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Yazı işleri telefonu: 20203 CUMA 28 - İKİNCIKANUN 1938 

~ 'ltıQ ıı larcıa 

Raporu 1ıazırlıyan eski Belçika başvekili 
Van Zeeland 

Londra 27 (Hususi) - Eskı Belçika 
başvekili Van Zeelandın uzun zaman -
danberi hazırlamakta olduğu beynelmi
lel iktısadi vaziyetini düzeltme planı ni
hayet neşredilmiştir. 

Plan esas itibarile üç kısımdan mürek
kebdir. İlk kısımda dünya iktısadi vazi
yetini düzeltebılecek en mühim amilin 
ancak beynelmilel ve bütün milletlerin 

(Dt:vamı 3 üncü sayfada) 
_.... ........ - . ...... . • -.:e -·- •••• ' ·~ • ın•-

Reisicumhur 
Ankara 

f zdivacım dolayısile göndermek 
liltfunda bulunduğunuz tebrikleriniz
den ve temennilerinlzden ziyadesile 
mütehassis olarak en samimt teşek -
kü.rlerimi vı en iyi temennilerimi ar
zederim. 

Faruk k llcıbe . . , 1 
'Utıtıetlerh~st~ndan lngiliz So ınalisine il~ica eaen muharibler İngiliz 

ııld1ılarını. teslim edcırltırken . (Yau11 3 üncü sayfada) 
. ,. _____________ __, 

İdare işleri telefonu: 20203 Fiatı 5 ku~ 

"Son Posta" nın batarmakla iftihar 
duyduğu vatani bir vazife 

Fransız menfasında 20 

kurtuldu 

Ticaret ve Sanayi Odası Umumi Katibi "Mütavassdlar 
çoktur, rekabeti tanzim için birlikler vücude getirilmeli, 

pazarlık usulile de mücadele etmeli ! ,, diyor 
Hayatı ucuzlatmak için alınacak ted - de yüz nisbetinde farklar olduğu gö • 

birler hakkında tedkikler yapılırken top- rülmektedir. Bilhassa giyecek maddeleri. 
tan satışlarla perakende sau~ıar arasın - nin başında bulunan yünlü kumaşlarla 
da çok büyük, hatta bazı maddelerde yüz- (Devamı 9 uncu sayfada) 

"Son Posta,, nın Mısır mektubları 

Düğünden sonra mücadele 
Şubatın ilk günlerinde, daha genç kral iki haftalık 
balayından avdet etmeden Saray ile Vefd arasındaki 

mücadele bütün şiddetile başlamış olacak 
Kahire 22 (Hususi muhabirimiz ya-, 

zıyo!.':) - Majeste Birinci Faruk, zi -
fof dan sonra, programda muayyen o -
lan geçid resmine de riyaset etti Ge -
çid esnasında orduyu temsil eden 2500 
kişilik bir askeri kıt'a, «Krala> sada -
kat yemini etti. Bu sadakat yeminime· 
rrı.siminin yapılması çoktanberi muta
s&v,·erdi. Fakat, Nahas paşa ile saray 
arac;mdaki bir ihtilafdan dolayı daima 
~ehir ediliyordu. İhtilafın sebebi ili 
idi: Saray, yeminin cKrala> sadakat 
şeklinde yapılmasını, Vefd hük\1meti 
de sadakatin «Krala ve anakanuna> 
beyan edilmesini istiyorlardı. Saray 
orduyu kendisine mal etmek fikrinde 
idi; Nahas paşa ise orduyu hem ona, 
hem de cAnakanuna> bağlamak arzu -
sunrta idi. 

Düğün ve şenlik günleri içinde, or
du cKrala sadakab andını içti. Demek, 

(Devamı 9 uncu sayfada) Krcıl w kraliçe düğü.n giinü 11anJ14n• 



Her gün 
Meyva ve sebze 
Halirıdeki noksanlar 

- Yuan: Muhittin Birgen . 
1 

~ eçende İstanbulun meyva ve 1 
~ sebze Hal'inden bahsetmiştim. i 

Bunda Hal'in şikayet edilecek bir çok 
1 

halleri bulunduğunu söylüyor ve o gün
lük, yalnız yazıhanelerin teshini mese~c
sini ileri atıyordum. Memnunıyetle gor- 1 
düm ki, belediye yazdığıma itiraz etme- , 
di, bilakis Hal'in - icra edildi mı cdiJme
di mi, henüz bilmiyorum - yazıhanelerini 
lt>shine cmüsaade> etti. Bu iyi işe dela
let ettiğimdP.n de memnunum. 

SON POSTA 

Resimli Makale: X Dede nasihati ... 

Fırlma ekme, yıldırım biçersin. Gayz uyandırma, içine düşeı-sin. 

• an '8 
İkincikanı ______ ,__.,.,. 

K1sası --
Ucuzluk ve 
Turizm ,/ 

E T:ılo . ·ı ~\ 
te_ ayın Başvekil Cela 

;;;;;;J) Yalovada İstanbul ~ 
!erile yapm~ oldukları h_asb ufJ 
memleketimizde yeni ve geniŞ 
açılmakta olduğunu anlıyoruz. duıı 

EvVl•la birçok bakımlardan. ' pırı 
en pahalı memleketlerinden re 
Türkiyede hayatı muayyen bır P ~ 
ile ucuzlatmak hususunda atıl~st 
dımları daha başkalarının da sıır ~ 
kib edeceği hakkındaki müjdeye ,ı 
memek mümkün değildir. TUZ,\' 
mek, su ve daha sonra zaruri bBat 
diğerleri smısile ucuzlayıp t~ ~~a 
ları 11isbeten ehHnleştiği gıbı 
tacak, tnsanuf imkanları ziyad~tı 
bugüne kadar bakim olan bUJl8 

Fakat, Hal'dcki tüccarların - yahud 
kabzımallar veya komisyoncuların derd
leri yalnız bundan ibaret dcğ·ldir. Hfıl'irt 
kuruluşuna ve işleyiş tarzın.; dair de -
bir haylı haklı olan - şıkayetıerl vardır. 
Bugün de bunlardan bahscdeceğ'm. Bu 
gıbi meseleler, bizde ekserıya görüldü
ğü gibi, düşmanca, yıkıcı bir tenkidle de 
yapılabilir, memleketin hir meselesini 
objektü bir tahlil ile tedkik etmeğe ya -1 
rıyan dostça bir tenkid ile de. Ben, bu 
ikinci usule taraftarım. 

(_s_o __ :z __ A_~_R __ A_~_D_N __ D_A _____ ) 
va bertaraf olacaktır. ~ el tf 

Bu ekonomik ferahlığın guz·ıııi 
rini ise sade biz, bu yurdun dal \! 

leri duymakla kalmıyacnğız. ~:, 
vayiç ucuzlayınca, oteller, nsk'. , 
ları, eğlence yerleri de sair geÇl~ 
tine ayak uydurmağa mecbur atı# 
1ar; ve bugüne kadar buratllll P 
ğından ürken yabancılar da ınertl 
rniZe eskisinden daha sık ve dab• 
balık gelmeğe başlıyacaklardır· 

Düşündüklerimi bu tarzda söyliyece -
ğim. 

* Eski Meyve Hoş'un bir 'kısım tüccarı-
nı kendi çatısının altına toplayıp kendi 
nızamının çerçevesi içine alan İstanbul, 
sebze ve meyva Hiıl'i, iktıs<ıdi bir mües
sese olarak, acaba düzgün bir temel ü -
zerine oturtulmuş mudur? !~leri tam yo
lunda gidiyor mu? 
İstanbul belediyesinin ikhS3d işleri 

müdurü, aziz dostum Asımın fikrine göre 
•evet:., yani düzgün bir temel üzerine o
turtulmuştur ve işleri tam yolunda gi -
diyor. Benim fikrime göre de, chayır., 
yani, bu işin bir takım kusurlu taranan 
vardır. 

* Bence Hal, lüzumundan fazla sı'kı bir 
rejim içindedir ve buraya dahil olnn tüc
ear, lüzumsuz ve faydasız bir derecede 
rıkılmaktadır. B"raz daha söyliyeyim: 
Hal, asıl varidat almak maksadı üzerine 
kurulmuştur. Fakat, bu maksadı, bir ta
raftan biraz süslemek, öbür taraftan da 
meyva ve sebze ticaretini biraz daha in -

Bir aslanm saçlarını 
Tarayabilir misiniz? 

tizama almak fikri, H5l'e öyle bir d:thili Şu koca ve heybetli aslanın saçını hıç 
nizam koymuştur ki bu nizam ıçinde tile- te korkmadan tarıyan delikanlının key
carın sıkılmaması ~a kabil değildir. fine bakınca, ama da aslan yürekli in-

İktısad işleri müdürü Asım, geniş btr san, diyeceksiniz. Hemen haber verelim 
' liberal iktısadcıdır. Hatta, ben kendisini 1 ki, bu aslan Londra hayvanat bahçesinin 

daima, liberalizmde fazJa ilerı gitmekle en meşhur aslanıdır. Son günlerde öl
muahaze ederim. Böyle olduğu halde·, ne- müştür. Doldurularak hayvanat müzesi
den dolayı Hal'deki nizam, tüccarı sıkı- ne nakledilirken müze memuru son tu
yor? Bunu, ben evvelli, dostumun bu işd':? valetini yapıyor. 
bir takım zaruretleri telif etme mecbu - --------
riyetinde bulunmasına, ikinci de!'ecede d<? Eski /ngi/iz Başvekilinin 
H5l'de rnevcud nazari ve hukuki vazi -
yetin, idare esnasında lüzumundan ziya- evine hırsız girdi 
de daraltılmakta olmasına atfediyorum. İstirahate çekilmiş oJan eski İngi -

Mesela, Hal'de ticaret yapan meyva ve liz Başvekili Lord BaldWin'in evine 
sebze tüccarları, Hfil'in nizamlarına g5- hırsız girerek bir çok eşya çalmıştır. 
re ve yahud bu tüccarlara, iradelerinı, Bir pencerenin altında hırsızların iki 
itirazlarını kullanmayı bertaraf eden b=r kişi clduklarına delfüet eden ayak iz -
imza usulile imza ettirilı>n, icar ve isti - leri bulunmuştur. 
car mukavelelerine tevfikan, tüccarlar, Çalınan eşya arasında, :kıymetli 
maiyetlerinde kullanacakları men urları sl'kkeler, tablolar ve gümüş tepsiler 
Hal idaresine tescil ettirmeğe mecbur - C!e v::ırdır. 
durlar. Tescil demek, kullanılacak me -ı 
murun isim ve sıfatını Hfıt idarf'sine zalar.ım, bu prensiblcnn noksanlı ·ve ku-
kaydettirmek demektir. Halbukt- pratik- surlu olduğu hakkındadır. Ancak, bu -
te iş böyle değildir. Hal idares~. kendisi- günlük bunlardan bahse lüzum görmi -
ne tescil ettirilmek istenilen memuru is- yerek iktısad müdürü Bay Asımın şu 
terse tcsci1 ediyor, istemezse tescil et -

·miyor. Kullanacağı küçük bir memur ü
zerinde bile serbest intihab hakkına ma-
lik bulunm1yan bir tüccara tüccar de -
mek caiz olamıyacağına gö:e Hal idare
sinin Hal tüccarlarını ne derecede sıka
cak bir yoldan gittiği meydandadır. 

* 

kaydettiğim noktayı esaslı surette tedkik 
ederek lazım gelen tedbirlen almasının 
elzem olduğu noktasile iktifa ediyorum. 
Hiıl'de çalışan insanlar, kendi paraları

nın bütün hareket mes'uliyetlerini ken
di omuzlarında taşıyan insanlardır. Ti -
caret hak ise> bunların bir takım hürri -
yetleri de mukaddes olmak ve Hal tüc -
carlarına kendi sahaları dahilind~ efen
di gibi muamele etmek lazım gelir. 

Muhittin BiTgen 

-~------------------------· 
HEHGUN BiR FIKRA 
Canım şeker isteyince 
Muhanir arkada§lardan dalgınlı-

1 ğile meşhur biri geçen gün Tepeba§ı 
tTamvay mevkifinde tram1·ay bekler
ken cebinden gazetesini çıkarmış, o
kumaya başlamıştı. Tramvaylar gc~·i
yor, fakat o hiç birine b:nm·yordtı. 

Bu sırada sekiz yaşlarında kadar bir 
çocuk muharririn koluna dokundu; 
muharrir sordu: 

- Ne istiyoTstm çocuğum. 
- Karşıdaki bakkala gidip §eker 

ala.cağım da.. 
- Bana ne? 
- Yok size bir §ey söylemiyorum, 

annem; beni burada bekle; demişti. 

Ben de bekliyordum. Canını şeker is
teyince tekra:r yerimi bulabilmek 
için kolunuza tebeşirle bir çizgi çiz-
dim ... 

·----------------------------* 

Dünyanın en akıllı 
Çocuğu ne işler yapar? 

... 

işlediği cinayeti .. ıne Saunders 12 yaşıanndadır. 
Hatırlamıyan adam MükC!m.mel şatranç oynar. Dünyanın 

. . . , fevkalade çocuğu diye anılmaktadır. 
İngılterede adamın hırı, gernı arkadaş-! Dünya şatranç şampiyonu doktor Al -

!arından birini kamarasında öldürmüş ve ehin karc:ısında uzun m-dd t d .. ·· -
. hk" d·ı , ~ u e uşun 

mahkeme sonunda ıdama ma um e 1 - ınek mecburiyetinde kalmıştır. O ka-
rniştir. Davası görülürken, avukatıan, dar ki, profesör bu kıza, asrımızın en 
onun, ani tehevvüre kapıldığını ve bu es- büyük dfilıisi, demektedir. 
nada yaptıklarını sonradan hatırlama- Küçük kız, şatranç oynadığı gibi, 
mak manisine müptela olduğunu iddia hususi teleskopla yıldızlara bakma 
etmişlerdir. Filvaki, katil, arkadaşını öl- da pek sever. Atlara bavılır. Hele tay~ 
dür~üğünü asla hatırlamamakta \•e bu-

1 
yare ile uçmaya dayan;maz. Şimdi:e 

na ınanmamaktadır. ı l·adar tek başına 30 defa uçmuş, bir 
Doktorlar, katili ilk defa nıua) ene et- sürü akrobasi oyunları yapmıştır. Ya

tikleri zaman, hafızasının yer·nde olma- kında pilotluk lisansını alacaktır. 
dığı, hele vapurdaki hadiseyı asla hatır- Otomobil sürmesini sevmez. Riya -
lamadığını tesbit etmişlerdir. Gene bu z.iye ile başı hoş değildir. Okuma He 
doktorlara göre arazı iki saatten fazla de o kadar alakadar olmaz. Daha zi -
sürmiyen bu hastalık, alışmış o1mıyan yade, sergüzeşt romanJannı arar, ye 
bir insanın içki içmesinden ileri gelir. J:eyecaalı filmlere gider. 

Yüksek Başvekilimizin bu hU5\l 

. güzel düşünceleri bulunduğııntı, 
kendilerinden istibşar eylemiş btl 
yor uz. 
Asrımızda çok istifadli bir. ~e 

haline gelen turizmin iktısadi r 
yetini idrak eden hükumetimiz 'fil 
ye dışarıdan gezgin celbedebilf: 
türlü vesaiti hazırlamaktadır. ~ ~ ' 
Yalovadnn atılmış, Bursanın tB:b' .11 
rihi güzelliklerine, bir de o incJ gı 
gemizin madeni sularından, k8P b 
nndan azami' verim almak içill 1f!C" 
onları en medeni kılığa koyarak 
bir su şehri hüviyeti ilave et01elt 
vuru doğmuştur. fsf B 

Bu suretle Marmara havzası, 
Bursa, Yalova, Adalar, Florya, »" 
ile, garblı seyyaha her türlü c::ı 
arzedecek bir turizm yeri olacaltll 

Çannkkaleden içeriye girecek 
5

11 
vapurları, tarih meraklısını is~le 
deniz sevenleri Boğazın ilahi sabl <9 
sıhhat arıyanları Bursaya, Yalo~ııf 
!aştıracak, ve buralarda aradığı ~ f 
kolaylığı, ucuzluğu. güzelliği ye jStlo ı ~ 
bulacak olan gezgin de hoşnud rs 
döndüğü memleketinden tekrar bıl 
gelmek fırsatını kollıyacaktır. 

Bugüne kadar ihmal edilen tur• 0 
yirminci asır devlet mefhunıiarJfl8 C ~ 
bulunduğunu takdir ·eyliyen '1391 of. 
Bayara minnettar olmalıyız. zır• rt Ş 
giriştiği işlerle memleketiuıiz~ . .. 

1 doğ~u ciddi adımlar attığını go~. 
Bılhassa turizmin temin edee*',.el. 

fade hakkında en ufak bir fikir 
için, sade mesela İtalyada, seY~111dt' 
beraber memlekete - bir yıl ıçe~ı t 'f 
girmiş olan paranın 30,000,000 Jıre 
liğ olduğunu söylemek kafidir. 

Yugoslavy.ada sırf korler- Yılan zehiri ile nezle ~ -r 
den mürekkeb olan bir köy tedavisi ~ /~ ... 

Yugoslavyada baştanbaşa kör aile reis. V:yananın kulak ve boğaz doktor - •. ~ 
Ieri ile iskan edilt>n bir köy vardır. Kral !arı cemiyetinin son yaptıkları bir top Ortakoyde bır araba haf"' 
A1eksandr tarafından tesis edilen bu kö- lantıda profesör K<>fler çok enteresan .. beraber denize uçtu ıtVı ~ 
yün ismi Vetreniktir. Köyün bütün aha-ı bir beyanatta bulunmuştur. Doktor Huscyin isminde birinin idareaiJl cJJ!l !. ı 
1. · · k d. · h b. · ·ı k 1 h. · d l b. h ' vrnbnsı dün Ortaköy camll avıuıtJI',,. tv:,., 
ısının en ısıne ma sus ır evı ı e n- yı ar. ze ınn en yapı an ır mer em nlze yuvarlanmıştır. Hüseyin arab9Çıre ~ 

rılarının yardımile ziraat edoec(•ğı bir a- ile nezleyi tedavi ediyormuş. ncvra yaptırırken hnyvanlar blrderı 4"if' 
razisi vardır. Veternik'in biıtün körleri, Profesör bu merhemi hastalarında valannn güvercinlerden korıanuşlafbtıcı ~ 
kör olmıyan kadınlarla evlid rler. tecriibe etmiş ve son derecede muvaf- clo't1 koşmaya b:ııı:lamışlardır. /.~ ..-,_, 

sey n kendini gü~Jükle sahUe ata ıs~ 
Kör koca ve babaların köyü en müref- fakiyet elde etmiştir. vanlaı!a araba denize uçmuş ~ ~~- ı 

feh bir köydür. Ailelerin hepsinin bir Nezleli bir genç kadını cemiyetin batıp gözden kaybolmuşlardır. bJ' 
h k makam hadise hakkında. t.a.b~ı.a - / 

çok çocukları vardır ve köyün tesisin- uzuruna getirere yılan zehiri mer- ınıjtır. ~ 

denberi bir defa bile boşanma davas: zu- he.mile on senelik müzmin nezlesini te ---T--A--K--V--
1
.-aJll 

bur etmemiştir. c!avi etmiştir. IY' 
Yukarıdaki zikrettiğim hfıc!iseyi, bir 

misal olmak üzere veriyorum. Ben;m gör
düğüme nazaran, Hiıl'deki tüccarlar 
biraz daha sıkıştırılacak olursa. tüccar - ı r 
lıktan büsbütün çıkıp be1PdiyC'nin me -
murları haline geleceklerd:r. Bö\ le bir 
§eye ne cevaz vardır, ne de iktısad islt>ri 
müdürü böyle bir şeyin yapılmasına ra -

İSTER 1t~ AN, İSTER İNANMA! 

zı olur. Şu halde sakatlık Hfıl'in idare -
sindedir. Bu idare, Hal'deki tüccar yazı
hanelerinin ısıtılma~na nasıl ır.i.isaade 
etmiyerek kendi yazıhanesinı mükem -
mel ısıtıp rahat rahat çalı~ıyorsa, ayni 
tüccarlann diledikleri memurları yanla 

Hükumetin her yıl bir parça daha erimekte olan ormanlJ
rımızı korumak maksadile ağaç kesme işmi bir mvım altına 
alması yakılacak odun mikdarını azalttı, buna mukab l de 
maden kömürü sarfıyatını artırdı ve neticede piyas:-da mev
cud kok mikdarı ihtiyacı karşılamaz oldu, mecburen ınem
lt'ket clışırıdan 20 bin ton kömür getirtildi. Halbuki İstar..
bulda üç tane havagazı kumpanyası vardır, bu ku'llpanya
lar adi maden kömürünün gazını aldıktan sonra g"riye k::ı

lan kısmını kok halinde satarlar, kömürü almak ıçm verdik-

leri paranın mühim bir kısmını gaz satışından çıkardıkları 

içın ellerinde l~alan kokun maliyet fiatı pek aşağıdadır, kar

larının büyük kısmını teşkil eder. Buna rağmen t>u kumpan~ 

yaların odun ve cdun kömürü imaline konulan kayıdlarm 

kok sarfiyatını trtıracağım hesab ederek fazla islihsai yap

mamış olmalarını biz biraz garib buluyoruz ve m!selenin 

bir lıesabsızlıktan ibaret olabileceğine inannuvo:uz, fakat 
ey okuyucu sen: 

rına almalarına karışmayı da kend'slnin 
sa!Uhiyetlerinden savıvor, derrıektir. Bu
nun adına sadece ist:bdad derler. 

Hal idarı>ı;inin Ruruluş prensiblerine 1 ~TER 1 NAN, İSTER l NAN M A! 
aid de mülahazalarım vardır. Bu mülaha- L 

.:> 

l 
7 
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SON P OS TA 

__1- Bu Sabahki J 
'ı-'- Gazetelerde -ı 

Ş 
- Gördüğümüz Fikirler -

a d 
~ Cunılım !yet: Yunus Nadi cıHatay dava-

1 

n e er mızın son ~cçldl uzerlnde serlevhalı b:ışmn-y a Va m S k:ı.lcsinde e 1clımle şunlnrı söylüyor: 

J Bilinmek Hizımdır ki H::ıtay meselesi an-ah c.:ık Frnnklln Bouıllln mu::ıhedesile Fransa-
t60n a k 1 b A 1 f -k-:-.b. . k I' d 1 mn do kabul etmiş olduğu ırki ve milli Türk 

S er eri ir merika J se aret atJ JflJ to at a Jıar. hukulrn dairesinde :lallolunabillr. Ve bugün 
değilse, yarın •atlılıkla değilse başkn türlu, 

toııdr B İr İngiliz evine de taarruz ettiler fnknt behemehal o=ede hnlledilecektlr .• 
Q27 ( •il ~· liusu ") Tan - Ahmed Emin Yalman cYenl Hatay 

~d~"'·ltetlerıle e sıb - Şanghayda, Ja- sından birine aid bir eve gırcrek süngü J rülen Çin t .. ayyarele_rinden. b. irini.n ~ov imtihanı. serlevhasını koyduğu başmakale-
""•l!l'i~ ene iler ld k t l t ld d k l llııgU .. ,ı ardı k . arasında çıkan ucile hizmetçileri tehdid ve a:nııs o u - ye mamu a ı. o ugu ve ıçın e ı pı o- Je şunları soyHiyor: 

Sayfa J 

• İtalya emeline nail 
olacak gibi 

• }aponyada para 
sıkıntısı 

Yazan: Selim Ragıp Emeç 

arbi Avrupa demokrasilerı yeni 

bir imtihan devresi geçirmekte • Ş "ıha l\ de bi esılınemektechr. ları aylıkları kendilerine vermeğc icba: 1 tun da Sovyet olduğu tesbit edilmiş - uMU!etler Cemiyetinin seçtiği bir komls-
lııfarAt j'~ buıunra Japon . askeri, halen etmişlerdir. Eve İngiliz bayl'ağı çekiımış tir. yon, Fransız müstemleke memurlarının tesır dirler. Bu imtihan, Cenm·redr? açılmakta 
t ' ııı1 n Na k ç· d 1· ·ı ve telkJnine kapılarak öyle bir seçim projesJ 1 ·· k 1 d B d .. - - 1-ır l\ Ürı-;n..;: .. n. .ındeki Amerika idi ın en ngı terey e gelen eşya o an muzn ere er ir. u arn a goruşu up 

l" ~ .. k · !ıazırlldı kl Hatayın Türk mahiyetini boğu-
JaPo atıbıni tokatlamış _ İngiliz. büyü k e lçisinin mülakatı Londra 2 7 (A.A.) - Çinden gelen yor ve Cenevre anlaşmasını hiçe indiriyor ... halledilmesi lazım ge~en bir mesele de, 

\'i,,.. tılaruı . ' ve 3 rr.ilyon İngiliz lirası değerinde İtalya tarafından ilhak edilen Habeşistan 
~'Qe l.Şgaı etr w. . Tokyo 27 (A.A.) - İngiliz büyük el - 1 k 1 · 1 ~ · t" · · · ı 1 k 1 la11 ,..,oturan ka•t· ıgı bır Çinlinin e- o.an ·ıymet i eşya Ingiltereye vasıl o - Kunın _ Asım us bugünkü başmakalede vazıye mın tayını ve ta yan ra mın. 

ı. ..ı"•- lb k çisi Craigie, bu sabah haricine nazır mu- t B b hs ıı b i t f · ı d ı tl "4Qlıı.A "~addtd "h endisine ya· muş ur. u eşyayı R ampura vapuru Cenevreden ve Hatay meselesinden a e- a eş mpara oru sı atı •! ev e erce 
~ .. et ı ta ı avini ile uzun bir mülakatta bulunmuş- t" · t" diyor ve diyor ki: t d ı· t ı ·ı A "k nıet.. ı r ara rağmen evi h" ge ırmış !l". resmen anınması ır. aya ı e men a 

r •• , Ş Ve h"d· tur. Mükalemenin mevzuu hakkında ıç f • 11Blr buçuk ve iki senedenberl bu iş do- d ı d d · l la . a ıse bu yu·· zdeı-:_ Japonyaıun evkalade harb büdcesı arasın a geçen er e cereyan e en tıcat' 
!>oıı b"r s y bı"l"nmı"yor layısllc Pariste ve Cenevrede anlaşma, taclll i 

ıtı k ı ~e ı · Tokyo 27 (A.A.) - Ho~i gazetes!, 1938 müzakereler, talyanın, kral Viktor E • 
}e \'e a arnıar ~ dostluk, hüsnüniyet gibi s/Yzlerl lşitmeğe; 

l'lnışıerd· ı sefaret kfı.ttbıne tar- Nankini bombardıman eden Sovyet fevkalade harb bütçesinin beş milyar ye- takat Hataydaki sömürgenin memurlıırı ta- manoelc, ayni amanda Habeş imparatoru 
Ş ~ 8ir ~a tayyaresi ne baliğ olduğunu yazmaktadır. Bu büd- r:ıfından bu sözlerin aksine olarak o kadar denilmesini istemesi üzerine inkitaa uğ-

"" qt 27 (1t..1t. ?ruz daha Londra 27 (A.A.) _ Şanghaydan çe şubat başlarında parlamentoya tevdı fili muhalefet gönneğe alıştık ki nrtık ken- ramıştı. Bundan ötürüdür kı İngiltere ile 
"l\ır k n n) k B dl kulaklarımıza bile inanmaz olduk .. -. F b b h" tak b d ki · a,L e keb b" · - Japun askerlcrı'n- hı"ldı"r•."ldı'g"ı"ne go"'re,· Japon makarnalı, olunaca tır. üdçenin üç buc;uk milyarı ransamn, u a ıste ı e ece erı 

'il ır Ve biterken şunları ilave ediyor: 
?ıııntaka h g~p, beynelmilel im- dün Nankinin Çin tayyareleri tara - orduya ve bir buçuk milyarı da dcman • cMeselenln kat'i olarak halll sadece Ha- hattı hareket merakla beklenmektedir. t\ arıcınde İngili% tebaa- fından bombardımanı sırasında düşü • maya tahsis olunmuştur. tay ülkesinde yeni rejimin Türk hCıldmlyeU Maamafih daha şimdiden tereşşüh eden U •t üzerine fillen kurulması ile olacaktır. . malUmata inanmak lazım gelirse, bu iki llny .k dA • ' • Portel .. . s· . ·ı b. k devlet, siyasi ahengi ladt? edebilmek Ü -a ) tısa } V azıyetJfi} KIZ 1syan1 ır gazet,ecı ı e ıravu at midile İtalyayı tatmin edecek bir formül 

ı• si ol\ h d k • hakkında dolaşan aı asındaki hadise bulunabileceğini zannetmektedirler. Bu 
hususta İngiliz hariciye nazırı Bay E • a e ece proje fİVayet·,·er·ın a~lı den'in, Belçika ile Holanda devletleri -

~'iı <Baıtarafı . Li?.bon 27 (AA.) _ Sala~yettar nin takib ettikleri hattı hareketin, bu yol-
'~ ıe ~ap ı 1 tnci sayfada) konulması ve mu··stemleke maddelerini h ( 1 b öa diğer devletlere bir imtisal nümune~i 

U ı._ ı acak · me a i , ir komünist isvanı korkusu 
iL ~bd d bır teş "k· . 1 d"" . 1• .1 ··b d · ·1 · u·· "' olabileceği kanaatinde olduğu b ildirili • 
"rı . ,, e ilrn k rı 1 mesaı o - en ustrı mamu at ı e mu a eıesı ı erı s - ~ebcbilc, İspanya - Portekiz hududun· 
~ C:ı kısıt..d e tedir. rülmektedir. yor ki bu hattı hareke! kısa yoldan ve 

~ eııg 11 ··• a iktısad· Od ihtiyat tedbirleri alınmıs bulundu- k 
e ı ir•k" f • · 25 f t t unda 4 gürültüsüzce Habeş ilha. mm tanınma • ıı L_ er Zikre . • ışa a manı say a u an raporun son funu kat'i surette yalanlamaktadır. 

~ldı 1 dılerek b 1 V z 1 d b" k · k f an sından ibarettir. Yalnız, bu i~in, kolek • ' g·· rı rnası imk" 1 un arın or- an ee an ır e on.omı o~. er . - Badajoz'un karşısında Portekiz hu - ~ 
Uf urnl'Ük •. an arı tedkik ve sının toplanmasını tavsıye ~e bo~le. b.ır dudunda kain Elvas şehri ile b u husus· tif bir şekilde değil, her c:ievletin mün -

\'arı 01unznakt tnanıaları üzerinde te- koııfcr<tnsın tahakkuk edebılmesı ıçın :a te~efon muhaberatı yapılmıştır. Bu- feriden ve kendi beğeneceğ~ bir usul da-
~· ta~landlll ~·~~· de ~u nokta'ara bilhassa riayet etmekJ r.u nıüteakib ayni mehafil, Badajoz'da hilinde icra edilmesi, es:ısen bu yüzden 
~ ç.ık :ıerinı da: aleasına göre, güm- lazım olduğunu ila\'e etmektedir: 1 bir l:omünist isvanı çıkıp bilahare bas- kahkahari bir hezimet gören Milletler 
·ll'ıe~ Yliksek 1 a fazla arttırmamak . 1 --:. Başlıca ekono~ik devletler. ve 1 tırılJığ:nın da hakikate uygun olmadı- Cemiyeti için zevahiri kurtarmıyn matuf 
I~, da~afıdir. 0 anları da tedricen in - hıç dcgılse F~ansa, İngıltere, Amerıka, ğını bi!dirmışlerdir. Avukat Nuri lbrahim Hakkı Konyalı bir tedbir sayılıyor ki bununl.ı, rnatlub 

~ d ~at ktnaddeler 'h Almanya ve ltalya arasında temaslar Dün gece Beyoğlu cürmü meşhud m ah- nıaksad ne derece temin edilebilecektir? 
}•de aldırıl 1 racatında mevzu ~·apı~malıdır. Hedef her şeyden evvel " Son Posla,, nın kemesinde gazeteci İbrahim Hakkı Kon- Bu da ayrıca teemmül olunacak bir nok-
~ dalnüsaade rn~lıdır. Büti.in bunlar en birbirinin fikirlerini öğrenmek ve ib • Ba~armakla İçlihar yalı ve Nihadla avukat Nuri arasında tadır. Fakat bu hadisenin, Milletler Ce -

r...ıj'aıtaıı ı'k·gorcn tnille: hükümle - :idai tedkikatta bulunmaktır. Bu te - 'lf / ' miveti ı"çinde bir ı"htilai dog·urması, uzak ""ıı~ ı t D d v l "" ~.f karşılıklı bir hakaret davası görülmüc: - J 

ltql>Ot~lleJidir. araflı anlaşmalarla te- mas:arm mcvzuunU aşağıdaki beş me- UY llgU V8 anı VBZIJ e tür. :f olmıyan bir ihtimal savılab[fü. 
t a, hugu·· k sele t~şkil edecektir: (Baş tarafı 1 inci sayfada) . Hadise, diş tabibi Avni Bayerle Lon - * 
eşk·ı n Ü t· - ı d b ı M h d ı llıas ı eden k ıcaret en mühim a - Beynelmilel bir ekonomik gay - muracaat ar 8 u unmuş ve e me dra birahanesi sahibi arasında görülen Bir müddettenberi Japonyanın ses~ 

~ ditıtıı .tekı.r ol~ntenjan usulünün kal rete iştirak etmek ister misiniz? Hilminin memlekete avdetinin temin e- dava sırasındn avukat Nurinın ı·esim çek- eskisi gibi yüksek çıkmıyor. Bunun se f. 
tı 1/~ıfe kar lllnaktadır. Maama - b - Bu hususta müzakere esası ola-ı ~ilmesini istemiştir. Bugü~ ;n~n~~i- tirilmesine müsaade edilmemesi isteğile bebi para sı • 
~a il ~bılir. şı olan tedbırJer kal - rak bu rapordı:ıki ana hatları kabul c- ~etle haber almış bulunuyorn~ kı, hu - başlamıştır. Bilahare mahkeme dLŞında Japonyada kmtısıd•p. Her no 

l a a\'~ılllından diyor musunuz? ~ılrnetimizin Fraı:sız hükum:ti nezdin- da cereyan eden münakaşn üzerine her iki para aıkın ~ıaı kadaı· Japon mılll 
~ bıı Cihet etmek tnuadd 0 l bir altın e- c - Bu raporda ka!dırılmasını veya ae !aptığı te.şebbusl~r. tam bır muvaf - taraf hakarete maruz kaldıkları iddiasile bankalan • dahiil 
~~~ it: et ancak . tnuvafıktır. Maama- daha ziyade kuvvetlendirilmesini iste- fakıy~t~e netıcelenm;şt.ır. ~ı a~sı~ cum - cürmü meşhud mahkemesine müracaat bir istikraz ile bu ihtiyacı kJr • 
t r tah ısll'ıeıı 1 ıktısadi ve mali mü- diğiniz noktalar hangileridir? hurreısı Leb~un, s~lahı~etme ı~tınad e - etmişlerdir. Mahkeme Beyoğlu emniyet şıhyabilirse de, Japon sanayiinin 
h•· la l!J akkuk ~ s~~ tem~n edildikten d - Bu raporda zikredilmediği halde derek f:v~al.ude ~ır. musaa~~ ıl~ Me~ - amiri Niyazinin şah adetini dinlemek gün geçtikçe artan ihtiyacını te • 
l: ilde a avdet iş~ 1~~r. Binaenaleyh al- irlhalini istediğiniz noktalar hangile • med Hıl~ın.ın T.urk'.yeye donebılmesme iizere bu sabaha bırakılmıştır. min etmek bir meseledir. Bundan ötürü. 
:d ;ı~C\< tatbik ed· P anının en son mer- ridir? izin vermıştır. Şımdı h~yatının en canlı 1f dür ki Japonyanın göz:inü mütemadiyen 

~ e ı..kısıll\d ı~ecektir. 2 - Bu hususta bir büro teşkil e - 20 senesini esarette geçıren zavalu MP.h- Bu sabah yapılan duruşma neticesinde Amerikaya dikilmiş görüyoruz. Çünkü 
~. "'I b a sıya • d H " lm"ı Tüı·kıveve dönmek için Pa 

t rı lQı 'lc>lçika b sı v~~ıye~.ten bah- dilerek ve her devlet. e'1 kısa bir za - me 1 
' M • - de İbrahim Hakkının 3 gün hapsine, bir Amerika paralıdır ve Japonyayı bu sı • 

tı. k~liı 8 derıb . aŞvek•Iı, dunya alı- manda. beynelmilel ekonomik müna - r~~ ko~soloslu.ğumuzdan_ kc~disine pa.ra lira yirmi kuruş ağır para (!eza vermesi- kıntıdan ancak 0 kurtıı.rabılir . 
.._ 11 o)d erı rrö..;:1.... . d b tl k ld • .. k·· ı · t d" gondcrılmes•nı beklcmektedır. Bu vazı - hk 
~ t dl Uğunu ~ • u .. ıı.:>mıs ere - S!.' a :ı mal'Uz a ıgı muş u a ı ve ı- . . ne, ma eme masrafını ödemesine karar Fakat acaba kurtaracak mıdır? 

q~,,{ Va~i'l",,t Zıkretmekt"dt"r. ·· <l 1 tl d b kl d "kl · · b b'" yeti bir mektubla da aılcsıne bildirmiştir .1 . ~-ı.ı 2tı ,,.. e bua;; " ger ev e er en e · e ı erını u u- .. ,. d 1 "f . • verı mıştir. Sdim Ragıp Emeç 
t t."'!a

11 
Uşkülatı "' .. n hfıkim o1an r ,.a bildirecektir Büro bu cevabları Son Posta, cuz 1 e 0 sa 1 a ctmış oldu-

L~ llıad sa~lldıkt doğuran sebeblerin ~~~niC edecek ve Belçika Kralı tarafın- ğu bu vatani vazifeden d?la~& müftehir- s t k • ı A t • • 
<.aır~t de, s an ve bu meyanda ip- d~n Brükselde ihdas olunan ekonomik dir. Şımdilik Mehmcd.lH'.lmıık1in bir an oor eş ı a 1 ıçın 

L ltıırı erınay . . evvel memlekete ve aı csın? avu~ması-tl. -.l't tıı ltlütev .e ve ır.üstemleke merkezınde hır program hazırlıyacak- . . ~ 
t a ltıııdh('S('lesı s;~ın olmadığı, harb tır. Bu program alakadar de\'letlcre nı dılerız. h J ı A • h 

liiı Itar ~ı>ar~.,,1 ahıanma için sarfc- bildirildikten sonra iterde toplanacak Fransa ile aramızda yapılan azır anan ayı a 
t· 1 

11 bıı ars1~lık e. buna inz:mam eden beyn"Jmilel ekonomi konferansına tev· b• 1 
'ti nı. 2:.ik .. d l adli ır an aşma M kt 1 d 1 - 1 d 300 d ı, ııtı~tt ra Çare .e : dikten sonra di oıunacaktır. e ep er e, a ay ar a, en fazla işçi çalıştıran 

~~~Qııctqı,,ttedir. olabılecek tedbiıJc: Rö.vter L.J·ansı, digw er memleketler de Ankara 27 (Hususi) - Türkıyedc olu- . l b 
l ... ı b 1 d h k k. ı· · m üessese erde irer spor teşkı"la"'tı kurulacak ıı~.1 t~ .. ,, rı ''"nıa.... . · , · ı h ld kl t kd" d 1· ran ecne i ere e u u ı ve ıcarı mese-"< ""' .. ,,,. ~' ;ş .. ıra rn azır o u arı a ır e ngi -

§ "ltetıÇI~ kap
1 

taksımt, rnüstcm - liz hükümelinin bu teklifler esasına leler hakkında resmi tebliğat yapılması Ankara 27 (Hususi) - Spor teşkilatı-
/;'il• C!tın ent sıyasctinin tatb:ki göre harekette bulunarak vazifesini i- kararlaşnnlrnıştır. Adli evrakla fatina- B b k 1 • b ğl b. bed b 

ft q~ t İll<J e terna~,l . bir~h~~ ~ ~duğunu haber almıştır. ~:h~:ı::::.~. ~:".~~~:·da~~:~;7n:·~~ı~:1: ~~: v~ :p:rn ~::ka:Iı;ı ::raf ın~:nıe;d~: 
~ll .~hllt enuzf eme llabeşistanda mimi gönder~işt:r: .• . resi hakkında hazırlanan kanun layiha-
• dııs 27 l IJapı/ .Tabiiyetlerı ne olurs::ı olsun, Turkı • sının baslıca esaslarını biJdiriyorum: 

~tl't, lit ~ <A..A..) ıgor Çarpışmalar Y"de mukim eşhasa bu e\·rak 1ar türkcc Bu layıhaya göre mektebter, ordu ve 

l~t r. ı:11.~Ierne - J:Iebron mınta- Londra 27 {Hususi) - Habeşistan tercümelcıile birlikte. Fransıc fili ko - hrlk fizik terbive cephes ııden teşkiJat-
ğılt "ıtıaçıg1!lı_ kıt anıelıyeleri hitama sefareti tarafından, Habeşistanda çar • miserlik veya delegeleri vas1!3sile Fran- 111ndırılacak. fabrikalar, dcmiryolları, 
bı, ııı l'J. tath·tı Ve k:atı, Vadileri; tept!- p.şmalarırı elan de,·am ettiğine ciair sız mandası altındaki şark memleketle - hastnneler, bankalnr gibi bLiyük ve kaln-

lır. "nllu .
1
r. etmek) alı·k~ardaki ma • dün neşredilen tebliğ üzerine, resmi rindr> bulunan T;irk konsolosluklarına balıklan bir araya getiren her türlü mü-

1. tı4 lla·l\'ı Sı}ahıarda~edı:,ıer. B~ kıt~- bir İ1 a !:\'an gazetesi şu malümatı ver- gôncicrılecck~ir. .. , . esseselc>rdc spor nuveleri tt-ski: oluna-
l(tır tlııtıt ll'ıe~'dan nıutcşekkıl mu- mektNiır: Ayn i vcç'!ııle 1'urk konsolos1ukıarJ va-
~ a ak a çık caktır. Baskanlığın bir de beden terbiye-
eırır• 1' d,, adaıtı· k ·armışlardır. uGeren Eylulde, Şimali Habeşistan- sıtasile Fransıı !ıli kom scr!iğ''.nc, vcya b e .. y as b :. si yüksek krımiteı:i o1acaktır. Bu komite 
ıJ teSad apılrnı t a ~larda ara~ - da 400 İtalyaıı askeri Habeş çeteleri de>lf'gelerine yollsnncak v~ s:ıltıhiyctli 

11 
lrı 'n! tır ~f edıı~ ır .. liıç bir mub· tarnf•ndan muhasara pni1miştir. Mah- JT'ı:ıka•nlarca munmclf'si yapılan e\rrakın ye Vckfıletll'r murahhasları ve mi.itf·has
ıı. 'l faaıi Ş llldı rn <mıış, tcvkifat ya- . urları kurtarmak için giden yardımcı 1 gene ayni tariklc:lc talcb ~di!cn mabma sı~lar i!=itır:ık edecektir. Ba~kanlık hük
Y ~ı-. h.•tıe11 te~~l7ket tedhiş - ;n:Yvetler de çeteler tarafından çevril- iade edılmcsi, hfü:ümetimiıle Fra?ısa a - mü ş:ıhslyeti haiz ve hesab hususunda 
00j ~ dıdınden kurtul- miş ve şiddetli bir çarpışma cereyan ı asında kararlaşmıştır. ı.ıüstakil bir uzviyf't olacaktır. B.ışk .. nın 

J Y Y :ı Otl :ı l\-=:----_ etmiııtir. f ..., d ı.· 11 d :d.ıresinddd tcşkılatta bir gt!ııeı sekıe-
~ ~Utııı Cak fabrik ' Y.iızden fazla İtalyan tayyaresi Ha ı c ı op lun a ı:ı r ÇCCU'\ y;ın 1 <er. sahalar, sağlık, hesab, teft ş aaire-

.~aı l' k fab . a,ar tm ız mah:sur askerlere yiyecek ve cephane Halıeıo~lunda oturnn Ann:ının 6 ya - ll ri \'C fedrora .. ) on başkanlı klan buluna· 
bıı ~ 1 lqcıj 'nı tı rı~alarırnızın pro- atm.~tır. Ayni tayyRreler altı binden ~ındaki kızı Satanik n·angal y~kmak kin C'< ktır. 
>ı b,r tık (' Jl(a/· ~utahyada 50 bin fazla bomba atmak 1;uretile çeteleri da· petrol Himbasınd, ıı gaı dö

1r··- k kibr:t- :\.ılli :MGdafa, D.ıhiliye Ekon'lmı. Ba-

tı b b \ k Yı-r~:~: bir santral ku- '.:!!;;;~1~ .. !::~;.:~!!.~~ .. ?.~~:~?}~~:~.~~::_ .. _ ... _ le ateşlcn'.'.'ğe ?,:ıl.ı.ştı~ı sırad.~ entari~i tu- ) ındırlık v~ kültür Bakanlıklanııa birer 
ı. r Stı .• tı eitk .. bc-rabC'r htan- 1 ulacnktır. Bu te!;isata 30 ın:h <'n lira tah- tuşmuş, vucudunun muhtelıf yE>rlermden beden teı bıye direktörli.ığu Hıdas oluna-
" th t, 1 b tı ık . . ~ tt " c ı· . . d kt ,, .. k k b Ye"· t'zi v~rı.ecekttr. sis edilecektir. Başvekil ve Dahiliye Ve- agır sure e yanmı'" .r. or:u' ınıcıa ı ca ır. ı u se eden terbiye enstitüsü 

1 tt n V(' u"·b hh" t b"ll"l S l" · l · ftdcleler fa c.ll. ~·r· fabrika- 1 kili dün GemHkte sun'i ipek fabrikasını 51 ı 0 omo ı 1 c "l ış 1 çocu~ 1astanesınel kurmak ve bu enstıtüde beden terbiyesi 
brıkası da ku-1 t('dkik etmişlerdir. kaldırılmıştır. muallimi ve mütehassısları yetiştirmek 

ve sistemli çalıştırmak bu teşkilatırı_ baş. 

lıca vazifesi olacaktır. Her vilayet biı 

spor bölgesi v e \'ali bölge başkanı ola 
caktır . 

Merkezde tayin edilen bir Asbaşkaı 
vaJinin nezareti altında vilfıyet spor ~ 

lerini görecektir. Asbaşkanların muay 
yen iicretleri olacaktır. 

Ni.ifusu 3 binden yukarı ve beledi)" 
teşkilatı olan yerlerde ve n ü fusu ne o 
lursa olsun bütün kazalarrla, orduda 
her alay birliğinde, liselerde, meslel 
mekleblcrinde, yüksek tahsil mücss<'se 

lerınde, memur ve işçi sayısı 300 den fa.,, 
lp olan butün IT'Üesseselerde en az bire! 

~por klübü kuı ulacaktır. Bu teşkila• 11 
btıd<:t>sı Ba~bakanlık büdçesine bağlı bu. 

hınacaktır. Hususi idare ve bdediyPlcı 
gr lirleı ndcn y~zde ikismi lıö•gelcre a· 
yırac kiardır. Universitc spor tcşkılatı 
hakkındaki mal(ımat 4 üncı.i sayfamız . 
d .. dır. 

ProJC' n art ictimaında l\Icclır.e verile. 
ceklir. 

'feşkılat ba~ka.nlığına 'Rahmi Apak 

'eya Adnan Menderesin gclnlC's, ıhtım.ıli 
çok kuvvetlidır. 
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Çoc ar n 
• • • 

cınayetın 

bar ettik eri 
aslı çıkmad 

'iO~ POSTA 

On;Vtrs:tede 
Spor teşkilatı 

Habeş İmparatorluğu f (baasın ~~ 
bir seyyah mahkemede 

·ıfü' 
Sarnıçta bulunan kemiklerin insan ~emiği değil, köpek Dün Ankaradan gelen Hah "'Şistanın ilhakını tanımıyan bu Habeş ~:et~ 
kemiği olduğu anlaşıldı, f~~~.t ç~cukla: ıs.~ar ed~yor, ı r~kt~r iza~~~ veri!or_ perveri Tahran konsolosumuzun vizesini tah;~ bil 

.. Babamız adam öldürdü gozumuzle gorduk tt dıyorlar Ünıvers~te Rektoru ~~~ıl -~ıl~el Dün Sult.anahmed 1 lnci sulh cezada biri N•izhet ile, fen muşa\11rl ~~! al'JDJ 
' , 4-.nkaradaki temaslarını bıtmp dun Is- Habeşli sorguya çekilmiştir. izahat vermişlerdir. Ehlivuk uğUll°' 

1 ~an bula dönmüştür. Cemil Bilsel dün Sur.u Tahrandaki Türk konsolosluğu ta- le'lttrlk cereyanının bozuk old uı1 jJ 
rafınd;n kendisine verilen bir pasaportta ıerl ııeticesinde tespit ettikler ıı 

sabah Fakülte Dekanlarını toplamış, tahrifat yapmaktır. Avukat Necib Asımın lerdir. Veklller ise şu ıtırazdıı 
ı;emasları etrafında izahat vermiştir. tercümanlığı ne yapılan sorgusunda arab - J:lrdır: u1' ~ 

Kendisini gören bir muharririmize ~a olurak, fUnlan soylemiştir: - Eğer elektrik !reni boz vırnı• 
Rektör şunları söylemiştir: - Ben Habeş imparatorluğu tebaasınd~ - ba daha evvel Tepebaşındıık.l psP 

c- Aııkaradaki temaslarım çok iyi mm. Yeni tebeddülü tanınııyorum. Müslu. - mez, ucvrlllrd~. Sonra, kablo ar 11~ 
.- . . . manım. DUnya seyahatine çıkmıştım. Ikl da bundan mutevellld yanıltl 

netıcel~r. ~er~ıştır. Bu sefer~ı Anka - rcııedenberl yürüyerek, Asyayı ve Afrikayı du. Halbuki, yoktur. bı&ş!ll 
ray::ı. gıdışunın başlıca sebebı, Ankara 1 ~,!aştım. En son Tahrana gittim, Türkiye - Bu itiraza ehlivukuf, Tepe~ 
Fakültelerinde yeniden yapılacak de - yi gezmek için Türklyenin Tahran konso - rajda arabanın rayda kalabil re b 
ğişiklik etrafında görüşmek ve Üni - tosluğundan bir pasaport vize ettirdim. Bu Jardaki tellerin de erimek uıe 
, , •t d k la ·ak t k"lfıt hak- vize 60 giinluktür. Sonra da Sultanselim co.-

1 
şckltndc cevab vermişlerdir. ltı.r cV 

\cısı e. e uru c spor eş ı ı :nllnl görmek için Edlrneye gittim. Adetim Emanet dairesinden tablo a!1 
kında ızaha! almakdı. voctiil• valldon bl• lın"' aldm>. İstanbul• !°'ek, yeniden tcdklkat Y""?;,.y 

' Hükumet İsviçreden bir spor mü - g1:-ldim. Ben, seyyahım. 1 ruşmn başka gune talik ed~ 
tehassı.;ı getirmiştir. Mütehassıs el - Suçlunun Çekoslovakya ve Yugoslavyad::ı r . . . . . . . . . . . . . ~· 
vevm Ankarada çalışmaktadır. Marta • vlze ettirdiği pasaport kayıdlarında da tah- N .. b f • 
wk d ütehassıs Ankaradnki yüksek :-ıfat ynptığı iddia ediliyordu. Fa~at. -~UÇ sa- o e Cl 

a ar m .. . . bi+, olmadı. Serbest bırakıldı. Çtınku suçlu 
mekteblerde vucude getırılecek spor ı ı'~hranda vize ettirdiği pasaportta da, Grı Eczaneler ~ 
teşki latı işleri ile meşgul olacak, ~ar-ı günlük müddeti 160 şa çıkarmıştır. Bunu ı Bu ırere nöbetci olan eczaneler Hadise mahallinde tedkikat yapı1u·ken 1 ı k ü - ki d .. 

_ • v tın ikinci günü stnnbula ge ere· - ı ıs", suç olduğunu bllmiyerek, Tür ye e i..tanbul cihetindekiıer: rd• 
Beyoğlunda Yenişehirdc Kordela so - karısı bu vak'anın uzerınde bıraktıgı te- niversitede çalışacaktır. Biz de, o za - fozl~ kalmat ga~eslle yapmıştır. • 1 Aks::ırayda: (Sarım). Aieınd~• 

kağında 181 numaralı evde oturan Yorgi sir neticesi ölmüştür. Panayot ta kansı -,mana kadar icab e.1cn hazırlıkları ya - Sışhane facıasmm muhak9mesı 'ı Asım). Beyazıdda: (Belk!S)sıUJll li 
oğlu Panayot isminde bir adamın 4 sE>ne nın ölümünden 40 gün son_ı·: e~lenme~ pacağız. Üniversitedeki spor teşkilatı 'Şişhane yokuşunda vukua gelen tram _ <Tcofllos>. Emlncinünde: < de: 1 

evvel bir cinayet işled iğine dair müd - vadile bakire olan Anyakopı ısmmde bır cok mükemmel olacaktır.» vr.y faciasının duruşmasına Ağırce:ıada dün ~e~~~~. <;;~rre!~~~d:e~~~~ 
deiumumiliğe ihbar yapıldığını dünkü kadınla münasebet peyda etmiş, bu ka - w Üniverr.:tedeki spor teşkilatı Anka- de devam edilmiştir. zadebaşındo.: lİ. Hakkı). J{;~eef' 
nüshamızda yazmıştık. Hadiseyi icab e- dınla 3,5 sene yaşamışlar, 3 ay evvel onu radaki yüksek mektebler]e beraber yii Dunkü celsede tramvay şirketi vatman - te: (Suad). Kuçükpazarda: 
den makamlardan, ve mahalHncie tahkik da terketmiştir. Çocuklar da bazı aile - rfrvecektir Buralardaki spor işleri Baş 

1
Ianndain Mevlud 01 ğlu ~ulrıniad tşirahld olarak med). Bakırköyünde: (Hilft.l}. 

• . . 1 J • <l 'nlen lmiş ve şun arı soy e ş : B ğhı c·het" d kiler 
ettik. lerin nezdine evladlık verılmışler, ya nız veka'ette umum müdürlük tarzında - Kazaya sebebivet veren arabayı, vat - eyo ı ın e . ._ .... r•1 

d J ~ istıklal caddesinde: coaın~d• İddia edildiğine nazaran, Panayot iş - Andromaki ismindeki kızı yanın n a ı- ça1ışac.'.lk Spor Başkanlığına bağlana - ;ı an Fahrettıne ben. teslim ettim. Arabayı nelbnşında: <Mntkovlç>. onla ıı.ııı 
siz ve iaşesini teminden aciz bir adamdır. koymuştur. Bu çocuk hale:ı Panayotun cakhr. daha evvel vatman lhsandan almış -ve Fa - yoll. Fındıklıda: (Mustafa ~11,.ıı Bundan 4 sene evvel Kordelfı sokağında ayrıldığı metresinin evinde oturmakta - Başvekalete bağlı spor başkanlığı tih - Harbiye a:asında üç sefer yapmış -

1 

hurıyet caddesinde: (Kurıtc ıto.dJ 
b k d k Y t 1 • . . · · M "k 3 . • kk·· ı ;:m. Fatlhde tcslım ederken, Fahrettln mua- 1 ) Ftruzıı&rct> 

küçük bir ara a a ansı a apu o ve d~_r. Hadıseyı metresının anası arı a teessüs edince bılumum ~por teşe .. ~·- yene elti. Arabanın frenlerinde, diğer kı - yoncuda: (Zaflropu os . şıtt>' 
çocukları Varvara, Andromaki, Kostan- gun evvel bu çocuktan duymuş, suçlunun leri bulundukları mahallın en buyu}t ı sımlarında bir bozukluk görülmedi. 1 tuğrun · Şlşllde: CA.sım). Be 

tiniye, Panayoti ile birlikte oturmak tay- diğer çocuklnnndan da tahkık. e:tikten mülkiye memurluklarına bağlanacak, Geçen celsede suçlu vekilleri ehllvukuf ::ğ~;içi, Kadıköy ve Adaıard~
1 

mış. Panayot bazı akşamlar evınf: gitmez- sonra, gidip polise haber vermıştır. kaz?.larda kaymakamlar, nahiyelerde r:ıporuna 1tlraz etmişler ve raporda daha Usküdarda: (Ahmedlye). sa;:_ C 
miş. İddiaya göre bazı akşamlar iaşesiz Hadise müddeiumumiliğe de bildirile - ·· a·· l por iş' erile de meşgul ola - e'ltvel Pnngaltıda bir çarpışma olduğu kay - san. Kadıköyünde: (Büytl de 

.. . . , . d F h mu ur er s . · . • Ü . . dedllerek, endüksiyon frenlerinin bozuk ol- Rızn> P 
kalan kansı şivesinden Laz olduğu anla- rek, muddeıumumt muavın.erııı en e - caklardır. Yenı teşkılat nıversıte, dul!uno. dair ehlivukufun kanaatini kabul et Büyükadada: (Şinasi · 
şılan bir adamla münasebet peyda et - mi tahkikata el koymuştur. yüksek mekleb1cr, lise ve orta mekteb- m~·ml ıerdl. Dünkü celsede dinlenilen ehll -1 <Tanaş). / 
miş. Bu vaziyet, büyük oğlu Panayoti İfadelerine müracaat edilen çocuklar j lerdeki gençlerden istifade edecek. bu vukuf belediye fen hey·, '._!nden Yakub ve .~' 
tarafından Panayota haber veri1miş. Pa- hadiseyi bu şekilde anlatmışlardır. Bey- lteşe!~kül mekteblerdeki gençliğe daya- ••••••• .. -••••--••••-•-••• •u•:--••••--.. I 
nayot da müteessir olmuş, ve bir gece ev- oğlunda bir dükkan?a. ot~r~n _suçlu ?a nacaktır. S A K A R Y A S 1 N E M A S l·o 
de kalmıya karar vermiş. yakalanmış, fakat hadıseyı mkar etrr.ış- Bur.: teşkilatı ,. B A R B y B A u E il J 
Fılhakika geç vakit barakanm arka - tir. Bunun üzerine çocukların tekrar ifa- Üniversitede okuyan fakir çocuk - dehakar P 

sındaki boş arsadan ayak seslen duyul - d~_leri ~lın~ış •. i~diada ısrar, etmişlerd~~· I )ara ynrdı~ esası üzerine k~rulacak J O R J R J G O ve JANİN KRESPİN 
1 muş, adımlar yaklaşmış. Ve nihayet pen- So~ledı~lerı, gızb olarak suç.uya da, . - Burs teşkilatının talımatnan.1esı ~a~ • ıle beraber çevırcliği muazıımı ve "'ınsuisiz 11 

ecre vurulmuş, kansına seslcnilmce, işsiz letilmiştır. Tekrar soruldukta, Pa~~yo~ .• 1·if Vekaleti tnrafmdan tasvıb edılmış- v A T A N H A s R E 
baba da,anamamış, bir hamlede dışarı - Bu çocuklar hayatımda ken<.11lerını tir. Talimatname, birkaç güne kadar ta 1 ;,/ 
fırlıyarak, barakanın yanındaki duvarı ihmal ettiğim, hatta nüfus tezkerelerini lebeve ilan edilecektir. Maarif Veka - " . . de ~b1ıJ:~ " " "f " " • b k d •t •b e fOatcrmck mcc:burıyetiP , aşmış, elindeki bıçağı karısının d0stu - çıkartmadığım ıçın, babaların t l. tı:a e- leti şimdilik her sınıf da okuyan fakır filmi11i U 8 ŞBm an l l Br ll muhtcroın m:ışt..rilerıpoe 1 
nun arkasından saplayıp, ön kısmından diyorlar. İddialan yalandır, dt>n:'ışt~r. • 1 ('ocuklardan yirmi bec:erine nakdi yar- flavetea 1 9 3 7 p A R 1 S S E R G 1 S ı 
çıkarmıştır. Sonra ölüyü fçe!"ı almış, bo- Müteakiben hadise yerine gidılm•ş, ~t- Gımda bulunacaktır. Bilfıhare yardım . . . .. _, vaffıı~ıf 
ğaz.ına bağladığı iple ağzı :ıçık bir sarnı- faiye gayretile sarnıçtaki su boşallıldık- "şleri tevsi edilecr;c, talebe sayısı artı- Bugün yalnız mahnelerde : Mevsımın en buyu.c mu 
ca atmıştır. Daha evvel öldürdi.iğil ada- tan sonra araştırma yapılm:ştır. rılacaktır. V A L S D A L G A S J 
mm üstünde bulunan bir altın saat ile, Filhakika sarnıçta bir takım kemikler GlNGEHS HvGERS ve FH.ED ASTAlRE tııratındıl~ 
tabanca ve bir mikdar parayı da almayı çıkarılmışsa da, bıçak bulunamamıştır. Askerlik işleri: > ve 193 7 p A R ı 8 S E R G ı S 1 ~ ~ 
ihmal etmemiştir. Kemikler tedkikat için Tıbbı adliye sev-

Katil nleti olan bıçağı da sarnıçtan içe- kolunmuş, :fakat geç vakit bunların kö - Şubeye da,·et ,........ ş E y H A H M E D . 
kl k k k "ğ" ld v ""cld · ·1 ·g· b"l Kadıköv yabancı şubest 334 doğumluların n. attıktan sonra, sarnıcı toprn :ı ·apat- pe emı ı o ugu mu eıumumı ı e • - · 

. . . • . . . ilk yoklamalarına başlanmıştır. Kadıköy, M İTOLrkçe LsvzlOi HAMOSN NOİ VANRHOE'nuıı Men gllzA~l fHı
0
nı A mış. Kulübedeki kan lekelerini de biz - dırılmıştir. Pa~ayo~ şımdı_lı~ se:b: st bı- ı Ü'skikhr. Beykoz kazaları mıntnhlarındn r 

zat karısına temizletmiştir. rakılmıştır. Muddcıumumıh.: hadtse ta- iknmet eden taşra şubelerine mensub 3S4 

Yapılan ihbar bu şekildedir. hakkuk etmediği takdirde, ;hbarı yapan- doğumlu eratın nüfus cüzdanı, ikamet sene- İ K İ BCir kr.A.ç gUNn dabLa de~

1
'aın eAdileceDk A aA 

Fakat dört yıldanberi saklı kalan bu lar hakkında da takibat yapacaktır. dl ve dört fotoğrafla her gun öğleden evvel IYJ 
hadisenin ortayn çıkışı da, bir hayl: ga- Panayotun çocuklarından b1rı dün bir şubeye müracant etmeleri. 

1 
riptir: muharririmize hadiseyi gözledi~ gör - Suad Dervişin evinden yansım çıktı Baş rolde: R ALP H BEL LAN Y ııııııdt 

Hadiseden bir hafta sonra Panayotun düklerini, söylemiştir. Muharrlr Suad Dervişin Şişlideki evin - « lki YOzlQ Adam • f lınine nazire olarak ynpılmı~ ve tıp Ale )·tJP1 

1. ş B an .. k __ a_s ___ ı_v __ e ___ E __ t~ ı· ban ::~ ::~gı~~~k::~~~::~:ı ;::ı~:~~~ai::~~= \ bOyOk bır yenılıktesi~~r ~~~,~~; Ç~>:p~:~~ec:~~i~~rt f~~m ozerın~ 
rafından söndürülmüştür. -

m Ü d Ü r ı eri yal 0 Va da ,,.;;~~~~~~~:r,~::~~~;;~=::i1i~.ı:s --at-ıl_ın_a_k_ü_z.er·e·-:-5,-:-:-:-:-~-,'.-i-M_B_ü-:-~-:-:-:-:-:-ş-:-i.-ş·~-lb~-:-in-~-a-:-:-ce-yl-e-C~. e'!fJde:ı 
!ık kongresini yarın saat on üç buçukta Ünl- "htfl 
versıte salonunda yapacaktır. Kongrede te- fından getirilip arttırmada sahibi üzerinde kalan bir kürk ilan tarı ı.tıt· 
şekkiilun inkişafı etrı:ırı_nd:ı kararlar veri - ren on beş gün içinde sahibi kürkünü götürmediği takdirde satııaca ' 
ıeccktlr. ,13.t -- ··- ·-·- ·------.... -
muşlar, öğleden sonra her !kisi de Baş-
vekil CeJfıl Bayarla tcmasla•·cfa bulun -
mak üzere Yalovaya gitmişkr<lir 

Muammer Eriş ve İlhami P:ımir p:ızar 
akşamı Sirkeciden hareket eclcce>k olan 
ekspresle Berlin ve Paris" gitmek üzere 
İstanbuldan ayrılacaklardı!'. 

Heyete dahil bulunan .Merkez Bankası 
umum müdürü Salahaddin Çam da, ken
dilerine, şubat ortalarında Pariste mü -
Iaki olarak, üç banka müdürü bırlikte 

Londraya gideceklerdir. 
Dün sabah Haydarpaşa istasyonunda 

kendisini karşılıynn gazetecilere Muam
mer Eriş, Berlin, Faris ve Lon<iraya gi - • 

Muammer Eri. ve fl1ıami Nafiz Haydarpaşa garında dnck mali tedkik ve temaslarda bulu -

Bcrl"n. Parfs ve Londrada malt tedkik Nafiz Pamir dün şehrimizde tedkikatla ,nacaklarını, Merkez Bankası müdürü Sa
vc temaslardn bulunmak Uzere A vrupaya meşgul olmuşlardır. liıhaddin Çamın kendilerile P&rist(' birle
gidce k olan mtlli bankalanlT\lz mudür- Muammer Eriş öğleden evvel İş Ban-

1 
~eccğini ve bu seyahatlerinin on beş gün

lerinden t" Bankası umum 'rnudünı Mu "asına, 1lhami Nafiz Pamir rle Etibank 1 den fazla sürec<'ğini tahmin etmekte bu-
*ı mı.;r Eı. le E ıbank milı:iuru ilham ubesine gıderek bir müddet meşb'll ol- lundu ·unu sö lemi ir. 

Gebze Asliye Hukuk Ha <..imli5 inden: 6\ 
. . ·ndctl ııı Gebze inhisar Idaresi tarafından Gebzenin Hacı Halil :mahallcsı . ol 

evde mukim Gebze 1nhisarlar İdare3i eski satış memuru Hasan Tal~51~19cll 
D. Kemal aleyhine açılan 4283 lira on kuruş zimmetten mütcvellid ,

1 
i 

vasında müddealeyh Kemalin ikamctg:ıhının bulunmamasından .. d~111~11t l 
tebligat icra kılındığı halde yevmi mu ha keme olan 27 /12/937 gunu ve ) 
mahkemede bulunmadığından hakkında ilanen gıyab kararı tebliğine dB" 
muhakemenin 2/2/9:rn Çarşamba günü sa9t 10 na talik edJmiş old~~ğ~: ıit o 
mi muayyende mahkemede hazır bulunması lüzumunun aksi takdır 
mahkemeye kabul olunamıyacağı iliını:.n tebliğ olunur. c540» 

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

SATIL K 2 E 
Kızılay İs:a bul Miime~ silli~i:ıd '"0: 11 ' 

Balatta Kesrnekayada Hamami Muhittin mahallesinde buhlflııJI j\lıJ111 
73 numaralı kısmen kagir iki ev ""'erişli fiatla satılıktır. tJJllııı-'' 
İsteyenlerin Sirkecide Kızılay Ha urun il;iııci katında S 11 



........... .. 

Niksarda dokumacılığa 
11
• rağbet artıyor 
ç~l çok Niksar kadınlan dokuma tezgahlannda 

l§ıyorlar, her biri günde 20 metre bez dokuyor 

~iksar Nikıcırcfan bir gm.tn.flf _ 
taptlk.lar (lIUsusi) - ?ilbann bereketli ğına kadar da her §eY yerlidir. Alet te, 
lrıe&:tecur.i.a her türlü mahsul yetiş- maddei iptidaiye de sadece Niksardan ve 
kt e~ b~rai bakımdan oldukça inki- Niksarda tedarik edilmektedir. .. 
~a bir 1~an Niksarda son zaman- Bu tezgahlarda yapılan alacalı ve duz 
Zlı&Jctadır e;;dustn faaliyeti de göze çarp- bezler, gömleklikler, yatak ve yorgan 
~htikaıa~ ?• elektrik, debagat ve çeltik ~arşafları, havlu, peçele ve perdeler her 
beıg~laruı ıle dökümhane ve dokuma yerde büyük bir rağbetle satın alınmak-
•~rı. açrnıuı ~r~şı Niksard!l yeni iş sa- tadır. Bir işçi günde 20 metr~ bez doku
~ 1-.sard ş. gıbıdir. yabllmekted:t.r. Niksarda dokumacılık o 

~:11 hQr b~~ dokuma imaliı.thanelerin- kadar rağbettedir ki her yıl tezgah sayısı 
~rna ırınde ktadır. en az 50 kadın amele ça- artmaktadır. . .. 
g~dan rn li~ tezgahın işçısi gibi tez- Niksarda Ayvaz suyu denılen çok ~
~~ ve ipliğinden çıkrı- zel bir su vardır. Tokad, Erbaa, Reşadı
O}t h...Uh k .

1 
ye, Samsun, Havza bile burıı.dan su al-

•ıı tar aza 1 e dırmaktadırlar. 

SON POSTA 

Nezipte 
Yakalanan 
Hırsızlar 
Nezih (Hususi) - Nezih cenub hudud

larımızdakl kazalanınw.n en mühimle
rinden biridir. Bilhassa Uda, Mardin, 
Diyarbakır transit yolu üzerındc bulun
ması ehennniyetini bir kat daha arttır
maktadır. Irak ve Suriyeden gelip ge
çen, kara yolcularının uğrait yeri olan 
Nezihe hergün 20-30 otobüs gelııı gitmek
tedir. Bu balomdan yabancı gelip gideni 
biraz fazla olan kasabada son zamanlarda 
birkaç ufak hırsızlık vak'ası vukua gel
miş, kasabanın uyanık zabıta teşkilatı 
derhal harekete geçerek kısa bir zaman
da hırsızları yakalamış ve adliyeye tes
llın etmiştir. Nezih inzibat ve asayiş ba
kunından cidden bahtiyar kasabaları
mızdan biridir. Resimde yakalanan hır
mlarla bunların yakalanmasında muvaf-

Sayfa S 

atay işi enevrede 
bugün görüşülecek 

(Baştarafı 1 inci ıayfaria} \ve buna binaen diğer milletlere sirayet~ 
Jantı 16 kanunusani 1920 de yapıl • mek en az müsaid bulunmasına rağmeza 
mışt1. bütün Avrupada vahim tesirler hasıl e._ 

Reis, Milletler Cemiyetinin büyük ır.i~tir. Ve bunun uzak doğu anlaşmaz -
başarılar gördüğünü, büyük muvaffa - lıklarile hiç bir münaselreti olmadığını 
kiyetsizlikler de gördüğünü, bununla kim iddia edebilir.. Bu kal)i! müşahede 
bernber Milletler Cemiyetinin hayati ve tcsbiller, milletlerin mukadderatınııı 
btr ihtiyaç olduğunu söylemiştir. mütesanit olduğunu ve barışın her mll-

Edcn'in nutku let için ne kadar teminat altına alınilllJ 
Rcisden sonra Eden söz alarak aşa- ise herkes için de o derece iyi zaman aı.. 

ğıdaki deklerasyonu okumuştur: tına alınmış olacağını isbat etmiyor mu? 
_ Bay Başkan, Mevzuu bahsolan şey, devletler ar7-

Eu devrenin Milletler Cemiyetinin sındaki münasebeUeri beynelmilel blJ 
yüzüncü konseyi olduğuna işaret elti- anarşi tehlikelerine karşı müdafaa et -
niz. Yalnız bu vakia, Cemiyetin lüzu· mektir. Zira, Milletler Cemıyeti millet • 
munu isbat etmiş olduğunu gösterme- lere en iyi pasifik teşriki mesai çerçeve--
ye 'kafidir. sini vermektedir. 

Cemiyet bilançosunun aktif tarafın- Delbos beyanatını, Fransanın Millet • 
da, yalnız muvaffakiyetsizliklerini göz !er Cemiyetine tamamen itimadı oldu • 
ö.ıüne almaya mütemayil olanların u- ğunu ve barışın muhafaza edileceğine 
nuhnaması icab eden neticeler vardır. kani bulunduğunu söyliyerek bitirmiştir. 
Diplomatik başarılar reklam bakımın - Bundan sonra Sovyet harlciye komi ~ 
dan az kıymet arzetmesine bukabıl, seri Litvinof, Leh hariciye nazın Bcck. 
diplcımatik muvaffakiyetsizliklerin a - Küçük Antant namına da P.omanya ha
kislcri uzun zaman duyulan neticeleri riciye nazın Micesco ve sair bir çok ha
olur. Cemiyet elde ettiği neticelerle hak tibler söz söylemişlerdir. 
1ı olarak övünebilir. Fakat, ne kadar Çin miim~ilinin sözleri 
teessüfe layık olursa olsun ve ne ka-
dar müteessir olursak olalım, bazl ha· Bu arada söz alan Çin mümessili de -

miştir ki: 
diselcre göz yummakta fayda yoktur. 

c- Milletler CerA\yeti, gt1ya ihtiyat 
perdesi arkasında gızlenerek mes'uliyeı. 
ten daima kaçacak yerde, vecibelerini ve 
sade barışı muhafaza olan mukaddes v• 
zilesini tamamen yapmağa ve her türlü 

Cemiyet, en mühim Azasından bazıla
rının mevcud olmaması sebebile, teş -
riki mesai sahasının mahdud olduğu 
ve kendisi için ibtidada derpiş edilmiş 
o1an bütün vazifelerin ifası imkanla -

b 
tle azalmış bulundugu· taarruza mani olmağa çalışması icab e • 

rının u sure d d' M'll tı Ce · i · 
huliusunu karşılamak mecburiyetinde· er ~: 1 e er mıye~ ıçin kalkmak 
d' ve dunya barışının bekçısl sıfatile oto 

ır Cemiyetin dayandığı prensipler pak ri:ı>~·ini leyid etmek zamanı çoktan gel • 
tm mukaddemeşinde yazılıdır. Bu pren ı mış ır.• 
sipler, beynelmilel teşriki mec;ainin, Konsey yarın saat 15 ,30 da tekrar top-
beynelmilel banşın tahakkukunun ve !anacaktır. 
\)eynclmilel hufmk esası üzerine em - B. ikan Antanh ve 
niyetin hareket noktasını teşkil et -

'mektedir. Hükfımetim, bu prensiplere M"illetler Cemiyeli 

day Niksar tarihi anıdlar bakımından da 

0 Isını öldürdü· zengin bir kasabadır. Kırgızların sekiz 
)'(l rhaneu (lI .. .köşeli türbeleri ve Niksar kalesi bu anıd
~ llde köy USUsi) - Durhasan ko- lann en mühimlerindendir, {akat bakım
k d arasındlnuhtan ile köylülerden Da- sızlıktan bunlar harab olmaktadır. 
<a\1na a salma .. - d N' ı·w· ~ b Çıktnı n parası yuzun en ıksar genç ıgı çalış.maktan zevk al-
\'lJ~:lar da ş~~V'Ud ~u.htarı dövmüştür. makta, spor faaliyetini genişletmekte, 
ba rı buıund den sılahını alarak Da- Halkevi çatısı altında toplanarak canlı 
tıf..rarrıış, bu uğu Yere doğru yürümcğe bir :faaliyet göstermektedirler. Halkevi-

fakiyeU görulen zabıta memurlarımız ve kuvvetle sadık kalmakta ve dün!fada 
bekçiler görülmektedir. X işaretli zat hakiki barışla terakki ve refahın, bü -
komiser İlyastır. tün milletler bu prensibe dayanan bir 

C<>ncvre 27 (A.A.) - Cenevrede bu
lunan Balkan Antantı mümessilferi, yani 
Rüşdü Aras, Polihronyadis ve SubDliç, 
Romanya hariciye nazın Micesco'nun ya
nında toplanmışlardır. Micesco, Küçük 
Antant namına konseyde beyanatta bu _ 
lunacağından Balkan Antantı için ayrıca 
beyanat yapılmaması takarrür etmiş ve 
bu bl'yanatın gelecek ay Ankarada Bal
kan Antantı konseyinin içtimaı münase • 
betile Rüşdü Aras tarafından yapılara._ 
bu münasebetle Balkan Antantının Mil • 
letler Cemiyeti misakı prensiblerine kar. 
şı olan bağlılığının tekid edilmesi muva -
fık görülmüştür. 

Doğanbey nahiye mUdürluğu 
l'ı(! Çıkarak esnada dayısı Abdullah ö- nin temsil kolu birçok eserleri temsıl Gerede (Hususi) - On beş sencdcnbcrl 
~ ....... liaydi .nıuhtan teskine çalışmış: ederek Niksarda kalabalık bir gençlik Gerede mahkemesinde başklittbllk eden Ah

"araca\.-- e\rine dön. Elinden bir kaza kütlesinin bedii zevkini karo;:ılamıya ça- med Güneş, Aydının Doğanbey nnhJyeslne 
'J ._lll. ... nahiye mQdüril olmuştur. Ahmed Güner ken-

~:,~.iş, fakat lışmaktadır. dJ.slnt sevenler tarafından uğurlanml§lır • 
. \:... muhtar davısını eli ile --------------------------------

)o~ ~kil Yol • 
t-Ul.ıa det>ıun llnıdan diye haykırmış ve 

deıı'ltat 1iaha e~ştir. 
tun Ycıreıt d~ iki uç adım atmadan sen-
llln daıtı tiif~üş, bu esnada da omu
~ rnUhtar ateş almış ve çıkan kur
tUr A.bduu~ b~raz gerisinde duran da
~~I t1tıhtar a 1sabet ederek öldürmüş-

takıb:ı.t Yakalanmış, hakkında ka-
~ --::..._başlanılmıştır. 
e'"llı~ 

IJı'"li \Jel e gençler 
'1 'l'elltıe g kuruldu 
~ CliuSUsi) 
~ b· 1~bbüsı . - MualH.m Temel 
1Q ır G erı sayesinde kasabamı.z-
t~ eJlçierb · li w 

Sal' • açılın ır gi teşkil edilmiş ve 
~ ~1Safetı ıştU:· Bu münasebetle bir de 
~ar Ö ~~1~ir. Açılına merasi
~t· ~lUrlt t lısesı talebelerinden Tay
\>erı ır'. Çaydaarafından bir nutuk söylen-
'" ~tı .. 'l'erıne . b-t·· .. '<(?' ve nı nın u ur. munev-
~· eınurlar hazır bulunmuşlar-

lrJUt 
~r gençleri 
ltıtlb e \rel'lnelt . Yakında güzel bir mü-
tle\oi ~lediye ıçhı hazırlanmaktadırlar. 
~ lllul.ah tarafından maddi ve ma
"' ~et b eret Videdi . 
"Q' l' Üdces· imiştir. Geçen yıl 
lı:tlıtt ardıtn t~~~e birlik için 300 liralık 
ltııaltl t~l ısatı aynlrnıştı. Fakat 
~ ~l§tt, şı:ıtzı:ediği için bu para a
hı:ııı u<l.Yet tı. ~ı bu yardımm temini 

llıası ka eıdınde tekrar teşebbüs 
tarıaştırılmıştır. 

Kır) aJaçtaki alayımıza sancak verildi 

Alaya sancak vermek üzere gelen generaller K~kağaç ist<I3yonunda. 
teşyi Qdi lirlerken 

Kırkağaç (Hususi) - Ordu müfettişi liler hazır bulunmuşlardır. 
Orgeneral İzzeddin Çalışlar maiyetinde Orgeneral İzzeddin güzel bir hitabe 
Korgeneral Mustafa, Tümgeneral Tevfik irad ederek sancağı alay kumandanına 
ve Tüğgeneral Dr. Raif ile di~er komu- vermiş, alay kumandanı da bir hitabe ile 
tanlar olduğu halde buraya gelmiş, istas- mukabele ederek milletin bu mukaddes 
yonda törenle karşılanmış, gece ordu e- emanetini ordunun şerefle muhafaza e
vinde şereflerine bir ziyafet verilmiştir. deceğini bildirmiştir. Bundan sonra mu. 
Ertesi gün spor sahasında buradaki alaya azzam bir geçid resmi yapılmış, ordu e
törenle sancak verilmiştir. Sancak ver- vinde belediye tarafından bir öğle yeme
me merasiminde bütün halk ve mekteb- ği verilmiştir. 

Pazar Ola Hasan Bey Diyor k i: 

,.. Günde yırmi kılığa 

ıiren ... 
... Dilenciler ıçtn san'at .. 

klrdırlar, diyorlar-
Hasan Bey - İftira edi -

yorlar. San'atkar olsalar 
ceplerinde paraları bu -
lunmaıdı. 

sistem içinde teşriki mesai etmedikce, 
tasavvur cdilerniyeceğini düşünmekte -
dir. Şimdilik halihazırdaki ahval ve 
şartlar içinde, cemiyetin kendisinden 
beklenmiş olanı yapmaya muktedir bir 
halde olmadığını müşahede ve tesbit 
etmekliğimiz icab eder. 

Bu sebeble, bu zor zamanlarda, he
nüz mevcud olanın muhafazası hüku
metime mühim görünmektedir. 

Hükumetim cemiyetin, icraatının mah
dud olmasına rağmen, beynelmilel teşriki 
mesai prensibini müessir kılmnk için lh • 
das edilen en iyi fılet olduğu kanaatinde -
dir ve buna binaen bu prensibı mer'iyet· 
te muhafazaya, bu Aletten ve bu usulden 
ahval ve şartlann imkanı nisbebndc is • 
tifade ctmiye azmetmiş bulunmaktadır. 

Hükumetim, aza olıruyan devletlerin 
Milletler Cemiyetinin eserine yapacak -
ları her türlü teşriki mes:ıiyı memm" -
niyetle karşılıyacaktır. 

Hükfunetim, Milletler Cemiyeti ftzası 
bulunmak hususunu aza olmıyan c.\ vlct
lerle dostluk münasebetlerinı meneden 
veya münasebetlere zıı.rar vet'cn bir şey 
olarak te1iıkki etmemektedir. Yeter ki, 
bu münasebetler İngiliz hükumeti yu -
karıda söylediğim prensiplerden ayni -
mıya mecbur edecek mahiyette ol~asın. 

Delbos'un nutku 
Edenin beyanatından sonra, Dclbos a

şağıdaki deklerasyonu okumuştur: 

- Temsil ettiğim hükumet, Milletler 
Cemiyetine sadakatini ve bu cemiyetın 
istikbaline olan imanını bilhassa tcyid e
der. Hükumetim, cemiyetin geçirdiği zor
luklara gözünü yumuyor değıldır. An
cak .bizzat bu zorlukları ve bunlardan 
doğan neticeleri, buna çare bulmak için 
daha iyi birleşmemiz lüzumunu gösteren 
bir delil olarak görmektedir. Filhakika, 
Avnıpanın ve dünyanın şiındıki bulmı.
nı, tehlikenin cemiyet pren'>ipleri unu -
tulduğu nisbette arttığını isbat etmek -
tedir. 
Ekseriya bir şey yapamaması üzerine 

usullerinin <laha iyi tatbiki tC't'rübe ('ui
leceğine, bu usullerin tt!slrsiz1ik1crine 
hükmedilmiştir. Fakat, müş=ıhcdc ve tes
bit ctmekliğimiz icab eden ayrılı~ ve nok
sanların sebebi olan hatalar şimdi nasıl 

görülmez? cBarışın ve harbın tefriki 
mümkün idi• deniliyor, halbuk: işte ih
tilaflar en manalı hallerde ve en ziyade 
uzak bölgelerde dahi teehhür etmektedir. 

İaoıı..nya harbi, dahili bir harb olmasına 

Sovyet Rusya Japonya ik 
posta münasebahnı kesti 

Londra 27, (A.A.) - Röyterin Mos
kova muhabirinden: Sovyet Se>Syalist 
Cumhuriyetler ittihadı, Japon me -
nıurlarmın mühim mikdarda bir Sov -
yet postasını uzun müddet gayri kanu
ni surette mevkuf tuttuklarından ve 
ııyni zamanda geçen ilkkanun ayının 
19 unda Mançukuoda mecbuıi surette 
yere inmiş olan Sovyet posta tayyare
sini cie henüz bırakmamış olduklann -
dan dolayı bu günden itibaren Japon -
ya Pe posta münasebatmı kesmiştir. 

Ru inkitadan yalnız Sovyet Rusya 
ile Japonya arasındaki posta münaka· 
iatı değil, Japonya yolile transit ola . 
rak yapılan posta münakalatı da mü -
tcessir olacaktır. 

Yunanistanda gazeteciler -
için bir kanun 

Atina 27 (Hususi) - GaV!tecilere dair 
ne~redilen yeni kanun münasebetile A
tina muharrirler birliği idare heyeti bat
vekil Metaksası ziyaret ederek muhar • 
rirlere karşı gösterdiği alakadan dolayı 
bütün birlik azasının minnettar kalarak 
kendisine büyük hami ünvanım verdik
lerini bildirmişlerdir. 

Amerikada çok şiddetli 
soğuklar hüküm sürüyor 

NPvyork 27 (A.A.) - Memleketin 
bir çok mmtakalarında hüküm süren 
~ıfıı cian aşağı 2 4, derecede rüzgarlı so
ğuklar sebebinden Crocker Soulhda -
kot.a'da, biri çocuk olmak üzere, 9 kişi 
ölmü.şlür. Bir çok yerlerde kar fırtı -
nası yollan kapaml§ ve terenleri dur
durmuştur. 
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ALAKADARLAR Bel nasılinceltilir? Hastabakıcı hır mucız 
. karş laşmış ·gibi idi ~ G azeteci telefonu ~: ı - Bunu da bilirim!. 

_ Ef dim -yıe &nyle bir ha- Demiş, ileri doğru döndürdüğü baş par-
en , şo .- . d v dö" d'" mak1armı bu scf er gerıye ogru n ur-

~olmuş. 
~.... ı· t k müş. 

- Böyle bir şe,,~ ma uma ımız yo - Alakadar makama: 

~azeteci havadisin altına ilivf' etti: - Siz ademi malt1mat beyan etmekten 
; .Alakadar makamlar bu hususta ade - başka bir şey bilmez misiniz? 
mi ına.hlmat beyan etmişloerdir.:t D~ek acaba bize: 

Gazeteye gelen havadis bir değildi, ga- ı - Bunu da biliriz! 
r.deci telefonu bir kere açmadı. Fakat Deyip, doğru bir haberin tekzibini mi 
Mı- defasında ayn ayrı muhatablardan gönderecekler? 
•yn..i cevabı aldı: * 

- Böyle bir şeyden malfunatımız yok-
tu. 

Ve gazeteci bütün havadislerin altla -

En küçük memur, gazeteciyt! görün -
mez, orta memur, gazetecinin karşısında 
susar, büyükçesi: 

nna ayni cümleyi ilave etti: 
cAlabdar makamlar bu hU!Usta ade- - Bir ıey söyliyemem! 

Operatörlüğün (O) sunu bilmeden, nişter pe 

anestezi nedir öğrenmeden tı-
çakımla çok muvaffakıyetli bir ameliyat yapJU>Ş 

Nakleden: İbrahim Hoyi &ğsın 
Dünkü klanın hülilası: za halini almış olan çakınıo. c g: 

Londranın en meşhur operatörü Ti- daldırıp soğutmak istedi~ ". 
murlenlt ahfadından olan bir ailenin istedim. Hastabakıcı heınşıre· d~ 
son çocuğudur. Büyuk harbin fecaat ve _ Hayır hayır .. 0 zehirli sıl ıı;: 
teıatetJni tatmıştır. son defa da, Hazer ' . k ayııl' 
denizinde Astrakan şehrinde üssülhare- yaptırmam, sana dıycre ~ 
ltf: kurm\lf olan bolııe\ik ordularlle çarpı-, Denize düşen yılana sarılır~ ~ 
şan beyaz orduda bulunarak b&rbetmlf- anda aklıma estiği gibi yaptı ~ed 
ur. Bu hnrb esnasında, kendisine verilen havada sallıyarak soğutmıı1' ·ırıfı 
hücum emrini muvaffaklyeUe tatbik e- - mkün hı ak daha hala kl~~ ·e 

aıi malCtmat beyan etmişlerdir.:t Der .. Fakat memleketin en yük~Pk. de-* receli aevlet adamı gazetecileri çağırıyor 1. Sol ayağın ucuna basınız. Sağ kolu-

Adam b . · ;ııı. eı· · dört a ma _ 1 ve onlara uzun uzadıya izahat veriyor. \ nuzu yana açınız. Sol kolunuzu göğsünü-

den müstakbel operatör, bu savaşın son- mu ' ç 3ııb ~ 
suz olduğunu, intihardan b31t.a bir mana her sallayışımda havada g "pÜ) 

ifade etmediğini bilmekle beraber, yüz as- fosforlu bir çizgi parlıyor, ~o O 
keı-ın başında, bolşevlk siperlerine doğru Allahım ne yapmalıydıJll · tBJ1 ~ 
blr akın yapmaktadır. Bu akın eanasında, dar baygın ve hareketsiz ya cJı' 
vurularak düşen yaralılar arasında, çok b" d ft d' sonra ıuvrnıı 

ın ırı sar, ının p r 1 .. .. .. b."k'" .. v·· d'" .. .. 1 
lmı 901 ftinin dört parmağı arasına ge- Büyüğün sevdiği, yanına çağırdığı, zun ustune u unuz. ucu unuzu so a 
Ç'irir, w baş parmaklarını bin alttan, öte- iz.ahat verdiği bu insanı neden küçükler, ~iniz. 
ki üstten geçmek üzere ileri doğru dön- ' ortnncalar, daha büyükçeler sevmezler, 
dürürmüı: 1 yanlarına alıp konuşmazlar? Bunu anla-

- Sen bundan ba§ka bir ~y bilmez mıyorum. 

misin? demişler.. 1 l!met Hulusi 

C Bunlan biliyor mu idiniz? =ı 1 
Çocuklar kaç yaşlarında kaçar Mlsır ehramları mezar olmaktan 

kelime öğrenmiş olurlar? başka ne vazife görürler? .. ,/ 
~o 

··"'"'' 
' .. o. 

Bir Amerikalı dil mütehassısı, muhte
ıtt yaşlarda insanların kullandıkları ke -
limelerin bir istatistiğini tutmuş, şu ne
ticeye varmış: 

Bir yaşında bir çocuk: 60 kelime kul • 
lanır. 

İki yaşında bir çocuk: 300-400 kelime. 
Üçüncü yaşın sonunda bin kelime öğ· 

renmiş olur. 
Amerikalı bir edebiyat merakl1sı 3000-

4000 kelime arasında bocalar. Aı:m bir 
adam ise (10,000) kelime içinde haşir ve 
n~r olur. 

Kocasına saadet 
Vermek 
lstiyen zevce 

•Ben kocama onun benden bek -
liyebileceği saadetlerin hiç birini 
'1eremedi.m. > 

İç memleketin adını yazmayı doğ· 
ru bulmadığım bir şehrinden müste
ar bir kadın imzasile bir rnektub al
dım. İlk cümlesini yukarda okudu
nuz, ikinci cümlesi de şu: 
cKocamı çıldırasıya seviyorum, 

(akat onu mes'ud etmek için kendi • 
mi feda ederek ondan ayrılacağım.> 

Okuyucumun bana analttığı hi -
ıaycyi bir hülasa edeyim. Diyor ki: 

c Ben zengin bir ailenin kızı idim 
ve kocama parlak bir istikbalin yol
larmı hazırlıyan bir servetle gide -
cektim. Fakat bir talih darbesi aile
mi perişan etti, parasız bıraktı. Fa -
kat kocam mcrd bir adamdı, beni de 
Eeviyordu. Sözüne sadık kaldı. Ev -
Jendik. Fakat şimdi sermayeye te • 
vakkuf eden eski m~aşa istikbalden 
vazgeçtik. Basit bir hayat yaşıyo • 
ruz. Kocama veremediğim birinci 
saadet bu.. İkincisine gelince: 

Onun en büyük gayesi bir, iki, 
hatta üç çocuk babası olınakdı. Ben 
de istiyordum. Fakat işte dört yıl o
luyor ki ufukda bir eser yok .. 

Kocam evini geçindirebilmek i -
çin çok yoruluyor, fakat müşteki de
ğil. Fakat geciken çocuğun onu ye'i· 

Mısmn meşhur 

Keops, Kcfren ve 
Mikerinüs ehram-

-'~ 

Jarının eski Fir'a-

vunhıra mezar ol-~- ' 
mak üzere yapıl - _..... 
dıkları tarihin bi - ...: ~~ 

k d t . d ' ğ" 1\\ '> ze a ar ge ır ı ı \ -::-' __.,...-
malümat cümlesin"dendir. Fakat bazı 

müdekkik kimseler, bir adama mezar ol

mak için bu derece muazzam taş ve top-

rak yığınının bir noktada cemedilmesi • 

nin sebebini bir türlü hazmedememişler, 
tedkiklerini ilerletmişler ve şu neticeye 

varmışlardır: 

Bu ehramlar, Nil nehri üzermde sefer 

yapan eski gemicilere fener ve muavin 

nokta vazifesini görüyorlardı. Hele Ke

ops ehramının tepesinde yakılan ziftle 

karışık ateş kilometrelerce uzaklardan 

'görülebiliyordu. Esasen piramid kelime

sinin etimolojisi cateş yardımı. demek 

olduğuna göre ehramların mezar olmak

tan ziyade gemici feneri olarak yapılmış 

olma1arı daha ziyade akla yakın geliyor. 

-

se sürüklediğini seziyorum. 
Ve evvela zengin bir kız alabil -

mesi, çocuk sahibi olabilmesi için 
ondan ayrılmak istiyorum, ne der -
siniz?> 

* Okuyucuma söyliyeceğim ilk şey, 
eğer kocasını gerçekten söylediği 

kadar seviyorsa bu fikirden vazgeç
mesidir. İnce hisli, rakik kalbli ve 
bilhassa biraz geniş hayam bir kız 
olduğ\mu görüyorum. Fakat benken 
disile his değil madde sahasında ko· 
nuşacağım. 

1 - Karı::.ından ayrılmış bir er -
kek bir genç kızla evlenmekte müş
külat çeker, eğer bu genç kız güzel, 
tahsil görmüş, hele zengin olursa 
müşkülat çekmekle kalmaz, muhal 
ile karşılaşır. 

Demek ki sizin kocanıza serbes -
tisini iade etmeniz ile onun başka 
bir vaziyete geçmesi mutlaka temin 
edilebilecek bir keyfiyet değildir. 
Çocuk sahibi olup olmaması hah • 
sinde de gene kat'iyet yoktur. Bü -
tün bu menfi neticelere karşı sizden 
ayrılmanın vereceği keder gibi bir 
müsbet hakikat karşısındadır. 

Ne mi yapacaksınız? Sebat edi -
niz: Sizin gibi müşfik, düşünceli, in
ce bir zevceye malik olmak hayat • 
ta kuvvetli bir pistondur. Zevcinizi 
muvaffakiyete götürebilir. Çocuk sa 
bibi de olabilirsiniz, biraz sabret -
mcsini biliniz. 

TEfZE 

sevdiği 19 yaşlnrında Serge 11mlnde blr şım,_ ı~ ~n ı re ı, . eli öını-Oıf. 
arkadqı vardır. detlı bır ıspazmoz geçır · .. 

Onu sevmesine ra{tmen, durup bekleye- talık nedir görmemiş, öluın;~erill 
celt bir halde bulunmıyan ınnstatbel ope- mamış bir insan bile, bu h~ dele 
raf.ör, bolşevlk siperlerini zaptettikten lüm başlangıcı, ölümle ınuca uııı 
sonra, düşman ordusunun Jay:ılmaktn o- ğ "d nlardı Bunca >'1 _11 ıan araziye dalıyor, talllnln yardımı ile unu anı e a · ha )'w 
arkııdQ.flnı buluyor, sırUıyor, kendi mın- daşım, kardeşlerimden da ceıt 
takasına getiriyor. Arkadaşı thtllA.ç için- kardeşim nerede ise can vere·ıir 
dedir. Onu kurtarmak IA.zımdır. Orada bir Buna hangi yürek dayanabıeD 
takım yaralılara llt tedavilerini yapan kadar ıztırab, azab karşısında 
hasta.batıcılara başvuruyor. Onlar, btı . . d Artı1' 
ellınlzi süremeyiz. bu tehllkell bir ameli- ınsanlar ~ıle yumuşar 1

' ]ardll b 
yattır, operatör ister, diyorlar. Bunun il- mez, beklıyemez, çok uz~k ııstt 
zerine, kendi işini kendisi ba,armıya, bu ğım medeniyetin ölçülerınt, Jl •erde 
suretle, arkadaşının kaburga ke~lklerl adetlerini, bu ıssız ve korkunç 1 rsb 
arasında kalan ve kalb ıannı tazyık ede- lanamazdım ve cSeni böyle ııU;J 
re!t pelı: büyük bir tehlike arzeden kurşu- .. dağlll 
nu. bizzat çıkarmıya karar veriyor ve to- de kıvranır gormekte~se, ndi ııe 
caman çakısını çıkarıyor, yanan ateşe sü- ha hayırlıdır Serge> dıye ke· 
rüyorl mırıldandım. cdiJI' 

Vaziyeti kavrıyan, kararımın ka.rar Yere çömeldim, rahat edeın oı11 
2. Birincinin aksi. Sağ ayağınızın ucu- olduğunu anlıyan hastabakıcı hemşıre, çöktüm. Sol elimi arkadaşırnıtl tl 

1 d L l • 'Jl e na bumız. Sol ko unuru yana açınız ve .• hayrı, selameti bana yardım :ı :ıu au. . dayıyarak muvazenemi teını 
11

&11 
Kurşunu çıkarırk~n. kımı1damasın dı- sağ elimde tuttuğum çakırnın j 

ye tutmamız lazım. Bunun için de dört kurşunun açtığı küçük delikteJl 
ld§i ister, dedi. Askerlerimden dördünü doğru soktum. 
bu işe memur ettim. Hemşire de, orada- Hasta bakıcı, hemşire: ,er 

b t ' l . · )teS ki yaralıların kaputlarını, at anıye erı- - Çakıyı ilerlettikçe, etı 

ni topladı. Sonra etrafına bakındı, bir şuna değmemek şartile de 
şeyler arandı. Gözlerimle: m aşağıya doğru bastır! .. 

- Ne istiyorsunuz? .. der gibi yüzüne Diye fısıldadı. i~ 
baktım. Ağır ağır fakat elim titrcrneltS ııcti 

- Su, diye cevab verdi. tim. Eti kesip, bıçağı sürdük?ediİ 
Birer birer mataraları yokladım: E~- ranın içine gömüldükçe gönluld 1' 

serisi boş çıktı. Ufacık ve teneke bır gu- yarada ilerledikçe, et veyab\l ıW> 
ğüme biriktirebildiğim bir rnikdar su da garib ve çıtırdayan bir ses ç ~ 
o kadar bulanık, kirli çıktı ki, hemşire, Dğlanan etten haili bir yarıı~ 1'ı' 
kullanmak bile istemedi. Burada, Alla- geliyordu. Kaybedecek, düŞÜ?:lec~ ~ 
hın bu çölünde suyun iyisine, fenasın~, tıracak vaktim yoktu. Çakı1J1l1l eoO 
temizine, ki~li~ine bakıl~r ın~y~ı. sa.nkı? bir yanlış hareketi, knlb zarıJl~ıı~ 
En sevindlğımız nokta, ıstedtğımız ka- kurşunu tazyik ederek, zarı pa 

1111
1 

dar, sargı ve gaz bezimiz vaıdı. sebebiyet verebilir ve arkadaŞ 
3 - Sağ kolunuz büküp, sağa eğiliniz. Hemşire, topladığı palto ve battaniye- göre ve elimle öldürebilirdifO· 11ıı '1 
Her sabah (10) kere yapılmalıdır. "ks kl'kt · · bll 

Çamaşır 
lerle yerden yirmi santim yu e ı e Giriştiğim bu ameliyat ~ı, r;J 
bir yatak vücude getirdi. Kendisi bir lar kadar uzun gelmişti. Fakat Jttld~' 
kere içine uzanarak denedi, sonra bana bıçağımın sırtına doknuncaya ıcııe1' el 

seslendi: rayı açtığımı ve eti kestiğirnl P 
_ Şuraya diz çök, ki sağ elini bu isti- olarak hatırlıyorum. .,.

1 
~ 

kamette kullanabilesin. Yarayı ~ğı Hastabakıcı hemşire, parınagı ~çıı 
doğru, ve kendi tarafından başlıyarak a- nun vaziyetini, göstererek ve b rdııı' 
çacaksm. Böylelikle, kurşunun üstüne seyrini de idare ederek b:ına yııııı.ıtl 
isabet eden, et tabakasını ayıracak, ala- mişti. Kurşunu bulunca, artılt 0 ~ 
caksm. malına ihtiyaç hissetmeksizin, çıı ·ııV,; 

Dedi. Hastabakıcı arkadaşına da döne- kere döndürdüm ve satha ve )1' of"'."J 
rek emir verdi: doğru çekivererek kestim. AJ1C~\1dıı11"1 

- Sen de hastanın başucuna geç. sonra hemşirenin sevinçten ~el' f 
Askerleri yanına çağırdı ve: derecesine geldiğini ve dua e ' 
- Hastayı sakın sıkı sıkı, nefes a1amı- mütemadiyen: ıcııtı 

yacak derecede tutmayınız, ve kımılda- - Boje Moy, kan çıkmadı .. Jıtl- f 

yınca, debeleninciye kadar gevşek tutar- madı, diye söylendiğini f.arkett etıe~ 
sınız. Ama, bir hareketini sezer sezmez Bu garib hadiseyi ben de bn~e.11 ıil'. 
de, sırf bunu önlemek için kuvvetinize rediyordum. Birden saçlarım dı ~ 
zor verirsiniz, yalnız cebir, hele şiddet oldu: r;f .. ' 
hiç yok, diye nasihatte bulundu. Her bi- - Acaba Scrge'i öldürdürn rrı 

Solda: Belden aşağısı üç parça, yuka- risine yapacaklarım, nerede duracakla- korktum. per' 
rısı sivri kesik. rını, arkadaşımın neresinden tutacakla- Hayır, dostlarım, bilmeden ~ 11 
Sağda: Geniş reverli, kruaze penyu nnı gösterdikten sonra, yanı başıma diz lüğün, O sunu bilmeden, neştc ' 

çöktü. Çakıyı ateşten çıkardım. Narı bey- (Devamı 7 inci sayfada) 

Anneye yard~ -ı ... ==B=a~c~a~h~s~ı-z:ı_n~~m~~a~s-k~_a-_rı-_a-_1-ı_h ___ l_a-_r--'~:---= 
var. 



SON POSTA Sayfa 7 

karşı Şehirleri tayyarelere 
I ıtıüdaf aa için yeni bir çare 
~~}izler Londranın etrafına balonlarla 
goğe yükseltilen elektrik kablolarından 

"Ben bir tımarhane kaçkınıyım!,, 

Doktor kararını verdi: 
''Sen köfteci değilsin!,, 

Hakikaten doktor köfte yapmasını benden çok daha 
ıy ı biliyordu. Şimdi ne cevab verecektim? 

Röportajı yapan: Faruk Kü,ülr 
<Tercüme n ikUbu hakkı mahfuzdur) 

duvar örmek istiyorlar 
- 96 -

Ceblcrini karıştırdı, ince san bir ka· 
iıd çıkardı. Bana uzattı: A • 

ıslatır, yumuşatır, eün içine atarsın. 18 
tane de yumurta kırarsın, biraz da may
danoz koyarsın ve başlarsın yoğurmağa. 
Maşallah doktor benden iyı köfte yap

mağı tarif ediyor. Gayri ihtiyarl: 
-qak işte, dedi. Sıhhiye Vekaletı-

. 17 temmuz l 936 tarih ve 311 /278'4 
IıID d"w. 
numara ile hastaneye gönder ıgı em· 

rin sureti.. 
Ben hayretler içinde abdal abdal ba-

kıyordum. Kağıdı bir türlü alamıyor· 
dum, ne yalan söyliyeyim dokt-0rdan 

korkmuştum. 
Doktor da dalgınlığının farkına var-

dı. Kağıdı katladı. Tekrar cebine koy
du. Halil İbrahime dönerek: 

_ Haydi, dedi git.. al çabuk gel.. 
Ifaiil İbrahim de gitti. Odada dok

torla ikimiz yalnız kaldık .. biraz durdu. 
Düsündii. bana baktı: 
~ Ha, dedi. Sen ne iş yaparsm? 

- Köfteci .. 
- Nasıl köfte yaparsın tarif et.. 

- Et alırım .. 
- Ne eti? 
- Kovun eti.. 

- Allah aşkına doktor, diyorum, tıb
biyede aşçılık dersi var mıydı? 

Birden yerinden kımıldıyor, dikkatli 
dikkatli yüzüme bakıyor. Sonra: 

- Sen bana baksana, diyor .. doğru ~öy
le ne işi yaparsın? 

- Köftecilik. . 
- Bana bak .. köfteci böyle konuşmaz. 

Sen okumuş .• hem de oldukça okumuşa 
benziyorsun. Doğru söyle, ne iş yapar
sın? 

- Köfteci dedim a. 
- Yalan! Söyle doğrusunu ne is ızö-

rürsün sen? 
- Ben mi? 
- Evet sen .. 
- Köf teciyim ... 

- Haydi öyle olmn, köftecu1kter. 
vel ne iş yapardın? 

- Köftecilikten evvel mi? .. 

~liltert llOlı ~iı balon! ard4~ ~ü.,.ekkeb 
~ 'ttiti tll ~ır içinde harb fennının 

llefret ttt1. llluhinı iki silahın ikisinden 

duvarm kablolarından &irine çarpan tayyare ve akıbeti 
- Yalan söyleme .. koyun eti kullan· 

mazs:n.. . k 11 _Vallahi efendim, koyun et1 u a-

- Evet ... 
- Bir iş' yapardım yapardım ama, §"il• 

di unuttum .. 

~iki .• 
~di lilihtan Di · • r, ~Ciai . l'lllC13i df'nizaltı ge 
~t 1nıuıe ıae tanare. 

""' dıııint rtı"' ınuazzana filo!una rağmen 
"\llld.. \ıtlak ... ._ . h" . 
~ " "iallllla IUQ" masumyct ı!:Sı 

~ k~ı da .~an ~eden bu iki sila-
ttı h İ4.I[ d 1.:L~ 

Jı.ı:. • ir ltlü a~dan itibz.ren kuv-
"!Jtısüı b Cldele açt t · ' · · h .. ıra'-- ı, esırJerını u • 

"llıya ..... 1 .... 
~~ı. 

~eçe?ılerde l * 
ırı: 1Çoğalttnıy talyanııa. denizaltı gemile-
~ 1

l ırıt<:ırıua ka~ verdiği zaman bir 
~la.~11>Ucien ~sı buy\ik harb gemileri -

~ışı,. orknıaz hale geldiklerini 
b·'~u~ 

l' d ıı Öyle · "t ~n~ltı Cen/~hnlar icad edildi ki 
h,ı ç lrıetr ısının kaç mi~ uzaklıkta 

og· e det'i-li 
lıııı.. tenehn· ···" kte olduğunu dPr -

'ta" 1Yoruz. ltııs ,,a. lald torpidolarımızı o 
ili d ırabilfy 

tal'\ı tlıitüsı·· oruz, denizaltı ge -
ı. u bombaları ile batırabili-

l)~· 
lııı.ı;ı ışti. Bugü . 
1 il '1 ha"• ta n hır başka İngiliz mec
bııı ll'ıuJı:tltı arruııanndan korunmak 

ı.ılld rrıeı bi 
&ı.ı u~u 

1 
r ınüdafaa silahının 

lıııı Yeııı ltlil an atıyor. 
~ · daf aa silah . . ip 
11 

ıha.retti ı bas?t bır ba -
114, aiaiıda "'- r .. Öyle bir balon ki, bir 
1 •t, la uekJıyen b" 
tıı. lt!nu ır kamyona bağ • 

h lıoJtı.y, eııg~t~~ktadan alınıp isteni -
0ı.ı L 0 Utiilebil" ~ ~ ır. 
tı. .. ~· Gıılard 

~a.bı~~ll4, IÖıe a .~:vadan toprağa doğru 
~t~ •r "•l'd g0I"Uhnıez derecede ince 

e11 b ır. lier h 
d~ha. \l ~bl angi bir tayyare ge 
~dı .. 1 lft~ dolardan birine değdi mi, 

•, e er - -
~ ' !:Unkü kablo clektrik-

tıı~ lt~:ıo~ 
tılıı tt 'b fa b:r kaç bin tanesini alı
t'ıııı d r_,l!lt d' .

81 at.rıa Londra şehri -

~lııı.' 'htıorıı~1nlz, tanarc d5.fi topla -
g "lcr rın ar eçfk a ~" . asında bıraktığınız 
h ·~'si Cıh ed" . 
ttt1 Y ~\an ınız, şehfr etrafında 

.tl&i ıı. al>ltllf ol sız bir havai jstihkam 
ttt .. ~\', ursun 

··ı~~te edersen· UZ. Buna bir de sun'i 
llliıb11ı· ~ ~ fehri masun telakki 

86a Yoktur. 

fıtgııtı * 
,.,_' Va~Uası n. 
~ hır le de :rn U&Ye ederek diyor ki: 
~t hu ~k •t Ubtelif baionlar arası-
~ll>rıla •iı.r :e:ek. düşünülmüştü, fa· 
l ~ıltt btııı kafi dda~ ağır oluyordu ki 
ol>.la. \ıl11 erece - k . . \ta tda rıaınıYord yu seltılmesıne 
ı .. l'dır \> '-dece . liu. Halbuki yeni ba-

v111 e l... lp "k.- kl. 
~ arı ı .. ~\Qllar 0 d fe ındc: kablolar 

l ctl2:~ildıği k erece hafiftir ki ba-
--ıet l.. adar ··k "4lbı}d· YU sek nokta -

ır .• 
ıı~r ...... 

Cot ~r ,... 
lıtur d "1t Silih . 

' etler, 1~1 ~ ınüdaf aa silahı 
ınüdafaa silahının 

nıyoıum. d 
- Evladım ben belediye çavuşu . e-

- Unuttun mu? Neye unuttun? 
- Ne bileyim unuttum işte .. sahi köf .. ğilim. Ceza yazmam. Hiç koyun e~~n

den köfte satmak sana idare eder mı. teciliktcn evvel ben ne iş yapardım? 

Vav babasını biz.im doktor yaman~· 
Dokt~rluk kadar köftecilik de yapabı· 

Tıktık gene kapı vuruluyor. Halil İb-
rahimle Yusuf dönüyorlar .. 

- Ne oldu? .. 
lecek. ' . k 11 - Ne ise efendim .. dana etı u anı- Evvela Halil İbrahim cevab veriyor: 

- Ermeni karısı gitmiş .. 
nın .. 

_ Gene yalan söyledin .. - Ey taahhüd senedi 

_ Neden efendim? 
- Dana eti nerede, sen nerede? Hiç 

- Almışlar .. 
- Ben görmedim .. 

köfteci dana eti kullanır mı?.. .. . 
- Efendim ben bildiğiniz koftecılcr-

- Emrinizi söyledim. Doktorun gör-
mesine lüzum yoktur. Matbu formül Ü· 
zerine taahhüd mektubu alırıL dediler. 

- Adet öyle midir? 

Tasavvura gore tıarl> gü11lerin de Londra seması bu haLi atacak 

mukabil taarruz silahı hazırlamıyacağı -ılolu, elektrikli, ~avai siper hattına karşı 
na dair bir kaide yoktur. Bakalım, kab - ne icad edilecek.·- ----___ ........................... ·--··-·--- ---

büyük operatörünün Dünyanın en 
harikulade maceraları 

(Baştarafı 6 ncı sayfada) 1 Benim va~f.em bitmişti. Sı:a. hasta ba-

t 
· d' .. w meden en usta cer kıcıya gelmıştı. O anda, kendım toparlı-anes ezı ne ır ogren , -

rahlar gibi gayet muvaffakiyetli bir di- yarak hakim bir tavır takınan hasla~a-
yatermik ameliyat yapmıştım. Bununla kıcı hemşire, askerl~re, hasta>'1 sahıle 
beraber gene oyalanmadım. Hemen bı· götürmelerini emrcttı. Ben de onları, ma
çağı, aç~ığım yaraya bu sefer ufki ola - kine gibi hiç düşünmeden takib ettim. 
rak daldırdım ve yaranın cidarına do- Bu yürüyüş sırasında, müdhiş bir ka
kunmamaya gayret ederek, kurşunun al- busa tutulmuşum. Hem yürüyor, hem de 
tına doğru kaydırdım. son senelerde şahid olduğum bir takım 

Sonra, bıçağın vaz.iyetini tekrar değiş- vak'alar beynimde hora tepiyor, tekrar 
tirdim ve gene yukarıya doğr~ ~ir da~a onları seyreder gibi oluyordum, fakat 
havaleledim ve arkadaşımın yuzune dık- bütün bunların üstünden, bir çakı. be
katle bakmıya başladım. Yaradan dil .gi.- nim kocaman çakım beliriyor, büyüyor 
bi bir şey fırladı. Bu kurşun p~r~ası ıdı. b- .. b"' tün varlı~ımı kaplıyor ve 
B ü · k d mm yuzune fe- uyuyor, u 0 

unun ze~ıne ~rl ~ aşıl . d. 1 . kendimi bu büyük bıçakla, arkadaşı:n 
rahlık geldı. Gerı mış o an a aıe erı yu-
muşadı. O ihtilaçlar, ispazmozlar bıçak Serge'in yarasını ve gevrek gevrek ses· 
gibi kesildi. Nefes olması tabiileşti. Der- ler, yanık kokular çıkaran etini keser
ken arkadaşımın göz kapaklan titredi ve ken görüyordum. Bu arada yüksek sesle: 
gözleri açıldı. Arkadaşım, görüyordu. Ba- - Devam .. şimdi ağır al, kurşuna do
na da bakıyordu. ıüstelik tanımışt.ı. kunrna .. diye de bağırıyormuşum. Bun
cJorjl..> diye inledi ve tekrar gözlerini ları sonra bana anlattılar. 
kapadı. - A rkan var -

den değilim .. · 
- Doğrusunu söyle kızarım ha! .. 
_ Manda eti kullanırım. 
_ Ha! .. Bu biraz akla yakın.. peki 

- Evet .. 
- Peki Yusuf sen ne yaptın?. 
- Ben de emirlerinizi ifa ettim. Fakat sonra? 

_ Kıyma yaparım .. 
- Nasıl. Yani ne ile kıyma yaparsın .. 

havalelerin altına başhekim imza atmaz· 
rnış. 

_ Makine ile .. 
_Bu makine nasıl şeydir? 
Allah Allah bu nasıl muayene böyle? 

Adam bnna hastalığı soracağı yerde, ~a: 
sıl köfte yaptığımı aoruyoi:'. O da kafı 
gelmiyormuş gibi et makinesini.n nasıl 
olduğunu anlamak istiyor. Ben ılk.mek
teb beşinci sınıf talebesi miyim kı, ce
vab vermeden duruyorum. O da bir şey 
sormadan bekliyor. Ağzımı açmasam, 
doktorda sual sormağa niyet yok. Fakat 
bende inad var. Susacağım bakayım dok
tor bana ne vakit sual soracak? 

Epeyce ''akit geçiyor, doktor sormu
yor bir türlü, ben de söylemiyorum. ~k
şama kadar söylemesem doktor da galıba 
akşama kadar susacak. 
Başımı kaldırıp doktorun yüzüne bak-

mağa başlıyorum. Birden aklıma geliyor: 
Gülsem acaba ne yapar? 
Yavaş yavaş tebessüm etmeğe başlı

yorum. Doktor da giilmcğe başlıyor. A
man yarabbi ne hoş adam bu doktor. Ben 
suratımı asıyorum, o da asıyor. 

Doktor saatini çıkarıp bakıyor. Artık 
dayanamıyarak soruyorum: 

- Doktorcuğum saat kaç? 
- Ne yapacaksın 12 .. söyje bakayım 

şimdi et makinesi nasıl şeydir. 
- Et makinesi, yuvarlak bir şeydir, 

bir de kolu vardır. İçerisine et konur. 
Kolu çewilir. Kıyılmış et tc öbür taraf
tan çıkar. 

- Günde ne kadar et kullanıyorsun? 
- On kilo ... 

- Şimdi tarif et bakayım. Köfteyi na-
sıl yapıyorsun? 

- Kıymayı alırun. İçerisine tuz ko
rum. Yoğururum, sonra parça parça ... 

- Köfte öyle yapılmaz. 
Öp babanın elini ... Doktor köfte yap

mamı beğenmiyor. Acaba kendisi köfte
yi nasıl yapacak? Bakalım o biliyor mu?. 
Soralım. 

- Peki doktorcuğum nasıl olur? 
- Dinle bak. Eti alırsın. On kilo ete, 

on t ane soğan, iki kilo da bayat ekmeli 

- Olmadı bu .. 
- Vallahi bendeniz bııemem .. 
- Şimdi ne yapacağız? .. 
- Nasıl münasipse .. 
- Bu hasta, Faruk mudur nedir? Na-

sıl koğuşta .. 
- Umumiyet itibarile sakin .. 

bir iki defa kavga etti ama .•• 
- Ya ... Uykusu filan_ 
- Uyuyor ... 
- Ne iş yaparını§? 

yalnız 

- Evrakında yazılı seyyar köfteci .. 
- Evrak ifadesine göre ahnmış. Hal-

buki bunda ağzından öyle cümleler fır
lıyor ki .. seyyar köftecinin böyle şeylere 
aklı ermez. Hem köfte yapmasını da bil
miyor. 

- Efendim belki hasta olmadan evvel 
başka bir iş yapardı da aklını kaybettik
ten sonra köfteciliğe başladı. 

Müdahalenin tam yeri: 
- Ne o, siz beni deli mi zannediyor-

sun uz? 
Doktor telaşla cevab veriyor: 
- Kardeşim sana deli diyen, seni deli 

zanneden var mı? 

- Onun kusuruna bakma. Bazan öyle 
cahillikler yapar. Sen şimdi söyle baka
yım evladım. Eskiden ne iş yapardın? 

- Vallahi doktorum bir şey yapardım 
ama unuttum. 

- Ya .. neden unuttun. 
- Bilmiyorum ... 
- Ne vakittenberi bilmiyorsun .. 
-! ... 
- Kaç senedir köftecilik yapıyorsun? 
- Ne bileyim ben .. 
Doktorda sabır müdhiş doğıusu. Te

vekkeli hastalar bu kadar içerde kalmı· 
yor .. Yusufa dönüyor; 

- Deınaus desem değil, parnu,•ayalC 
desem olamaz. Hele sen bun:.ı götür de 
yann müşahedesini alırız. Saat 1 elmalı .. 

Yusuf saatine bakıyor: 
- Ne biri efendim? diyor. Saal ikiyi 

çeyrek geçiyor .• 
- Arkası V(U" -



8 Sayfa 

Adriyen'm Parlse ıitme~e karar ver
mesi bütün köyün içine bir saatte yayı
hvermilU- Çoğu, onun bu kararını zen

' gin olmak sevdaıma hamledi7odardı. 
Hatti bunun için de aralarında: 

- Canım, Parise neye (idiyor! Ame
rikaya eitmı.. insan 8'ıl orada z.enain o
kr, diye söyleniyorlardı. 

Bazıları ile bunun sebebini, yaz tati
linde köye gelen. meşhur tiyatro artis
linde buluyorlardı. Evet, hakikate. ge
fell yaz köye böyle Parisli ve fÖhretli 
bir artist gelmişti. İşte onlar da, yuü. se
bebi bunda bulanlar da: 

- Sevda bu! diyoflardı. Zavalk dell
bnlı. aklını aldırmıı. 

Adriyen henüz on dokuzundaydı. Ha· 
rat hakkında hiçbir bilgisi yoktu. Civar
~ köylerden başka da hiçbtr ye~ git· 
iniş değildi 

SON POSTA 

Çeviren: 

Faik Bercmen • 

1 

Annesi çocuğun karannda sabit eldu
funu görünce çaresiz boyun eğdi; oğlunu 
fOla çıkarırken: 

DelikanlUM büıüa dil§1°ıncesi bir 01t evvel cırtiıtift. 11anıoo çıkıp hediyesini 
teshm etmekti 

- Ne ya.palım evladım, kader böyle _ En i,.ı.i gidip cmu 
bııiş, dedt Allah yardımcın olsun. Belki dedi 
m.admazel sana yardım eder ve kendini 

tiyatroda bul! kütür kirazlardaa bir avuç alarak ağ

HASAN TIRNAK CiLA~ feçinclirecek bir iş bulabilirsin. * Annesi yanma bir sepet almıştı; w se- Adriyen, kiraz sepetini yanından ayır-
peti de oğluna vererek: maksızm tiyatroya girip arka sıraların 

, - Bunu da götürrneği unutma, diye birinde oturdu. Herkes şaşkınlık ve hay
lı.ave etti. Biliyon;un ya, tatilde hani bir I retle bacakları arasına kocaman bir se
lefa bizde yemek yemişti. O vakit kirazı 

1 

pet y~rlcştirmiş olan bu delikanlıya ba
le kadar sevdiğini gördün! Bu sepet ki- kıyordu. Adriyen aldırmıyarak seyre dal
raz dolu. Onu alınca kim bilir De çok mıştı. O akşam çok meşhur bir müelli
memnun olur. fin piyasi oynanıyordu. Temsilin ilk ge-

Annesinin bu sözü üzerine, delikanlı cesiydi. 
düşündü; evet artist kız hakikaten ne 
lrllyük bir iştihayla kirazları atıştırmış
tı. Her bir tane yedikçe ellerini çırpıyor 
~= 

- Oh! Oh! Ne güzel, ne lezzetli ~yler! 
diye .söyleniyordu. 

* Adriyen, kiraz sepetini bir koluna ala-
rak Paris yolunu tuttu. İstasyondan in
diği ve kendini Pariste bulduğu vakit 
şaşırdı. Kalabalık, hayhuy delikanlının 
beynini sersemletmişti. 

Yollarda alık alık yürümeğe başladı. 
Her tarafta çiçek ve çiçekçi dükkanları 
~zlerine ilişiyordu. O zaman kendı ken
dine: 

- Şu kirazları nehre döküp sepeti çi
çekle doldursam daha iyi olmaz mı aca
ba? Kirazları Seine nehrinın balıkları 
yesin varsınlar .. 

Fakat nehrin kenanna yaklaştığı va
kit nnnesinin sözlerini hatırladı ve se
petin kapağını örterek yoluna Clevam 
etti. 

Delikanlının bütün düşüncesi bir an 
evvel artistin yanına çıkıp hediyesini 
teslim etmekti. 

Birinci perde kapandığı vakit sepetini 
omuzlıyarak yerinden. kalktı ve artistle
rin localarına doğru yollandı. 

Kulis arası pek kalabalık ve karmaka
rışıktı. Alık alık yürüdü. Artistlerin bu
lunduğu yerde, dazlak kafalı iri boylu 
bir adam dolaşıyor ve herkese bir şeyler 
söylüyordu. 

Adriyen Mad.mazel Alis'in locasına 
yaklaştığı vakit o adam da oraya girmiş 
v~ artiste: 

- Bu ne muvaffakiyet! Ne muvaffaki
yet! diyordu. Piyesin en güç yerini ne 

büyük bir kolaylıkla başardınız. Aman 
bu perdeye dikkat .. bu da. piyesin en mü
hinı yeri.. bu gece Sara Bernar kadar 
muvaffak oldunuz. Bundan sonra siz 
Sara Bernard'm ben de Corneille'ın ye
rini tutacağız. 

zına attı. Madmazel Alis kirazları görün
ce arkasına döndü ve Adriyen'le karp
laşınca bir kahkaha koyuverdi. 

Kendini tutamıyarak gülüyor ve ağ%l
nı kirazla dolduruyordu. Zil çaldı. 

Sahneye çıktığı vakit madmazelin dıı
daklarında hala bir tebessüm vardı. O
yun başlamıştı. En ciddi, en ağtr bir yer
de madmazel kocaman kiraz sepetile 
Adrlyen'i hatırladı. Asabı müdhiş bozul
muştu. Ne kadar kendini tuttu ise ol
madı; nihayet makaralan koyuverdi ve 
yüksek bir sesle gülmeğe ba§ladı. 

Bunu görünce meşhur müellif beynin
den vurulmuşa döndü. Eyvah! Bütün 
emekleri boşa gitmiştL Corneille'lik fi
lfuı hepsi kaybolmuştu.. mUdhlş bir in-

kisara düştü. O gece piyesinin kepazeli
ği çıkmıştı ve perdeyi kapamak mecbu-
riyetinde kalınmıştı. Perde ınince mu
harririn de yüreğine inmiş, kendisinden 
geçmişti. 

* Bu vak'anın üzerinden on yıl geçti. Bu 
on yıl zarfında her şey değişti ve Adrl
yen meşhur müellifin yerini tuttu. 

Genç Adriyen büyük bir eser yazmış
tı; bu gece bu eserin ilk temsili verile
cekti. Bir yerden öbür yere ko~yor ve 
on sene evvelki selefi gibi artıstıer~ u
zun uzun talimat veriyor, dikkatlerini 
rica ediyordu. 

En son Alis'in yanına yaklaıtı: 

TGrkiyenin en mükemmel cil4landır. Sedef ve renld~rl il 
;~;:·1ö· ~~;~t~;;;da201 ==~ 

her yerde Hasan ismini ve markasım iııtcyini.ı. 

İstanbul Gümrükleri Başmüdürlüğünden: tJ' 
630 sayılı arttırma kiğıdmdaki 3247 kilo kanuni saf ağırlığında 14ı~., 

kuruş değerinde C P F markalı muhtelif No. lı şal taklidi pamuk ~e)f 
örtüsü 31/1/938 günü saat 13 buçukta Sirkecide Reşadiye caddesill"" 
rük satış salonunda 2490 sayılı kanun hükümleri dairesinde pazarh # 
caktır. İsteklilerden ~ 7 buçuk pey akçesi makbuzile Ticaret ()dası ~c4JIJ 
nır, pey akçesi saat 12 ye kadar vezneye yatırılmış bulunmalıdır. 

Türk Hava Kurumu Satınalma Komisyonuı>~ 
25. ci tertib Piyango biletlerı için 140.000 Türkçe ve 10.000 Fransızc' fi' 

ile 10.000 duvar planı ve 10.000 resimli afi§ bastmlacaktır. 31/1/938 el' 
günü saat 15 de münakasası yapılacağın dan istekli olanlann şartn~, 
mek üzere Piyango Direktörlüğü muhasebesine müracaatları. ' 

Adriyen artist Madmazel Alis'in bu
lunduğu yere iki defa gitti ise de madma
ze11e görüşemedi. Birinci defa gidişinde 
saat sabahın sekizi idi; o sa:ıtte artist ya
takta olduğu için hizmetçi onu 1çerl al
mamıştı. İkinci defa gidişinde ise Mad
ınazel Alla evinde yoktu. Kapıa. deli

Adriyen kapının eşiğinde müellifin - Unutma ki bu gece Sara Bernar-
nutkunu dinliyerek epey durdu. Sonra sın.. ve en büyük muvaffakiyet senin! 
varlığının lüzumsuzluğunu hissederek o- dedi. 

kanlıya: 

radan ayrılmak istedi Sepetı usuııe ka- A1is onun sözünü keserek: 
ceğim: Eğer araya bir kiraı; sepetı gir~ 
mezse.. dedi. rı et .. 

pınm arkasına bırakarak sıvışmağı ta
sarladı. Fakat tam bu sırada müellif onu 
görmüş, yaklaşmış ve 5epeti tutmuştu. 

Merakla kapağını açtı ve taze kütür 

.------------------8 on r a kapıcıya doğru yürüyerek bü- YARINKİ NUSHAMIZDA! 

Bu söz üzerine Adriycn on sene evvel- yük bir namkörlükle: Saktl.ı firavun~?··~~ 
ki hadiseleri hatırladı. Gülümsedi v~ _ Bana bak! diye tembih etti. .Eğer cıo--

u bi b k1 Yazan: Kadıf 
- Asnn Cornei11e'i şu şartla olabile- kolunda bir sepe e ·risi uraya ya a- .:...---------:: 

- Sen de asrın Comeille'sin! 

"Son Posta,, nm edebi romanı: 49 nıyan bir kumarbaz gibi, sana ekendi- - Ayıb sana Fuad, on iki yaşından- Kendi kendishu ithaın ~~ 
mi tanıtayım mı?> diye soracağım. Fa- beri kendini en büyük ve korkunç teh- şeri bir ihtiyaçla kabahatı .~ti. 
kat korkuyorum ateş parmaklı sevgi:- likelerden uzak tutabildiğin, gençliği- üstüne yüklemek, bu vııı1 iSti> 
Ilın; senden, senin gözlerinden korku- nin çılgın senelerinde bile kuvvet ve başkasını mes'ul tutmak da ~ 
yorum. Bana biraz cesaret vermez mi- azmini kaybetmeden her türlü hırslara - Hep kabahat hal~da~ 
sin?> karşı kendini koruduğun halde bugün denberi iki amca Ç<>cuğtl Jdl ~ 

Bir Genç Kızın Romanı 

Muazzez Tahsin Berkand B~ .me~!u?,u g~nd.er~ikten sonra Fu- evladın yerin~ bir . kızu;ı .karşısında yabancılık k~edisi koy1l18pit" , 
- Kendimden on beş on altı yaş l artan bir ateş ve iştiyakla Sel ad ıçın buyük bır ıntızar ve heyecan mağlUb olmak uzeresın. Nıçın? Bu kız zandı? Halbuki o zaman be ~ 

küçük bir kızı seviyor~ ve 0 benden yazdrğı mektublan göndennekt~k~ devresi b.a~lam.ı.ş~ı~ O kadar ki, ~~.im şimdiye k~.dar tanıdığın kadınlardan mi yapmış olsay~, Se).ı119zlll1 'fi 
uefret ediyor, beni dünyada en büyük vam etti: davaları ıçın gıttıği Ankarada bır gun- daha mı guzel? Daha mı akıllı? Daha karşı olan ufak bır kayıdsı ~ ~ 
,iü.şmanı biliyor, benim ismimi bile ağ- c Sevgili küçük kuşum· den fazla kalamıyarak !stanbula dönü- mı okumuş? Hayır, değil mi? O halde ki de tahkiri hemen af:fed~ şl~J 
2ma almaktan iğreniyor. y la k akt ' d . yor, her saat, her sanıye ondan gele- senden çok küçük olan ve sen cFuad> bir ağabey gibi görmeğe 8 1 dl~ 

• . . • . _ .. .. . c azı ~ı 0 
um_ a .• :vam e~- cek haberi bekliyordu. olduğun için seni sevmesine imkan ol· meseleyi büyüterek dall~ ~~' 

Bu hissin ~etı~ıgı u~untulerle hır yor musun,: Bana gonde.r~ıgın m~vı, Bu müddet içinde, esasen son aylar· rnıyan bu küçük kızı kendi haline bı- manasız bir şey! Ben de bil' ıct• ~e 
haf:a ~ada: ~!-5pı~oza> ~ile yazmaktan pembe, eflatu:ı, be!az kagıdlar, .?°guk da metresile aralarına giren soğukluk rakarak çekil git, Ankarada işine gü- kendimi bu oyuna bırakJilB 
çekindı. ~~yuk bU: . gun.ahın cezasını ve kara kış ~unlennden son~ Şl:lneş~e artmış ve Lusi Fuadın kayıdsızlıkların- cüne bak. Onu bir müddet görmezsen yük acemilik etmişim! tift ~ 
ç~lanek ıçın . k.en~e. ışke~ce eden beraber _gele?. ~ele~e~er gı'bı ıçımc hır dan şikayet ederek birkaç ay için Vi- unutur ve eski rahatını bulursun. Şimdi de bu garib vaziyeıwı .tıS 
bır llapaz ~bı kalbını .~ hı.rpa- bahar ~zellı~ g~:~nyo~. ~a~~ b': ke- yanaya, ailesi yanına gideceğini söyle- Yiımi yaşında bir mektebli gibi ona ği facia beni hırpatıyo~., Y.~0e ~: bdı. Fak.~t hır gece, .Lusının yanında le~klerın getırdıgı neş enın omru ne yip onu tehdid etmeğe başlamıştı. imzasız mektublar yazmak sana yakı- Halam Trabzondaki koşe~ı . ,otı ~ 
geçen soguk, tatsız, bıraz da hırçın ı.:e az.? _ . Genç avukat bu tehdidleri ve kavga- şır mt? Yaşından, mevkilnden utanını- sigarasını içerek keyif ~e~ıı1) ~~ 
kavşalı saatlerd~ ~ra yal~ız kaldıgı ~Senden .gelen ~~ilk zarfı elıme al: ları mühimseyebilecek halde değildi. yor musun? Handiyse ona şiirler, be- da güzelliğinin, gençligı~ttlğlf: 
vakıt gene kalemı eline aldı. dıgun vakıt kalburun heyecaru benı Bilakis o Lusi giderse daha serbest ka- vitler göndereceksin .. . Bununla ne ka- kabiliyetinin etrafında ya bit 

- O kendisine yazanın kim olduğu- ~ğacak k~dar. artıyor. ~ı:: ~efasında Jacağmı kendi kendisine tekrar edip dar gülünç bir vaziyete düştüğünü an- ranlar grupunun> o~~~n~:, geıj 
Dil ve benim de amcasının oğlu Fuad ıçınde senın bır sıcak sorunu bulaca- duruyordu ·fakat iki sene beraber yaşa- Jıırnıyor musun? Bir de utanmadan ona gururile hükumet suruY. 0e s''J 
olduğumu bilmiyecek olduktan sonra ğım ~anıyorum; f~~~t kü~ü~ sevgilimin dığı ve aşk~ yakın bir ateş ve alaka ile kendini tanıtmak hevesine de düştün. ]eniyor, seviliyor ve .. . ~1~1 t~~/ 
!içimin ateşini ona ruçin sıöylfyeyim? kalbı, bana verdıgı sevmcı arttırmak sevdiği bu kadını trene yerleştirip dön· Yirmi yaşında bir kız, kendisine imza· Onun birisini sevdıg~ı i.P ıı.l 
İlk zamanlar avutucu olan bu satırları istemiyor ve ben yalnız «İspinoz• keli- düğü vakit hayatında ilk defa büyük sız aşk mektublan gönderen adamın mek Fuadın düşünceıerın 
yazmak bugün benim için yuttuğum ın_esine uz~ uzun ~a.lara~ seni düşü- bir boşluk içinde kalmış gibi müvaze- yaşlı bir avukat olduğunu görünce kah- değiştirivermişti: llb9? ~ 
hava, içtiğim su gibi mübrem bir fhti- .1Uyor, senın hasretmı çekıyorum. nesini kaybettL Çocukluğu.ndanberi kaha ile gülerek senden uzaklaşmıya- - Selma nasıl sever ac flC9te cf 
yac .. . Bunu yapmazsam irademi !kay- c:Acaba sana kendimi tanıtmak cesa- bir çelik sertliğile kendisini yürüten cak mı? Yoksa sen abdallaştın mı Fu- bi öksüz büyümüş ve. ş.e doıdıJ!~ 
bedeceğim, çalışma kudret ve kabiliye· retini göstersem, gözlerinde büyük bir iradesi sa~ılmı.ştı. ad? Onun gözlerind~ sana bakarken ~- mış olan. bir le :zın kalb~li ve f! 41 
thni kaybedeceğim; ont1. görmek cesa- nefretle beni kovar, beni bir daha yü- İradesinin bu yumuşaklığı, görünen vılcımlanan aydınlıgı sana karşı bır lan sevgı ne kadar ~v 01;terit' 
retini kaybedeceğim. zünü görmekten meneder misin? bir tarafında kirli bir yara açılmış gibi yakınlık duygusu zannedecek kadar şu- malı! Aşk onun guzel gll.! ( 

Ye Fuad bilerek. iatiyvek ve bergün cBu korkum olmasa, son kozunu oy· Fuadı utandırıyor ve üzüyoN.u: uıımK kaybeWa mi? Dilir · ak8C8 
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"'lfŞ.a eden idam olunu_r!-., 
Harfi°'Mn•vl c••u•l•n •r•S1ndakl mücadele 

ı 

LUMBAGO 

SIYATll< ·-;~ 

• 

Hayat pahalılığı ile mücadele 
1 

(BG§taTafı 1 inci sayfada) 1 mevzuda rekabet ne kadar çok olursa 
çorablar da, fabrika fiatlarile birinci ve fiatlann da müşteri ve müstehlik lehine 
ikinci ellerdeki satış fiatları arasındaki o derece düşmesi icab eder zannediline 
büyük farkı ve bu farkın nasıl husule de bu nazaridir. Fiiliyatta bir çok yer • 
geldiğini dünkü nüshamızda anlatmış - lerde yapılan müşahede ve tedkikler rnü
tık. tevassıtların maişetlerinin ve karları • 

Birinci ve ikinci eller yürılü kumaşlar- nın fiatları tezyid eden ve yükselten bi
da ve çorablarda bu yüksekliğin fabrika rer unsur olduğu sabit olmuştur. Fakat 
sahihlerinin iddia ettikleri kadar çok ol- her hangi bir sahada bilhas:.a perakrnde 
madığını, hele yüzde yüz farkın kat'iy - ticarette mütevassıtların makul haddini 
yen mevcud bulunmadığını ıI.~ri sürü - tayin kolay değildir. 
yorlar. Bunlara göre fark çok büyük de- Birliklerle mürakabe Wiulü 
ğildir. Bu da, mağaza kiralarının yük - Muhtelif memleketlerde iktısadi faa-
sekliğinden, vergilerden \"e tesisat ile liyet ve rekabeti tanzim için düşünü'miif 
müstahdemin maaşlarının fazlalığından ve tatbik edilegelmekte olan tedbirlerin 
ileri gelmektedir. başında her saha ve mevzuun tanzimi, a-
Kadın çorabı satanlar ise: Ekseriyetle lakadarlara bırakılması prenstbı talbik e

çoraplann çürük çıktığını, hazan bir dü- dilmektedir. Bu da cbirlikler:. vasıtasile 
z.ine çorabın yarısını bile satamadıklarını. yapılmaktadır. Bazı memleketler bu bir -
bunları elden çıkarmak için daha ucuza liklcrc takyid ve temyiz şartlarile, hattA 
satarak böylece aradaki farkı kapattık - kendi mevzuları ve sahaları dahilinde bir 
Jannı söylemektedirler. dereceye kadar teşrii salah~yet bile ver-

Buna mukabil çorab fabrikaları, bozuk mektedirler. 
çıkan çorablar hakkında satış mukavele- Vakıa bu usul bilhassa sanayi ve top -
sine kayıd konduğu takdirde bunları geri tan büyük ticarete tatbik edilmekte ise 
aldıklarını ve binaenaleyh bu iddianın de ayni esaslardan perakende ticaret içiıı 
doğru olmadığını ileri sürmektedırler. de az çok istıfade mümkündür. 

Bütün bu iddialardan çıkan netice, ge- Mesela bu sahada her hangi bir ticaret 
rek yiyecek ve gerek giyecek maddele - ;ubesi, bilfarz tuhafiyeciler bir cbirlik. 
rinde, mal müstahsilden çıktıktan sonra teşkil ederek kendi mevzuiarı üzeıinde 
dehşetli bir fiat yükselişi baş gösterdi - bu cepheden mürakabe rolünü yapmalı
ğinin muhakkak olmasıdır ve asıl hayat dırlar. Bu sayede belediyenln veya her 
pahalılığını da bu d9ğurmaktadır. Bi - hangi bir hükumet teşkilatının münfe -
naenaleyh hayat ucuzluğunu temin için riden perakf'ndccilerle temas müşktllatı 
önce bununla mücadele etmek lazım - ortadan kalkar. Bu temaslar, birliklerle 
dır. olup merkezileştirilmiş ve kolaylaştırıl • 

Bu mesele üzerinde bir muharririmiz mış olur. 
Ticaret ve Sanayi odası umumi katibi Ce- Pazarlık kaldınlmahdır 

vad Nizami le görüşmüş, alınması lazım Halkı aldanmaktan korumak ve ticart 
gelen tedbirleri sormuştur. ahlakı takviye etmek için de pazarlık u-

Cevad Nizami hüJasaten demiştır ki: sul ve zihniyetine karşı da esaslı ve de
- Toptan !iatlarla perakende fiat!ar vamlı bir mücadele açmak lazımdır. Bu, 

arasındaki farkın büyüklüğü ve bu far- bir günde olacak bir §eY değildir. Fakat 
kın şehrimizin muhtelif semtlerine gö - küçük semerelerden meyus olmıyan, bun
re mühim nisbetletde değişmesi, İstan - lann her gün artacağına imanı olan pro
bulda perakende satl§ işinin anar~:k ve pağanda ve telkin teşkilatile bu işe ha • 
iptidai bir vaziyette olduğunu intibamı raretle sarılmalıdır. 
vermektedir. Bu teşkilatı, basit mevzulardan ve mad 

Mutavassıtlar çok mudur? delerden başlıyarak yavaş yavaş ve tec-
Bu vaziyeti, mütevassıtlann lüzum ve rübclerden elde edilecek neticelere göre 

ihtiyaçtan fazla olmasile izahı düşünenler daha mühim mevzulara teşmil etmek 
vardır. Vakıi ilk nazarda her hangi bir mümkün olur. 

"Son Posta,, nın Mısır mektubları 
(B~tarafı 1 inci ıayfada) 

Vefd'in değil, Sarayın istediği oldu. 
Fakat, her şey olup bitmiş değildir. 
Düğün şenliklerini müteakib keskin 
bir mi.icadele başlıyacaktır. Mücade -
!e, Sarayla millet ve halk arasında ol
mas!'I lıile, Sarayla Vefd arasında cere
yan edecektir. 

Hahas pqa n taraftarları dütün esna -
.ııında Kahlr~e bulunmadılar. Şenll~n ken
disini kunet.ıe hlssettlremedltl yerlerde, Vl
Jlyet:crde dolattılar ve halk arasında. fld -
detu bir propagandaya glrl§tller. 

* 
Böylemete hacet yoktur t1 gürültü Saray 

rlratında cereyan etmektedir. Bahsettiğim 
ndakat yemini meselesi, bir takım hldlse -
ler sil!tleal arasında bir hadiseden başka bir 
feY değlldlr. Vetd ile Saray arasındaki mü-

. radel~. Vefdln kurulduğu tarih kadar eski-

} 
dlr. 

ZDman zaman Vefdl hükfimetten an~lı, 

, da arkasına topladıtı lı:fitıenln kuvveuıe, 
mücatfele ede ede, tekrar iktidar mevkllne 
geldi. 

Bu defa Sarayla Vefd arasındaki lhtı -
!ftfm .s~bebl bir vesileden başka bir şey de -
Alldlr. Vefd ve Saray -timdi İngiltere ikin
ci pllna çekilmiş olduğu için- artık karşı
ya gelmişlerdir. Düğfinü müteakib mücade
le bütun şiddetııe başlıyacattır. 

* 

kadar meb'us Nahas pap. Ve!dinden ayn • 
lıp Sa'd ZagUU'ün prensiplerine daha sad:JW 
bir ~c::ıı almak iddiasında bulunan ve Ah
med pışamn etrafında toplanacak olan Vet 
dl Sa'di'ye glrmi§lerdlr. Bununla mecllsde 
ekser!yet teşkil edllemez. Çünkü Mehmecl 
paşa Mahmudun kabinesini tefkll eden fır-o 

Jraların varlıkları hiç denecek kadar zayıf ., 
tır. 

* Dii~ün şenlikleri arasında Vefd fırkaa
nı parcalamaya muvaff&k olacağını zanne
den Mehmed paşa Mahmud hükfunetı ile 
onunla ittifak etmiş olan Vefdl parçalama
ya çalışan Ahmed Mahir paşa ve arkadat
Jarı ,ımdillk muvaffak olamamış vaziyet -
tedlrJer. Bunun lçln, Şubatın üçünde top -
!anacak olan meclis ya yeniden tehlr edl -
lecek. yahud dağıtılacaktır. 

* Görulüyor ki hükümdarın hazinesine pek 
büyük masraflara mal olmuş bulunan b11 
1üğ!inün parlak ş~nllklerl arkasından mü -
hlm sJyast müşküller geliyor ve 19 yaşında
ki genç hükümdar, çok açık söylenmese bl
lf' gene kendisine teveccüh eden bir slyaat 
:nücadele ile karşı karşıya gelmlı bulunu -
yor Şfıpheslz ki onun mevkU, merhum 
Melik Fuad'm mevtUnden daha tuv -
vetlldlr. Fakat, o zaman mücadelenJıı 
yükünü İngiltere sırLlanıyordu. Bugün, o. 
ilctncl planda kalmıştır. Vefd de o zamana 
nlsbelle zayıf bir mevkidedir. 

F:.'kat, ne de olsa. görülüyor k1 o kadar 
J:uvvet.slz değildir. Bir kısrm halkı arkasın -
dan ııürükllyebilecektlr. 

Mısırda mühim vukuatın cereyan etme
si bekleniyor. Genç Hükümdar, bu mücade
jeye ne dereceye kndar muvaftatlyeUe gö • 
~üs verebilecek? Mesele buradadır. 
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ı Son Posta'nın tarihi tefrikası: 7 

Yazan: Ziya Şakir 

Sarıboğa üç sene evvel, bir yolculuk esnasında Susene tesad ··f etmiş, onu çılgınca 
sevmiş, babau Aksof uya haber gönderere~ kendisini damadlığa k_bul etmesi için 
yalvarmış. Halbuki Aksofu:''Ben Timurlenk'in zabitine kız vermem!,,diye dayatmıştı 

- Hepsini biliyorum... Fakat1 de-f - Ben, Timurlenk'in zabitine kız 
vam ~t ... O saatleri, hayalen olsun bir vermem. 

- Yusuf Sofunun (Nuger) [ l] le
rlnden . . Sarayda, bulunuyor. 

eaha yaşamak bile hoşuma gidiyor. Diye, dayatmış ... Fakat bu aşkın ate- - Demek ki Susenle, böylece sevişi-
Diye söyleniyor.. ve Mirke, coşan .şi, Sarıboğanın kalbinde bir türlü so- yor. 

hislerinin bütün heyecanile devam edi- ğumanuş .. hatta, arttıkca artmış ... Ar- - Hayır, Hanzadem .. sevişme yok ... 
yor... tık bu adanı o günden sonra, ümidlerle Sadece Sarıboğa Suseni seviyor. Onun 

- Hele hiç unutmanı .. bu velveleli yaşamış .. hatta o harbde; can korkusu aşkınd~n yanıp tutuşuyor .. fakat, yalnız 
hücumun zevk ve neş'esine, Büyük ne değil, bu dünyada Suseni bir daha onu görmekle iktifa ediyor. 
Hakan bile dayanamamıştı. Derhal a-r görememek ihtimalile hendeğe atıla- _Niçin? .. 
tından atlıyarak kılıcını sıyırmış: mamış .. orada, öylece kakılıp kalmış.. _ Çünkü Susen; ne ona, ve ne de 

- Vur ha! .. Vur ha!.. ve o müdhiş cezaya uğranıış ... Semer- başkasına kat'iyen yüz vermiyor. Sa-
Diye bağırarak o da ileri atılmıştı... kandc gittikten sonra da oradan kaç- rayda, son derecede şen ve şU.h olan bu 

Onun bu halini gören zabitler ve as • mış.. doğruca buraya gelmiş .. Hüseyin Özbek dilberi, halk arasında göründüğü 
kerler, sanki kanatlanmışlardı. Hen- Sof unun hizmetine girmiş .. o vefat e- zaman daima ciddiyetini muhafaza e
dek!erin üzerinden adeta birer kuş gi- dince de, Yusuf Sofunun maiyetine geç- diyor. Onun için hiç kimse ona karşı bir 
bi uçmıya başlamışlardı. Fakat tam o miş . his ve bir ümid beslemiye cesaret ede-
anda, kıt'asının başında olarak hende- Cihangirin yüzünden, bit endişe göl- miyor. 
ğin kenarına gelen bir zabit, birdenbire gesi geçmişti. - Ark<Uı var -
orada kakılıp, kalmıştı ... Büyük Ha - - Pekala, şimdi bu adanı burada ne 
k:ın bunu görür görmez: i§ görüyor?. [1] Zabit. 

- Ne duruyorsun, Sanboğa? .. Atla· c:c::::=:==-===::::ır::===:z:ıc::::.:as======="""""""""'===-===== 

1 Uevlet Dem iryoııarı ve Limanları ışletması Umum idaresi iıAnları sana ... 
Diye bağırmıştı. Fakat bu zabit, san

k i oraya bir çivi ile çakılmış gibi ye -
tinden kımıldamamıştı. 

Cihangir, birdenbire yüzünü buruş
turdu .. kısılan dişleri arasındam 

- Korkak .. miskin ..• 
Di"e, homurdandı. 
'Mirke, devam etti: 
- O zaman .. Hakan, o kıt'anın önü· 

ae atıldı: 
- Arkamdan, gelin ... 
Diye bağrrdı. Bir ham1ede hendeği 

aştı. .. Ve surların dibine vardı. 
Cihangir, tel{ışla sordu: 
- Sarıboğa, ne oldu? .. Ben onu u

nuttum. 
- İşte; söz oraya gelecek, Ranza -

eem ... Kaleye girildi. Biliyorsunuz yo? 
teslim olmıyanhr, kılıçtan geçirildi. 
Kadınlar ve çocuklar, esir edildi. Fakat, 1 

Büyük Hakan, ertesi gün bunların hep-
1>ini azad etti. İşte o zaman sıra, Sarı 
Boğa ile hesab görmiye geldi... Büyük I 
Hakan, onu huzuruna celbettL Arala • ı 
rmda şu kısa sual, cevab geçti: 

- Dün, niçin hendeği at1ıyamadın? 1 
- Bilmiyorum, Hakanım. 
- Zabitlerimden beklediğim başlıca 1 

-Muhammen bedeli 67200 lira olan 1125 O aded makas meşe traversi 15/2/938 
Sah günü saat 15,30 da kapalı zarf usulü ile Ankarada idare binasında satın 

alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin (4610) liralık muvakkat teminat ile kanunun tayin 
ettiği vesikaları ve nafıa müteahhitlik vesikası ve tekliflerini aynı gün saat 
H,30 za kadar komisyon reisl:ğ:ne vermeleri lazımdır. 
Şartnameler 336 kuruşa Ankara ve Haydarpaşa, Eskişehir, İzmLr, Mudanya · 

ve Balıkesir veznelerinde satılmaktadır. (537) 

~ 

_ Gazetecilere mahsus tenzilli iki aylık halk ticaret bileti ile sür'at trenlerinde 
seyahat edecek ,gazetecilere bu trenlere mahsus munzam bilet ücretlerinden de 
% 60 tenzilat yapılacaktır. c241. c532> 

p A T 1 
Kan çıbanları, el ve ayak parmaklannuı arasındaki kaşıntılar, 
dolama, meme iltihabı Ye çatlakları, flegmonlar, yanıklar, traı 

yaralan, ergenlikler, koltuk altı çıbanlan 
tedavisini en erken ve en emin aurette temin eder. 

fedakarlık .. böyle cebri hücumlarda, el
lerinde kılıç olarak askerlerinin önle
r inde gitmek .. ya, hendekleri bir ham -
Sede aşmak; veyahud, ölmektir. Bunu ' 
a~için yapmadın?. '11111 ..... •-• Şark ispençiyari Laboratuarı T. A Ş. 

- Yapamadım, Hakanııh. --is-ta-nb_ul_3~ü-n-cii-tc_r_a_M-em-url--utun--da-n_: _M_a_h_c_u_z_v_e_p_ar_a_y_a_ç_e_v_ri_lm_e_s_ln_e_k_a-ra-r-ve_r_ll_en 

- Korktun mu?. ve yeminli ehllvukuf tarafından tamamına bin sekiz yfiz lira kıymet takdir olunan es-
- Hayır .. korkmadım .. korkak deği· ki kayı.la nazaran Unkapanmda. Azaplarda Elvan zade mahallesinin Camllşerır soka-

!im. tı:ıda ve yeni tahrire göre mahnlll mezkftrun Kasap ve Demir han maballeslnln Elvan 
· zade camii sokağında kt\ln eski 9, 9. Mü. ye:ıl 9, 9 yeni 11 - 13 - 15 .sayılı bir dükklin ve - O halde? 

- Yaşamak istiyorum, Hakanım .. 
yaşa:nıya ihtiyacım var ... 

O aııda, Hakanın yüzü kıpkırmızı ke
iildi. Bir kaç saniye sükuttan sonra, 
sözüne devam etti: 

- Yaa .. yaşamak istiyorsun, öyle 
1ni? ... Pekföa .. ben de seni öldürmiye
ceğim. Fakat sana, ölümden beter bir 
ceza vereceğim. 
• Dedi. Ve sonra, orada duran yaver
lerine emir verdi: 

- Alın bu adamı .. kıt'asına götürün. 
Orada belindeki kılıcı alın. Yüzüstü, 
JCre yatırın. Yüz sopa vurun. Ondan 
sonra da bir merkebin kuyruğuna bağ
layın. Semerkand'e gönderin ... Orada, 
isted:ği gibi yaşasın ... 

CHıangir, sanki sırtında soğuk bir el 
dolaşmış gibi titredi. 

- Ne feci bir ceza ... Ben bunları u· 
ftutmu~um. Sen söyledikce birer birer 
hatırlıyorum. Sonra? ..• 

Dive söylendi. 
- Sonrası.. bu kadar, Hanzadem ... 

Bu feci ceza, aynen tatbik edildi. San
bo.:fa. 'uyuz bir merkebin kuyruğuna 
b.ı"1Joırarak doğruca Semerkand'e gön
dC'ı idi. 

Cihangir, telfışlı telaşlı sordu: 
- E .. bu adamın Susenle aşkı? ... 
- İ~te; netice oraya dayanıyor, Han-

zadPın ... Meğer Sarı boğa; üç sene ev· 
vel. h!r yolculuk esnasında Susene te
saci· f etmis .. onu, çılgınca sevmiş .. ba
b l • Aksofuva ha.her göndererek ken
d: ;,.,· dam dlığa kabul etmesi için yal· 
va mış. Halbukı Aksofu: 

lkl eT ve halen mezkür dükkt\nın odaya kalbi itibarile ayrıca blr odayı müştcmll iki 
evin beş yüz yetmiş altı ~ 1tıbarlle iki yüz rın altı hissesi ile yine ?Mzkü.r mahalde 
Yavuz; Sinan maballeslnln camı altı Yenlbeğlik değirmeni sokağında eski 7 yeni 3 
k:ıpı numaralan ile rnürak.ltaın ve tamamına ~ç yüz elli lira kıymet takdlr olunan kagir 
b;r dürkanın bin yedi yüz yirml sekiz hlsse !tibarlle 648 hissesi açılı:. artırmaya konmuo 
olt..p 2{3/938 tarihine müsadlf çarşamba gıinü saat 14 den 16 ya kadar dairemizde açık 
artırması icra ve arttırma bedelitı mukadder kıyın.eten satılığa çıkarılan hisselere 
mustp kıymetin % 75 lni bulduğu ve kaydım1a yazılı ipotekten mütevelllt borcun itfa
sına t.t>k::ıbül ettiği surette alıcısı uhdesine ihalesi yapılacağı aksi halde son artıranın 
taahhüdü baki kalmak üzere artırma 15 gün milddeUe temdld olunarak 17/3f938 tari
hine müsadlf perşembe günü yine aynı saatte ve dairemizde icra kılınacak ikinci açık 
artırmasında dahi yukarıda yazılı bedelA.tı elde edllemediği takdlcde satış 2280 No.lı 

kanunun ahkdmına tevfikan geri bırakılac:ı.ktır. Hududu kadastro planına müstenit
tir. 

Mezkür gayri menkulitın evsafı umwnlyesl: Yeni 11 No.lı gayri menkul: Kapıdan gi
rildlkte karosiman bir antre, yüklü dolablı bir oda, blr merdiven altı kömürlfik; helfı, 
odanın altı bodrum. Zemini malta mutfak, tulumbalı kuyu. 

Birinci kat - Bir merdiven başı üzerinde yüklü dolablı iki oda. Yeni 13 No.lı gayri 
menkul Karoslman blr taşlık; tulumbalı kuyuyu havi bir mutfak, blr kerevet, dlr dolab, 
merdiven altı kömürlük. 

Blrl.~cı kat - Blr sofa üzerinde blrl sofadan bölme ü~ oda. İkisinde yük dolab mev
cud ve blr hela. 

İkinci kat - Blr çatı arası, blr sofa, bir oda, çinko tarasa. 
ıa No. Iı gayrimenkul - Sokaktan kapısı olan tek bir oda olup eTYelce dükkan ola

rak kullanılmıştır. , harabtır, bunun üzerl 13 No.lının içinden kullanılmaktadır. Mez
kftr gayri menkulat ahşap ve haraptır. İçlndc cleictrik tesisatı vardır. 

YaTIJz Sinan mahallesinin eski Camlaltı, yeni Beğlik değirmeni sok.ağında yeni 3 
No.lı gayri menkul: Cephesi yaprak kepenk ve zemini toprak dükklndır. Üstü camdır, 
kepenk haraptır. -

Hanelerin mesahası: Yüz seksen 1lı:1 metre murabbaı olup bumm 124. metre murab
baı binadır. Artırmaya girmek isteyenlerin rnezkür gayri menkulatın mukadder kıy
metlerinden satışı mukarrer hisselere isabet eden kıymetlerin yüzde yedi buçuğu nlsbe
tlnde pey akçesi veya ulusal bir bankanın teminat mektubunu vermeleri muktezidlr. 

Satış peşindir. Hakları tapu stcuıerlle sabit olmıyan lpotekll alacaklılar diğer alAkn
darların ve irtifak hakkı sahlbler1nin bu h:lklarını ve hususile faiz ve masarlte dair 
olan iddialarını Uan tarihinden itibaren 20 gün zarrında evrakı müsbitelerile birlikte 
dairemize blldlmıelerl Uizımdır. 

Aksi halde hakları topu siclllerlle sabit olmıyanlar satış bedellnln paylaşmasından 
hariç kalırlar. Mezkiir gayri menkulAtın nefsinden doğan ve satış nlh~yetıne kadar te
ratüm edecek bina, vakıf lcaresl ve tanzlflye ve tenvlriye rüsumu ve resmi delllillye 
borçluya nld olmak üzere satış bedelinden istifa olunur. 20 seneme vakıf ve taviz be
dell Ue tapu harçları alıcıya alddir. Daha fazla. maIOmat almak isteyenlerin 212/938 
tarlhinden itibaren daire.mlzde açık ve asılı bulundurulacak artırma şartnamesine ve 
931/500 sayılı dosyasına müracaatla 1cab eden malümntı almakln beraber bu husustaki 
nı1ı.lilm.atı dahi .. en olacald 

Dayak mı, eve ! 
Mekteblerde talebeye maddi ceza verilmesinin doi1° 

olup olmadığı sualine münevverlerin cevabı ~ 
(Başta rafı 1 inci sayfada) 1 taba, değerli bir hediyeye ka~"' 

yak atılması mı isteniliyor? diye çıkış - ğinden de emin olsun! z:ten, ~ 
tılar. rimizde mücazat ve müka~at cil~ 

Fakat üstüne basılan derd biraz deşi - tatbiki, hemen bütün terbıye . ~ 
lince görüldü ki, ortaya atılan fikir, mek- ittifakla muvafık buldukları bit ~ı 
teblerde dayak, hatta falaka atılmasını yettir. Yalnız, ceza ve mükafa~ıı jJıdlİ' 
temenni eder mahiyette bile sayılsa, bu rinin tesbitinde ihtilaf vardır. d p, 
derece hayret ve protestoyla karşılanacak J fın halledilmesini tehir etınclt ~, 
derecede yersiz değlldir. Ve memleke - düğü gibi, müessü neticeler <./ ~ 
tin bir çok münevverleri, mekteblerlmiz- dir. Yaşlı başlı insanlar bile, h•bit ~· 
de görülen bir çok müessif hldiseleri, a- rini, bir cehennem korkusu, ve tt ;il. 
ğır ceza yokluğunun tabit bir neticesi net ümidile en dürüst isti~tl\e~ 
saymaktadırlar. lar. Artık, çocuğa da, kiiç:.ık bit jlJ 

Profe•ör Mazhar Omıanın fikri bir korku, ve kil "1{ mikyastı 'IJll 
Mesela, dün, başladığun ankete de -

vam ederken görüştüğüm profesör Maz
har Osman, sualime şu cümlelerle cevab 
verdi: 

c- Vakıa, çocukların ilk terbiye al -
dıkları yer, ana baba ocağıdır. Ve ana 
baba ocağında gayet iyi terbiye gören 
bir çocuğun mekteb disiplinine uymaması 
hemen gayri kabildir. Binaenaleyh, on -
tarın, cezadan, bilhassa dayak cezasın -
dan uzak tutulmaları icab eder. 

Fakat maalesef, çocuklar, ana baba o
cağında, bu terbiyeyi almamışlar, ekse -
riyetle ihmal görmüşler, hatta fazlasile 
şırnartılmışlardır. O kadar ki, bu çocuk -
lara, mekteb talim ve tedris heyetinin 
değil cezası, program dahilinde biraz a -
ğırca vazife vermesi bile, ebeveyince fe
na karşılanmaktadır. Bunun tabii neti -
cesi olarak da, çocukta isyan ve itaatsiz
lik ruhu doğmaktadır. Bu yüıden, mek -
teb hocalarının vazifeleri son derecede 
müşkülleşmiştir. Bu kabil çocukların, 

hele on yaşlarından sonra, mekteb ha -
yatına uymalarını, ve arkadaşlarının in
tizamile hemahenk yaşamah.nnı temin 
etmek, hemen hemen imkansızlaşıyor. Zi
ra çocuk, mekteb çatısı altında güzel tel
kinler aldığı halde, mektebden çıkıp 1.a, 
yetiştiği muhite girince, menfı tesirler 
altına giriyor. Ve ne mekteb, ne program, 
ne de hocanın şefkati veya ıiddeti, o gen
cin üzerinde müessir olamıyor. Bız, her 
çocuğun, kendi psikolojisine göre, ge<:eli 
gündüzlü bir mürebbi ile terbıye edil -
ınesi usulünü kolay kolay tatbik ede -
meyiz: Şu halde ne yapılabilir? 

Bence, küçüğün izzeti nefsini koru -
malı. Onu korkutmamalı. Cezadan isti -
fadeye kalkışılmamalı. Fakat bir hadde 
kadar. 

Islahı çok güç, psikopat, ve psikopat 
olmasına rağmen de fena telk;nler için
de büyümüş bir gencin tedris ve talim 
nizamatına karşı serkeşliği, icabına.a tek
dir, hatta - işkence derecesine varmamak 
şartile - daha şiddetli bir tedbirle teczi
ye edilmelidir. Ve bu zaruridir. 

Çünkü, çocuk terbiyesi, bir tedavi, ve 
ameliyat gibidir. Nasıl, tatlı i'acın kur -
taramıyacağı uzuvlara ameliyat yapılır, 
ve icabında sağlam uzuvları kurtarmak 
için kangren olmuş uzuv kesilir, atılır

sa, tatlı sözle uslanmıyan serkeş talebe
yi, diğer talebeleri kurtarmak. için, daha 
ağır cezalara mahkiım etmeHdir. 

Bir küçüğe zulmedilmesine kimse ta
raftar değildir. Zulmü, ancak sadistler 
hoş görebilir. Fakat cicabında çocuğunu 
dövemiyen, sonra dizini döver> derler. 

Yalnız, bittabi, bu nevi terbiyeyi, tıp
kı ameliyat gibi, daima en sona bırakmak 
şarttır. Hırçın ve zavallı hocabr, bu ça
reye, son ümidlerini kaybettikten son -
ra baş vurmalıdırlar. 

Muallim Ahmed HaliJin fikri 
Muallim Ahmed Halid de diyor ki: 
c- Bugün, hocanın elinde, hiç bir kuv

vei müeyyide yoktur. Hatta cebine bir bı
çak gizliyebilen serkeş bir talebe, ceza 
müeyyidesine hocasından fazla sahibdir. 
Yani talebe hocadan değil, hoca talebe
den çekiniyor! 

Halbuki, çocuk, izzeti nefiı mefhumu
nu idrak edebilecek bir çağda değildir. 

Bu itibarla, onun manevi cezaiardan çe -
kinmesini beklemek boşunadır. Binaena
leyh, şiddetli ceza usulünü kabul etmek 
zarureti kabili inkar değildir. 

Ancak, ben, buna karşılık, mükaiat u
sulünün de kabulüne taraftarım. Ve is -
tiyorum ki, talebeye verilecek mükA -
fatlar da, tıpkı şiddetli ceuılar gibi, bir 
çocuk ruhunun hususiyetlerine uygun 
olsun yani, ceza, ne kadar şiddetliyse, 

mükafat da o nisbette cazib olsun. 

Mesela, bir hata işlediği takdirde ca -
nının yakılabileceğini düşünen çocuk, 

aşılamanın lüzumu ve faydası ht 
nabilir mi? 

Agah Sırrının likri JI 

t ·k1·1 ı· · .. d .. - Agah stı1'0 stı a ısesı mu uru Udt · 
vend Mazhar Osmanla heınf -.,,ı1 

- 'Dayağı, diyor, bir terb~~ ~ 
olarak kullanmayı, hiç bir :mu 
etmez. eııef , ' 

Her mürebbi, terblyesile rniilc ~· 
duğu çocuğun ruhunu, mizacın~ 
terini tanıyarak ona göre, onun ~ ~ 
muayyen bir isti.kamet vermelt. teP" 
onu iyi ve güzelle karşılaştırara~ 
etmek ister. ... rif/J dl 

Burada ilave edeyim ki, :mu~ 
diğim zaman, alelıtlak muaıı.ırn siJlİı ~ 
kasdetmiyorum. Çocuk terbtY~ i ~ 
disine şiar edinmiş meslek sah1b 0~ 
bileri kastediyorum. Yalnız ın ~~ 
ki, çocuğun her hareketi, muka ııaiW.:.ı 
melidir. Çocuk, iyi hareke~nin ~ 
tarafından, beğenilip takdır ~~ 
sezmeli, ve kötü hareketinin d~ tpP 

1. dit 
belesiz kalmıyacağını bilm: ı ~ 
bunun derecesi vardır. Bugun , 
lerimizde, muhtelif muhitlerde. ye p '. 
muhtelif anadan babadan terbırt ~ 
müş talebe rnevcuddur. Bunların~ 
ni iyi sözden, telkinden anlar. ~ ~ ; 
saflık olur. İşte mürebbileritmzırı tpl~ 
zorluk çektikleri nokta budur.~ t 
vardır ki, manalı bir bakış o~~ ~ 
:ebilir. Gene talebe vardır iCl~ _,rlj 
!htar etmek, yola getirmek fçırı 1".. 
mak, hatta ceza vermek Iazırndlrfiı>; 
bir talebe ki, talimatnamenin, ti"~ 
miş olduğu cezalarla uslanmıyaca 1ı' ~~ 
gemi azıya almıştır, elbette ona ~c:1tı; 
tesna bir muamele tatbik etrnelt 

1 f"'.. 
der. Çünkü, karşınızda, bulunaıı bit I 
artık talebe değildir. Ve siz on1

\ '1'1' 
kak çocuğu mahiyetinden fazla ~1 

tJ)OI: 
metle karşılıyamazsınız. Ha!bu.~ , 
laka mukabele etmek mecburı bil dl 
siniz. O halde ne yaparsınız? T• 
yağa müracaat edersiniz... '1! 

Şimdi, bu niçin bir işkence add ~ 
Niçin dayağı bir terbiye vası~tıi' ıJ' 
kullanıyor diye, o mürebbi, gerı 
biyeci telakki edilsin?. 'fİ 

Gene tekrar ediyorum ki, h~~ 
de, dayak, bir terbiye vasıtası •Jit· 1İ 
Fakat icabında, o da kullanılabi~ 
nız, o silahı, maharetle ve 1.B 
kullanabilecek mürebbi olmalıdıf· - 11J 

~~' İşte onun içindir ki, az ev~P.l: . ~, 
her mürebbiye teşmil etmedığıJlll ~ııl 
miştim. Muhakkak ki, çocuk ~ t>~ .. 
daki mürebbiyi tanır. Eğer ~u: ıtJ, 
inanmışsa, onun tekdirini değıl, ~1' ~ 
yağını bile kolayca hazmeder. -Ve tııı' 
işkence saymaz, mürebbisinin yaP 
ruri bir hareket telakki eder.> , 

Nac~ 

-~-A-D-vğ) 
progr•"' Bugünkü 

ı& İkincikinun 1938 c...-
İS TAN BUL 

.. . '""" Ojle ne.şrıyatı: JJO: r .K 
12.30: Plaklıı Türk muslldsi. 12 so: ,_ ... 

dls. 13.05: Plakla Türk musik.iSl, ıs. 
teur pllk neşrlyııtı. 

Akşam neşriyatı: . ~ 
· 1s'~:...ı' -18.30: Plakla dans musikisi. · ~~ıf 

Türk musikisi. 19: Konrerans: .Ali oğl1' ~ 
yüz (Çocuk Terbiyesi). 19.30: BeY~ I' 
c\1 gösterlt kolu tarafından bir ;~~ 
kavuk devrildi). 10.55: Borsa bll ~~ 
Necmeddln Rıza ve a.rkadaşııırı 

20
_so: ~tol 

Türk musikisi ve l\alk şarkıları. d~ ,t"',r 
rnporu. 20.33: Ömer Rıza taraf~uıet fi .11! 
söylev. 20.45: Bayan Muzııtrer tkfSi ti ,yt 
küdnşiarı tarafından Türk ınus , ~ 
şarkıları, (saat fiyarı). 21.15: orlt ıolııl'.,J ' 
AJnns haberleri. 22 30: Plı1.kla so ııstJCJ' 
\'e operet parçaları. 22.50: son 
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SIHiRLI GÖZ 

Bu y . 
enı ve 

Sihram:z 
M Renkleri 

EccANEN 
tec "b ru e ed· . . n.z. 

Orı k 

Pudra renkle~ 

rinde inkdab 

yaptı 

llı adında d 

1• 
1Yan hır okuzu tenlerine uy-

anı!'Jar renkte pudra kul-
Y j ve ·· 
b
a gôrrn.. YUzleri sun'i cmak-
i uş, bir k' . 

Ya larınd Şe ıl aldıkları gı-
t:orurıurı an fazla ihtiyarlamış 
l'ıı h er. Yen· · 

ayret C 1 ıcad edilen şaya-

Ar•ık; sizi yaşınızdan fazla ihti-1 
yorlamış gösteren ve yüzünüzde 
cPlalcalar. halinde yapışan adi 
pudraları bırakınız ve bir gii
:zeliik mütehassı.nnın dedil.:Ze-1 rini okuyunuz: 

l~esı, PUdr • hromoscopc. maki -
l'i" a renkı . d • 
ı- Yaptığı . . erın e bır ink1-

1l'ıevcudiy t" gıbı Sihirli bir göz, 
ce~ırı· e ınden bil .. 

6 ız n· b e şuphe edc-ta · ıs ett 
b sındaki ah e .Pudra renkleri a-
u 'l'okaıo ~ngı ıfşa etmiştir ki, 

fierıerine ~· müessesesi kimya
~~slı bir t ır çok tabii renkleri 
"<ın arzda . Q uıı \1erın· . mezcetmek ım-
e ı>lakaı ıştır. Artık yüzünüz • 

ar h ı· a ınde yapışan adi 

pudrc:lara nihayet veriniz vı:! bu
günden Tokalon pudrasının sihra
miz renklerini tecrübe ediniz. Yü
zünüzün bir tarafına bir renk ve 
diğer tarafına da başka renk bir 
pudra sürünüz ve cildinize hangi
si daha uygun geldiğini görünüz. 
Bu y.eni pudreyı kullanarak cazib, 
sehbar ve adeta tabii bir güzellik 
temin ediniz. 

:Posta, anıb ı·. i 
l»os~ k a aJ \•esair ınasarife karşıhk ofarak stanhul 622 
IÖtıderd~~?s~ adresine (T. S. 7) rumuzilc 12 kuruşluk pul 
telif ıgınızde size hususi modelde bir kutu pudra ile muh-
tir. r::~erde nümunelik 4 uf ak pak~t pudra gönderilec~k: 
de bildi tub~~uzda her vakit kullandıgınız pudranın ren:ını 

rınegı unutmayınız. 

Nam • 
İtini u~ iatiyenlerin çokluğu karşısında göndcrm~ 
tııuh~ ır kaç gün geri kalmasının mazur görülmesini 

trcın nı·· l ·ı · · d · 1 u~ en erımız en rıca o unur, 

Eski 
203 
203 M. 
Yeni 

D ~l'\')ı.'• 192 
<:>{ tı 1 \h.ı 

Dükkanı havi Ev. 450.-

tıı ~a "~"'arıd 194 
( it ; 1 uç rn ~ Yazılı gayrimenkul peşin para ile veya birinci taksiti peşin 
~al" ~<:re ı:ı:ız u~nvi taksitte ve üç senede ödenmek şartile % 9 1h faize tab! 

t ltı 
1
·2938 ;r.ıkla satılacaktır. 
l r, .. b crşcmbe .. .. d d •• l!} 

1 
gunu saat on a ır. 

r, E>n gün ve saatt~ depozito akçesile şubemize gelmeleri. 
~ l (724) 

"aaSfı· ~ıı. l. Fab "k M .. d .. ı ··.. .. d -''11 p o Cr rı a u ur ugun en : 
•~ar nfıtc t l" • . . 

tl'tı t.'i.ın. a ıb zuhur etmedi~1 nden artırması 7 /2/938 tarıhıne rastlı-
u suaı 15 de yapılmak üzere mUddet on ~ temdit edilmiştir. 

c5Jh 

1 TENZİLATLI 
AYLIK SEYAHAT KARTLARI 

Üsküdar • Kadıköy ve havalisi halk tramvayları 
Türk Anonim Şirketinden: 

Tramvay şebekelerimizin i. i ve daha yukarı mıntakalan 

oturı\n ve hergün işlerine gidib gelınek mecburiyetinde 
yolculara bir kolaylık ve maddi menfaat temin etmek üzere 
aylık seyahat kartları ihdas olunmuştur. 

arasında 
bulunan 
tenzilatlı 

Birinci Mevki 2 Mıntakaya 338: 3 - 5 Mıntakaya 442 Kuruş 
İkinci Mevki 2 Mıntakaya 260: 3 - 5 Mıntakaya 338 Kuruş 

olan bu kartlar her ayın 1 - 4 üncü günleri Şirket İdare merkezile 
Kadıköy ve Üsküdar iskeleleri civarındaki Planlonluklarda satılacak 

her ayın beşinden diğer ayın dördüncü gunu akşamına kadar 
olacaktır • 

SAÇ BAKIMI 
Güzellltın en b1rlncl oartıdır. 

Kepekleri ve saç dôkülmeslnl tedavi e -

den teslrl mücerreb bir 1Hıçdır. 

Kayıb aranıyor: Romanyanın Pazar
cık kazası, Musa Bey köyünden Ali oğ· ı 
!u Haınidi arıyorum. 

Çorlu Seymen köyünden 

1 
kard~i Şevket 

Dr. HAF iZ CEMAL ı 
1 (Lokman Hekim) 

KUMRAL • SiY AH 

Ter Te yıkanmakla kat'iyyen 

çıkmaz; tabii renk veren ta· 

nınmı~ yegAne sıhhi aaç 

boy alandır. 

lNGlLlz KANZUK ECZANESi 

BEYOGLU • IST ANBUL Dahilije mütehassısı: Pazardan maada 1 
hereün <2 - I> Dtvanyolu nwnr.ra 104. n t.e- 1 

ıetonu 22398 - 21CK4 ---~'~!!!!!!!!!!!!~~!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!~~!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'! 

• 

3 
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Bayanların sıhhatleri için elzem 
en mükemmel ve sıhhi 

tuvalet bezleridir. 

iHMAL ETMEYİNİZ 
VE DERHAL 

HAKIKİVALDA 
PASTILLERİLE TEDAVİ OLUNUZ 
ÖKSÜRÜK, GRİP, BOGAZ 

HASTALIKLARINOAN SİZİ 
KORUR VE 1 EOAVİ 

EDER 

Dr. Ihsan S•ml ' 
TiFO AŞ•SI 

Tifo ve paratiro haslalıklımna tu
tulmamak için tesiri kat'ı, muafi
yeti pek emin taze aşıdır. Her ec
unede bulunur. Kutusu 45 kuruştur 

ır 
ilan Tarif em iz 

1 

Birinci •aiti/~ 4-00 kuruı 
ikinci ıah:le 25ti » 
Üçüncü eahi!e 200 )) 

Dördüncü sahile 100 )) 

lç ıahileler 60 ,. 
Son •ahile 40 » 

Muayyen bir mi.iddH zarfında fazla· 
ca mikdarda ilan yaptıracaklar ayrıca 
tenzil~tlı tar•femizdcn istifade ede. 
ceklerdir. Tam, yarım ve çeyrek sayfa 
ilanlar için a}Tl bir tarife derpi§ 
edilmiştir. 

Son Posta'nın ticari ilanlanna aid 
işler i~in şu adrPse müracaat edil. 
melidir: 

bincılık J[olleldJf Şirketi, 
hhramanzade Bau 

Ankara oaddeü 

, ... 

• 
25 ince 
20 Kahn 15 kuruştur 

Eczanelerden 1 - 12 lik amba· 

llljlannı ısrarla arayınız. 

T•klltle.rlnde11 aakınınız. 

Dr. A. K. KUTİEL 
Karaköy Topçular cad. 43 

Son Posta Matbaası 

Neşriyat Müdürü! Selim Ragıp Emeç 
S. Ragıp EMEÇ 

SABiBLEBl: A. Ekrem UŞAKLIGlL 

p lı 
GRiP, BAŞ ve DiŞ A~ 
_N_E_V_R_A_L-Ji-, _A_R_T_R_i_T-iZ-M-,--R~ 

ve bütün ağrılarını dindirir 


