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Fransızlar ve Çekler,r 
Romanyaya silöh 

sevkiyatını durdurttular 

lngiltere bir sulh 
plinı mı hazırladı? 

Planın esasları: Versailles muahedesinin 
siyasi ahkamının ilgası bir müstemlekeler 

kon/eransı toplanması 

Romanya, Alman - Rus lıarbini yakın 
gördüğü için faşist olmuş! 

Berlin - Londra - Paris ve Roma tarafından idare 
edilecek bir Avrupa direktuvan ihadası da düşünülen 

bu prejenin esaslardan biri imiş 

Almanyanın Romanyayı Alman - ltayan - Japon pakbna sokmak için teşebbüslere 
geçtiği haber veriliyor, Musolini ile Goga arasında hararetli telgraflar teati ediliyor 

S~ R~ U. Almcıa114 uaııtıdald 
11ol t1ıeriftde bvlunan ROtUnSICI'"" 
~ ve 1* devletım. mal1i111 ola" 

cukerC Jawvetlerifti göıterir 1"ırita 

Paris 3 (AA.) - İntransigeant ga
zetesinin Londra muhabiri Chamber
lain'in bir sulh planı hazırlamakta 

olduğunu bildirmektedir. Bu plan a
şağıdaki teklüleri ihtiva edecektir: 

1 - Van Zeeland tarafından ya -
pılan tedkikatm neticelerine müste
nid iktısadi bir itilaf vücude getiril-
mesL 

2 - Berlin, Londra, Roma ve Pa
ris tara"fmdan idare edilecek bir Av
rupa Direktuan ihdası. 

3 - Versailles muahedenamesi • 
nin siyasi ahkamının kat'i surette 
kaldırılması ve Milletler Cemiyeti 
paktının islahı. 

4 - Reich hükumetinin müstem
leke taleblerini tedkik etmek üzere 
bir müstemleke konferansının top -
lanması. 

S - Şimdiki halde değilse bile beş 
sene sonra, İngilterede teşkilat prog· 
ramı tatbik edildikten sonra, si18.h -
ların tahdidi. 

\... 
lngiliz başvekili Cham.berlain 

Lcındra 3 - Paristen gelen haberler 
Fransa 'ft ÇebllovUyanm Romanyaya 
yaptıklan siWl w mühimmat sevkiyatı• 
nı durdurduklarını bildirmektedir. Bu 
haberler Londrada hayretle kallllanmış
tır. Buradaki kanaat şudur ki, her hangi 
bir tıedbtr almadan evvel htdiselerin iıı
kifafını beklemek daha mantık olur. 

Bomen BqYekilinln Mqeelinf7• 

cöadenliii mekt1lb 

Müddeiumumi "bu adamın 
idamını isterim!,, dedi 

Roma 3 (A.A.) - Yeni Romanya U,.. 
vekili Goganın Mussoliniye gönderdilf. 
bir mektubda faşist İtalya için hayran • 

(DetHPM 10 unetı ıayJada) 

Kadıköy mezarlıklannda bir kadını, kafasını taşla 
ezerek öldüren Hüseyinin muhakemesi dü.ı bitti 

= Alma• a.ıkm Kadıköyünde Söğüdüçepned' Mah .. 
mud Baba mezarlığında dostu Haceri 

B •• •• k M M 1 • • d yüzünü yırtarak ve gözlerml oyarak öl-uy u ı·ııet ec ısın e Atatürkle dost devlet düren Hüseyinin Ağırcezada görülen 
muhakemesi son safhaya varmıştır. Dün-

M reisleri arasın C 8 .kil celsede müddeiumuml muavini Sa -
Yardımcı muallimler ve Fenerler idaresine verilecek teati edilen telgraflar dun mütaleasını serdetmiı ve hülisatan 
tazm · t h kk d l ld M •f şunları söylemiştir: ına a 10 a münakaşa ar O u, aarı ve Ankara, 3 (Hususi) - Yeni se • - Suçlu Hüseyin, dostu Haceri para -

Maliye Vekilleri izahat verdiler ne mun .. .ebetile Cumhur Başkanı sına tamaan, öldürmek suçundan mah -
- Atatürk'le Çekoslovakya Cumhur • kememize sevkedilmiştir. Hüseyinin ar-

.. Ankara 3 )A.A.) - B. M. Meclisi bu-r son hesabına aid mü ta bant beyanname- reisi Denet, Romanya Kralı Karol, kadaşları ve amirlerinden izinsiz sık 11k 
run Fikret Sılayın riyasetinde toplan - sinin divanı muhasebat riyaseti ~.~ere- Yunaa Kralı Jorj, Bulgar Krala vazifesinden kaçtığı ve umumt kadınlar-
nuştır. . sile 1933 yılı hazine son hesabı kat ısı hak Boris ve Yugoslav Kral Naibi Prens la düşüp kalktığı için, çalıştığı yerde fe-

Meclisde, Gümrük ve İnhisarlar Ve - kmdaki kanun liyihası, Türkiye - Sov - Paul anwnda çok hararetli tebrik na bir nam bırakmıştır. Hidiseye tekad-

' t 

Ületl memurları kanwı liyihasile, diva • yetler Birliği arasında mün'akid ticaret telıraflan teati edilmittir. düm eden günlerde suçlu para aıkıntw 
111 

r_nuhasebat kanununun 723 üncü mad- ve 8e'yrisefain muahedenamesinin muhte- (Devamı 2 inci sayfada.) S.çlu Htlseılfa 
desınin tefsiri hakkındaki tezkeresin!n lif müddetler için muteber olmak Ozere .:;=====::::=====::::!--~==:.:..:::.:::=:_--~---.:=:.:~::----

f:;;er~:::~~~~·=.~·~~Al~!!':~ -11ıın:b::d~ru:.v:~:.ı;w ıs - İstanbulda dün küfelerle balık tutuldu 
Mısırda vahim hadiseler 

K ahirede talebe kral,eyalet!erde halk Nahas Pş. lehinde 
nümayişler yaptı. 45 kişi yaralandı. Yeni Başvekil 

Nezaretlerdeki birçok yükse~ memurları azletti 

Kcıhirede Abidin .sarayının önünde k1'al lehinde tezahürat yap&" 'talebeler 

1'uaa ıo ucu~> 

lstavrid,lüfer ve palamut sürüleri karaya vurdular,rıhtımları dolduran acemi balıkçılar 
arasında kuş4ğını çözüp ekmek sepetine bağlıyarak denize sallıyanlar da vardı 

JWıtıwıla.nt& tlfiRW ftd 

Havaların mfisaadesizlittndea dolayı den itibaıen palamut külliyetli m.ikdarda [.raya kadar toptan olarak satılmıf, hayl 
hemen bir aydır palamut balıjı tutula - tutulmata baılanm'ftır. Evvelki gün Sa. d • müşteri bulmuştur. Dün de Dalıkha • 
mamaktaydı. Bundan dolayı da, pala.mut ilkhaneye gelen 15,000 çift kadar p.ı !a - neye kuıliyetli mikdarda palamut gelmit-
1iaıl&n haJU Jilbelmilti. Evvel.ti IÜA • aı&. ç.iN 1 lmruftuı yedi kuru, otuz pa- tir. 'Devamı 10 uncu IG'Jlfada) 



2 Sayfa ,-
Her gün 
----

Üniversitede 
Yapılacak yenilikler 

- Yazan: Muhittin Birsen 
ftDDft niversite Rektörü Bay Ce • 
\b:/J mil Bilsel'in geçenlerde gaze -

temizde nqredilen sözlerini oku • 
yanlar, şüphesiz memnun olmU§ • 
lardır; devlet Universiteye yeni tah
sisat vermeği kabul etmft, Üntversitl> de 
bu paralan bir takını hayırlı tesislere 
sarfetmeği kararlaştırmıştır. Ayni zaı

manda, gene Cemil Bilsel'in sözlerindi$ 
öğreniyoruz ki Üniversite ilim persone
linin aylıklarına zamlar da yapılacnL."tır. 

Bütün bunlar iyi §eylerdir. Muharrirl
mizle yaptığı hasbıhal esnasında söyle
diklerinden anladığımıza göre Bay Ce
mil Bilsel Ankaradan pek memnun cıla
rak avdet etmiştir. Memnuniyetinin bir 
kısmı Universiteye verilen tahsisa+tan, 
diğer bir kısmı da, yapılacak ıslaha~ ge
ne kendisinin riyaset etmesi alakndar 
devlet adamlarımızca matlub ve m;me-

1 
zem olduğunu görmesinden ileri gcHyor. 

Hayatta herkesin her şeyden memnun ! 
olması, bizatihi güzel ve feyizli bi::.- şey .. 
dir. Bundan dolayı Bay Cemil Rilsel'i 
tebrik ederim. - İnşallah, bir gün gelir, 
biz de Üniversitede yapılacnk ıslahattan 
dolayı memnun olur ve fer:ıh duyarı7.! • 
Muhterem profesör, bu memnunfy('tini 
izhar ederken bu ıslahat vesilesile bir a
ralık bir de ziyafet tertib etmek ve buna, 
kendisini tenkid edenleri de davet eyle
mek fikrinde olduğunu dahi söylemiştir. 
Anladığıma göre bu ziyafete çağırılmak 
talihi bana da nasib olacak ve ben de, bu 
suretle, Üniversiteye gelen nimetten. hiç 
olmazsa birkaç lokma ile, hissemi almış 
bulunacağım. Buna fimdiden sevinebili-
rim. 

* Açıkça söylemek isterim ki Üniversite 

SON POSTA 

Resimli Makale: X VarlıJ;ı b ç n orak X 
İkinciknnun 4 4 

Sözün Kısası 

Yazı Çok Olduğu ~ 

Bugün Konamculı 

~============----=-::;;;ı' 
Müddeiumumi "811 
adamın idamını 
. . ' d d. ısterım.,, e ı 

(Bll§taTafı 1 inci ıayfada) 

çekmekte ve dostu Şerif eden para isltr, 
mekteymiş.. Bu sebebden, parası oldı.l 
ğunu işittiği Hacerle münasebet pey~~ 
miş ve Şeıifezı!n rnümanaatıria ra~ 
bu munanebcUnde ısrar etmiştir. na~ 
gecesi Şerife ile Kuşdili çayırında ~~ı~ 
!erken, uzaktan Cideli Haceri gönnuŞ 
Şerif eye: 1"' 

Insanın en büyük düşmanı sinirdir, bir scneae başarılan 
:şi bır saniye içinde bozar, hazan bütün bir hayata malolur, 
serveti batırır, mevkii sarsar, dostluğu kırar, bir ölüm orağı 
gibidir. Önüne çıkan her varlığı biçip geçer. 

kit elinıızae değildir, fakat zarar vermesinin önüne geçmek 
daiıwl mümkündür: Sinirlenmiye başladığınız zaman tek 
kelime söylemeyıniz, tek hareket yapmayınız, derhal birnz 
yürüyünüz, biraz hava alınız, biraz da kendinizi karşınızda
kinin ·ıerine koyarak düşününüz. 

- Birinden alacağım var.. Sen 
bekle, sonra buluşuruz, diyerek ayrıl~ 
tır. Sonra, Hacerle buluşmuşlar ve b~141 
likte Mahmud Baba mezarlığına gitfl"' 

lerdir. Burada, Hace~e .yakında v~zife~ 
sinden ayrılacağını soyliyerrek, elbıse 
mak için para istemiştir. Hacer, bu psr' 

Herkes sinirlerine haklın olamaz, hiddeti yenmek her va-
yı Şerifeye yedireceğini düşünerek. ~ 
seyine parası olmadığını söylemiştir. 
sebebden aralannda münazaa çıknrsJı (_s_o_z __ A_R_A_S_O _N __ D_A_) 

/ngilterede sedyeli 
Bir düğün alayı 

kavga etmiye başlamışlardır. Onu öld~ 
meden parasını alamıyarağını anlı) t 
Hüseyin, Hacerin bir mezarın toprağı 

zerine başını dayamış, kafasına bütll 
şiddetile bir ucu sivri bir taşı indirtllif ... -

~-------------------------· 
HE GüN BiR FIKRA 

Şatranç oynarken 
Uykuya dalan oyuncu 

O tir. Hacetin bu darbe ile başı toprağa f 
yun mülmüş ve kafa kemiği çatlamıştır.~~ Vç çocuğu olan muha1TiT aTkadaş- v 

Zardan biri anlattı: kat, gözlerini yalnız para hırsı ve !-' 
_ Evvelki gün, dedi, benim küçük- bürüyen suçlu bir aleti katıa ile 8 

Zer bir oyun oynuyOTlardı. Ben de on- kuvvetle suratına, başına kemiklerini ' 
lan seyrettim. Büyükleri: zecek, kıracak şekilde vurmağa başıarııl 

- Askerlik oynıyalım, dedi, ben tır. Yüzünde büyük yaralar açmış, g<I 
Japon olacağım.. sünü yaralamış ve kadının sağ gözünii O' 

Ortancaya dondü: yarak, onu canavarcasına öldürmüşt6tı 
- Sen de Çinli ol. Cinayetten sonra tekrar Şerife ile bul; 
En küçükleri, hastaydı, yatakta ya- .şarak cPapazın bağı. denilen Y' 

hakkında yazdıklarımla ye yaptığım ten
kidlerle, ben münhasıran ve doğrudan 
doğruya Cemil Bilsel'e hitab ebnedim. 
Maksadım bir derdi deşmek ve bir vahıa
yı izah etmekti. Çok iyi bilirim ki Üni
versitenin teşrih ettiğim derdlerinden 
münhasıran Cemil Bilsel mt!s'ul d~ğ:ldir. 
Üniversitenin derdi bütün memleketin 
derdidir ve bu da bize bütün bir inkişaf 
ve tekfunül tarihimizin yadikarıdır. Kök
leri bu kadar derinde olan bir hasta?ık-

İngillerede sedye taknru zabitlerin

den biri evlenmi.ş. Kansile kiliseden 

çıkınca, arkadaşları hem gelini, hem de l 

kendisini sedyelere koyarak evlerine 

tıyOTdu, kımıldanacak hali yoktu. Fa- gitmişler, orada koynundan çıknrdıf 
kat çocukluk bu ya ... Oynamak isti- cinayet aletinin kanlannı otlarla tt' 
yordu. Yattığı yerden BOTdu. rnizle.miş ve aldığı paralardan bozuı; 

- Ya ben ne olacağım! luk olan bir lirayı Şerif eye vennİŞ~ 
Büyük uzun boylu di4-ünmeden ce- Sabahleyin de saat 5 de mezarlığın °_. 

vab verdi: rrl' 
nünden geçerken, Hacerin cesedini ) tan dolayı yalnız Cemil Bilsel'i rrPs'ul kadar götürmüşlerdir. - Milletler Cemiyeti! ~dan Şerifeye göstermiş ve Şerifeye: 

tutmak büyük bir haksızlık olurdu O, ~ Jfo 1 
talebesile ve hocasile büti.in Ünh·e,sitc- lngı'lterede yeni bir evlenme Kocasını 15 sene sonr.o . dir elim. R e - Sakın kimseye bir şey söy1eme. 

" Iptila fena şey vess er n - miştir. 
nin ve hattA bütün memleketin mcs'uli- Öpebilecek kadın ye olursa olsun bir şeye düşkün olmak, ·cJ' 
yetlerini kucaklıyan bir derddir. kanunu insanda ne irade, ne de düşünee bırak- Bütün bunlarla ve dinlenilen şa'll~ 

Pekala bilirim ki Cemil Bilsel Ün~ver- İngiliz meb"uslanndan, muharrir, , Varşovada bir hizmetçi kadın 1952 mıyor. Resmim.izde gördüğünüz gibi lerin şahadetile suç sabit olmuştur. et 
sitenin rektörü değil, direktörüdür. Ef.er mizahcı Herbert'in Avam Kamarasın - senesinin 8 Birinciteşrininden evvel ko ! meraklı şatranç oyuncularından biri ar gibi canavarca bir his ve diğer bir , 
'ttniversitenin her tarafı şağlam olup ta dan geçirmeğe muvaffak olduğu bir ka casını öpemiye~ktir. . . kadaşının bir taşını sürmesini be~ler • rüm işlemek için irtikab olunan ci~s·d 
yalnız Cemil Bilse} kusurlu buluııs'lydı, nuna göre, yeni evlenme kanunu mer'i-ı Bunun sebebı şudur: Bu hızmetçı ka ken, uykuya dalmıştır. Buna ragm~n yetlerde kanunun 450 inci maddesıtl' 
şimdiye kadar Universitede tek bir hoca yete girdiği tarihten itibaren, evlenen d~nın on beş seneye 1?.a?~um .ol_:ıp ha- gene kafasından, onun oyununu geçır- 3 üncü ve 7 inci bendleri, ölüm cc:sd' 
olsun çıkar - hem de içlerinde hayat der- herhangi bir çift, en aşağı üç sene müd- pıshaneye atılan ~evgıl~ı ile ~~an - mektedir. smı tayin eder. Hüseyin de bu şel<~.' 
dile mallıl olmıyan ne kadar ze:nginlcri . mış olmasıdır. Hizmetçı, sevgılısı mah- -------- hareket etmiştir. Bu cezasını başile ~ 
var! - ve cBen rektörlü değil, dir~ktör!ü detle evli kalmaya mecbur tutulmakta- kiım olarak hapishaneye götürüleceği Ox/ ord Üniversitesine demesi lazımdır. Asılmasına karar v 
bir Üniversitede, ilkmekteb hocaS! gibi, dır. zaman memurlann huzuruna çıkarak b rilmesini istiyorum. 
profesörlük edemem!> diye bir istifana- Bununla beraber, taraflar arasında sevgilisile nikahlanmasına müsaade e- yapılan bir te errü Müddeiumwni mütalcasını biti!' 
me yazardı. Kimse böyle bir şey yapma- eziyete, i.şkenceye varan haller vukua dilmesini rica etmiş ve nikahlandıktan İngiliz zenginlerinden Lord Norfild mişti. Suçlu ise mütaleayı sonuna "1 
tnış olduğuna göre muhterem 'ttniversite gelirse, bu üç senelik müddet içinde de sonra on beş sene müddetle kocasını Oxford üniversitesine teberrü ettiği dar hareketsiz dinlemiş ve son taleb ıc" 
Rektörü bu memleketin bugünkü içtimai boşanma temin edilebilecektir. bekliyeceğini taahhüd eylemişti. 2,000,000 İngiliz lirasından baş. ka bu şısında 50;:...~ kanlılıgınw ı muhafaza ; 
seviyesine göre, vazifesini gayet doğru İn 6"4A 

Yapan bl·r m· san olmuc:tur. Bundan dola- b b 1 i . d h .,., . ·ı . defa ı 68,000 giliz lirası daha hediye miştir. 
:t lacak bir takım işler vardır. Aca :ı un- bir hayat nizamı çın e er umversı enın ·· k'Tb. · 

yı' mu··nhasıran Cemı·1 Bı'lsel'e atf.,dı·ıe- bü - 1... h ld w • b' b. h- · t t b etmiştir. Universite umum a ı ının Reis Refik Omayın .kendisine: • lar da yapılacak mı? Acaba, ··ıun ı.r.ı mu taç o ugu nıs ı ır urrıye e e- W• •• Lo d N , 
k h . b' b • k b k .,., l resmen tebliğ ettigıne gore r or • B. d. w. ? di s0t ce ıç ır ususı a ahat yo tur. uni- ilim heyetinin hayatlarını yalnız Univer- raber girecek mi? Yapılacak ıs ahatın ve fild bu ikinci teberrüünü Cenubi Afri- - ır ıyecegın var mı... ye . ı' 

versite manen, eski cMektebi Tıbbiye> ve siteye hasretmeleri işi de temin edilecek bu ıslahat uğurunda sarfedilecek parala- ması üzlrine ancak haekete gelebıl 
cMektebi Hukuk:. ruh ve nizamı içinde- mı'?. Yoksa, eskı'den oldu~u gı'bi. herkes. nn talihi, büyu0'k bir nisbette, bir de bu ka, Avustralya ve Yeni Zeland'dan ge H.. · 

6 
lecek ve tıb tahsil edecek talebenin tat useyın: dir; bundan da bir türlü kurtu1arr.ıyor. bu defa genişlemiş olan aylığını alıp gene suale verilecek cevaba bağlıdır. Eğer bu _ Yok, yok .. demiştir. 

Hadise budur ı ı d ·· be b. b w · min ve terfihine hasredilmesini ve ora-. Üniversite haicindek.i işi ve güci e me§- sua e e mus t ır ceva vermege ım- ben işlemedim .. <;!inayet 
Ben bu hadiseyi teşrih etmek istedim gul olmakta gene devam eyliyecek mi? kan olursa Cemil Bilseı•;n ismi ilim !ardan tıb tahsili arzusunda bulunan • 

Bu cinaY~ 
olduğu g 

ve yazdıklarımda tamam,,,_n gavrı· şahsı' .,., ld b. ın· i ··kr 1 k d d'l }ara kolaylık gösterilmesi içın· teberrü ben vazifedeydim. 
J Eğer universitede birinci şeki e ır tar ım ze gene şu an a .. ay e ı e- dB -

oldum. Eğer, bir memleket meselnsıııin nizam hakim olacaksa, eğer Bay Cemil cektir. Aksi takdirde, Universite etmiştir. Suçlu mahkemeye vediği bi isti. il 
çok samimi bir duygu ile teşrihi esnasır- B'lsel bu nizamı kurarsa kendisini en ev- tarihi Bay Bilsel'i hatırladığı zamarı, İngiliz zengini, son yaptığı seyahat- da dostu Şeifenin muğber olduğu 1~ 
da, farkında olmıyarak, muhterem lJJ"O- vel alkışlıyacak ben olacağıın. B'Jllda onu da ötekilerin yanına koyacak ve te uğradığı Cenubi Afrika, Avustralya kendisine iftira ettiğini, hadiseyle 
fesörü hususi surette rencide edecek şey- muvaffak olduğu takdirde Türkiyenın ckendisi bir Üniversite Tektörü değil, ve Yeni Zeland'ın büyük merkezle - alakası olmadığmı beyan etmektedir·. 
ler de yazm~m - ziyafet masasında da- ilim tarihi, onun ismini ebediyen hür- elinde bir sopası eksik olan bir ortamek- rinde mütehassıs tıb alimlerinin kafi Muhakeme, karar tefhimi için, bil 
ha dost karşılaşmak için! - kusurumun metle yadeder. Aksi takdirde, yani her teb direktörüydü!:. diyecektir. derecede olmadığını görmesi üzerine başka güne bırakılmıştır 
affı'ni dı·len·m. t .,., · · d 1 ğ d b ı.. b.. ı b. tebe "d b lurunuştur · ·--"' şey gene eskisi gibi devam edip gi+tiği şte, unıversıte e yapı aca ın an a·ı- oy e ır rru e u . * halde, bütün sarfedilen paraların berha· sedilen yeni ıslahat - kaçıncı olduğunu Bu teberrü üzerine o mahallerin a- T A K V İ M 

Gelelim, ıslahat bahsine. Eğer bu ısla- va olduğunu bir müddet sonra bu sütun- bilmeği Allaha bırakalım! - ancak bu esas halisinden bulunan doktorlardan hir 
hat, muhtelü fakültelerde bir takım t+'u- 'arda kaydetmek zaruri olacaktır. şartlar içinde müessir olabilir. Dikkat kısmı Oxford'da asistan olarak istih • 

k ve tetebbü müesseseleri kurmakt.ırt, b b k d b '-h t ·ı b. edilecek bir iki =rt daha vardır ki onu dam edı'lı'p ı·lim tecrübelerini arttırdık-Diğer ir a ırn an, u ısw a ı e ır- r-
laboratuvarlar ve enstitüler tesis etmek- n d ,,_.1 da bir başka yazıma bırakacag"ım. ,~an sonra memleketlenn· e do··necekler -Jikle acaba universiteye - çok egı : - .ı 
t Tl ibaretse bu uğurda sarfc>dilecelr ra- biraz olsun ilim demokrasisi, dc>mokratik Muhittin Birgen dir. 
.. ardan hiçbir zarar gelmez. Fakat. bun-

lardan azami derecede istifade etmeğca 
gelince, iş değişir. Bunları kullanacak ve 
idare edecek insanların, vazifelerini tam 
yapmaları lazımdır. 

Bay Re'dörden öğrendiğ!mize g5-:-e i~ 
yalnı .. , laboratuvarlar ve enstitüler kur. 
makla kalmıyacak, profesörlc.rin, d:>ç(•nt
l<'rin 've asistanların maaşlarına da zam-

lar yapılacaktır. Bunların da iyi şeyler ol
duğunda şübhe yoktur. Ancak, bu para
ların hcdPr olup gitmemesi için de yapı-

r 
İSTER iNAN, İSTER İNANMA! 

1 Dün İstanbul gazetelerinden birinde hususi muhabirinin 

Lcndradan çektiği kaydı ile uzun bir telgraf çı"ktı. Kelime-

bulunan muhabirlerinden gelme diğer telgrafları da hesab 
ettik. Yekun 500 lirayı buldu. Halbuki bu muhterem arka
daşımıza dün A vrupadan bir tek meteliklik bi!e telgraf gel

lcrinı saydık, hesabını yaptık, bizim paramızla 120 lira tut- memişti, biz bildiğimiz, içinde bulunduğumuz için vaziyetin 

~u. Muhterem arkadai~T A;~•nın r~ ;.--·~:rindi s böt~l~ğuna t~'Y;'~ ~t : tyucu sen: Jı 
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_r Bu Sabahki J 
[1- Gazetelerde J 

Gördüğümüz Fikirler _ 

lngi terenin harici siyasetiiıde 
Cumhuriyet - Yunus Nndl bugünkü baş

m:ıkalesinl '.M,ısınn geçirmekte olduğu buh
rana tahsis etml.ştlr. Başmakalede Vefd fır

kasının kuvvetll bl.r parti olmakla beraber 
kendisinden beklenen feraseti gösteremedi -
ğinl, son ihtnfı.fı do. Vefd fırkasının Nnhas 
paşa tarw!ootln.rmın çıkardığını ynzmakta 
Ye~ll gömleklilerin dağıtılmasının isabet ol
duğunu, Vetd fırkasının artık eski 1Ubıı.rını 

bıılamıyacağını yazmıı.ktadır. 

• Nalıas Paşa 
kabinesinden sonra 
Meb 'usan Meclisi de 
talil edildi eğişik ik mi oluyor? 

Vıızan: Selim Ra'"' Em~ 
l'F:!:!. enç Mısır kralı Faruk ile par

~ lamentoda büyük bir ekseri

yete dayanan Vefd fırkası arasında çıkan 
noktai nazar ihtilafı, Nahas Paşa kabine
sinin azlini intaç ettiği gibi Mısır parla
mentosunun da bir ay müddetle talikı 
kararının verilmesine sebeb olmuştur. 

Kral ile Vefdin arasını açan şey, Mısır 
ekseriyet fırkasının bütün meşruti sala
hiyetleri nefsinde toplamak suretile kra
la, sadece münhasıran temsili bir vazife 
bırakmak meselesi olmuştu!". Vefd fırka
sı bu suretle hareket ederken Mısır ana
yasasının şayanı dikkat olan bir nokta
sını ihmal eder gıbi olmuştur. Bu nokta, 

yerli, yabancı, bütün Mısır sekcnesinin 
hürriyetini korumak noktasıdır ki kral 
Faruk, Vefd fırkasını buna riayetsizlık
le ilham etmiştir. Çünkü Nahas Pa"?a ka
binesi iktidar mevkiinc gelirken, çok dar 
bir fırkacılık zihnıyeli ile harekete geç
miş ve Vefde muhalif olan kınıseleri, ga
zetecileri tevkif ettirdiğı gıbi bnzı bitc..:r:ıf 

olanlar hnkkındn dahi takibat icrasında=ı 

lnJiliz gazetc!eri, hükumetin bugünkü har ici siyase tini tenkid ve lngiliz 
har.ciyesinde yapılan miıhiın bir ta .. ini, tensikatın mukaddemesi addediyorler 

~ 

Tan - Ahmed Emin Yalman Kış yardımı 
başlıklı makalesinde kış giınlerl yersiz, 
yurdsuz, çırıl çıplak, aç kalan scflllerden 
bahsederek memleketimizde 1ctlmo.l korun-

Londra 3 (Hususi) - Hariciye Na • lerinin faydalı bir şekil alabilınesi için tın bir mukaddemesi olarak telakki e- m$ ve yardım teşkilatı yapılıncaya kadar bu 
zın Eden, bir müddet istirahat etmek zamana ve tecrübeye ihtiyaç vardır. diyor ve diyor ki: boşluğu doldurmak için hayır sahlblerinln 
Üzere bugün Cenubi Fransaya hareket Bugünkü şartlar içinde İngiltere için «Hariciye nezaretinin çarkları eski· lş blrll~i etmelerlne thtlyac olduğunu, bu ı..~ 
etmiştir. her zamandan ziyade lıayati bir mese- miştir ve müessir bir tarzda artık işle- Kızılayın önayak olması llzımgeldlğinl yaz-

Eden, kanunusaninin 1 6 ına kadar le halini alan harici siyasette böyle bir mez olmuştur.» maktadır. 
Fransada kaldıktan sonra Cenevreye tayı·n tamamile yerinde. İngilterenin Daily Mail gazetesi Van Sittart'ın """""" Kurun - Asım Us. Kan gütme kanununun 
gidere~, Milletler Cemiyeti toplantı _ girişmiş bulunduğu silahlanma, bey - bu vazifesinin m uvakkat olduğunu ve tatbik mevkllne girmesi münasebetlle yıız _ 
sıruia Ingiltereyi temsil edecektir . nelmilel vaziyetin nezaketine bir de - kendisinin Amerika büyük elçiliğine dığı ba°'Şmakalede kan gütmenin neden mey-

İngiliz han·cı·yesm· deki tayın· ve lildir.-. tayin edileceğini yazmaktadır. dana çıkmış olduğunu ve zincirleme ~kilde 
Oh t · d .. ı güya hak yerini bulsun diye bu yüzden bir 

İngiliz gazeteleri Daily Telegraph gazetesi Van Sit - Hse:~er gaze esı. de şoby et y~zıy~kr~ çok insanların öldürüldüğunü anlattıktan 
tart'ın başlıca vazüesinin imparator - . _. « a:ıcıye nezaretın ~· ~. ay.ın, 1 ~ svnra suçluya ceza. vermek iolnln Cumhurl-

Londra 3 (A.A.) - Hariciye neza - 1 k .. d f a komitesinin ve onun bir lıgın hır başlangıcıdır. Ingılız sıyaseti yet mahkem,.Jertne bırakılmasının çok ısa-
reti genel sekreteri Van Sittart'ın bu u m~ a a . .. 1 . hakikatı pek ağır anlamıştır. Beyne! - beUi bir iş olduğunu yazmaktadır. 
kere ihdas olunan diplomatik baş mü- çok talı komısyonlannın mhuz~ere erı- milel münasebetler ancak bir İngiliz • 
Şa . l.w. bah d ne ış· tirak e tmek ve keza arıc ye n e - Al l 'l d- 1 b"l' vır ıgıne tayinini m evzuu se en 1 man an aşması e uze e ı ır.» 
Times gazetesi diyor ki: zaretile dominyonlann nazır an ara - Poeple gazetesi Van Sittart'ın Ber -

•Her şeyden evvel bir tecrübe ya - sındaki toplantılarda bulunmak olaca- lin, Paris ve Rornada ziyaretler yapa
pılmak isteniyor. Yeni müşavir bir ta- ğmı, yazmaktadır. cağı ve sulh lehinde büyük bir İngiliz 
raftan hariciye nazırile ve diğer taraf- Daily Herald, bunu hariciye nezare- taarruzu hazırlayacağını kaydeyle • 
tan hariciye crkfınile olan münasebet- ti mekanizmasında yapılacak tensika - rnektedir. 

~·sa·ri .. i"Bh.ii·k·e·· .... b ... ş.ööster·iy·ö·rı·······o;~~·ffd; .. r~~i .. 
•• hır kamyon 

Memleketin her 
yanrnda karakış 
hüküm sürüyor 

çekinmemıştır. Mısır sarayı, işte Nahas 

' Beyazları Asyadan 
tamamen atacağız! ,, 

kazası oldu 
Bir kişi öldü, iki yaralı, 

bir de kayıb var 

Artık kış, ~mile bastırmış gö • Paşa kabinesinin bu harekPt\ndm ist fa 
rünmektedir. Istanbulda ve yurdun di- 1 de etmiş ve onu, meşruti esas ara riay •t 
ğer yerlerınde hava umumiyetle fazla etmemek ve binnetice bir kı~ım Mısır 
bulutludur, şiddetli soğuklar hüküm 1 yurddaşlannın hürriyetlerini ayaklar al
sürmekte ve kfır yağmaktadır. tına almakla ıtham etmiş ve bu esbabı 

Karadeniz ve Ege denizinde şiddet- mucibe ile de kabıneyi azletmiştir. Bu 
1i bir şimal rüzgarı esmektedir. Bilhas- şerait dahilinde rnebusan meclısinin ça
sa Trabzon taraflarında deniz pek coş· lışmaya devam etmesi mümkün dcğildı. 

Denizli, (H usust) - Burada, yılba- 1 kundur. Marmara havzası da tamamile Nitekim, anayasanın bir maddesine da
şı gecesi bir kam yon kazası olmuş, bir kapalı ve tipili geçmektedir. Bundan yanarak mezkur meclis te bir ay miidJapon Dahiliye Nazırı ilave ediyor: .. Dünya tarihinde 

b üyük akisler bırakacak hadiseler karşısındayız!,, kişi ölmüş, iki kişi yaralanmış, bir kişi dolayı evvelki gün İmroza giderken ge 
de kaybolmuştur. Vak'a şudur: riye dönen Tayyar vapuru dün de ha detle kapatılmıştır. Yeni kabıne ıreı!i 

Mehmed Mahmud Paşa, her ne kadar bu 
kararın bir fesih karan olmadığını beynn 
ediyorsa da, artık eski meclısin tekrlr 
toplanması beklenemez. Bundan sonra!n, 

yeni intihabata gitmek olur. Nitekim, er
geç ahvalin bu şekilde tecPJh edeceğinı 
anlıyan fırkaların, daha şiındıden hazır
lıklarına başladıklarına dair haberler 
geliyor. Bunlar, umumiyetle Vefd fırka
sına muhalif oldukları için, intihabatın 

onun zararına olarak birkaç sandalye te
min etmeyi dahi kar sayıyorlar. 

Japon ordusu Şang1ıay sokakla 
ruıda zafer Tesmi geçidi ycıpıyor 

Tokyo 3 (A.A.) - Kaizo isimli siyasi 
mecmua, dahiliye nazırı amirnl Suetsuou 
ile yapılan bir mülakatı neşretmektedir. 

Japonyanın Uzakşarktaki rnaksadları
tu a~ıkça izah eden nazır, Çin ile Mançuko 
ve J:ponyanın ideolojik bir siyasi ve ik
tısadı blok teşkil etmeleri lazım geldiği 
noktasında ısrar etmiştir. 
B~y~zlann Asyadan çıkarılması ihti -

malını derpiş eden nazır bundan sonra 
demiştir ki: 

~Hali hazırda dünya tarihinde büyük 
a sler bırakacak olan hadiseler karşı -
smdayız. Bu hadiselerin nasıl bir sür'atle 
seyredeceğini hiç kimse tahmin edemez. 
Şuna kaniim ki sarı ırk, Cenabı Hakkın 
kendisine nasib etmiş olduğu saadet his
sesinden mütena'im olacak ve beyazların 
hegemonyasının sona ermesi, Avrupa
lılarla Amerikalıların mütemadiyen bah
setmekte oldukları adalet ve insaniyet 
devrini hakikaten açacaktır. 
Şu nokta üzc>rinde ısrar etmekten kork

muyorum ve icabında bütün dünya mü
vacehesinde ısrar edeceğim: 

Beyazların san ırkların bovunlarında
ki boyundurukları, ortadarı kalkmalıdı r. 
Tabii istihliısın sür'atle tahakkuku u -. ' 
mumı bir iştiale bais olacaktıı. Fakat ivi-
ce bilmeliyiz ki ittihaz ~doceğimiz irtl -
Yati t<>dbir1er her ne olursa olsun netice . ' , 
aynı olacaktır: Umumi bir iştial... ~ 

Muharebe vaziyeti 
. Changhni 3 (A.A.) - Japon kuvvetle

r~.' _Tie.ntsin-Pukow demiryolu boyunca 
&ur atle ilerlemeğe devam etmektedirler. 
Japonların mühim olan vakı.n hedt>fleri 
Yenchow'dur. O noktada siddetli muha ~ 
rebeler cereyan etmektcdlr. 

Çinlilere göre 
Hankow 3 (A.A.) - Bir Çin membaı!.1.

dan gelen telgraflara görP, Çin gcnerp.li 
Changfahl:wei'in kunıandasındaki kıt'a -
lar, Hangkow istik::ımetindc muzaffera
ne ıll'rlemektedır. 

Bu _gencra'in p·c;..ı .. kuv\'etleri, Hang
kow ıstasyonu yakıninde bir noktayı iş
gal etmişlerdir. 

Maresrıl C'an - Fay • Şek haricden 
. bir ~ unlır'l ını bekliyor? 

Parı 3 - Çin 1 arbinden bahsedm Le 
Temp gazetesi r vor ki: 

Jap ya tarafı dun yapılmıs olan ve 
y, pı,ması muhtr l bul nan tekl"fler
d:n müstakil olar 1• Tchang Kaichcık, ya 
duŞ!ru nı Çin içle ıne çek<>rck onu yıp _ 
randırmak ve bitkin bir hale getirmek 

suretile muvaffakiyetle mukavemeti tem Şoför Mustafa Ali, Tavasdan Deniz-
1
reket edememiştir. Karadenize de kil -

dide kifayet edecek askeri vasıtalara ma- liye getirmek üzere kamyonuna, biri çük vapurlar çıkamamaktadır. Trab -
lik bulunduğundan ve yahud yeni bir ta- kadın olmak üzere beş müşteri almış, 1 zandan kalkan Ege vapurunun bugün 
kını hadiseler zuhuru üzerine hariçden 'favastan ayrıldıktan sonra, kamyonun 

1 
gelmesi beklenmektedir. 

kendisine bir müzaheret yapılmasını he- idaresini kardeşine bırakmış, kendisi ı Arloıı vapurunun vaziyeti 
saba katmakta olduğundan dolayı mu - de, sarhoş olduğu halde, müşterilerin 1 Çanakkalede Galata feneri civarın-
harebeye devama azmetmiş görünmekte- yanına oturmuştur. Kamyon, yolun 12 da karaya düşen İngiliz bandıralı Ar -
dir. inci ve 1 3 üncü kilometreleri arasında, lon vapurunun vaziyeti tehlikeli görül-

Çinliler iki J apon tayyaresini 
tahrib ettiler 

Changhai 3 (A.A.) - Çin tayyareleri 
dün öğleden sonra Nankin hava meyda
nında duran iki Japon bombardıman tay
yaresini tahrib etmişlerdir. Bu akın, 
Changhni Japon mahfelleri tarafından te 
yid edilmektedir. Çin hücumu, Japon -
ları gafil avlamıştır. 

Şeytanderesi demlen bir derenin uçu - düğünden acentası, geminin kurtarılma 
rumundan aşağı uçmuş ve parçalan - sı için Türk gemi kurtarma şirketine 
n:ıştır. Şoför Mustafa Alinin kardeşi 1 müracaat etmiş ve açık mukavele dün 
ölmüş, diğerleri, ikisi ağırca olmak üze· imzalanmıştır. 
re yaralanmışlardır. Bir kişi de kayıp- Bu gemi, 6 bin tonluktur. Köstence- Umumıyetle bu gibi ahvalde Kahire-
tır. den benzin alınış, Palarmoya giderken nin halk tezahüratına sahn"' olmasına a-

Hadiseye miiddeiumumilik ve zabı- karaya oturmuştur. Gemi, kara üzerine lışan ve siyasi barometreniıı temevvık-
ta vaz'ıyed etmiştir. Kaza yerinde ya • yarım metre kadar çıkmıştır. lerinden anlıyanlar, bu defa vaz·yf'tın 
pılan tedkiklerde, bir de kırılmış rakı Harnret dere<'.esi sükunetle geçmesini, bir parç:ı da Vefdın 

Çin tayyareleri bombalarını attıktan 
sonra Japon tayyarelerinin havalanıp 

kendilerini takib etmesine vakit bırak -
madan gözden kaybolmuşlardır. 

binliği bulunmuştur ki, bundan da, ha- Dün İstanbulda hararet derecesi en aleyhine tefsir etmekted1rler. Çünkü 
disenin sarhoşluk ve tedbirsizlikle ala-ı rvık sıfırın üstünde 1 9 en az sıfınn al- Vefd, eskiye nisbetle bir kısım halkın te-

... !J- , ' 

kası oldugu anlaşılmaktadır. tında 4 kaydedilmiştir. Rüzgar şimal • veccühünü zayi etmişe benziyor 

l.I f -- .- . den saniyede 8 - 9 metre sür'atle es - Buna mukabil, halk ta, g nç krala k r-

Japon işgalindeki topraklara gelen 
Çin mültecileri 

rı Q ay seçzmz miştir. şı, belki de gençliğinin uyandırdıgı bir 

A ~ ~ . Memlekette kış ve kar intıba olmak üzere, umumi bır teveccüh 

Changhai 3 (A.A .} - 50,000 Çinli mül
teci, J apon işgali altında bulunan araziye 
girmek üzere Changhai imtiyaz mıntaka

sının garb hududunu geçmişlerdir. Bu 
mıntakaya girmek, bu sabahtanberi ser -

7lJ esznde geni Çorlu, Kocaeli, Eskişehir, Sivas mm sezilmektedir. Bundan dolayıdır ki Sa-

B 
• takalarında kar yağmaktadır. ray - VPfd ihtilılfında halkın depreşme-
17 manevra Çnnakkal~de evleri su bastı den hareketsiz durması, bir nevi ademi 

Çanakkale (Hususi) Birkaç gu" n tasvib sayılıyor. Maamafih vaziyetin ma 
Antakya (Hususi) - Hataya gelen d b . d ed .. -kl" w -

Türklerin Hatay vatandaşlığını almak e~ erı evam en sure ı yagmur - nası ister şu, isterse bu olsun, bu gibı ah 
için vaki olan müracaatları, idari ma _ laı dnn k~sabanın yanından ,geç~ çay val, Mısır için zarardır. Ona lazım olan 
kamlarca tedkik edilerek savsaklan -1 t?şmış, bır ~k sokakları sel ba~ış - sükündur ve sükün içinde ç.ılışmaktır besttir. 

Japonlar, silahları olup olmadığını an- maktadır. Delege tarafından 24 ilkka _ tır. Dereye, cıvar mahallelerden bırk~ç Fakat denizler durulabilmek için nasıı 
lamak üzere mültecileri dikkatle ara - nun tarihinde ittıhaz edilen bir kara • I ekv su altında kaladrak .. yıkılmışt~r. Bır ki çalk nmadan olamıyorlarsa, milletler 
maktadırlar. ra göre vatandaşlığı almak için müra- aç yatralı varsa a nufusca zayıat ol- de ins 'llar gibi' bocalamadan rr uvazene-

Amerika Cumhur caat edenlerin kayıdlarının çıkarılması rnamış ır. Jerini ularnıyorlar. - Selim Ragıp Em~ 
lazım gelmekte ve bunun için de 15 

Reisinin nutku p:ün mühlet verilmektedir. Halbuki Ha 

Washington 3 (Hususi) - Cumhur- tayda n~~us dair.~lerinde, bu işi yap -
reisi Roosevelt, Meb'usan Meclisinin a- m~k, ~.egıl 15 gunde birkaç ayda bile ıı Makineye v il irken il 

. ·· b t"l h'•kA t" • 1 mumkun olamamaktadır 
çılışı munase e ı e u ume ın yenı yı .. 

1 
• 

için hazırladığı programı izah etrniştir. ı Turk .:re bu şekilde muame1e yapı -
Nutkunda harici siyasete de temas lırken dıg:r .~nasırın vaki olan müra -

eden Roosevelt, dünyada umumi bir is- ca.~tları g_unu ~unu~e yapılmaktadır. 

Ingilizlerin arapça radyo neşriyatı 
kızdırdı .kr 1 ~ h"·k··m s-rmekt ld Nufus daırelerındekı memurlar müs • tı arsız ıgın u u u e o u -

ğunu söylemiş ye milli müdafaanın tak temleke adamı olduğu için ellerinden Roma 4 CA.A.) - Gnyda, Olornnle d'ltll ıa 
Italyanla ı 

. . r· d et · r gelen zorlukları sadece Türklere çıkar- gazetesinde, İngiliz radyolarının arab dili ı 
vıyesı uzumun adısrarb mk ış ır. - maktc"dırlar. d t d b h d b" _ " propngnn a neşrıya ın an a se en ır y -

Roosevelt bun an aş a, umumı K kh H Ik zısında dl~or ki: 
5ulh ve medeniyetin sırf demokrasi sa· m an a evinde yapılan tnh nrriynt D::tily Expres gazete~inln .İtnly:ıyn k rşı 
yesinde muhafaza edilebileceğini de te Kırıkhan, 3 (Husu'ii) _ Hn]kevinde rndyo harbi» ismini verdiği bu propaganda 
barüz ettirmiştir. iki memleket nrı:ısındnkl 

yapılan taharriyatın bizzat delege ta - t::ınzlm edecek olan anlaşmanın lmı:a 

Paris borsası rnfından yaptırılmış olduğuna aı1ık şüp mcslnln erte i senesi bidayeUnde b:ı 
he ka1mamıştır. Bu arama, sırf Tiiı kle- ehemmi) etle nazarı dikkate nlmıyn de 

Paris 4 (Hususi) - Par:is borsası • · · t k kcyflyett r İngiltere, bu radyo prop:ı 
r ın manev ya :.:ıı ırmak maksadile ve ı::ı ne İtalyanlara karşı hasm:tne niy 

m n bu sabahki açılış fiatlnrı şunlardır: mevhum bir kaçaf!ı bahane ederek nıa L~pat etın bulunmaktadır. fngılterc 
ı~ondra: 147,ll, Nevyork: 29,42, hud münferid hak'm Sadık Nard ni'nin clye ne :ıreUnde yapılan değ! lkll 

Beı lin: 1188, Roma: 154,95, Cenevre: bır kararile ölırustur. Jandarmn ku _ sonrn, Eden, harekatında tamamlle 
681, Kurşun: 15,3,9, Bakır: 43 114_45 mandam Abdurrahman ve polisdcm mli bırakılm• •ır. ıtal.>:a, hiç bir zaınnn, F 
1/4 Altın: 139 S Gümü-:: 19 1/4 ç· _ kk b h , t" h k _ nrabl rı arasında Inglllz nleyht-nrı bir p 
k . '14 10 7 1 2' ı :ı: , ı ın re e arama eye ı mev um açngı b ndn Y pm mı tır. Halbuki in Uız e 

o. ' ' I • bularnaın~lardır. ) tclcrl hcrgun İtalya h:ıkkındn bir ço ya _ 

ı "'' r yrmakta ve bu suretle efkarı umumt· 
; I ı L aleyhine kışkırtılmaktadır. 

Iıı ı . se\•kulceyş planlannın tatbiki 
ndekl arabları kuvvet ve cebirle 

' irmek 1 ,temektedlr. Halbuki bu
dc sfil,ünu le Is için, in uterenln 
masy nnl hukukn riayet etmr l 
c;linln .. uırun bllmnsından yalnız 
e, l fakat aynı ztım ndn I aly:ı 

olac J:tır. Zira, it 1 n, Ak"e iz 
.yel 1 Akdeniz kıytlarında ka

ormeyl arzu etmemektedir. 
· .. ı.u,~ on ncşriynh iz'ac cdi~ or 

< A A ) - Mısır rady lnrı ' 
edilen Inglliz radyo ı ıuıı 1l 
) ı m çhul bir ıs~ yonun 

y ı ı mucl halelere r • rı:: 
a t mukcnın~ı <:ln:ııU.. .u dU 
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Bugün Ü Balıkpazarı da 
tarihe karışacak 

Belediye 1939 da inşa ettireceği umumi hal'de bütün 
Balıkpazan esnafını bir araya toplıyacak 

Şehirde, kazalarda, köylerde tebhirhaneler, hamamlar 
açılacak, bitli:er hamamlara, 

çamaşrlar, da teb~.irhane'ere gönderilecek 
Sıhhiye müdüriyetine Sıhhiye Veka -

letınden gelen yeni bir tamimde her ta
rafta mühim bir lekeli humma mücade
lesi açılması lüzumu bildirilmektedir. 

hanelere, kendilerini de hamama gön -
dereceğiz. Bunlann bir daha bitlenme -
meleri için tedbirler alacağız. 

SON POSTA 

Otobüs tahkikatı 
Müfettişler pazar günü de 
tedkiklerine devam ettiler 

Tanınmış bir Amerikalı 
gazetrci memleketimizde 

İkincikfmun 

Hama da kömür ç 
14 yaşındaki suçlu 

sinemasında 

lan 

Sıhhiye müdürü Ali Rıza bu hususta 
demiştir ki: 

Bu suretle bitler imha edilecek ve o za
man hastalık da kendi kendine zail ola
caktır. 

Sıhhiye memurları şehri sıkı bir 
MIBırwSu~eycl~~vclhl ~n~~~~~~~~~~~~~~~---•••••••••••• 

şehrimize gelmiş olan Amerikalı gaze-- Lekeli humma denilen hastalığın 

en mühim nakili ve hatta diyebilirim ki 
amili bit dediğimiz iğrenç mahluklardır. 
Bir hastalığın önünü almak ilk defa o 
hastalığın başlıca sirayet vtı intişar yol-

larını kesmekle mümkündür. Binaena -
leyh biz de mücadeleye bu muzır rnah -
lılklan mümkün olduğu kadar imha et -
meğc çalışmak suretile başlıyacağız. 

Bunun için ilk olarak gerek şehirde ve 
gerek kaza ve köylerde yer yer tebhir -
haneler yapılacaktır. Tabii bunun her 

köye teşmil edilmesine imkan olmadığı 
Jçin biz de b1;1nlan mühim ve merkezi 
köylerd.e yapacak, civar köylerin de bun
dan istifade etmesini temin edeceğiz. Bit
li olan kimselerin elbiselerini bu tebhir-

kontrole tabi tutacaklar, bitli olması ihti
mali olan herkesin çamaşırlarını gözden 
geçirecekler ve bu gibi adamların bulun
ması ihtimali olan bazı kahvehaneler ve 
bekar odalarını da sık sık teftişten geçi
receklerdir. Köylerde ise~ 

Her kazada bir sıhhiye memurumuz 
vardır. Bunlara lazım gelen emirleri ve
receğiz ... Onlar da her ayın asgari yirmi 
gününü ka7.alanna merbut nahiye ve 
köyleri dolaşmakla geçirecekler ve tesa
düf ettikleri bu kabil kimseleri tebhirhc:
ne ve hamamlara göndereceklerdir. Yal -
nız şu ciheti tebarüz ettirmek isterim ki 
İstanbulun vaziyeti iyidir. Maahaza A -
nadoluda ve civar köylerde bu P-:talığa 
tek tük tesadüf edilmektedir. 

teci Robcrt Neville, dün akşam Anka
raya gitmiştir. 

Memleketimizin maarif, endüstri ve 
matbuat işleri hakkında tedkiklerde bu 
lunacak olan meslekdaşımız, Ankarada 
Matbuat Umum Müdürlüğü ile temas -
!arda bulunduktan sonra t<?krar şeh -
rim.ize gelerek, Bükre~e gidecektir. 

Robert Neville birkaç ay evvel İs -
panyada da bulunmuş ve harb saha1a -
rını yakından görmüştür. 

Aksarayda bir kadın yanarak öldü 

Aksarayda oturan Nadire Abdullah ıs -
minde bir krıdın evinde iş görürken gaz lA.m
bası blrdcnblre alev alarak, muhtelif yerle -
rlnden yannıış Te nakledlldl~i hastanede öl
müştür. 

Yer1n •ktam 
Daima gtlzel ve müntahap 

filmler gösteren 

SOMER 
Si NEMASI 

1938 mevsiminin ilk programı için 
bir Fransız stlperfılmi 

TRO • 
1 KA 

:filmini lI-!tihap etmiştir. Baş rollerde: 

JEAN MURAT - CHARLES VANEL 
ihtiraslı maceralarla dolu hakiki biı· aşk romanı 

CiDDEN BiR ŞAHESERDiR ~----~ 



ünyanda sıhhat 
tanzim edildi 

işleri 

Afyon belediyesinin itfaiyesi 

Bir kurd masalı 

Paz•r Ol• H•nn Bey Diyor ki ı 

Memlekette spor 



• Sarfa 
aeH roa~.-

1iQAA1 İngiliz 
" 

ı=.-=. Hldiaeler Karpıuada ) 

IBUGON VE VARBN resmı 

nasıl 

sarayında 
ziyafetler 
verilir? Mandarin zira ati 

Bugün böyledir: 1 mi sene IOtlI'UUll g&ebiliriz. İngiltere an'aneler \ilkesidir. Med!ni· 
_ Allo, burası falan gazete, sizin dai- Vak'a 1958 senesinde İstanbulda geçer, yetin bu en ilerlemiş çağında bile, İngi-

k 1 Uz an'anesini terketmez. Yıllardır kul-
reyi alakadar edecek bir haber aldık. Sıh- şehirde birdenbire bir karışıkıı o ur. }andığı usullerin en ehemmiyetsizini. bu-

"" * * Yardan Narenciye mıntalaaı olmıyan yerlainde de; az rolı ma~ 
salı oe ılılc iJılimli lıöplde, mandarin 7Cfliffİ1'İlm#İ miimlründiir. 
yapraklı 70bani limon herine tıfllanan mandarinlerin, nludan ~ hatini bir kere de sizden tahkik etmek Daireler, şirketler kapılarını, pencerele- 1 gün için en gülünç addedil!cek o anını 

ınedik. rini k~parla:r. Dükkinlann kepenkle:\ bile bir an için ihmal etmeği aklın -
- Haber mi, söyleyiniz. Ne olmuş? indirilir .. sokaklarda yürüyenler evlerine dan geçirmez. Meseli Buckingham aa-

lZ dnece aojağa bile katlandıkları görülmüıtür. 

- Şöyle bir hadise olmuı. kaçarlar .. tramvaylar durur, otomobiller rayında verilecek olan bir ziyafet, hafta-
- Kat'iyen böyle bir şey olmadı, aslı garajlarına girerler.. telgraf ve telefon • !arca önceden tasarlanır ve kral böyle 

yoktur. hatları kesilir.. J resmi bir ziyafet vermek istedi mi, Ba-* 1 ron Cromeri saray nazırını çağırır ve 

Tık tık kapı vuruluyor: 
- Ben filan gazeteden geliyorum. Şu 

iş hakkında malumat almak istiyorum. 

- Hiçbir feY söyliyemeyiz.. 

* 

Kapalı yerlerde toplananlara ainfrU şahsan dave; etmek arzusunda bulundu-
hatibler söz söylerler: 1 ğu belli başlı misafirlerin isimlerini bil-

- .. .. 1 dirir. Saray nazırı kral ile başka kimlerin 
- Ag~ açı~ bir ~~y soy~emek ~e~ıl çağırılmasınm münasib olacağını rnüza-

ya, kendinızi bıle gostermtyeceksmız .. j kere eder. Kraliçenin de hazır bulunduğu ı 
böyle bir şeye cür'et eden olursa idam birkaç celseden sonra, nihai davetli lis-

edilecektir. tesi tanzim olunur. 
Gazeteci, otomobilden inen fiUlnca di- · S Bunun üzerine Lord Cromer, memur-

re toru y lıyor: lanna lazım ge en emır erı verır ve sa-k .. " aka 1 oruyorsunuz: 1 • 1 • . 

A
rf d . . b . . - Yirmi sene sonra kıyamet mi kopu- rayda ziyafete iştirak edeceklerin isim-

- ı e ersınız ayım, .;uıı yolunuzdan j . . 
alıkoyuyonnn. Fakat gazetem çok mü- yor, ne oluyor? Jcrini havi ve üzerinde cma3~stelerın em-
hlın bir haber almıştır. • ı Hayır sayın Jtaritm ne kıyamet kopu- rh ibaresi yazılı davet. kart:arını yer~e

rine dağılır Bu davetıye gonderme ışi, 
- Hayır, hayır, yalan böyle fCY olmaz, yor, ne de başka bir ,ey.. j zi afet günUnden haftalarca evvel yapı-

olmadı, olmıyacalt. Sadece bir gazetecinin havadıs alma~ lı;' ve bu suretle davetliler haş'ka yerlere * için dolaştığı duyuhnuştur. 1 söz vermezler. 

AlmtJlll portakal bahçeıemıden biri 
Şübhe yot. ki menlmin en güzel mey- tedikleri ikilin şartlannda'n bir tA 

vası, göz alan renkleri, gönül açan koku- farklı olduğu halde, mandarinin bU 1 
lan ve doyulmaz tadlarile mandarin ve lerde büyüyüp meyva vermesi onUJl ~ 
portakaldır. Onların gözümüze, gönlü· nülsüzlüğünü, ce!akarlığını isbata 
müze sundukları zevki bir kenara bırak- fidir. ~ 
sak ta, sıhhatimiz üzerindeki faydalı te- Marmara havzasının bilhassa i~ . ~ 
sirlerini yabana atamayız. Güzel yurdu- tin yetişen yerlerinde, toprağı kabıli , 
muz bizi bu bakımdan kandıracak bir fuz, soğuk rüzgarlardan muhafazalı. 
zenginliğe maliktir. Akdeniz kıyılarında sımlar çoktur ve buralar mandarin~ 
Alanya, Dörtyol tarafları, Egede Sultan· tecrübe edilebilirler. Denizden pek 
hisar çevresi, Karadeniz kıyılarında Rize ve yüksek olmıyan daha içeri yerlerd~ 
havalisi Narenciye mahsullerini bol bol mandarinin yetişroesine mani sebe 

Bugünün haline bakacak olursak yir- ismet Ihıttl.rl 1 Ziyafete iki hafta kalan aşçıbaşıya ye-
1 mek listesi hazırlaması tebliğ edilir. Kra

C Bunlan biliyor mu idiniz? 
Mısırda alhn mevcud olduğu 

fennen tahakkuk etti ,, 
'~~ 

Baz.ı fenni tec
rübelere tibi tutu
lan Mısırda altın 

mevcud olduğu 

anlaşılmıştır. Yal-
\'/ it/ nız bu altının mik-

:--~ : dan henüz hesah 
edilememiştir. fs. 

ıihsal masrafı da çok yüksek olduğundan 
bu altınların istihsali mevzuubahs de
ğildir. 

* 
Fransada bir sened9 içilen 

sigaralarm mikdarı 
Geçen bir sene 

zarfında Fransada 
içilen sigaraların 

sayuı, aded itiba. 
rile 17 milyar 242 
milyonu bulnr.J1 
tur. Fransanm nü
fusu 40 milyon o
larak kabul edilır. 
se adam baıına 
862 ılgara ilabet eder. 

\\ 
I 

Bir tahm inim 
Yanlış çıktı 

• Bugün garib bir mektub aldım, fa· 
kat bu mektubun bana garib geldiğini 
söylemek kafi değil, ayni zamanda ho
§Uma gittiğini de ilave etmeliyim: 

Mektubun sahibi genç bir erkektir. 
Uç yıl evvel bana milracaat etmiş, hü· 
lasaten: 

- Türk olmıyan bir kızı seviyorum, 
onunla evlenerek bir yuva 'kurmak ar
zusundayım, ne dersiniz? diye 10rrn'Jş. 
Ben tasavwrun aleyhinde bulunrnu • 
şum: 

- Kendi kanından olrnıyan birisile 
evlenirsen mes'ud olamazsın. Dil, an'a
ne, itiyad, itlkad sizi birbirinizden ayı
nr, de.miıim. 

Koleksiyona bakarak o zaman söy
lediklerimi aynen okumayı biraz güç 
buldum, okuyucumun yaptığı bülAn 
ile iktifa ediyorum. Evet böyla demi -
şlın. Fakat okuyucum beni dinleme
miş, evlenmif. Ve Allah bağışlasın cbir 
de nur topu gibi oğlan> çocuk sahıbi 
olmuş. cDil, an'ane, itiyad. ıtiknd> 

mes'ud olmas~na mani olamamış. 

* Okuyucum bu sahada nadir görülen 
bir saadetin sahibidir, hem saadetin:» 

Dünyada içinde tek bir ya,.,ış 
bulunmıyan ye .. A ıe kitab 

l 1 / /, Dünyada m~ \.j • ı/ 
'· ... ·,, cud kitablann j., 

çinde en ufak bit 
baskı ve tashiiı 

yanlıf !,ğı olmıyan 

tek kitab, Oksford 
Üniversitesinin \.ü 
tübhanesinde rnev

cud olan ve bu Üniversite b.rafından ba• 
tırılan İncil imi§. 

* 
Dünyada ilk dini tesis etmege 

teşebbüs eden adam 
Bugünkü ilmin 

kat'iyetle ifadesi
ne göre düny"d• 
tık defa bir din ıe.
sis euniye teşeb

büs eden adam 
Ahünaton adında 

eski bir Mısırlı-

dır ve mllAddan 
(1300) 1ene evvel 
yaşa:nıtJtır. 

c:;:::; 

..:;;;:.~ 

~~am etmesini diler, hem de kendisi· 
ni tebrik ederim. Fakat ne yapalım ki 
fiiliyatın bu şekilde tecelli etmiş olu. 

~ beni .fikrimd~n vaz ~eçirtmedi, ge
ne eski kanaatimde sebat ediyorum. 
Hakikaten: 

- cDil, an'ane, itiyad, itikad. ayni 
kandan olmıyan bir erkekle kızı mes'
ud olmaktan meneder. Benim hayra 

ınımda bayram yapmıyan, benim zc>v 
kimden zevk almıyan, milli duygular!· 
ma iştirak etmiyen bir erkekle asi~ 

mes'ud olamam. Fakat bu, nihayet bir 
umumi kaidedir, okuyucumun mek . 
tubu hatırlatıyor ki her kaidenin bir 

istisnası vardır. Nitekim okuyucumun 
kinden ba§ka şahsan benim bildiklt'

rim de mevcud .. fakat bütün istısna. 

lar kaideyi bozmaz, bilikis teyid eder. 
Siz muvaffak olan bire dt>~ll. muvaf -
fak olamıyan bine baklmz. Bunun ha· 
ricinde okuyucuma üç yıl evvel ver • 
diğim cevabda: 

cKayıdsız ve şartsız bir ecnebi ka -
dınla yerli vatandaşlannnzcian bi:- kr.
dın arasında az çok mühim bir fark:. 

yapmış olacağımı da tahmin ediyrırum 
Son olarak okuyucumun vaziyetinde 

bir çocuk babası olmanın tesirini de 
kaydetmek isterim. 

2'EYZE 

lice. aşçıbasının takdim ettiği listeyi 

• 

yetiştirmektedir. Günden güne de bu yol- azdır. rtİ 
, da bir inkişaf görülüyor. Son yıllarda Mandarinin soğuk yerlerle barış fi 
_ yetmediği için - dışarıdan getirttiğimiz ötekilerden çok fazla mümkündür. _. 
limon ihtiyacımızın da tamamen memle- kesçe bilindiği gibi narenciyeler, ço1'V' 
ket dahilinden temini çarelerine baş vu- çekirdekten yetiştirilerek sonradan ~ 
rulmuş bulunuyor. Hatta bunun bir gün nırlar. (:epe dal?U:~ası a? to\ksir 1' J 
meselesi olduğu da söyleniyor. ise de boyle yetıştırılen fıdanlar h ~ 
Şimdi de yer, yer mandarin ziraatine lıklara karşı dayanıksız olduğundan-,/_ 

heveslenildiğini görüyoruz. :Mandarin siye edilmez). Bunun için her cinsin -.J 
meyvası, bildiğiniz gibi ciaha ince ka- di çekirdeği kullanıldığı gibi en ıi~ 
buklu olduğu için uzun boylu yolculuğa turunç ve üç yapraklı bir ncVi yaba~.., 

muayene eder, bazan davetlilerın beğene- gelemez. Bu yüzden narencıyelerin çok· mon çekirdeği kullanılır. Bu son iki ~ 
bileceği yemeklerin yapılmasını emreder ça yetiştirildiği muhitlerde pek rağbet si ötekilerden üstün bir takım mezı)"eııl' 
ve umumiyetle 10 kap yemekten mürek- edilmiyor. Halbuki mandarin piyasada taşırlar: Narenci~_eleri~ ilk ve en .. ~~J. 
keb olan Menu tasdika iktiran eder. her zaman sevilerek aranmaktadır. De- derdi bunların koklerıne gelen çurll~ ...ı 

Ziyafetten dört gün evvel, saray mut- mek ki istihlak merkezlerine? yakın yer- hastalığı ile, gö":~elerini _ _ln1rut~ ~ 
Cağında çalışmak ilzere ayrı aşçılar, sof- lerde yetiştirilmesi pekaUi bir kazanç hastalığıdır. Tecrubeler gostermış ~ıdef 
racılar, salatacılar kullanılır. Bütün bu kaynağı olabilir. runç veya üçüz yapraklı limon çekıt ' 
adamların başında kralın yeni aşçıbaşı- Mandarin portakala ve hele limona ba- lerinin yetiştirdiği fidanlar gerek ~ 
sı, Rene Roussin bulunur. karak çok daha az ihtimamla yetiştiği ve gerek gövde itibarile çok sağlam v~}tll 

Burada işler yolunda gidedursun, sa- onlardan fazla soğuğa dayandığı için kwim oluyor. Hele ikincisinin ko ... .
rayın yukarı katında ve Saint-James sa- böyle bir imkan da mevcuddur Yani li- dikine ve derine fazla gittiği için soi~ 
rayında da hummalı bir faaliyet başgös- mon, bayağı sıcak bir yer, portakal sık Iara da katlanmak gibi bir i~liği v~ 
terir. Saray ve teşrifat nazırlan misaii::- sık drğişmez daha az sıcak bir iklim ara- ki onu anaç kullanmak sayesınde b\J'f 
lerin oturacakları yerleri, protokol me- dığı halde mandarin sıfır derecedeki sn- narenciye ziraati daha ba~ka yurdtar•; 
selelerin!, misafirlerin şah:;t scmpatı ve ğuklan da hoş görür. Umumıyetle senevf geçebilmiştir. Onun yegane kusurll 
antipatilerini gözönünde tutarak müza- vasati sıcaklığı 14 dereceyı bulan, kurak reçli topraklara gelememesidir. ·tt' 
kere ederler. Masa tertibatı, kraı ve kra- olmıyan, devamlı soğuk ve donları bu- Fen dilinde Sitrüs Tripter~ (Cı , 
llçeye arzedilmeden nihai bir şekil ala- lunmıyan yerler narenciyelerin iyi ye- Triptera) denilen bu yabani lirnonllfl .J• 
maz. Liste tasvibden geçtikten sonra, her Uştiği yerlerdir, Fakat mandarinler bu na ~rdu Japonyadır. Di~~n~ ~alı:;, 
davetlinin ismi basılı olan kartlar yerine umumi çerçeve içinde çok başka şartlara bir agaçtır. Yapraklarının uçu bır a o1 
konulur. da katlanırlar. Mesela İstanbulda. Hey- olmak üzere diğerleri?.d:~ farklı ol~ 

Hanedan masalarını süsliyecck çi~k- bcliadanın iklimi mandarin yetiştırmcğe tan başka, kışın da dokulurler. MeY" .. 
Jer de mühim bir mesele teşk~l eder. Çi- pek müsaiddir. HattA orada bir ınanda- hiç yenmez bir nesnedir. .rJ_ 
çeklerin rengini kraliçe seçer. Misafirler rfn bahçesi bulunduğunu hatırlıyorum. İşte söylediğim çevreler için kt 1 
g lmeden birkaç saat evvel de, saray çi- Burasının alt başında da muvaffakiyetle topra~a: olmamak şartile bu anaç 'I 
çc>kçlsi yanında bir düzüneye yakın mu- wtisc>n bir mandarin bahçesi vardır. Her değerlidır. Sıfırdan aşağı 12 dereceye~ 
avinlerile saraya gelir, çiçek paketleri lki yPrin iklim şartlan narenciyelerin fs- dar katlanan üçüz yapraklı yabani licd 
açılır, altın tabaklara yerle~tirilir.. -···-········-··- --- · .. ·· ··- üzerine aşılanan mandarinler, narerı ~ 

Zıya'fette kral ile kraliç<! yaniarında dolaşarak İskoç havaları çalar. Kral bir mmtakalarından kolaylıkla uzaklaş' 
diğer hanedan ailesi ve en fazla 25 i g~ ç- nutuk verecek olursa, garsonlar ıalond~ lirler. Kendi fidanına aşılanan mandB~ 
miyen mutena misafirlerile uzun bir rna. bulunmazlar. Ier tez vakitte öldükleri halde tur~~.Ji 
sada otururlar. Salonun etrafında da se- Saat 10 u 15 geçe de kral Ye kraliçe veya buna aşılananlar daha uzun 5.rn~ 
kiz, on kişilik masalar kurulmuştur. resmi kabulün yapılacağı merasim salo- ve vergili oluyorlar. Yalmz Turunç J 

Resmi ziyafetler umumiyetle gece saat nuna geçerler. tündeki mandarin daha boylu old 
~.15 de başlar. Ziya! etin sonunda, kralın Haftalarca süren çalışmadan sonra ha- halde üçüz yapraklı limon üstünde ol~ 
flütçüsil, tulum düdüklerini çalan mızı- zırlanan bu gibi resmi ziyafetler böylece lar bodur kalıyorlar. Ama buna mu}(• 
ka efradile birlikte masaların etrafmda, iki saat içinde sona erer. (Devamı 13 üncü sayfada) ./ 

__ B_a_ca_h_sı_z_ı_n_m_a_s_k_a_rı_a_ıı_k_l_a_r,_ı_: ___ B_a_c_a_k_sı_z_ın_k_o...;··p;..e..;t;;..i_ve_t_a,;;,.y_va_,._e_s_i_I 
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"Ben bir hmarhane kaçkınıyım!,. 

Mezarlıklarda yatan 
30 senelik muallim 

I~-- Tarihden sayfalar: 

Sebatkar. _olması beklenPn Ahmed paşanın intikamı ..• 
bır genç 

A nJccmıdcın 11'1'4-
ma im.zıuUc aoN

llıvcw: 

* * * - M"oaffak oJa,. 
cak mayunt Ya bu adam kendisini 30 Hnelilı rnaallim uınneJ~n bir Jeli iJi, 

~ııhaJ Jıı devlet hizmetinden haaıai bir •ebeble ihr~ olanmaffa, 
ltenJiai macerasını nakle hazalanulr~n ben 6a no/rt1171 tedlıilM 

lıarar oadim. 

Röportajı yapan: Fara.it Kiçii/r 
(Tercüıu .,. ıtU-.. baktı malah•hd') 

Havai mevzulaT
Ja meflUl olmak 
muvaffaluyet ihti
mallerim kırar. So
batkirlılı. inad 
mertebesinden a.-

-7Z-

- Uyumaz olur 
nıu~ um; Salıımo:r.. 
:Yirını beş gündilr ilk 
defa yatakta yatıyo
rum Allah kimseyi 
düsuımes·n. 

- Bunda kabahat 
sen n Burada oturup 
duruyordun. B • ey, 
sen · ·· gozu gibı sevi -
'fordu. Kalemde de 
çalı ıyordun. Başka ::lalar gibi değil . 
tın? Ne demeye kaç-

yırd etmek JbımdJr. 
~ 

Hayat zor'ukları ve yaş farkı 
A nkarcı okuyu

cularımızdan t .. 
met sonıyor: 

-Muvaffak ola
cak mıyım? 

Küçük yaşta ha
yat zorluklarile 
karşılaşanlar, bü
yüdükçe bu zor
luklann azaldığı
nı görürler ki bu 
da muvaffakiyete yardım eder. 

~ 

. - Ah kaçamaz o • 
laydım. Ben işin so- Tımarhanede b ·r ldborcıtuuar 
:~n böyle olacağını bilebnır miydim' r ıcrdleşen bir mey kaldı .. mey <Jt::rp geç-

Muvaffakiyet ıçm fena 
tesadUfJerden korunmalıdır 

.. t kaçmakta da haksız değildim. Bu- me evlad, dünyada onun kadar yarü ve
CUn seni katib kadrosuna al~cağım, ya- faür yoktur, evladdan, damaddan, ana
: alacağım diye savsakladı durdu. Ar- dan, babadan daha şefiktir o ... 

Burdurdan E. R. 
B. inisyalini tatı

yan okuyucumuz 
da pnu JıOrUyor: dayanamadım. Kadıköyünde Mahmudbaba türbesin-

11:- Sen sanki par:a çıkarmıyor muydun 7 de, Üsküdarda Karacaahmed mezarlığın- nldlr? 
- lıtikbalım na-

n:teahhidler bahşiş veriyorlardı. Had~- da beni teselli eden bir o ltaldı. Sık meslek de-

l l.r!e beraber sana da elbise yapılı- Darülfünunda doktora yapt1ğını iddia ı ğiştirmemek ve 
Yordu._ Bütün bunlan teptin. Ufak bir eden bu adamın sözlerine inanmalt mıy- dürüst bir karak-:y 1.ç~ kaçtın gittin. Ama cBey. soyle- dım? Gerç' konuşması düzgündü. Yers ız tere sahih olmak 
kiir~ıl~ donup dolaşacağı yer gene kaldığı için buraya kendi arzusile gelni-1 şartile muvaffaki-

. çu dukkanıdır, dedi. ğini söylüyordu, söylüyordu 'lma, huni- vetleri fena tesadüflerden korumak icab 
- Allahını seversen Salamon fimdi da aşağı yukarı 3 hasta gav0 t düzgiin ko- eder. 

traşı bırft,_ G't .. 
cu.. ı ısıne.. nuşuyor. yalnız bazı hiç umulrr.adık hır ..,. 

Muhavereleri bana bilmece gibi geli- zamanda sapıtıyordu. Bunun da onicıı&rın T t 1 k kA b. 
Y d u um u ve '"n'at cır ır genç or u .. çayı fılan unutmuştum... olması ihtımali vardı. 

(N L-d Konyadan. Ba.ı-
lııa bey) beni ikaz etti: Çünkü 30 sene muallimlik yapan bir reddin isimli oku-

- Çayuuz soğudu. 1 hocanın bu vazivette. kalm!i ına ımk,_:ın 1 yucumu.::un sorgtı-
be Çhm. Berbad bir şey .. ç;aydan ziyade yoktu. D~vlet, kendısıne mucıyyen mud- S'l.L«ia şu: 

r Ş('ye benziyor, bıraktım. ı Jen hiırret eden her ferde çalışamadığ: _Muvaffak oZa-
Guldü: Zlimanlar tekaud maaşı veriyor. Halbuki cak mıyım? 

• - İçeıniyecek misin' !Bay Nihad göriinüqe nazaran ıstifade edi· Ameli işlerde 
_ Hay • ! lir bir çağJa idi. Lise ve orhmektehlerdP çalışanla: tutumlı. 
_ Sen ır.. . . . kıyamet kadar münhal muallimlik var-. ve kanaatklr olur-

galıba sefalet çekmemışsın.. 1 ken buna iş verilmemesinde elbette bir' !arsa kendı sahala-
- Çektinı ama .. böyle çay içmedim. sebeb olacaktı. nnda muvaffak ol· 

t .1- Alışırsın e'ilad alışırsın. Ben de vak- ı tk· d b' · ya bu adam kendisini muş sa.vılırlar 
ıe senin 'b· . j ~· ı şey en ın .. 

91 gı ı idım. çeceg•m çayı husu- 30 l'k uallim zanneden bır deli idi. 1I••••••••••••' surette d 1 diri'rd" G' d·,;· 1 aene ı m .. 
bntaıaruı enı en ım.. ır ıe;ım 0 - Yahud da başka bir sebeble dPvlet hiz-
ltlek Yenıezdrr;;:_faklannı gormeden ye- metüıden ihraç edilmış birisı idı. ~ on Posta 

- !... Maceralarını dinliyecektim. Jt'akat işın r cto~raf tah.ili kupo:ıu , . 
8 f;:t llanet nıi ediyorsun!. Dur başını 
•nlatlllazsanı, başımdan geçenl~ri sana 

Ce ayun. Vakit geçirmiş oluruz. 

.ıun 

Adreı 

• 
• 

DİKKAT 

• • 
• • • 

brd binden bir paket köylü sigaruı 
' 

1
' bana uzattı: 

içyüzünü de ne yapıp yapıp öğrc:~neN'k
tim Evet ben buraya gördüklcrımi, duy
duklarımı yazmak için girdim. Fakat hc:r 
duyduğum şeyi de mahzi hakikat dıye 

çı- ynzıp okuyucularıma yanlış bir fikir ve- l"ot.ogra! Lalılill 1C1n bu kuponlardan 
5 aded1nln ıönderllmesl prttır. 

- Al bakayım evlid. 

-T~kkür ederim kullanmam. 
- N ili ' 
8 e .. sen beni tanıyor musun'! 

bir u adarn nıutlaka yarı deli, yan akıllı 
bil Şey olacak. Kim olduğunu nereden 

eccknu · , 
Dik ŞUn. Ama da sual soruyor ha!.. 
l>ibdkatıe yüzüne bakıyomm: 

tık _ en kesik saçlı, Bismar~ 'bıyıklı, ça
~ Klir kaşlı, kulaktan gözlüklü 50-55 lik 

adaırı. 
Vü .... 

_ unun heyeti umumiyesi vorgunluk 
•ııc S•C'ah ~ 
an k :t izlerile dolu... Fakat hatları, 
de~ illunevverlerde gözüken bir şekil-

ınce. Güzel konuşuyor .. 
lii'iffi Ben, diye söze başladı, İstanbul Dl
eun nunu Edebiyat Fakültesmden me· 
idiın um, edebiyat ve felsefe doktoras~ ver-

deb: Otuz sene muhtelif me.ktebıerde e
Bil ıyat ve felsefe hocalığı yaptım. Bu
~~. ~ev.kii iktıdarda bulunanJarın dört-

u u talebemdir. 
'l'ürki d 1 ben Ye e ıan ve Arab edebiyatına 

&' bun kadar vakıf bir k ntS.? voktur di
ft> e ı~iriın. Öyle olduğu halde. en sonra 
W'ersız YUrd k . b· suz aldım. Bır çuval altımda, 
~ ç~val üstümde mezarlıkta yattım. 
"' nkü bugün yatacak ba ka -verim vok. 
.lllll h • • 
1 ar aneye gelınciye kadar mezarlık-
arda Yatıyordum. 
Du · 1: un evlud, 30 sene didın uğraş. ka-
=~ beynini "sfümar et... Tam sayinin 

u fatını ıdrak edect>ğin zınıa'!l yersiz, 

:urd U?.. aç ve perişan .kal. Sonra ben 
Çerrn m n l · · 
1 

. • n ıçıruyey m b 
•ı 1 mıy Y m? Ben· tes Ilı den, vara -
rırna 

remem a ... 
o da susmuş, gözlerini tavana çevir-

miş düşunüyordu. Bir müddet böylece _ .... --... - ...... • ·---·---·
durduktan sonra sordum: tün bu felaket dediğimiz şeyler vukua 

gelmiyecekti. 
_ 30 sene muallimlik ettim divorsu- H"' . 1 .. 

1 
. . 

tl · f'k"I t'" ugo ne guze soy emıştır: 
nuz, m<'"lPkten ne sure e. 1? 1 at c '.. L'homme aujourd'hui seme la caase 
niz? Trknüd mü oldunuz, ıstıfa mı etlı- ı Demain Dieu fai& mürir 1'erfet eJ 
niz'! 1 Bay Nılıadın da bu iıkıb ... lındı.! muhak-

- Açığa çıkarıldım. kak kendısının de buyuk bır mes'uliyet 
_ Yanılmıyorsam acı ~a çıkarı1:ınlanı hissesi vardır. Fakat k 'm bilir belki de 

3 av açık maaşı verilir. Sc.nra va bir yoktur. Mac-erayı dınlcm::-dcn hükum 
vere tavin olunur, yahud da tckaüd olur. vermekte a\,;C'IP etmiyelim. 
Sızin vaziyetiniz? - Nihad bPvciğim, diye 'iiikutu boz-

h hl d k l dum. Sustunuz! Gözlüklerini çıkardı, o a ı, uru a-
dı, gözlerine taktı. Beni başLan aşa~ı süz· - Kusura bakm~.evlad, :ia!dım. Zaten 
meğe başladı. Maceralarını anlatırkl'll aklım başımda degıl.. sabahları hır i~ı 
şimdi e kadar böyle b r suale maruz k:ıı _ 1 tek atmavınca kafamı to;lıya~am. Dır 
madı~ı anlaşılıyordu. Hic beklemcdıgi·ı damla rakı olsa, bak nasıl tendıme gelir
bu sual onu afallatmışa lxnziyordu Ben 

1 

dım. Zaten mey olmadıktan sonra hava. 
de onu' tekrar süzmeğe ba~ adım. tın tadı kalır mı? 5?n nefesimde bile bir 

. . yudum su yerıne bır yudum mey veril-
Bu adam gayet acıklı b•r macera gcçır- mczse mezarımda kemiklerim rahat et· 

miş olabilirdi. Fakat bunda kabahat aca- mez. Tek bır vasıyetim var: 
k d . · · · voksa CPmıyet·n mı? ba en ısının Jl'ı, • · Tabutumu Balıkpazarı meyhaneleri ö-

Bunu anlamak, tahlil etm 
1
{ ı.,zımdı. nünden geçirsinler, musalla taşı yerine> 

Biz, insanlar kendi kusurumuzl:ı k n- bır meyhane tezgahına koysunlar da öy 
di suçumuzla ha ımıza gclen :ikıbcttc-n le talkın versınler. Mezarıma kadar g~le. 
mutlaka cemiyeti ve etrafaakileri cek dostlarıma birer kadeh mey sunsun-
rnes'u 1 tutarız. lar ... 

Otomo' 'l altında kalan <;Oföre, tram
vayda nyağı kesilen vatm, n:ı, evi yanıp 
ta ;ırıl çıplak kalan adam şuna buna ka-

bahat bulurlar. 
Halbukı otomobil altında kalan bıraz 

!;tığına s luna b 1, aydı, tramvavd ay -
ı kesilen atlamasaydı, ya gı 'el.ıketinr 

z kalan evıni si orta ettırseydi, bü-

Artık sıkılmağa başlamıştım . Doğrusu 

b n kendısınln hayatını öğrenmek isti
yordum, vasiyetini değil Kı-ndısin; hali. 
ne bırakırsam, akşama kadar bir sürü lü
zumsuz şeylerden bahsed cek. 

(Arkası 'tY1T) 

c·1 insan barün .sebeb tohumunu eker, 
Allah 1arm aeüceJi )'etiştirir. 

Ahmed P"f'I Jı.ntlisine baskın uertliren elçiyi ıöriiT wörmes: uSen, 
•en laa! Bre mel'un, ne cuar.tle i«uıuna sıktın?» Jiye gürledi. Di
mo IGTCD'mlffı. Ahmed PGf411ın timdi sadard Jıaymalıamı oldajunu 

biluydi buraya weliT miydi 1 

--------------------------------y uan: Turan Can 

1596 senesinin 21 Birinciteırin günüy· ı vergisini pefin olarak göndermiıtir. Ay· 
dü. Niğbolu muhafızı Hafız Ahmed Paşa nca Hahz Ahmed Pqaya söylenecek 
askerlerini kalenin dışaruırı• çıkarmış, prtlanm da var. 
ordugah kurmuştu. Eflik illerine doğru Dedi. 
akınlar yapmak üzere son hazırlıklarını Dimoyu Niğboluya götürdüler. 
bitiriyordu. Onların arkasından da Efla1' voyvodası 
Çiınkü Eflak voyvodası Mihal gene Mihalin yirmi bin . kişilik bir C'rdusu Tu. 

Osmanlı imparatorluğuna kafa tutuyor; nayı geçti, fakat kimse bunun farkında 
ikide bir Tunayı geçerek yağmalarda bu- olmadı. 
lunuyor, bir türlü yola gelm:yordu. Bun- Hafız Ahmed Paşa düşman elçısıne 
dan evvel de Osmanlı himayesine gırdiğı heybet göstermek için onu ordugahın or· 
halde biraz sonra düşman tarafına geç. tasında kabul etti. Renk renk clbısel~ 
miş, Avusturya ile Osmanlı imparator· pala bıyıklı yeniçerilerin, bmlerce sıpa· 
luklarından hangisine hücum edecekse hinin saf saf duruşları gerçekten hey· 
diğer tarafa kuyruk sallamak siyasetini betli bir görünüştü. 
güdüyordu. Hakikatte bütün maksadı Dimo Hafız Ahmed Paşa He müzake. 
Eflakta kuvvetlı bir beylik kurmakla kal- reye ~ekildi. 
rnıyarak Transilvanya ve BE.-sarabyaya Fakat b raz sonra sandıkların üstlt'ı 

doğru memleketini genişlctmekt;. rindeki kırmızı çuhalar kalktı. Yanların· 
Mihal maksadına varmak için hile, tu-1 da sürücü gibi duran adamla~· sandık gı. 

zak, yaltaklanmak veya ihanet gibi va- bi konmuş olan tahtaları yere atınca 

sıtaları kullanmakta bir an tereddüd et- meydana toplar çıktı. Onl!lrın fitil ver. 
rniyen bir adamdı. }erinde çakmakların kıvılcımları goriıl· 

Bu sefer Niğboluda hazırlıklar yapıl- dü ve namluları dört tarafa bakan top. 
dığını, oraya sert ve iyi idarec: bir ku- lar, hep birden müdhi§ bir surette gür· 
mandanın geldiğini duyunca gene hileye ledi. 
müracaata karar vermişti. Ordugahta korkunç bir hayret vardı 

Kendisi gibi kurnaz hatta küstah olan Askerlerden birçokları yerlere serilmiş. 
bir adamını Hafız Ahmed Pqaya gön- lerdi; zabitler oraya buraya koşuyorlan 
derdi. soğukkanlılıklannı muhauza edenler kı 

Bu adamın adı Dimo idi. lıçlannı aıyırarak topçulara hücum edi 
Dimo Eflak voyvodasının hır mektu- yorlardı. 

bunu aldı. Beraberinde hediyeler ve üst· Fakat bu 11rada Tuna yolundan yerler! 
leri kırmızı çuha kaplı birkaç araba ol· sarsarcasına ilerliyen binlerce süvar. gö 
duğu halde Tunayı geçti. Hemen etrafı- ründü. Bunlar Eflak atlılarıydı. Hepsı df 
nı saran Türk akıncılarına: yalın kılıç geliyorlardı . 

- Ben Mihalın elçisiyim. Hafız Ah- Türk ordugihı müdhiş bir baskına uğ . 
med Paşaya bir mektub götürüyorum. ramıştı. 

Bircok hediyeler de var. Şu arabalardak: Mihalin ordusu kendisini bir türl~ 
ise para sandıklarıdır. Mihal bundan son- harb haline koyamıyan Osmanlı ordusu· 
ra Osmanlılara kulluğunu ilan etmiı, (Devamı 13 iincü 111yfada) 

Seyriisef er 
Karakolları 
Vücude getirilmeli 
Son günlerde memleket dahilinde n· 

lcu bulan otomobil, otobüı, ltamJOD ta· 
zalnrının Sf'beblerlnl arqtıran A. Ala-

1 

dağ lslmll tofor bir olcuyucumus bbe 
yazdığı bir mektubda dlyor ti: 

- Sebeb ortadadır. Muhtelif teJUrler 
ve kasabalar arasında lfle7en bu gibi ve-

' 

saıtl nakliye tam ve ıcatı blr milrakabe 
altında tutulmuyor. Bu mürakabe ancat 
şehir veya kasaba içindedir. Kamyon ve-
ya otobüs şehir dışına çıkınca bütün ka· 
yıdlardan sıyrılıyor. Şoför istediği gibi ha
reket ediyor. makine istenilen şekilde kul
lanılıyor, virajlar göz ön un de tutulmu· 
~ or. Bunlara bir de yarış heveSlertnl lllve 
etmek lfızımdır. 

Butun bunların önüne geçmek, şehir 

dı larında kamyon, otobiıs ve otomobil 
k zal:mna mani olmak için bir tele çare 
vardır: 

DevlrUn birçok seyyar memurlan var-
• dır ki bunlar yaz ki§ tehlrden şehlre, ka
sabadan kasabaya gezer, dururlar. Dahi
liye Veki\letl bu gibi memurlara bir sala
hiyet vermelidir. Şoforlerln en ufak ku
s ırlnrı fiwrlnde durnrak evvelfı lk z. bl· 
15.hare de blr rapor halinde şikayet ed -
b!lnıelıdlr. 

Bu gibi memurlann llcaz Ye ihtara sa
llhlyeUert olduğunu, fllclyeUert netlce
ainde cezalanacalr:'iannı göz önlinde tutan 
fOförler, bittabi dikkat Ye basireUe hare· 
ket edecek, aylnn blr tekilde çalı.şmıya· 

catlardır. 

Bunun için yol üzerinde blr nevi aeyru~ 
aefer lcaralcollan yapılmalıdır lcl, bu sa
IAhJyettar memurlann fikAyetıeri derhal 
nazan dlltlcate alınarak lüzum olan mua
mele ıörillaün. 

* Ol[UYUCULARIMIZIM SORGULı\lll N ı\ 
CEV ABLARIMIZ 

Çanakkaleden bir fltY• nakli lllf!Rlesi
M dair mek&a'b pndettn okayueama?.a : 

- Mevnubah.setUğlnlz müessese hu u
ıi bir müessesedir. Binaenaleyh neşrlya
tımızın ne tesir yapacağını kestirebilir i
niz BlrQ<>klarının yaptığı gibi siz de nni· 
esseseyt dava edip tazminat isteyiniz. An· 
cak malınızın harab olduğunu isbat ede
cek mevkide bulunmanız lbımdır . 

* Anlcarad:ın T. ı\. rümuzfle mektub ,on-
deren ~ku\ucumuza: 

Mektubunuza imza ve nrlh ad es 
koyınnmışsını bu bh:t mektubunuzu ncş
ı e ntf'kten menetti. oııı.cr taraftan böyle 
bir sigara paketi elınlze geçl'r geçmea 
altındaki numara ve markasını knydcdlp 
l l r ldarr ne murnçaat ctnıelı ve 
tn mln.ıt istemeli ınlz. 



a Sayfa 

"Evlendim, çiftçi oldum!,, 
Jackie Coogan evlendikten sonra sinemayı kat'i olara' 

terketti ve bir çiftliğe çekilerek çiftçiliğe başladı 

HoUywood'ı.ı.n elı güzel ve e1ı ki1rpe yıldızı addedilıp geçe7UeTae Jackie Coogan'ın 
kansı olan Betty Grable bir filminde 

Sessiz sinema zamanında cen küçük ve 
t'Jl mefhur san'atkar:ıı namını kazanmış 

olan Jackie Coogan bugün sinema haya
tından tamamile çekilmiş bulunrnaktadır. 
Geçenlerde genç san'atkarlardan Betty 
Grable ile evlenmiş olan Jackie bir çift
lik satın alınış ve oraya çekilmiştir. Ha
yatı hakkında bir Amerikan mecmuasına 
bir makale yaz.mıştır. Bunu aynen iktibas 
tyliyoruz: 

·Sinema cidden çok güze: bir ~eydir. 
Fakat şimdi sinemada .ver edinmek• 
hayli güç bir keyfiyettir. f nan edip dur
mak abestir. 

Her bir san'atkarın bir devresi v&rdır. 
Benim devrem gelip geçmi~hr. Sinemada 
b-r tecrübe daha yapmak istiyorum, fa
kat üç sene kadar sonra ... 

Şimdıki halde kendimi zevceme vak
fettim. Çiftçiliğe de başladım. Benim için 
yeni iki hayat başladı demektir. Biraz o 
hayatın zevkini süreceğim. Karım kırlar
da büyümüştür, benden ziyade o işlere 
alışıktır. Elinden de geliyor. Yenı haya
tım şimdilik bana hoş görünmektedir. 
Sonuna kadar devam etmesini temenni 
ediyorum. 

Şimdi yirmi iki yaşındayım. On altı 

sene durmadan çalıştım, diğer adamlat 
gibi yaşamadım. Onlar gençliklerinde eğ
lenirler. İhtiyarlıklarında çalışırlar. Ben 
küçük yaştanberi çalıştım, şimd~ istira
hat hakkımdır ... 

Satın aldığım çiftlik San-Femando ci
varındadır, hayli büyüktür, şimendifer 

civardan geçer. Şimendifer kumpanyası 
çiftlığimin önünde bir tevakkuf mahalli 

1:1etty Gra.ble m.akya.j yaparken 
tesis etti. Çiftliğimin yumurta, tavı.ık, siit 
gibi yetiştirmekte olduğu ;n&.lla:· mühim 
bir yek(ma baliğ oluyor. Evimi7. büyük
tür ve herkese açıktır. Tarlaiarı 25 hek
tardır. Ceviz ve fındık ağaçlarından mü
rekkeb zengin bir ormanı bile vardır. O 
kadar rahat bir şey imiş ki çütçilik ... 
Doğrusu bu hayat çok zevkime gidiyor. 
Çiftliğimin varidatını çoğaltmıya gayret 
edeceğim. Sinema san'atkfırlığından çift
çi hayatına geçmek kolay olmadı, fakat 
azmim sayes'nde bun!l da başardım ve 
bunda sebat edeceğim ... > 

Ame! ikayı teshir eden bir çift 

Son zamanlarda Lotetta Young ve Ty ron Power çiiti Amerikada en çok be
ğenilen çifttir. Birlikte çevirdjkleri filmler çok büyuk bir rağbetle karşılanmak
tadır. Yukarıdaki resim, bu iki artisti son çevirdikleri .tk.inci Balayııı filminde 
göstermektedir. 

Serseriler arasında 
Serseri söyledi: 
- Sigara bana dokunuyor. 
- Ne hissediyorsun?. 

- Belim ağrıyor .. 
- ?????? 

- İzmarit toplamak için faz~ 
la eğiliyorum da .. 

.,.,,,,,, 
Telefonda 

Telefon çaldı. Kadın açtı: 

İkiııc ·ı .. ~nwı 

Gözlerimi kapıyorudl 
Otomobildeki - Şoför, çoll 

hızlı gidiyorsun.. başım dön~ 
yor. 

Şoför - Benim gibi yapınııt 
sür'at fazlalaşınca gözlerimi J<B• 
pıyorurn, o sayede başım dön• 
mü yor. 

Anlarız 
- Yere bir çatal düşüncP biıf 

misafir geleceğini anlarız. - Sen misin kocacığım .. işin 
mi var? Geç mi kalacaksın? .. İ
nanmam. Yoksa içki mi içiyor
sun?. İçmiyor musun? Hah de 
baka yun. 

- Gene iş başladı. Bari tati! bir iki gün daha fazla 
olsaydı da biraz daha dinlenscydik .. 

- Bizde de bir iki çatal ei• 
silince misafirin gelip gitmiş oJı 
duğunu anlarız. 

- Ne güzel resim, karınız mı? 
- Karımın resmi ama, maatteessüf 
karıma benzemiyor. 

Bir daha sefere 
Genç erkek, sevgılisine çıçek getirdi: 
- Benim size söyliyemedıklerimi bu 

çiçekler söyliyeceklerdir. 
Genç kız çiçekleri aldı: 
- Bir daha sefere de sizin söyliyc:me

diklerinizi bir pırlanta yüzüğe söylctin~2 
olmaz mı? 

• Diknci 
Dilenci kadın elini uzattı: 
- Kocam ölmeseydi, ben böyle a~ 

açıp dilenmezclim. 
Sordular: 
- Kocan ne iş yapardı? 
- Dilenirdi. n 111ııııı1ıı~ı111ıı11 ırı 
. 

Antika ve antikacı 
Yaşlı kadın söyledi: 
- Zengin bir antikacı beni istiyor .. 

yalnız aşkından şübheleniyorum. 

- Antikacı mı, dediniz .. sizi gördi! mü? 
Gördüyse muhakkak aşık olmuştur 

• 
Gıdak gıdak 

- Yumurtanın sesi açtığına emin mi· 
• ? IJ.Il, 

- Tabi! eminim; tavuklara baksana 
yumurtlar yumurtlamaz; sesleri açılır .. 
gıdak gıdak diye bağırırla&. 

• 
Borc 

- Benden borc olarak aldığın beş li
rayı dört defadır geri istiyorum, ver
miyorsun .. 

- Bir de benim halimi düşünsene, 
ben senden o beş lirayı bo:rc ahnak için 
tam on defa, cBana beş lira borc verir 
misin?» demiştim . 

- Dün aalonımıızda miihenda mek· 
tebinin çayı vardı değil mi? 
- Nereden anladınız? 

Seyyah 
Hapishane müdürü yeni gelen mahkO

. ma döndü: 
\ - Burada herkes bir iş yapmalıdır, 

dışarıda ne iş yapardın, burada da ayni 
" işi yaparsın .. 
· - Peki bayım.. demek serbestim .• 

- Ne münasebet.. 

Kayak mwımmi - Olmadı, köşeye 
gelince döneceksiniz demiştim. 

Bilmiyorum 
Bay~, yeni hizmetçisine sordu: 

- Buradan evvel çalış~ığın evlerde 

bayla bayan geceleri sokağa çıkarlaı 

mıydı? 

- Bilmiyorum bayan, ben sabahleyin 

girerim, ikindi vakti kaçarım. 

• 
Mahkemede 

- Şimdiye kadar otomobilinle altı kişi 
çiğnemişsin? 

- Hayır bay hakim, altı kişi sayılmaz, 
beş kişidir.. çünkü birini iki defa çiğne
miştim. 

- Ben seyyahtım. 

• 
O da öyle 

Bir şairin şiirini okudular: 
- Nasıl buldunuz? 
Biri fikrini söyledi: 
- Benim yazdığım şiirler gibi.. 
- Sen şiir yazmasını bilmezsin kf.. 
- O da, öyle ... 

- Ka.rde.şine kunıtma lcıiğıdmı mı 

yedirdin? 

- Fena mı ettim anne, ycınm şişe 

mürekkeb içmişti. 

- Her istasyondan birer kart yaza. 
cağına, her istasyondan bana bir Ş"1/ 
cı l ki beni hatırladığını anlıyuymı. 

Büyük teessür 
Kadın kocasına sordu: 
- Kocacığım, terziye olan borcumJ 

söylediğimdenberi benimle konuşm\J' 
yorsun, neye? 
Kocası cevab verdi: 
- Neye olacak, en derin teessürler.-' 

Hiç söylenmiyenJer .. derler de ... 

• Asla 
Yağmurlu havada kiralık apartımaDI 

geziyordu .. tavandan yağmurun aktı~ 
nı gördü. Ev sahibine sordu: 

- Bu tavan hep böyle akar mı? 
- Asla, yalnız yağmur yağdı~ı zaı 

man akar. 

- Evlerin çatılanna bak, biçimleri 
o kadar tuhaf ki.. 

Özür 
Anne oğluna darıldı: 
- Ben sana, pencereden sokağa süp-

ıüntü atmıyacaksın dememiş mi:Y.' 

elim?. 
- Ben süprüntü atmadım ki anne .. 
- Ya ne attın? 
- Gümüş çay kaşıklarını attım. 

• 
Mek ebde 

Muallim - Bir müsellesin dahiHndcıd 
zaviyelerin mecmuu iki knimeyc musa" 
vidir. Bunu isbat et.. 

Talebe - Ben böyle bir 'iey iddıa et
medim ki, isbat edeyim. 
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1 K A 
Yeni saç 
" 

Son kuvaftlrlertn çoğu ensenin 
açık, saçların kısalmlf olduiunu gös
teriyor. 

Solda K A k - ulaklar, alın ve ense açık. 
r •Ya doğru kabartılan an saçlar yüze 

D B N 1 

modelleri 

tatlı bir uzunluk veriydi'. 
Sağda - Daha kadın tarzı bir saç tu

valeti. Alında yassı bukleler, yanlar düm
düz yukarıya taranıp, tek bukle yapıl
mış. ense sımsıkı toplu. 

Nasıl mak;a;·--ş,k -bir 
Yapmalısınız? Örgü bluz 

di ~e: §eyden önce ve her şeyden çok cil
~ızın tabıi rengine, çünkü ıyı bir mak-

YaJda b .. tü" bo 1 ki u n yalar derinin yaradı ışta-
rengine uyar. Onunla tatlı bir ahenk 

~Par. Esasen boyanmaktan maksad, as
\' 

1 kaybetmek. demek değildir. Tabiatin 
~rdıgı en güzel şekline bürümektir. Gi-

Y~nd"ğiniz elbisenin en hoşu nasıl tipi-
rııze uyan ak . da . . . tab'" sa, m yaJın en ıyısı ıı 

tenkler~ize - bilhassa derinizin rengi-

ı~e - uyanıdır. Bunu, tecrübelerle bulnbi
ırs· . 

b' ınız. Her kadının, tıpkı bir ressam gi-
1 muhtelif renkleri yani muhtelif pud

raları birbirine katıp tendi rengini ara
~ası lazımdır. Bunlara ne kadar isabet 
108terirseniz makyajıı:µzda da o kadar 
!llU\'affak olm\14 sayılırsınız. Pudradan 
:nra ikinci derecede dudak, yanak, göz, 

rpik boyalan gelir. Fakat bunları pud:Ya \re birbirine uydurmak daha ko
Ydır. 

Rengi: Açık olursa daha, güzel görünür: 
Sarı, mavi, pembe, yeşıl, herhangı yara-
şan bir renk. Fakat - ._ 

1 mutlaka açık. Be
yaz da şık olur. 

.A 
LfHJ 

T ,, 
n 

"' ~ 

Oınunu bi lı, r kaide olarak: Açık san saç-
Yazına\'i "Veya grimsi mavi gözlü, çok be
ra kadınlara (şer-chair) renginde pud
"": ateş rengi yanak ve dudak boyası, ko
., ... renk . 
CÜın .. rınıel gider. Göz kapaklarını da 

uş rengine boyamalıdırlar. 

Te~~h saçlı, koyu kestane gözlü mat 
ta h ı kadınların pudrası (raşel dore -

c el d ') ~ dudu .. O<"e rengınde,larnıızıları ahu-
tikle . goz kapaklarının boyasile kozme-

1( 11 de siyah olmalıdır. 
lar ~zıl saçlı, kestane eözlü, beyaz kadln
bk p Pech) rengı pudra, turuncu al
ke~taguı rengi ruj, koyu renk kozmetık, 
nıalıd~; rengi göz kapağı boyası kullan-

~afih bu umumi bir kaidedir. Ta-

Pikürler siyol:ı 

yünle yapılmışta. 

Bütün d:kiş yerle
ri pikürlüdür. 

ı~ 
~ 

.... 

• 'J 

..... ~ 

Örgüsü: (1) Jer
~ örgüstı (bir sıra · 
ters - bir sıra yüz). Bu örgü robada uzun-

! !uğuna, korsajla kollarda enine doğru
dur. Kolların üstündeki bandlarla cebler 
roba gibi ıızunluğuna örülmüştür. Sen
tür eninedir. (2) Tığla sık iğne. Reverle-

1 rin ve düğme yerlerinin kenarlarına yal
nız bir sıra. 

42 beden için pek kalın olmıyan yünle: 

Arka roba 85 ilmikle, ön roba ile re
verler 50, cebler 25, kolların yan parça
ları (50) şer, bandları 20, yaka 90, sentür 
12 ilmikle başlanmalıdır . 

Dikiş ~erlerindeki pikür sıyah yünü 
bir ilm"ğin altından, ötekinin üstünden 

geçirilerek yapılır. J 

biatin bin bir çeşid rengini böyle tlç değil, 1. 
üç yüz kaidem ·n ıçine sığdırmak b:le zor-
dur. Bunun için gelişi güzel hiçbir t('sire 
kapılmadan kendi renginizi kendiniz a
raştırmalı ve ancak onu bulduktan sonra 
boyanmalısınız. Unutmamamı Iazım ge
len bir nokta da şu olmalıdır: Hiçbir va
kit yüzünüzle boynunuz arasında bariz 
bir renk farkı göze batmamalıdır. 

Kadın ve çocuk 
Soldan sağa: 

çamaşırları 

l. Kollan raglan li-
'toz. Kolların be-
denin ve 
da ~~lutu yaka-
t kuçuk plilerle 
OPlannuşıır. 
. 2· Uzun kollu ma

tıne. R ' ası sivri bir .......__ 
~kilde kolların üs
tüne geçıyor. 

3 8-IO yaşlanndak: 
Çocuklara dıagonal 
fan led n pcniuar. 
lierhangı duz bir 
Y'Ünlu hımaştan da 
)' Pabılirsiniz. Yakası 
Yuvarlak devrık b linde kordon 'ar. Bır metre enindeki kumaştan takriben 2 
rnetre 80 sant m gider. 

4. (2-4) yaşlarındaki çocuklar için öniı maden fermetürle kapalı peniuar. (90) 
&antim enindeki kumaştan 1,75 kadar !l zımdır. 

Sayfa 9 

Bugünkü Türkiyede hayat 
~Ti 

~ 

} Kumkapı balıkçılarının reisini, burada tayfalarile aıı:mıpltı oynarken 
• görüyorsunuz. Fakat altmışaltı partisinden göründükleri kadar boflaıı -

dıklarını ~anırsanız yanılırsınız. Çünkü a çıltlarda balık gözliyen ol tacıdan bekle -
dikleri müjdenin geciJonesi, zavallı balıkçıları, sırf vakit öldürmek makaadile 
oynadıkları iskambilden zevk duyamıya cak derece endişelend.irmİ§, ümicUizlef • 
tirmiş, sabırsızlaştırmıştır. 

2 • Oltacıaan müjde getir gelmez, iş 
başına en evvel koşan reistir. Bü

tün balıkçılar gibi reis de, bu iskeleler 
üzerinde hayret verici bir kolaylık v• 
sür'atle yürüyor. 

3 Yapılacak ilk ış, agıan kayığa istif etmektir. Bir kaç 
• saat sonra binlerce balığa kefen kesilecek olan bu 

ağlar, balıkçının gözüne, gelin duvağı eibi firin eöriiAiı. 
4 Ba..ıtklarla mvharebeye çıkan balıkçıların sefe,. 

• üruformalan. bu gördüğünüz muşambalardır. M•ı ~ 

fA.Jllbasını riyen bir balıkçı kendisini, çelik zırhlarına hıi • 
rünmiiş bir eski zaman şövalyesi kadar emniyette his~"rıcr 
Onları burada. ..ııilden uzaklasırken görüyorsunuz. 

5 Kayık, bazan günlerce denizde 
• kalan balıkçının evidir. Balıkçı

lar, gözcü direğini yastık, ve ipieri 
yorgan gibi de kullarurlu. 

6 Seferden gelen baıaçı, mahaüede, cepneden mu:r.affer dönmnı bir nefer 
• gibi merasimle istikbal edilir. Bu aevinçll merasime, yediden yetmip 

kadar bütün mahalleliler İ§tirak eder. 

8 Balığı seven kedi, balıkçıyı da sever. 
• Bunun içindir ki, 1eferden dönen baht. 

çılan kartılıyanlar arasında bir lilrü kedi de 
vardır. BalıkcJ reisi, bu sevimli hayvanların kıs. 
metini ayırn.ıayı da, ihmal olunmaz bir vazife 
edinmiştir. 

• 
7 Balıkçı reisi: 

• c- Bız, diyor, balıklan elimjze aldıj1mız zaman, 
denizlerde çektiğimiz bütün meşakkatleri unuturuz. Çünkü 
bize sorar~anız, taze bir toriği oqamanm zevki dünyanın 
en güzel kadınını okşamakta bile yoktur!> 

~ 

1 O Elile pişirdiği taze balığın ya
• nına ufak bir şişe rakı koyahi • 

lirse, denizin bütün ihanetlerini affe -
der. Dalga seslerile uğuldıyan kulakla
rını da, gramofonun tatlı nağınelerilt? 

tedavi eder. Ve bu Atım masum saade
ti balıkçıya, ertesi gün başlıyacak olan 
kavgaya bol bol yetecek kadar kuvvet 
verir! 

Tertib eden: Naci Sadullala 
Fotogranan alan: Cemal 

9 • Balıkçılıiı kumara beıız.eteıı, ve: 
c- Deniz fıtarayı bir günde milyoner, ve milyo • 

•eri bir günde müfiia edebilir!> diyen balıkçının en sevdil 
gıda da balıktır. Balıkçı balıjı, elile tutar, elile temizleı; 
ve &gıll"" .. 



10 Sayfa SON POSTA 

Mısırda vahim 
Hadiseler 

Büyük Millet Meclisinde 
(Baştara.fı 1 inci ıa.yfııda) 

Fransızlar ve Çekler, Romanyaya 
silah sevkiyatını durdurttulat! Londra 3 (Hususi) - Mısır parlamen

tosunun bir ay müddetle tatiline müteal-

(BCL:.~arafı ı inci ıayfada) nılan Gogayı tercih etmiştir. Gaga, emil· lik kral Faruğun emirnamesi, bugün Ka· 

ekt ki l k t lı• hırıs· tı"yanlar~ diye --·'~n, yahudi aleyh bire parlamentosunda okunduğu sırada 
lığını beyat etrn e, i mem e e ara· , ~ , 
sında samimi bir dostluk kurmak arzu • tarı, faşist partisinin reisidir. Alameti fa. pazt hadiseler çıkmıştır. 
sunu göstermektedir. rikası da ~azilerin gamalı haçıdu·. Ye.. Eski başvekil Na.has Paşa emirname 

1 

· b k"l" k ı ·t· d h hakkında söz söylemek istemiş ve bu sı-
Bu mektubu mevzuu b:ıhseden Tri • nı aşve ~ ı~, ~a ın ı ~ma ~na m~z ar 

tihdaf eden kanun 1ayihalerı, askeri ve 
mülki tekaüd kanununun 18 inci madde
sinin değiştirilmesine, Maarif Vekaleti 
merkez teşkilat ve vazifeleri hakkındaki 
kanunun beşinci maddesine göre toplana· 
cak maarif şurasının 1939 yılına tehirine 
orta tahsil mekteblerinde yardımcı mu-

Fenerler idaresinin biran evvel hQJdllnet-' 
ce vaz'ıyed edilmesi lüzumundıı bütün ark•· 
daşlnr müttefik bulunmaktadırlar. 

Emin Sazak arkadaşımızın dediği ııoıcta• 
lar tahtı zımandadır. Maliyenin de, lktlSad 
vrkaletlnln de müralı.:iblerl vardır. Vergiden 
olan borçları ve dlğer hesabları tedkik edil· 
mlş ve edilmektedir. Eğer oralarda bir ed 
çıkacak olursa hiç şüphesiz ayrıca mütaıe!\dJ 
bulunulacaktır. 

buna gazetesi diyor ki: olması, hukumetı ekserıyetsız de ıdare rada bir gürültü kopmuştur. Nahas Paşa 
cRomanyada yepyeni bir ,·ariyet hasıl edebilmesini mümkün kılar. Sonra, Ro • sözüne devam etmek istenıişse de buna 

olmuştur. Bundan iki memleket arasında men parlamentosu da gelecek nisanda muvaffak olamamıştır. 
ka-rşılıklı ve samimi bir teşriki mesai az - yapılacak olan umumi seçtmc kadar tatil Bunun üzerine meclis reisi gazetecilc>r-
mi doğmuştur. Kısa bir zamanda feyizli edilmiş bulunmak.tadır. le dinleyicileri salondan çıkarmıştır. Fa-
neticeler alınacaktır. Bugün dünya, Vc>r- Kral Karolun gayesi, ileride her han- kat buna rağmen sükün ve intizam tees· 
sailles'de başlıyan feldketli tarih devre • gi bir şark Avrupası ihtiliıfında Roman • süs edemediğinden dolayı, salondaki ışık. 
sinin kapapdığına şahid olmaktadır.• yanın bitaraflığını muhafaza. ve temin et- lar söndürülmüş ve toplantıya nihayet 

mektir. verilmiştir. 
l\f usolini'nin cevabı Avrupanın Asyadan vaki olan istildsı, Salonu tcrketmek mecburiyetinde k:ı-

Roma 3 (A.A.) - Yeni Romanya baş- ı V fd t" · b' l b d iki tarihi yoldan olmuştur: an c e .. par ısı me ns arı, un an 
\•ekili Gaganın bir telgra!ın:ı verdiği ce- rt" b" da t 1 l d 1 - Birinci yol Keyhüsrevin geçtiği sonra pa ı ınasın op anmış ar ır. 
vabda Mussolini ezcümle şoyle demek • p ı· t · d hl ı k yoldur ki, Çanakkaleden geçerek Yuna- ar amen o cıvarın a, mu eme ar-
tedir: nistana gider. gaşalıkları önlemek üzere hazır buluı~an 
cEkselansınwn Romalılarm ahfadı bu- k tı· ı· ·· f 1 · l b" } • 2 - İkinci yol da Karadenızden Tun& uvve ı po ıs mu reze crı o up ıten ıa-

lunmasına inzimam eden halı hazırdaki d" 1 ·· d h 1 t k b · · d ovasına giden yoldur. ıse ere mu a a e e me mec urıyetm e 
amıller iki millet arasında feyizli bir leş- k l l d Rusya ile Almanya arasında bir harb a mamış ar ır. 
riki mesaiyi mümkün kılacal:tır Ekse - k k 1 K 1 d - .1 Kalabalık bır talebe kütlesi yeni baş-
ı . k 

1 1
,. 

1 
··- ·r . opaca o ursa • ızı or n - eger ı er-

ansınızın ra ~nro un ve!"aıgı vazı ı:>yt 1 k . k" vekı"l Mehm-...1 Mahmud Pac:ı:ı lehind-" bu-- _ rn·e 1m ·anını bulursa - düsmanının ~-u r· - " -
yüklenmek uzcre bulundı1gu şu sırad'l 1 t ulaşab"lmek ic•n Romanya 1 yük bir nümayış yapmıştır. 
kendisine şahsi görüşmelerımiz•n bır ha- ' ):~:gı;;ğrudan doğruya ·.Alman yanın Son Mısır badi!eleri ve İtalya 
tırası olarak sempatimin ifades"ni ve sl-
mimi selamımı gönderiyo:-um.• 

kalbine inen Çekoslovakyadaıı geçmek Londra 3 (A.A.) - Havas ajansının 
istiyecı>ktir. muhabiri bildiriyor: 

Ribbentrop Bükreşe mi gidiyor? Kral Karol Rus • Alman harbinin Al - Mısırdaki siyasi vaziyetin bazı gazete-
Paris 3 (A.A.) - Oem'Te gazetesinde manya lehine biteceğine inanmaktadır. lerde sureti tefsiri diplomatik mahfelle-

Mm. Tabouis, şöyle diyor: Ve harb koptuğu takdirde, Almanlara ri hayrete düşürmektedir. 
cVon Ribbentropun birçok Avrupa mc- fırı;at verip Romanyayı düşmar.. sayma- Bu gazeteler Mısırda hac:;ıl olan vazı -

selelerine, bu meselelerin 17 şubattan ev- larına ve fethedilmiş bir Çekoslovakya • yeti İngiltere için bir hezimet ve İtalyan 
vel yapılması muhtemel olan önümüzdt!- dan yayılarak, harb zamanında fazlasile propagandasının bir muvaffakiyeti şek . 
ki intihabattan mukaddPm kims<•yi en - işe yarıyac.ak olan Romanyanın muaz .,, linde göstermektedirler. 
dişeyc> düşürmemek için gızli ı:.ıtulma - ı zam petrol mıntakalarını zaptetmeğe Bu hususta salahiyettar mahfeller, 
ları lazım gelmekte olmaısma rağmen, \'e- meydan vermemeği tasmim etmiş bulun- Vefd partisi iktidar mevkıme geldiği za· 
rilecek istikameti tedkik etmek üzere son maktadır... man İtalyan nüfuzunun tesirleri hakkın • 
kanun sonunda Bükreşe gideceği söy • ı Bitaraflar bloku da buna benzer tefsirlere tesadüf edilmiş 
lenmektcd"r. Von Ribbentropun vazifesi, Londra 3 (A.A.) _ Romanyadaki ka • olduğunu, fakat hadiselerir. bu iddiayı 
Romanyanın kommüntern aleyhindekı 1 

1 

bine değ şikliğini ele alan Daily Tele • kat'i surette tckzib ettiğini hatırlatmak-
misaka iştirakini temine çalışmaktır. Da. graph diyor ki: tadırlar. 
ha şimdiden Almanyanın Bükreş sefiri cGoganın Polonya ve Yugoslavva ile Parlamento reisi Vefd partisinden 
Goga i!c cDemir Muhafızfar• teşkilatı rei birlikte komünistliğe karşl daha s;kı bir tardedildi. 
si Godıeano ile uzlaştırmağıı uğraşma't· teşriki mesaide bulunmak tesebbüsü a • Kahire 3 (A.A.) - Meb'usar. meclisi-
tadır. ~ğ~r bir uzl_a~ma temin edilecek o- ldka ile takib olunmağa değe;. Goga, Po- nin gürültülü toplanhsındı:ın ·sonra içti
l~rı:a ~ntıhabata, ı~ı fırka arasında h~ ~ lonya hariciye nazırı Beck'in bır bitaraf- ma eden Vcfd partisi parlfımento grupu 
kıkı bır blok teşkıl edecek, bu da mılh lar bloku vücude getirmek sivasetinc t~- meb'usan meclisi reisi Ahmed Mahir Fa. 
çiftçilerin vaziyetlerini müdafaası gay. mayül ettiği anlaşılıyor.• şayı, doktor Hamid Mahmudu ve diğer 
ri kabil bir şekle sokarak Gogaya aza - y h d'l Rom da h' t bazı m.eb'uslan partiden tardetmistı·r. 
ı kl 

- d 
80 

· · ld . a u ı er anya n ıcre e . 
ı arın yuz c mı e e etmesıne me • Sanıldığına göre yarın başkaca bazı fı-

dar olacak olan reylerin asgari yu·· zde 40 başladılar 
ını temin edecektir.> Bükreş 3 (Hususi) - Başlıca kadın ve 

Le Joumal yazıyor: çocuklardan mürekkeb iki yahudı kafi. 
Yakında Roma ile Bükre' arasında İtal- lesi bugün Çekoslovakyaya hareket et • 

ya 'ile Yoguslavyayı yekdiğerine bağlıyan mi.ştir. Başka kafileler de bunları takib 

iki taraflı itilafa müşabih bir itiliır akdi edecektir. 
için ha~rlıklnr yapılacaktır. Ve aktedile- Memlekette umumi bir sükün sürmek
cek itilaf, İtalya için büyük bir iktısadi tcdir. Mavi gömlekli faşist muhafızlar 

zalar hakkında tard kararı alınacaktır. 

Azledilen büyük memurlar 
Kahire 3 (A.A.) - Yeni kabine, neza

retlerde, vilayet idarelerinde ve mat • 
buat direktörlüğünde tasfiyeye başlamış. 
tır. Yalnız dahiliye nezaretinde, bir kıs
mı büyük memur olmak üzere on dokuz 
kişi azledilmfitir. 

allim yetiştirilmesine ve çahştırılması Mallye Veklll Fuat Ağnlı, Emin sazakın: 
hakkındaki kanunun birine; maddesinde cı500 bin lira verilmeden evvel bunlar yapıl• 
yazılı üç yıllık müddetin üç yıl daha u-1 sa daha iyi olmaz mı idl?a ve Refik. İncenlO 

. . . • cliük:ümetın verilmesini kabul ettiği mikd•· 
zatılmasına, fenerler ıdarP.Slnf? verıleceA. rın maddeye yazılması Ui.zun değil mi idi?• 
tazminat karşılığının sureti tanzimi ve s:.ıallerine de §U cevabln.rı vermiştir: 
hazinenin ortaklığı bulunan şirketlere •- İkinci maddeye geUnce: İklncl ınad • 
aid hisse senedleri satın al•nmasına dair denin bu kanun meyanına konmasının sırtl 
kanun layihaları müzakere ve kabul e - hikmeti, hükümetln gerek birinci ve gerek I· 

. . . kinci maddede taleb ettiği şey kredidir. ve 
dılmıştır. o noktadan münasebet tasavvur etti de on• 

Maarif Vekilinin iı:ahah bu kanuna dercettı. Birincisinde fenerler i · 
B. M. Meclisinin bugünkü toplantısında dareslne verilecek tazminatın sure.ti tediye • 

'f • ının toplanmasının 1939 yı • sine ald salah~yet istenmektedir. Ikincısınd• 
maarı ~:as . kezalik hissel ~tiraklml.zin arttırılmıı.sını !11 
lına tehırınc ve orta tahstl mektebleri dalı bulduğumuz, iştirakimiz bulunan bet • 
yardımcı muallimleri hakkındaki kanun hangi bir şirkette lcra veklller! hey'eti kara· 
Ifıyihasının müzakeresi esasında Maa - ıfü: gene bize kredi açıl'llası için bu saı~tıl· 
rif Vekili Saffet Arıkan Rrfik Şevket tn. yetin verilme.sini istiyoruz. İşte bu nokUJ.dıt 

K
• N . D ' - l 1 l ki, ikisi arasında münasebet bulduk ve bll 

ce ve azım amı urunun mu a ea arı- kanuna dercettlk. 
na cevaben şu ızahatta bulunmuştur: Bu şirket hakkında izahat verllsin dedi· 

c- Arkadaşlar, bir kerre Uefik İnce ar kodu varmış buyurdular. o dedikodula~ snıı· 
kadaşımın bir noktai nazarını huzuru iıli- den güne büyüyece~inl ve hazine me>ıfııatl 
nizde tebarüz ettirmek isterim. Buyuru- aleyhi~e _hı: cereyan aldığını ınnllye vele!~: 

. . • . . . lctl gordu~unden dolayıdır ld, onların örıil 
yorlar ki Maanf Vekaletınde bır Mrınrıf ne geçmek için bu salahiyeti lstemcktedlt· 
Vekaleti var, bir de talim terbiye heyetı Mevzuubahs olan şirket. emlak şirketidir. Sd 
var. Eğer Maarif Vekaleti merkez tcşki- emlAk şirketinde hazinenin hissesi vardtr· 
la kanununu mütalca buyursalardı gö - Oradaki hazine hisse.~nı takviye etmeye d•· 

ki d. k" b "f • d h' d::ıhil ha kuvvetli Lştiraklmlz bulunmasını haıin' 
rece er ı ı u maarı şurası a ı c tı 1 b d b ld ~ d d 1 .n • men an ca ın an u uı:.umuz an o a,,. 
olmak üzere talim1 terbiye heyeti Maarif dır ki, bu iştiraki arttırmak için o, menfaad 
Vekaletinin merkez teşki!a~ına dahildir. icflbından bulduğumuzdan bu iştiraki ııttır• 
Ayrı ayrı bir teşekkül değildir. mak için bize müsaade vermenizi istlrhaıı' 

İkincisi, bu kanun hakikaten bugün • t'tmekteylz. 
. . . . .. Dedikodunun daha fazlasının ne olduğunl 

lerde teklıf edılıb de mustacelen huzuru dair izahat lUtfederlerse kendilerine Jfı:ıtıll 
alinize gelmiş olsaydı o zamar.. gene hak· gelen cevabları arzederlm. Ortada yalnız enı· 
ları olabilirdi. Yalnız tarih~ dikkat bu - 10.k şlrketlnln son almış olduğu vaziyete gll• 
yururlarsa Maarif Vekaleti daha evve • re, şlirckl'l diyerek meclisi teşkil eden ve idi'' 
linden davranmış, heyeti veklleye sev - re başında bulunan zevaUa hazine menftıll' 

tlnln iştirak etmesi lmkAnı olmadığı görül • 
ketmiş veya tatil münasebetile heyeti U· mektedlr. Buna karşı kendlmlzi daha ku\f • 
mumiyeye gelmemiştir. EsasPn kısa ola- veUl bulundurmak ve hazine menfaatini d&' 
rak mucib sebeblerde de arzedildiği gibi ha lyl korumak lc;ln iştiraki artırmak tnil• 

bu şuranın talimatname, nizamname, saadesinl istiyoruz. 
Mukavelennme mucibince haı:ılntın .,r."ne 

program gibi tedkik edeceği 'mevzular eııısı hükümete yüzde ellisi fenerler idaresi" 
vardır. Fakat ayni zamanda Maarif VP.· ne atd idi. Yüzde ellisi olan 650 <>in ı .. ı1J1 

kaletinin ortada bir salahiyeti de var - büdee,sine dahlldir. Demek istiyoruz ki. butt• 
dır. Şüranın ru7.Tlamesini Maarif Veka - dan sonra diğer 650 bin lira da Denizb11111' 
leli tanzim eder. Maarif Vekaletiniz şu _ l:anunu mucibince oraya intikal edecektir. 

Oradan da bu fenerler idaresi için icab raya vcrilPcek olan ruwameyi tanzim e-
dememek mevkiinde olduğunu esbabı mu eden masraf çıktıktan sonra geriye ka • 
cibcsinde arzetmiştir. lan kısmından bu 500 bin lira tediye c • 

dilsin ... 
Arkadaşımdan çok rica ediyorum, Maa-

rif Vekaletine istikamet verecek, yöne- Bundan sonra birinci m11ddeye 500 bil1 
liranın ilavesi ve ikinci 't!laddenin miiç· 

tim verecek olan her hangi bir ali şura-
ta kil bir kanun halinde tanzimi hakkın • 

nın müsaade buyursunlar da gayet gü -
daki Refik ince - Manisa - nın takriri nıı· 

zel bir ruznamesini hazırlayıp kendileri-
ne takdim edelim. Tekrar istirham edi
yorum. Bu kanunun müstaceliyetle mü
zakeresini kabul buyursunlar. ehemmiyeti haiz bulunacaktır. bugünden itibaren bazı nezaretler önün-

• de nöbet beklemeğe başlamışlardır. 
Jngilizlere göre vaziyet 

Nahas paşa lehine tezahürat yapanla!"' Arkadaşlar, bundan üç sene evvel görü -
len ihtiyaç üzerine vekAlet üç senelik salft.hi· 

zarı dikkate alınmamış ve kanun !fı.yi • 
hası hüklımetin vd bütçe encümenirıı11 
teklifi veçhile aşağıdaki şektldE> kabul e
dilmiştir: 

Madde 1 - Türkiye fenerierinin de" .. 
lete intikali dolayısile fenerler idare!!lrıe 
verilecek tazminat hazinece bankalardaO 
kredi suretile temin edilir. Bu krcdinill 
faiz ve resüllnali fenerler riisumunufl 
devlet bütçesine konulan mikdarı ha • 
ricinde kalan kısmından ödenir. 

Londrada çıkan Daily Mail gazetesi • 
nin siyasi muharriri W3.ra Price, Roman
yaya dair yazdığı bir makalede ezcümle 
diyor ki: • 

cHarb koparsa? 

Orta ve şarki A vrupadaki ülkelerin 
mukadderatını idare edenlerin ağzında, 
hep bu cümle dolaşıyor. Bu cümle, Ro • 
manyada cereyan eden vak'aların doğur
duğu bir ihtimalin ilk cümlesidir. O Ro. 
manya ki, kralı, son zamanlarda parla • 
mentoda görülen küçük ve yan faşist bir 
hızbe dayanan bir hükumet kurarak, 19 
milyonluk tebaasının mukadderatına ye
ni bir veçhe vermiş bulunuyor. 

Nazi Almanyası ile Bolşevik Rusya a
ı·asın~a bir harp kopacak olursa, Roman
ya. "ki muhasımın tam ortasında kala • 
cak•ır Kral Karol bütün gayretile, böy
le bir hal vukuunda en yakın komşusu 
Rusyanın tarafına sürüklpnmemek için 
kendisini emniyete almaktadır Ro:nan
ya, kendi hissesine düşen paydan fazla
sile toprak nld,ığı büyük harbden sonra, 
Besarnbyadaki Rus eyaletlerinden de bir 
çoğunu kendisine eklemişti. 

İleride, yeni bir Avrupa harbinde Rus
ya galib gelecek olursa, Romanyadan bu 
yerlrri geri alncağına asla şüphe edile • 
mez. 

No..,lden biraz evvel, Romanyada umu
mi bır seçim yapılmıştı. Memleketin ka
nununa göre, kat'i bir eks .. riyet olmadığı 
takd;rde, meb'usan meclisindeki sandal • 
yeler rı yüzde kırkını kazıınan her hangi 
bir fırka. hükumet kurn ıya hak kaza
nır. htihaba iştirak eden fırkaT.arın hiç 
biri röyle bir ekseriyeti, temin edeme -
yince kabinenin ancak b "r koalisyon tar. 
zile k•mılalflecPği anlaşıldı. 

Bu,,un böyle olmasında kral Karolun 
pek büyük bir rolü olmu~tur. Kral Ka -
rol, bir politikacıdan ziyade sair diye ta-

dan 45 kişi yaralandı yet verllmeSı. hakkındaki k:ınunun Refik İn-Kral Karol avlanmak üzere Bükreşten 
hareket etmiştir. 

Madam Lüpesko 
Kahire 3 (A.A.) - Son gün1erde ce arkadaşımızın L.'13.ret buyurduğu gibi mec

payitahtta sükfuı hüküm sürmüş ise de listen çıkarmıştı. O zaman elde mevcud ve • 
salte göre, talebe adedinin artmasını tak • 

İngiliz gazeteleri, yeni başvekilin Ma- bazı eyaleUerde Nahas paşa ve Vefd rlben yedi • sekiz bin olarak görüyoruz. Bu 
dam Lopeskoyu ziyaret ederek haricde partisi lehinde nümayişler olmuş ve po adet son zamanlarda 17 • 18 bini bulmuştur. 
uzun bir seyahat yapmasının memleket lis ile çarpışmalar vukua gelmiştir. önümüzdeki sene 1se maaşşiikran anedlyo -
menfaatleri bakımından iyi olacağını bil- Tantada bu gibi nümayişler esnasında rum. yirmi bini bulacaktır. Bu sıkıntıyı. hls-

.. 5 kış" inin yaralandıgı· söylenmektedir. seden vekfilet, bu talebe tehacümü karıısın· 
dirdiğini yazmaktadırlar. da yardımcı mualllm kullanmak tdn bu sa· 

Gene ayni gazetelere göre 1922 den Vefd partisine mensup gazeteler, lA.hlyetı almata mecbur olmuttur. 
sonra Romen tabiiyetine geçen yahudi • yeni hükiimete şiddetle hücumda de - Saffet Arıkan bundan sonra dokuz ay zar 
ler vatandaşlıktan iskat '!dilecekler, baş- vam etmektedir. fır.da kadroya giren bu nevi mualllmler hak-

kında lhsal mal\lmat vermiştir: 
vekil ayni zamanda seçim şeklini de de. Diğer gazeteler ise, bugün ilk defa 
ğiştirecektir. 1 k · · t l"ki iht" 1. d b h Fenerler meselesi ve Maliye 

---------- o ara ' seçımın a ı una ın en a Fenerler ldareslne verilecek tazminat me 

E k
• b ) bd ·ı· seylemektedir. Bunun için gösterilen selesi mevzuubahsolurken büdce encümeni 

S l fOOZ para ann te 1 1 sebeb, son seneler zarfında nüfusun ÇO mazbata muharriri Raif Karadeniz, sorulan 
Ankara, 3 (Hususi) - Eski bronz ğalması dolayısile, yeni seçim listeleri suallere cevab verdikten sonra, Maliye Vekl· 

beş kuruşluklarla yüz paralıkların \'e tanzimi lüzwnudur. Bu ise uzun zama- U Fuad Ağralı söz almış ve demiştir ki: 
· 9 39 · • - - Bütün söz .:.öyllyen arkadaşların tlffe· 

nıkel kırklıklann 1 yılı başında te- na muhtaçdır. Tahmın olunduguna go ·ısı kanunun müstaceli eti lehinde idare! ke -
davülden kaldırılacağı maliye vekale - re, parlamento asgari üç ay toplanmı - 10.m etmişlerdir. o h:Su.., hakkında ayrıca 
ti tarafından ilan edilmiştir. yacaktır. maruzatta bulunmıyacağım. ----=zom--
Dün İstanbuld küfe ile balık tutuldu 

(BaftOTrıfı 1 inci sayfada) 
Bir müddettir, balıkhaneye günde an

cak 2-3 kilo kadar gelip kilosu 70-80, hat
ta hazan 11 O kuruşa kadar toptan satıl

mış olan uskumru da, dün, 'i0-80 kilo ka
dar gelmiştir. Dün, uskumru füıtları top
ta nolarak 30-40 kuruşa karlar diişmü ,tür. 

Mevsiminde 15 kuruşa kadar inmiş olan 
uskumrunun me,·simi olnııyan bu z-ı

manda 30 kuruşa satılması p.:k fazla gö. 
rülmemektedir. 
Diğer balıklar her zamanki mikdar • 

larda balıkhaneye gelmiş ve fiatlarmda 
ehemmiyetli değişiklik olmamıştır. 

Dün, karalara doğru balık akını da 
başlamıştır. Söylendiğine göre, b:ılıklar, 

fırtına ve saireden yemsiz kalmışlar, pa
lamutlar kendilerinden küçük olan lü • 
ferleri, lüferler de ayni :ıekilde istavrid-

leri kovalamağa başlmnışhrdır. Küçük 
balıklar kenarlara doğru akın etmişler· 
dir. Bilhassa Köprünün Karaköy cihe -
tinde, liman dairesi önünde, Bebl'kte, Ka· 
dıköy ve diğer bazı kıyılarda, şimdiye 

kadar bu mevsimde görülmemi~ derecede 
istavrıd, külliyetli mikdarda lüfer, onları 
takiben de iri palamutlar karaya vur -
muşlardır. Köprünün Karaköy ciheti, sa
bahtan akşama kadar, küfe, sepet ve te
nekeyle balık tutan bir halk ve çocuk 
kalabalığile dolmuş, pek hoş ve garib bir 
manzara arzetmiştir. Rıhtım kenarına bi· 
riken halk ve çocukların denize daldır -
dıkları sepet ve tenekeler, kilolarla ba • 
lıkln dolu olarak çıkmıştır. Bir çok kim
seler, havanın soğuk olmasına rağmen, iş 
ve güçlerini bırakarak kıyıdan balık tu
tanları uzun zaman seyretmişlerdir. 

Kıyıdan balık tutanlar ticaret de yap. 
mışlar, tuttukları balıkları sntnıağ:ı baş

lamışlardır. Buralarda, balıklar. balıkha
nenin toptan fiatına, hatta, daha da u
cuza satılmıştır. Sepetlerinı daldırıp zah
metsizce balık dolduran çocuklar ve bir 
çok kimseler, büyük palamutları beşer 

kuruşa, daha ufaklarını yüzer para, iki
şer kuruşa, istavridin bir sepetini beş 

kuruşa, lüferin de ipe taktıkları bir dizı
sini 10-15 kuruşa satmışlardır. Balık tu
tanlar bir hayli de müşteri bulmuşlar, 

böylelikler, bir çok felaketlere sebeb o
lan fırtına, bu sefer de, İstanbul halkına 
umumi bir balık ziyafeti tertib etmiştir. 
Ancak geç vakit zabıta bu bedavacı ba -
1ık avcılaırını menetmiş, akşama doğru 

artık Galata rıhtımında balık avlıyanlar 
görülmemeğe başlamışlardı,. 

Madde 2 - Karşılığı 1937 senesi bütçe 
kanununun 3 üncü maddes~nin son fık ' 
.rasında gösterilen menabiden veya h:ııi· 
ne bonosu verilerek temin edilmek sure
tile ve İcra Vekilleri Heyeti kıırarlle ııa· 
zinenin ortaklığı bulunan şirketlere afd 
hisse senedlerini satın almağa Maliye ve· 
kili mezundur. 

Madde 3 - Bu kanun neşri tarihindctı 
muteberdir. 

Madde 4 - Bu kanunun hiikümleritıi 
icraya Maliye Vekili memurdur. 

Büyük Millet Meclisi çarşamba bii11iı 
toplanacaktır. 

Manyatizma hiirıerleri 
gösterilen yerlerden 

alınacak dr.mga resmi 
Ankara, 3 (Hususi) - ManyatizrtıBı 

ipnotizma ve mümasili hünerlerin ic • 
ra edildiği mahallerde kullanılan dühlJ 
Jiye biletlerinden damga resmi kanu .. 
nunun maddei mahsusu muci'bincc a • 
1ınacak damga resmi hakkında vi15 • 
yetlere bir tebliğ yapılmış ve bu tcb; 
liğde, manyatizma, ipnotizma, gibi h\J 
nerlerin tiyatro, sinema, sirk, stadyoıtl 
\'e emsali müesseselerde gösterildiği 
t{l.kdirde 1rnllanılacak biletlerin bir ~o· 
ruştan aşağı olmamak üzere bilet be ' 
dellerinin ) üzde beşi, eğer bahis ınc" .. 
zuu olan hünerler balo, bar. dansing ılt 
bilfırnum eğlence ve temaşa mahalle: 
rinde gösterilirse beş kuruştan n.ştt!t1 

olmamak üzere bilet bedellerinin \'iW 
de on beşi nisbetinde vergiye tfıbı tı.ı
tulm:ısı lazım geleceği bildirilmiştır. 



Denizcilik Bahisleri: 

Alman ticaret filosu 
yeniden nasıl dirildi? 

,,.. .. . 
ltiliıl dnletleri, umumi lttubd~ .anrtı A.lmanlann ip yarayan tek
mil ticaret ~emilerini saptetmekle, Alman ticareti balariyeaini fama
Mile Bldiinnif oldulrlannı tahmin eJiyorlardı. Halbalti İf •aJn. 
oldu. Baıün denmai• Alman • lnıi.IU ticareti 6alari~ relıab.ti 

yenid•n JoğmGflur. 
~..:---------------·-----Yazan: A. Cemaleddin Saracoilu 

Cihan harbinden 10nra bir ölüm dar
besi yiyerek baletı neı'e gelmi§ iken Al· 
ınan ticareti bahriyesinin ve gemiciliği· 
ilin bugün nuıl olup ta canlandılı, inki
faf ettiği çok merak edilecek bir mcse -
ledtr. 

Fransa, İngiltere, Amerika ve Japonya 
libi dört büyük ve kendisine göz açtır -
Jnamaya azmetmiş denizci milletin gay
~lerine rağmen Alman ticareti bahriy~
linın blsübadelmevt sırrına mazhar ol
ınası, yani düzcesi horthyarak yeniden 
tinde bir mevcudiyet halinde ortaya çık
ınası cidden şaşılacak bir ıeydir. 

Büyük harbden evvel Alman ticareti 
bahrtyemnJn mecmu tonajı dünya tona
:ftnın Y'tlzde (11,10) una varıyordu. (1918) 
ftlaflöbtyetinden sonra bu mikdar sıfı
ra, hiçe indi. Zira Alman bandırasını ta
f1Yan vapurlann yüzde doksan dokuzu 
itilar devletlerinin eline geçmiş, Alman 
denizc.liği can çekişmeye başlamşılı. 
Halbuki (1936) yılında Alınan gemileri
n~ rnecmu tonajını, dünya tonajının 
1üzde (5,80) nine fırlamış görüyoruz. 

Bu rnucizenin sebebi nedir? Bu ani di
rilme ve sıJ'kinrne nasıl olmuştur? İşte 
bu rnüsahabemde siz okuyucularıma 
bundan bahaedeceğim, bu sırrı anlatmı-
18 çalışacağım. 

•Versay. muahedesi ne diyorch? AlmclAlann YM§hur Bntram 
Al muatlantiği 

le nıany~, c Versay> muahedesi hüküm- . . . . . 
ri tnuclbınce, itilaf devletlerine (1600) bir anlaŞJl13 ve mutlak bır ışbırlıği var

~ndan büyük gemilerin hepsini; (1000) dı ki bundan her iki taraf ta azami isti-!:' U600) tonilato arasındaki gemi!erl- iadeler temin ediyorlardı. . . . . . J 

!_il Yarısını ve balıkçı vapurlarının da Hükumete gelince bu denızcılık dml- ı 
:ortte birini teslim etmek mecburiyetin-J mesine elden gelen yardımı esirgemiyor-

e idL du. Mesela (1921) yılından itibaren gemi 

SON POSTA 

Resimli fıkra 
müsabakamız 

l İpnotizma vasıtasile 
yapılmak istenen cinayet 

Hediyelerini alan talihli 
okuyucuların resimlerini 
neşre devam ediyoruz 

Son Postanın aÇDlll olduğu (Resimli 
Fıkra milsabakuı) na gelen cevablar 18 
birinciklnunda bizzat İatanbul e nc:ı no
terinin huzurunda tasnif edilmlt n noter 
tarafından seçilen talihliler erteli S(ln 
gazetemizde illn olunmU§tu. Miiubaka
mızda kazananlara peyderpey hediyeleri 
verilmekte veya gönderilmektedir. Mü
sabakada birinci, ikinci, üçüncü çıkan o
kuyucuların ve beş lira kazananlardan 
bir kısmının resimlerini bundan evvel 
neşretıniştik. Şimdiye kadar hediyele -
rini alan talihli okuyucularımızdan bir 
kısmının resimlerini de bugiln koyuyo -
ruz. Henüz hediyelerini a!mıyanlar mü
racaatta acele etmelidirler. Kendilerin -
den birer resimlerini ghndemıelerinl de 
rica ederiz. 

iki buçuk llra 
kazananlar 

Nltde Ziraat ... • 

kam micliri ..... 

8•mm1l Irmak ead
deslnde No: 111 de 
._.._ Necmed& 

Gtrıtn. 

Avustralyada bir doktor, babasından para koparmat 
maksadile kızını ipnotize etti ve onu manen 

kendi esareti albnda aldı 
A•u•tral· 

yada Sidney ,eh -
rinde enı11Hne na
dir rutlanan bir 
vak'~ cereyan et • 
miftlr. 

Sidney'in pek 
çok zengin tilccar
lanndan RobE:rt 
H. Smith dört 1e -

nedenberi kansını 
bybetmif bulun· 
makta icli. Çok 
sevdiği on dört ya 
ımdaki biricik kı
zı Eleanor ile bir
likte yapyordu. 
Mösyö Smith kızı
m çılgınca sev -
mette, kız da ba
basına çok büyük 
bir muhabbet ve Min Eleanof' 
hürmet beslemekte idi. Bir gün 
bermutad baba kız birlikte yemekteler 
iken kız birdenbire yerinden fırlar ve ba
basına hitabel}: 

- Siz benim hakild pederim değilsi -
niz! Bu evden nefret ediyorum. .. 

Der ... 
Mösyö Smith ile Eleanorun mürebbi -

yesi kızın şaka yaptığına zahip olurlar. 
Fakat kız bu sözü tekrarlayınca müreb
biyesi der ki: 

- Eleanor! Terbiyesizlik yapmayınız ... 
Eleanor buna cevaben: 
- Bu adamdan nefret ediyorum ... 
Der ve kO§Brak odasına gider ve ka-

pan.ır ••• 
M"'osyö Smith ertesi ubah erkenden ai

le doktoru Eric Beachı çağ1rtır. Doktor 
kızın tamüssıhha bir halde olduğunu gö-
rür ... 

Fakat kız babasını görmekten kaçınır. 
Tesadüfen gördükçe: 

- Senden nefret ediyorum.. .• Nefret ~ 
diyorum ... 

l mektubu Sydney emniyet müfettifi Franı
c!Qe tevdi eder .•. 

Knom baJJ)aeaktlr. 
Aradan on be§ gün geçer. Eleanonll 

sıhh! ahvalinde hiç bir tebeddill görül • 
mez. Mektubun bir şakacı tarafındall 

gönderildiği sanılır. Fakat bu llU'ada ,_, 
bir mektub alır. Bu sefer manen kaçırılas 
kızın fidyei necatı olarak 20,000 lnglllr 
lirası taleb edilir. İşin şaka ile alakası ot 
madığını isbat için meçhul mektub sabi.. 
bf sonuna fU cümleyi ilave eder: 

cSize kudretimi isbat edeceğim. ÔftÜ• 
müzdeki çar§amba günü öğleden sonf'<I 
ıaat dörtte kızınız tekrar bayılacaktıta 
Tam 4,25 de de cıyılacaktır ... > 

Smith keyfiyeti hemen müfettiş Franc 
cis'e bildirir. Saat dörtte evin etrafı zam 
ta kordonu ile çevrilir. Kız mürebbiye9' 
doktor Beach, polis müfettişi ve bir ~ 
zetecinin bulunduğu salona getirilir. Timi 
saat dörtte Eleanor bayılır ve mektubdll 
yazıldığı ve doktor Bcachın tesbit ettill 
üzere tam saat 4,25' de ayılır. 

Zabıta aczini ıtiraf etmek üzeredir. Y9'( 
ni bir karar alınır. Mürebbiyesinden etıı 

ki emckdar olan aşçı kadından ve ihti,_. 
uşaktan maada kimse kızın yanına solrıılııı 
maz. 

Kızınız ölecektir. 
Bir iki gün sonra Smith yeni bir mel\. 

tuh daha alır. Kendisinden 50,000 İngilta 
lirası istenir ve üç günljik bir mühlet "" 
rilir. Mektub şu cümle ile nihayet b~ 

c ... Aksi takd"rde kızınız bayılıp avaJı 
dığı gibi ölecektir ... > 

Şaşkına dönen Smith meçhul pha9 
arzusunu yerine getirmeğe koyulur. F--. 
kat o akşam polis müfettişi Francis ~ 
him bir şey öğrenir. Eleanomn mürebb64 
yesi mühim bir nokta keşfeder. Doktol 
Beach arasıra Eleanora doğru eğilmekıt 
ve kulağına bir şeyler fısıldamaktadır. 

~ndan batka da itilaf devletleri he- F~hıblerinc yardım olmak üzere Alınan
la ~a tenede (200.000) tonillto yenı va- ya Cumhuriyetinin bütç8ine tamam 
~ •nŞa edecek ve bu mecburiyet tamam (30.000.000) mark tahsisat konulmuştu. uç A•q· n JrllEt=t* 
d lene sürecekti. Lakin nedense itilaf Yani biz.ım paramızla ve fimdikl rayiçle 

........ " ........ 

............ waıar 
Diye bağınnağa devam eder ... 
Smith kızını iyile§tirmelt için Avus -

tralyanm en me§llur doktorlarını çağır
tır. Fakat netice yok. 

Müfettiş Francis doktor hakkında he • 
men tahkikata koyulur. Tahkikat ne~ 
sinde doktorun kumar mübtelAsı ol~ 
ve çok borcu bulunduğu .uılaplır. ~ 
lenin esrarı çözülmek üzeredir. ı:letlen küçük yeni tekne inpsı mcse- aşağı yukan (15.000.000) Türk lirası . . tUIM ellll 1111111 

bu nete fazla ısrar etmemeli hitfen ta- Binaenaleyh (1921) yılını takib edem iki ftıae 
-haDeıd No: 1 •• 

Zerrin - Doktoran foyua meydana çıkıyor 
Doktor Beach, zengin Smith ailesi ~ 

susi doktorluğu mevldinden istifade • 
derek biçare Eleanonı manyatizme idi( 
ve kızı daima emri altında bulundun9 
Maksadı babasından para koparmaktır. 

lımasız bir mektuh ı .ettıler. senecık ıçinde Alman ticaret gemilerl
Şiındi artık anla§tlmıştır ki, muab~de- ııin adedi birdenbire dart misline fırladı. 

)'e •r'1l'lı tamirat1> maddelerini koymak Bir meRle daha vardı: Almanlara ra
ik!ıaad baknnmdan bir hata olmuştur. kib devletlerin ellerinde nisbeten eski 
Çünkü Alınan gemilerini aralannda tak- gemiler bulunmasına mukabil Almanlar, 
lirn .etmiş olan itilaf devletlerinin seyrı- hepsi yeniden ve harbi umumtae~ .ıılınan İ 
tefaın şirketleri, biraz sonra ellerinde Jü- derslere göre yapılmış müteklmıl ve u- t • 
ZUınundan f1tzla gemi bulunduğunu gör- cuz teknelere sahih oluyorlardı. 

1 Bir gün sabahl~ Smith P.Q.!lacının 
ı getirdiği mektublan okurken bir tanesi 
nazan dikkatini celbeder. Bu mektub ga
zetelerden kesilmiş harflerle yazılmıştır. 
Mektubun aahibi muayyen bir mahalle 
banknot olarak 10,000 İngiliz lirası bı -
rak.masını tenbih etmektedir. Mektub 
ziyadesile pyanı dikkat bu cümle ile ni
hayet bulmaktadır: 

Doktor derhal tevkif edili.r. 
Her şeyi olduğu gibi itiraf eder. 
Eleanor nihayet uyandırılır. BabamlC 

~ltt ve bu fazla gemiler için bir .işsiz- Mesela harbde denizaltı gemileri har-
~tlr ba1Iadı. binde Almanlar (Dizel) motöründen aza-
be 8 •rhden evvel (5,134,720) tonilatoya mi ıstifadeler temin etmişler. Sulh ~e-

lli olan Alman ticaret gemilerinin dildikten ve Almanya kendine yenıden 
U92o) yıiında mecmu hacmi (672 671) bir ticaret filosu yapmıya başladı.lttan 
~•kaın.ına ınmiş, Alınan deniz ticaretine sınra bu iktısadi (Dizel) motörü neden 
6Yük bir darbe indirilmişti ama, ittlaf ticaret gemilerine tatbik edilmesindi? 

d~vletıerinin deniz ticareti de buhranıar Binaenaleyh tatbik edildi ve pyanı hay-
1ç_1Dde sarsılmaya başlamıştı. Mütareke- ret neticeler elde edildi. Zaten Alman 
lüı\ ferdasında Almanların harb içinde tersanelerinde harb esnasında inşa edi
deııi~tı gemilerile fazla mikdarda va- lecek denizaltı gemileri için hazırlanmıı 
PUr batırdıklarından gemisizlikten ·ka- birçok Dizel makineleri vardı. Bu hazır 
Y~t eden İngiliz, Fr~nsız, İtalyan, Ame- ~akineler hemen ticaret npurlarına, 
~arı ve ılh .. vapur şirketleri şimdi elle- bi!hassa yük gemilerine yerlt!flirildi. Dl
l'inde bol bol mevcud olan vapurlardan ğer taraftan seri halinde yapılan yeni Al
lStifade edememek mevküne düşmüş- ::nan gemilerinin maliyet fiatları çok u
lerdı. ' cuza geliyordu. Bu va_ıiyet karflllnda 

Aman bu derde bir çare! .• Halbuki bu Alman in~at tezgihlan bitaraf ve t!CJle-
derd d d b" "" i · · le . Çaresiz bir derddi. Binaenaleyh eJ- bi memleketler en e ırço& ı parıtıer 
rınde bulunan fazla gemileri kullana- almıya başladı. Bilhassa İskandinavya 

Jnıyan bu firketler ganimet olarak elde memleketler; yeni gemilerini Alman tez
ebrıiş oldultJan bu sabık Alman gemile- gahlanna ısmarlıyorlardı. (Versay) mu
rf rene yavaş yavaş Almanlara satmıya ahedesinin asbrt mahiyetlerini ilga et
baıladılar. Halbuki aradan zaman geç- mit olduAu Alman devlet harb tezglhla· 
~ \'e taksim edildikleri zaman nlsbe- rı da buhar manikeli yapmıya koyulmUf
Al Yt!nl olan bu gemiler yıpranmışlardı. lardı. 
ı. nıaniar da güniln ihtiyaçlarını ka~- Hülisa Almanyada ukert, hU1Usf, hey
~•k !çtn bu sabık Alman gemilerini lik veya tüccar tersanelerde, tezgahlarda 
ınt iden ucuzca eJde ettiler ama yeni ge- bir faaliy~r ıidiyordu. Alman fen a
lan Yapnıak fçtn vilcude getlrmlt olduk- Jamlan, ınuhterilerl, klşifleri de bot 
d h Yeni intaat proıramına devamd~n durmuyorlar? Yeni yeni lcadlarla, ihti-
~ A~i kaJrnadılar. ralarla yeni Alman mamullt.ı geınıleri 

büt:ı.ıce ne oldu? Şu oldu ki Almanlar süslüyorlar, onlann daha ucuz, daha kul
nu u~ ~eınilerinin elden çıkmıf olduğ'J- Janıılı olmalarına gayret ediyorlarQı. 

duşunerek vbi yeni bir inşaat prog- Mesela buhar makinelerinin (Termo-
:~ının tatbikine girişmişlerdi. Bir ta- dinam!k) kudretini arttıran cLentz• ci
•· an Yeni yeni gemiler indirirken bir hazları, gemilerin baılarına verilen hu
-.raftan d h" b' beb susi şekiller, cOcrtz> dümen ba -tü . a ıç ummadıkları ır se 

ZUnden ueuzca eski gemiledine kavuş- calann o zamana kadar görülmemiş 
muş cldular. şekil ve ııtimalleri bu yeni ihtiralar cüm-

Bir - 1"et • ki !es•ndendir. Almanlar (Tarbin) makine-n -.o&ll ıateyince neler olmu 

1
11.. :~:r .taraftan Alman gemi inşaat tez- !erde de cezri Wahat vücude getirnıeğe 
-uvı ile lemi sahibleri arasında tam muvaffak oldular. cBauer Wach. siaterui 

ADbn ErkelE u.. • 
dl/LdmlMle• 

IAml ltaııda7 

cB" parayı "erir~> mot1en esiz. 
den uzakla§tınlmıı olat1 kı.nnu rize iar:fe 
edilecektir ...• 

Polise kat'iyyen müracaat edilmemesi 
::akkındaki tavsiyeye rağmen Smith 

bbeti karşısında bir iki vapur sahibi bir 
ferd için tutunmaya lı.lkan ve ihtimal 
yoktur. 

(1925) yılından sonra ferdlerin bir ara
ya gelmesinden vücude gelen şirketler 
de aralarında birleşerek daha büyük, da
ha kavi firmalar vücude getirdiler. 
Şu dakikfda Almanyada biri meşhur 

cHamburg - Amerika şirketi., diferi de 
(Norddeutsch Llyod) müessesesi taraftr.
dan idare edilen en bilyük tr&rtten dışa
nya kalm11 1eyrisef ain müessesesi kal
malDJ.f gibidir. 

karşı takınmış olduğu tavırlarının ~ 
birini hatırlamaz. Doktor hapishaneJ( 
boylar ... 

Smith 50,000 İngiliz lirasını verir. ~ 
kat doktora değil 10,000 lirasını kmml( 
kendisine iadesi nişane! ükram ola~ 
müfettiş Francis'e ve 40 000 lirasını ~ 
Sydney §ehrinin hayır müesseselerine •. 

desinin ebediyen ezmiş olduğunu zanne1' 
tıği ölü bir varlık değildir. Bilikis cEuroı 
pa> ve cBremen> gibi dünyanın en sür'a• 
li ve en lüks transatlantikleri.ne cŞaml 
hörst>, (Gnayzenav>, cPotsdanh gilıf 

mutavassıt olmakla beraber çok '"abat 
ve :üzumundan fazla müdebdeb posta vaı 
purlarına sahih bir mevcudiyettir. 

Denizlerde eski İngiliz - Alman ticaret( 
bahriye rekabeti yeniden doğmak üzel'el 
dir, üzeredir; ne demek belki doğm~ 
bile. 
Şu da gösteriyor ki şuurlu bir azbıC 

ve imanla mücehhez bir millet bir ıey l8ıa 
tecUmı mutlaka muvaffak oluyor. 

A. Cemaleddin ScınıcoOhı 

sayesinde alçak tazyikli cihaz sayesinde Yalnız Almanlar ip çok ileriye götür
buhann ckondenser• e ıeçmesind8A ev- mfif olduklarından bu birleşme ifratı ba
vel en apjı tuyiltinden ilüfade JQluuu zı mahzurlar da dolurrnuştur. Yani Al
keşfe.tmif oldu.lar. ınanlar Jngilizlertn daha evvel yapm•ş 
cDızeh makinelerinde de sıklet n ma- olduklan fena bir tecrübeye yeniden 1 • 7.abtta 3 lunız yakaladı 

Uyet bakımuıdan f81lrlıcı lllahat yapıl- tılmışlardır. Zabıta bir mtlddettenbert Betlttaf Te Ollll 
mıştı. Filvaki bir 1eyri9efain müeaeeuı Ul- taköy tarafiannda hırsızlık yapan Va.atı. Abe 

Birlepneden lııavvet dolu zmnundan fazla bQyilyecek oluna bir- ~~.:ı:~üdarlı İmıa11 adlı üç 1&blkalı ,.. 
Alman tezg&hlan bu mucizeleri yara- birile allka11 olmıyan muhtelif iıleri Vaall ve Ahmed Ortatöyde terzt BedrolaD 

brlarken Alman gemi ahlbleri de bot der'uhte etrniı olur ve bu yüzden o ı1ıer, dükklnmın tnidlnl kırarak bir 90k elblle, tw 
durmuyorlar, küçük sermayedarlar ara- ilk görünüfte olduğu gibi daha silr'atlf maş ve Beşlttaşda oturan Ay§enln e"Vtndlm 
lannda birlqiyorlar ve muazzam firket- ve daha ucuz görülmüız olmak yerine bl- ayakkabı Ye ev efYası çalmlllardır. Üst1l 4 

'S darlı İsmail de Rumellka va~ında oturan ıc... 
ler vücude geüriyorlardı. lAkis daha masraflı ve daha uzun bir va- sımpaşa tahakkuk memuru Hammm e"flnll 

Bugün Almanyada, lskanclinavyada ve kitte çıkm11 olur. girerek bir \'Ok elbise, gümüş tatımıarı ft 4 

yahut ta İngilterede olduğu gibi iki veya Bu yüzden son sene içinde büyük ve saire çalmıştır. Hırsızlar suçlannı ıt.traf e& • 
üç vapur sahibi seyrisefain müesseseleri dev cüsseh şirketler yük nakliyatını, şı- mi.şler ve her üçü de adllyeye Yerllmltl--
mevcud değildir. Bir Alman vapur tir- lebcilik, kömürcülük gibi işlerle uğraş- Bir adam da1utan ildi 
keti denildi mi mutlaka gözönüne yirmi- illik üzere müstakil te,ekküller vücude Bekir Osman 1mılnde blr1 8Wvrln1n c;&n-
den fazla gemiye sahih bir müeaese ge- getirmeğe başladılar. ltadllkd0

1
'!nde fiddetJI olarak dövülmüş, nak • 

. . . . y 1 e e• Cerrahpaşa ha.5tanestnde dun Ol • 
ttrilmelidır. Çibıti1 Alman demzcıleri anız şuran muhakkaktır kı artık Al- mtlştür. cesedi muayene eden adllye tabllll 
artık anlamı§lardır ki zamanın yırtıcı re- man ticareti bahriyesi (Venay) muıne- Morıa natllne lüzum ıormü.fttr. 



l2 Sayf• 

• Postan nm 

• Bir gün basit bir palto hırs11lığı olmuı-
aı. Ben vak'ayı gazetemde şu şek.ilde tes
bit ettim: 

cPalto çalmt§: Dün Gibernsk.aya cad
desindeki Oriyon> kahvesine pos blyıklı, 
kıranta bir adam gelmiş .. kahvenin diğer 
müşterileri gibi oturmui, bir kahve ıa
marlarnış .. biraz gazete okumuş .. gider
ken de, vestiyerdeki en yen_i paltolardan 
birini alıp göttKmüş.. götürdüğü palto 
Jeleznaya caddesinde oturan tüccar Jozef 
Pulyaka nidmiş .. fakat kahveci çırağı işin 
farkına vardığı için hemen ki:işe başında
ki polise koşmuş .. palto hırsızı, sırtındaki 
başkasına aıd palto ile meşhud cürüm ha
linde yakalanmış .. paltonun cebinde, Jo
zef Pulyaka aid iki yüz kuron para ~ 
hususi evrak varmış .. tahkikat neticesin
de hırsızın, Prag şehri sakinlerinden. 
Panskaya caddcs.nde oturan sabıkalı hır
sızlardan Vaslov Novak olduğu anlaşıl

mıştır.• 

Bu havadisin gazetede çıldığının ertesi 
günü evde oturuyordum. Birdenbire kapı 
çalındı. Odaya, pos bıyıklı, kıranta bir a
dam girdi. Beni görünce ilk sözü: 

- Nihayet seni yakaladım, demek oldu. 
Gel~n adam müdhiş öfkeli idi. Elinde

ki bastonu öyle bir şiddetle masama vur
du ki baston ikiye ayrıldı. Ben gayri ih
tiyari arkamda açık duran pencereye 
baktım. 

Adam, bir müddet hareketsiz durduk
tan sonra nihayet sandalyelerden bırıne 
oturdu. Kanlı gözlerini bana dikerek: 

- Palto hırsızlığına dair Vaslov Novak 
hakkında yazdığınız fıkrayı derhal dü
zeltmelisiniz, dedi. Sizin gazetenizde ken
disinden bahsettiğiniz Vaslov Novak ben 
değilim .. 

Korku ile: 
- Bunu ben de goruyorum, dedim. 

Çünkü palto hırsızı Vaslov Novak hapis
hanededir. 

- Ben emlak ve fabrika sahibi bir a
damım. Benim ismim de Vaslov Novak
tır. Ben de Pragın Panskaya caddesinde 
oturmaktayım .. ben de pos bıyıklı, kıran
ta bir adamım. Ben, eski muharibler ce
miyeti azasından Vaslov Novak palto 
hırsızlığı yapayım. Bu mümkün mü?. GÖ

zünüzü açınız ve şunlara bakınız: 
Vaslov Novak cebinden yirmiye yakın 

ga2ete çıkardı. Hepsinde de bu palto hır
sızlığına aid küçük bir fıkra vardı. Bu 
fıkraların hepsinin altı kırmızı bir ka
lemle çızilmişti. 

Daha sonra Vaslov Novak cebinden bir 
ro\'olver ile beyaz bir toz çıkardı. Bana 
dik dik bakarak: 

- Şu gördüğünüz rovolverdir, dedi. Şu 
da arseniktir. Yarından tezi yok, gazete
de, hem de ayni sütunda benım hırsız ol
madığım hakkında bir tekzib çıkmazsa 
kendimi ya bu rovolverle öldüreceğim ve
yahud bu arsenikle zehirliyeceğim .. 

Pos bıyıklı adam kapıyı şiddetle kapı
yarak dışarı çıktı. Ben de, hemen masa-
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Odaya pos bıyıklı, kıranta bir adam girdi. Beni görünce ilk sözü: cNi.hayct seni 
yakaladım!> demek oldu 

mm başına geçerek şu aşağıdaki tekzibi Bu arada, hakiki palto hırsızı Vaslov 
yazdım: Novaktan da bir mektub aldım. Novak 

cMeğer o çaLmamış: Evvelki günkü sa
yımızda cPalto çalmış• serlevhasile yaz
dığımız bir fıkrada, Pragda, Panskaya 
caddesinde oturan Vaslov Novnkın palto 
çaldığını yazmıştık. Sonradan yaptığunız 
tahkikata nazaran paltoyu çala:ı Panskn
ya caddesinde 'lturan palto hırsızı Vaslov 
Novak'ın, Panskaya caddesinc.lP. sakin Vas
lov Novak olmadığını öğrendik; düzelti-
riz.> 

bu mektubunda, üzerindeki hırsızlık le
kesini atmasına vesile teşkil ettiğim için 
bana derin derin teşekkür ed:yordu. 

Bu Vaslov Novak her gittiği yerde be
nim yazdığım fıkrayı göstererek Pans
kaya caddesinde oturan ve ismi Vaslov 
Novak olan kendisinin, gent' Pansknya 
caddesinde mukim meşhur oalto hırsızı 
Vaslov Novak ile hiçbir iliş:ği olmadı

ğını söylemekte imiş .. 

1killclkanun 4 

&llPl!K•l§t•JllJ~ 
Deni zbank n am ına muameleye 

dünden itiba ren ba şlanı ldı 
Fakat bu bankaya bağlanan müesseseler için henüz 

bir merci gösterilmediğinden 
dün muamelelerde bir hayli tereddüd hasıl oldu 
Denlzyolları, Liman, Tahlisiye, Klavuz -ı yetini temin etmek mii.şkflloe :>lara\'. gibi 16-

•ık idareleri Denizbank namına muameleye ı ilnmekte 1se de, nizamnamelerin sarahaUe
şlamışlardır. Ancak esas kadro gelmemiş rl mucibince, ikinci davette bulunanlarla ik-

ı olduğundan ve İstanbuldaki merci de henüz tifa edilerek toplantı yapılacaktır. 
bildirilmediğinden bu idarelerin müdürleri 
dün tereddüdle muamele görmüşlerdir. İdn -
relerin müdiırlert evrak üzerine cDenizbank Dün, Tiırk borcu tahvilleri İstanbul l>Maa-
namına. ibaresini yazdıktan sonra kendi i -

Kambiyo borsasında 

da.relerinin isimlerini llave ederek imzaları- sında 18•30 llrada açılmış, ıs kuruş yüksele -
rek 18,45 llrada kapanmıştır. Diğer esham 

nı atmışlardır. Asıl vaziyetleri blldlrlllnceye ve tahviller Üzerinde esaslı ve eheınmiyeW 
kadar bu şekilde evrakı imzalayacaklardır. muamele ve flat değlşlkllği olmaın.l§tlr. 

Diğer taraftan muhasebe müdürleri dun Gayrlmübadll bonoları yüzde 16,5 - 1'1 o-
de tophnmışlar ve muhasebelerin birle .tı -
rllmcsi şekli üzerinde konuşmuşlardır. İd ıre lnrnk alınıp snt.ılmağn devam etmektedir. 
mudurlerlnin kanaatlerine gore muhasebe -
lerln blrleştlrllmesi çok güç olacaktır; buna 
nasıl bir hal sureti bulunacağı araştırılmak
tadır; fakat muhasebelerin birleşUrllmesi -
nin güç olmıyacağını söyliyenler de vardır. 

Muhasebelerin tevhidi dolayuıile dört idare
nin mahasebecllerlnden ve memurlarından 
tasarruf edilecektir. 

Denizbank Umumi l\lüdörii kim olacak? 
Denizbank Umumi Mudurünun kim ola -

cağı alckndarlarca günün mevzuu olmuş -
tur. Şımdlye kadar Iktısad Vetlleti Deniz 
Müsteşarı Sndullahın Umuınl Müdürlüğe, 

Nakliyat İşleri Müdürü Ayetin de muavinli
ğe getirileceğinden bahsedilıni§t.lr. Fakat bu 
haberler teeyyüd etmemiştir. 

Kuvvetle söylendiğine gör.e Umum Müdür
hığe, İktısad VekCıletl umum müdürlerinden 
ve bankacılık işlerinde evvelce ihtisas kes -
betmiş olan bir zatın getlrllmeai çok muhte

Ticare~ Guas meclisi yarm 
toplanıyor 

Yann öğleden sonra, Vall ft BeledlJe Re
isi Muhiddin Üstündağ, bir nutuk IÖJÜJe -
rek Ticaret Odnsı mecllsinl açacak .-e yeni 
hey'eti umumiye lle ilk celse akdedllecektı.r. 
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YARINKİ NÜSHAMIZDA: 1 meldir. 
Bu ikinci fıkra da gazetemizde çıktık- ipek karışık ipli ·

1
erde gümrük 1 

Keten tohumu ıo 17,5 
Yun yıkanmış 77 ]() 71 
Z. yağ yemekllk .56 2i> 

tan sonra ben rahat bir nefes aldım .. fa- ıssız evin esrarı 
kat bu fıkraya rağmen, iki gün sonra ma- tenzilatı yapı ldı 

d . b ·ı İngilizceden çeviren: K. Neyyir surn Vaslov Novakın ken mi ta anca ı c 
1937 

mali yılı iptidai maddeler tenzlllt SilAh satı e1 larmm bir muracaatı 
öldürdüğünü işitince bayağı hayret ettim. ----------------' cedvcllnde bükümlü ve bükümsüz ipekten ita- Vesikasız silah satışının tamamile 

nşık olarak yapılan kumıışlar lçln ten~ nls- men'i ve İstanbul Emniyet Müdürlü -

111111m111111 

1

111...111 
111111111 

Şehir tiyatrosu 
Dram kısmuıda 

Bu akşam saat :l0.30 da 

Erkek ve Hayaletleri 
Pıyes 4 perdH 16 tablo 

ı Yazan: H. Lenormırnd 

Komedi kısmındll bu akşam oyun 
yoktur 

ERTUCRUL SADi TEK 

T l Y A TROSU 

Bu gece: 
Bakırköy ( Miıtiyadi ) 
Yarın gece: Üsküdar 

( HW.e ) sinemalarında. 

CEZA KANUNU Vodvil 3 Perde. 
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Baş, d.ş, nezle, grip, romatizn.a, nevra ji, k.rık:ık ve bütün 
agrılarımzı derhal keser. lcabmda günde 3 kaşe alınabilir. 
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beti tayln edilmemiş bulunmaktaydı. Iktı - ğünün bir sene zarfında ancak 14 si -
sad Vekaleti bu clhetı Maliye Vekaletine iş'ar Jah taşıma vesikası vermesi, şıehrimiz
etmlş, Mallyc Vekfıletl de İcra Veklllerl Hey-
etine, bükümlü ve bükümsüz tpek ipliğinden deki silahcıları müşkül vaziyete sok -
imal edllen kumaşlar için de yüzde 60 nlsbe- muş ve icab eden makamlar ne7.dinde 
tıııde iptidai madde tenzilatı yapılmasını tek teşebbüsatta bulunmalarını intaç et • 
llf etmiştir. miştir. 

Hey'eti Vekile son zamanlardaki lçtlma - Silahcılar, fişek ve saçma satışının 
!ardan birinde bu tekllfi kabul ve tasdik et - pek az kar temin ettiğini ve yaşayabil-
mlştır. Bu tenzilatın ı Hnztran 937 tarihin - ul du 

1 den muteber olmak üzere 1937 malt yılı lp- meleri için esasen evlerde b un nı -
tıdai maddeler tcnzllat ıısteslne geçirilmesi ması memnu olmıyan ufak silahların 
de kararlaştırılmıştır. serbestce sat~asını temin için, B. M. 

Esnaf Cemiyetlerinin hesab l arı Meclisine bu husustaki kanunu tadil e
decek bir takrir vermelerini İstanbw 

tedkik edilecek meb'us1arından rica edeceklerdir. 
Ticaret Odası Esnaf Şubesi DirektörJUğil 

Esnııf ccmlyetlerinln bir yıllı.it muamelatını Asfalt caddenin istinad dovar-
tcdklk etmektedir. Direktörlük, Kanunusani- lanndan biri çatladı 
nin on bcşmden itlbaren Esnaf Cemlyetıerl d . 
hey'eti umumlyelerlnl toplantıya davet et - Beyoğlunda Tozkoparan a yem ya • 
meğe başlıyacaktır. Bu toplantılarda, idare pılmış olan asfalt caddenin Kasunpaşa 
hey'etıerl, umumi hey'etlere bir yıllık fııall - cihetine isabet eden istinad duvarlann
yeUerl ve büdcelcr vesaire hakkında izahat - dan bir kısmı çatlamıştır. Belediye fen 
ta bulunacaklardır. Toplııntıların gayesi, lda } , t' .. d .. r· ·.. atlaklann ka'Nlltıl -
re hcyetlerlnl hesab vermeğe, umumi heye~ ıcy e .ı .mu ~r ugu. ç .• r--
lerl de hes:ıb sormnğa alıştırmaktır. ması ıçın muteahhıde tebligat yapmış • 

, Bakkallar ve berberler cemiyeUerl gibi ba- tır. Havalar açılınca tamirata başlana -
:tı cemiyetler de hey'etl umumlyenln ekseri - caktır. 

===========================-==--
" Son Posta ,, nın edebi romanı: 25 Çaydan sonra tarasada uzun sandal· - Bilmem; İstanbula gidince sora - bir çok parçalarunı çaldım. Beğendil.6 

yalarda dinlenirken Mis Bravn bize pi- rız. Benim de hoşuma gitti. ~anırı~, ~ah~d da bana karşı ~zaketen 
yano çaldı. Hafü ve şakrak havalar.. Meri çok güzel çalıyordu. Durunca oyle gorund.u~er. Fakat _ben ı~ defa 
fakat parmakları o kadar çevik ki o- bir alkış yağmuru coştu. yabancılar ıçınde kendi varlığımdan 
turduğum yerde bunların tuşlar üze- Adnan bey yanıma yaklaşmıştı. bir şey bırakmışım gibi sıkıldım ve u-Bir Genç Kızın Romanı 
rinde gidip gelişlerini görür gibi olu- - Siz bir şey söylemediniz, Selma 18ndım. 
yordum. hanım, bu parçayı beğenmediniz rni Eve dönerken Meliha ile Nevzad ba-

1t1uanez Talı.in Berkand Meliha gürültü etmemek için ayak- yoksa? • . na surat ediyorlardı. : 
Yüzü fırtınaya tutulmuş gibi karış- Madmazel Bravnlarla dansetme- larının ucuna basarak yanıma geldi: Saçlanmın köklerine kadar kızardı - _ Bir aydanberi bizden buna gizle-

tı. Elimi bırakmadan tekrar etti: nıeniz ayıb olmaz mı Nevzad bey? - Selmacığım, sen de bize bir şeyler dığımı duyarak kekeledim: din ha! Aşkolsun sana ... 
- Geliniz Selma hanım. - Ömrümde bir defa gördüğüm ve çal. - Bilmem .. güzeldi galiba .. herhalde Onlara bu çocukça ·kompozisyonlar-
Bu sefer sesinde titriyen, yalvaran bundan sonra hiç görmiyeceğirn geçici - Vazgeç kardeşim; rahat rahat o- Mis Bravn çok iyi çaldı. .. dan utandığımı dilimin döndüğü kadar 

bir inceliş farkettim, fakat bu beni yo- kadınlara karşı bu kadar ince düşün- turuyorum şimdi. . Müdirem dayanamam~!t·. Gule:Ck anlatmağa çab~Jadım, ama ben aiSyle _ 
lumdan çevirmedi: celerle kendimi yormak istemiyorum. Biz böyle konuşurken içeriden Mıs İngiliz kızının ku1ağına egıldı. Ne soy· dikce onlar daha çok kızıyorlar ve bana 

- Bu sabah birlikte denize girmek Bili.ihtiyar ağzundan şu sözler dö- Bravnın sesi yükseldi: . lediğini duymamıştım, fakat onun ~- darılıyorlardl. Nihayet ikisine de birer 
jçin İngiliz kızlarile sözleşmiştik. İs- küldü: - Size şimdi cKuş cıvıltıları• isimlı kın şaşkın yüzüme ba~ın~n bu soz- •Kuş cıvıltısı> hediye edeceğimi vaadet 
terseniz siz de geliniz Nevzad bey. - Ben de geçici bir genç kızım Nev- yeni bir parça çafacağım. lerin ne olabileceğim k~f:ttı.m; hele- mekle kendimi affettireb ildim.. 

Durdu .. düşündü. Ben yürümeğe ha- zad bey. Kardeşi seslendi: candan kalbim kopacak gıbı çarpıyor - Ü .. İ . d"nüyonız. M~ 
zırlanıyorken tekrar burnozumun ucu- Tangonun adunını şaşırmamak için - Bravo Meri; ben de sana şimdi bu- du. d' ç ~nbsonral zmbı'rtet' beno . .ı __ • 

b . k d' d - kı ıkı kti . . ek . M . b" . d d Kendini top- ıremın anyo arı ı ı, ım ue ~-nu tuttu: eru en ıne ogru sı s çe : nu sôylıyec tun. erı ır sanıye ur u . . . idi 
- Akşam için onlarla sözleşmeyiniz, - Siz mi? Siz hiçbir zaman geçici Kalbimin cküt!> diye çarptığını duy- ıamak istediği belli idi. Onun bu şaşkın naklar~ ren~ yerıne ge · 

biz bize kalalım olmaz mı? bir kadın olamazsınız Selma hanım. dum ve bilaihUyar müdiremin yüzü - hali herkesin bakışlarını kendisine çek- - Bır aylık dmlenrne &ana ~k ya -
Elinden kurtulamıyacağımı anlıya- Ne demek istediğini pek anlamamış- ne baktım. Gözlerinde sevgi ve sevinç mişti. Bir şey anlamadan bütün gözler radı Selma. 

rak: t•rn ama bunu ona sormaktan da kork- vardı. onun yüzüne dikilmişti - Evet müdire hanım (ona artık 
- Peki, dedim ve yürüdüm. tum. Etrafımda konuşuyorlardı: Mis Bravn bir iki saniye tereddütten her nedense anne diyemiyorum) artık 
Akşama kadar onun bu gayri tabii * - Ne güzel bir parça bu... sonra k~rak boynuma sarıldı: İzmire dönünce işe girişmeli. 

ve çocukça hareketlerini düşilndüm. Bugün İngiliz arkadaşlarımız bizi ev- - Çok neş'eli ve sürükleyici bir - İspinoz sizsiniz öyle mi? Ne saa- Güldü: 
Ne tuhaf bir genç .. bir dakika bir Jüpi- !erine çağırdılar. Ne güzel döşenmiş hava... det ... Si21i tanııdığmıa öyle memnu • _Bu ne ateş! Bu ne sabırsızlık! 
ter gibi gazablı, bir dakika bir çocuk şirin köy evi ... Lüzumsuz bir tek şey - Kim bestelemiş? num ki... Ben de güldüm: 
gibi munis ve sokulgan. yoktu. Eşyanın her biri konduğu köşe- - İspinoz. Ortalığa şaşkınlıkla k:anşdt bir neş'e _ Tabii.. bir dakika evvel iş aramak 
Akşam gazinoda yalnız benimle yi, gözlere sevimli görünecek bir su- - İspinoz mu? O da nasıl isim? yayılmıştı. Herkes ayn ayn elimi sıka- istiyorum. 

dansetti. İlerdcki masada oturan İngi - rette süslüyordu. - Müstear olmalı. rak beni tebrik ediyordu. - Bunu bildiğim için ben bir kaç ye-
liz ailesine uzaktan bir selam vermeği Bir gün bir evim olursa orasını ben - Acaba bu parçayı plika almışlar İlk heyecan daldkalan geçtikten son- re senin için yazdım. 
kafi görmüştü. de böyle şirin bir yuvaya çevireceğim. nu? ra, ısrvıan.ıa dayananuprak on!lara (Arkaa .,.., 
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SUN PO.STA 

sın efineleriı 
M~gd~ sorduğum sualler karşısında evvela şaşkın şaşkın durdu, sonra i!Özlerini 
mudhış bir hiddet bürüdü. Yüzü kıpkırmızı kesilmişti. Boğuk bir sesle : " Beni 

isticvab ediyorsun, benden şübheleniyorsun ! 
Bu hanta·w~ya plan, evvelce hakkında j 
hat verdıgım Yedikule IUI'lannın (Al

tın kapı) tabir olunan civarını sarih bir 

" diye bağırdı 

surette goste.mıekte idi. 
O vakit Magdaya dedim Jci: 

d - Va ıa X. lll e aid izler ararken bir-
e.nbıre Yenı bir iz üzerine düşmüş bulu

nuyoruz. Eğer def1neler hakikaten ~çe 
:~ınu ı bu X. I. dek.ileri kat'i surette 
b 

1
duk demektir. Zira vasiyetnamenin 

u unduğu y h b. .. t 
r·ıın· er sarı ır surette gos c-
,.~ 1 elırruzıe k ymuş gibi bulabilece
l!iız. 

Magda son derece seviniyordu: 
d' -K.Evet, evet .. yann hediyelerimizi gi-

lıp 0 tantin bab mızın koyduğu yerden 
a acağız. 

Diye bağırdı. 

le ~Yı aına, Magdacığım, sen bir sözün
A n rn zihnimi bulandırdın.. zaval!ı 
pl;ısturya veliahdinin kütübbanesindeki 
bak~~n da •Jni olduğunu 8Öyledin. Buna 

ı aten eırtin misin? 
- O, tatnaınile .. 
- İşte bu garib' Demet o1uyor ki ihti-
~~ .. bu X. l. tabletleri birkaç tane o1a

gornülrnüş olacak.. 
- Belki ... 
- Belki de~ı muh '-'-'-' Herhalde Arşja· .. ,,. ' a ... - ... .. 

ukun elindeki plinı .. . 
- Hayır, Bauman'm elindeki! 
- Taınaını B 1· deJt.i · auman mel'ununun e ın-

plan bunun kopyası olamaz mı? 
- Ştibheaiz!. 

J>l;- Şu halde senin iblis herif bu sar:h 
]) nın Yerini çoktan yoklam1ş demektir. 

ernek ki b' d . l l'i :X 1r ef a ilk kalemde defıne c-
1'i~va ·. I. kısmının yerinde yeller esiyor. 
dok kı, hatırlıyor mu.sun, ıu Viyanalı 
lln tor Eınn Gize de bize bu X. I. harita-

dan bahsetını ı·' ~ ş l. 
- ı:.vet! 

- Deınıok ki X. . k lfımı F I. hen~rce ço tan ma-•ar.:·· akat ÇO\ pyanı dikkat bir nokta 

Eve döner dönmez ilk işim çek meceyi açmağa uğraşmak oldu 

" Son Posta " nın 
sergüzeşt romanı 
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lerin meydana çıkarılaca mı söylemiş
tin. İşte önümiizdc sarih bit' X. I. planı 
ve tableti var. Bunda öyle güneşe aid bir 
rakam yok .. 

Magda birdenbire sesini indirmişti: 
- O X. lll e aiddir .. dedi. 

rita ve küçük taş tablet önümüzde duru
yordu. Onların hepsine hazin bir nazarla 
göz gezdirdikten sonra Magdaya doğru 
ilerledim: 

- Magda! dedim. Senin aşkla değil, 
bC'lki yalnız kinle hareket eden bir kadın 
olduğundan şiıbhe ediyorum. 

O, bu sözüm üzerine hayret icinde .kal
dı: 

Sayfa 1~ 

1 Tarihden Sayflar: 

Ahmed paşanın intikam ••• 
(Ba.ftarafı 7 nci sayfada) 

na göz açtırmıyordu. Bu aralık Hafız Pa
şa dışarı fırlamış, Dimo ortadan kaybol
muştu. 

Atlılar Hafız P .. pya doğru celiyorlar
dı. Muhafız kaçmaktan başka kurtuluş 
yolu göremedi ve kendisiru güçlükle 
kurtardı. 

* Hafız Ahmed Paşayı birkaç ay sonra 
!stanbulda sadaret kaymakamı olarak 
görüyoruz. Sadaret kaymakamları sadra
zamlaı ın ordu ile birlikte seferde bulun
dukları r.arnanlarda imparatorluğun pa
dişahtan sonraki en büyük devlet ada

mıdır. 

Bu sırada Eflak beyi Mihal Moldavya
yı zaptetmişti. Avusturyalılara karşı ker.
disini müdafaa edebilmek üzere yenide.-ı 
Osmanlı himayesine girmek ihtıyacını 

duydu. Moldavya beyliğinı tasdik ettir
mek istedi. Dimoyu elçi olarak, seferde 
bulunan sadrazam İbrahim Paşaya gön
derdi. İbrahim Paşa da Reisülküttab Ya
zıcızade ile birlikte İstanbula yolladı. 

Hafız Ahmed Paşa Eflak voyvodasının 
elçisini kabule hazırlanırken Niğboluda 
düştı.iğü tuzağı derhal hatırladı. Fakat ne 
yapsın ki bu elçiyi sadrazam göndcnyor
du. Padişaha tanıtmak, hiç değilse veri
lecek cevabı padişahtan sormak r,erektı. 
Hem Mihalden intikam almak için her
hangi bir elçisini baklamaktan ne ~ı-

Fakat elçinin kim olduğunu gönir g~ 
mez gözleri yuvalarından fırlar gıbı oı.. 

du; kaşları çaWdı. Dişlerini sıkarak onwı 
üstüne yürüdü: 

- Sen! ... Sen ha! ••. Bre mel'un, ne ce.. 
aaretle karşıma çıktın? 

Dimo sararmıştı. Eğer sadaret kayma
kamının bu adam olduğunu bilseydı ge
lir miydi? 

Dizlerinin bağlan çözüldü ve olduğu 

yere çökecek oldu .. 
Ahmed Paşa gürledi: 
- Bre kaldırın şu haini... Ut 

alçak, hilebaz herif! 
z, 

Divandakiler hayre ten don , ş-

lardı. 

Ahmed Paşa el ıyi öldürtmek ıst 

du. Fakat araya gırdiler: 
Devlctlum, sadrazam gôndeı m ır, 

padışaha arzedilecektir. Onlara soı ııa

dan iş işlemek hayırlı olmaz! 
Hakları vardı, fakat Ahmed Paşa kola

yını buldu. Olup bıten işlerı bıreı b rer 
anlatarak müftü Sun'ullah efcndid n biı 
! tva aldı. Bu fetvada gE'rek Miba i ı \ e 
gerek c>lçisinin birer hılekar olduk arı 
cihetle oldürülmelerinin vacib olduğu 

uzun uzadıya isbat ediliyordu. 
Ahmed Paşa fetvayı koynuna ko) du. 

Sonra Dimoyu böğüründen demir çenge· 
le astırdı ve öldürttü. 

Böylelikle Niğboluda ölümüne sebeh 
olduğu binlerce kişinin de öcü alınmı!J 
oldu. 

kardı? Dimo sanki cezasını görmek üzere kc:n-
Ahmed Paşa elçiyi sükunetle kabul di ayağile gelmişti. 

edecekti. Turan C 

Ziraat: Mandarin zira ati 
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• J Saragında 3.:;, 
l\Pıı • J it ~ Bır 

. Haremağasının H~tıralar• 
Y azaa: Ziya Şakir 

Müşfika kadın, henüz pek gençti. Yağmurlu birgünde odasında pencereden 
avl ıya bakıyordu. O sırada yağmurun altında dolaşan iki saraylı nazarı dikkatini 
ceı.betti. s~n derecede şefkatli olan bu g ~nç kadın derhal parmaklarının ucu ile 

c mı vurdu: "Hasta olacaksınız, içeri girin!,, di . e seslendi 

.. Abdülhamid. büyük biraderl~r:i.nden: ~nra Abdülhamidin ( kadın )1ık ve 1 arzetmiştik ki; Müşfike kadın, Abdül
Burha~ ef~ndı ı e Murad e!en?ıyı çok. (ıkbal)lık .mevkiini kazanan gözdele - hamidin hayatına karışmış olan kadı.n
severdı. B.ılhas~ ~.uı ~~ :.fendiye ol.an rıne g~ehm. l lar arasında büyük bir mümtaziyeıt 
rnu?~b~h, adeta auşkun1uk der~ces~n-! (Dtlpesen~) i~~,ndeki gözde Naile kesbetmişti. Bütün ömrü müddetince 
de ıdı. Bır çok zamanını onun daıresın- 1 sultan)ın valıdesıdır. Fakat bu kadın hiç kimseye hakiki bir emni t T _ 
de geçirirdi. · e~endi, ve.fat etmiş .. yerini (Bürhaned-lmad bağlıyamamı.ş olan b:e e~~~lı 
Aralarında pek az yaş farkı olan bu dın efendınin validesi, (Mezide kadın ı hükümdar adeta bütün ha t de-

·k· b' d k be be l f d') · · ' ya ıru, ! 1

1 
ı~aker, ço · zamb.an ra r çabg\ ça· 

1 
e en ı ye terke.tmış~ır. ,rin bir teslimiyet ik, Müşfike kadının 

ıar ar, onuşacak ır çok şeyler u.ur- Evvelce de bır munasebetle arzetmiş l'line vermisti. 
lar; bö!lece ~~şbaşa kalı:~~rdı. 1 ti~ ~i; (kadın)lık ve (ikbal)lik, adeta Bu büyük emniyet ve itimadın de-
Abdulhamıdın sevrnedıgı .~~ ~aya - h.~kurndar. zevcelerine verilen birer recesini gösteremk için işte size bir 

tının sonuna kadar sevemedigı hır kar- rutbe mahıyetinde idi. Şayet bunlardan misal... 
deşi varsa, o da yalnız Reşad efendi idi. 

1 
biri vefat edecek olursa, hükümdar Müşfike kadın, henüz pek DP t• 

O d Ad ! • d do v h ~ d • ~ • b-nÇ ı. n an a eta teşe um e e~ ı. e atta, erbal dıgerlerını sıra ile terfi ettirir- Henüz (ikbal)lik makamını ihraz t-
hüki.imdarhk zamanında, ne zaman Re di. j mişti. Bir gün yağmur yağı d ; 
şad. ~fendi saraya gel~e, derhal. yüzünü 1 Başka~!n (~azik Eda), vefat ettikten genç ikbal de pencereden a:ı~;au.ba ~ 
ekşıtır ve m~tlaka bır şeametın zuhu- so~ra, dıger uç kadın sıra i1e terfi et- kıyordu. O sırada yağmurun altında 
runu beklerdt. mış; (Bedri Felek, birinci kadın), (Bi- dolasan bir iki saravlı nazan dikkatini 

~ok garibdir ki; Abdülhamid bu his- d~r, .~kinci kad~.n), (Dılp~s~nd de, ü - celb~tmişti . .Esa~en ~son derecede şef -
lerınd~ .aldanmazdı. Ne zaman Reşad çu.nc.u ~adm) unvanını ı.ktısab eyle - ltn li olan bu genç kadın, onlan görür 
ef ·nd\ ıl? k~~ılaş.5<1, mut1ak~ canım 1 mı~tı ..• Işte o zaman, (başikbal) dere- görmez derhal parmaklarının ucu ile 
sıkacak hır hadısc zuhur ederdt. Bunun cesınde bulunan ve (Şaziye sultan)ın camı vurmus: 
için hünkar, küçük kardeşini görmek • annesi olan (Emsali Nur) da (dördün - ı - Jslanac~ksmız. Hasta olacaksın z 
ten son derecede ürkerdi. ı cü kadm) mevkiine geçmişti. 1 İceri girin. 

1 

• 

.~bd.ü.Uı~idin, en e~ıenuniye: ~.- .Abdül?amidin; (başikbal) lik payesi- Manasını ifade eden bazı işaretler 
dıgı bıraden (Vahdettın efendı) ıdı. nı; o tarıhte ikinci ikbal o an (Müşfike yapmıştı. 
E.fendilik zamanında bu .. efen~i ile na- 1.kadın efendi) ( 1) i~raz e.~Iemişti. Bir 

1 
Tesadüfen tam 0 esnada şehzade Se

dırenA karş!laşan Abdulham.td, (~li 1 kaç defa, muhtelıf .munasebetlerle lim efendi, pencerenin altından geç _ 
Suavı) vak asından sonra, bırdenbıre 'ı 1 • ınekte idi. Camın vuruldugu-nu işitt'gMl. 

1 · · d -· f · · A ık V h (1] ( kbal) Jere (Kadın) demek adet de- ı 
mua.me esını • egış ırmıştı.. rt a - ' lild.i.r. Fakat Abdülh•mid (Müşfike kadın> a icin pek tabiidir ki başını kaldırmış, 
det.tt.n, sık sı~ s~ra~a gelıyor ve her daima bu S"Uretle bitab etmiştir. Biz de, ken- gözlerini pencereye çevirmişti. 
gelışınde de hunkar ı1e haşhaşa kalarak dlslnden böylece bahsediyoruz. (Arkası var) 
aralarında uzun mülakatlar cereyan e· 
diyordu. r 

Her şeye karşı kayıdsı~ görü~mekle 1 Bir o oktorun 
beraber, son derecede mutecessıs olan 
saray halkı; hünkarın Vahdettin efen- Günlük SALI 

~1 1 ıRıA!DV~ 
diye gösterdiği bu hususi muameleyi Notlarından 
keşfe!mekte gecikmemişti. Nihayet, 
Vahdettin efendinin, büyük biraderi 
veliahd Reşad efendi ile, Sultan Azizin 
oğu 1ları Yusuf İzzettin ve Mecid efen

propram -("-')- ll!'günkü 
4 İkinclkanun 93!' Sı\U 
İST•NBUL Evlendikten sonra 

Nelere dikkat etmek 
dileri, -hatta bütün şeh2adeleri- tarassu Lazımdır? 
da memur bir hafiye olduğu tahakkuk 
ctm·~u. 

Abdülhamid, on yedi yaşına kadar 
hayatını pederinin nezdinde ve Beşık- 1 

taş sarayının bir dairesinde geçirmişti.! 
Fakat o tarihten sonra, - saray usul ve 
an'anesi mucibince -diğer büyük teh -
zadelere yapıldığı gibi, kendisine ayn 
bir saray tahsis edilmişti. 

Sağlam bir çift blle evlendikten sonra 
aoylarını bozabUlrler. Bu da tohumu bo
zan şeylerle olur. Bunların başında fren
gi, alkol. verem gelir. Bunların tohumu 
b<mnalan yüzünden soy frengisi, beden 
çarpıklıkları, anadan doğma akıl gerl
llğl, sar'a gibi hastalıklar meydana çıkar. 

(Jllbert> adındaki Fransız ruh doktoru 
alkol lçln (o5efaletln mucidi. haplsrıne ve 
tımarhanelerin belli ba.!)lı sermayesldlr l 
diyor. StOkard adındaki hekim hayvan 
tecrObelerilf' burıu ispat etr.?lştlr. 

İsviçrede Bern şehri ruhiyat profe<:örü 
(Deme) on tane içen, on tane irmlvPn 
alle ilzerlnde ara~tırma ynpmı,, içenler
de 57 r.ocuk dünyaya gelmiş on ikisi .10-
ltar doi!maz ölmtiş, geride k:alanlnrdan se
klz.i abdal on üçü sar'ah ve havnlPll iklsi 
dUstz, beşi hastalıklı, fıçU ku -
aurlu, ancak ilçünil sallm bulmuştur. 

öeıe neşriyatı: 

12.30: Plftk:la Tfırlc: mu~iklst. 12.~n Han· 
dls. 13 05: Plakla Turlı: musikisi. 13.30: Muh
telit plak neşriyatı. 

Abam neşriyatı: 
17: İnk.ılı\b dersi: Üniversiteden naklen 

~usu! Kemal Tenğlrşenk, 18,30: Plii.kla dans 
musikisi, 19 B:ıyan Muzaffer ve arkadaşları 
tarıfndan Türk musikisi. ı9,30; Kon!erııns: 
Beyoğlu Halkevl namına J;:llzamettin Nazif 
tKitab sevgisi), 19,55: Borsa haberleri, 20: 
Klasik Türk muslklsl: Okuyan: Nuri Halll, 
keman Reşad. kemençe Kemal Niyazi, ut 
Sedat, tambur Dürrü, kanun Vecihe, nısfiye 

Selfı.hattln Cnndan, 20,:!0: Hna raporu. 
20,33: Ömer Rıza tarafından arabca söylev, 
20 45: Vedln Rıza ve arkada.şiarı tarafından 

T ıı·k rnuslklsl ve halk şarkıları, CSnat ayarı), 
21,15: Orkestra: 22,15: Ajans haberleri, 22,30: 
Plll.kla sollar, opera ve operet parçalan, 
22,50: Son haberler Ye ertesi günün prog-
rarnı. 

' İkincikinun 931 SALI 
A N )[ A R A 

Abdülhamid çocukluğundanberi ten-
1 

halığı ve yalnızlığı sevdiği için (Tarab
ya) daki yalısına ç~kilmişti. Burada ilk, 
zevcesi (Nazik Eda kad.ınefendi) ile sa· ı 
kin bir hayata girmişti. Nazik Eda, 
(.Ü.\·iye sultan)m validesi, ve sultan 1 
Mecidin zevcelerinden (Prestu kadın 
efendi) nin saraylılarından idi. Ah -
dülhamidin öksüzlük hayatını hisset - ' 
miyecek kadar kendisine şefkat ve hi
maye gösteren Prestu kadın, üvey oğ
lunun ilk gözdesini de bizzat intibah 
etmişti. Ve bu kadın, Abdülhamidin 
tahta çıktığı gün (Başkadın efendi) 

İçmlyenlerden 61 çocuk dfinyava gel
ml~ üçll uyır. ntt~ı barsa'.!: hastalıklı, lkl-
ıt koreU. iki.si zayıf fİklrH, ikisi beden ötıe neşriyatı: 
çarpıklığı göStermlş ve elllsl sn~lam kRI- 12 30: Muhtellf plak neşriyatı. 12.50: Plı\k: 
mı~tır. Şu halde tohumu bozan bu gibi Türk musikisi ve halk şarkıları. 13.15: Dahi
şevlerden sakınmak JAzımdır. Dünyaya li ve harici haberler. 
bedbahtlar getırmeğe hakkımız~~ ı Akşam neşriyatı: 

ünvanını iktisab eylemişti. 1 
Abdülhamid, Nazik Edayı severdi. 

B:lhassa kızı (Ülviye sultan)ın feci bir 
kazaya kurban olarak yandığı gün, ev
ladını kurtarmak için gösterdiği feda-

(•l Bu notlıuı kesip saklıı•ınıx, yııhud 
bir albüme yapı<ıtınp kolek"lyon 7apmı1~ 
Sıkıntı ramanınııda bu notlar bir doktor 
~lbi imıtadınıza yetlşebnlr. 

I 18,30: Muhtehf plak neşriyatı, ·ıs: Türk 
musikisi ve hal kşarkıları CHalfık Recai ve 
arkadaşları), 19,30: Saat ayarı ve arnbca 
neşriyat, 19,45: Tıirk musikisi ve halk şarkı-
ları <Servet Adnan ve arkadaşları), 20,15: 
Sıhhi konuşma: Dr. Zekai Tahir. 20,20: PlAk-

karlıktan sonra, Abdülhamid ona kar-
şı olan muhabbetini bir kat daha tezyit Nöbelci 
elmişti. 

1 la dasn muslkh, 21: Ajans haberleri, 21,1.'i : 
Stüdyo salon orkeııtrası: ı - D'Ambroslo: Na-

Abdülhamidin ikinci gözdesi, (Bedri Eczaneler 
Felek) di. Sırasile; şehzade Selim, Ze- Borece nöbete! elan ecı:aneler ıunlar-
kiye sultan, ve şehzade Ahmed efendi- dar: • 
lcr, Bedri Felekten dünyaya gelmişler- 1 İstanbul cibetindekiler: 
di. Hünkfuın cüllisundan sonra buna Aksarayda: <Pemv), Alemdarda: CEş-
da (ikinci kadın) ünvanı verilmişti. 1 rer Neş'etl, Beyalldde.: CHaydarı, &ı-

Abdülhamidin, efendilik zamanında-, matynda: CErofllosı, EmlnönOnde: <Ben-
sasonl, Eyübde: (Hikmet Atlamazı, Fe

ki gözdelerinin üçüncüsü, (Bidar) dır. 1
1 nerde: (EmllyadD, Şehremininde: mam-

Sonraları, (üçüncü kadın) ünvanını a- dl>, Şehzadeb:ışında: <İ. Hamı, Kara -
lan Bidar, Abdülhamidin tahta cülusu- 'ı gümrükte: (Arırı. KOçükpazarda: CYor
nun dördüncü günü (Naime sultan)ı. gl), Bakırköyünde: <İ.stepan). 
dünyaya getirmişti. Ve bu suretle ilk' Beyotıu cibetindekUer: 

İstlklı\1 caddesinde: (Dellasudal, Oa -
(taht evladı) nın anneliğini kazanmak ıatada: müseytn Hüsnü>, Taksimde: <Ll-
suretile kadınlar arasında temayüz ey- monclyan), B" lktaşt.a: <Nail Halid). 
lemişti. • 

Sa' dıif1m 1 " 1-u üç kadın, Abdülhami-1 
dln ~eh7:-ıcl • ı. vP e1 hrl ık devrme aid 
k 

Boğaziçi, Kadıköy n Adalardakiler: 
Üskudarda: (Ömer Kenan), Sarıyerde: 

<Nuri>, Kadıkoyünde: <Büyük, Üçler>, 
Büyiıkadada CHalkl, Heybelide; CHalkl. 

1 pulltanella, 2 - Doniv•tti · La Fille du Regi -
ment, 3 - St.rauss: La Beau Danube bleu, 
4 - D'Ambroslo: İnstand de Reve, 5 - L. Sld: 
Le Premler balser, 21,55: Yarınki program ve 
İsti kıaI rna rşı. 

İstanbul İkinci İflas Memurluğundan: 
Mahkemece iflasına 29/9/937 tarihin -

de karar verilen Salmona ve J. Bensa -
son Şirketi ve ortaklarının istihkak id -
din edilen ve eşyalarından başka malları 
olmadığından icra ve iflas kanununun 
217 inci maddesi mucibine... t. fiyenı ... 
tatiline karar verilmiştir. Alakadar a1<1 -
caklılar tarafından ilan tari'h;nd n ihba -
ren otuz gün içinde iflasa müteallık mua
melelerin tatbikine devam edi'me~i ist 
nilerek masrafı peşin verilmed • takd.r 
de iflasın kapatılacağı ilan olunur. 

(3655) 

SPOR 
Dün Kulelide yapılan 
güreş müsabakaları 

Müsabakalarda Orgeneral Fahreddin Altay da bulund_. 
Bursalılar bir, İstanbullular dört galibiyet kazandılat 

Dünkü. güreşlere iştirak edeJt· g\ireşçiltt ı>e mü.lcıba1ccUard.4n ~den 

bit' •fhc 
Dün Kuleli askeri lisesinde Bursa as- reddin Altay olduğu halde birçok 

keri lisesi güreşçileri.le Kuleli, İstanbul ümera hazır bulunmU§lardtr. 
Deniz lisesi ve Harb okulu güreşçileri a- Neticede Bursalılar bir galibiyet ~ 
rasmda müsabakalar yapılmıştır. zanmışlar, diğer dört birincilik lstan 

lular tarafından kazanılmıştır. Müıoa"' 
Müsabakalarda, başta Orgeneral Fa~~~ kaları müteakib bir ziyafet veriimiştft· ------......... ___.._ 

Atlet yetişmediğine şaşmıyalım ! 
Beyoğlu Halkevi tarafından tertib edi-ı de neden bulunduğuma bir hayli fJ.J 

len kır koşularının ikincis•ni Kadıköyde düm, durdum. , 
seyrettik. Futbol takımlarını yataklı trenle ~ 

Kır koşularına büyük bir tehalükle karaya yollıyan klüb idarecileri atıeı' 
bağlı olan atletlerin ciddi bir alaka ile rini İstanbuldan Kadıköye başkal•rı" 
karşıladıkları bu müsabakalar ned~nse aldığı biletle yollamaktan galiba ~ 
klübler ve bu sporla ilişiği olanlar tara- alıyorlar. Yağmur ve kar altında d.~ 
fından henüz layık olduğu ehemmiyetle tepe, hendek aşmak suretile sırf atietıd' 
karştlanmıyor. zevkini tatmin etmeğe çalışanlara Jı 

Spor teşkilatunızla resmi bir şekilde 

münasebeti olmıyan Halkevmin spor ko
mitesi bu mevsim muhtelif sahalarda bü
tün klüblere açık olmak üzer~ dört kır 
koşusu tertib edeceğini çok evvelden ilan 
etmişti. Beyoğlu Halkevi bırinci kır ko
şusunu Şişli ile Hürriyetiebediye yolun
da, ikincisini pazar günü Fener stadı ile 
Kalamış yolu arasında yaptı. 

Halkevinin kır koşuları programına 
göre biri Heybelide, diğeri Veliefendiae 
olmak üzere daha iki kır koşusu yapıla
caktır. 

Spor teşkilatunızın muhtelif spor kol
ları içinde atletizmin lüzumu olup olma
dığını kime> sormak liizımdır bilcmiyo. 
rum. Memleketin göz bebeği gibi sevdiği 
fu bolda yabancı takımlara karşı olan 
mağl(ıbiyetimiz.i esefle yazarken rakible· 
rimizin atletik kabiliyetlerinden bahse
der ve bu noksanın gözümüze batmasın. 
dan uzun uzadıya şikayet eder dururuz. 

Hakikaten atletizm ile alakası olmıyan 
futbolcularımızın bu derdlerini bildikle· 
ri halde tatbik etmek şöyle dursun, klüb· 
lerindeki üç beş meraklıya da lazım olım 
alakayı göstermiyen klüb idarecilerimi21 
'1(> zaman bu hakikati takdı:- edecekler
tir. hala anlıyamıyorum. 

Halkcvinin tertib ettiği ikinci kır ko. 
!'; ısuna iştir, k eden klüblerimiz.in atlet· 
lerı arasında geçirdiğim bir saatlik za. 
man içinde onlardan duyduklanmı bu~ 
l da yazmak kabil olsa da idareci dı}e 

J> ldan gayri gözü dünyayı görrniycn-
r n ne hale düşeceklerini görebılsem. 

İ tanbuldan kalkıp Kadıköydeki yarış 
rhal lne gitmek istiyen hır kısı~ ııtlct

lerın vapur bıleti için nastl kıvrandıklıt
ını gbrdügüm zaman hfıla bu iş.n için-

met etmesini bilmiyoruz. 
Onlardan daha parlak dereceler ~ 

mek hakkını nereden alıyoruz?. Anl•"j 
dava değildir vessellm!.. Gidip, gel/ 
biletlerini tedarik ettiğimiz atletler, .,J 
bin metrelik yarıştan sonra Yükselt 
dınmı herhalde yaya çıktılar. 

Atlet yetişmiyor, yetişmiyor, bu fl'~ 
içinde atlet yetişmeyişine şaşmıyalıtOı 
kadarına şükredelim! .. 

Otomatik çöp arabalarındaO 
istifade edilemedi 

Adana, Zonguldak, Bursa ve d~ 
bazı vilayet belediyeleri bir müddet 
vel yapılıp İstanbul sokaklarında te' 
rübe edilen otomatik çöp kutuları 
kabili istifade olup olmadığını l~~ 
bul belediyesinden sormuşlardır. lP'~ 
bul belediyesi bu arabalardan rn't 
neticeyi alamadığından bahsetmiŞt~ 

Ankara belediyesi bu araballl(;.1 
yüz elli kadar mübayaa etmiştir. I 
matik arabalar münhasıran asfalt 

kaklarda kullanılabile~ğinden ~ 
kara belediyesi bunlardan istifade ,;. 
bilmektedir. Çünkü Ankaranın r ' 
caddeleri asfalttır. 

Fatih mıntakaıında çöp arabl' 
ihtiyacı var ııı 

Fatih kazasında mevcud 65 çöp ar' 
ihtiyacı karşılamadığından kadroY• 
çöp kamyonu ilave olunmuştur l'J99~ 
fih bu da ihtiyaca kifayet elmiyeCt' 
Çünkü Fatih kazasının sokakları kııt11 
}arın geçmesine pek müsaid o'nıı.ı.d• 
dan kadroya birkaç araba dah-ı ilÔ' 
dilmesi icab etmektedir. 
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[---:l~n~h-is~a~rI=a~r==--U--M-.-.d-.-.-1.-.-v.-.-d--n-·--. __ . u ur·u~un e • 
I - İdare · · p - . · adet b" mızm a~abahçe müskirat fabrikası için ~armamcsi mucıbınce 1 
lI ır tonlu~ seyyar e!ektrikli iskele vir.cj pazarlık usuliyle satın alınacaktır. 

bul ; Mo~ta3ı da dahil bütün teferrüa tiyle vjncin muhanunen bedeli sif İstan-
1; OOı lira ·ıe muvakkat teminatı c600ı liradır. 

Vaz - }!ksiJtme 18/1/038 tarihine rastlayar. S:ılı günü sa.ıt 15 de Kabat~a le
ırn ve m··ı, 

IV _ a u aya.at şubesindeki alım konıisyonunda yapılacaktır. . . 
V Ş rtn:uneıer parr.sız olarak her gün sözü geçcrı şubeden alınabilir. 

v k - F.ksiltrrıeye iştirak etmek isteyen firmalar fenni mufassal teklif mektubu 

8~1=~al~ğlarını; ~kaldırma, indirme ve firen tertibatı:u açık olarak gösteren ~e-
nı, kataloglarını birinci sınıf bir firma oldukJannı gösterir evrakı eksilt

lnE ~ •• d 
p. b knıın Pn f'n az 7 gün evveline kadar İnhisarlar Umum Müdürlüğü Müskirat 
rt'n· rı kalar Suresine wrme!eri ve münakasaya ıştirak ~ebilmek ıçin de teklifle-

ın abul" ·· \ıl unu mutazarnmm vesika almaları lıizınıdır. 
v 

1 
-- isteklilerin pazarlık için tayin edilen gün \'C saatte -V- ncl maddede 

y~zı ı vesıkn \'E' ı;.: 7,5 güvl-'nme paralariyle birlikte yukarıda adı geçen Komis-
~elmderi ilan clunur. c8558> 

Vez e ar Aranıyor 
T. C. ZiraQt Bankası lstanbul Şubesinden: 

ri::~ ~be ve ajanslarımızda çalıştırılmak üzere veznedar alınacaktır. Talible-
ılfiıl veznedarlıkta çalışarak iyice yetişmiş ve her veçhile itimada layik 40 

Yaşınd 
lu an Yllkarı olmamaları ve Bankamıza intisab için aranılan evsafı haiz bu-
nı~alan lazımdır. İstcklilerın fazla izahat almak üzere şubemiz muhasebesine 

- uracaatlan. (8680) 

Gümrük Muhafaza Cen:::l Komutanlığı 

1 
_ f stan bul Satın Alma Komisvonundan : 

gijn·:- Gurnrük Muhafaza örgüdü için 7000 kilo sabunun 10/1/1938 Pazartesi 

2 
u saat 11 de açık eksiltmesi yapılacaktır. 
- Tasınlanan tutan 2100 lira ve ilk teminatı 158 liradır. ! - Şartname ve evsaf Komisyondadır. Görülebilir. 

likt - İsteklilerin gün ve saatte ve1J1{; makbuzu veya Banka mektublariyle bir-
~lata Eski İthalat Gümrüğü binasındaki Komisyona gelmeleri. (8;,79) 

İstanbul Borsası kapanış 
.........._ fiatları 3- 1-1938 -
----- ÇEKLER 

loncıra 
Açılı, Ka'>' ıq 
'i25 5'.l ı25 

lfe,.y01' !>, 7997 C.,8 14 
Part. 

ı Eskişehir asliye hukuk mahkemesinden 
Eskişehir Hoşnudiye mahallesi Biget 

· sokak 15 No .lu evde Seracettin oğlu Za· 1 

hit tarafından Seniha 'ile dört sene evvel 

evlenmiş ve üç sene sonra Hüseyin adın .. 

da birile sevişerek hanesini terkedert>k 
bir senedenberi ayn yaşamakta olup bur.
dan böyle karı koca olarak yaşamak jm-
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SELANIK BANKASI 1 -' ---------------'' 
TesJs tarihi : 1888 

• İdare Merkezi: İSTANBUL (GALATA) 

Tiirlıiyedelıi Şubeleri ı 

İSTANBUL (Galata ve Yenicaml) 
MERSİN, ADANA Bürosu 

Yananidandalıi Şabelwri ı 

SELAM1K • ATİNA 

• Her nevi banka muameleleri 
Kiralık kasalar .ervisi -
ANKARADA 

AKBA 
Kitap Evi KAatçılık 

Bntnn mektep kıtaplnrrnın sabş 
yerld,r. MekLep kırtasiye çeşitleri 
en mnsaıt şarllarla temin edilir. 

Tel. 3377 

DIŞ TABiB! 

RATiP TÜRKOGLU 
Ankara caddealnd": Meserret oteli 
karşısında (88) No. lı muayenetıa
nesinde herglln aaat on dörtten 
(19 ) a kadar kabul etmektedir. 

ESKi~ EHi iDI! 

Ses - Işık Kitap Evi 
ilk, Orta Lise mektep Kitaplannın 

Sabş Merkezidir. 

Dr. A. K. KUTİEL 

Değeri 
Lir. Kur. 

Derinliği Harita 
M2. s. No. --630 63 25 74 2 

J2M 24 20 90 3 
1075 92 20 90 4 
1075 92 20 90 5 
341 00 13 00 6 
908 85 13 00 7 

Fatihte Hoca Hayr@ddin mahallesinde Maltada 30 metrelik Fevzipaşa tram
vay caddesindeki Vakfa aid arsa yukarıda gösterildiği şekilde ifraz edHmiş ve 
ifraz sureüle .satılmak üzere (15) gün müddetle açık arttırmaya konulmuştur. İha
lesi 7/1/938 Cuma günü saat 15 de yapılacaktır. İsteklilerin muayyen gün ve 
saatte pey akçelerile beraber Vakıflar Başmüdürlüğü ihale komisyonuna; harita.. 

smı görmek ve fazla izahat almak istiyenlerin de hergün öğleden sonra Mahlt-
IAt Kalemine gelmeleri. (8534) 

inhisarlar Istanbul 
Başmüdürlüğünden : 

Çaınaltı me.mlahasında sureti mahsusada tesis edilmiş olan ince tuz değir
menlerinde fenni bir suretti? ihzar olunan ve evvelce kilosu c5.25• kuruş 

hesabile elli kiloluk çuvalı c262.5> kuruşa satılan mutfak tuzunun 1/1/938 
tarihinden itibaren halk tarafından kolaylıkla tedarikini temin mnksadilc 

kilosu 3.80 kuruş hesabile elli kiloluk çuvalı 190 kuruşa indirilmiştir. 
Çuval bedeli, tuz fiatına dahil olduğundan müşterilerden aynca çuval 

bedeli alınmıyacaktır. c8726> 

. . . · ı ·. ! - . 

İstanbul Sıhhi Müesseseler Arttırma 
ve Eksiltme Komisyonundan: 

Muayene ve tedavi evlerine llzırn olan 20.000 metre gaz idrofil açık eksiltmeye 
konulmuştur. 

1 - Eksiltme Cağaloğlunda Sıhhat ve İçtimai Muavenet Müdürlüğü binasın· 
da kurulu komisyonda 5/1/938 Çarşamba günü saat 14,30 da yapılacaktır. 

2 - Muhammen fiat 1995 liradır. 
3 - Muvakkat garanti: H9 lira 63 kuruştur. 

' 
• - istekliler şartnameyi hergün komisyonda görebilirler. 
5 - İstekliler cari seneye aid Ticaret Odası vesikaslle 2490 sayılı kanuna• 

yazılı belgeler ve bu işe yeter muvakkat garanti makbuz veya banka mektu'Du 
?3.5475 23.567J 

tuııno ıs 2.;22 lS,2144 
8rlikıeı 

ile birlikte belli gün ve saatte komisyona gelmeleri. c8490> kanı kalmadığından boşanmalarına dair Karaköy Topçular cad. 43 
İstanbul Fatih İskenderpaşa C. No. 18 de ·-------------------------------------------4,7186 4.il7.5 

.\Ltııa S7 37 &7 44 
~"'ne,,._ 3,4'i64 3. 5J2 &otta 
4ınr .. rdaza 

63 948J 64 
1.4363 1.4315 

Prac :n. 7o50 22,7792 
vı,.azı. 

"'drte1 
4.2256 4 2 88 

~tl.ln 13 749J 13.?6 

'lrto~ 
1.9dt.ı4 l .9830 

l!ucıaı>etıt 4.11)8 4 2192 

8tıkrl!t 4 vl60 4.0i94 

iletıriı,4 ıoo 795 106.88 

\'o~ .>4 4925 lK~ 

~ 2 .• 465 ~.7437 

a~ ~3 eıı2S 23 6025 

~ :ı . ıaıs s.1037 

~AM 

~~Olu tııı. 1' ISO 
l\çuıı t-&ı>•.&ıl 

25 35 25.~S 

~hı. S llO ndel.ı 
.\al rııonu - Nektar 
~an l:lınento 9,Sl 9,45 
le ~keı bıı.n1ta11 

ıı.nu..ı 
'l'eıeron 

~~:at .. Dettı. 
'l'erto l>etınnınl 
~ 
~AZLAR 

~t bo 
A9'1•ı Ka;ıaıııı 

' rcu ı pqln 18.35 18.35 
, • l vadeli 18.SJ 18 '4S 
~ U vadeı. 18-'4() 1814) 

---- TAVİLAT 

~oıı ı Pe. /\"""' j(&f>&;A. J 

• l V&dtll 4J 3S 40.35 
ll Pe. 

' n ...._ 4i>0 3S 4J.35 ~il nıQ. l>Otln 

----PARALAR 

~ 'rtırt altını 1 ~~' ı!~ş 
!:iantnot n.. a 

~ ~69, .. w . 
.................. 11mm11.: ~..... . 
Dr. -H--.c..A F __ l_Z_C EM.AL 

0 (Lokman Hekim) 
tı.~_•hUJ)'e -
~Tin <

2 
nıutehassw: Paznrdan mnada 

leronu ot .. 
3 

- 6) D1vanyolu numara 104, ev te-
~ - 210« 

~~~~~~~----

DOVÇE ORIENT BANK 
Drcsdner Bank Şubesi 

Merkezi: Berlin 

Türkiyecleki ıubcleriı ---
'.) Galata - İstanbul - İzmir 

1 
Posu. 1st. Tütün GPmrügti 

* Her türlü banlra iıi * 

Seniha aleyhine açılan dava iç!n tayin 
kılınan günde dava olunanın ikametgahı 

meçhul kaldığından esas dava arzuhaline 
on gün içinde cevab verilmelc üzere mah· 
kemenin kaldığı 25/2/938 cuma günü 
saat 14 de Eskişehir asliye hukuk mah ~ 

kemesine bizzat veya tarafınızda11 bir ve
kil göndermeniz, aksi halde kanuni mu0-

melenin ifa kılınacağı tebliğ makamına 

1 kaim olmak üzere ilanı keyfıyet olunur. ! 

Can Rızkullah Kürdı' 1 
Halepte bütün Tilrlr;e 
ve yabancı gazete ve 
mecmualar bayii 

Kayıb : Çocuklarım Hayreddin ve Hati-
ce Malike namlarına Eminönü malmüdürlü-

1 

günden almakta olduğum ma.a§ cüzdan ve 
beratlarlle çocuklarımın ve benim nütus tez
kerelerlmlzl birlikte kaybetti Çocuklarımın 

1 maaş cüzdan ve berııUarlle, benim ve ço -
1 cuklnrımın nü!uslannı yeniden çıkartaca -
l;ımızdan eskller:lnln hükmü yoktur. (994) 

1 Kumkapı Nişanca yoku.şunda No. ZS 
1 Nahide Der'biike 

Son Posta 
Yevmi, Siyasi. Havadis •e Hallt gazetesi ---Yerebatan, Çatalçe~me sokak, 25 

ISTANBUL 

Gazetemizde çıkan yazı ve 
resim!erin bütün hakları 
mahfuz ve gazetemize aittir. 

ABONE FIA TLARI 
1 6 

Sene Ay 
Kr. Kr. 

3 1 
Ay Ay 
Kr. Kr. 

TÜRKİYE 1400 750 400 ı;-ilı 
YUNANİSTAN ı340 1220 710 2lıJ 

E.CNEBİ 2700 1400 800 300 

J ... bonc bedeli prşir.dir. Adres 
değiştirmek 25 kuruştur. 

Geli!n evrak geri verilmez. 
1 /anlardan mes'uliyet alınmaz. 
Cevap için mektublar:ı 10 kuruşluk 

Pul ılavesi lazımdır. 

•••••••••••••••••••••••• 
Posta k~ıtusu : 741 İstanbul 
Telgraf : Son Posta 
Telefon : 20203 

biri 

\ 
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Maalesef şu yirminci medeniyet asrında bala bir çok Bayanlarımız tnvaletlerine verdikleri ehemmiyetin binde birini iç tuvalet ve 
hıfzıssıhhalarına vermezler. Adet zamanlarında hayat kaynağı olan en nazik uzuvlarına ya temizliği daima şübheli bezleri yıkayıp korlar 
veya en korkunç bir şekil olan pamuk ( tampon ) kullanarak btltün hayatlarınca tedavisi giiç, lrorkunç hastalıklarla sıhhatlanm aile 
aaadetlerini sekteye uğrabrlar. 

Halbuki: Bir kutu ( F EM 1 L) gerek kendilerinin ve gerekse yuvalarının sağlık ve neı'eaini ebediyyen sigorta eder. Cihanın 
münevver bayanları tarafından takdirle karşılanan 

ve A 
kanı emici ve muhafaza edici beyaz kırmızı hususi iki cins pamuktan kimya harikalarile yapılmış ufak, aıc ak, yumuşak, mikropauz el 
çantalarında bile taşınması kola) en ince elbiseler altında çıkınh yapm·yan, cildin taravetini bozmıyan evde, işde, vazifede, sporda, 
mektepte, seyahatte. baloda, yazlıkda kışhkda gayet pratik bir tekilde ıeve seve kullanılan ve kadınlığı aaadete kavuşturan bir 
idealdir. 12 lik ve 8 lik yeni ambalajlar piyuada hizmetiaize amadedir. 

Umum deposu: ismet eczane ve Laboratuvarı, lstanbul Galata. Telefon: 49247 

Adresini bir kartla lutfeden sayın Baganlara daima kıymetli hediyeler göndereceğiz. 

Çaresi varken ıstırap 
çekmek.. ne acınacak hal ! 

-~ 
~~ 

~~--..... -----~~-

il GRIPİ N: 
'Üşütmekten mütevellid bü
tün ıstırabları, adele bel, 

Sinir ağrılarım 

dindirir 

•• •• G R i PİN: 
En şiddetli baş ve diş ağrı
, ft_.... ·romatizma sancı ve 
~u...u, 

sızılannı 

keser 

Grip, nezleye ve emsali hastalıklara karşı bilhassa müessirdir. 

icabında gunde ~ kate alınabilir. 
Taklitlerinden sakınınız, ve her yerde ısrarla gripin isteyiniz. 

T abib ve Eczacı alınacak: 
Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğünden: 

İki tabib ile bir eczacı alınacaktır. İsteklilerin §artları anlamak üzere istida 
ve birer hal tercümesi ile Umum Müdürlüğe müracaatları. (8731) 

P A T 1 
Kan çıbanlan, el ve ayak parmaklannın arasındaki kapntılar, 

dolama, meme iltihabı Ye çatlaklan, flegı:nonlar, yanıklar, traı 
yaralan, er2en1ilder, koltuk alb çıbanlan · l tedavi.ini en erken ve en emin surette temin eder. 

:-~.. Şark İspençiyari Laboratuara T. A Ş. 

Öksürük, nefes darlığı, soğuk algın

lığı ve göğüs nezlelerindcn sizi kurta

racak en iyi ilaç budur. 

Her eczaneden ısrarla isteyiniz. 

, 

Kat'iyyen 

ihtiyarlamayan 
Kadının sırrı 

45 yaşında olduğu halde yüzünde 

h:ç bir çi?.gi, hiç bir buruşuk yoktur. 

Cildi açık, yumuşak ve bir genç 

kızınki gibi kusursuzdur. Adeta bir ha
r!ka! Fakat, bunun da fenni bir i.zahı 

vnrdır: O da; Viyana Üniversitesi pro

fesörü doktor Stejskal'in şayanı hay • 
ret keşfi olan c Bioceh nam cevherin 

s'hramiz tesiridir. cBioceh, yumuşak 

ve buruşuksuz bir cild için gayet el -

zem gençliğin tabii ve kıymetli bir un

surudur. Bu cevher, şimdi pembe ren
gindeki Tokalon kremi terkibinde mev 
cuddur. Siz uyurken o cildinizi besler 
ve gençleştirir. Bu suretle her sabah 

daha genç olarak uyanır ve yüzünüz • 
deki çizgi ve buruşuklukların kaybol • 

duğunu görürsünüz. Gündüz için be -

ysz rengindeki (yağsız) Tokalon kre
mi kullanınız. Bütün siyah benleriniz 
erimiş ve cildinizi beyazlatıp yun.u -
şatmış ve on ya~ gençleşmiş olursunuz. 

Çirkin tenden kurtulmak, daha genç 
görünmek, taze ve nermin bir yüze 

malik olmak için mutlaka hak.iki cilt 

u.-ısunı olan Tokalon kremlerini kulla

nınız. 

1937 beynelmilel 
ıergisi tarafından 

ALTIN MADALYA 
ile taltif edilmiş olan 

AŞÇIBAŞI markalı 

LÜKS ve EKSTRA 

MAKARNALAR 
En iyi makarnal•rdır. 

Siparişlerin doğruca fabrikaya 
verilmesi rica olunur. 

Son Posta Matbaası 

Ne~Tiyat Müdürü: Selim Ragıp Emq 

SAHİPLEIÜ: S. Ragıp EMEÇ 
.A .aı_ USJ 4&l'.f~ 

Saclarınızı Dökülmekten Koruyunuz 

SAÇEKSiRi 

OMOJEN 
Saçları~ köklerini kunetlendlrlr. 
DöknlmesiııJ keser. Kepekleri ta -
mamen giderir ve bllytıme k.ablll
yetinl artırarak saçlara yeniden 
bayat verir. Kokusu lAtit, kullanışı 
kolay bir saç eksiridlr, 

INGiLiZ KANZUK 
ECZANESi 

BEYOÔLU- ISTANBUL 

Kadıköy V kıllar DlrektörlUğU il nl rı 

Mu. Kıymet Teminat 

V'sküdarda Kepçedede mahallesi Çıkmaz bostan sokağında 1T1 30 13 1iJ 
l No. lu arsa 10-18 hissesi. 

Üsküdarda Sellmiye mahallesinin Eczane sokağında 3 No. 480 36 36 02 

lu evin tamamı. 
Kadıköyünde Osmanağa mahallesinde Haydarpaşa cadde - 128 10 1 61 

sinde 62 mükerrer arsanın 1-2 hissesı. 

Yukarıda yazılı vakıf yerler satılm;ık üzere arttırmaları 10 gün uratıtıruştır• 

İsteklilerin ihale günü olan 6/1/938 günü saat on beşte Kadıköy VakıClar Müdür-

lüğüne müracaatları. (14) 

Türk Hava Kurumu 

OYUK PiYANGOSU 
ÜçUncU ke9lde 11 / lklnclkAnun 11938 dedir. 

Buyuk ikramiye: 45.000 Liradır._ 
Bundan başka: 15.000, 12.000, 10.000 

(20.000 ve 10.000) lirehk iki adet müklfat 
Uralık ikramiyelerle 
Yardır .. 

Şimdiye kadar binlerce ki~iyi zengin 
iştirak ediniz. .. 

eden ba piyangoya 

OSMANLI BANKASI j 
TÜRK ANONİM ŞİRKETİ 

TESİS TARİH1 : 1863 

Sermayw: ıt,toı,ooe tncu1I ııra.. 

Türkiyenin başlıca şehtrlerile 

Paris, Marsilya, Nis, Londra ve 
Mançester'de, Mısır, Kıbns. Irak, 
İran, Filistin ve Yunanistan'da 
Şubeleri, Yugosla'\lya, P.omanya, 
Suriye ve Y~tcuıda Filyallerl 
vardır. 

Her turlu banka muamelelerj 
yapar. 

ilan Tarifemiz 
Birinci aahile 400 laıraf 
ikinci sah:le 25G • 
Üçüncü tahife 200 » 
Dördüncü sahile 100 :» 
iç sahifeler 60 1t 

Son sahile 40 » 

Munyyen bir müddn zarfında fazla"' 
ca ınikdarda ilan yaptıracaklar ayncıl 
tenziliı.tlı tadfemizdcn istifade ede
ceklerdir. Tam, yarım ve çeyrek sayfa 
il~nlar için ayn bir tarife derpif 
edilmiştir. 

Son Posta'nm ticari ilanlarına aid 
işler için şu nclrPse müracaat edil .. 
melıdir: 

tıancıllk Kollektlf Şirketi,, 
Kalıramanzade Dan 

Ankara caddesi 


