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Egede SeylAb 
1 Balık akınının verdiği ders 

Evvelki gün lOparayaolan 
balık dün 20 kuruştu! M~nderes, Gediz ve B~k1rçay 

taştı, Cellad mıntakasında 
açılan ihtiyat kaııal yıkıldı 

On binlerce dönümlük arazi sular altında kalmıştır. Sular bir koyun sürüsiinü 
çobanile birlikte götürmüştür. Gedizde ve Bakuçayda boğuJanlar var ... _.. ..................................... .-....... _ _.. 

Mısırda siyasi 
vaziyet gergin 
bir safhaya girdi 

Vef d partisi iki ve ayrıldı, 
Nahas Paşa faaliyete geçti 
Londra, 5 (Hu~ 

susi) - Mısırdaki 
siyasi gerginlik 

. İ.ıın· Egeden son ıeyldbdan bw mstantanc hld bir devreye 

Varn1ı ll', 5 (Hususi) - Şiddetli ve de-1 laleler halinde Ege ovalarını kaplama- girmiştir. 
karıarJaağnıurlar ve dağlarda eriyen ı ğa başamış, tehlike belirmiştir. Gediz c Vefd· partisin· 
lllııı:a::tt, n hasıl olan se11erkorkunç ,şe- (Devamı 10 uncu ıayfad«) den ihraç edilen 

ı 
-meb'usan meclisi 

ngiltere Romanyadaki ~:;:ri::~i~E~, 
azı kı ı ı A k d ld yeni bir cVefd> J ar a a a a ar o u partisi kurmuştur. 

ı 
Mahir paıa bu Başvekil 

ngilı· r • • G k b• • d• d d t b• münasebetle neş- Mahmud Paşa z se.ırı oga a ınesı nez ın e os ane ır t rettiği bir beyannamede, Nahas paşanın 

eşeLbüste bulundu, Ru!ya sefiri de Moskovanın parti prensiplerine sadık kalmadığını ve 

olup bitenlere karşı lakayd kalamıyacağını bildirdi milli gayeler haricine çıktığını söyliye-
l.ondr . rek, halkı kendi etrafında toplanmağa 

tlJn iktid~r 5 (Hususi) - _Goga kabinesi- lamıı olduğu taahhüdnameyı hatırlatmış- davet etmekte ve kendi grupunun müte-
ltlan:vad . mevkilne geçtıkten sonra Ro-1 tır. . . veffa Sad Zağl\ıl paşanın hakiki an'anesi 
itle ak:i azlıkların vaziyetinde husule 1 Bu taahhüdname mucıbınce azlıkların 1 d .. .. ıı;· • b 

Ne zaman İstanbulun bir balık frigorifiği olacak, ne 
zaman bu frigorifikden istifade eden teşkilat yapılacak? 
Balık karaya vur • 

du ... Bu eski bir söz· 
dür; bu sözü bazal\ 
fıakiki manasile, fa -
kat, ekseriya mecazi 
manasile hayatımız -
da daima hatırlarız. 

Bu defa, bunu iki 
manada da kullan -
mak imk&nı var . 

Son bir kaç gün 
içinde balık hakika -
ten karaya vurdu. 

Denizin muanen 

bir hayat nizamı ile 
çalkalanan suyu için

de büyük C\Jalıklarla 
küçük balıklar ara -
sında bir mücadele, 
belki de bir muha - Bir balıkçı dükkanı 
rebe oldu; küçük balıklar büyüklerin 1&-ıseriya görüldüğü gibi, karaya dotru, kil
lerinden kurtulmak için sığınacak kuytu me halinde iltica ettiler. Talihsiz mah -
bir köşe aradılar ve Boğaz sularında ek- (Devamı 10 uncu sayfada) • 

İki yilda yalnız 500 kitabi 
Halkevinde dün açılan kitab sergisi, nıemleket derdle
rinden birini tekrar bütün çıplaklığı ile ortaya koydı• 

lilt n detişikliği nazarı itibua alan İn - dini terbiyevi ve içtimai ıerbestisi teminy d~ un an yuruyece6mı eyan etmekte-
ere h" ' ır. 

Coga u~meti, Bükreı elçisi vasıtasile edilmiştir. . . " .. _ luıı neıcıınde dostane bir lefebbüste bu- lngillz elçisinin bu teıebbüsünfin Ro- Dı_ğcr ta~afta~ _Nahas paşa da kendi SergldeTl bı< gonınuı 
da llr<t, Ronıanyanın kendi topraklann- manyadaki Yahudilerin hicreti!e a!Aka- P_arıı:omlanie hırlı~. _bütün Arab köy- Beyoğlu Halkevinin bir kaç aydanberl 1 Beyoğlu Halkevi binasınm ilıt katın • •ye~aşıyan azlıkların bütün haklarına rl-1 dar olduiu tahmin edilmektedir. )ulerı arasında yenı hukumet aleyhinde hazırlamıya çalıştığı kitab sergisi, dün sa-\ daki konferans salonunda hazırlanan bG -- ed"<eğine dair 1919 senesinde imza- (D ... mı 3 üncü sayfada) propaganda yapmağa karar vermiştir. bab, saat onda ~çılmıştır. (Deva"'1 10 uncu sayfada) 

On altı çocuğu olan çiftçi Amerika ile 
Ticaret 
Müzakereleri 

Adananın kurtuluşunun 
16 ılcı yıldönümü 

Dün Ad d C h k h ·· t ld Ankara, 5 (Hususi) - Gelecek ay 
ana a, ey anda coş un teza ura yapı ı, t~hr· ticaret :müzakerelerinde bulunmak ü-

k • ıınizdeki Toros gençleri de kurtuluş bayramını zere Amcrikaya bir heyet gidecektir. 

Utluladılar, Hatay için hararetli tezahüratta bulundulc. r Heyette İktısad, Hariciye Vekfıletle:rin
den ve Merkez Bankasından mümessil-

. · Dün Eminönü HaUGevln deki mera.simde bulunAnl<ir 
~ G CHUiusi) - Adananın kurtu-ıteıalıüratla kutlu}anmlf, merulme 

un l8 ncı )'lldönümü buıün COfkun ( DncatM lO »tte:U •ili*) 

ler bulunacaktır. 

Vekiller Heyeti 
Meclisde toplandı 
Ankara, 5 (Hususl) - Vekiller He

yeti akşam üzeri Meclis binasında uzun 
süren bir toplantı yapmıştır. ____ ............ -.............. --.......... _ 
r-

Resimli fıkra 
müsabakamız 

Hediyelerini alan talihli okuyucu· 
lann resimlerini neşre devam edi
yoruz. Bu(ün 11 lnd 1ayfamıza 

on' bakıma. 

Sarıyerli Osman Akdağ, henüz kırk y~di yaşındadır, 
çocuklarının sayısını yirmi beşe çıkaracağını söylüyor 

Oımcu& AJcda9 ııe çocuktan 

Sanyerin Yenik.öy nahlyeıind"n I · '·, çilekcilik, sütcülük yapmaktadir. 
Mustafa oğlu Osman Akdal henüz kırl: , Bu on altı çocuk. Osmanın iki kansın
yedi yaşında olmasına ratmen tamam: dan o1m~tur. Heps~ni de gUrbilz ve iyi 
on altı çocuk sahibidir. yetiştirmektedir. Osman Akdağ, çocuk-

Oaman Akdağ aslen Rizelidir. Sene- larının sayısını yirmi beşe çıkarmak 
lerdenberi Yeniköye yerlepnif, çiftci· kararındadır. 



2 Sayfa 

Her gün 
Almanya - Fransa 
Münasebetleri 

Resimli Makale: 

Muhittin Birgen 

SON POSTA 

Bağırmadan söyleyiniz x 
;ı 1 E •, 

Parisin korkunç canavarı Alman Smonisen evlilik hayatının bu mes'u· 
Weidman'ın avukatları arasında ma- diyctini yerliler ara!ındaki garib bir 
dam Jarden isminde bir de kadın avu- , tf tm kted· K ı· an aneye a e e ır: aynana ev ı 
kat bulunuyormuş. Madam Jarden A· lAd ·ı h. b" kit b. rkt ·ı 

rikad b
. k 

1 
. d. kt" 1 .. - .. ev n ı ı e ıç ır va ır ı e ı m-

rne a ır o eJ ıre or ugu yap- . 
mış, sonra da hukuk tahsil ederek avu- met etmemekte o~~uktan başka dauna 
katlığa başlamıştır. İlk defa 1928 se- da bun1ara tesaduf etmekten kaçın-
nesinde mahkeme huzuruna çıkmış ve makta imiş. Eğer ka~ana tesadüfen 
aşk yüzünden intikam almak için katil sok~ı:ıa ~~nlara rasgelırse ya kafasını 
olan bir erkeği beraet ettirmeğe mu· çevınp gormemezliğe gelir veyahud 
vaffak olmuştu. Bundan sonra müda- yolunu değiştirip uzaklaşır. Şayed kar
faasını yaptığı 30 mühim cinayet dava- şı karşıya gelmek mecburiyetinde ka· 
smdan 22 sinde beraet kararı almakla lırsa o vakit te kat'iyen söz söylemez 
meşhurdur. imiş .. 

İS TER lN AN, İ STER İN ANMA! 
İnhisarlar İdaresi piyasaya hem eyi, hem de ucuz ye· içmığe başladı. Bu sigara İstanbul cihetinde piyasaya 

ni bir nevi sigara çıkardı. Adı Tiryaki sigarasıdır. Bu si- ayın üçünde çıkmıştı. 
Fakat ayın dördünde ve beşinde İstanbul cihetindeki 

gara için birçok ta reklAm yapıldı. Bu reklAmların tesi- dükkAnlarda Tiryaki sigarası bulmak mümkün olamadı. 
rile de piyasaya çıkarılan sigaralar daha ilk günden ka- ÇünkU inhisar depolarında bilı sigara kalmamıştı. Fab· 
pışıldı. Halk sigarayı beğendi ve herkes Tiryaki ıigaTası rika da piyasaya sigara yetiştirememişti. 

1 S T E R 1 N A N, t S T E R 1 N A N M A ! • 

İkincik.inun 6 

r----------------~ 
Sözün Kısası 

Maziyi tasfiye 
Edenlere minnet I 

E. Tata----v ıkılan Osmanlı imparatorlu• 

ğu zimamdarlannın doY" 
mak bilmiyen iştihaları yüzünden za
vallı milletin sırtına yükletilmiş oıan 
•ltr!~ıan Cumhuriyet idaresi kaldıra 
kaldırt bltıremedi. 

------------·----------------,._--
Sabaha kadar yanacak lambalarııı 

sayısı çoğaltılacak 
Şehirde mevcud lambalardan bir kıs

mı gece yansı saat yirmi dörtten son" 
ra sönmekte, diğerleri sabaha kadat 
yanmaktadır. Bundan sonra sabaha 
kadar yanacak lfımbaların sayısı çoğal• 
tılacaktır. 

Sokak levhaları saçdan yapılacak 
Sokak isimlerini gösteren levhalar 

emayedir. Fakat emaye levhalar atılan 
taşlarla pek çabuk kırılmaktadır. Bun
dan sonra levhalar Avrupada olduğU 
gibi saç'dan olacaktır. _ _ .... -......----. 
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Filistin in 
Taksimi 

- -

Sayfa 3 

· le ler Cemi Yet· ne 
verdiğimiz no alar 

T e uel cebhesinde Londrada bir beyaz kitab 

h 
neşredildi 

m U are be Londra, 5 (A.A.) - Filistine gidecek 

d )• olan yeni hükfunet komisyonunun sala· 

• Romanyada totaliter 
rejim inkişaf ediyor 
Uzakşarkda 
Amerikanın tesiri 

evam ea.ıyor hiyellerini tarif eden bir beyaz kitab 
lıugün neşredilecektir. 

Hatay davamız için Cenevrede yaphğımız teşebbüslerle 
aldığımız cevabların hu~asa:aı ını bildiriyoruz 

Ankara 5 (H • . . · · b. n· ususı) - Hatay ıntıhabat miş, 24-12/937 de bükUınetimız yem ır 
y~;ınn~rne~i hakkında Türkiye Harici- nota vermiştir. 
Yer ekaleti tarafından MilleUer Cemi- İkinci notamızda da Milletler Cemiyetı 

ı nezdind lm . taleb .. . c yapı ış olan protesto ve komisyonu tarafından hazırlanan nızam· 
tıun ~zerıne bu meselenin 17 ikinci ka- name projesinin ihzar şekillerinin ve ni
du y onsey ruınamesine konulmuş ol- zamnamenin tatbik mevkiine konuluşu 
Pe~u ınaıtımdur. Melielenin ehemmiyeti usullerinin 29 mayıs tarihli kararların 
h' meydanda olan Türk hakkının etraflı müeddasına aykırı olduğu, ihzar komis-
ır surette anlac::ı] t · · · ·· · d b' l·kı 1 m derilın· ..- masmı emın ıçın gon- yonunda Türkiyenın e ır ı e ça ış a-

nen b·~ş. ~c alınmış olan vesikaları ay- 82 lüzumu dermeyan edilmekte ve Hata-
B 1 dırıyorum: ya giden komisyona hep manda makam-

leti u Vesikalar Türkiye Hariciye Veka- ıanmn delil olduğu tebarüz ettirilmek
la ~~afından gönderilmiş olan notalar- tedir. 
nin letler Cemiyeti umumi k~llııbliği- Bu şartlar içinde çalışan bir komisyo-

cevablarından mürekkebdir. nun verdiği kararların da adilane olamı-
M:m Birinci notamız yacağı aşikar bir surette gösterilmekte-

etler Cemiyeti Umumi Katibliğine dir. 

Salamanka, 5 (A.A.) - Resmi teb
liğ: 

Teruel etrafında muharebeler devam 
etmektedir. Düşmanın 11 tayyaresini 
düşürdök. 

. Sis ve şiddetli soğuk harekatı güçleş
tırmektedir. 

~arselon, 5 (A.A.) - Resmi tebliğ: 
Asilerin Teruel mıntakasındaki hü· 

cumları, akamete uğr~ıştır. Teruel 
cebhesinde hararet derecesi, sıfırdan a
şağı 15 dir. 

Asilerin bir tayyaresini düşürdük. 
Faris, 5 (A.A.) - Teruel cephesin

de maktul düşmüş olan ikisi Amerik::ı· 
~ı ve biri İngiliz üç gazetecinin cesedle
ri bu sabah Parise getirilmiştir. Birçok 
gazeteciler, istasyonda hazır bu1unu
yorlardı. 

Madritten siviller çıkanlıyor 

Madı-id 5 (A.A.) - Bir kararnı:ıme Cenevre 11 1 Hariciyemiz Hatayda çalışan Mi et er 
l..rı·ıı 17/12/fm C . t' k . Tü·rk konsolos mevcudiyetleri harb servisleri için zaru-
nı etle c emıye ı omısyonunun, - • 1 .. .. . . . .. 

''•e d . • r emiyeti nezdindeki Türki-
1 

d . h t 1 ak -yıe dursun on rı o mıyan butun sıvıllerın otuz gun zar-
" aınu d 

1 
arın an ıza a a m şo , - 1 .r d . . . . 

hi e egesi bana bildiriyor ki, 15 ların uzakta durmasını istiyecek kadar ~m a şchrı tcrkctmelerını emretmiştır. 
" san 1938 tarihinde evvela Sancakta Japıhn bir taraflı çalıştıklarını da ilaveye lüzum 
(...... ası lfınm gelen teşrii seçimlerin 
'-••Sl su t1 görmüş ve demiştir ki: 

ta .. re erini hazırlamak üzere ora- cBu halde Cumhuriyet hükumeti an-
Çinde harb 
cebhelerinde 

faaliyet durdu 
\tuk g~ndetilmiş olan komisyon, yakında Iaşma nslının mahiyetini tamamen değiş
caat~ ~~~~ ~~n u~umi reylere müra- tirebilecek tefsiri bir nizamname ile an
delik b. . erını tesbıte mahsus 87 mad- laşma esaslarının gelişi güzel tatbik olun
§Ünd· .ır nı2:'"1mname projesini Konseyin masım kabul cdeme1-
"'aadık.i reisine tevdi etmiştir. Bundan &•• ad~ Bundan sonra hükumetimiz mt>sPlenin Londra, 5 (Hususi) - Çindeki harb 
ede . e egemiz, bu nizamnamenin fcab n ıd • rsasını:ı intikal ederek konsey kararlan- \cephelerinde faaliyet durmuş gibidir. 
sa h an tedbirler alınmak üzere Fran-
res ükürnetine, mandater devlet sıfalile nın Sancaktaki manda tazyiki altında tat- Yalnız Çin tayyareleri, Yan~tze neh· 
rne~:~. tebl~ğ olunacağını bana bildir- bik edilememiş bulunduğunu ve Hatay- I ri üzerinde bulunan Wuhudaki .Tapon 
fır . -.:uır. Dığer taraftan bu nizamname lılann dileklerini serbestçe söylemeleri- ~tayyare karargahını bombı:ırdıman et _ 
riy0J~sinin bir suretini Türkiye Cumhu- ,ne mani olunduğunu zikretmektedir. ımiş1erdir .. Yapılan tahribat hakkında 

ga 
c ~ hükümetine sırf bilgi olarak ve Bu notamız şöyle nihayet bulmakta- henüz malumat alınamamıştır. 

Londra, 5 (A.A.) - İngiliz siyasi 
mehafilinin cBeyaz kitab• karşısında· 
ki ilk aksülamelleri, heyeti mecmuası 
itibarile müsaiddir ve halihazırda İ:ı-
giliz parlamentosunun kararlan yü· 
zünden müşkülata uğramadan Filistin 
meselesinin tasfiyesine doğru bir te
rakki vücude getirmek içın kabul edil
ıniş olan usulün mahirane olduğunu 
meydana çıkarmaktadır. 

Daily Herald gazetesine göre cBe
yaz kitab• kabine erkanı arasında bir 
ıhtilaf mevcud olduğunu göstermekte
dir. Kabine azasının bir kısmı Filistinin 
sür'atle taksim edilmesine tarafdardır, 
diğer bir kısmı ise bu taksimden vazge
çilmesi ni arzu etmektedir. 

Siyonistlerin talebi 

Londra, 5 (A.A.) - Röyter ajansının 
öğrendiğine göre cihan siyonist teşkilatı, 
müstemlekat nezareti nezdinde bir teşeb
büste bulunarak dünkü beyaz kitabda be
yan edildiği veçhile, Yahudilerin Filisti
ne muhaceretlerine aid siyasi seviyenin 
ilgasına ve Yahudi muhaceretinin mem-
l leketin iktısadi imtisas kabiliyetine göre 
1 tesis edilmesini taleb etmiştir. 

Bayraklı faciası 
tahkikatı bitti 

Petrol deposu müdürü 
mahkemeye verildi 

' 
İzmir, 5 (Hususi) - Bayraklıda 16 

kişinin ölümile neticelenen petrol de
posu iştiali tahkikatı bitti. Petrol kum-

Yazan: ~tim Rat"tt> Em~ 

omanyadan akseden haberler, 

hük(ımet idaresinde esaslı deği -

şiklik vuku bulan bu memleketin, bütün 
icablarile totaliter bir rejim tesisine doğ
ru gittiğini gösteriyor. Bilhassa ırk naza
riyesi, Almanyada olduğu gibi, çok dar 
ve kıskanç bir taraf güderlikle tatbik 
olunmaktadır. Birçok eyalet valilerinin 
değiştirilmesi, yeni rejimi kökleştirm"k 
için alınan başlıca tedbir olduğu gibi, Ya
hudilere karşı tatbik olunan tahdidat da, 
yeni Romanya hükumetinin bu vadide 
kabul ettiği esasların bütün icablarına 
uyacağını gösteriyor. Kırk yaşından aşağı 
hizmetçi kullanmamıya mecbur tutulan 
Yahudi, yarın, herkesin devam ettiği lo
kanta ve tiyatroya giremiyecek, öbür gün 
ise dükkanının üzerine Yahudi olduğu -
nu gösteren bir levha koymıya mecbur 
tutulacaktır. Bu hal, öyle bir gidiştir ki, 
Almanyada nasılsa, yarın Yahudi ıçın 
Romanyada da kalmak bir cehennem a
zabı haline gelecek ve yeni bir hicret baş
lıyacaktır. Böyle bir kesif muhaceret ha -
reketinin Romanya iktısadiyatı üzerinde 
nasıl bir tesir icra edeceğini kestirmek 
güç bir şey değildir. Fakat bunda, Ya
hudi serbest bırakılacak olursa. Fakat ... 
Banka ve muhtelif kredi müesseselerin -
deki paralarını çekmek için bazı kayıd -
lara tabi tutulursa, o zaman, Romanya 
Yahudisi için, yeni bir felaketli devre 
başlıyacaktır. Tıpkı Almanyada olduğu 

gibi. 

* Uzakşarkın vaziyetini, büyük harbde 
Amerika ile Almanyanın karşılıklı du -Yrır-r dır: ll'ı~ '"'"'"u surette tevdi ıettircliğiniz Şanghayda Sansör 

PrU~dericatı, bence henüz meçhul olan cKararınızla ve Fransa ile yapılan uz- 5 J .·, panyası müdürü Sperko Karlo tedbir-
be0J~e karşı hiçbir vaziyet almamakla laşma ile bağlı bulunan hükumetim me- Ş~nghay, (A.A.) - apon oı d:ısu, sizlik, nizamsızlık suretile infilak vu -
va~:. er Türkiyeyi bir. teşekkülün emri- tinlerin bu suretle tahrif olunması husu-

1 
çekılen ve al~nan tel~afl:ırı kontr~l e;- ı ı~uuna sebebiyet vermek suçile 383 ün· 

tumlarına benze
tebiliriz. Harbin 
başlangıcında Al -
manyaya karşı 
kat'i bir bitaraf -go 

.... 1 karşısında bulundurmak ister gibi sunun kabul edilemiyeceğini beyan eder mC ek ma~saldPıle .Ef.astkıebnl, Nkortbeı 11 
'1e <'Ü maddeye uyularak ağır ceza mah-

tünen 11.. 
193

.. 1s • d .. t d·~· oınmercıa acı ıc a o umpnaya a k . .,......, . ~ .. dd ittı'ha• Jvıilletler Cemiyeti uzuvlarınca ve ı mayıs ce "Sı sonun a gos er gı .. .. . , ~-1 eme ne ven ... ,~ ştir. ıvıa eye göre 
c.. ol h muvafakatin bazı nazari formülleri islih- r.ı burol·a· rm.a s. a. nsor memuı ları ) erle~ ceza altı aydan bPc: seneye kadar hap'.s-

Am rl\(anın 

tesiri 

Vcll'd unan areket tarzından müte- t k d --ı lık gütmek istiyen Amerika efkarı umu-
Verı . hayretimi izhar etmeğe ehemmiyet daf etmeyip belki uzlaşma heyeti umu- ırrne uzeıe ıı. tir. miyesi, bir taraftan İtilaf propaganda me-
llletıirı1?· B ı harekat tarzına karşı hükti· miyesinin filen tahakkukunu istihdaf ey-' Dün Japnnların nöbetçiler ikame et- murlarının, bir taraftan da hadisatın sev-

mın k ,. h l d.ğ . d •ttı·haz olwımas . ı mis oldukları İnternational Radio'nun Bı·r fngı·ıı·z a k .. h t• k·ı AI 1 l"ne en atı i tiraz kayidlerini der- e ı ının sene ı mı nca · . . S erı eye ı ı e yavaş, yavaş manya a eyhine te-
Yan ett·~· . . ed B. 1 h h.'ku"metı'm z t h memurları, bu sabah vazıfelerı ba~ına -h i b 1 d b. L hi . ıgını sıze beyan mecburiyetini er. ınaena ey u , a en a- . . _ Lizbon'a oidiyor veccu etm ye aşa ı ve ır uzitanya 
~dıyorum. ta ile lekeli olan bu nizamname hakkın- y~l~emı!':lerdır. Bu yuzden telsiz ser - ~ hadisesi, bütün yeni dünyayi, bu devlete 

tarı ~ıuz a bundan sonra Konsey ka- a surctı ma susa a ı ıraz ayı arı · , - ura a as o an a- arşı are ete getır ı. Uza ·şark a da ıo;otn-- d d . h d 'ht· k dl IVJSı bozulmustur. Londra 5 B d h ıl 1 k k h k . d. k d 

tak~:n~n icrasının hükumetimizin mu- dermeyan eder ve bu nizamnamenin Kon- D • d b naate göre, Almanya, İtalya ve Porte- Japonya ile Amerikayı ayni vaziyette gö-
ğer sı~den uzak kalmasına rağmen di- SPY huzurunda zaten allikalı taraflar olan ır r r s e ir kiz arasındaki zahiri yakınlık, İspanyol rür gibi oluyoruz. Muhtelif hadiseler, bu 
ll'ıen UUnink devletin murakabeye tama- iki devletin beraber çalışınasile yeniden • ,ılt.k meselesinin çerçevesini aşmamakta ve iki devlettP.n Amerikayı, yavaş yavaş Ja· 

arıştırıld ğ d 
1 

tedkik olunmadıkça tat bık mevk:ine ko- lnfll Q İngıliz - Portekiz askeri menfaatıer·ı 1•• ponyanın aleyhine teşvik eder olmakda 
bir h: . . ı ı'. m~~ a organ annın rıc aını gıbı değıl, Türk unsuru aleyhi- nulmasıııı protesto eder.ı. deolojik mülahazalara tekaddüm et- ve ... belki bir ikinci Penay hadisesi, büyük 

çalıştığı h .. k. t· F İkinci cevab Faris, 5 (A.A.) - Gare ~e Lyon'dalmektedir. harbde Luzitanya'nın oynadığı rolün ye-
d kk , u ume ın ransanın nazarı Emanetler Dairesi'nde bir infilak vu· İngiliz asker· k 1 . d .. k 
tin· nt.ni celbettigi, Milletler Cemiye- Bu notamıza ayni günde şu cevab ve- k b. ı e sper erın en mure - rine kaim olacak ve Amerikayı Japon -

ın bu i"dc Tü k · F f . . . . kua. gel ere ~r yangın çıkmasına se-1 keb bir heyet İngı'ltere ile Fortek; · yaya karşı harekete geçirecektir. Bunu 
kin i r ıye ve ransanın ev- rılmıştır. bebıyet vermışse de yangın çabul· ·· k · · . ,. · .zın ket~ _çtknıak surcüle bir bitaraflık hare- c24 kanunuevvel tarihli telgrafınızı al- bastırılmıstır İnfilak meçhul b'r ~ah : mutc nbıl ıh'ıyaçlarını tesbit etmek Ü· anlıyan Japonya ise, hareketlerinde daha 
te .~ ıcra etmesi icab ettiği kaydedilmek- dıg~ımı bildirmekle şeref duyarım. Arzu-, fı d • ·b hl . 

1 ı : · ~:s zere şubatta Lizbon'a gidecektir. ( Dctamı 10 uncu sayfı:..in .> ve~P& . . . ~ra nan~a eyınEmınclDarr~ı-1~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Yı t . · . .. r altında hazırlanan 29 ma- nuz veçhıle telgrafı konsey reıslığine t d. d·ı . b. 1. dek. b.,,-arıhlı k 

1 
. . . . . ne ev ı e ı mış ır va ız ı ır ce· S b h 

kon arar arın tatbik mevkiine tevdi ettım. Konsey reısının talunatllla 'ı k. . .... d k 1 a a tan Sabaha: 
dild~asına kar 1 ihtirazi kayıdlar serde- tevfikan adı geçen telgrafın konsey azn- ı~nl~em ma ınesı yuzun en vu ua ge -

t;ı Ya'"lmakt d . . . ı~ 1 db. mış ır. 1 ... a ır. .sına bildirilmesı ıçın uzım ge en te ır- Talebenin saçı 
:n Notamıza cevab Ieri aldım. Bu telgrafı, konseyin gelecek 

}(at~·notaya Milletler Cemiyeti Umumi içtima devresinde meselenin ruznameye 
tihab ı Bay Avenol verdiği cevabda in- ithal edilmesi içın bir müracaat farzede
llıası n.izamnnmesinin mer'iyete konul- rek telakki etmem lazım g~lip gelmedi
aYni içın kendisine tevdi edildiğini ve ğinin iş'arını rica ederim. - Avenol 
l"rarı lllaksadla tertibat alınması için Hükumetimiz bu telgrafın bir müra
laı.ım say~ tebliğim, Konsey reisinin de caat olduğunu müteakip bir nota ile Ce
kolll.i gelen kar~rları ittihaz etmesi için nevreye bildirmiştir. Buna da verilen cc
diru:to~ ~ckliflerinin Konsey reisine bil- vab şudur: 
da }( esi ıstenildiğini, bizim notamızın cİskenderun intihabatı mselesinin 17 
tile ~scy ve intihab komisyonu reisle- kanunusanide açılacak olan Konseyin yü
nu bildtsa. h~kumetine tebliğ olunduğu- züncü içtima devresinin muvakkat ruz-

r.rnıştır. namesine kaydedildiğini 27 kanunuevvel 
Bu İkinci notamız tarihli telgrafınıza zeylen bildirmekle 

s cevab hükumetimizi tatmin etme- kesbi şeref eylerim. - Avenol. 

anyadaki 

Stalin devlet 
reisi oluyor 

Londra, 5 (Hususi) - Moskovadan 
alınan haberlere göre yeni Sovyet par
!amenlosunun ilk işi, Stalini devlet re· 
isliği makamına getirmek olacaktır. 

Şimdiye kadar komünist partisi u
mum katibi ve merkezi icra komitesi 

azası bulunan Stalin, ağlebi ihf mal 
cBirlnci hemşeri» veyahud cMilletler 

!ideri ünvanile devlet reisliğine getiri
lecek ve parlamentonun bu kararı .,.c
yifı.mla tnsvib edilecektir. 

Otobüs tahkika:ı Ingiltere R·~ 
a 1 ki 1 ı 

Ankara, 5 (Hususi) - Otobüs tahki· z ı ar a a r o u Jrntını ikmal e?en m..ılkiye müfctt:ş!cri 
11' rnda be_k_le_ı_u_y_or_. ___ _ 

Bükrc(Ba§tara/ı ı. inci srıyfada) 1 Bükreş, 5 (A.A.? - . ~ütün ~epart~an 1 Ehspres gelemedi 
gün B ş, 5 ~Hususı) - Sovyet elçisi bu- ve beledıye meclısl~rının f~shı~e. mute- Balkanlarda çok şiddetli bir kış hüküm 
l\iinç aşvk ekıl Goga ve hariciye nazırı allik bir kararname ısdardedılmış~ır. . stirmektedır. Bırçok yerlere durmadan 

es o ile Yahudilerin kırk yaşın an aşagı sınde · 1 
.. saıahiyetta~zu: boyl.u görü~üşt~~'. hizmetçi kullanmaları menedilmiştir. kar ) ağmaktadır. B3zı yerlerde ı.nrın ir-

gore S ehafılde soylendıgıne Kral Londrava gidiyor tiiaı yüzünden mi:nakalat güçlC'~mckte. 
"Ronıarı~et elçisi, Moskova hükumetinin Paris, 5 (Hususi) _: Bükreşten bura- postalar tcahhiırle gidıp g<'lebilmf'ktedi~-
kalarnıyar-:~ olup bitenlere karşı lfıkayd -taki gazetelere bildirild'ğine göre Kral ler. Bu sebebden b ıgün saat 7,30 da g -
tir. gını Yeni başvekile bildirmiş-l Karol pek yakında Londra:vı ~v.nret e- m<.'si icab <'den Scmplon kspresi tealı-

decektir. l hürle 12,30 da gelebilecektir. 

Maı:ırif VekAleti mekteb idarelerine .yaptığı bir tamimle talebenin saç kesi
mi üzerinde bir inceleme yapılmasını sıhhi ihtiyaca ve içtimai terbiyeye 
göre saç kestirilmesini emretmiş. 

Maarif teşkilatımızın böyle saç kesimine kadar talebe ile meşgul olması 

gösteriyor ki terbiyecilerimiz her bakımdan olgun bir nesil yetişmesi için 
kılı kırk yararcasına çalışıyorlar .. Bunu takdir etmemek nankörlük olur. 

Genç yaşların fena örneklere temayülü inkar edilmez. Liseye giden bir 
kızın sinema artisti gibi boyanması, orta mektebde okuyan bir delikanlının 

ağır siklet şampiyonu gibj kafasını kazıtması elbette hoş görünmez. Terbi
ye bakımından olduğu gibi sıhhi noktadan da bu temavülleri kontrol etmek 
doğrudur. • 

Terbiyecilerimizin talebe hayatına karşı gösterdikleri bu hassasiyetten ce
saret alarak bilhassa lise ve orta mektebler talebesi için daha başka teşeb -
büsler beklemek de haksızlık olmaz zannederim. 
Mcs~la ta~ebenin s~kak lerbi~esini irfan ocağında yetişmiş insanlar gibi ol

gun bır scvıyeye getırecek telkın ve tavsiyelerin muall mlerce ve mekteb 
id.~rcl.:ri~c~ ısra:ıa yapılmasını istemek her halde aykın bir dilek olmaz. 

il 
Çunk~ h~d~sl'lPn~ ve müşahedelerin verdiği kanaat ~udur ki bu çağlardaki 
gençlık bızı tı:ıtmın edecek bir içtimai olgunluk göster ıyor. 

Bu sınıf gençli~." fikir seviyesini yakından takib <: "' dı miz için program 
ların çerç ves ne gore yetişip yetişm ('diklerini bilmiy ufo. F kat harici hı:ı-
y~t ve harekPtlerine daima şahid olduğumuz için onuu ın bu tal sille müvazi 
b~r iç:imai terbiye mihrakına erişemediklerini görüyoruz Y tc rb·ye sistcmi
nın znfı ve yahud terbiyecilerin saltı.hiyetsizliği bu muva n ızlıği gittikçe 
açılan bir yara halınde devam ettiriyor. 

Geçen gün Anadolu içinde vazife gören bir orta mualliminden 
m('ktub aldım. Sınıfda ~Esmerim. şarkısını söyliyen hı Il"ak iç.n 
çare bulamaiığını yazıyordu. Mesele nazikdir. Hem rbfyc sevıve-
s·ni, h~ de muallimin mes.ıe~i h~ysiyetini kurtaı ti cepheli hır 
davn karşısındayız. Bunun ıçın yuksek talim ve t 1 b t • ·ı · t d 
l 

. " a ın an genç-
erın saç tuvaletlerilc beraber içtimai terbiyelcrile d me ı · t 
ınek haksızlık olmaz diı:.•orum w .. n .ohımascınıhı.sde -

J • -..ur an a ı 
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SON POSTA 

Hamal işlerinde 
yolsuzluk varmış 

lkincikanun 6 

I~ 
Tramvay şirketinden 200 bin lira 

tazminat isteniliyor 
Müzeler mahallesinde 
yeni binalar yaptırılacak 

Bir hamalbaşı bu iddia ile Davacılardan üçü Şişhane kazasında yaralanan Kadriye 
Bir de mulaj atölyesi vücude getirilerek Türkiyenin mülkiye müfettişlerine ile kızı ve kocası, ikisi de bir ana ve oğuldur 

her tarafındaki güzel eserlel'in müracaat eUi ve dinlendi 936 yılında Şişhane yokuşwıda vuıcua med Alidir. Benim hiç bir ili§iğim yok• 
·· • b d h f d•l k Otobüs tahkikatı ile m~gul olan Da· 1gelen ve iki kişinin ölümü, birçok kişi - tur. 

birer numunelerı ura a mu a aza e ı ece h"l' v kAl t• ""f tt' l . d" T k nin de yaralanıp sakatlanmasile neticele- Hakimin: . . . .. ı ıye e a e ı mu e ış en un a -
Müzeler idaresi Dolmabahçe sarayın- şaatı yakında ikmal edılecektır. Gulha- sim _ Yenimahalle hattında otobüs ça· nen tramvay faciasının muhakemesine _ Peki ama sen, Eminönünde Tevfik 

da açılan tarih sergisini 193 7 yılı için- ne hastanesine sapan sokağın başından lıştıran bir otobüscüyü dinlemişlerdir. Ağırcezada devam edilmektedir. Hadise- aminde bir arkadaşının da, bir tabanca
de gezenlerin sayısını ay ve günlere başlamak üzere Topkapı sarayının k.~- Eski hamalbaşılardan biri müfettişle- den muhtelif yerlerinden yaralanmakla sını çalmışsın, diye sorması üzerine sU9' 
taksım etmiş, Türk Tarih Kurumuna rHsına kadar iıntidad eden sahada m~- re müracaat ederek hamal işlerinin tar· kurtulabilen kazazedelerden bazılan hu- lu: 
göndermiştir. eye aid ~i~alar y.apıl.~cak~ır. Bu bı- zı cereyanında yolsuzluk bulunduğunu, kuki haklarının kaybolmaması için de, 

Tarih sergisi teşrinievvelin yedinci :::ıa~~rdan bır~. rn.uıaJ. atolyesı olacaktır. bu yolsuzlukları birer birer anla taca- İstanbul 5 inci hukuk mahkemesine mü
gününden itibaren müzelerin emrine Atolyede Tu:kıye~ın. her tarafında ğını ifade etin.iştir. Hamalbaşı akşam racaat etmişlerdir. Bunlardan Hüseyin 
geçmiş ve 0 tarih ten sonra halkın ser· rnev~ud ve ~uzeleı:ımız~e. mah.fuz kıt j üzeri müfettişler tarafından dinlenrnış- Özde mirin karısı Kadriye ile, Üniversite 
giyi serbestce gezebilmesine izin veril- metlı eserlerın resımlerı ıstenılen bu- tir. talebesinden Abdullah ve anası Hasibe ta. 

. . . . . . yüklüğe ve şekle sokularak muhafaza raflarından yapılan müracaatlar tahkikat 
mıştır. Teşrınıevvel ayında sergıyı, dil ekt' Af'l d uh f a edile- Hava çok sogv udu safhasına intikal etmiş bulunınaktacfu. 2489 u talebe, 6917 si halktan olmak e ec . ır. 0• ye e rn a az . 

k ınl Ç gaıtılacak esas rengıne Davacılar hadiseye ı::irketin tedbirsizligıv· ~ 9 .. 06 k' . ik' ·ı . nda ce resı er o , v 
uzere ., ışı, ıncı ~rın ayı f1 .. 1 . b' ..l,,_,_ tsizligv. b b ld v n ı"l . su··r 
5 311 ı· talebe 11 . ~ 12 si halktan olmak yakın boyana. cak, etra arı sus. e~ıp ~- H . ve UIAAa ı se e o ugu u erı -

' rer levha halıne sokulacaktır. Asarı atı- araret derecesı sıfırın mekte ve muhtelif mikdarlarda tazmi -

- Hayır, demiştir. TevfikJe arkadaşım, 
bu tabancayı tamir edilmesi için bana ~ 
maneten bırakmıştı. Bir gün darda kal • 
dım. Gene almak üzere, Rüstem isminde 
birine, rehin olarak bıraktım. Bunun için 
10 lira almıştım. 

Suçlunun bir yaralama vak'asından do
layı tecil edilmiş, 3 aylık bir de mahkıl· 
miyeti vardır. 

Sorgu neticesinde, hakim tevkifine ka
rar vermiştir. 

Kızlltoprak belediye tahsilları 
mahkOm ·ordu 

üzere 16.623 kişi, birincikinun ayında ka meraklıları veya evlerinin duvarla- albnda dörde kadar düştü nat taleb etmektedirler. Hadiseden ka -
~755 i talebe, .ı?.623 ~ ~alktan olmak rını güzel resimlerle tezyin etmek iste- Yurdumuzda hava, bir iki gündür, b~ga kemikl~rinin ba~larının kınlma
uzere .! 6.378 ~ış~ gez~ış!.ır. B~ raka~: yenler az bir ücret mukabilinde bun- kapalı ve tamamen yağışlı geçmekte- .Sl ile kurtulabılen Kadnye hakkında Tıb
lara gore sergının gunlu~ zıyar~t~ısı lardan tedarik edebileceklerdir. dir. Yeşilköy meteoroloji istasyonun- bt adli tarafından verilen rapor mahke -
S00-600 arasındadır. Tarih sergıs.ne Fotograf ve mulaj atölyelerinin kar- dan aldığımız malumata göre, yağıı::lar, meye gönderilmiştir. Raporda kadının 
Avrupa müzelerinden bazı kıymetli e- c:ısına isabet eden bahçede bir müze Kocaeli Zonguldak İzmir Ankara 1ıa- % 100 nisbetinde beden kabiliyetini kay- Zimmet ve ihtilas suçundan Ağırceza-

-ı ) ' ' , 1 ğu serler gönderilmişti. Bu eserler gönde- binası yapılacaktır. Yeni müze bina~ı J&tya, Diyarbakır, Erz\ncan, Trabzon betmiş odu tesbit edilmiştir. Diğer ya- da tahtı muhakemeye alınan Kızıltoprak 
rcnler tarafından Türk Tarih Kurumu· Şarkı Karib müzesi haline konacak, ı· ve Kayseride yağmur, Çanak.kale ve ralı~~r hakkında. verilecek r~p~rlar ise, belediye tahsil memuru Hamdinin muha· 
na hediye edilmiştir. çinde şarktan getirilecek ve getirilmiş Eskişehirde kar şeklinde olmuştur. henuz !ıbbı adlı~en gelmemı~tır. . kemesi dün neticelenmiştir. Dip koçanla· 

Askeri müzenin karşısındaki arsada eserler tasnif edilerek teşhir olunacak- Rüzgarlar şimalden, Trakya ve Mar- K~drı~e Özdemır t~amvay ~rketınden nna noksan mikdar yazmak suretilc 188 
yapılmakta ol.an fotograf sergisinin in- tır. mara havzasında kuvvetli, Ege ve ce· ı 80_ bın. lıra, kı~ Medıha ~O ~m ve ~vcl lira, 96 kuruşu zimmetine geçirdiği, ya • 

· - • ·~ nubi Anad luda o ta kuvvette· Ka-ade-1 Huseyın Özdemır de 50 bın lira tazmınat pılan muhakeme sonunda sabit olan suç-

Tı• car et odası mecıı·sı• du•• n niz kıyılar~nda şa~ktan fırtın; hallnde ~istemektedirler. Talebe Abdullah ile ana lu 5 sene, 10 ay müddetle hapse ve 3,5 
Anadolunun şimal mıntakalarında d~ ı sı ~asibe de 40 bin lira tazminat taleb sene memuriyetten ve müebbeden de 

kt k tl. . ı· K d . d etmışlerdir. 
~ar an uvve ı esmış ır. ara enız e . . . amme hizmetlerinden mahrumiyete mah· • 11' '- ı t t kuvvetli bir gündoğusu fırtınası hüktim 5 ıncı hukuk mahkemesınde yapılan kt1 ed'l . f ı r~ cop an ısını yap 1 sürmekteyse de, şimdilik hiçbir kaı.a tahkikat celsesinde, tramvay şirketi ve- . m ı mı~ 1~· 
haberi alınamamıştır. Dün limanımız- kili, hadisenin bir kaza eseri olduğunu Metresını yara'ıyan Cemal 

Yeni intibah edilen Ticaret Odası 

meclisi ilk içtimaını dün saat 15 de ak
detmiştir. Toplantıyı vali ve belediye 
reisi Muhiddin Üstündağ bir nutukla 
açmıştır. Vali, nutkunun bir yerinde: 

cMilletlerarası ticaretin son seneler 
içinde her tarafta tabi tutulduğu kayd 
ve şartların sizlere milli metalanrmzı 
en elverişli piyasalarda satmak husu· 
sunda birçok tedbirlere başvurmak 

mecburiyetini yüklediğini yakından 

bilmekle beraber, iş ve teşebbüs kabili
yetlerinizle bu müşkülleri yenmeğe, 

milli mahsullerimiz için en güzel piya
saları bulmağa muvaffak olacağınızdan 
eminim• dedikten sonra, şunları söy
lemiştir: 

cBu topraklarda yoktan bir devlet ve 
milet yaratan Atatürk son nutkunda 
diyor ki: cTüccar, milletin emeğini ve 
üretimini kıymetlendirmek için eline 

dan hareketle Bartın postasını yapacak ve naka~il~ ~çti~ab o~a~ bir. şekilde VU- rnahkOm oldu 
olan Denizyolları idaresinin Mersın kua geldığını soylemıştır. Şırket aynca 
vapJJru, fırbnadan dolayı hareketini ,Yeni b'r keşif daha yapılmasını istemiş 
tehir etmiştir. ,is·e· de •• b~ taleb redded~l~iş:ir. Şi:ket ve

Dün İstanbulda hava sabahtan akşa· kılı, hadıseye her hangı bır ıhmalin sebeb 
ma kadar tamamen kapalı geçmiş, şi- olmadığını beyan etmektedir. 
mal istikametinden saniyede 15 metre . Son yapılan tahkikat celsesinde, dava
hızla esen rüzgar, yağmurla karışık o- cıların vekili Adnan Cemil iddiasında ı.s
larak devam etmiştir. ,rar etmiş ve kazazedelerin zarar ve zi -

Dün hararet derecesi sıfırın altında I yanlarının tesbiti işinin bir ehli vukufa 
dörde kadar düşmüştür. Barometre, havale edilmesine karar verilmiştir. Ehli 
hava tazyikını 751.8 milimetre göster· vukuf zarar ve ziyanı tesbit ettikten ve 
;rniştir. Son 24 saat zarfında yağmurun diğer tahkikat safhaları da ikmal edil -
metre murabbaına bıraktığı su mikda- dikten sonra, asıl muhakemeye başlana -
rı da 6 kilogramdır. caktır. 

Dün gece 21 ile 22 arasında biraz k;ır 
yağmıştır. 

Havanın bugün de dünkü gibi devam 
edeceği tahmin olunmaktadır. 

Poliste: 

Hırsızlık yapan genç dun 
tevkif edildi 

Ayaspaşada eski metresi Sabahati ya
ralamaktan suçlu Cemal Ağırcczada 7 
ay müddetle hapse mahkum edilmiştir. 

Ahmed Emin 
Aleyh in e dün bir dava 
Daha açıldı 
Müddeiumumilik tarafından Ahmed E

min Yalman aleyhine açılan davada asıi· 
ye 1 inci ceza mahkemesinin tatil kararı 
verdiğini ve bu karann müddeiumumi • 
likçe temyiz edildiğini dünkü nüshamız
da bildirmiştik. 

Bir adam elek trik cereyan111a 
kapıldı, öldn 

ve zekasına emniyet edilen ve bu em- :t,-Jri, Ahmed Bican, Şerafeddin Alem
niyete liyakat göstermesi gereken a- dar ve Sadeddin Serim seçilmişlerdir. 
damdır.> İnkılab rejiminin hakiki ti· Bundan sonra, meclisin, eskiden ol-

Kadıköy Aynalıc;eşme Fırın sokağında o
caret ve sanayi erbabı olan sizlerin bü- duğu gibi gene on beş günde bir ve çar- turan ve Ziyanın odun depoounda çalışan 

Plajlardan ve daha bir çok yerlerden 
muhtelif zamanlarda, muhtelif sirkatler 
yapan ve işlediği suçlar 60 ı bulan Şükrü 
oğlu Bürhan dün adliyeye sevkedilmiş -
tir. Müddeiumumilik suçluyu, Sultanah
med 1 inci sulh ceza hakimi Reşidin hu
zuruna çıkartmıştır. Bürhan sorgusu es
nasında, hakkındaki bütün iddiaları red
detmiş ve demiştir ki: 

Müddeiumumilik 17, 24 kanunuevvel 
tarihi arasındaki Tan gazetelerinde kül 
halindeki yapılan neşriyat içinde bazı 
müphem yazıların 30 uncu maddenin şü • 
mulü dairesinde suç teşkil eylediğini na· 
zan dikkate alarak, gazetenin neşriyat 
müdürü ile başmuharriri aleyhine yeni 
bir dava daha açmıştır. Bu hususta İs • 
tanbul müddeiumumisi Hikmet Onat dün 
bir muharrirlmize: 

tün işlerinizde bu vecizenin "'ihtiva et- şamba günleri toplanmasına ve geçirdi· sıvaslı Hasan ollu Zühtü, evvelki gece de
tiği milli buyruğu gözönünde tutacağı· ği bir kazadan dolayı hasta yatan birin- poda odun kesmeRe mahsus elektrik kordo-
nızdan şübhe etmiyorum.• ci reis Mitat Nemlinin evine üç kişi- nunu bai;larken cereyana kapılmış, baygın 

V 1. tk b't• d'kt · l'k b' h t• - d .1 k ,. .1 .f bir halde imdadı sıhhl otmblllle hastaneye a ı nu unu ı ır ı en sonra yem ı ır eye ın gon en ere acı §ı a kaldırılmış fakat yolda ölmfittür. 
- Çalınan bu muhtelif eşyayı Mehmed c- Asliye 1 inci ceza mahkemesinin 

Ali isminde biri bana getiriyordu. Onun- verdiği kararı temyiz ettik. Tan gazete • 
la Nişantaşında tanışmıştım. Bana Koda,. sinde neşredilen seri halindeki yazılardan 
man sokağında bir de adres vermişti. Ba- dolayı da, mezkUr gazete aleyhine mat· 

meclisi tebrik ve riyaset makamını aza- temennisinde bulunulmasına karar ve Dü kü tramvay Ye otomobil 
nm en yaşlısı olan Murad Fortuna terk içtimaa nihayet verilmiştir. D kazalan 
etmiştir. Riyaset :qıakamına gelen Mu
rad Fortun valiye teşekkür, yeni azaya 
da muvaffakiyet temenni ettikten son· 
ra ruznamede bulunan riyaset divanı 
i~tihabına geçilmeden evvel beş dakika 
istirahat edilmesini tavsiye etmiştir. İs
tirahatten evvel, azadan birinin teklifi
le, Atatürke, Başvekile ve tktısad Ve
kiline birer tazim telgrafı çekilmesine 
karar verilmiştir. 

Beş dakikalık istirahat devresi zar
fında vali ve meclis azası, hazırlanan 
büfede izaz ve ikram edilmişler, bun
dan sonra ikinci celse açılmıştır. 

İkinci celsede, Murad Forttunun ri· 
yasetinde, hafi reyle, riyaset divanı in
tihabı yapılmıştır. Bu intihabda, itti
fakla ve 24 reyle, Mitat Nemli birinci 
reisliğe, Ziya Taner ikinci reisliğe, Ah
med Kara birinci reis vekilliğine, Ziya 
öniş ikinci reis veklliğine, Ziya Kına
cı muamelat müfettişliğine, Sabri Tü
ten hesab müfettişliğine, Hasan Vafi 
ve Said Ömer de kongre murahhaslık
larına seçilmişlerdir. 

Murad Fortun riya eti, birinci -eic;in 
hasta olması dolayısile, ikinci reis Ziya 
Tanere bırakmış, idare heyeti intihab:
na geçilmiştir. İdare pcyetine de, hafi 
reyle ve ittifakla Murad Fortun, Osman 

Kartal kaymakamının 
bir tavzihi 

Şoför Mehmed Emin idaresindeki 3284 basile arası açık olduğunu, bunlan ora- buat kanununun 30 uncu maddesine gö• 
numaralı otobüs Eminönünde Ayazma cad- dan d re yeni bir dava ikame ettik> demiştir. 
deslnden geçerken Küçükpazarda oturaıı Ma- taşı ığını söylemiş, rehine koymamı 
hlr o~lu (11) yaşıpda Murad adlı bir çocuğa istemişti. Bu işler için de bana her sefe- Otobüs meselesi hakkında açılan bü .. 

l/1/938 tarihli nüahanızın birinci sayfa- çarparak ~uhtellf yerlerinden yaralamıştır. rinde 3 lira, 5 lira gibi para da verirdi tüıı davalar, son dava da dahil olmak ü .. 
sının 3 üncü sütununda (Bütün K rt ı bl * Şoför lsmall idaresindeki 36l8 numaralı Ben komisyonculuk ederim, Liman ha- zere mahkemeye intikal etmiştir. Bun • 
çocuk Jle meşgul) başlıklı yazınızın ~:ğıda~ kamyon Beımo~ti durağında Hristo apartı- nmda bir komisyoncunun yanında 45 li- lardan Recai Nüzhet ve Sabur Samini.n 
kJ şekllde ve matbuat kanununun 48 inci mad manı kapıcısı lbrahlme çarparak batından ra ücretle çalışırım. Bu işleri yapan Meb- açtığı davalara da bugün başlanacaktır. 

d~m~~~~~~~~~Şo~f--F
0

ridid sind~1333 aralı~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ tavzihini rica ederim: * or e are eıu num .4111 

otomobil dün Köprü üzerinde Yatman Ah-
Leyl~ ismindeki oocuta işkence yapıldıtJ- Jned idaresindeki 180 sayılı tramY&Ja çarpa-

na dalr kaymakamlıta ve zabıtaya hiçbir rak arabayı huara utratDUftır. 
Uıoar vaki olmadıtı gibi ev sahibim doktor • 
İsmallln evinde de doktor, ben ve etim bu Kuımpqada bır afyon kaçakÇlll 
çocuk hakkında ne konuşmuş ve ne de Jta- yakalandı 
rar vermiş ve ne de evinden de almata stt- Kaaımpqada oturan Raha tpntnde bir 
miş detlllz ve doktor iamaıı de bu hususta Musevinin afyon taçatcılılı yapt,alı .,. at
bana bir feY bildirmiş delildir. Böyle bir lh- yon sattıtı emn!Jet taçatcıııt btlrosa me
bar vatı olsaydı kanuni lcablar yapılırdı. murlan tarafından haber alınnuf. din. e
Ben çocutun sulh hlkimlltıne getlrlJcrek vinde arama yapılmıştır. Bu aramada, lelds 
zabıt varakası yapıldığı hAdlse,,lnl o gün is- paket 1çer1slnde 1 t1lo 880 sram aı,on bu
tanbulda bulunmakiığıın dolayıslle ertesi lunmU§tur. Raha J&kalanm1ş, batkmda taıı
gi\nü işittim. Bu iş benim vazifem olmadıtı klkat ve takibata baflallDllfbr, 
için al!kadar dahi olmadığımı sayJılanmıa Bir genç eniıteaini yaraladı 
blldlrlrlm. 

Aksarayda Atlkmustafapaşa maballeatnde 
Kartal .Kaymakamı oturan Feridun dün en1ftesl HaJreddln Ue 

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

A k kavga etmiş ve en~tesini çala ile ıöldnden 
S er/ik işleri: yaralamıştır. Yaralı teda'1 altına ahnmıı, 

suçlu yakalanmıttır. 
Şubeye davet . • • 

Kadıköy askerlik şubesinden: Kadıköy fU· G Kıyas e~ılemıyen bır la 
brsinde kayıdlı emekli piyade binbaşısı 321- Be4lın Operasından 
516 B~rs:ılı Adll oğlu. İsmail Şükr~ İpekerin E R N A S A C K 
Kndıkoy şubesine müracaatı ve Istanbulda 'di 
delilse adresini blld1rmN1 UAıı olunur. 1 aeaı r. 

Bu akp m SARAY SIN EM ASI 
G A RY 

COOPER'ln 
GEORGES 

RAFT 
ile beraber çevirdiği 

En BOYOK filmi 

DENiZ KAH
RAMANLARI 

FRANSIZCA SÖZLO ESERiN/ takdim ediyor. 
Aşk... Heyecan... lııttrulıı maceralarla dolu muhteşem bir eser. 

~---. IJayeten: FOX JURNAL dlhıya havadialeri 4111 __ _, 
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hı!u Yıl uşıa kış olmadı 

Şehrin şimdiki yeri inkişafa müsaid görülmüyor 
ve bağlıklar civarında yeni bir şehrin 

kurulmasına doğru gidiliyor 

Tokaddan güzel bir görunüş 
o- Tokad (Hususi) - Şehrin tamamen 1 ortamekteb olarak kt(Uanrı'..maktadır. 

1 

modern bir şekil alması için, bir dere Burada, sekseni kız, beş yüzü erkek ol
içerisinde ve rütubetli olan tarihi To- mak üzere 580 talebe okumaktadır. Bu 
kada ek olmak üzere, yeni bir Tokadın,lbina, lise binası olmağa da elverişlidir. 
bütün i~işaf ve t~rakki. şartlarını h~iz I Evvelce inhisar binası civarında ve 
olan bag ve say!ıyelerı~ bulun.du~.u belediye bahçesi yanında iki ilkmekteb 
mevkide kurul~~sı ve ılerlemesı d.u- 1 binasının inşasına başlanmış, hatta, 
şünülm~~tedir: ~~ .~~edenber~ h~rıç- : zemin katları da çıkılmıştı. Bunların 
ten getınlmesı ~uşu~ulen temız ıç~e 1 inşası yarım bırakılmıştır. Vilayet, 
suyunun şehre ısalesı etrafında henuz 

1 
bunları tamamlatmayı da düşünmek

tahakkuku umulacak bir hareket yok· , tcdir. 

tur. . . . . . A • ! Şehir dere içerisinde ve ratıb olduğu 
Beledıyemn temızleme vesaıtı kafı . . b. k ha t 1 kl t d .. f d· ıı.. _ . :çın ırço s a ı.· ara esa u e 1 T 

olmadıgından. ancak, Cumhunyet kt a· ı· k. 1 ı 50 
d d h··k' k - "d me e ır. ı sene evve yapı an 

mey anın an u umet onagına gı en t kl h t 'ht· k.f t t .. . . va a ı as ane ı ıyaca ı aye e rne-
ana caddeyle ona mu vazı aralık bır yol .. . _. A • • 

· 1 kt di. k kl t . dıgınden, umumı rneclısce, hastanenın 
temız enrne e, ger so a ar cmız- ı . . . 
l kted

. c dd · t h · bu yıl genışletilmesı kararlaştırılmış-
enememc ır. a enm a mınen t 

300 metre kadar bir yeri üç sene evvel l ır. 
parke döşenmişse de, d;ğer aksamı şo- Tokadda, gazino denilebilecek ancak 
se halinde kalmıştır. Diğer sokaklarsa, iki gnzino vardır. Diğerleri, hep, kan 
eski tarihi halini hala muhafaza et- kadim kahvelerdir. Bunlar, sıhhi de de
mektedir. , ğildirler. Tokadın adamakıllı bir oteli 

Şehirde bulunan iki bine yakın dük· • bile yoktur. 
kandan birkaç 1anesinin caddeye bakan 1 Sehrin imar plcinı Vekaletçe tasdik 
vüzleri camekanlanmış, d:ğerJeri ta- ea·ımiş ve epey zaman evvel gelmiştir. 
inamcn camekansız halini muhafaza I Bu nlanın tatbikine başlanıp ta yeni 
etmekte bulunmuştur. ı::ehir kurulunca, bütün bu meselelerin 

Yeni yapılan ilkmekteb binası şimdi halledilecei!i ümid olunmaktadır. 

Ceyhana 19 hane 1 Erzincalılar bir 
&aninin (liususi) - Geçen sene teşrini
Star dii 2: sinde şehre on dört santim 
l:alınıı:ınuş ve bir gün sonra da karın 
bu sen~ o~u~ bir santime çıkmış iken 
kadar bırıncikanunun yirmi birine 
larda karı cı ncak civar daö- -

Mardirde kuyumculuk inkişaf ediyor muhacir isl<an doğum evi ve bir 
ediliyor operatör istiyorlar 

P Ve Ş h. o 
elerde .~ ıı d ı 200 rakımındaki te-

tınaıar gorebilıj vı uz. Her tarafta fır
Soğukı' sey}fıblar olduğu ve karların s arın .d , 
:ttiği h 

1 
şı detınden gazeteler bah-

aade ha~· de bu havali de hiçbir fevka· 
enısaune ıse knyded,ilmemiş'tir. Yalnız 
edı!ıniy on beş senedenberi tesadüf 
kapıarn~n kuvvetli sisler her tarnfı 
lniyecekş d ve Yüz metre ilerisi görül
\·e tam erecede kesafet peyda etmiş 
Ve Alt;n gündenberi bilafasıla §ehrin 
leri tıkı ovanın üzerine çökmüş nefes-:a Yor. 

.. u on ·· . 
gun bı· .. d gun ıçınde istasvon rasıdı her-

Mardin (Husu-
si) _ Kuyumculuk, 

burada, günden gü· 
ne ilerlemektedir. 
Mardinde yapılan 

kuyumculuga aid 
ziynet eşyası, bil-

f' 

ı · • en .. " 1l"netre . uçe kadar sıfır onda bir mi-
sıs Yağmuru tesbit eylemiştir. 

hassa kadın bilezik

leri, memleketin her 
tarafında rağbet 
görmektedir. Bazan, 
buraya, İstanbuldan 
bile siparişler yapıl
maktadır. Resimde 
Mardinde yapılan bileziklerden birkaç nümune göruımektedir. 

- !insan :s tin Şafrl . ey, eski dev -
l erını b .. .. 
e tanıt ugunku nes-

rnak için_ 

Pazar Ola Hasan Bey Diyor ki: 

... Geçenlerde bir edebi -
yat gecesi tertib edilmif ... 

. .. Fakat oraya gidenler 
dans edenlerden gülüp eğ -
lenenlerden başka bir §ey 
görememişler ..• 

Hasan Bey - Bu işte bir 
yanlışlık olsa gerek .. Bu -
eünkü nesli eski devrin §a
irlerine tanıtmak istemi$ -
lerdir. 

Ceyhan (Hususi) - Romanyadan şeh· 
rimize gelen 19 hane ve 80 nüfuslu mu· 
hacir kafilesi, gece, istasyonda, kayma
kam, emniyet komiseri ve kalabalık bir 
halk kütlesi tarafından karşılanmıştır. 

Muhacirler, geceyi, vagonlarında geçir
mişlerdir. Bunlar diyorlar ki: 

c- Yıllardanberi taşının ve toprağının 
hasretini çektiğimiz öz vatanımıı Türki
yeye ve öz kardeşlerimize işte nihayet 
kavuşmuş bulunuyoruz. Türkiye toprak
larına ayak bastığımızdanberı gösterilen 
hüsnü kabul ve samimi muameledl•n çok 
memnun ve rnütehassisiz. Her an düşün
düğümüz, Türk kardeşlerimiz arasında 

ve ana vatanda yaşamak ve ö!mek tasav
vurumuz işte en sonunda tahakkuk etmiş 
bulunuyor ki, bizim için bu en büyük sa
adettir. Bizi kurtaran, öz vatanımız ve öz 
kardeşlerimize kavuşturan Atatürke ve 
kıymetli mesai arkadaşlarına sonsuz say
gı ve şükran ...• 

Romanyalı muhacirlere, Beledıye ve 
Kızılay muntazaman yemek vermekte· 
dir. Yatacak yerleri de otel ve hanlara 
yerleştirilmek suretile temin edilmiştir. 

Muhacirler birkaç gün dahs kaldıktan 

sonra iskan mıntakalarına gcinderilec k
lerdir. 

Muhacirler, beraberlerinde, çift aletle
rile hayvanlarını da getirmiş•erdır. Kay
makam ve hükumet doktoru, muhacirle
rin sıhhatlerile yakından aUikadar ol
maktadırlar. 

Erzincan (Hususi) - Şu son zaman
larda, doğum esnasında ölen kadınların 
adedi hayli artmıştır. Bunun sebebini, 
burada bir doğum ve kadın hastalıkları 
ınütehassısının bulunmamasında ara
mak lfızımdır. Filhakika, burada, bele
diye ebesinden başka diplomalı ebe 
dahi yoktur. Bu ihtiyacı gözönüne alan 
vilayet, Sıhhat Bakanlığından bunu 
temenni etmiştir. Hatta burada bir do
ğum evi açılması daha çok faydalı o
lcı caktır . 

Hm;tanenin bütün levazım ve vesaiti 
bulunduğu halde operatörü yoktur. 
Memleket hastanesine bir de operatör 
tayin edilmesini halk dört gözle bek
iemektedir. _ ,_._...._ .. . .. -·---··_.....- . ·-·----
1 Küçük memleket haberleri 1 
Uir muhtarm evinde kaçak t utün bulundu 
Gcyveden yazılıyor: Bürhanlye koyQ muh

tarı Aydının evinde kuça k tütun btılunduğu 
haber alınmış, ani olnrnk ynpılan araştır

mada on kUo kadar lô.çak tutun bulunmuş
tur. Muhtar müddeiumumiliğe verllmlş, hak
kında takibata başlanmıştır 

Bir yılda llig:ıcliç mezbahasında kesilen 
Haynınlıır 

B!ga.dlç rHususi ı - Mezbahada. bir yıl için
de 305 kuzu, 

0
Gl koyun, 1418 oğlak, 485 keçi. 

45 dana, 16 sığır, 1 manda kcsUmlştlr. Ya
kında bütün knsab dükkfrnlım da sıhhi şart.
lara tabi tutulacaktır. 

lligadltin İskele köyünde bir hırsızlık 
Blgndlçln İskele köyünde İsmail Aslanın 

dilkkô.nına hırsız girmiş, 150 liralık eşya ll• 
l H ııra para çalmıştır. 
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FIRTDNA ' 

E vvelki gece yatıyordum. Birden-ı - İfte bu da benim yaptığım bir iyi -

b. k fırt d lik: Eskimiş tramvay telleri vardır. Her 
ıre çı an ına o amın camı - . • 

t k rdattı· zaman kopabilır, onların bır an evvel de-
nı l ı . ğ' . ·1 . l~ dır s· b d - » 

N , ıştirı mesı azım . ıze unu a o5 • - e var. . 
Islık aldı. retiyorum. 
_ Neç oluyor? Köşe başındaki dükk!n!n _çürük telle 
Ağaçlar çatırdadı, damlardan kire _ bağlaru:ıı~ tabel~ yere du§tu. Kaldırım-

midler düştü. larda surulclendi. 

- Gene ne fenalık edeceksin? 

Fırtınanın sesinde sanki bir mana var
dı. Sanki bana bir şeyler söylemek isti -
yordu. Yatağımda doğruldum; ve kulak 
verdim; o uğultusunun dilile: 

- Ben fırtınayım, dedi, benden bu 
kadar korkmanıza sebeb yok. Ben size 
fenalık etmiye değil, iyilik etmiye ge
liyorum. 

'Ben sordum: 

- İyilik etmiye mi geliyorsun? 

- Evet, iyilık etmiye geliyorum. 
Bu sırada karSl virancdcki baca 

gümbürtü ile yıkıldı: 
bir 

- İşte bu bir iyilıktir, bu bacayı yık -
makla size, yıkılmıya yü~ tutmuş baca
ları bir kaza çıkmadan yıkmanız lüzu -
munu anlatıyorum. 

Sokaktan geçen iki tramvay amelesi -
nln konuştuklarını duydum: 

- Ne fırtına, fi1An yerde tel koptu 
Fırtına bir kere daha uğuldadı. 

Fırtına yeniden ıslık çaldı: 
- Gene size iyilik ediyorum. Çürük 

iplerle bağlı dükkAn tabelalan her za -
man yere, yahud da insanların başlanna 
düc;ebilirler .. Ben bunu düşürdüm. Kula
ğınıza küpe olsun da, siz de ötekileri sağ
lamlaştırın! 

Hisar faciasını hatırladım. 

- Ya Hisar faciası, dedim, o da mı iyi
lik? 

- Çok ınsanın hayatına maloldu. Ben 
de acıdım ama, daha başka türlü yapa -
mazdım. Çünkü Hisar gibi teknelerden 
deniz üstünde bir çoklan vardı. Onları 
ortadan kaldırmanızın elzem olduğunu 
size göstermek ıçin Hisarı batırdım. 

Odamın penceresi açıldı. Fırtına olan
ca hızile odaya girdi: 

Bnğırdım; 

- Haklısın, tamamen haklısın, yalnız 
rica ederim burada iyilik yapmıya kalk
ma! 

lsmet Hul{i.çi 

C Bunlan biliyor mu idiniz? =ı 
Dünyanın Fn mukemmel aksi 1 

sada mahalli neres"dir ? 
cA.ksi sadac de

nile tabiat hadise
si, ilk defa olarak 
bundan (300) sene 
evvel fenn1 bir su
rette isbat edil
miştir. Bunu mey
dana çıkaran bir 
Alman papazıdır. 
Dünyanın aksi sa-
day:ı en müsaıd 

yeri de, İngilterede, Wodstok mevkiidir. 
Gündüz 17, gece de tam 20 hecey! tane, 
tane ve büyük bir berrakhklıı tekrar et. 

Mükemmelen 140 dili 
konuşan adam 

Dünyanın en çok 

dil bilen adamı, 

bir İtalyan kardi

nah imiş. Adı 

Mezzofantidir. Ko

nuştuğu dil snyıSJ 

114 imiş. Fakat 0-

nun bu rekorunu, 

Alman doktor Fas-

sito Schultheiss kırmıştır. Doktorun mü

kemmelen bildiği lisanlann adedi 140 dır. 

SON POSTA 

IKADDNI 
Saçların 
Dalgalanması 
için ne yapmalı? 

Saç, en temiz zamanında en güzel gö
rünur. Daha yumuşak olur. İstenilen şek
le daha kolay yatar. Ansmn bir toplulu
ğa gideceksiniz. Bir misafiriniz gelecek. 
Saçlarınızın çok güzel göıiinmesini iste
diğiniz herhangi bir vaziyet karşısında
sınız. Aksine ne hemen yıkanmanız, ne 
(kuvaför) e gitmeniz mümkün değil. Ne 
yapmalısınız bilir misiniz? 

İkincilWıua 6 

Tarih den aayf al ar : 

Bir sığır derisi üstüne 
kurulan şehir: Kartaca 

Kral «Bir sığır demi lıaJar ya mi? Ba luıJarcıA yere bir ıelıir lıı" 
nılma, ancak bir mezar ka.z;ılır» JeJi, lalat yanıldığını pelı ça • 

balı anlaJ ı. 

Yazan: TUTan Can 

Parmaklarınızı kolonya suyuna batı- 1 Miladdan 85 5 sene evveldi F enike-! - Bundan sonra yalnız ben! .•• 
rı~ saç diblerini oğunuz. Eu, onlara te- dt. (Feli) adında bir kral vardı. Baş- Dedi. 
ınızli~ ve parlaklık verir. Farzediniz kil rahib İto Baal da ayni sülflledendi. Fa- Elissa hüngür hüngür ağlıyordu. ' 
kolony~nız bitmiş. Daha pratik bir c;are kat ?kisi arasında ihtilAf çıkını.ştı. Kral- Kocasının çıktığı kapıya gözlerini dt 
var. Bır havluyu kaynar suya batırınız. 1 ıa başrahib memleketin iki en büyük kerek dişlerini sıkıyor yumruklarıd 
Bunun~a. başınızı sarınız. İki üç dakika adamlarıydı. Bunların aralarındaki ih· sıkıyor ve intikam istiy~rdu. 
bckleyınız. Havluyu açtıP,ınız zaman saç- tilclftan da mühim hldiseler çıkması f tik lm ı ı 
larınızrn hem parladığını, hem kolayca tabiidi. n· nh amımdı ad a ıyım. 
dalg la d - - k · · l ıye omur an ı. 

a n ıgını gorece sınız. .. . İta Baal azimklr bir adamdı. Mak· Başrahibin öldürülmesi Fenikenİ' 
Islanan saç çok defa kolay duzelır. Fa- • .. .. 11' 

kat k d k k b D 1 sadlarma dosdogru ve şaşmadan yuru- kföarları arasında da krala karşı beS 
uru u ça a anr. a galan bozu- · · k b·ı · d " M ı k · · • fi 

lur. Bunun da ç k t"k b; k'ld .. .. _ 1 mesını, azanmasını ı ır ı. em e e- nen kının çogalmasına sebeb oldu. 
o pra l .r şe l e onu t t k b h Akim lm k 0 

• d k lı r • li 1 b"' -kl 'l k llf 
ne geçebilirsiniz. Saçlarınıza istediğiniz .. ~d.~ ~;na~ k o a l ıçı~t e ra ıss~?1~ c~ on aı:ın uyu erı e . o~ 
biçirr:i verdiniz, kurumalannı bekliycı- o Kurml e ··ıed~ a- a ısa yo yo. u. h !hu. ·ıAızlçıkı hır cemkıyet kurdhu .. ve bır .__..11 
sunuz d ğil . ., H n .. b . ra ı o ur u ve onun yenne ta ta ı tı al arara saraya ucum eW"' 
tinleyini: Ç~ı.d -~mbe.n ı cnızık rFıyanl - ~ıktı. ;ye, kralı öldürmeye karar veratlef• 

. o cgı ır parçacı . az a 'k . .. . H "ht" 1 k d 1- d b" ıcsf 
briyantinlenen yerleri bir bezle silmeyi Fenı eyı -pek guzel idare ettı, komşu er. ı ıma e arşı a ıman a ır 
unutmayınız. devletlerle münasebetlerini iyileştirdi, gemı hazırladılar. 

Bu fileyi ıslak b::ışınızın üstüne geçirt-
1 zenginleş&.irdJ, gü.:a~ll~~irdi. ~ilhassa Fakat ansızın Eli~s?mn sarayına ~ 

niz. Kuruyuncaya kadar orada kalsın. ı memle~ette anarşıyıA doguran ?ır sebeb len a~amlanndan bırı şu haberi ve~ 
Çıkardığınız vakit saçlarınızı parlak ve vardı kı ~u ~a .~de~an ve ahalı fırkala - - Içimizden bir hain her şeyi bab81 
rok muntazam dalga! ~ l k s·· rının geçımsızlığıydı. Bunu ortadan kal- vermış· ! Kral hepimizi öldürecek! :. ı ..,u aca sınız. oy- 1' 
le düzeltilen bir baş pek geç bozulur. dırdı. Elissa'ya getirilen haber cemiyet 

mektedir. 
Ş1k 

l r---
' 

İto Baal otuz bir sene hükümdarlık diğer azalanna da sür'atle yayıJ<f) 
ettikten sonra öldü. Oğlu Baal Sur se- Hepsi birden limana koştular, ge.ml1" 
kiz sene hükümdar mevkiinde bulun- re girdiler ve açıldılar. Kralın asker
du. Onun oğlu da kısa bir zaman kral- Jeri sahilde bakakalmışlardı. 
lık ederek genç yaşında ölünce Elissa O sırada Akdeniz kıyılarının bi~ 
arlında bir kızı, Pigmalyon adında bir noktalannda Fenikeli tüccarların kut" 

Sanatorgomda 
Başllyan muaşaka 
• Üsktidardan H.ıı 1mzas1le mektub gön

deren okuyucum, Heybellada sanatoryo
munda ciğerlerini saran menhus hastalı
tı tedaviye uğraşıyormuş. Fakat tesadüf 
günün birinde .okuyucwnu, aynı hastalı
la mübtelA bulunan bir genç kadınla 
karşılaştırm11. Genç kadın, bir mektubla, 
hasta delikanlının -kendi tablrlnce- zih
nini çelmiş. Okuyucum, sanatoryomdak1 
tedavisini yanda bırakarak, genç kadının 
peşine takılmlf ve ikisi birlikte, bütün bir 
yaz mevslmlnl, Beyoğlunun pis havalı ga
ılnolannda içerek, ve kendilerini h1çblr 
ıevtten mahrum bırakmıyarak geçlrm~
Jer. 
Şimdi delikanlı. bütün bu ııullsUmallerln 

büsbiltiln azdırdı~ı hastalığını tedavi et
tlrınek lçln, yeniden sanatoryoma dbn
müş. Fakat kendisini bütün bir mevsim 
zararlı bir sefahate .sürükllyen kadın, şim
di ondan yüa çevlrmlf. (H.) e gönderdiği 
mel:tublarda. babasının flddetll tazyikı
nı bahane ediyor, ve delikanlının davet
lerine icabet et.m!yormu§. Halbuki, onun 
bu Jlkaydlsl, hasta dellkanlıyı büsbüttin 
erlUyormuş. ÇünJtft kendisini toca bir yu 
mes'ud eden o genç tadını blr deli gibi 
seviyormuş. 

Okuyucum, bütiln bunları anlattıktan 
sonra, mektubuna şu cümlelerle nihayet 
veriyor: 
•- Görüyorsun ya teyzeciğim ... Zama

ne tızlan insanın başına ne derdler açı
yor? Şimdi ııen, benJm vaziyetimde bir 
insan için bir kurtuluş çaresi tasavvur e
debilir m!sln?• 

* . Bence, gönül hastalıklarına çare arıynn 
bir insanın mevkii, her hangi bir dokto
run vaziyetine çok benzer. Çünkü gönül 
hastalıklarının tedavi çareleri, diğer has
talıkların tedavi çarelerini andırır: Yani, 
her hangi blr hastalıkta olduğu gibi, gö
nül hastalıklarında da, tedavıntn muvaf
faklyetle neUcelenmcsı, te 2hlsJn mümkün 
mertebe erken konulmasına bağlıdır. Ak
sı takdirde, gönül hastalıkları da. t~davl
slne geç başlanılan diğer hastalıklar gibi 
müzminleşir. 

'il. 
İşte, bu okuyucumun gönlündeki dcrd 

de, hayli mfizmlnle.şmlştlr. Ve kendisi, 
benden akıl danışmakta daha erken dav
ransaydı, tedavi çok daha kolaylaşırdı. 

Çünkü, başına gelen hadisede, zamane 
kızlarından ziyade, kendi gafletlerinin 
rolü vardır. 

Çünkü sevgi bir hastalıktır. Veremli bir 
insan, daha ciğerlerini tedavi ettirmeden 
bu tehlikeli hastalığa kendi.sini kaptırı~ 
mı? 

İkJ veremli insanın her türlü sullstıma
le kal!oşmalarının müşterek bir intihardan 
ne farkı var? Binaenaleyh, diyeceğim ki, 
okuyucumun ciğerlerini tehdid eden tehli
ke, yüreğini tehd1d eden tehllkeden çok 
daha hayatı, çok daha mühim, ve çok 
daha büyükttir. 
Şu halde, (H) in, kalbinden evvel, cl

ferlerlnl düşünmesi ve tedavi etmesi IA
zun. Zaten kalb denllen uzvun, roman, şi
ir ve hayal JQgatJnin dı§ındald bütün ma
hiyet!, kan deveranında oynadığı rolden 
ibarettir. Bir sevda hazinesi g1bl gösterl
Jen bu kan deposuna biz, hayalen bir HA
hi hassasiyet izafe ederiz. Fakat hatikatl 
gören bir kafayla muhakeme edince: 
•Kalbim sevda ile dolula, cKalblm sizin
dir!• kabUlnden romantik cümleler, in
sana bir karikatür lejandı kadar gülünç 
görünür. 

Binaenaleyh, zaaf, sevgi den1Ien duy
guların kalbhnizle allkuı hayalidir. Bu 
duygular, dımağımızda, ve slnlrlerlmlzde 
başlar. Dımağımızda ve slnlrlerlmlzde tah
ribat yapar. Ve başladıtı yerlerde biter. 
Şu halde, hasta okuyucum, gönlünü 

tehdld eden tehlikeli hastalıl}ın tedavisi
ne, dımnğından başlamak mecburiyetin
dedir . 

Ona tavsJye ederim: Kendisine yAr ol
mıyacağı anlaşılan hercai bir kadının 

muzır hayalUe uğraşmasın. Bu hayalden 
kurtulmak lçln, dımağına başka meşgale
ler bulsun; okusun, yazsın. Mümkfin mer-• tebe yalnız kalmamıya, ve şimdiki halde 
bir hayale esir bulunan ala ~n sını. başka 
mevzular üzerine 9fkebllccck muhitlere 
kanşmıya çalışsın 1 Bu yolu tutma kin. ev
veli\ kafasını, sonra ruhunu ve slnlrlerlnl, 
daha sonra ciğerlerini. bu suretle de ken-
d!slnl kurlartnlf olacattır ı TEYZE 

1 

oğul bıraktı. duklan şehirler, hatta küçük krallı.1'-
Elissa amcasının oğlu Sihar Baa "le lar vardı. 

evlenmişti. Bu adam Melkart mabedi· Elissa He arkadaşları Afrikanın ~ 
nin başrahibiydi. Ayni zamanda yeni malinde şimdiki Tunus kıyılarına gel
hükümdarın babası tarafından oğluna diler. Orada Saydalıların birkaç ası' 
vasi olarak tayin edilmişti. Çünkü Pig- evvel kurdukları Kambe şehri vardf. 
malyon hem gençti, hem de memlc- Bu şehirle civarına hükmeden k.raldBO 
keti idare edecek kudrete sahih değil- bir şehir kurmak üzere yer istedilet'• 
di. Onun bilhassa ahali fırkasına da· Fakat muvafık cevab almadılar. Bunull 

ı yanarak memleketin kibar sınıfını ih- üzerine krala: 
ı mal etmesi memleket için hayırlı gö- - O kadar az yer istiyoruz ki buntl 
l .rülmüyordu. Ancak her iki fırkanın da vermemek için sebeb yoktur. Mikdarl .. 
iyi geçinmesi memleket ve kral için nı öğrenince siz de şaşacaksınız! 

.,, 1 faydalı olurdu. - Ne kadar istiyorsunuz? 
j Başrahib Sihar Baal, kral Pigmal- - Bir öküz derisinin kaplıyacsJI 

Sağda. Kruvaze jile. Verev çizgiler, yon'un yanl ış hareketlerine engel olu- kadar!... 
düz örgü arasında ve her sırada bir tane 1 yor; bu yüzden kral ona için için kin - Bir öküz derisinin kaplıyaca~ 
sola doğru kayan ters yüz veya pirinç ör- besliyordu. Eli!6a kardeşile kocasının kadar mı? Bu kadarcık yerde bir şebıf 
gü olabilir. İnce çizgiler b!rer, kalınlar 1 arasındaki bu gerginliği korku ile takib deği1, ancak bir mezar ka~.ıla~ilir. al 
(7-8) er ilmikten yapılmalıdır. Kollarla 1 ediyordu. Fakat kocasına hak veriyor- - Orası.na karışmayın. Olçup alırı 
eteklerdeki lastik bir ters _ bir yüzdür. 

1 
du, çünkü kral gerçekten fena işler ya- - Verdım. 

Yaka kenarlarına tığla bir sıra sık iğne pıyordu. - Söz mü: 
geçirilmiştir. Başrahib gene saraya gitmişti; ora- - Söz!. .• 

Solda. Bolero. Kenarları ince lastik. da kralla karşılaştı. Yapmak istediği Fenikeli kaçaklar bir öküzü boğsı• 
Kollan ve bedeni pinnç iğne. Bir ters - işler hakkında ona nasıhatler vermeğe ]adılar, derisini gayet muntazam oJıı" 
bir yüz. Sonra terslerin üstü yüz, yüzle- başladı. Fakat bu sefer araya silah gir- rak yüzdüler. Sonra gayet ince bir sı .. 
rin üstü ters olmak üzere gene bir ters - di ve kral biraz sonra başrahibin ölü- nm halinde kestiler. Bu sınmı sahil~ 
bir yüz ve hep bu iki sıranın tekrarı. süne basarak tahtına doğru yürüdü: (Devamı 11 inci .sayfada) 

iki ahbab çavuşlar: ' 'Bil bakavım ben kimim?., 
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" Ben bir tımarhane kaçkınıyım!,, - H 1 z A 

sar oş uk hi iyesi 
Mezarlıklarda yatan 30 senelik muallim maceralarını 

anlatmıya devam ediyordu 

c • ERi 
- 74-

Oe · rın wr uyku • 
dan uyan b' . ıyormuş gi-

ı Silkindi: 

- Nerede hlmıc.. 
tını?.. y 

. - Kerkükte idi 
nıı hocaın. 

§e; ~a, aşk denilen 
e orada öğ • 

rendinı 1• 
kük ev ad. Ker -

d. .. Kale, Korya 
ıye iki 

tıl kısma ay . 
~ ır. Müslümanlar 
4~oryada ' 
lar d - HırisUyan. 

Röportajı yapan: F «ralı Kiiçiilr 

<Tercüme n lkUbu Mttı •a.b.tuıılu> 

Ne Taraskanlu Tari
farcu'u bilir, ne de 

Marsilynlı Mariyfis

le ahbabdır. Fakat 

böyle olmasına ral-

men Dinana anadan 
doğmuş kadar av A
şıkıdır. 

Av aşkile avcı oı
m uştu r. Avcı olmuş
tur ama dadı hak ka. 
biliyet o kula nasib 
olmadığı için usta 
avcılı.ırla aşık atmak 
isledi"'ı halde acemi 
av<'ı kalmıştır. l<aıed a, ekseriyetle 

Je . e otururlar. Ka 
ıle Korya ar . Acem! avcının e-

&ında b" a - '.l'ımarhane laborat•ıarlanndan bin vindeki fi k- ği· 
bu ça ır !;ay vardır. Bizim mekteb de ğilim. Onu nikahla alacağım. no ope · 
bir rr:ın kenarında idi. Arkadaşlardan 1 Selim Sabbah ne yapacağını şaşırmış-, - Havhav! 
dı. N n~a. ~ocası Selim Sabbah var- tı. Yalvarıyor: Dedikç~ acemi avcı 
da\•etas;~n ıdı. Bir akşam beni evineı - Aman Nihad beyciğim. Bu işi ya- da: 
tan~ 1• Orada bir Nasturi dilberi ile rın yapalım .. gece vakti imum nerede - Av av! 

6-Acemi avcı 
Yazan: ismet 

• 

KuHibcden bir a 
dam çıkar, bağırır: 

- Ne o beceriksh. 
Jikle tavuğumu m( 

vurdun? Parasını vt 
rirsin! 

- Ben kimseni 
tavuğunu vurmadıJJ 

o, yaban tavuğu. 

- Ne yaban tavı 
ğu, benim tavuğum 

Acemi avcı nlhayf 
yaptığı gafın farkı 

na varmıştır; adarr. 
tavuğun parasını n 
rir. 

Artık kuş avında 

vazgeçmiştir. 

- Bari kürklü ha
vanlar avlıyayım. 

Der, biraz daha yü 
rür. 

ştırn. Ama ne dilber ? bulacağız. Mutasarrıf falan içeride .. du- Der ... İçini çeker: terinin bir daha gelmemesi ıntinulim ak- - İşte! 
lfaij A . yarsa kötü olacak.. - Ah bir ava çıksam, aslanlar, kaplan- lına getirir: Uzakta iri bir cisim kunıldanıyordur 

kafır, zülfü kafir, çeşm kifir, - Ne olursa olsun. Ben mutasarrıf fi- ı lar, gergedanlar, timsahlar, siyah ayılar, - Ama siz zalimet etmeyin bayım, biı:· - Bu; ya bir geyik, y!l bir aslan, y3hud 
Sert . . el'aman, Jan tanımam .. git bana Cemılcyı getır beyaz ayılar, deve kuşları, saksağan kuş- de tüfek var. da bir ayıdır. 

eser ik1ıın hüinün kafıristan oldu .yoksa... laı ı, zümriidüanka kuşları vursam. - fyi! Yere diz çöker .. nişan alır, tetiği çeker. 
hep. ı Cebimden tabancayı çıkardım. Selim Fino köpegi bir kere daha: Çocukların resimlerini alırken onlara bir _daha nişan alır, bır daha tetiğı çe 

Artık b Sabbah : 1 - Havhav.. \•erdiği oyuncak mantar\ı tüfeklerden bi- ker, bir daha bir daha .. 
~arabı be a~a rahat kal~~mıştı. Aşkın - Peki, şimdi çağırayım, diye od.ıdan Havlar a, avcının yüzü güler: rini acemı avcıya verir: - Artık ölmüştür. 
dolaşı nı sarhoş e~tı. Etrafında fırladı. Bir aşağı bir yukarı dolaşarak - O da benim gibi av av dıyor. - Bu çifte mi? O önde, fino köpeği arkada vurduğu 

Sö rord1:111· Fakat kız oralı mı ya.. Cemileyi beklemeğe başladım. Köpeğini karşısına alır· - Yok bayım, çifte değil, çocuk tüfeği büyük av hayvanına do~ru koşarlar. 
bilın{Aeınege hacet var mı? Bu duhteri Birdenbire şeytan kulağıma fıc;ı!dadı. - Dinle Kapgetir, (köpeğinin adı) se· ama resimde belli olmaz, hem ben rötü~- - Bu muydu? 
kı ile :n ~albim~e açtığı yaralan ra- - Nihad, herü sana dalavere yapa-ı ninle ava çıkacağımız gu•ı artık )aklaştı. le rec:imde onu en iyi çifte imiş gıbi gös- Biraz evvel gördüğü cısmin bir aslan 

Derd· ~v~. __etmege çabalıyordum. cak. Seni şimdi yakalatacak. Sen tavşanları kovalıyacaksın.. tavşan terırim. bir geyik, bir ayı olmadığını anlar. B• - l:ı ogr~en ark~daşla~: Ben de arkasından fırladım. Şeyl<ııı nedir bilır misin"! Ben de bilmiyorum Acemi avcı fotografçıdan çıkar. Av tü- bir bostan korkuluğundan başka bır şe3 
Bu kı d an Nıhad dedıler~ Dıkkat et! doğru söylemişti. Kapının önünde mu- ama ava çıktığımız zaman görür, öğrt"ni- feğı almıya bir tüfekçiye gider. değildir. 
tutku z an vazgeç .. Mutasarrıf da ona I tasarrıfın Jandarmasile burun buruna rız. Gergedanları yakalarsııı, gergedanıiı - Ben bir av tüfeği istiyorum. Acemi avcı artık çok yorulmuştur. Fa 

_ ~ Başına iş açar.. geldik. Arkasından da Selım Sabbah da ne old..ığunu bilmıyor mu .un? Ben cie - Nasıl bır tüfek olsun? kat nasıl dönecek: Hiçbir şey vurmadan 
Ateş 

1 
utas~rrı~ b~na ne yapar, dedim. geliyordu. bılmıyorum, fakat onu dn avda öğreni- - Basbayağı bir tüfok, yanı çifte! mı? .. Uçan kuşlara nişan alır .. atar, atar, 

M ~sa, cınnı kadar yer yakar. 1 - Vay hain vay! Beni jandarma i:e riz. Sonra timsahların beşıni, onunu bır- TüfPkçi miişterisinin avcılık derecesi- vuramaz. Artık canı sıkıtmış, dönecektir 
gün eger ~azın ayağı öyJe değilmiş. Bir ıni korkutuyorsun ? den yakalarsın. timsah onu da mı gör· ni tayin etmiştır. Ona b!r tüfek satar. Ama nasıl dönmeli?.. Keşki otomobili 

Oitt~~arıf memuru beni davet etti. Tabancaya asıldım. Tabii meydanda meclin? Benim Kapgetir, sen de bir ~ey - Buna fişek te lazım. savmasaydı. 
_ l'oi·~ ne jandarma kaldı, ne de Selim Sah- bilmıyormuşsun, timsah küçücük bir - Kaç tane?. Bunu düşünürken karşıdan kendisine 

llız bir ı ad efendi, ded.i. Hal ve tavn- bah... ı ayvan .. hani bir zaman kurşun kalem· - Bin tane!. doğru gelen iki jandarma görür, sevinir .. 
fanı hocaya yakışrnıyacak kadar şa- Rastgele odalara dalarak başladım !erinin Üzerlerinde resimleri vardı; iştü - Bin tane mi? - Onlar bana yol gösterirler. 
tan ~azar. Akşamdan sabaha, sabah- Cemileyi aramağ.ı. Odaların birinde! onlnr .. daha sonra boğa yılanlarım in - Ben daha az fişekle ava çıumam. Yaklaşan jandarmalara ismini s;:iylcr: 
tiniz~ Şama kadar içiyorsunuz. Dersle· ihtiyar bir kadın karşıma çıktı. Hemen lerinden çıkarırsın. Ben, tüfeğımlc ni- Ava gittiğime değsin! - Ben meşhur avcı Necatı Kaplanvu-
höyı de sarhoş giriyormuşsunuz. Bu :;akasma yapıştım: 1 şan alır, çat pat vurur, i)lrlürürüm. Boğn Bin fişek, bir çifte .. epey yük olmuŞ- ran. ' 
hayı;lıd~vam edecek olursa hakkınızda _ Valide hanım, Cemileyi .. çabuK yılanı müdhiş bir yılandır. Baş taıafı tur. Acemi avcı, bir otomobil tutar, bü- Jandarmalardan biri sorar: 

p k' lmaz.. Cemileyi! tıpkı boğava benzer, kuyruk tarafı da yı· tün bunları evine getirir, artık kararını - Av tezkeren yanuıda mı? 
dike ı, meki, bir daha yapmayız, de- Kadın. gayet tatlı, gayet yumuşak lana. H"l(' vuracağımız kuşlan hiç sor· vermiştir. Ertesi gün ava çıkacaktır. A- - Ne? 

~. aynJdık. cevab verdi: ma, yaban ördeği, yaban kazı, yaban ta- vın rayalile o gece gözüne uyku girmez, - Ne olacak av tezke:'<·si.. 
.oırka,.. ·· A · kız Seli 

8
:. gun sonra mutasarrıfın bizim _Cemileyi ne yapacaksın evliıdıın? vuğu, yaban kanaryesi, yaban prıpağanı .. sabahleyin erkenden kalkar. Fişeklerin\ cemı avcı ar: 

hab;:1 nbbahın evine davetli olduğunu Kadının tatlı dili benı yumuşattı. ne t."}tlı ne tatlı şey.. den bir kısmını av çantasına yetleştirir. - Sen şaşırdın mı, tezkereyle ıh lluı 
n1eğ r aldım. Başladı içimi kurt kemir- Hakikaten ben Cemileyi ne yapacak· Acemi avcı yerinden kalkar, terziye Fakat çanta taşınmaz bir haldedir. Tüfeği mu? 

1f~·tasarr f d" . tım? Bön bön suratına bakmağa başla- yrni yaptırdığı av elbiselerinı giyer. A- ni alır, evinden çıkar. Bır otomobile bi- Kahkahayla güler: 
lltında b ı ın ıldadem ıle aynı sakaf dım . ya~ına Histik çiznıes·ni çeker, başına ner, tabii Kapgetirini de beraber alır, - Demek av hayvanlarına tezkere Y•· 
turdu· ulunduğunu, karşı karşıya o- _ Onu seviyorum.. kasketini geçirir, köpeğin~ yanına alır. şoföre emir verir: zacağım; onlar da kalkıp birer birer ge. 
kıyorf111u tasav,:ur ettikce çileden çı· _ Seviyorsan evlen.. Sokcıf!a çıkar. - Ava! lcceklcr .. av, çifte ile avlanır. İşte çiften 
§işecik urn. Kedenmi unutmak için bir Hay Allah razı olsun. Bu kadin ne Ac{ mi av ının yanından, kürklü ba- - Nereye, dediniz bayım? de elimde. 
ladlll\ ald~: Ça~ ken~nna .gi~tim. Baş- güzel konuşuyordu. yanlar geçerler. Acemi avcı onların sırt- - Ava!. Jandarmalar kızarlar: 

Bir ç_ekıştırmege. Şışe bıttı. _ Ben de zaten evlenmek için gel- larındaki kürklere bakar: - Ava mı, böyle bir yer bilmiyorum. - Haydi yürü karakola .. madem ki a\ 
~işe d ş~şe daha aldım. q da bitti. Bir dim. - Bır ava çıksam, bunlı\rdan yüzler- Acemi avcı, kızar: tezkeren yok, derdini nrada anlatırsın. 
kurdu a a doldurttum. Içtim, jçtikce _Bu vakit evlenilir mi? Hem evlen- cesuıi getiririm. - Senin otornobnine hi~ avcı binmedi Acemi avcı önde, fino köpeği arkac;ın· 

_ ~-. . . . mek isteyen bir adam böyle mi gelir? Tanıdığı kadınları birer birer gözünün mi? da; iki yanında iki jandarma karakok 
lllak e ı\~gılısız yaşamaktan<;a, yaşama- Biris·n: öndcrir, istetir. Ayıb değil öniine getır:ir. - Bindi, bayım, onlar Ambarlıya gi- giderler. Acemi avcı karakolda av tczke-
banca v adJr .. dedim. Evime gittim, ta- mi? Hem sen çok asabileşm:şsin. Dur - Neclaya bir, Sühcylaya bir, Jaleye derler. Çekmeceye giderler. resinin ne olduğunu nihayet anlar, füfo. 
lara g~i~ldırn. Doğru Sel'm Sabbah- haka:ım ,otur, bir kahve iç... bır. Jl d·yeye bir, Aytene bir, Lüsiye bir, - İşte beni de oraya götar. ği, fişekleri elinden alınır .. ve geldiği gl· 

SeUnı · Dışarı ~ıklı. Fatmaya bir, Takuhiye bir .. ama olmadı. Şoför Ambarlının yolunu tutar. Acemi bi gerisin geri şehre döndürülür. 
koluma ~~hah beni o ha'de görünce Dışarıdan gelen ayrık sesleri, beni Ött>ki kürkleri ne yapacağım?.. Fazla avcıyı orada bırakır .. acemi avcı tek ba- Acemi avcı eli boş evim· gitmiye sıkJ. 
he aldı· girdı. Yandaki odal:ırdan biri· dü~üncc erimden ayırdı. Başımı kaldır· \'urmıyayım mı' ... Olmaz, olmaz .. daha c;ına kalmıştır. Sağa gider, sola gider .. nv lır .. yeldeğirmenleri ile harbe gıtmiş 0 _ 

- N. dım. ~ebebini araştırmağa vakit kal- fnla kadın tanımalıyım.. hayvanı namına bir şey göremez .. kuşlar lan Donkişottan daha gülünç bir vazi· 
- Ne oluyorsun Nihad bey? dedi. madarı kapı açıldı .. jandarma tabur a- Yii7ü güler: . uçarlar .. fakat bunlar ufak tarla ku.şları- yettedir. Balıkpazarma uğrar. Oradan 

Cerrıne ~ .ola.~~· ölü~rum. dedim. ğası, dört jandarma ile içeri girdi. - Hem ne iyi bu sayede birçok güzel dır. Başlarında tepecikler! vardır; acemi parasile üç tavşan, dört keklik satın alır . 
. )lj nıut ıçın oluyorum. Cemilenin şim- _ Nıhad bey, dedi, beni takib edi- kadınları ahbab olabilereğim.. sokakta avcı bakar: Evine getirir, hizmetçisine verir: 
hında a:urru denilen o nabekarın ya- niz! t.csadüf ettiğim laalettayin bir güzel ka- - Yaban· tavuklannın ufakları olacak, - Pişir bunları, av eti yiyelim. 
~Otum oçurduğunu düşündükce çıldırı- Bende c:arhoşluktan filan eser kalma· dm hoşuma gitti mi, derhal ona kendimi ııeredeyse büyükleri de g;;rünürler. Birkaç tanıdığını av eti yemeğe davet 

_ ~ abuk, çabuk Cemileyi çıkann. mıştı. Tamamile ayılmıştım. tanıtırım. Tabıi kadın meşhur avcı ile Yürür, fişekler gitgide ona daha ağır eder. Pişmiş av eti sofraya gelinciye ka· 

~ 
""l.?llan N'h d • · t t ~ m 1 K cı· · d t<ie a·ı ı a cıgım, nasıl olur? I· - Sızi niçin takib edecekmişım de- anış ıgına emnun ° Ul'. en ısınc vur- gelmiye başlamıştır.- ar anlatır: 

1 olur~ ece toplandık eg·ıeniyoruz. Na- dim... dt•ğum hayvanlardan birinin kıymetli - Biraz dinleneyim! A ~ - v çoktu.. birçok ayılar, aslanlar 
ı _ l\'r _ Size izahat vermek mecburivetin- kürkünU hediye edeceğimi söylerim. Der, bir kulübe görür, kulübeyt! yakın d A r.. ~"ası} l " vur um. ma getirmek ne mümkün, va-
~e....,1·ıe . o .. up olmıyacag·ını bilmem.. de deg·ilim. Hemen arkamdan geliniz. ME>mnuniyeti bir kat daha artar ... Oh nE> bir yerde bir aııtaç altına oturur, bı"raz t k .,, Şllnd 5 sı a yo efendim, vasıta yok .. ancak bıı 

- l\'r·h 1 buraya gelmeli! - Beni götlirmeg· e kanuni hakkınız iılfı ahbab olduk. evvel uçan tepeli yabnn tavuklarının k '"l ad aç tavşan, birkaç keklik getirebildim 
hiJını"yo •sen sarhoşsun, ne yaptıg·ını vok. Dl'rin bir düşünceye dalar: biraz büyüğü ona yakın gelmiştir. TuM~- B r rsu A ,, b u...- u sırada pişmiş av et.!er, masaya ge-
tinı du n. : ıldığın zaman bu halle- - Rica ede"lın beni cebir isl rna1ine - Fakat ya ooi tanımazsa; ama nasıl ğıni hazırlar. Fişeği sürer, aklı sıra nişan lir. Misafirler alırlar: 
\ - B:nca hmahcub olacaksın! mecbur etmeden takib edin:z. BiJ.'.ihare olur; gazeteler benden bahsedecekler .. alır .. tetiği çekerken iki gözlerıni birden - Bu tavşan kokmuş .. 
~en ı:arho ~ar ~.ş değilim .. anladın mı? hangi makama isterseniz şikayet eder- resmimi istiyecc>kler, birinci sayfaları:ın kapar. - Bu keklik te kokmuş .. 
ieri-. ş degıl:m. Fakat Ce:mileyı· ı·s- . . koyacaklardır. Ama resim çıkartmak la- - Pat! 

"I s:mz. Acemi avcı şaşırır, m•safirler kalıka· 

~ 
- ~ihad . a· 
~rrnadını ' şım ıye kadar sesimi çı· 
ırn de n~fakat artık kızacağım. Be
ernııe b . usuma taarruz ediyorsun. 
Uk' en ~n~rn Ak~rJ~şimin kızıdır. Hal
B<>vnirn u adı hır fahişe, beni de ... 
- Eve ~tmıştı. Sözünü kestim: 

rak '>r:iedj~ '>\}e 1:nn~edivorum, ne ola
Uzin zannett~-~~ıle) ı getirin bana. Ben 

ıgınn gibi ırz düşmanı de-

Baktım, biraz daha kafa tutsam beni zım. Elb"scm de iyi .. hemen bir fotograf- Saçmalar dağılmıştır. Da~ılan saçma- hayı basarlar, içlerinden biri" 
zorla götürecekler. Bütün bü'ün rez1l çıya gideyim.. lardan biri de tesadiı!en yaban tavuğuna - Kabahat avcıda değ!!, 0 ne bılsin? .. 
olacağım. Fesi başımıza geçirdik .. ta- Bakınır, btr fotografçı atölyesı görür, isabet etmiştir. Fakat tavuk ölmemiş- Hayvanlan koklc1dıktan sonra vurmuyor
bur ağasının arkasına takıldık, çıktık. içeri gir"r· k tir. Yaralı tavuk ıendeliye ıendeliye ku- du ya? .. Kokmuş oldu!elarmı nereden 
Doğru jandarma kumandanlığına - :RPnim av ıyafetile bir resmimi çı- Jübeye doğru kaçar, acemi avcı peşine bilsin?. 

geldik. Müstantik de orada idi. Ne olu- karacaksınız.. düşer ... Ha yakaladı, ha yakalıyacak dl.'r- Misafirlerin kahkah:ıları bir kat dat-. 
yordu .. ne vardı? Galıba jandarmaya H:ıyhny bayım .. fakat tüfeğiniz ya- ken yaban tavuğu kuHbenin pek yıkı· } iksel r, acemı avcı tac;dik ed r· 
tabanca çektığim için buraya getiril- nmızda vok> onu da alsaydınız.. rıındnki kümese yaklaşmı;ıtır. Acemi ll\'- -- Öyl€ değ l mı yn, hem bu. İrnvvan-
ml.ştım· • Avcı bunu -Oüşünmemtştir: cı kümesi görür: Iarı çok kt u:r.a an vuduJuma i" ır<'tt r 

- Alıp geleyim.. r Y"ban ta kl k l b ' - .. vu arını va a anus. bu- ira.r. yakınla. ına gıtm f> o'sıım l:nku\·u 
.F.ata.araü:ıA tüfek almı.:va nidecek mür:. raya ko·vmuc:lar 

• M ,, -w • h.i.cseder. \ urmazdım. ismet Hulıtsl 
<Arkaaı var) 
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çevırmege 

Güzel Fransız yıldızı ilk filminde Amerikada yalnız 
kalmış fakir ve kimsesiz bir Fransız kızı rolünü yapacak 

Hollywood'a vardı-
imdanberi bo§ otu-
ran güzel Fransı~ yıl
dızı Daniellc Dar-

, ...... ---~--~-----

rieux nihayet işe ko
yulmuş, provali\ra, 
dans tPcrübelerine 
başlamıştır. Yeni ÇP.. 

virccek olduğu fil. 
ı.. 

min st!naryosunu ~ 
Baca anlatalım: 

cDanielle, konser 
vermek üzere Nt•v. 
yorka gelen büyüi< 
bir Fransız muganni
yesinin hizmetçisidir. 
'Muganniye onu bir
denbire kovuyor. 
Nevyorkta, kimsP.siz 
ve parasız kRlıyor. 

'Biraz dans bildiğin

den Nevyorkun en 
meşhur gece 1oka"1ta. 
larından birine mü-
racaat ediyor. Ken
disıne nihayet bir it 
veriliyor. Amerikalı 

kızlar arasında tek 
başına kalan Fransız 
kızı, milşkülAt, aşk 

ve ihtiraslar ile peı:
çeleşiyor ... > 

Henry Koster: (Re
jhıör), Jabon: (Mcı
hur bir Alman mu
harriri) ve Comming: 
(Bir Amerikalı m~-

havere muharriri), 
Henri Desoin: Kocaıı. 

Filmin ~vrilrncst
ne 3 kAnunusanidc 
başlanacaktır. İki ay 
ıürecektir. 

Dan.ielle Darriux'. 
niln sözleri 

Danielle Darrieux 
Hollywood'a vardı
jındanberi ilk defa 

Ay meskfın mu. 
değil mi? Bu sualin 
cevabını bulmak i
çin İngiltere hüku
meti bundan tam 
bir asır evvel 1636 
da Ümid burnuna 
meşhur heyetşinas 

Herschell'i gönder· 
mişti. Herschell a
yın meskun olup ol
madığı h a k k ı n -
da tedkikat yapacak 
ve neticeyi bildire
cekti. O sıralarda A· 
merikan ga1~teleri

nin birinde ,öyle bir 
havadis çıktı: 

cBir muharriri· 
ınlı meşhur Hers· 
chell'e kendisinin 
gazeteci olduğunu 

bildirmiyerek yar
dıın etmiş ve Hers
chell'in mevsimsiz 
telAkki t d e r e k 
meydana koymadığı 
birçok hakiketleri 
öğrenmeğe muvaf· 
fak olmuştur. Ay 
meskündur. Bunu, 
ilnıt delillerle isbat 
edeceğiz ve aya gitmek imkAnlarına Meydanın orta yerinde de bir han-
da malik bulunuyoruz.• gar var ve kapısı kapalı. 

Bu ilan efkarı umumiye üzerinde Derken o,...?lıkta bır ~;ıyia deveran 
mildhiş bir tesir husule getirmişti. ediyor: 
Herkes gazetenin neşriyatını takib et· cHükumet heyeti seferiyenin yola 
meğe başladı ve gazete de uzun hazır- çıkmasını şimdilik muvafık görmemiş 
lık devrelerinden sonra nihayet ayın ve yolculuk bir vakti münasibe tehir 
meskun olduğu hakkındaki yazıları 1 edilmiş.> 
neşre koyuldu. Meydanda delikanlıların aya gitme-

cAy meskundur. İçinde insanlar ya- lerini is:iyı:n~erd:n zi~a~e istcmiyen· 
fıyor. Onlar fevkalade zengindirler ve ler oldugu ıçın bır had!~e .o1?1amı~. 
dehşetli de zekidirler. Erkekleri kara F~ka.t !~1 e o sırada sevgıhlerının ~en
ve çirkin kadınları ise inadına beyaz dtlerı~ı l .. r~karak ~y. kadınlarına gıde
vt güzeldir. Ay kadınlarının, en çirki- ceklerıı1c nıç seslerını ~ıkarm.ıyan g.cnq 
ni dünyadaki en güzel kadından kat kızlar ve ~a~ınlar, bır~enbıre bırer 
kat güzeldir. Asıl işin garib tarafı şu· kart~l k:sılmışler ve. delikanlıları ora
dur ki: Ay kadınları kendi çirkin er- da ~ır . guzel tepel.emışler: . 
keklerinden hoşlanmıyorlar ve dünya- Sız ~şe bakın kı: ~u ~adıs:. meşhur 
dan oraya hicret edebilecek delikanh- h.~yetşın~s Herschell : olecegı. anlarda 
}arı hnsretle beklivorlar. soylenmış, ve adamcagız kendı başr et-

A d k. · 1 • t ıı·· _,;ı· b'l rafında dönen bu ga1.t ıecilik dalavere•. y a ı ınsan ar ese ur n'C'Uır ı · . ., i . . 
· 1 ? H . . 1 d sıne ancak o zaman ' ~1..r.ıf oımuş mış . 

mıyor ar. epsınm omuz arın a me- . 
olarak etraflı bir ıu- !ekler gibi birer çift kanad vardır. On- 7 d 9 / 

tt b b ay a milyon· ira re e eyanatta u- Güzel ve t1hhar D4nie lle Darrieux'n<Ln en son cılınmq fotografı ]ar uçmanın da sırlarını öğrenmişler-
lunmuştur. Sevimli &an'atk!r demiştir ki: memem için ... ı. in yanında küçük bir Hollywood'da bir filmin normal ftatı dir. Fakat istedikleri zaman sırtların· harcıyan adamın akibeti 

- Hollywood'da en ziyade nu.arı ıiik- locam da vardır ... Amerikan stüdyoların- takriben 500.000 dolardır. - 750.000 Tiirk dan kanadtarmı çıkarıyorlar. Bir zamanlar ayda bizim paramızla. 
katimi celbeden nokta: Stüdyoların kon- da sabahın saat dokuzundan akşam altı- liraaı - Fransada ise ancak ve ancak Hayat çok ucuzdur. Toprak zanne- tam bir milyon iki yüz bin lira harca -
forudur. EvvelA clocamdan. hahsE'deylın. ya kadar çalışılmaktadır. Saat altıda kal- 150.000 lira. Amerikalılar işleri daha bil- dildiğinden çok mümbit, olduğu için y~n bir . Ameri~alı Nevyorkda Sin8 
Bu cloca, değil, adetl bir cvilfl. dır. :Rtr kıyorum. Çilnkü cloca. mdan stüdyoya yük çapta yapıyorlar. ·öyte gıdalar veriyo1" ki, insanları çalış- Sıng hapıshanesınde beş parasız olarak 
ulonurn, bir yemek odam, bir yatak o- otomobil Ue 215 dakikalık yol var. Burada bir sahne beğenilmedi değil tırmadan refaha sevkedebiliyor. ölmüştür. 
dam, bir tuvalet odam var. Telefon n Burada bir film 3-12 haftada ikmal e- mi? Hemen baştan başlanır. Fransada Kıskançlık denen şeyi ay sakinleri Amerikalı, bir dolandırıcılıktan do· 
radyodan hiç bahsetmedim. J'ilm çı>vire- dilmektedfr. Halbuki Frannda bir film yeniden başlanmaz. Oluruna gider. Arr.e- bilmivorlar ve işin en iyi tarafı da şu layı beş sene hapse mahkum olmuşt~. 
oek oldufwn ıırada her vakit buraya ı•J- 20 jiln süne kıyametler kopar. rikalılar filmleri 300 milyon hdk için ya- ki a;da hastalık bulaştıracak mikrob- Otuz yaşlarında Amerikanın sayılı mıl 

parlar. Fransızlar ancak 5-6 milyon, hay- la~ d·a yok. Tahminimize nazaran müs· yonerlerinden olan bu zat, her akşam 

Danielle Darrieu:c'ye en ziyade berı.zediği 

iddicz olunan resim 

di diyelim 10 milyon... takbel ve mev'ud cennet aydır.• yemeğini 4200 liraya yer, kabara kız • 
Burada sinema cmillt bir sanayi şube- * lanna, iyi raksettikleri için her sefe -

si .. dir. Burada bir film yap;m adam hür- Aman ne güzel diyar, çalışma yok, 1 rinde 1200 lira bahşiş verir, ve klüb -
rneti celbede~. Onlara cbüyük sanayi er- zevklerin en güzeli orada aç kalmak Jerde~i .genç ~adınlara inciler hediy.e 
bab1> nazan ıl~ bakılır: yok ... Eh oraya hicret etmeli... edcr~ı. Öyle kı 7 ay zarfında tam .9 m~l 

Mayer, Selznık, S~~uel ~oldv.y~, War Artık gazete idarehanesine günde on yon ~ır~ h.~rca?'1~ı. Bu paranın bır. mı~ 
nerZovuk, Schenk ı-sımlerı Amerıkanın binlerce mektub geliyor. Herkes aya yon ıkı yuz hın lırasını yalnız elbıse 
en meıhur sanayi erbabı ile birlikte anı- ·nasıl ve ne zaman ye kaça gidılebile- )erine vermişti. 
lır. Bu~ada korkul~adan. para sarfediJ- ceğini, ve acaba oradan da istendiği japonyada mektub ile 
rnektedır. Muvaffakiyetlerın yegAne .!lırı·ı 7.aman dönmek imkanının mevcud olup fb t b ·k · 
da budur. yz aşı e rı ı memnu 

olmadığını soruyor. .. A • •• 

Sonia Henjie · bacaklarını 
sigorta etti 

Ga t bu Suallere çok basiretli ce- Japonya hükumeti, yılbaşı munat:~-
ze e ' · l d b 'kl ·· bl · r betıle memur ar arasın a te rı er gon 

va ar verıyo . d ·ım . . t · t' B d k 
:-n· b·r heveti seferiye hazırlıvaca- erı esmı mene mış ır. un an ma .. 
coız ı ., w A w d f' t d ft J 

ğ G't k istiyenler hazırlıklarını sad kagı sar ıya ın a tasarru ur. a• 
Eıki patinaj ıampiyonu ve yeni sine- ız. ; me ponyada yılbaşı tebriki en çok hürme• . 

mı yıldızı Sonla Henjie bacaklarını bir yapsın ar.> edilen an'anelerden birisidir. Geçen se-
fncriliz sigorta kumpanyasına yu··ıtsek bir Herkes çantalarını hazırlıyor. Ayda· lb .. b ı ·ı J 11• h.. ne yı aşı munase e ı e aponya pos • 
fiat mukabilinde sigortalamıcıtır. ki müstakbel hayatının ulyalarına ta 1 . 85 O ·ı kt b k" t 

:w • .. •• • • ne erı mı yon me u ve ur -
Bacaklarından birinin sakaUanm~sı gömuluyor .. G~nçler ışlerınden ç.ı~ı- postal tevzi etmişlerdi. Yılbaşı tebrik• 

takdirinde bir ıene müddetle haftada !orl~r. Yenı bır m~ceraya atılm,ak ıç~.n lerinin ortadan kaldırılması ile yirıni 
200,000 frank alacaktır ki senelik tazmi- ıç.~erı ~a~ıyor. ve nıhayet 0 ~es ud gu- milyon yen bir tasarruf olacağı hesab 
nat mikdan: 10,400,000 frank yani takrl- nu de ılan edıyor: ·~~rmettınz meyda- edilmiştir. 
ben G20.000 lira eder!... nında~ uçak kalkaca d.> . .. Japonya münakalat nazırı neşret .. 

b O gun saha mahşer en bır numune ... tiği bir tamimde bugünler i~in mun -
Myrna Loy irinci smıf yıldız oldu Analar evladhmna s~ılıyorlar. Allah hiç bir posta memuru alınmıya -

Myma Loy kumpanyası ile yeni bir n7.ası için orada fazla zevk ve safaya zamğ d t b ·k mekt bları vaktinde 
ka 1 · 1 · t· B k 1 k . 1 1 . . . ti ca ın an e rı u mu ve e ıınza ey emış ır. umu ave e- düş:miyere gerı geme erını ıs yor- .. d 'ld.kl · halle ct"ştirilemi • 

.. h ft d 100 000 fr k 1 b' . . d h ı· f gon erı ı erı ma y ı nameye goıe a a a , an a a- lar. Birkaç ın seyırcı e eye ı se e· k ld w b. aleyh k'ım ·· · h yece o ugunu ve ınaen 
c:ıktır. Bu yuzden bu güzel yıldız .super r\yenin nasıl kalkacağını ayretle sey- . f'l t b ·kn meler go .. nderme-

1 fı · · . w 

1 
. senın na ı e e rı a 

star. ar sını na gırmııtır. retmeie ge mış: · · b·ıa· · ı· 
rnesını ı ırmış ır. 
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c Garib ve inanılmıyacak şeyler 1 

Volkanların indira sebebi 
insanlarca ancak on be
şinci asırdan sonrıı anla· 
şıl.ıbilmjş ve fenııen izah 

edll•niştir 

Rahib Bede 
Bugon bOtOn dün
yaca kullanılan ve 

Hazreti lsa'nın doğumu 
est.s tutularak yapılan tak
vimi ilk kullanan adamdır 

Btıytlk Britunyanın en eski 
meskQıı evi, Lincoln'deki 
şu evdir. 815 sene 

yapılmıştır 

FilipiD 
liler 

•İf• -
ya • 

nan u~un· 

dan i~rler 

Caııada'da 

Orkney'de m•k· 
tublar benJc ta- ~ • 

Panama suların ıa bulunan 
bu balıklar başlarının üze
rinde bir projektOr taşırlar 

Günde l r küp. 
şarab içen 
imparator 
Roıııa imparatoru 

birincı.i Mallİmue 

bütün Roma 
lnıkuındarlan

•1111 eıı U%UDU 

·we ku~etliai 

idi, Güade 
bir köp ft'rab 
İçerdi Te Jcuy

ıretinia bun -
du acf'et etti· 

Toprağın albna doıt· 
ru inildikçe her 31 
metrede hararet 1 
derece artar. 3000 
metred~ hararet 100 
dereceyi bulduğun· 
dan daha derine su 

nnrıız edemez 

~~~ 
~~~ . . .......................... ........................................................................... ~ ........................ ... 

s:~··p:~;;;:::··· R esimli Zabıta Hikfıgesi 1 1 Deniz ortasında cereyan 
Ekspresteki cinayet 1 eden ~orkunç bir macera 

10~ - Sabahın yedlsfdir. Ortalık günlük güneşliktir. Ekspres, 
iu ;11rken kondüktör, Bay Ali ile karısı Cavidenin bulundu
tfn oınpartımanın i5nünden geçti. Cavide tembel tembel ge-

erek ıya&a kalktı: 

2 - Aradan yirmi dakika geçmişti. Bay Ali telaş
la kondüktörü buldu: 

- Karını hastalanmış galiba, bir çığlık koptu ve 
bir cismin yere düştüğünü duydum. Kapıya vur -
dum, bağırdım, çağırdım. Hiç bir ses, sada çıkma
dı. Çok rica ederim. Şu tuvalet bölmesinin kapı
sını kırar mısınız? .. ~dedi. 

- Koridora çıkayım da temiz bir hava alayım, dedi. 

40
3 - Kapıyı açmak zor olmadı. Bay Alinin tahmini 

bo 'tru çıknu§tı. FiJhakika Cavide yerde uzanmıştı. Eli 
ltı iaıuıc1a fdl. KonllfIIlak istiyor, fakat muvaffak ola-

1Yordu. 

4 - Doktor oıan diğer 

bir yolcu da gürültü patır
tıdan uyandı: 

- Bir kadın mı bayıl -
mış. Ben doktorum. Bura -
ya getiriniz.. dedi. 

5 - Cavideyi doktorun 
kompartımanına taşıdılar. 
Doktor, endişeli endişeli et
rafına bakınan kocaıunı 
kompartımandan dışarı çı
kardı. 

• 

Okyanuslardaki hali adalardan birinde yeni bir ne:-il 
üreterek kral olmak hulyasile· çıldıran bir adam, 
binmiş olduğu yatın sahibini öldürdü, kumandayı 

eline aldı, fakat nihayet yakalandı 
Ameı'ikalı milyonerlerden Fauldıng ı 

dümenini bizzat kullandığı yatile bir 
seyahate çıkmıştır. Milyoner, yanında 1 
nişanlısı, 8 yaşında çocuğu ve dostla
rından Morgan'Ja,karısı ve iki tayfa ol
duğu halde denize açılmıştır. 

Los Angelos'dan ayrıldıktan sonra 
Gatalina adalarına doğru yol almıştır. 
Bu sırada Morgun elinde bir rovolver, 
gözlerinde garib bir panltı ile güver
tede görmüş, tabancasını dümende 
bulunan milyonere çevirerek: 

- Çekil, kumandayı ben alacağım, 
diye haykırmıştır. 
Morgan'ın bu tehdidine ehenuniyet 

vermiyen Faulding: 
- Beceremezsin, haydi git te sinir

lerini yatıştır diye cevab verince Mor
gan altı el ateş etmiş, kurşunların hep
si milyonere isabet ederek, adamcağızı 
cansız olarak yere sermiştir. Bunun ü-
1erine Morgan yatta bulunanların gü· 
\'erteye toplanma!arını emretmiştir ve: 

- Geminin kumandanı benim. 'Bana 
uymazsanız, Faulding'in akıbetine uğ
rarsınız, demiştir. 

Meşhur bir denizci olmak hulyasmı 
kuran, cenub denizlerine açılarak bir 
koloni vücude getirerek yeni bir nesil 
iıretip1 oranın kralı olmak sevdasına 
düşen Morgan, o eski uysal huyunu Morgcn'ın kansı 

bir anda bırakarak, asri kıyafetli bir güneş çarpmıştı. Tayfalar, fırsat bu fır· 
korsan halini almıştır. Emrini hemen sattır dediler. İçlerinden biri, kaptığı 
yerine getirmiyen tayfaları tekmele- demiri., koc.amm kafasına indinnesile 
miş, başlannı, gözlerini yarmıştır. Yat- onun yere yuvarlandığını gördüm. 
ta bulunan kadınlann, karısı~d~n maa- Tayfalar, Morgan'ın ölüp ölme~_iğinl 
dasını kamaralarına hapsetmıştır. Son- araştırmadan, cesedi aldılar ve guver
radan keyifli keyifli korsan türküleri reden denize fırlattılar ve yatın başını 
çağırmıştır. On saat kan içinde ka 'an sahile doğru çevirdiler.> 
Faulding'in cesedini, getirttiği bir ha-
lıya sardıran Morgan, ölüyü küpeşte- Macaristanda cereyan ederı 
den denize attırmıştır. Uykusu gelin- .• • b. /ı · 
<e de silahını kansına vererek: muthış ır acıa 

- Bu heriflere emniyet etme, tetik- Peşte gazeteleri Yugoslavya - Ma • 
te bulun! diye sıkı sıkıya tembih et- caristan hududunda bir köyde zuhuı 
miştir. eden bir aile faciasına dair uzun boy • 

.----- ----. Hikayenin .mabadini kadının ağzın- lu tafsilat vermektedirler. 
Mütalea dan dinliyelim: Janos Krobot isminde birisi yirmi 

6-o k larını be 0 tor, kadının bakış -
la llıüdh ~enınedi. Zavallı has
?ia bz1 d~ş s~rette terliyordu. 
kaybetın·Ş~uş ve intizamını 
ğır ner !JU. Gayet güç ve a-
k l'S a}ı d 

tı arak k Yor u. Dışarıya 
_ ı.- OCasına: 

~arını 1stasyond .ı. çok hasta. İlk 
dl. a ınrnek lazım .. de -

7 - Sonra kadının ceblerini muaye
ne etti. Bomboştu. Çantasını açtı. İçin -
dekileri boşalttı. Resimde gördüğünüz 
beyaz kağıdın üzerinde bir takım toz 
zerreleri kalmıştı. Doktor: 

- Asonitin zehiri, dedi Kadın inti
har etmiş. 

8 - Bunun üzeri • 
ne kondüktörü ça -
ğırdı ve ona, tuvalet 
bölmesinde kadının 

bir şeyi kalmışsa he
men alıp eetirmesin1 
emretti. Kondüktör a
radı, !akat bir ıey bu
lamadı. 

Cuide kaldırıldı
tı hastanede bu ze
hir Jtiztlnden öldil, 
Zabıta da kocasını, 
karısının lı:atuı ol
mak: suçlle yalı:alııdı. 
O halde, cinayet na
sıl işlenmişti? Katili 
bulmalı: pek o lı:adıır 
lı:olay deeildlr. Fakat 
1§1 mantılı:f cihetten 
mütalea ederseniz, 
lı:atlll pek kolay bu
labillrslnlz. Bulama
dınızsa 13 üncü say
faya bakınız. 

• 

- Kocam muhakkak ki delirmişti. sene hapishanede yattıktan sonra aile
Uyurken silahı başkalarına tevcih et· sinin yaşadığı köye gelmişti. Ansızın 
mekten müdhiş bir azap duyuyordum, huzurlanna çıkarak ihtiyar ana ve ba
bu işde benim zerrece alakam, suçum basını heyecanlandırmaktan korktu • 
yoktu. Fakat her an uyanmasından, ğundan eski dostlarından bazılarım bu 
Leni de Faulding gibi öldürmesinden ı lup akşam. genç vakte kadar onların 
korkuyordum. Günler geçti. Erzakımız 1 yanında kalmıştı. . 
azaldı. Kocam, bize açlık rejimini tat- · Geç vakit gittiği babasının cvınde 
bik etmeğe başladı. Günde iki bisküvi hüviyetini ortaya çıkarmıyarak şura -
fü. bir bardak çay veriyordu. Kendisi da yakında bir köye giderken ~ol da 
i~e tam bir korsan gibi yiyip içiyordu. kalmış bir yabancı oldu~unu SÖ\ c yip 
Yorulunca, beni zorla dümene geçiri- geceyi burada geçirmesini kabu etme
yor, bana sövüyor, sayıyor: cDikkat }erini rica etmıştir. 
et. yoksa seni de öldürürüm> diyordu. Krobot'un dostları ertesi günü evi ~ 
Hepimiz dehşet içinde kalmıştık. ne gittiklerinde zava lı adamın baba 

Noel arifesini, aç ve biilaç bulduk. ve anası tarafından ö1dürülerck parça 
Bir dirhem suyumuz kalmamıştı. Bu- ,parça doğrandığını anlamışlardır. Öl -
na rağmen Môrgan gene keyifli idi. dürdiikleri adamın oğulları oıauqunu 

ı 

Çünkü emrinde her şey vardı. Birden, 1 haber alan ana ve baba da çıldırmış -
kocamın bayılır gibi olduiunu gördüm, lardır. 
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İkincikBnun 

iki yılda yalmz 500 kitab! 
Halkevinde dün açılan kitab sergisi, memleket derd
~erinden birini tekrar bütün çıplaklığı ile ortaya koydu 

(B(Jfkırtıfı 1 inci aayfada) 
sergi, daha ilk gününden büyük bir ral
bet görmüştür. 
Yalnız dün bir kaç saat içinde sergiyi 

gezenlerin mikdarı altı yüzü geçmiştir. 
Sergiyi gezen maruf kimseler, orada ha 

zır bulundurulan bir deftere intıbalannı 
yazmışlardır. Bir çok tanınmış doktorla
rımız, muharrirlerimiz, mesleklerinde 
şöhret kazanmış değerli münevverlerimiz, 
bu deftere intıbalannı yazarlarken, Bey
oğlu Halkevinin böyle bir sergi açmakla 
gösterdi&ri büyük, ve faydalı isabeti tak
dir etmişlerdir. Maruf bir şairimizin yaz
dığı şu satırları, o kıymetli defterden a
lıyoruz: 

•- Kitab, her dilde, her dinde, ve her 
kıt'nda, her insanın mukaddes saydığı bir 
meyvadır. Cennet, bu meyvayı en çok yi
yenlerin, ve en iyi yetiştirenlerin yurdu
dur. Bu itibarla, bu içınde bulunduğu -
inuz yere, kitab sergisi yerine, kitab ma
bedi demek, daha yerınde olur.• 

* Beyoğlu Halkevinin sergisinde, tam 
bes yüz cild kitab teşhir edilmektedir. Ve 
bu b"ş yüz demet çiçek, insan kafası de
nilen en zengin bahçenin tam iki yıll.•~ 
mahsulüdür. 

İki yılda yalnız beş yüz kitab 'kazanmış 
olmamız da, dimağlarımızda hüküm SÜ -

ren kıtlığın acı bir delilidir. 
Beyoğlu Halkevi salonlarındaki o beş 

yüz cild; kitab neşriyatı da yapan bazı 
gazetelerin, ve faydalı davetlere icabet
tc>n kaç·nmıyan bazı kütüphanelerimizin 
yardunlarile bir araya gelmıştir. 

Orada konuştuklanmızdan öğrendiği -
mize göre, bazı kitabcılanmız, Halkevi -
nin ricasına: 

c- Böyle hareketlerden bir fayda bek
lt>nmez!> cevabını vermişlerdir. 

Halbuki orada bulunan kitablar, Bey-

oğlu Halkevi tarafından, imza mukabilin-

leri, teessür, ve teeaü1 verecek mahiyet
tedir. Kit.ab tlbileri arasında okuma yu
ma bilmiyenler bulunduğundan haberi -
miz vardı. Fakat cmların kitablan sade 
okumasını değil, - her iki manada - o
kutmasını da bilmediklerini hiç nnmı -
yorduk! 

* Beyoğlu Halkevi, sergisinde satılacak 
kitabların fiatlannda hayli tenzilıit ya -
pılınasını temine de muvaffak olduğu 

için, dün sergiye elleri boş girenlerden bir 
çokları koltuklarında kıymetli birer ha
mulecik taşıyarak çıkmışlardır. 

* Kitabların cildlenişlerinde, kapakların-

da göze çarpan resimlerinde, kağıdların
da, ve bnsılışlarında sezd .ğimiz zarafet 
de gi., t<>rrnektedir ki, bizde tabı san'ati, 
yüriimüzü ağartabilecek derecede incel
miş, ilerlemiştir. Bunu sevinçle sezerken, 
i.ımidle temenni ettik ki, kitabları yazan
lar da, san'atlarını, kitablan basanlar k~ 
dar olsun ilerlPtsinler. 
Şimdiki halde, ne yalan söyliyelim, ser

gide gördüğümüz cmahfaza .. lardan bir 
çokları, ihtiva ettikleri ccevher. lerden 
hayli değerliydi. 

* 
Sergide mevcud beş yüz cild kitabın 

üzerindeki muhtelif imzaların mecmuu; 
yüz elliyi aşıyordu. 
Edindiğimiz diğer bir kanaate göre. ser

gide mevcud 500 kitabın dörtte ikisı ro
man, hikaye, şiır ve masal kabilinden e
debi eserlerden, dörtte biri bu kabil ter
cüme kitablardan müteşekkildi. Ve an -
cak geri kalan dörtte yarımı ilmi, ve dort
te yarımı da fenni eserler doldurabilı -
yorlardı. 

Yani ilim ve !en, şiir ve hayalle giriş -
tiği hazin yarışta, gene yaya kalmlştı! 

* de, ve sergi kapandığı 1.aman iade edil - Sergiden, böyle bir sergi açıldığına şa-
mek şartile alınmıştır. hid olmanın ümidi, sevinci, takdiri, fakat 

Egede seylib 
Menderes, Gediz ve Bakırçay taşb, Cellad mintaka 

açılan ihtiyat kanal yıkıldı 
(Baştarafı 1 inci ıayfada) için geri dönmüşlerdir. 

ve Menderes rnıntakalanna yakın köy- köprüye yetişmesine bir metre 
ler halkı geceyi uykusuz geçirmiş, oto- tır. Sular bu irtifaı bulduğu t 
mobiller yollara saplanıp kalmıştır. bütün Menemen ve Bergama 

Menderes gece vakti dört metre yük- tehlikeye maruz kalacaklardır. 
selmiş ve bugün öğleye doğru taşmış- Seyliibı önlemek için tedbirler 
br. Seylabı önlemek için Cellad mm- maktadır. 
lak<lSUlda Tire yolu zerinde açılan ih-

, tiyat kanal suların taşmasile yıkılmış, 
1 civar tarlalan sular istila etmiştir. 
Ccllad gölü mühendisleri derhal ma
halline hareket etmişlerdir. 

Suların istilasile Bakırçay taştıktan 

sonra sabah Gedizin Manisa kısmı da 
taşmış, sular ovayı istila e~tir. On 

binlerce dönümlük arazi sular altmda 
kalmıştır. Sular bir koyun sürüsünü ço· 

Avrupada 
Londra, 5 (Hususi) - Av 

her tarafında şiddetli bir soğuk it 
sürmektedir. 

On seneden.beri misli görüimcıutl 
ian bu soğuklar, bilhassa Manch'tıı 
~araf ında daha fazla hisscdilm 

Bwgaristanda 
Sofya, 5 (Hususi) - Bütün Bul 

tan kesif bir kar tabakasile kapl 

lıanile birliktP alıp götürmüştür. tır Sof yada soğuk sıfırdan aşağı 20, 

Gedizde sandalla köyüne geçmek is- nova ile civarında ise 26 dereceyi 
tcyen bir köylü sandalın devrilmesile muştur. 
sular arasında kaybolup gitmiştir. Tuna tamamen donmuştur. 

Manisa dağından korkunç seller in- sahilinden Romen -sahiline yaya 
mektedir. Köylüler heyecan içindedir· mektedir. 

boğulınuşt Paris'de ler. Bakırçayında bir irişi ur. . .. -ğı e 
İzmirden Bergamaya hareket ede11 Pans, 5 (AA.) - Don o ey. 

otomobiller ~öprüden geçemedikleri ru başl_ı~~ -~a_: devam etmektedir· _______ __.... 

Adananın kurtuluşunud 
16ncı yıldönümü 

(Bcı.ştarafı ı in,:i aayfadll I ömürleri oldukça unutamıyaca_.._,.._,. 
binlerce halle iştirak etmiştir. Söylenen Biz Çukurovanın zümrüd topr 
hararetli nutuklarda kahramanlık men- kanlarımızla kızıla boyadık, fakat, 
kıbeleri anlatılmıştır. Halk geç vakte ka- manı da gene o ovanın ti zeminine 
dar bu mutlu günün şerefine eğlenmiş- dük. Şimqi Hataydan bir ses yü~eli.., 

. •- Eziliyoruz. Fakat Hatay ezıl.Ulir tir. 
Ceyhan, 5 (Hususi) - Ceyhanın kurtu- cektir.> 

ı~unun 16 ncı yıJdönümü on binlerce Tıb talebesinden Kemal ve Midh:., 
köylü ve kasabalının iştirakile hükfunet racoğlu da söz söyledikten sonra Ç;;i:' 
önündeki salında içten gelen coşkun te- dqrpaşa lisesinbden Mehmed G 
ıahüratla kullulanmıştır. Merasime İs- bir manzume okudu. 

Binaenaleyh, kitabcılarımızın bu ser- bu sergide edindiğimiz intibaların acıla
givc 'ştirak için göze alacakları yegane rı içinde ayrılırken, bir dnlıa inandık ki, 
külfet, Beyoğlu Hıılk('vinin vereceği mu- kafalarımızın iflas tehlikc>sinden kurtul-

• tiklal marşile başlanmış, bayrak çekme Bwıu müteakib hep birlikte Ata ıJJ 
törenini müteakib, bize bugünü canlan- tazim telgrafı çekılmesine karar ve 

kber imzaya emniyet göstermekten ve ması için, şimdi para etmiyen bu se~e : 
kitablannı sayıp iade etmekten ibaretti. tin her bakımdan kı~et bulacağı gun.u 
Bu itibarlndır ki, bu faydalı hareketi teş- ı beklemek ~e bunun .bır an evvel gelmesı~ 
vik etmek için bu kadar küçük bir kül _ ni temennı etmek lazımdır! 
!etten b!le kaçınan kitabcılann lakaydi - S. Tevfik 

Balık alcınının 
verdiği ders 
(Ba.ştarafı 1 inci sayfada) 

li.ıklar, bilmiyorlardı ki insanlar, büyük 
balıklardan daha az gaddar değildirler; bÜ 
cahilliklerinin ce1.asını, küfelere girerek 
kayıklar doldurarak, hayatlarile ödediler. 

Çokluk onların itibarlarını da düşür -
dü. Kiloları on paraya kadar indi, sokak
larda bir iki kuruşa kadar satıldılar. Ba -
lıklar, İstanbul fukarasına iyi bir balık 
ziyafeti ıçin vesile verdiler; fukara na
.mına bunlara teşekkür ederiz. 

Pakat, bir gün sonra balık tekrar pa
halandı. Dün iki kuruşa satılan, bu sabah 
beş kuruşa ve sabahleyin beşe satılan da 
aksam yirmi kuruşa satıldı. Acaba bu ne
den ilPri geldi? Acaba, neden balık bir 
gün evvel bu kadar ucuzladı ve balıkçı 
balığı tuttuğuna bile nişm.an oldu da, er
tesi gün balık tekrar bir gün evvelkinin 
bir kaç misli pahalandı! 

Sebeb gayet basittir; fstanbulda piyasa 
için fazla gelen balığı bir tarafta sakla -
yıp piynsıının balıksız kaldığı zamanda 
meydana çıkaracak ne bir yer, ne de bir 
teşkilat vardır. Balıkları ne canlı ola,
rak saklamak, ne de buztıanelerde so -
ğukta muhafaza etmek mümkün değil -
dir. Bir tnraftan bu teknik imkansızlık, 

öbür taraftan da balığın piyasaya arzı
nı idare edecek teşkilatın olmaması İs -
tanbulda balığı hazan çok ucuz, hazan da 
çok pahalı yapar. Balıkçılığının asıl mü
hiın kısmı, seyyar balıklann hareketle -
rin" tabi olan İstanbulda ne balıkçı, ne 
de halk, ele geçen balıktan hakkile isti
fade C'demez . 

Acaba bu teknik noksanlar ne zaman 
izale edil c k? re zaman İstanbulun ba
lık frigorifi olacak ve ne zaman bu fri -
gorifikden istifade eden bir teşkilat vü -
cud gelecek? Ne 1.aman balığın tutumu 
da, piyasaya arzı da teşkılat eline ge -
çecf'k? 

Bu suale cPvab vermek için, mecazi 

Uzakşaı~kta 
Amerikanın tef ·ri 

(Başıarafı 3 ün.eti sayfud.a) 
sakindir. Ama teati edilen notalar, düne 
kadar nötr bir lisan üade ederken, bu -
gün kapalı tehdidlere kadar ileri gitmek
tedir. Kapalı tehdidden açığına vannak 
için ise, mesafe, fazla uzun değildir. 

Selim Ragıp Emeç 

Yunan Veliahdinin 
evlenme mera:;imi 

Belgrad 5 (A.A.) - Yunan veliahdi 
Prens Paul'un evlenme merasiminde bu-

lunacak olan davetlilerin büyük bir kıs
mı Bt:lgraddan geçecektir. 

Yunan kralının yeğeni Prenses AlPxan

dra ile Danimarka prensi Knud, Dani -

marka prense"ı Mathilde, Prusya prensi 

Oscar, Prusya prensi August-Guillaume, 

Prusya prensesi Cecile, Duc de Meklem

burg ile düşes Auastasie de Meklemburg 

dün Atinaya gitmek üzere Belgraddan 
geçmişlerdir. 

Duk de Kent Atinad.:ı 
Lorıdra, 5 (A.A.) - Dük ve Dü~es de 

Kent, Yunan Pı-ensi Paul ile Prenses 
Fredrilta de Brunswick'in evlenmele

rjnde hazır bulunmak üzere Atimı'ya 

gitmışlerdir. 

Şuşnig Budapeştede 
Viyana, 5 (A.A.) - Schuschnigg ile 

Guido Schmidt, pazar günü Budapeş
teye hareket etmişlerdir. ..... 
mnnasıle, gene ayni söze müracaat ede -
ceğiı Balık karaya çıktığı zaman! 

Fakat, işin acıklı tarafı şudur ki balık 
knrayn çıkıyor, çıkıyor da gene bala bu 
teşkilatı görmek nnsib olll"uyor. 

Bu da bizim talihsizlil!iıniz olaeak! 

--~--- .. ·-·---..-~---·-.. .. __ 
I_ Yeni neşriyat 1 

ÇOCUK DUYGUSU - Çok faydalı yazılar 
ve resimlerle Jnt~ar etmekte olan haftalık 
Çocuk Duygusu gazetesinin 15 ıncl sayısı 
çıkmıştır. 

nı feda ederek bağışlıyan aziz şehidlerl- di. Bir taraftan davetlilere Adana pli 
mizin ruhlarını taziz için bir dakika su- takalları ikram edilirken diğer ta 
sulmuştur. da konsere ~!anıldı. 

Bu mutlu gün hakkında söylenen nu
tuklardan sonra Parti binasında bayram 
kutlularunış ve büyüklerimize tazim tel
grafları çekilmiştir. 

Gece milli oyunlar oynanarak geç vak
te kadar eğlenilm.iştir. 

Toroslu gençler dun Halkevinde 
toplandılar 

Çukurovanm 16 ncı kurtuluş yıldönü
mü dün §ehrimizdeki Toroalu gençler ta
rafından parlak merasimle kutlularunış -
tır. 

Merasimin yapıldığı Eminönü Halkevi
nin konferans salonunda iğne atacak yer 
kalmadığı gibi koridorlar bile hıncahınç 
dolmuştu. Herkesin göğsünde pamuk ko
zasından birer rozet vardı. 

Merasime İstiklıil marşı ile başlandı ve 
Çukurova şehidlerinin aziz hatıralarına 
hürmeten bir dakika süküt edildikten 
sonra Toroslu Gençler Birliği reisi Rah
mı Akseren 'bir nutuk söyledi. 

Bundan sonra Sinan (Paşa) namile ma
ruf zat kürsüye geldi. Çukurovada cere -
yan eden mücadele safllalan hakkında u
;ı;un uzun izahat verdikten sonra sözleri
ne şu suretle devam etti: 

- İşte o zamanlar şarktan doğan Ata
türk güneşi bütün Anadoluyu ıs1tmağa 
başlamıştı. Adanalılar derhal sevgili a
talanna koştular, onun gösterdiği kur
tuluş ve refah yolunda ilerliyerek bugün
kü hür ve mes'ud vaziyetlerini temin et
tiler. Diyebilirim ki Anadoluda atalanna 
en büyük yardmılan yapan ve onun her 
emrine bilakaydü şart boyun eğenler a
rasında Adanalılar ön safta gelir. Adana
lılar kurtarıcılarına olan inanlarile Türk 
devletinin kurulmasında amil oldukları 

gibi Büyük Millet Meclisinin temelleri
ni kuran da gene onlardır. Bunlar yalnız 
kendi memleketlerini kurtnr.mnkln kal -
mndılar. Şark cephesine de koştular. Bu
gün de halasktirlarımn bir tek işııretile 
onlar Türkün hakkını korumak üzere 

Floryay1t ve Maslak yoluna ai" 

dikilecek 

Ağaç dileme mevsimi olan şubat İ 
yında Floryaya yeniden birçok a~ _.a 
kilecek, Mecidiyeköyünden baş~ 
üzere Yenimahalleye kadar uzayan 'f" 
da iki 'taraflı ağaçlarla süslenecekdf• 

Dördüncü devre zehirli gaz kurıll' 
Zehirli gaz kurslarının üçüncü_ ~ 

resi bitirilmiştir. Yarından iti.IJP..,. 
dördüncü devre kurslar açılacaktır• 

40 kişiden belediye cezası ~ 
Son 24 saat içinde Beyoğlu m.ınt.a .,, 

belediye tembihlerine aykırı baret.et 
kırt tiolden para cezası alınmlftu'. 

Kalb aektuinden 61üm 
Kadıköy Moda caddealnde oturan ~ 

zade Mustafa Lt1t!ü dün Moda cadd~ 
yürürken birdenbire üzerine fenalık ge ti' 
düşüp ölmüş, muayene aonunda t.alb 
teslnden öldüğü anlaşılmıştır. ~ 

----------------~~-----
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Şehir Uyntrosu 
Dram kıswmda 

Bu Hkşam Stl ıt ( ZO.~!~ 
Erkek ve Haya.eu-• 
Piyes 4 perd11 16 tabi' 

ı Yazan: H. Lenor ....... 

Komedi kısmında 
Bu akşam saat (2J.3J) da 

&ATILIK, KIRALlll 
Komedi 3 perdo 

Yazan Andre Bırabeau ~ 

ERTUCRUL SADJ TEK 
'J'l YA 'J'HO.iU 

Kadıköy (Soreyfl) 
sinemasında 

1 TPAzArTsi i(A 111 
Yeni Vodvil 3 Perd' 

mücadeleye atılmıya hazırdırlar. Şehzadebaşı: eFERAlh SinemadJI 

Bunu miiteakib kürsüye Kadri Kara - Bu gece: Hem sinema, hem tlyatı'Ot 
baba geldi. hem varyete 

İ!':galde Ermenilerin Fransızlarla bir o- İsmail Dümbiillü ve nrkadaştarı 
larak Adanalılara karşı reva gördükleri lfcrmiııc llep en ve İkiıln varyf't~I 
zulüm ve işkencelerden bahsettıkten son- Ila l~ Gece ı P.ır:ıdi 15, talebeye ıo. l1 

muın kol uk 20, talebeye 15 Balkon 1~: -
t'alebeye 20. Localar 100, talebeye ov 

- Fran ul.ıu- Kilikyada gördüklerini 1 !.....------------..., 



Doğu mektubları : 

Ağrı, yurdun en emniyetli 
bir köşesi haline gelmiştir 
~ir ~~nıanlu tek bir idare !imhası bulun mı yan Karaköse, 
~g~n elektriğe kavuşm~ş, tam manasile modern ve her 

türlu konforu haiz bir şehir haline gelmiş bulunmaktadır 

Her-gün modernle§en Karakö seden bir manzara 

y ~~ valisi Bürhaneddin Teker vila- bir ortamekteb açtık. Mekteb geçen se
Sl e ışlen hakkında Son Posta gazete- ;ne teessüs ettiği halde içind 180 tane 
ırı· ~uhabirine aşağıdaki sözleri söyle- .memleket evladı okuyor. 

ış ır: . Mülhakata gelince her kaza merke-
U -::_ Çok açık, sarih ve kat'i bir ifade ,zinde bu sene birer Halkevi yaptık. Bu 
~soyliyebilirlm ki: Uzaklardan isyan ,Halkevleri halkı sinesine toplamış bu
len takası diye bir heyiiJa telakki edi- ,lunmaktadır. 
:rı ~e ko~kunç bir muhit görünen Ağ- Her kaza merkezinde üçer dershane-

~lAyeu, dünyanın en müsterih, en.' ,li modern birer mekteb yaptık. Bura
't}ıyetli yerlerinden biridir. \)arda talim vazifesini alan genç öğret
tbn ç lenedir burada geçen memuriye-, menlerin çalışmaları, seneden seneye 
\lak'Zlrnanın~a değil şakavet, hattA Adi randımanı artırıyor. ~ev~e.t. me~an_iz
~t alaı- dahı kayda geçecek ehemmi- ;ması da heyeti umumıyesı ıtıbanle ın
k dte değil~ir. Bu emniyet üzerine o ,tlzarnlı, Ahenkli ve disiplinli ve sür'atli 
u~~r ~assas, o kadar uyanığız ki, en ilerlemektedir. • • • 
4 koylere kadar herke" devletin bu 
ta~ atfettiği ehemmiyeti bilmekte ve a- v • • 

k 'tındaki ihtilafları Cumhuriyet rnah Beyoglu Halkevınde ıtenografı 
e~lerinde halletmektedirler. kursu 

halk Ik_, devletin halktan aldığını, gene Beyoğlu Halkevinden: Evimizdeki s~~nc,g-
a ıade ettiğini :ınlarnıştır. raf! kursunun ikinci devresi bitmiştir. Uc;ün-

'Viliyetin wnumi vaziyeti cü devre için kayıd muamelesine başlanmı~-
.Ağrı vila t• hal'- h 

1 
k tJr. Arzu edenlerin ayın on beşine kadar mu-

2iraatc ye 1 J\l, ayvancı 1 ve ı·acaat eylemeleri. 
b ılıkla uğraşır. 1935 de 400 bin ----· ·----

b~ olan hayvan mikdarı bu sene 520 ..-.-----··------~ 
den' ç.~krnıştır_ Ziraat istihsaHitı da gün lst nbul Borsas1 kapanış 1 
tiyetf.?e ~rtrnaktadır. Hayvancılık va- { ia tları 5 _ 1- 19 3 8 

ÇEKLER 

SON POSTA 

İn gilterede 
kaçakçılara karşı 

harh açıldı 
İngilterede kaçakçılık aldı, yürüdü. A

lakadar daireler sıkı tedbir!er almakla 
meşgul. Gümrük memurları, büyük ma
ğazalara giderek defterlerini yokluyor, 
faturalan muayene ediyor ve gümrük 
beyannamelerile karşılaştırıyorlar. Siz.in 
anlıyacağınız Jruı uçurmak istemiyorlar. 
Buna rağmen kaçakçılık almış ve yürü
müştür. Kaçakçılar da, ellerinden geldı
ği kadar her çareye, hileye baş vuru
yorlar. 

Gümrfik memurlarına bakacak o!ursa
nız, erkekler kaçakçılık hususunda o ka
dar mahir değildirler, biraz sıkıştırılma
ya görsünler, hemen bülbill gibi söylü
yorlar, fakat kadınlar, Tanrı şerlerinden 
saklasın, yalan hususunda şeytana bile 
taş çıkarıyorlarmış. 

Muayene memurlarının yegAne haıılet 
ve meziyetleri, bir yolcuda kaçak eşya 
olup olmadığını, bir bakışta anlıyabilme
leridfr. Nasıl oluyor bu? İşte buna ta
mamile kandırıcı bir cevab vermek güç. 

Fakat yolcunun telaşı, sinirli, asabi ha
li, velhasıl bir jesti adamı ele vermek
te geciktirmiyor. MeselA Cenubi Afrika
dan Londraya gelen bir yolcunun sıkı sı
kı tuttuğu bir golf çantası varmşı. Bilmi
yoruz, bu çantaları gördünüz mü? Su geç
mez bezden yapılmıştır ve içinde, başlan 
görünen sopalar vardır. İşte bu yolcu, 
torbasını, muayene memurunun r.maye
nc masasının üzerine koyacağına, elin
den bırakmamış, bunu gören muayene 
memuru şübhelenmiş, çantayı açmıı, 

golf sopalarını birer birer çekmiş. Ne glSr
se beğenirsiniz: Sopaların yarısı yok.Yan
sı yok ve torbada da bir ~ril altın ıaat. 
Herif meğer saat kaçırıyormuş. Elbettf' 
ki cezayı sezasını bulmuş ve tam 1000 İn
giliz lirası ödemi~r. 

İçki kaçakçılığı ise ~ayyareler vasıta· 
sile yapılmaktadır. Şişeler, damacanalar 
yağlı derilere sarılmakta, suya düşünce 
ısl:ınmıyorlar. Marsilyadan fevkalade ne
fis şampanyalar, Anversten de tütün ka
çırılmaktadır. Tütünün kokması tehlike
sine rağmen, İngiltereye ayda on ton ka
çak tütün girmektedir. 

Mücevher kaçakçılığı ise daha baıka 
()ekil ve vasıtalarla yapılmaktadır. Sa
bunların içine, şemsiye saplarına: pudra 
kutularına, maymun ve köpekicrin tas
malarının içine saklanmaktadır. Takma 
gözlerden, traş fırçalarının saplarından 
da istifade edUmektedir. 

Şehir işleri: 
dePor uzerı?de Ziraat Vekaleti umumi 
kay ar tesl.8 etmek suretile hayvan 
tize:~ını nıatlub evsafta ıslah etmek 
tek:nı~/r· Fakat Ağrı vilayeti, ziraat I 
kün 61 ?akımından maalesef çok düş-

Açılı~ 
t,;:6.25 

Kıpanış O b t.: 6 to üs Eeferleri bir yıl daha 
Londra :ıın-Yor• !>,7984 r,7910 devam edecek 

_ _._ 73.51 23.s1n B 1 d' . 
A - • P.... lS.175 15, 1870 e e ı~enm son verm~ olduğu bir 

İki .. gaç vazıyeti Mlllno kararla ışletme etrafındaki hazırlıklar 
tQpr kuç ~ene evvel uzaktan gelirken Brtıbel 4

.
7oso 4

•
7
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Yeşı·ıa yıgını görünen Karaköse, bugün AUna 67.23 87.30 amam anmı.ş o uğundan 19.39 sene-
ve ca 'b b c~neYH ~.45 3,<!525 sine kadar otobüs servisleri şimdi ol-

haşlad Ü zı ir manzara arzetmeğe ~tJa 63.8457 63.8975 duğu gibi devam edecektir. 
bug\in ı. .. Ç sene evvel dikilen ağaçlar, 1 Am.lt.erdaıa 1.4338 1.4350 
~erk golge verrneğe başlamışlardır. Prac 22.7645 22,782.5 Ev mecraları kanalizasyona nasıl 
dılın·e~de bir nürnune fıdanlığı tesis e- vı,..na "·2186 4 2ı20 bağlanacak 

ıştır. :r~~d 1~:;~~~ ~:;~~ Evlerde ganalizasyon borularına ka· 
İçt~dare ~ndili yerine elektrik va~n 4.11sa 4.2132 dar uzatılacak lağımlar belediye tara-

Vazıyetted· ır. 

~aYla 1 J 

Resimli fıkra müsabakamız 
Hediyelerini alan talihli okuyucuların resimlerini 

neşre bugün de devam ediyoruz 
Son Postanın açmış olduğu (ResimH 1 kuyucuların ve beş lira ile fkl buçuk lfra 

Fıkra müsabakası) na ıelen cevablar 18 kazananlardan bir kımunm resimlerini 
birincikAnunda bizzat İstanbul 6 ncı no- bundan evvel neşretmiftik. Şimdiye q .. 
terinin huzurunda tasnif edilmiJ ve noter dar hediyelerini alan talihli okuyucuJ.a.. 
tarafından seçilen talihliler ertesi gün rımızdan bir lmmınm rnımlerinf de b~. ' 
gazetemizde illn olunm~u. Müsabaka- gün koyuyoruz. Henüz hediyelerini u. 
mızda kazananlara peyderpey hediyeleri ınıyanlar müracaatta acele etmelidirler. 
verihnekte veya gönderilmektedir. Mü- Kendilerinden birer ruimlerini ıöndtra 
sabakada birinci, ikinci, Oçüncil çıkan o- melerini de rica ederia. 

iki buçuk Ura kazananlar 

Yuluıek iktısad n 
Ticaret mektebi 2 -

den 1249 Zaven 
Biber 

Topbpı Dullar vık
blUI Mo. 1 de lllU 

KollJ'& IHıaedlye m.u
buebeclsl Tekili 
Mebmecl ıaaı la
.. UITl1• Dal 

Çenrelköy Albay Ce
W kÖfkÜJlde DotaıJ 

Saltanahmed .t'IJ'e:r
lotl caddesi Göktnf 

:yokuşu No. a 4e 
Muaffeftddln 

.a.,01111 ~D IObll OllJü111'17et Kii IJ. 
Ollft aputmaan :Ne. .... MI J(mlJe 
1 .. Attan Gtqk 

lıııwda 8Wfb cai· 
d-1 sinema blnul 
raıımda bhftd 
Cemli nsı&ulle 

8tllum&a. 

Puubldı, .lılearlık 

JokUf'I ıır.. 11 de 
Enver Balpn 

Cniverslte diş taba.
bet mektebi 840 
Artln Evcimenler 

Babatq lalal ... 
......... 110 .. .,. 

Jale Glnak 

Wan'bul Oe4lkpql 
oaddesl YlıllıJa patıll 

aotak No. IS 4e 
1114aJ.t 

Kınkble uluıd falt. Ankara, Bnmım 

Ankara ismet İnönü Suaıi'ıriık Tahll .,_ rituı mahueMci- mahallesi Yuıeıol• 
mahallesi Direnler kak No. ı de Foto 1111 kitlbl B. Selçuk lu sokak No. 8 ele 

sokak No. 18 da Nuri Erottu K1mJ'&ler BUmuıt 
Emekli Yarbay Konuralp otlu Amll 

Cemal Bincil Konuralp 

·······-······ ... ··············~····························· naza:nai bunyesinin hususiyeti noktai Buda~ 4.uı 4.013S 1 fmdan yapılacak, masrafları bilahare 
den ı:dan Ağrı ili, bilhassa merkez- Bü~ ıOci 46-44 106.5> ~hibler~nden taksitle alınacaktı. Bele- T • h d f 1 
llinıizd·VVetlcndirrnek lazım gelen bir 

1 
~:~~:!ma ~:~!~~ ~:7:!l 1 dıye tesısat yapmak için tahsisat bula- a r 1 e n s a y a a r 

kezı ır. Kurulduğu günde kaza rner- Moslı:on 23.6:JS 23.5875 madığından bu usulün tatbikmdan vaz- r _____ _ 

kalbe~~l S.nra vilayet merkezi haline Btolı:holm J.0963 s.093 ı geçilmiştir. Belediye fen heyeti bu hu- (Bcqta.Tajı 6 ncı ıayfadlı) koca bir sahayı aldıkları) hakkındaki 
rııurnidı en ve Tahsin Uzerin harbı u- ' •------E- S- H--=A-M---·--- ~usta başka bir proje hazırlamış, daimi güzel bir yerinde çepçevre dolaştır- rivayetler, kuru hakikatten daha se• 
Uğtıy e Erzunıma geçerken tesadüfen ' ı----·--- ~ncümene sevketmiştir. dılar. vımli olan birer masaldır. Bu masalı da 

bile ~r~k kal~ığı ve bir idare kandili A.D&dolu flD. ,. 
80 

A~'11' Kap .. ış Ton/anlılar: Kral şimdi bakakalmJ.itı. vak'aları şişirmek ve şiir yapmak hu-
1\ğı,nı u aınadıgı bu Karaköse bugün pet1A r F~at verdiği sözü de bozmak iste- susunda büyük bir deha göstermiş o-
tadır. nİk~teklerinde nur gibi parlamak- A. ım. ~ eo ndelı Ç k c- _: K medı. lan eski Yunan milleti uydurmnc:, böy-

1 sen d b cou ı:.aırgeme urumu kongrm -ı •:tında k e. en eri elektrik zi~ası Boınontı - Nektar 
9 

-45 Böylece bir şehir kuruldu ve buna lelikle Kartacayı daha meşhur yap-
koseliğini a~nlıgını kaybeden Karakose, 1 ,uıan çlm•n:.. 99 50 ~45 

• s!::ı1ı-:.:::u• :::m:ta ~::~= yeni şehir manasına olarak (Kart-Ka- ınıştır. 
hl.ıştır e Yeşil1iği ile üstünden at- ~·::~n ıo ıs , r.umartesı rUnü saat 15 de Galata Cumhuri- daşt) denildi. .. ;=:::::============::::::;. 
Bu~ nıeton 6 85 yet Halk Partisi binasında aırtedilecettır. Yunanlı1ar bu şehre (Karkedon) de- Nöbetci 

Eczaneler 
l'tıedeni ~.nıunt?zam, temiz, ferah ve itUhat .. Dtltf. 11 65 Hayırsever her ';t.andafın kongreye teret diler. 
leriyo ır şehır manzarası halini gös· Şark Detırmenı 1 15 verme.sini rlca ederiıı. R.'.>malılar Kartago diye andılar. 
buııar. Yollardaki ekspozisyonlu ma· Terıtoa 7 N Kadıköy Halkevinde konferanı Kartago yani, Aralıların söyleyiş 
bezen..::

1
. gec~ ren .. kli renkli elektriklerle 1ST1 K R AZLA a· KadıkiJ HalteTlnden: Cuma akşamı ıaat ıekHle olursa, Kartaca şehri Akdeni- :;r·. rece nöbet(! olan eczaneler ıunlar· 

ı .... " Ş dukk l h 21 de Bv1mlz salonunda Dr. Şevket Sallh · k 1. b" 
en rad an ar, er evden işiti- Atılıt Kapanıı <Çocuklarda Kutpalazı> la1mU proJeblyonlu z.ın. en uvv~t ı ır devlet merkezi ha- istanbul clbetindekiler: 
rn.Ühın ~ok sesleri, vaktile"çok uzakta ve Tlrk borcıa 

1 
pqln bir konteran.a verecektir. Bu konteranu her- lını aldı. Bılhassa donanmaları Ç<>k Aksarayda: <Şeren, Alemdarda: (Abdül-

dent A~ alan Karakösenin bütün rne- • , 1 ,adtll ıs so 18 10 kes releblllr. kuvvetliydi. Meşhur kumandanları A- kadir>, Beynzıdda: CCemm. Samatyada: 
gösten:~ıe fiilen irtibat tesis ettiğini • • 11 ndrı. ıs.50 ı&.7l Halkevi ıalonunda orkeaaa konıeri nibal on beş sene kadar İtalyada zafer- (Rıdvan>. Emlnönünde: <Hüseyin Hiis-

e tedir ı Emlnintl Balke-'-.. en·. a. ıubemlzln aa- ler kazandı. Romayı titretti. . •nü}, Eyübde: (Hikmet Atlamaz) , Fener-
S . j T A H V İ L A T ... a.uu Al: de: <Vltall), Şehremininde: (Hamdl), 

Merk ıhhat işleri lon orkeatrası 1938 yılı blrtncl konserini Romalı Sipyo Karlacayı kalbinden Şchzadebaşında: (Asaf), Karaıümrük-
Vazi v efzde yeniden yaptığımız müte- Açılı, Kap .. ış 10/1/938 pazartesi akşamı aaaı (20) de Evi- vurdu. Meşhur Pön harblerinin sonun- te: (Fuad). Küçükpazarda: CRlkmet 
davi ve akat her türlü istirahat ve te- 1 Anadolu 1 pe. ınızın Calalollundakl merkez salonunda ve- da ilk çağların bu en muhteşem bü- Cemll>. B::ı.kırköyünde: (Merkez). 
rııuhı"t ~ı.talaıiJe mücehhez hastanemiz • ı nd•ll recekttr. Bu konsere ıelmek ı.steyenlertn da- yük ve zengin şehri Romanın ~mrile Beyoğlu cihetindeııner: 

ıçın n .. • • il pe. vetlyelerlnl ev bürosundan almaları rica o- _ İstlkHı.l caddesinde: <Kanzuk) Oalata-
fefkat umunei imtisal olacak bir • u u . lunur. Konserlere çocuk kabul edilmez. yık.tırıldı, yıgın haline getirildi. Yalnız da: (İsmet>. Taksimde: (Niz~meddln), 
kanidir~iv~sı ~~l~ndedir. Vilayet buna 

1 

Anadolu mıı. P•tln tarıhte yaşıyor. l{urtuluşta: <Necdet>. Yenışehlrde: <Pa-
dığı bir 1 en ıo;ıne hayatını kazandır- p ARALAR Milli kUm9 mRçlarmm fiksturu * runakyan). Bostanbaşında: (İttıhad). 
ed"ceg"'· v_atandaş, bi7im daı·ma ernnı'vet 

1 

19 b Beşlktnşıa: (Süleyman Receb> . ... - ını b 1 Sabca şubatta aşlıyacak olan millt kil- Kartacanın Fenikeliler tarafından 
ıı ~r eleman olacaktır. ~ 

1 
Türk altını !1~ş 1080• v me maçlarının İstanbul takımlarına a- kurulduğu şübhesiz hakikattir. Fakat ~~=~~:!d:a~~~~e;~ye~~~=~~~:=~=ms-

Merkezde gektcb \'aziy~ti ı ı Banknot OL B. 273. ~74- id olan fikstür bu akşam fstanbuJ böl- (ökilz derisi kadar yer) istedikleri ve man}. Kadıköyilnde: (Merkez>, <Moda>, 

....... _ __ _:__~e:n_::e:_.:y::e~p~ye~n~ı~v=e_.!k~o~n~f~o~rl~u~~!!~~~~~~~~~~~~~~g~e~s~in~d~e~ç~eki~lec~e~k~tir~. --~~~~-~(o~·k~u~·ı~d~e~u~is~in~i~s~ırım~~h~a~li~ne~g=e~ti~re~r~e~k~=B=u=y=tik=ad:a:d:a::::CHalk). Heybellde: CHalk). 

,, 



12 Sayfa 

'l 
l 

"Son Posta,, nm 

• Odadan içeri kendini bir top gibi attı, 
boynuma sarıldı: 

- Kocamı seviyorum, dedi. 
Hayretle yüzüne baktım. Gözleri se

vinç ve saadetle parlamakta idi. Karşı
lıklı oturduk. Heyecanlı hareketlerle 
durmadan yerinde kımıldıyarak anlatmı· 
ya başladı: 

SON POSTA 

--.- • 
Yazan: 

Peride Celil 

• 

İkiiıcikinun • 

Yeni Türk-Romen ticaret 
anlaşması dün imzalandı 
Anlaşmanın müddeti bir senedir, kliring hesablannda 

Türk lirası 82 leyden hesab edilecektir 
Romanya hükUmetl ile aramızda bir müd- ve 18.70 lirada kapanmııtır. Bu tahT11leı1n Di 

dettir müzakereleri yapılmakta olan Türk - ve üçüncü tertiblerl de 18.40 llrada ~mıt. 

Romen ticaret ve seyrisetain anlaşması, dün 18.65 llrada kapanm~tır. 

:ıut 13 de, Bükreşte, Blikreş sefirimiz Ham- Türk borcu tahvlllerl Parl.9 borswanda dl 
dullah Subhi ve iktısad vekaleti daimi müs- yükselmektedir. Dün 299 franga çıkmı§tır. 
teşan Faik Kurdoğlu lle Romanya lktısad j Birinci tertıb Sıvas - Erzurum tabvUerlnln 
nazırı Zugorti arasında merasimle imza e-ıknpon tevziatı 10 kfmunusanl pazart.esl günO 
dilmiştir. Bu anlaşma ... 13 kAnunusantden 1- b:ışlıyn~nktır. Bu tahviller 102 liradan mwı· 
tibaren ve bir sene muddetle mertyete glre- mele görmekt.edJr. 
cektlr. -···· · ·-----·-, ~-------

Bu anlaşmaya göre, eski alacaklar gene e
sasta mal olmak lizere hususi tediye şartına 
tllbl tutularak ayrı blr hesaba bağlanmış-

Lır. 
Yeniden başlıyncnk olan kllrlng hesabla

nnda, Türk lirası, primsiz olarak, 82 leyden 
hesab edilecektir. 
Anlnşmnya bağlı müteaddid protokoller 

vardır. 

----~,....1----· SELANIK BANKASI 
Tı:!sis tarihi : 1888 

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

- Üç yıldanberi kan lrocayız. Onunla 
ne gibi düşüncelerle evlendiğimi bili
yorsun. Ailem bu izdivacı milnasıb gör
müştü. Sonra mevkii iyi idi, parası var
dı, ahlakan da kusursu?: olduğu söyleni
yordu. Evlendik. Ona kocam diye, hür
met ettim, şefkat gösterdim, fakat ne ya
lan sl>yliyeyim aşkla sevmiyordum. O ise 
benim üzerime titriyordu. Aramızda bu 
üç yıl z.:ırfında en küçük bir kavga çık-, 
madı. İşın asıl acayib tarafı melekten 
farksız bir insan olan kocam son zaman-ı 
larda değişmiye başlamaz mı? Evvel! 
dikkat etmemiştim, fakat sonraları be- ı Göğsüne kapandım ve sözümü tamamla dun: •Halbuki seni seviyorum!ıı 
nimle eskisi gibi alakadar olmadığını Dur dur hayretle yüzüme bakma, devam de gözlerimden yaşlar dökülmekte idi. 
farkettim. Eve de geç gelmiye başlamıştı. t ediyorum. cKocamı kaybettim> diyordum ve bu ilk 
'Bana ehemmiyet vermiyordu artık, ilk Her yılbaşını kocamla beraber sobamı- defa müdhiş bir kederle hl~ duymadığım 
günler omuzlarunı silkeleyip geçtim. zın başında geçirirdik. Böyle olmasını da- bir kıskançlıkla sarsılmama sebeb olu
Fakat bıkılmış, yüzüne bakılmaz bir ka- ha çok kocam isterdi ve ben başkaları verdi. Ortalarda bir otomobil de yoktu. 

Karşılıksız tedJynt, yalnız milli bankaların 
reylle olacaktır. Müzakereler için bir müd
dettir Bükreşte bulunan Faik Kurdoğlunun 
rl:vasetindckl heyet memleketlml7.e mütevec
cihen hareket etmiştir. 

Esnaf cem ·yelleri toplantlsı 
d k 'i · d'gW·m· kocamın benden s · ·l• ksa a avd t tme- Bütiin Esna! Cemiyetleri idare heyetleri, ın mev 1 ne ın 1 1 ı, gibi balolarda, davetlerde, barlarda eğ· onra eve mı, _,o oray e e 
tamamile uzaklac:tığmı açıkça anladığım k .. b k b; t rafa mesela abla- bugü? s~at on beşte, Eminönü Ho.lkevinde u-

1'.. •• • • • lenernediğim için hırsımdan kendi kendi- me uzere aş a .r a • mumı bır toplantı yapacaklardır. Toplantı, 
zaman şaşkına dondum. Kendı kendımı mi yer, somurtur dururdum. Bu sefer ma mı gitmeli idim? Buna da karar ver-, birleşik merkez idare heyet.l relslnln bir nut
~~e is~erse yap~n, zaten onu sevmiyorum yılbaşında kocam bir hafta evvelden eli- memi§tim, birdenbire arkamda ayak kile açılacak, bunu, sağlık_ işleri heyeti rel-
kı .. ıı dıye tesellı edecek oldum. Bu duy- sesleri duydum, adımlar yanımda durup sinin nutku taklb edecektır. Bundan sonra, 
duğum azabı bastırmadı, madem ki ko- me epey para vererek çenemi okşayıp . . . .. ! yardım teşkilatı muhasebe işleri hakkında 

· · elbise yaptırmamı sö'-·ledi. Hayretle ne- ta bır el koluma yapı~mca korku ıle goz- verilecek izahat dinlenecek, yardım te-1kllA.-
camdı sevmesem bıle bu hallenne ta- J 1 · b" .. k d .. a·· F k t b den .. '.. 'd w• • • d G"l" d' erım uyuycre on um. a a ır - tı murakabe heyeti namına berberler cemt-
hammul etmek budalalıktan başka bir reye gı ecegımızı sor um. u ums~ ı: b' k' 

1 
. B k d b' 1 k- yeti reisi İsmail Hnkkı bir nutuk söyllyecek-

şey değildi, ona haddini bildirmeli idim. ,canım Bediaya davetli değil miyizıı de· ı~e sa ın_ e~tım. u ocam ı.. ~r e ;~ tir. 
Fakat nasıl! cNiçin böyle değiştin, beni di. Ben bu daveti unutmuştum. Sec;bıi trı~ fene~ın~~ ~!tında durmuştuk. cı~ Danışma bürosu çahşmalan hakkında a-
ihmal ediyorsun, yüzüme bakmıyorsun çıkarmadım, fakat öfke duymadım der- h~fıf hafıf tıtrıyordum. Kocamın yuzu vukat İzzetin, dispanserin çalışması hakkın- # 
artıkıı diye, şiknyet etmek işime gelmi- sem yalan. Ne ise kısa keseyim. Yılbaşı bıraz solgundu. da da operatör Halid Ziyanın izahları da 

El. · k ı d k t d k b'l ol dinlendikten sonra yardım işleri hakkında 
Yordu. Daha doğrusu ~UM tenezzül et- geldi, çattı ve biz o gece kan koca Bedi- ımı o un an ur sr ım ve n 1 - müzakereler cereyan edecektir. 
miyordum, ben de başkaları gibi bir aşık alara gittik. duğu kadar sakin bir tavırla: 
cdinebilrrdim, fakat bu':'rn da kocama nis- Bedia bizi pek neş'eli karşıladı. Ko- - Peşimden gelmene lüzum yoktu, de- Türk borcu tahv ı;eri yükseliyor 
bet diye yapacak olduktan sonra ne kıy- cama, yolladığı çiçeklere teşekkür etti, ve dim. Türk borcu tahvlllerl dün İstanbul barsa-

Türk iyedeki Şubeleri t 

İSTANBUL (Galata ve Yenlcamf) 

MERSİN, ADANA Bürosu 

Yunaniıtandaki Şubel~ri ı 

SELAN1K - ATİNA 

• 
Her nevi banka muamel~lert 

Kiralık kasalar servisi .. ................. . 
ESKlf EHi ' Dl! 

Ses - Işık Kitap Evi 
ilk, Orta Lise mektep Kitaplannın 

Satış Merkezidir. 

• 
m t . v rd he b pek bayağı ve ı'ğrenç N 'd' ., d d' sında 18.45 lirada açılını", 25 kuru" yu"kselmi• 

e ı a ı, m u • ben sarardığunı saklamak için yanların- - ereye gı ıyorsun e ı. ==:::y====y ====y===================-===-
bir intikam şekli idi. Bana göre değlldi. dan uzaklaştım. _ İstediğim yere dedim. Senden nef-
Nihayet karar verdim, en iyisi hiç nldır- Eğlenmiye çalışıyordum. Gülüp söylü- ret ediyorum. Çünkü ne alçak bir insan 
mamak, ona ehemmiyet vermediğimi, a- yor, böylelikle kocama duyduğum hıncı, olduğunu anladım. Haydi şimdi Bediaya 
cam yerine koymadığımı göstermekti. gittikçe daha derinden beni saran kederi koş ve benden kurtulduğunu müjdele .. 

4•f ı• .... ~ ...... --~ i.~ .. · .. ).J •11 •• ,., -." .. , .• .... : ••• 4 
·,. •• ·:: .~':~.,..~ !~ ; ... ·{. 

Eskiden ahbab daveti.erine, gezmelere yabancılardan gizliyordum. Kocam hiç Hayretle onun gülmiyc başladığını 
benim ısrarımla giden kocam artık gezip, bir şeyin farkında değildi. Bedlanın ya- gördüm. Sonra koluma girdi. cMcs'uı-
eğlenmeyi de pek sevtyordu. Şu bizim nından bir dakika ayrılmıyordu. Onun ld d Ş k k " 
Bediayı tanırsın ve bilirsin ki eskiden- kulağına eğilmı'ş hararetli hararetlı' ko- dum> diye, mırı anOı. w ~şd' ın şak~dın yııl
beri kocamı pek beğendiğini, blr gün züne bakıyordum. egıl ı, es ı en o -
baştan çıkaracağını şaka tarzında söyler nuşuyor. herkesin dikkatini çekecek bir duğu gibi gözleri yüzüme bakarken tle
durur. Gerçekten de bu hareketi yapabi- tarzda pervasızca ona flört yapıyordu. rin bir aşkla parlıyordu. Yavaşça fısıl-
lecek bir ahlaktadır, hafifmeşrebdir. 1ş.- Saat on iki oldu. Işıklar söndü, herkes dadı: 

Baş, o ış , nszle, grip, romatizma ve btntm c.g r1.c.rmızı oerhal 
keser. lcabmda gunde uç kaşe ahnsbilir. te kocam eskiden bu kadınla konuşma- birbirini tebrik etti. Fakat ne dersin ko- - Bu bir tecrübe idi sevgilım. Bana 

ma elinden geldiği kadar mfini olduğu cam yanıma gelmedi! Eğılip Bedianın karşı o kadar lakayd bir halin vardı ki, 
halde artık onunla da canciğerdi. Iloşu- elini öptü, sonra bir Jeyler söyledi ve gü- son zamanlarda bu hal içime zalım bir 
na gittiğini açıkça söylemekten bile çe. lüştüler. şübhenin düşmesine scbeb oldu. Beni 
kinmiyordu. Bütün metanetimi kaybetmiştim. O- sevmediğini, hatta nefret etlı~•ni d:işün-

,., ( '. . . i . 1 ' , • ' • . ... 

başlamıştı. Onun göğ5üne 
sözünü tamamladım· 

kapandım ve kavuşmuş toy, saf bir genç kız gibi hey .. 
canlıydım, kalbim aşkla dolup taşıyordu. 
Kocamı seviyorum. Yorulmuş gibi sustu. Arkasına yaslan· nun bu son hareketi pek ağır bir darbe meye başladım. Azab içinde knldım ve 

dı. Merakla cDevam eh dedim, doğrul· olmuştu. Kalbim çarpıyor, gözlerim ka- böyle bir tecrübeve baş vurdum. Ei!r>r 
du, uzun gevrek bir kahkaha atarak: rarıyordo. Kendime hakim olmaya çalı- gene liıknydın devam edeydi o zaman 

- Dokuz yüz otuz sekiz yılı benim sa· şarax ağır ağır salondan çıktım. Dışarıda beni cidden sevmed·ğıni anlıyacaktım. 

- Halbuki seni seviyorum. 
Birbirimize sıkı sıkı sarılarak ilerledik. 
Ona, yaptığı bu tecrübe ile kendisini 

sevdiğimi bana da anlntrr.ış, hiç l 1ilmcdi
ğim bir şeyi öğretmiş olduğunu tabii söy
lemedim. Onun kolunda sevg•lisine yeni 

Y ı\RINKİ NÜSHAMIZDA: 

Mi saf ı rler mağarası 
adet yılım oldu dedi, kocamı sevdiğimi, mantomu giydim, sokağa fırladun. Halbuki. .. Yazan: 1smet Hultlsi 
ona aşık olduğumu bu yıl içinde anladım. Yağmur ince ince ~ağıyordu. Benim Gözlerimden tekrar y:ışhı.r süzuJmeye 

" Son Posta ,, nın edebi romanı: 27 

Bir Genç Kızın Romanı 
Nluaızcz Tahsin Berkand 

«Bethoven• in zavallı ıztırabı, «Cho-1 doğmuş bir çocuk kadar hafif ve temiz 
pin• in genç ölümü beni günlerce meş- duyuyorum. 
gul ediyor; onların hususi yaşayışlan-1 * 
nı, sevinç ve acılarını öğrendikce san· 
atlarını daha iyi anlıyor, parmakları

mın altındaki parçayı daha çok duya
rak çalabiliyorum. 

O kadar çok çalışıyorum ki bazı ge
celer, parmaklarımın acısı beni saatler

ce uyanık tutuyor. Yakında ekmek pa
ramı kazanmak için piyanomu bir kö
şede bırakacağımı düşündükce ona da
ha çok sarılıyor, onu zorla benden ko

parılacak bir sevgili gibi daha sıcak bir 
bağ ile seviyorum. 

Bugün kendi kendime gene o sevdi
ğim cümleleri tekrarladım; cMusiki ru· 

hu tamamile kavnyarak benliğimizde 
başka hiçbir duyguya yer bırakmaz. 

Bazan bütün düşüncelerimizi sürükli· 
yen bir sel gibi geçtikten sonra bizi yı

kanmış ve temizlenmiş .bırakır.» 

Ne doğru! Saatlerce piyanomun ba
§ında kaldıktan sonra kendimi yeni 

Büyük sürpriz ... Bu sabah Trabzon
daki halamdan bir mektub geldi. On 
sene tamamile lakayd kaldıktan sonra 
kardeşi Reşidin Selma isimli bir kızı ol
duğunu birdenbire hatırlıyabilmiş. Fa
kat yazısı o kadar candandı ki onun 
mektubu, bende Fuadınki gibi fena bir 
tesir yapmadıktan başka, on senelik ih
mal ve lakaydinin üzerinden yaş bir 
süpger geçirerek onları bana unuttur· 
du. 

Mektubda bir de resim var. Başı ör
tülü .. güler yüzlü, tatlı bakışlı bir eski 
zaman kadını ... 

«Acaba babama benziyor mu?• diye 
ona dikkatle baktun. Hayır, hayalimde
ki mavi gözlü adamla bu ihtiyar kadın 
arasında bir benzeyiş yok. Belki de 
yalnız dudaklarındaki biraz mahzun 
gü1ilş onu hatırlatıyor. Babamı iyice ta
nrmadığı::n için bu incelikleri farke<le· 
ır.iyorum ama bu dudaklar ve bu gü
lüş bana hiç yabancı değil. 

Halamın mektubunu hüzünle karışık ğunu haber almak beni çok müteessir bankadan alırken kendimde kat'iyen 
bir sevinç içinde birkaç kere okudum. etti. İşte bunun için sana yazıyorum. bir küçüklük, bir alçalma duymuyo

cSevgili kızım Selma, Sana «Bana gel Selma!• diyorum. Gel- rum. Onu babamın kard~inden gelen 
cBelki de sen Trabzonda ihtiyar bir mez misin kızun? İhtiyar halan bura- bir para olduğu için çok tabü bir şekil

halan olduğunu bilmiyorsun. Belki de da yalnız bir evde son günlerini yaşa- de kabul ettim ve ona hemen cevab ya
kendini bu kocaman dünyada yapayal· maktadır. Belki de onun bu yalnızlığı zarak beni hatırladığına teşekkür etti
nız kalmış sanıyorsun. Hakkın var be· seni sıkar; belki de İzmiri, arkad~ları- ğimi, oraya gitmenin benim için çok zor 
nim ökstiz kızım; ne desen, ne düşün- nı, oradaki hayatını arıyarak burasını olacağını, hayatımı İz.mirde kaı.anınayı 
~en hakkın var. Bana babalık etmiş o- yadırgarsın. Bunu düşünerek sana faz- tercih ettiğimi bildirdikten sonra onun 
lan kardeşim Reşidin kızını ben on se- la ısrar edemiyorum .. fakat gelirsen son «Büyük haber- ini beklediğimi söyle
ne gurbet ellerde bırakıp solduracak 1 günlerimde benim b~ımı göklere erdi- dim ve zarfın içine ben de son çıkan 
mıydım? Bu~ün ~aşımı taşta!' t?şa vur- rirsin yavrum. Posta ile_ sana y~z l~a resmimi koyar~k ~ra?zona yolladım. 
sam boş, değıl mı yavrum? Ihtıyar ha- yolluyorum. Bu parayı istersen Izmır- Mektubum gıdelı bır hafta kadar ol· 
lanı sen affet iki gözüm .. ben de o kadar Trabzon seyahatine, istersen oradaki ih du. Bu müddet içinde (İş aramama Iü· 
derdliyim ki... tiyaçlarına sarfetmekte tama.mile ser- zum bırakmıyacak) bir haberin ne ola-

cOn sene seni arayıp sormadıktan bestsin. bileceğini çok düşündüğüm halde bu 
sonra bugün niçin ses çıkar1yorwn diye cSelmacı.ğım, sana büyük bir habe- bilmeceyi bir türlü halledemedim. Bu
belki de şaşacaksın.. bunda da hakkın r~ var; fakat bunu da senden gelecek nun için halamın cevabını sabırsızlıkll 
var. Bak sana sebebini yazayım: Bir iki cevabı bekliyerek bugün söylemiyece- beklemekteyim. 
gün evvel bir davası için amcanın oğlu ğim. Yalnız Fuadın sana tavsiye ettiği Akrabamdan ihtiyar bir kadının dün
Fuad Trabzona gelmişti. Ötedenberi o gibi banka veya şirketlerden birinde yadaki varlığı bana bütün ailemi bul
böyle arada bir işleri için buraya gelip bir iş aramana lüzum olmadığını sana muşum gibi sevinç ve rahatlık verdL 
gider. Bu defa bana senden aldığı bir şimdiden bildiririm. * 
mektubdan bahsettL Onun yanına git- «Senden gelecek cevabı sabırsızlıkla Emel, Sabahat, Perihan, neredesiniz? 
mek istemişsin öyle mi kııım? O da bu- bekliyorum. On sekiz yaşına gelmiş o- Bugün sizinle beraber olup sizin kah
nu reddetmiş. Buna şimdi o da pişman lan yeğenimi tanımak için, geç de ol- kahalarınızın da benimkilerle birlikte 
nma iş işden geçti artık; seni bir defa s", öyle acele ediyorum ki beni merak mektebin koridorlnrını ve bahçesini 
kırdıktan sonra bunu affettirmek pek ve üziintüde bırakmıyacağıru ürnid et- çınlatmasını ne kadar istiyorum bilse-
güç. Reşidin kanından, bizim kanımız- mek istiyorum. niz! 
dan olan bir kız başka türlü yapamaz; cGözlerini, yanaklarını, hasret ve Halamın müjdesi meğer, uzun bıyık-
bunu biliyor ve sana hak veriyorum. sevgi ile öperim kızını. • lı, top sakallı, gözlüklü bir adammış ..• 
F~kat senin orada bizim varlığunızı bi- Hayalimin en coşkun saatlerinde bile 
le hatırlamadan mes'ud olduğunu zan- Halamın bu samimt yazısı beni çok bunu tasavrur edem~tim. 
nederken senin bir a ileye m uh taç oldu- mütehassis et ti. Gönderdiği yüz lirayı ( Arkaı ov) 
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Magda'nın i b. . b . . 
hissetti syan ve asa ıyetı enı bıraz yahşurır gibi oldu. Hem ona 

rmeden ~a~assud etmeğe, _hem de defineler üzerinde bir iz ele geçirmek 
~gda beııbn _ ıçın var kuvvetımle çalışmağa karar verdim 

da hıçkırarak bu hucumlanm karşısın-/ 
- s ağlıyordu. Bana· 
n .en delisin delislıı• . 
eyıp d ' · 

edeznıYe<:e~u. Nihayet beni tatmin 
ID'bi ateş anlayınca, kaplan gözleri 
\1e· saçan gözlerle fiz · ·· ··d·· · enme yuru u 

- Bana hak• 
~rıla beraber · diye bağırdı. Değil Bau-
nın onunıa olmak, hatta defineleri se-
serrı seni dep:r~~~a razı olacağını gör- 1 

Afagda'n dururum.. 1 
\1e asa,b• in bu derecelere kadar iS\'tıll \ 
e 1Yetlen b • • 
ltlniyet Ye . ana bir derec•ye kadar 
llurı rdı. 

h· un i.ize · 1SSettirrn d rıne zihnimde hem Magdayı 
d:fineıer : ~ tarassud etmiye, hem de 
Çın \1ar k uıerınde bir iz ele geçirmek i
diın. U\'\Tetimle çalışmıya karar ver-

:Esas 
buı tn hizinı · · . da niı ıçın hemen yalnız istan-
bı ( ans zanı d . l'llukadd anın a (Santa Vıa) ya-
~ Çık~ es Yo_l) ?en~len yeri meyda- 1 Gayet esmer, za11•f bir Yahudi karısı lle 
"in l'llahz kafıydı. Zıra Kariyedeki e- :t~ silerek :örü~ii önündeki kirli prostela.mıa 
~Uz 0 :inde bulduğumuz tabletteki 
töc~ \1e, iltrıan büsbütün aydınlanmış o- " S p Moiz efendi gözünde üstüste çift 

b.~le ne d ç ve baba, ana, oğul üzerinde> on osta " nın gözlük bulunan, uzunca boyuna rag· _ 
ıJ .... 'I.. ernek iste d0ği d •• b ı· b ıi"'e,..ti. n l mey ana çıka- serguzeşt romanı me~ el ükülınüş, belki doksanlık 

cı Unun için 1st _ 53 _ denılecek kadar ihtiyar bir adamdı. O 
ıri .eski kitab anbulda ~kadar antika- ~~ş.ta bile hala yağlı bir müşteri geldi· 

li \tf klı ' mukaddes tasvirler satan gını haber alınca te Ah b d doı... a ınağaza v d-kkA her ne bulunursa görmek istiyorum.. . zga ının aşın a sa-
l .~lllağ B eya u an varsa ff 'd k·t b k' k . ba.ht~berı bu müşteriyi beklediğine e-
ılJ.) lla ai:• b· iz:1nshlann (Mukaddes yo taıcza~sa.kaıl hı a ' ıtab a~, :e~1, mmdım. Yüzüne bakar bakmaz her· 
aaliyetiın . ır ız aramıya koyuldum. Bu d ~'B.e) e' e~ ~e bvarsa... c~ a sız- hangi mütekaid bir hahama b~nziyen 

"etdi z· ıse bana harikulade hayretle ı e ızans eser erı ulunur mu bu adamın, ihtiyar bir tilkı' oldugu· he-
latııı. · ıra bu işlerle g . b d"J-1-A r Kadın uzun bir müddet düşündü. 
l' seneıe eçınen u u U\an- Sonra. men görülüyordu. Bu yaşına kadar e-
h aıırnadıkı rce henıen hiçbir alış veriş M" .. d d. B ' linden kim bilir ne binlerce antika da-

aYret arı halde nasıl d ·kı . - osyo, e ı. ızde sandıklar do- 1 1 . 1 deJışet etmekten ba•lı geçınkımı ebrın~ lu .. çok şeyler var. Söylediğiniz belki averc erı ge ip geçmişti. 
o.. Yerru....k ~ yan mera cnı a f k t b b.lm Usta Moiz efendi, beni adeta bı'r pro-
"oti.ir '""~ bazı hakika 1 . v r.. a a en ı em ... 

:Bu rn.~ş oldu: t erın ortasına - E, sizin burada bunları bilen biri !~sör vak~ri~e karşıladı. Fakat profe-
Çok_ • dukk&nları yok mu'?.. soı· efendı hır taş kadar sağırdı. Elile 1 
lik.Jt>;sarı atika ~a~:t :emleketteki ?~r - Vardır bizim usta Moiz efendi' kulağını tutarak güç hal ile işitiyordu. 
l~. a:~i, Ya Yataklıkla~ rının yaktşe~ıd_- bilir.. .. .. Kendısine bağıra bağıra maksadımı 
Ot ~ ru yapma a ı ı- SÖ) ledim. 1 

lJ.ranıa 'o Utman Tophane civarında - Nerede bu Jvfoiz efend'2 Kendi- . . 
~lbetın/1n htr halde nazarı dikkatini sile gö~.i.i~.eı:?e~. ~iyim?.. Moız efendı .ma~s~dımı .. a~layınca 1 
dultıt:t .. § 0lınası lazım gel 'b b. - Goruşursunüz .. şimdi burada de- gayet gururlu bır guluşle guldu: 
te ""'' Yard en garı ır ··ı b. d k 1 Bizim d .. kkA N h ce esr ı ki ben bu dükkanı son de- gı .. ız e çok itablar var .. istediğiniz -: .. u an u un gemisidir, 

.. o Va ~ren~ bulmuştum. şeylerden de belki vardır, bir defa ona dedı. Dunyada her ne varsa bir çift 
d61.... kitler bu d .. kkA T soralım. Vaktiniz varsa yarın gelemez bulunur .. 
~ -·'lllecu . u • an ophanede . . . s · . . eıı 

0 
ernı bulunduğu ku t . di mısınız? - ahı, usta Moız efendı, sız de ya-

(tesav:ada böyle camın 1? kaşa 'l k". - Gelirim.. nı Nuh aleyhüsselamdan aşağı değilsı- 1 
~Shtı iti llıukaddese) a _ır çk deds ı Kadın memnuniyetle başını sa11adı: niz. Kaç yaşındasınız, Allah aşkına?. 
diiı. asan h.-- , yanı mu a es . . . 1 . . .. b ~ıtarı ~ ~~' küçük, harab bir - Ben de Moiz cfendıye haber verı- Usta Moız efendı gulerek başını sal-
~ta ~?rı.ince hayret etmiştim. İlk rim. Burada sizi bekliyecek. Yalnız, ladı: 
~len bu ~~. hırdavatçı dükkanı zanne- çok rica ederim. Bizim ihtiyar usta - Eh, yetmişi geçtikten sonra biz de 
b·bJa.ı., kit Uk.kan eski resimler eski ki- biraz ağır işitir, hızlı konuşursunuz .. o 

1 

öbiir dünyaya giden Nuh un gemisine 
ı/t antik ab kablan gibi şeyİer satan size istediğinizi mutlaka bulur. bindik demektir. Yaşın manası ne ola? 

1tC1avatçacı., ~aha doğrusu bir antika Ertesi günü öğleden evvel ihtiyar dedi. 
fe llıırası:1 dukkanı idi. ustayı görmek üzere dükkandan çık- Sonra yerinden hayret edi1ecek bir 
~buıuruın ilk .. g~r?üğüm zaman bir tım. Kadın arkamdan hayretle bakı- çeviklikle kalktı. Bana: 

Sayfa ı ... 

1 •• ~ ·-: • • ~ • ,., • .. • • .:· -. - .'•. 'l'',(4 • .. . • ·' . ·.· . _..,. .•• !":-.~...ıı«~·J '.!" -:·~ ... ..... 

Baş, diş, nezle, grip, ~omatizma ve botun ağrılarmızı derhal 
keser. icabında gUnde Uç kaşe alınabilir. 

~ . . . . .. .' . 

Devlet Demiryolları ve Limanları işletmesi Umum idaresi ilanları ( 

Muhammen bedeli 4454 lira 24 kuruş olan 18 kalemden ibaret N. K. B. A. top
r~k. kabl~ direk kofresi, porselen izolatör, serfil ampul, manşon, deve bo' 'lU 

gıbı elektrik malzemesi 20/1/1938 perşembe günü saat 10.30 on buçukta Hayd<ır
paşa gar binası dahilinde1n komisyon tarnfından açık eksiltme usulilc satın , ı
nacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 334 lira 7 kuruşluk muvakkat teminat ve kamı 11n 

tayin ettiği vesaikle birlikte eksiltme günü saatine kadar komisyona müracd •
ları lazımdır. 

Bu işe aid prtnameler komisyonda parasız olarak dağıtılmaktadır. 

Grip, 
Nevralji, 

Haş ve Diş 

Artritizm, 
Ağrılan, 

Romatizma 

(87~V)I 

ı ________ ,_ıs_t_an_,h_u_ı __ B_e_ı_ed_i_y_e_si __ l_ıa_n_ıa_r_ı ______ __.I 
Keşif bedeli 1123 lira 63 kuruş olan tamir atölyesine alınacak elektrik tesisatı 

malzemesi açık eksiltmeye konulmuştur. Malzemenin listesile şartnamesi leva -

zırn müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 2490 No. lu kanunda yazılı vesika ve 

84 lira 27 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 7/1/938 cuma 

günü saat 14 de Daiıni Encümende bulunmalıdırlar. (B) (8601) 

~ ........................................... ._ 
Türk Hava ({urumu 

•• •• 

ÜçUncU k•tlde 11ılklncikAnun/1938 dedir. 

Büyük ikramiye: 45.000 Liradır ... 

Bundan baıka: 15.000, 1~.000, 10.000 
(20.000 ve ll'.000) liralık iki adet mükafat 

Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin 
iştirak eainiz ... 

Liralı!l ikramiyelerle 
vardır .. 
eden bu piyangoya 

CAFER Müshil Şekeri 
Tesiri kat't, içimi kolay 

en iyi müshil tekeridir. 
Bilumum eczanelerde bulunur. Posta kutusu 1255 

'an içen :nı?ı~den ~ya~e mera- yordu. .. .. - Antik~cı ~lduğu~uzu zannetmi-
kohıı eler gö ! ~rdım. Dükkanda hiç Yahudi kadınının yuzume konuşur- yorum, dedı. Zıra bu ışle meşgul olsa- İstanbul asliye altıncı bukok nıalık~me-
oıes. e l"aflal'üıunu_yordu. Pis ve gayet ken şübheli şübheli bakışından benim mz, yahud meraklısı olaydınız, sizi şim- sinden: Ticarethanemiz eskisi gibi kürk 

mantolarını 10 sene garanti ve es]tj llıde ~· hır iki kınk masanın herhangi beliilı bir adam olmamdan 

1 

diye kadar mutlaka tanımam lazım gc- Şehremini Ereğli mahallesi Masura soknk 
li ~Ü .uıde birkaç kırık dökük çekindiğini anlamıştım. Onun için san- lirdi. Mnlfım a, biz nşağı yukarı bir a- 20 sayılı evde oturan Fatma tarafından ay
~e l-'apııı!ı kı~b kabından, tahta üze- dıklar dolusu eşyayı bana göstermesini 1 sırdır bu işin içindeyiz. Bu işin ilmini 

1 
nl hanede otu~up arabacılık yapmak.ta iken 

~o~ese res~ hır iki boyalı kütübü mu- bile teklife lüzum görmemiştim. Ertesi hatmettık sayılırız. Antikacı değilsiniz,! halen lkametgnhı meçhul kocası Said aley-
l\~U. lnılcrinde:n ba k b. ·· ... 1k . . b•ttab· Moiz efendiyi e _, deg·il mi?.. 'bine lknme eylediği boşanma dav~ının ya-
ıt Ş a ır şey gunu ı 1şım 1 ı · 5 1 pılun muhnkemesi sonunda: Muddenleyh 

sesıea8anuı Üstün rarengiz dükkanında bulmak oldu. (Arkası var) Saidln karısı davo.cı Fatmaya bakmamo.sı 
bit ön~?n. Dük e bast~nuınla vurarak ve karısını çalışmaya icbar etmesi ve ken-
% :tu astı . ~anın dıb tarafında pis b dlslnln çalışmaması yüzilnden aralarrnda Çijk tşte bul ~dı. Benim gürültümüze- Resimli za ıta evlUlk hayatının çekilmez bir hale gelmcs1-
li h ltaPldan ~rt~ün arkasındaki kü- nl muclb olacak derecede şiddetli bir geçlm-
""'e asta}tı.11 ~tu başı gayet pis, gözle- hı·ka" yemı·zı"n si::llk husuli.ıne sebebiyet verdiği ve bLl ge-
•• , l' ~ çırk· çlmslzlikte kabahatin müdde:ıleyh Saldde 
nu

11
' ~!lf hır ın, ~pkuru, gayet es- olduğu dinlenen kimselerin ifade ve- şeha-

~:.~)tj kitli !ahudı karısı ellerini ö- haJ şekli oetlerlle sabit olup heyetçe de bunların ba-
lrıcıtıu. İlk bak rostelftsına silerek gö- rışamıyacaklarınn kanant tahassül eylemiş 
dil.! ~ VeYa bışta içerde yemek ye- Cavide, ölümüne sebcb olan zehir! na- bulunmasına blnnen T. K. M. 134/ 142/150 in-
N~U g0liiıu~y ulaşık yıkamaktan gel- sıl bulmuş, nasıl kullanmıştı? Bunun cc- el maddeleri hükümlerine tevfikan boşan-
:t•tt ~r' Otclu Etraf vabını verebilmek için 1 numaralı r~- ınalarınn, işbu keyfiyetin doğum kütüğüne 
han Ozlelitıi k ı kıpkırmızı simle 3 numaralı resmi mukayese cdi- yazılmnsına ve kabahaUı bulunan Saldln bir 

C etıe balq trpıştırarak yüzüme niz. Gördüğünli~ gibi kadın 1 numaralı sene müddetle başkası lle evıenememeslne 
n ayet k Yordu. resimde henilz tuvaletini yapmamıştır. ve l058 K. muhakeme masraflarının müd-

e isted'" 0 Yu bir Yah di . .1 Dudakları boyasızdır. 3 numaralı resimde H b d ıı:ri .... , u flVesı e bana er anyo an sonra saçınız c\ealeyhden tahs1line temyizi kabil olmak ü-
- 'h <>'4!ıı SOrd ise dudakları adamakıllı boyanmıştır. lli .... vıad:ı-.ıı .u: b llldi B zere 19(1/937 tarihinde karar verildiği ve 
go .... &: deci Tuvıııetını henüz yaptı~ı e r. uııa BU ŞEKLE GİRERSE tezneı llıi . un. Burasının sahibi- rnğmen ne ceblerinde, ne çantasıııdn, 11(\mın bir nüshası da mahkeme divanhane-

tst:' Sahibi? Yllll? ne de tuvalet bölmesinde kadının kull :ın- ome talik kılındığı cihetle işbu lllnın neşrl-
~0!8UJıu;? Ben bakarım .. bir şey mi dığı bu dudak boyo.sı bulunmamıştı. Ali, Briyantin Pertev ııin ferdasından itibaren 15 gün içinde tem-

l .c.v geceleyin bir yolunu bularak karısının ru- yizl dava edilmediği takdirde kanuni muıı.me-
g" et .. burad . :ıunu almış ve ono. nsonltın zehirlnl sür- onlan düzeltmeyi temin eder. lenin yapılacağı tebliğ yerinde olmak üzere 

ay vade ıle kefaletsiz olarak satmak; 
tadır. Anadoluda bulunan moşterll& 
riınizi ayni şeraitle kabul ediyonız.. 
Mahnıudpaşa, Knrkçn Han içerisi 

BE y K Q Telefonı 
21685 

21.Uz? Otdüın.. ant~ eski kitablar, resim- müştü Kapı kırılıncn, çantayı almış C4 m\n olunur. C996) 
_ :E: alıp satıyor musu- numaralı resim) ve işe bir intihar süsu ----------------------------------------------

ilnlik Vet .. eski vermek için, o beynz klığıdı içine tıkış-
tı<; <llar .. hen tŞeyler, her ne olursa.. tırmış. Sonradnn tekrar çantaya koyn-

.. 1 Oplanz, hem de sata- rım dllşllncesllc dudak boyasını ort:ı.dan 
......_ f> kaldırmıştı. Fakat. hüdl'ie umulmadık bir 

lel"inı. elti, nıad şckllde patlıık vermiş, herif de ruju yeri-' 
ll llıi var? anı .. Y lnız bu gördük- ne koyamamıştı. Çunku karısl'lın çnntnsı, 

~Var s·. Baş1rn yok mudur' ' doktomn kompartımanında kalmıştı <s 
~z? .. ··· ız ne gihı bir şey istl;or-1 nuınarnlı resim> Onun için de pek çabuk 

Ben §Öyle .. 1 fol:!1sı meydana. çıktı ve adfılctın eli ya-
n1es"'l ki kasma yapıştı. "' a es Bizansa aid 

ıL------------------------------
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d · Sarayında 3.J 
iı\J ıı Bir 

. Haremağasının Hatıralar• 
Y uaıı : Ziya Şakir 

Abdülhamid hususi tabibi Mavroyaninin telkini ile, evvela kuvvetlenmeğe 
heves etn:işti. Dairesinin alt kabndaki odalardan birini küçük bir jimnastikhane 
}· aphrmı:-, buraya LaLcalar, gülleler, muhtelif spor vasıtaları getirmiş, kısa 

bir z 1n:an~a bu ılarla o , nayacak ka..Jar maharet göstermişti 

.f~~~ s o -
Gene o derd: Atletiznı 

Bu hususta glJsterdiğimiz soğukkanlılık bH' 
centilmene lazım olan cinsten olmasa gereJ 

. Abdü~hamidin bu evh~ını .çok ıyi eli ile tutuyor .. gergin kolunu bükrne- ı şük, ve hafif kıvırcık uzunca bıyık. 
b~~e~ ha~ı~edar usta ; kendı ~zer~~~ en den o san~alyeyi başının üstüne kadar Çehresine göre, biraz fazlaca tebarüz 
kuçuk ?ır ı:. b~.rak~adan vazıy:tını ı~a- I kaldırabilıyordu. 

1 
eden büyücek kulaklar. Eller, narin ve 

re et.m~ş; buyuk hır muvaffakıyet go:.- Kollarının. b~ kuvveti, ona başka bir 1 kuru. Üzerlerinde hafif lekeler. Ayak
te~m. şt~. . .. .. .. .. n~erak ~ernuştı: Kılıç kullanmak ... Ab- lan, bir kadın ayağı kadar küçük ve 

Ikıncı hazınedar (Zulfet), uçuncu dulhamıd, bunun üzerine, eskrim ta- 1 d İ t Abd-Ih ·d· ı·k 
h · d (M 1 k) h · d 1 d · unl · · ar. ş e, u arnı ın genç ı 

(Ga7:~nl e a)r (F le e) · . ' . adzıkn.e ar arl lan k afin kg.etirtmış, az çok bu işde de halinin tasviri... BunJara; gür, kalın, 
u şen , u ya ısının e ı saray ı ar muva a ıyet göstermişti. l ta ·· ı h kk" b" d .

1
• 

d h .. k. · t h bbet ' · B. 1 nnan, mu r a ım ır ses e ı ave a, un arın emnıye ve mu a mı ıraz sonra yüzme öğrenmeye me- d · ta · t • 
1 ıb . . k . . ' e ersenız, svır arnamıanmış o ur. 

ce etrnışlerdı. ra etmıştL Ve yavaş yavaş bunu da t •• • • • • • • 
cAünkar kalfası ) tesmiye olunan ve ög·renmişti İlk d f 1 k· T b 1 Abduıhamıd efendının ahlak ve a- .~ 

1 · e a 0 ara · ara va- d tl · d t ba - t · ı · O 1 h M tek la b- -k •~ ,ı.,.. k · .. IJI"' Abdülhamidin hususi hizmetine baknn ca, yalısının önündeki rnahdud sah~da e e:-ı e e ruz e mış ı. srnan ı a- em eıımızae yapı n en uyu cıtııc;•• zm ·~· e etinden bir hcınrcı: P 

saraylıların en başında (Sırncemal ! ) üzerken, yavaş yavaş uzaklara kadar nedanma mens~b olan şeh~de ve sul- - Bcılkcın oyunları 
kalfa) geHr... Abdülhamidin çocuk r..çılmıya baş lamıştı. o zaman, yüzme tanl:rın en _barız vasıfları'.. (ısra~ ve.~- B:yoğ!lu Halkevi..ırin tertib etmekte {diyetinden derniyeyim ama mahiyeti' 
yaşındanberi adeta dadıhğını ifa etmiş : yerini değ"ştirmişti. Deniz mevsimle- f~he.' ) oldug~ h~l~e, Abdulhamıd ~ıl.a- oldugu Cros - Co:ıt:_Y'lerin ikincisi pa- den bihabe~dir. . . ~ 
olan bu . emekd~~ kalfa; hünkarın ~n 1 r~~de, her sabah bahriye nezaretinden / kıs ıktısad .. " e tı~arete heves .e~ıştL zar ~~hı Kadıkoyu~de ~apıJdı. ~.yretler~~ rne~leketımızde atl ıJ 
çok ~~yet ve ıtımadını k~zanmış hır gonderilen bir istimbot ile (Kızkulesi) :S~. da, şoyle bır sebebden ılen gel- Gönul, ya.pıldı .ke.lııne~ınd:n .. ~~vel mın ı~~esını te~ın eden ~ukandS ~ 
~ahsıyettı. Sırrıcemal kalfa ıle onun re· ne gider, orada deniz~ atlıyarak saat- mıştı . ,k~labalık b:X- seyırcı kutlesı onunde ret ettıgım bu bırkaç genem yaşl ~ 
f!kleri ve gene Abdülhamidin. e~ekda.r-ılerc: yüzerdi. 1 Abdülh~i~ ~ir gü~ ava çıkarken, dıye y~zma~ ne kadar istiyor. Dalgın- başlarını almağa b~şladıklan, hat~ I 
brı olan (Mahıenver), (Dılruba-Dıl- Yuzme merakını, ata binmek, araba Maslak koşkunun Bogaza karşı olan hkla boyle dıyecek ols~k bunu her hal· ~ıklan zamanlar bıle bu gayretle?~ 
berya;) k.alfa.lar, ı:ıünhasıran hünkarın k~1lanmak, ve ava gitmek hevesleri ta- sathı mailinde yeni açılan bir kireç o- , de başka memleketıerın Cros - ~ontry ~uran ve parlata.? aşk~ artık • bıSer 
hususı daıresınde ıkamet ederler ve sa· .kıb etmi?ti. Fakat bunların içinde 0 _ cağı nazan dikkatini celbetmişti. Der- yazılarını okurken husule gelmış olan Kalmadıklarını gormek ıstersenız 
dece onun hizmeti ile meşgul olurlar- ııun en çok hoşuna giden şey, av J>C§in- 1 hal orada çalı.şan ustalann yanına gi- bir alışkanlığa vermek lazım. oğlu Halkevt ô-os'~annı ?atı:layı.J11~ 
dı. de gezmekti. Bunun için de, çok zaman derek tahkikata girişmişti. ı Beyoğlu Halkevinin bu ikinci Cros'u G~en sene ~tle!ı~m aJanJıgınırı ol 

Bunlar da, Abdülhamidin menfa ve (Maslak) köşkünde ikamet ederdi. Bir Ermeni usta; 0 aralık istanbulun nu seyredenler, ancak tesadüfen yol- l~dıgı ~ş faalıyet:n~ bu sene Be)' 
mahbes hayatına iştirak etmişlerdi. En ço~ ~vlandığı yerler, Istranca or- kireç ihtiyacından, ve bu işin mühim 1 da~ g~e~ler olmuştu~ .. Memlekette. ~t· Halkevı devam ~ttınyor. e 
(Sırrıcemal kalfa), tam yetmiş dört ya- manJan ıdı. Ekseriya kış günlerinde , bir kar bıra1ttığından bahsederek Ab- letızm oluyor, can çekışıyor demek ıçın ~u hareketlerm, sırf, ı:ıe~lekett 
smda oldugu~ halde (Selanik) de vefat yanına birkaç kış· i alır bu ormana gi_ll du"lham"de b" t k h bJ .. bu intıba zannederim ki kafi gelecek- retı durmakta olan atletızmı yerleŞ_~ 
. • . • ı ır a ım esa ar gostcr- . k ·ı ld v • 111'" 
etmişti. B~ eme.kdar kalfas1"! kayb:.t- der?ı. Orada, birkaç gün büyük avlar mişti. Bunlara karşı büyük bir aiaka tır. . me gayesı e yapı ıgına emın o 11 
rnek, Abdulhamıde çok acı bı.r teessur peşınde koşar, çobanlann mandraların- hasıl eden genç şehzade derhal kara- Fakat bır de bu yanşa iştirak eden- la berabe~, !~~a~bulda bu spo~n. 
vermişti Mahbus bulunduğu Alatini da, oduncuların fakir kulübelerinde 1 nnı vermiş: ' ilerin teşkil ettikleri bir kalabalık vardı hak~ında ıyı wnıdler bes~.emek ıçıtı 
köşkünün muhafızlarına rica ederek o- ) atıp kalkmaktan çekinmezdi. B . . b d ki bu hakikat bizim gibi bedbin!er;n j B.esım olm~k~ akm.tıya kurek çekeri~ 
nun cenazesini iyi bir surette kaldııt- Bu avcılık hayatı, ona büsbütün kuv- D ~t~ı, Ven Ee yapa.nmt. k .. k 1vüreklerine sogu· k su serpiyor. bı bu samımı faalıyete şaşmama~ t' 

.... _ . . . emışL .. e o rmenı us avı oş·e" d b .. t'. t ··b 1 ···kar 
mış· ordu muşuru Hayn paşa merhu- vet vermıştı. Artık o cılız ve çelimsiz - . . . •.. j B'· ı·· b l 1 b b t kd" e onun u un ecru e erını ın 

' . . . . . . . çagırarak vazıyetı bır daha muzakere u un un ar a era er a ır ve e- mek lazımdır 
mun kızının yanına defnettırmıştı. çocuk ortadan sılınmış; onun yenne or- tt'k . ~etlerimizi sakhyamıyacağız: , ·. . 

Abdülhamid Selanig· e giderken ken- ta çapta, tamamile zinde çevik ve atıl- e ı ten sonra. ö . . . . Ne kadar nıkbın olursak olalırll• 
l ' ' p k·ı· b . b d . . tedenbcrı takdır edıytn·uz· zıra . 1 b- ı . "k a· . 1 ..,, dic;in şu kadınlar refak t ım· f· gan bir delikanlı gelmişti. - c a a.. u ışe, en e gırışece- . . ' . 'pş er oy e gıttı ce en ışesız o aw 

1 ~ Müşfika kadınef~ : . ış ı. Abdülhamidin o tarihteki hali şöy- ğim. Yeni ocaktan bul. Sermayeyi ben meml~~e~tc atletızmı yaşatan sırf bır· cağız. Bu endişelerimizi n de bilhr 
n ı, • · ı M f t• k · ed · ı kaç kışının bu spora olan aşkıdır rtm kt 1d • b ·· 1 d b 1.ı1 2 _ Naciye kad•nefendi lece tasvir edilebilir: vereyım, ça ış. en aa ı ta sım enz. . .. .. . : a a a o ugu U(!un er e 8 J 

. . . n· ·ık d f l k . ti t h Esef edıyoruz· çunku bır tcrkıb ol- k d IAk d k l b '] •. t . e" 3 - İkinci hazinedar Zülfet t Kısadan ziyade uzuna vakın orta ıye, ı e a o ara • ış ve care a- . . . ' . ' . . . . a ar a ay a a ı mem :emın 
usa, • J t . · t· ımak !Çın ana gıbı kudretlı hır kehmevı - kk ı lıkl b" t"l 1 5~ 4 - Hazinedar Gülşen usta bir boy. Geniş omuzlar üzerinde biraz ya ına gırmış ı. • • ~ : 1 sogu an ı ar, ır cen ı mene • 

5 - Ha;inedar Fulya uria ' büyücek görünen bir ba~ Düz k'aşları- Birkaç ay sonra, bu is oldukça iyi bir ı y~nına .ala~ bu spo~a .~~la dnyık oldugu olan cinsten olmasa oerek. 
6 - Hünkar cariyesı,· Sımcemal nın üzerinde hafif çıkınt;İı bir alın Si- kar bırakmıştı. Abdülhamid, bu vazi- e emm.ıye ıl v:~e b~loy be ursun, spor-ı Fiinrzan Tekil 

1 · cu geçmen erımız ı e unun mevcu- F b h ti t· k ptıtfl kalfa ) nha yakın, parlak, müessir koyu ela yetten hoşlanmışb ve ocakların daha ~.. _ .. .. ener a çe a e ızm a 
7- Hünk~r cariyesi iken şeh ad renkte, ne büyük ve ne kilçük gözler.! fazJa randıman verebilmesi için on lan 

1
. . 

1 1
: 400 

4oO ~- .. -... .... ........, • • 

Abid efendiye dadılık' vazi;esi~ Osmanlı hanedanının hususiyetini gös-ı bizzat tedkik ederek bir takım ıslahat ngt tere Jg maçlarJnln n ~ticeleri 
ne nakledilen (Mahıenver) kal- teren büyücek, kemerli, hafifce sağa yaptırmıştı. 
fa, doğru eğri bir burun. Kalın ve etli du- O esnada Abdülhamidde başka tica- İngiltere lig maçlarının ikinci dev- çok sür'atli başlamış ve on birinci ti 

rcsı çok har&retli b:r şekilde devam et· kikada Sunderland ilk golü yapmıŞtıf· 
mektedir. Lig'e dahıl takımıar yirmi Beş dakika sonra Midelsbrug .,eıf 

8 - (Dilriiba - Dilberyar) kalfa. daklarının üstünde, saçları gibi koyu retlere atılmak hevesi de uyanmıştı. 
9 - Hünkar cariyelerinden (Dilbes- kı.mıral ~nkte uçlan aşağı doğru dil- (Arkası var) 

te) kalfa, 

1 O - G<:>nc hünkar cariyelerinden, r 
(Çeşmipeykan) kalfa. Bir Doktorun .. .,_-:-''! RADVQ] 

iıçimcü maçlarını yapmışlardır. ı berlik sayısını yapmıştır. İkinci de~ 
Arse~l'. 2 - Eve~ton: 1 nin dördüncü dakikasında Sunderl el 

Oyun her ıkı takım içın de çok he-ı :kinci ~olü yapmıştır. Sunderıand t/ 
yecanlı olmuştur. Oyunun ilk golünü birinci, Midelsbrug on ikinci vaziyet 
Arsenal merkez muhacimi uzaktan çek- dir. Fakat; bunların hepsi de, Yıldız sa- Gün ıu··k 

rayında hayatları naz ve naim içinde Bugünkü program liği kuvvetli bir şütle yapmıştır. w 1 h t 4 M •-r: s 
geçen, ev işleıi namına hiçbir şey bil- 1 Notl•rınden (*) 
miyen saraylılardan oldukları için, orta '•----------------. 

. o ver ap on: - ancs"' . 
G İklnclkinan 938 Perşembe l 7 yaşında olan yenı merkez muha- . . . <11.f 

hizmetlerini bir türlü becerememişler- Safra lıesesi 
di. Bunun üzerine, orta işlerine bakmak Taşları 

cim Arsenalin 19 38 senesindckı' ı" lk sa- Lıg şampıyonu Mancster ılk sar( 
IS TAN BUL fi 

ötıe •etrfyatı: yısını kendi sahaları olan Hay Böride penaltıdan yemiştir. 26 dakika .so~ 
Yapmıştır. Bu sayıdan sonra Arsenalın yun 1-1 berabere olmuştur. İkıncı go_" 

için şu saraylılar getirtilmişti: 
Kamuran, Dildade, Rengimelek, Se

her, Nergis Nihal, Leman, Şaziye. İşte, 
rukarıdanberi ismini saydığımız bu ka
dınlar, vefatına kadar Abdülhamide re- 1 

fakat etmişlerdi. 

* Abdülhamid, hayatında üç büyiik is-
tfüale göstermişti: j 

Birincisi - Tamamile sönük, sessiz, 
sakin, ekseriya münzevi ve hareketsiz 
geçen, çocukluk devri. ! 

İkincisi - Birdenbire inkişaf eden 
ve değişen, gençlik devri. 

Bu devirde, Abdülhamide birdenbire 
bir hayat ve hareket gelmişti. Huyu, 
ah1akı, seciyesi çarçabuk değişivermiş-! 
tL 1 

Hususi tabibi Mavroyaninin telkini 
ile, evvela kuvvetlenmiye heves etmiş- ' 
1i. Daiıesinin alt katındaki odalardan 1 

Lirini küçük bir jimnastikhane yaptır-1 
mış; bura.}'a barfiks, paralel, tavandan 
rc;.mn halkalar, gülleler getirtmişti. Ve I 
az zamanda da bunlarla oynıyacak ka-

'lI' maharet göstermişti. 
Gene Mavroyaninin telkini ile her 

;abah kal':ar kalkmaz ılık su ile banyo 

12.30: Pllkla Tftrt masfkisf, 12.50: ınn- M tll'ır 
dls. 13.05: Plakla Tur-k aıusl"'ft' 13.30·. Muh- hücumları daha zivade kuvvetlenmiş- gene ancster yapmışsa da oy ,, 

Bazı kimselerde, bllha.Ma yağlı ve f)şman ......,,. J 1 d - ·· l · ?Jııtl~ 
olanlarda, çok yiyenlerde ve yürümeyip tellt plAt neşriyatı. tir. 36 ncı dakikada sağ iç ikinci golü son ~rına ogru uç go yernıştir. trJ 
de dalma oturan Teyahud yorulmıynn ı Altpm aqrlyatı: yaparak Arsenalin zaferini sağlama ter lıgd.e on .. do~uu~ncu, .Wolve:haP 
kimselerde 'riicudfin natamam lhtıraka- 18.30: Çocuk tiyatrosu (Tlltil ve Mitil gece bağlamıştır. takımı ıse dorduncu vazıyettedır. 
tından mütevellld bir takım tez!lhfırat 

1 
sarayında). 19: Nezihe ve arkadaştan tara-ı İkinci devrenin 1 7 nci dakikasında Aston Villa: 1 - Westham: 1 _

1 
görülür ki onların birisi de safra taşlan fıudan Türk muslk:ist. 19.30: Spor milsahabe- Everton takımı sağ içi mükemmel bir Bu müsabaka ikinci lig takımiatllY 
veyahud böbrek taşlandır. leri: Eşref Şefik. 19.55: Borsa haberleri. :o: şütle yegane sayılarını yapmağa mu- tn hararetli oyunu idi. İki takun ,ti. 
Saten taşları bu gibi kimselerde blrdDn- Cemal Kfunll ve arkadaşları tarafından Türk vaffak olmuştur. Arsenal bu vaziyetten ~ dak" b"" ilk .. d 

1 
d of/; 

bire tflm saıı. tar<ıt knbtırf!a kernflrlt>Pj:ıfn musikisi ve halk §a?'kılan. 20.30: Hava rapo- .. .. . _ .ın ı uy ınuca e e sonun a / 
bittiği no!ttada mldeve dot?ru ıntı~ar eden • 20.33• ö R •ft-f d be _ sonra uç muhım fırsat yakaJamı~sa aa berabere bitmiştir. Aston Villa ligde .ı1 

ru. . mer ıza ~ .. ın an ara a soy- E t k 1 .. h "k 1.d 1 1 e'' 
ş1c!detıı bir vl!Ca ile ba~Jar. Bu sancı has- ıev. 20.45 : Fasıl n.z heyeti. Okuyanlar: Kü- .ver on a ecısı arı u a e rnrtarış ar başta Westharn ise yedinci va~i)' 
tayı kıvran~ırır. Çok bıılantJ. b::tzan da çlik Safiye, İbrahim, Ali; kanun Muammer, yapmıştır. Arsenal ligde ikinci vaziyet- idL 
kay yaııar. Ağnnın şidd,.tl o kadar çok- tecr 
tur ki hastava morfin vevahud pantapon 1 klarnet Hamdi, tambur Sa!Ahaddin, ut Cev- ır. Kral kupasımn üçüncü turU 
glbf müsekkin ıılrfn~alar yapılmadan det Koun, teman Cevdet. 21.15: Bedriye Tü- Brentford: l - Bolton Wnndrerz· l S k" t d "b t 1 Kral h'lJl. - k · e ız ur an ı are o an ~ 
rahat etmesine lmkA.n yoktur. zun: Şan~ or estra refatatue. 2u 5: Orkes- Lig lideri olan Brent.ford kısa pas- sı maçlarının üçüncü turu bu haftl 
Safra tası krlz1nln meydana. gelmesi tra. 22.15. Ajans haberleri. 22.30: Pllıkla so- larla kuvvetli hücumlar sayesinde has- takım arasında yapılacaktır. Bu ıs~ 
safra kesesi'lde blrnıı:,.n tasların safra vo- lolar, opera ve operet parçaları. 22.SC: Son mını birdenbire :ıorlarnag·a başlamış-

1 
d b" . . .k. . ··çiifl" 

llle barsa~a dÜ$1T'esl için tabiat tarafın- haberler ve ertesi günün programı. ar arasın a ırıncı, ı ıncı ve tl ' 
dan yaoılan bir nevt hicrettir. Maalesef tır. lig takımları vardır. Bu maçları~ I 
bu hicret eksrrtva menfi netice verir ve f iırnıclkinun m Perşembe On birinci dakikada Brentford mer- mühimmi Arsenal-Bolton ile birin''/ 
taş kriz ge<.'tlktPn sorıra veyahud tı>krar A N I A R A kez muhacimleri vac;ıtasile ilk golü lideri Brentford, ikinci lig sonurıc.., 
safra kes,.oı•nP dfi .. tük;;eu sonra krlzin hl- ır 
tamlle neticelenir. ötıe Defriyatı: yapmıştır. Bolton t knnmın sağ açığı Fulham ile Chelsea - Everton ile;J 
Safra kesesi taıı krlz!erl mide filSt>rl 1 12.30: Muhtelit plak neşr:lya.tı. 12.50: PlA.t: üç dakika sonra bc.ı..ıberliği temine mu· rinci lig şampiyonu Mancster - üçıJ t 
Ue veyahud ınldPden sonra ~elen on fü Türk muslklsl ve halk şarkılan. 13.15: Dahl- vaffak olmuşlur. ligde altıncı olan Millwall ile, AS-/. 
parmak bars~~ının karha sile teshfsl de 1 U ve hartcl haberler. Doksan dak k<tlık mücadeleye rağ- Villa - Normich ile Kral kupası ~~- .t 
karışır. Bunun '!cin elimizde en iyi bir va- b k }d · S d 1 d ·· ·· - l' d d"" dı.Jtl'. 
sıta vardır. 0 dn röntgen muayeneo:Idlr. Akp.m nqrJ;ratı: men oyun u e e sona ermıştir. un er an - uçuncu ıg e or rO~ 
Röntgen mu:ıvenesne ~erhnl t~hls ko- 1 18.30: Muhtelif plak: ne~rlyab. 19: Türk Brentford 30 p I\ mı a ligde en başta- olan Watford ile yapılacak oyunl~ 
nulnr ve ted1 :iye başlanır. muslldsi ve halk §:t.rkıları (Makbule Çakar dır. Yunan'ılar Rıpid takımın• 
Safra kesesi t eı:ı~n tedavisinden ya- ve arkadaşları>. 19.30: Saat A.,Jan ve arabca Sundcrland.: 2 - Midelsbrug: 1 ' ' 
nn bahseder\... 

1 1

neşr1yat. 19.45: Tilrk musikisi ve halt şarkı- Kral kupa~ 2 - o galir geldiler 
lan <Servet Adnan Te arkadaşları). 20.15: \ ::t'"lan Ahdülharn"d, bu jimnastik alet- c•> Bn notları t es.ip sakla:rını-ı, yııh rt 

\ .r·n·n sıyesinde. birdenbire umulmı-1 bir albüme yanı~ np kol"hiTon :rapınıı. 
,., n~ l·aıfar kuvvet ~esbetmişti. Artık Sıkınt1 um:ınmn:b bu notlar bir doktıır 

Meteoroloji mevzuunda konll§Dla: Tevtık mının meşbu u u ve Mide!s- Atina, 5 (Hususi) - Avusturys. / 
Gökmen. 20.30: Plakla dans musfklsl. 21 : A- brug klübüniın. ç pid takıınına 4-1 mağlub olan ~ı.lıı 
Jans haberleri. 21.15: Stiidyo salon orkestrasıı. nin ölümü dC\lavı 1E' ikı takım maçtan milli takımı dün yaptığı ikinci fil' 

tabi h" d duran bir sandalyeyi bir tek , _r_ib_i_ım_d_•_d_ın_n_a_1e_t_Lte_b_n_ir_. ____ _ 
21.55: Yannkl program Ye lstıkw marşı. iki dakika ayakta durmuşlardır. Oyun 2-0 galib gelmiştir. 
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Gele11 -k • .
1 lı · evra gcrı ven me.z. 

Canlardan mes'uliyet alınmaz. 
evap için mE>ktublara 10 kuruşluk 
,. Pul ılavesi Iazımöır. 

1 
...................... , 
Po.~ta kutusu : 741 İstanbul 
Tc.>lgraf : Son Posta 
Telef on : 20203 

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

Altına tahvili kabil Serbest dövizler . 
Diğer dövizler ve Borçlu kliring baki-

yeleri . • • • • • • • • • • • 

Hazine Tahvilleri ı 
Deruhte edL evrakı nakdiye kıJ'flhıt. 
Kanunun 6 ve 8 inci maddelerine tev
fikan hazine tarafmdan vaki tediyat . 

~n~Jat Cüzdanı : 

23.657.729.75 

1

158.748.563,-

14.072.062,--
HAZİNE BONOLARI 
TİCARİ SENEDAT . 

. . . l 
• • • • • • 51.540.780,66 -------r 
• • • -.-

Esham v• T ahvilıit Cüzdanı ı 

(Deruhde edilen evrakı nakdi
A - (yenin karşılığı Esham ve Tah

(vill.t (itibari kıymetle) • 
B - Serbest esham ve tahvilat . . 

Avanslar: 
Altın ve Döviz üzerine • • • • • 
Tahvilat üzerine • • • • • • • • 

Hiuedarlar • • • 
Muhtelif , • • • 

, . . . . 
• • • • • 

' 

-

39.093.116,02 
5.258.858,22 

1 
68.561,07 

___!J.859.831,24 

Yekiln 

Lira 

36.865.Sl 1, 71 

2.594.292.53 

32. 792.567,99 

144.676.501,-

51.540.780,68 

44.351.974,24 

8.928.392,31 
4.500.000, -

16.158.337,69 

342.408,458,13 

ttı··tl.is 
u Uşak şayak fabrikası Türk Anonim şirketi iflas idaresinden: 

___ , ____________________ .... 
1 LAN 

ı 
l(ı :- Açık artırmaya konulan şeyin cinsi: Uşakta bahçeler arasında kain ma -
tr\i~lh~dud 8000 sekiz bin metre murabbaı arsa üzerinde 4000 dört bin metre 
Şa bı ınşaatı havi eski (Hacı Gcdık) fabrikası şimdiki adıyla (Uşak 
bi Yak fabrikası) Türk anonim şirketi, şayak, çülaki ve halı iplikleri fabrikası 
b/ Yıl Inilddetle icare verilcceğındcn 27 birinci kanun 937 tarihinden itibaren 

ray lll"dd 
2 u etle açık artırmaya konmuştur. 

1 - Fabrikada mevcud makine, ali.t ve edevatının başlıcaları şunlardır: 
~ adet 150 beygir kuvvetinde l:>•ıhar makinesi, çift silindirli, 1 adet buhar ka -
Çar~ 1 adet elektrik tesisatı tamamen mcvcud, 1 adet toz çarhı, 1 adet şeytan 
ade ı, 3 adet çelik tarak, 1 :ıde~ dö•·t bobinli 120 fitilli ince iplik için !arak, 3 
€el t 'I'arak kırkşr fitilli, 2 adet 300 iğli seyyar vargel, 1 adet 260 iğli seyyar var
he; 1 

adet 200 iğli seyyar el vargeli, 2 adet Çözgü dolabı, 3 adet son sistem şön
dok dokuma makinesi dokuz mekikli, 1 adet İngiliz jakarı dokuma makinesi 
İrıgı~~ l'llekikli, 1 ndet İngiliz j:ı!mrlı batanya makinesi dokuz mekikli, 8 adet 
Tıcrrı ız dokuma makinesi tek rnlk;kli, 6 adet Avusturya tek mekik ince kumaş ve 
ç;ı 1Uklu dokuma makinesi, 1 ade~ Ütü makinesi, l ti.det Makas. 1 adet Hav ve fır-
1 ~ «det Link, 1 adet yıkama, 1 adet süzgeç, 1 adet battaniye havı için şardon, 

A. et Denurhane bütün techiz.atilc, Bir adet marangozhane bütün techizatile. 
l'ı Ydrıca müdür odası, katib ve bekçilere mahsus odalar, yapak ve şayak ıiepola

' o Un 
3 Ve kömür depolar:111 havidir. 

r~ ; 6 Met İnce kumaş doku•na tezgahlan hariç olmak üzere ayda 6000 met-
4 Yak çıkarabilecek kabiliyettedir. 

Yak - Fitiller dokumalara kafi iplikten fazla olarak ayda tahminen 1000 liraya 

5 ın hah levazımı nesciyesi imal eder. 
6 - Bir yıllık icar bedeli m11hamnıenf 12000, on iki bin liradır. 

lurıa; .r~brıkanın karına rjd ~rtname tTşakta Pekmez{~.•ı.nd~ 3 numarada bu
tılir ıflas ıdaresinden bedclsi7. olarak alınır. Talcb vukuunda dışanya gönde-

• 
7 - A. tıii sa çık artırma ve ihale 27 ;kincikarıun 938 tarihine müsadif perşembe gü-

ı;nde at 14 de Uşakta Pekmez b:l:-ıında 3 numarada bulunan iflas idaresi merke-
8 Yapılacaktır. 9: :Fabrikanın bır yıllık icarı nçık artırma suretile yapılacaktır. 
ıo Muvakkat teminat akças• 900. dokuz yüz liradır. 
ıı:: BilCırnum vergi ve ~sum müstecire aiddir. 

o)Uıı Daha fazla rnaiumat <!lm:ık. için iflas idaresine müracaat olunması ilan 
Ur. 8748 

...._____----~~~------~~~~~~~---~~---.... ~------,ı os.\1A LI BANı<ASl 
'I'UnK ANONİM ŞİRKET] 

TEsts T AR1HI : 1863 

~rn:ıayesı: ıo,000,000 İnillb llrUJ 

p 'l'ürkiyenin başlıca şehirlerile 
arıs M . M ' ı arsılya, Nıs, Londra ve 

t ançester'de, Mısır Kıbrıs Irak ran . . . ' . - . 
S • Filıstın ve Yunanistan'da 

Ubel · S . erı, ugosla'lfya, P.omanya . 
.. urıye ve Y~nanistcında Filyalleri 
vardır. 

Polatlı Sulh Hukuk Mahkemesinden: 
Ayaşın Yeregömü köyünden Derviş oğ

lu Şükrü vekili Polatlıda avukat Tahsin 
Gökçenin Polatlının Güreş köyünden Se
yid oğlu Seyid kansı Kerime ve arkadaş
lan aleyhine açtığı Kara Akmed köyü hu
dudu dahilinde Tülkeri çiftliğindeki em
lak ve arazinin hissedarlar arasında tak
.,ımi imkanı bulunamadığından bahsile 
şuyuun izalesi hakkındaki davanın icra 
kılınmakta olan muhakeme sırasında: 

DOYÇE ORIENT BANK 
Dresdner Bank Şubat 

Merkezi: Berlin 

Tiirkiyedelıı ıubelmı 

Galata - İstanbul - İzmir 
Deposu: İst. Tütün Gümrüğü 

1 * Hn türlii ban!ıa iıi * --

;. 

P A Si F 

!krmaye • • 
ihtiyat Akçesi 

• • • 
• • • 

Adi ve fevkallde 
Husust . . . • 

• • • . . . 
• • • • 
• • • • 

• • • • • . . . . " 
T~davüld~ki Banlınotlar' 

Deruhde edilen evrakı nakdlye 
Kanunun 6 ve 8 inci madde1crine tev
fikan hazine tarafından vaki tediyat . 

Deruhde edi. evrakı nakd1ye bakiy~. 
Karşılığı· tamamen ıJtın olarak ilave
ten tedavüle vazedilen . . . · · 
Reeskont mukabili fllveten ted. vazd. 

Türk Lirası Mevduatu 
Döviz Taahhüdatı: 

Altına tahvili kabil dövtz.ler • • • • 
Diğer dövizler ve alacaklı kllrfng ba· 
kiyelert . • • • • • • • • • • • 

Muhtelil ı 

2 Mart 1933 tarihinden itibaren: 
Iskonto haddi o/o Si Altın üzerine 

1 

1 

1 

Lira 

. t 

15.000.000,-

2.105.172,40 
4.516.007,70 6.621.180,10 

158.748.563,-

14.072.062,-

144.676.501,-

19.000.000,-
13.000.000,- 176.676.501,-

17. 793.289,28 

... 

1.799,23 
24.464.225,72 24. 466.024,95 

101.851.462,80 

. 

. 
YekUn 

. 
342.408.458,13 ··--===- -

avanı o/o 4i 

1 inhisarlar U. Müdürliiğ-ünden: ._ __________ _. 
1 - 246 adet torba muşamba Malatya Başmüdürlüğünde cAhırkapı deposunda 

nümune~i vardır.> 
:l - Hurda inşaat malzemesi, Toptaşı Bakımevinde. 

Cinsi yukarıda yazılı eşya 14/1/938 tarihine raslıyan Cuma günü saat 10 da 
pazarlıkla satılacaktır. İsteklilerin mal ve nümuneyi mahallinde görebilecekleri 
ve pazarlık için de muayyen gün ve saatte % 15 teminat paralariylb birlikte Ka-

bataşta Levazım ve Mübayaat Şubesindeki Satış Komisyonuna gelmeleri ilfm. 
olunur. c8630> 

-:-

biri 

Her \Urlu banka muameleleri 
yapar. 

Dava olunanlardan Kerimenin tebligata 
salih ikametgahı 1:1ilinmediği ve ilanen 
vapılan tebligat neticesinde mezbure 
mahkemeye müracaat etmediği gibi ika -
mctgfıhını da bildirmediği cihetle 9/2/938 
tarihine muallak olan muhakemesinden 
dolayı hakkında ilanen gıyab karan teb
liğine ve muayyen günde de gelmediği 
akdirde hukuk usulü muhakemeleri ka
ıununun 563 üncü maddesinin tatbikına 

TÜRKiYE 
CUMHU RİYETi 

21Rl1AT.BANKASI 
~--••••••••••.; ı karar ve>rildiği ilan olunur. 7/12/937 



16 Sayfa SON POSTA lkincikinun ~ 

Hastalık, ölüm ve pislik getiren fareler ŞAYAN·I HAYRET r Kmkhk, esnemek ve rahavet 1 

e r 
Macun ve buğday şclrlinde olup büy 1k ve küçük 

her nevi fareleri, sıçanları derhal öldürür. T ec:iri 
kat'idir. F arcler kokmaz. 
Buğday nevilerini serpmelidir. Macun -0lanla'"ını 

yağlı bir ekmeğe ve herhangi bir gıdaya sürerek 
farelerin bulunduğu yerlere koymalıdır. Kutusu 25, 
ikisi bir arada 30 kuruştur. 

ADEMi iK ~ i 
ve BELGEVŞEKLİÖİ -E KARŞI 

ORM i 
Tabletleri. Her ecza.nede arayınız. (Poıta kutusu ) 12~5 

Galata İstanbul 

EN HOŞ VE TAZE MEYVALA· 

. RIN USARELERINDEN iSTiHSAL 

EDILMJŞ T ABll BiR MEYV A TU

ZUDUR. Emıalıiz bir fen harikası 

olduiundan tamamen taklid edile

bilmeıi ınümkün değildir. Hazım· 

11zlığı, mide yanmalarını, ek,ilikle

rini ve muannid inkıbazları giderir. 

Ağız kolcu!unu izale eder. Umumi 
hayatın intizamaızlıklarını en emin 

surette ıılah ve inıana hayat ve 

canlılık bahteder. 

INGILIZ KANZUK ECZANESi 

BEYOGLU - IST ANBUL 

TAKLiTLERi 
F emil ve Bağlanna gösterilen rağbet ve hücumdan piyasada 

Kat'iyyen mal kalmamıştır. 

F E L 
Y cniden piyasaya ye · i~tirilmiştir. 

Safiler ise bir hafta sonra hizmetinize hazırdır. 
Piyasaya taklid ve çürük Femil bağları çıkarılmıştır. Dikkatiniz 

ve Femil mar!-.asını ısrarla istemeniz menfaatiniz icabıdır. 
Femll Laboratuvar1 

BiR TEN 
" Makiyajh ,, 

görünmeksizin 

HAVALANDIRIL
MIŞ YENi PUDRA 

CILDDE HEMEN GORONMEZ 
Makiyajı aratmıyan ve hatırlatma

yan taze, nermin ve cazip bir sevimli
lik.:o kadar ince ve o kadar hafifdir ki 
cild üzerinde adeta göriınmez bir pud
radır. Hiç kimse, yüzünüze bakınca 

güzelliğinizin tamamen tabii olmadı
ğını iddia edemez. 

Bunun sırrı, yeni chavalandırrna> u
sulü sayesinde temin ve Tokalon pud
rası da bu usul dairesinde istihzar o -
lunmuştur. Gayri kabil zannedildiği 
halde on defa daha ince, daha hafiftir. 
Hemen bugünden cha\'alandırılmış> 

yeni Tokalon pudrasını tecrübe ,,diniz. 
Bütün gün, işiniz başında çalıştığınız 

halde, yüzünüz kat'iyycn nerminliğini 
kaybctmiyeccktir. Bütün gece dans et
seniz bile teniniz, daima ter ve taze 
kalacaktı:. Yalnız Tokalon pudrası sa
yesinde cnzip ve sevimli bir gıızelliğe 
malik bir ten temin ediniz. 

ile karşılayabilirsiniz 1 

GRiPiN 
~ 

RadyoUn müesseselerince buırJolll 
ve Türk kimyevi müstahurlanıwl,,. 
muvaffaldarından biri olan o Ukdıf 
ki vücudü nezle, grip, bronşit hasta" 
lıklarma karşı kale pbi müdaf .. 
eder, harareti süratle diişüriil' " 

bütün ağnlan geçirir. 

icabında günde 3 kat• ahnablllr. 
Taklidlerinden sakınınız ve her yerde ısrarla 

GRIPIN 
fi . . ...... ~ 

Antalya Vi~ayeti Defterdarlığından: 
( Kapalı zarf usulü ile Eksiltme ilanı ) 

1 - Eksiltmeye konulan iş: Antalya Gümrük binası inşaatL 
Bedeli keşfi: 73781 lira 13 kurUJtur. 

2 - Bu işe aid şartnameler ve evrak şunlardır: 
A - Eksiltme şartnamesi. 
B - Mukavele projesi. 

C - Bayındırlık işleri genel şartnamesi. 
D - Hususi şartname. 
E - Keşif cetveli. 
G - Proje. 
Şartnameler Nafia Müdürlüğünde görülebilir. İstiyenler bu p.rtname1er1' 
evrakı (4) lira mukabilinde Antalya Nafia Müdürlüğünden alabilirler. 

3 - Eksiltme 28/1/938 tarihinde Cuma günü saat 15 de Antalya Vilayet vel" 
tcrdarlığmda Eksiltme komisyonunca yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle ve vahidi fiat üzerinden yapılacak.tir. l 
5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 4939 lira 6 kuruş muvakkat ternfı'' 

vermeleri, bundan başka aşağıdaki vesikaları haiz olup getirmeleri ıbJlS" 
Uiku uzluk, oa bi ÖKGÜ· dır. Nafia Vekaletinden !ılınmış yapı işlerine aid en az 25000 iirablt lf 

yaptığını gösterir müteahhidlik vesikası ve yapdığı işlere aid bonservia ~ 
rüi<l~r, a a:.ıi zayıfhk, b ' 

Ticaret Odası vesikası. 
ve yer1m baş a rı ı, b -·•• 6 - Talihler teklif mektublarını eksiltmenin yapılacağı saatten liakal bir _.. 

6nmesl, baygınlık, çar- evvel komisyona getirip makbuz mukabili tevdi etmeleri prttır. . _.ı 
pınb ve şinfrd n il ri 7 - Hariçten posta ile gönderilecek teklif mektubları saat 15 şe kadar :tal>'P 
g 1 n bütün rah taızhklara edilir, Postalarda vuku bulacak gecikmeler ve saireden bir mes'uliyet V 
iyi eder. J bul etmez. 8747 - __../ 

t! 1!02.! tLF~i~ ~ru~. ~ DıŞ TABıB . 

RATiP TÜRKOGLU 
Ankar11 caddesindd: Mösl)rrttt olelı 
kıırşısınd!l (~I No. ü muttyen.n ı· 
nesıııde berf{lln sıta on dôrtto ı 
t Uf ) u kadar kabul etmekt~clir. 

A&I-•> Dr. İhsan Sami 
ÖKSÜRÜK ŞURUBU 

Öks!lrOk ve nefes darlığı, boğmaca 
ve J.; •zam ık öksnrnkleri içın pek 
tesmı ı.ı.llçtır. Her eczanecle ''e ceza 

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

JI 

tl:aıı- dcpo1urı11da bul~nur. .., .J 
• • • • • • ... • • •1"'6-••• .... 1 ·--· .. - - --

r 1 
lian Tarifemiz -Birinci sahile 41JO kuruı 

ikinci sah:lc 25G )) 

Üçüncü ~ahi!e 200 )) 

Dördüncü sahile 100 )) 

iç salıileler 60 )) 

Son sahile 40 )) 

Muayyen 'bir müddE c :;arfınd& fazla
ca mikdnrda ilan yaptıracııklar ayrıca 
tenzılrıtlı tarlfcmizrlcn istifade ede
ceklerdir. Tam, yarım ve çeyrek sayfa 
ilanlar için ayn bjr tarife derpiş 

edilmiştir. 
Son Posta'nın ticari ilanlarına aid 

işler için şu adrE'se müracaat edil
nıelıdır: 

bancıh.k Kollektif Şirketi, 
KaJıramanzade Han 

Ankara caddesi 

1.-----------_J 
_ _.......... ı ....... ....-----.... .uuı·-. ... •ı•• lil ...... 

Son Posta Matbauı 

Nt::~Tiyat Müdürü: Selim Ragıp Emet 
S. Ragıp EMEÇ 

sAHiPLEBl: A. Ekrem u,5AKLIGIL ı, 


