAÇLAR 
Ekıeriya bulunduklan yeri terketmek arzuıunda 

olanlardır. Binaenaleyh 

Saçlarınızı itaate Ahştırınız 
Bunun eıı iyi çareıi 

PERTEV BRiY ANTiNi 
kullanmaktır. 

SAADETiNiZi MUCiP 

BU MECCANi 
TECRÜBEYi YAPINIZ 
yOzOnQzQn taze ve 
daha gençleşml~ 

olduöunu g n r •• 
cekıinlz. 
Sol taraft•kl mufHsat 
malOmab olıuyunuı. 

ilan Tarif em iz 
Birinci aahiltt 400 kuruı 
ikinci aah:le 25G » 
Oçüncii sahile 200 » 
Dördüncü sahile 100 ,. 
iç ıahileler 60 D 

Son aahile 40 » 

Muayyen bir müddrt zarfında fazla· 
ca mikdarda ilin yaptıracaklar aynca 
tenzilitlı tarifemizden istifade ede
ceklerdir. Tam, yarım ve çeyrek sayfa 
ilanlar için ayn bf.r tarife derplf 
edilmiştir. 

Son Posta'nın ticart ilanlarına ald 
işler için şu adrHe pıüracaat edil. 

NEZLE 
Kırıklık, baş, 
ve adale 
en seri ve ell 

ile geçer 
HaYalann ıerinlediği 
lerde alacağınız i.lk 
evinizde bir kaç 

GRiPi 

mide ve liOlireıd 
yormadan bltla ıztırapları dlnlllrl" 

lc•bı•d• 11D•d• 3 kat• ahn•blllr 
Taldidlerinden sakınınız ve her yerde ısrarla Gripin 

TuzaJ 
EN HOŞ VE TAZE ME~ 

RIN USARELERINDEN ts /
EDiLMiŞ T ABll BiR MEj'I 
ZUDUR. Emıalıiz bir fell 

1
., 

olduğundan tamamen tak 1 

bilmesi mümkün değildir· 

ıızlığı, mide yanmalarını, 

rini ve muannid in.kıbazlatl 

Ağız kokusunu izale eder· 
lıayatın intizamıızhklarıo•:,,, 
surette ıalab ve insan• 

canlılık bahıeder. 

INGILIZ KANZUK EC tJl
BEYOCiLU • IST ANB 

ADEMi iKTiDAR 
ve BELGEVŞEKLİÖİNE KARŞI 

HORMOBiN melidir: P A T 1 -'. 
biacıidı: Kollektll ŞlrkeU. lç Y• dıı baıar memelerinde, baıur memelerinin h., -' 
lülırama~ad• Ban iltihaplarında, cerahatlenmit fistüllerde, kanayan bdl". ~ Tabletleri. Her eczanede arayınız. (Po.ta kutuau) 1255 

Galata lataiıbul 
AllkanuU• -•a'~ melerinin tedavi.inde daima muvaff akiyetle ıifayı teu-

----~--~----__J '-m._._._._ ............ ._._ ...... .-~ 


