
rı z 
himli lng"liz gemisinin Frankocu!ara aid 

taht ~aYYare üssünden kalktığı, esrarengız 
~lo~tiı-a ~ hahirin de Majorkadan geldiği anlaşılıyor 
~il) ~ı.ıgul'l}{~llususı) - Avam kamarası- ve bilhassa Akdenizdeki son korsanlık 

dr-n, b' toplantısında hariciye na- hadiseleri baklanda şu beyanatta 1'ulun-
~ "çok..:._~ vermiş muştur: (Devamı 11 inci sayfada) 

~~t~than Bayramı hazırlığı 
~iltıı~:rtışları, bu sene Hatların yüksekliğine rağmen 

ı, 20,000 kadar kurban satılacağı umuluyor jMucize Witinden ölümden. ku.rttılan 
Muammer 

(Yazısı 3 üncü sayfada) 

r M h d. . '\ Çoban e me 1rı evı 
Kıymetll ye snim• 

il atı.r siklet ıüret • 
cimiz Çoban Meh • 
mede bir ey yap • 
tırmak için bu ak • 
'J&ID Şebzadebaşın • 
dakl Turan tiyat • 
rosunda biiyiik n 
parlak bir miis& • 
rnere verilecektir. 

Müsamerede B.D· 

ntkir Naşid, Bi • 
zım ve Muammerin lştlraklle bir kome
di oynanacak, aynca Bayan Safiye ta -
rafından da bir konser verilecektir. Da
da bir çok müteneni ve zengin numa -

lt - ratıınn bulunacağı bu müsamereye re -
)q lıtha Jenler hem fevkatade eğlenceli bir gece 

1 

~ ~1~. }.' tı bayt 1stanbul meydanlarında ku.rbanılık koyunlar ı geçirecekler, them de kıymetli pehlivanı-~ 1

tlı ~l\ atih, S~~ına iki gün kaldı. Be-ısürü halinde kurbanlık koyunlarla dolu mızın, razıa~iıe hakettfll hediyede hlsse-
llı €ibi e~nnaniye, Yenicami, E- ,bulunuyor. Bu sene kurban satışlarında 1 lerl olacaktır. 

tneydanlar günlerdenberi (Devamı 11 inci sayfada) \. __________ ._.,/ 

a '' 
Japonyanın gizli maksadları hakkında bir Letonya 

gazetesinin ileri sürdüğü iddialar 
Varşova 7 (Hususi) - Sigada -çı - nın vaziyetinden bahsederek, Ameri -

kan Segodia gazetesi, denizlerde haki- ka bitaraf kaldığı takdirde ikinci blo
miyet iddia eden İngiltere • Fransa ile kun dnha üstün olduğu neticesine var
İtalya - Almanya - Japonya bloklan - maktndır. (Devamı 2 inci sayfadc~ 

''M , eş um ev, e ura ile 
boğazlana de ·kanlılar 

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

Faciadan ağır bir yara ile kurtulan Ali, katilin suç 
ortağı 17 yaşındaki kardeşi Emin, hadise mahalline 
ilk yetişen bekçi ve polis memuru cinayeti anlatıyorlar 

Katil A"bdurrahman.ın yatıp ka!Jctığ~ mc:§'um olma1eıa maruf ev harabesi 

<Ynzısı 11 inci sayfada) 



2 Sayfa 

Her gün 
Demirgollarımızda 
Görülen inkişaf 

- Yazan: Muhittin Birgen 
lf==\\ emiryollanmızın inkışaf h3-

l!:::::U reketlerini tcdkik edecek olur

sak memnuniyet verecek birçok şeyler 
görebiliriz. Bir kere dcmiryollarımız u
zanıp gidiyorlar. Bir memleket halkını 
!ptidai bir nüfus yığını olmaktan çıka
rıp bir milleı kütlesi haline getiren en 
mühim kuvvetlerden biri ve belki de en 
birincisi demiryollandır. Bu bakımdan 
fCbekemizin genişlemesi çok mühımdir. 

İkinci derecede demiryollarmın devlet 
elinde bulunması bir memleketin iktısa
cli inkişafı bakımından çok faydalıdır. 
Anadolu hattının ımübayaası esnasında 
bu fikrin lehinde ve aleyhinde yapılan 
münakaşalara ben de ~tirak etmiştim. 

SON POSTA 

Resimli Makale: X Haris adam düşmeğe mahkumdur. X 

• 
Citroen Fransada basit bir otomobil atölyesinin sahibiydi, 

çalışa çalışa ilerled:. Harbden de istifade etti, muazzam bir 
fabrika kurdu, hırsı gittikçe artıyordu, Avrupada Ford mü
esseselerinin aynini yapmak istedi ve lüzumsuz yere o k:t· 
ciar çok para harcetti ki iflas etti, kalb sektesinden öldü. 
Fransızlar onun için hırsının kurbanı oldu, dedi1er. 

Hırsı olmıyan jnsan kaplumbağa gibi daima yerinde say
mıya mahkUmdur. İlerliyemez, hayatta kat'ettlği mesafe 
göz ile ölçülecek derecede kısadır, buna mukabil hırsı fazlı 
olan adam da kapalı gözle kursa çıkan bir koşucuya benzer, 
düşmeye mahkumdur. Hırsı hiç olmıyan ?ajskin, fazla olan 
sarhoştur. Maharet vasat noktayı bulmaktadır. 

Sözün Kısd 

Yazı Çok Olduğa ifİ' 
1 Bagü.11 KonamaJı 

~ 

'-;A.-;~~~;ı;(çbit 
ihtilaflı nokt'1 

yoktur, olaın8''" 
(Baştarafı l inci sa~)d~ 

. t sto1' l7 *' 
geçerken 45 dakıka dok or tı ~ 
le görüşmüştür. Bu mülakat bV 
Antantı mümessilleri de hasl1 

1 muşlardır. ~ 

Türkiye Hariciye vekili. ~ 
yaptığı beyanatta 15 şubattaantı ~ 
toplanacak olan Balkan An~~it· 
ransının sümulünü kaydetttı1') 

~ ti .A 
R ·· t ·· Arasın bcyaO' .ıeJ' us u e, 

d 7• Tü" k' JiarıciY,_,. 1' Belgra , -- r ıye °;I 
D T . fik n·· t·· Aras Belgt' r. ev uş u tta 
goslav gazetecilerine beyana .• .J 

Mübayaa lehinde yaptığım propaganda
ların neticesinden bugün ne kadar mem
nunum. Devlet elile idare edilen hatlar 
memlekete fayda 'bakımından €cnebi 
kumpanyalar elinde işletilegelmi~ olan 
hatlara rusbeten fevkaHide iy! mahsul 
Yermişlerdir. Eğer demiryolları devlet 
eJine geçmemiş ve şebeke genişlememiş 
olsaydı bugün memlekette görü len iktı
sadi inkiş::ıf bu derece geniş nisbetler :ı
Jamazdı. Hususi şirketler yalnız kendi 
kafalarına göre kazanç hesablarını dü
fijnürlerdi. Halbuki devlet umumi men
faati düşündü ve onlann miskin hesab
larla bir türlü indirmeye cesaret edeme
dikleri tarifeleri bir kalemde altüst ede
bilme cesaretini gösterdi ve fevkalade 
güzel neticeler aldı. 

( 
rak demiştir ki: ~ ~I. 

~ - Belgradda eski dosturn , J..ı fi ~ A R A S O N IQ) A 1 Dr. Milan Stoyadinoviçi neşedo}a1' 1 
../ hatli bir halde bulduğumdan ~,.,i. 

--------_--1~A~, .... ·-.-t-k-b--l--l---·b-"'!'•ı•l' bahtiyarım. Kısa süren konu t.o'İ'~ Vatikan muhafızları I* 
Gr ev mi yapacaklar? f 

VErrG- ·N BiR flKRA * us a e '! omo ı er nasında kendisiru Ankarada itıe n 11 u Nasıl olacaklar? 1 olan Balkan Antantı konse! '((1- ' 
ettim. Kendisini orada beklı~~ 

Bu defa Cenevre ve diğer r! 
hirlerinde yaptığım konuşrnaıst' J 
dalı oldu. . 

918 
~.:., 

Balkan Antantının kıymeti ~ 
Bugün devlet demiryollurı üzerimle 

çok geniş bir eşya nakliyatı vardtr. Bu 
bakımdan çok memnun olabiliriz. Mem
lekette iş artıyor. Her nevi mahsul, mad
de, eşya hareketi yükselip gidiyor. Bun
dan beş sene evveline nisbeten bile kıy::ıs 
kabul etmez bir yükselme vardır. Fakat 
beni memnun eden asıl bu değildir, bir 
zamandanberi şebeke üstünde yolcu nak
liyatı da muntazaman artıyor ki asıl 

memnun olmamız icab eden nokta bu
rasıdır. Belki bu artışın nisbcU bizi faz-
la sevindirecek derecede geniş değildir, Vatikanın 1300 muhafızı, jandar -
belki de başka memleketJerıe mukayese ması ve sivil işçileri arasında müdhiş 
ettiğimiz zaman demiryollarımızdaki in- bir hoşnutsuzluk başgöstermiştir. Bir 
Mn hareketi içimizi çektirecek k::ıdar grev çıkmasından korkulmaktadır. 
sıskadır. Fakat harekete alı§mamış bir Vatikan idaresi bunlara, 25 yerine 
memleketin harekete başlamış olduğunu 40 yıl çalıştıkları takdirde tekaüdiye 
görmek bizi memnun etmeğe kafidir. almaları, aksi takdirde bundan malı -

Bir zamandanberi her ay evvelkı aya rum edileceklerini bildirmiş, onlar da 
rıisbetle demiryolu yolcusunun arttığını maas~arına zam yapılmadığı takdirde 
görüyoruz. :oıcu ile birlikte. de ~asılat grev. Hfm edeceklerini söylemişlerdir. 
artıyor. Bugun devlet demıryol.annın R . . b h f la dan bazılarını _ .. es~o.mız u mu a ız r 
ustunde her ay hareket eden yolcunıın 
mikdarı artık milyonu geçm~ştıt. Nüfu- göstermektedir. 
sumuza nisbet edildiği zaman bu hareket ---------
an~ak yüzde dört buçuk kadar bir nisbet Balina bnlzkfarı 
ifade eder. Fakat pek az bir zaman ev- intihar ediyorlar 
vel bu nisbet tam bir adedle değil. ancak 
küsurat ile ifade edilebiliyordu. Başka 

memleketlerde aylık hareketin nüfus a
dedine nisbeti bizimkinden on ve hatta 
daha fazla yüksektir. Fakat çok şükür 
şimdi bizde de hareket başlamıştır. 
Demiryollarımızda son günlerde te

mizlik ve intizam bakımmdan 'Cln bir sa
lah vardır. 

İdare bir taraftım trenlerin temiz tu
tulmasına dikkat ederken diğer taraftnn 
yolcuları terbiyeye de ehemmiyet veri
yor. Her tren gelirken her tren kalkar
ken Haydarpaşa istasyonunda birkaç 
yerde birden yüksek sesle s:>yhycn alet
ler faaliyete geçiyorlar, hanf:!i trenlerin 
hangi istikametlere gideceklcıini, ücret
lerini ve tarifelerin hangi esaslarn isti
nad ettiğini herkese güzelce anlatan bu 
aletler vasıtasiJe ayni zamanda bütün 
yolcuları trenlerde temizliğe, intizama 
&lıştıracak olan güzel bir propaganda 
yapılıyor. Eğer bu propagandaya bir de 
gece seyahatleri esnasında görültü et
memenin en basit bir terbiye kaidesi ol
duğu ilave edilirse çok iyi olur. Hatta is-

Serlevhaya bakıp ta gülmeyiniz sakın! 
Balina balıklarında son zamanlarda bir 

intihar salgını görülmektedir. 
Geçen sene İngilterede İskoçya sahil

lerinde kayalık bir mıntakada 56 aded 
balina balığı ölüsü bulunmu~tur. Gene 

1937 senesinde Cenubi Afrikada Grotha 

koyunda 108 aded ölmüş balina balığı 
bulunmuştur. Gene 1937 de (Zengibar) 
civarında bulunan bir kayalıkta 87 hali-
na ölüsü görülmüştür. Arka arkaya gö

rülen bu dikkate değer hadiseler her ta-

rafta merak uyandırmıştır. 1937 senesi 

sonunda vukubulan yeni bir hadise me

seleyi aydınlatır gibi olmuştuı·. 

Kanunuevvel başlangıcında gene Grot

ha koyunda bir balıkçı şu hadiseye şahid 
olur: 

Yüz kadar iri baline bahğı geniş bir 
saf halinde sahile doğru kuvvetle yüz-

mekteler imiş. Kayalıklara yaklaşan ba
linalar bu kayalıklara büyük bir şiddetle 

ve ankasdin çarparlar ve parça parça 
tasyon satıcılarının gece trenleri esna- 1 olur ar ... 
r::ında bağırmamalarmı da temin etmek Balinaların bu hareketlerinin saiki bir 
Çok elzemdir. 

türlü anlaşılamamıştır. 
Hülasa demiryollarımmn inkişafı bi-

Buraya gelsinler 
Adamın birinin evine, uzak bir ak

rabası misafir olmU§tu. Bir ay yedi, 
kti, ya.ttı, kalktı. Nihayet ev sahibi-

nin canına tak dedi. Bayram da yakla· 
şıyordu. Bunu fırsat addetti; misafir 
akra.basına: 

- Bayram geliyor, dedi, bayramı 

çoluk çocuğunun yanında geçirmeyi 
herhalde istersin! 

- Tabii isterim, ve bunu bana ha
tırlattığına memnun oldum. 

Ev sahibi çok sevinmişti. 
Misafir a.yağa kalktı: 
- Hemen bir mcktub yazıp gönde

reyim, bayramı geçirmek üzere bu- ı 
raya gelsinler. 

* * Bernard Shaw hergün 
Bir ihi saat yürür 

Beynelmilel şöhretli Bernard Shaw, 
86 yaşında olmasına rağmen yürümeyi 
pek sever. Son günlerde İngiltereyi alt
üst eden o müdhiş fırtına1ardn bile bu 
itiyadından vaz geçmemiş. Her gün bir 

Gelecek sene Nevyorkda açılacak~

lan otomobil sergisinde, istikbalin oto

mobilleri de teşhir edilecektir. 
Bu otomobiller, 20 inci asrın en son 

terakkiyatı göz önünde bulundurularak 

yapılm~tır. İçinde, radyosu, seyyar te

lefonu, yüz yıkama yeri, küçücük ecza 

dolabı, kalorifer tertibatı vardır. Hepsi 

de otomatik bir şekilde işleyecek bir 

sureU.e yapılmıştır. 

Bir lngiliz papazının 
garib bir vasiyeti 

İngiltere papazlarından biri, bir anti
kacı ile dost olmuştur. Hergün dükkanı
na gider, ve eski Viktoryn devrine aid 
bir iskemleye oturarak saatlerce çene 
çalarmış. Geçenlerde ölen papaz bırak
tığı vasiyetnamede şöyle bir fıkra yaz
mıştır: 

Borçlan ödedikten sonra artacak pa
ramdan 25 İngiliz lirasını antikacı dos
tuma vasiyet ediyorum. Bu parayı da 
sırf o her daim oturduğum koltuğun kly
rnetli hatır<ısma hürmet olarak veriyo-
rum. 

Fransız k abine/erinin vasati 
ömrü altı ay 

Son kabine buhranı vesilesile Fransız 
hükumetlerinin ömürlerini tedkik eden 
bir gazete, Fransa kabinelerinin vasati 
olarak altışar ay iktidar mevkiinde kala
bilmekte olduklarını hesab etmiştir. 

Bugün Fransada yaşamakta olan baş
vekiller üçüncü defa başvekalete gelen 
şimdiki başvekil de hesab edildiği halde 
tam on dört kişidir. 

~-----------------------------ıki saat gene dolaşmıştır. 
Bu mizah üstadını bu gezintilerden bi

rinde rüzgarla pençeleşe pençeleşe yü -
rüdüğünü görüyoruz. 

zi memnun edebilir, fakat unulmıyalırn 1 r 
ki daha yapılacak çok iş, tanzim edilecek 
çok noksan vardır. Eşya tarilclerinin 
daha tenzil edilebilecek nolı:ta1arı, inti-1 
zamın, temizliğin' daha iyi t-::mini bakı
mından alınacak tedbirler vardır. Te
menni edelim ki bunlar da yapılsın ve 
kısa zamanda nihayet Türkiyede de tam 
medeni memleketlere yakışır bir dcmir
yolu hareketi vücude gelmiş olduğuna 
kanaat getirelim. 

İSTER İNA N, İSTER İ N ANMA! 
Şimdi imar için esaslı ve mütemadi bir gayret sarfeden 

beledıyelerimizin arasında Balıkesir belediyesinin adı mü
him bir yer tutar, fakat Baİıkesir belediyesinin pUinlı ve 
teknik çalışmaya ehemmiyet vermekte olmasına rağmen 

mühendisi yoktur. 

Balı~esir belediyesinin mühendissiz çalışmak fsıcdiği sa· 

nılmasın, bilakis aylardanberi bir mühendis aramaktadır, 

bulursa ayda 250 lira ücret verecektir, bunu defalarca ilföı. 

etmiştir, fakat şimöiye kadar hisbir talih çıkma.Ilmjur. 

İ S T ER 1 N A N, 1 S T ER 1 N AN M A! 

hakkında dolaşan rivayetlere 
k olstl 

kında Ankarada toplanac~ &JJllS 
en doğru cevab verecektir. ~de 
yetle söyliyebilirim ki Antan• ,,rVS 
her hususta mutabıktırlar ve 
hiçbir ihtilaflı nokta yoktur. 

Sof ynda ,tıP 

Sofya 7 (A.A.) - Bulgar ~j l)C_·.~ 
riyor: Türkiye Hariciye V~"f.ılı~ 
bugünkü semplon ekspD'esıl~ tit· ~ 
doğru Bulgaristandan geçrnıŞ ~~ 

k·ı "'' ~. gelmesinden evvel başve 1 iJldl ~ 
nazırı B. Köse İvanov, refaka~r~ t/ 
si kalem müdürü B. Milcv ve ıdol.°J 
Sof ya elçisi B. Şevki Ber~c~1; ~ /. de Yugoslav hududundakı 1 ~~ 
tan istasyonu olan Dragoma~:iJl" ~ 
derek Türkiye Hariciye Vekı. ~te 

d .. le bıt 
olmuş ve oradan ken ısıy ti 
yaya hareket etmiştir. ı.~ ~ 

Başvekil ve hariciye nazırı B· ~ /. 
nov, bu seyahat esnasında pr. '- 1 
,rasla iki memleketi alfıkada~.~~ 
sail üzerinde uzun uzadıya g.o ıe'.ıV ( 
bu mülakat trenin Sofyadalti. sıJrP 
esnasında istasyon dahilindeki dıa 
kilen iki devlet adamı arasıtl~._J 
ta hareketine kadar devaIIl e ~ ~ 

Dr. Rüştü Arası istasyond•
1 
~';;_ 

na müşavir B. Greuev, Yu~os ;~;; 
Bulgar hariciye nezareti . ~ f" 
Türkiye elçiliği erkanı ve ~ır rd)t• ·_J 
zevat istikbal ve teşyi etrııişle Sof!" 

Dr. Rüştü Arns, saat 17 ne 
ayrılmıştır. 

'" "Evvela Suınattj,~ 
Cava, sonra Hifl 
Ve Avustralya !" 

(Başıarafı 1 inci sayfcıdO~( 
Japonyanın tanzim e~işc~i 

ni deniz inşaatı programile etBt "'I 
tuhatından bahseden bu g~ 
hükfunetinin takib ettiği ' 
kuıda şunlan yazmaktadıt~,ıs,,ıt ~ 

cJaponya, ·ızun zamıtnla •' _',I 
savvur etmiş olduğu ~ana~)~ 
ramının ikinci hamlesıne h~tı fi 'I. 
dır. Yani, ilk münasib fır:~ 
coğru yayılarak Sumatra, ~ 
vayı işgal etmek ve bu lt IJ~ 
zengin petrol madenlerile ~eeJit• "" 
balarını ele geçirmek isteme saat' ~ 

Bu plfının tahakkuku~da; ı:~f 
facak olan üçüncü harnıe :~~· ~ 
ile Hindistanı istihdaf etrn~ t~ '/ 
memleketin İngiliz hfıkiınıY~ 
tarılması, Japonya balkı to. ~"~/ 
kaddes bir vazife sayıl~ çıatP" ./, 
Filistinde yeni bir ~ ~ 

Filistin 7 (A.A.) - Dağı ~ 
yen ve inzibat memurlarırıa JjS ~ 
den yerli nümayişçilerle pO 
vukubulan bir müsademe n 
kişi ölmüş ve dört kişi yat 



SON POSTA 

.Ro anyad kan ha ~iseler 
Intihab ·· d I l · ·· b •W k b 1 I muca e e erı munase ehıe vu u u an çarpışma-

arda iki kişi öldü, birçokları da yaralandı. Hükiiı et 
lh._ gazete!erdeki münakaşaları resmen durdurdu 

Ul\l'eş 7 . 
4Ierı llıüna (A.A..) - İntihaba~ mücadr:- icraatta .ga~etcleri~ h:rk~in noktai 1 fnatl~.ri~_in ~ıüdafaası ıçin, bu hususta 
:~IŞUr. cns:b~tile kanlı hadiseler zuhur nazrmı bıldırmelenne ınıkan vermek her turlu munakaşaya nihayet verilme
;ılldan iki ~ ~uhafızlar. teşkilatı a- üzere, serbest münkaşaya müsaade et-

1

1 
sini lüzumlu bulmaktadır.» 

gır su kışı olmüş ve bir çokları da mi~ti 
~- l"ette ya 1 ~ • Romaııya Yahudileri ve İngiltere 
'"Urıell ra anmıştır. Hariciye Nazırı B. Micesco Romanya 

l:aıctelcrindeki münakaşalar tezinın bnriz bir zaferile döıunüş ol - Lorıdra 7 (AA.) - Avam Kamara-
lliikre durduruldu duğu.ndan, her türlü ihtilaf imkanı za- sında., İngiltere hüklımetinin Romanya 

İebfiğ edi~ .7 .CA.A.) - Başvekaletten il olmuştur. Romanya, Milletler Cemi - daki Yahudi ekalliyetlerinin hukuku 
'Son gü Iniştır: yeti önünde milli hakimiyet hukukunu He alakadar olarak ne gibi niyetlerde 

~litıl\ ,, hnlerde gazetelerde, Roman - müdafaa eımış· ve davayı tamamen ka bulunduğu hakkmda sorulan bir suale 
"~ ' J.a ud· c b B ~nevred ı ekalliyetleri tarafından zanmıştır. Bununla beraber, bazı bed - cva veren . Eden demi.c:;tir ki: 
:ıııdaki he Yapılan şikayetler karşı - hahlar, hiç bir zaman yapılmamış be- «- İngiltere hükfuneti, bu mesele-
efsıı"<tt ina~tı hareketine dair muht~lif yanatla.ra. dayanarak ve dış politika - nın Cenevrede tam suretle hallinden 

ll'ıt:t, diğ tış~.r :tmiştir. Şimdiki hüku- mız hakkında yanlış neticelere vara - <'v·ıcl derhal bir teşebüsde bulunma -
~bert ~k~uku~et.ler tarafın?.an çok- rak, rnuhteli_f tefs~rata koyulmuşla.~ - snıı .. ehemmi~etli telfıkki etmektedir. 
dilıtıeınek . edilmış olan musamaha dır. Böyle bır vazıyet karşısında, hu - Bukreştekı, İngiliz elçisi, Romanya 

ll'ıell'ıleker sıyasetine muhalif olarak, kumet, bizzat kendisini müdafaa için hükumetine, İngilterenin ekalliyetler 
~l Ve ha ın. hududlarımız dışındaki şe değil, hakiki veçhelerin tahrifi yüzün- anl:ışmasına karşı, büyük bir alaka gös 

.~..:ııyetini alakadar eden bir den tehlikeye giren yüksek devlet men -tcnnekte olduğunu hatırlatmıştır. 
ı-h -~. "·······:·······························;··········· ......................... ..... 

t ı la l c 1 1 er Ter u el e Atatürk Hollanda 

li~.anıamen ha" kı•m oldular Kraliçesini tebrik etti ı\nkara, 7 (Hususi) - Bollan -
da Veliahdinin dünyaya bir prenses 

Uk" getirmesi üzerine Atatiirk Bollan -
btnetçiler birçok zayiat ve 3000 den fazla esir da Knıliçesi Wilhelınina'ya telgraf-

h ırakarak geri çekilmiye mecbur kaldılar la tebriklerini bildirmiş, Hollanda 
{la Kraliçesi de bu tebrike hararetli 
-.. rselon 7 (AA) R - t bliw ı ·· · tam ·ı ·ım· ı hır" şekilde mukabele etmı"şt" ~~ıont 

1 
· · - • esmı e g:- arma rnevzıının amı e çevrı ış o ır. 

~'k~taruı~~a~ v: Sierra Carbonera mm d~ğunu ~aydetmektedir. Frankistler L _ .-/ 
~llü C kı du.şman taarruzu pazar hukU.metcılerden 3.000 den fazla esir B •• 1 _ } • • 
buYÜk b~a:tesi gününkündcn daha almışlardır. Ve 30.000 den fazla hükıi- U ~feŞ e ÇlffilZ 

Cu ır Şıddetle devam etmiştir. metçi ric'at etmek mecburiyetinde bu- R K } 
tu~ n ~.artesi parlak bir mukabil taar- lunmaktadır. Frankistler, mühim mik- Offianya fa 1 Ve 
~e~cesinde istirdad ettiğimiz Posa darda malzeme, bilhassa 15 buçukluk d 
ll.idcrıe b~rbonera'yı pazar gun·· u muan- iki batarya, otomatik suruııar ve yir - B Gaganın yanın a 
bet ır .rn · üh" • t d 1 · · 1 • lık ,. uharebcden sonra kay _ mı m ıınına cposu e e geçınnış er- .. . 
ll.ı · . Q.tgenta v· . d ık dir Bukreş 7 (A.A.) - Anadolu aJansınm 

. ışgaı ve ısıe o ç ıntılan - · h • h b" · b"Id" · . R Ilı eden C h . ' Frankistler şimdi zaptedilmiş ·olan ususı mu a ırı ı ırıyor. omunyn 
1 lllev ·ı um urıyet kıt aları ye- k ı M · tc iki · K ı b ·· B'"k 
erd r ~~erine muntazaman çel..ilıniş- ve elli kilometre uzunluğunda ve yir- ra 

1

1 • a~es1I ;~~ h a~o ·~./i-un .. u :: 
dit. Al~erra Palmera hattı elimizde - mi kilometre genişliğinde imtidad e - ~e~ elçımı~ ram u a up. ı anrıover ı 
<fO.!lh._ tnbra istikametinde ilerliyen den bir mm takayı temizlemeğe başlı - aB~kctm7ış (ırA. A) An d . 
J0s•·•ı.a.nın bi .. .. .. . k1

0 
d u reş . . - a oıu a3ansının 

Sttt.Iarın% Yuruyuş kolu Cebo Ları- ya~ .. r ır.r .. t eli h .. kU hususi muhabiri bildiriyor: Romanya 
1hu•~ı . a durdurulmuştur. t oiln ~met ıhyde~d~u ema yeonl n Tueru- başvekili Goga, Bükreş elçimi.z Hamdul-

"' eder· . • me c erın e ı ıne maruz a - . - ,. k b . . 
Satago 

7 
ın chnc düşen csırler el yolunu kurtarmıştır. Cumhuri- lah Suphı Tanrıover ı a ul etnuştır. 

~n .rnuhs . ~A.A.) - Havas ajan - yetcilerin Teruel cephesine olan başlı- Gö ••ı • b • h 
...;:llhesi"'d abırme göre bu gece Teruel ca medhallerini onların ellerinden al- ru memış lF aza 

... , en al Dün akşam saat 17 de Aksarayda Mu-

J 
ınan ha herler Sierra Pa mıştır. radpaşa camii önünde şimdiye kadar gö-

~ d rülmemiş bir tramvay kazası olmuş, son 

arasında kalan ve 30 metre sürükienen d
"'~ .. onya enı·z programını sür'atle gelen bir tramvayın tekerlekleri 

~ Muammer isminde küçük bir çocuk mu-

~gı ş tı• rm egv aşmıyo cize kabilinden yalnız vücudi.ınün muh-
l . e yan r telif yerlerinden hafifçe yaralanmak su-

~':°ll.dra 
7 

retile muhakkak bir ölümden kurtul-
0 A (Hususi) - Hariciye nazın Amerikan talebini reddetmesi halinde İn- muştur. 
~\>eli e~anı kamarasında Japonyaya gilterenin yeni vaziyete karşı koymak ü- Gece hadise mahallinde yaptığımı?. 
~~lı:ıe :ı. notaya cevab verip, vermi- zere derhal daha ağır kruvazörle!" inş:ı· tahkikata göre vak'a şöyle olmuştur: 
~. t~1 ~ır henüz hiçbir malumatı ol- sına girişeceğini beyan etmketedir. Muammer henüz dört yaşındadır ve 
lt!U~tin ~~Ylcıniş ve cevab için verilen Harb vuiyeti Aksarayda ciğerci Besimin oğludur. Dün 

~~tı ted~taını~dan sonra vaziyetin ye- Şanghay 7 (A.A.) - Çin membaından kardeşlerile beraber Yusuipaşadan Ak-
lı:ı .... Olty0d k edileceğini bildirmiştir. gelen haberler Çin kıt'alarının Tientsin- sarnya doğru gelirken polis karakolu ya-
~le ha~ alınan haberlere göre, ayni Pukow şimendifer hattının cenub mınta- kınında birden kardeşlerinın cl~den 
de tı lıali~i ındn beyanatta bulunan .Ta- kasında ric'at ettiklerine dair verilen ha- kurtularak yaya kaldırımdan tramvay 
ll.ı lotıdra~e nazırı Hirota, 1936 senesin- berleri tekzib etmektedir. Çin haberleri- battı üzerine inmiş, bu esnacla Topkapı 
d terltet . a Yapılan deniz konuşmaları- ne göre bu ha valide kıt'alar ınuannidane cihetinden gelmekte olan 627 sayılı vat
lı}~ hiçbi;'~ ~~a.n Japonyanın vaziyetin- mukavemet etmekte ve Japonlar dina- man Fethinin idaresindeki 56 numaralı 

.1_.}ır. egışildik olmadığını söyfo- mitle berhava edilen şimendifer köprü- tramvayla karşılaşmış v~ derha! araba-
" ~er t sünün bulunduğu noktadan Hwai nehri- nın altına gitmiştir. 
"iltı araft ~ıtı Ilı, ltena· an Domei ajansı da Japon. r.i geçmeğe muvaffak olamamaktadırlar. Vatman her ne kadar dcrha1 frenleri 
1ınd~a hiçbi~ d~niz inşaatı program: hak- Bununla beraber Japon topçu \'e hava sıkıştırmış ise de ancak otuz metre ileri-

l) l'tnekt . ıfşaatta bulunmıyacağını kuvvetlerinin Çin mevzilerini şiddetle de arabayı durdurabilmiştir. 
~tli~ edır. bombardıman ettikleTi itiraf -edilmek- Kazayı görenler çocuğun parça parça 

llleharı1· h kk k l ij ı, Japonyamn İngiliz - tedir. olduğuna mu a a nazari e bakarıar-
ati . ••• ken onun vücudunün dört yerinden ha-

cıye Vekı"lı· b b h 17 1 H ı· ld u sa a nuırara 1 a ıç füçe yaralanmış o uğu halde tekerlek-
li l d b• ,. lerin arasından çıkarılması her <esi derin 

lta alici, ge di v .purun a ır arıza bir hayrete düşürmüştür. 
l(!ll11· ~e V~kilı· T r·k R .. ·· A b h 8 30 d K.. .. .. 1 s~hcı .1na.hsu .. e~ ı uştu _ ras ve Bu c;a a saat , a o~ruye ya- Vak'ayı bizzat goren erin söylediğine 
l' hk1 ek s ınudurü Refik Amir bu na~<:.ıcak olan 1 7 nwnaralı Halıç vapuru göre çocuk .şayanı hayret bir tesadüf e

\>t\lit!\rfjk n~?r:sle şihrimize gelmiştir. !am Köprüye yaklaştığı esnada bozul- seri olarak arabanın dingi~i altındaki bir 
<icığ \'e beıe~~tu Arası Sirkeci garında mu~. denızde olduğu yerde fırıl fırıl demire takılmış ve bu dem!ı· sayesinde 
l>ı:ı:~ llıl'aseı-'Ye reisi Muhiddin Üstün- dönmeğe başlamıştır. Bu vaziyette tekerleklerin altına gitmemiştir. 
~af lll.Udü ~.cumhur seryaveri Celal, yolcular te!Uşa düşmüş, bir kısım yol- Dün gece bütün Aksarayda hemen her-
't'iı.flaJlfldarı ~u Salih Kılıç ve dostları culor kayıklara atlıyarak çıkmıştır. kes bu hadiseden bahsettiği gibi kaza 
l\t,.ı-~ gid arşılanmıştır. Doğruca Pe- Bir müddet sonra 6 numaralı vapur mahalline gelen ehlivukuf ta şimdıye 
boı~tlte ta:.n lia~iciye Vekili bilabara da gelmiş, 1 7 numaraya yanaşmış, o da kadar böyle kaza görmedi::tlerini itiraf 
~Uşa~ahçe l~lerıni arzetmek üzere 17 numarayla beraber fırıl fırıl dönmç- etmişlerdir. Yaralı çocuk Cerrahpaşa 

lliJ~t 1u. ~ra sarayına gitmi.ştir. ğc \'e bu suretle yolcuları almıya baş- hastanesine kaldırılmış ve bu yüzden 
clır. bit':iıı.ci sın s?11 seyahatine füd taf- laını.ştır. Arizanın vapurun makinele- tramvay seferleri iki saat kadar inkıta" 

\re ıkinci sayfalarımızda- rinde değil, dümen zincirinde olduğu uğramıştır. Saat 19 da seyrüsefer tekrar 
anlaşılmıştır. b8ilamıştır. 

Prost'un planı 
ve 

aısrad ın Hocanın 

kuşu 
Eminönü meydanının açılma

sı kararlaıtı. Bu kararla beraber 
ortaya bir de mesele çıktı: Yeni
cami kemeri yıktırılmalı mı, yık
tırılmamalı mı? <<Madem ki plan 
böyledir, yıkılsın» den ·ıdi. «Ha· 
yır, tarihi kıymeti vardır, yıkıla 
maz.!n diye itiraz. edildi. 

Şimdi öğreniyoruz. ili Beledi
ye yıkılmaması lüz.unıunu ileri 
sürenlere hak vermİf. Prost ge· 
lince planda tadilat yaptıracak-

Sayfa 3 

E 
e Alman kumanda 

heyelinde bir tebeddül 
ve bir gönül hikayesi 

Yazan: Selim Ragıp Emeç 

A lman yüksek kumanda heye-
tinde yapılan değişiklikler ve 

ıslahat arasında bir müddettenbcri har
! biye nazırlığında bulunan Mareşal Fon 

1 

Blombcrg de istilaya mecbur oldu. 'Ma
reşalın yaşı bir hayli ilerlemiş bulundu-

mıf. ğundan esasen pek yakında tahdid. sinne 
M~sele b ·ze Narreddın Hoca· 1 ~fıbi tutulmak liizım geliyordu. Maama

nın meıhur lıkrannı hfl.tırlatı· 'iih bu istifanın resmi sebebi bu değildir. 
yor. Hoca leyleğin gagası ile a- 1 Mareşalın Alman harbiye nezarc>tindek! 
yaklarını budadıktan sonra <df- daktılolardan birile evlenmesidır ki, bu 
tc ıimdi kuıa benzedin!,, demi,. hadisenin zahiri sebebini teşkil etmck-

Biz. de acaba ıu ve bu tadilatı ! ledir. Nazırın bu daktilo ile münasebe
yaptıktan sonra Prod'un müs- tındcn hiç kimse şübhelenmiyordu. Fa-

k - ··nt bu~dan bir müddet evv~l bu daktilo 
ta bel ıehir planına "/t1:te ıimdi b k ... " · · h t t ı :ı: ır az.. beçırmış ve as aneyc ya ırı -
plana benzedin!» mi diyeceğiz? mıştır. Kendisini ziyaret ed0 nler arasın-

Prost'un planı leyleğe benzi- tda Mareşal Blomberg'in de b1Jlunması, o 
yen bir plan olmadığına göre bu :r.aman bir hayli dedikoduya sebcb ol
neticeye herhalde Narredcl:n}lo-

1 
muştu. Bilahare mareşal, bu kızla cvlen

ca da fQfacaktır. rli. İzdivacında, şahid olarak hem HC'r 
\.... ... _____________ ...-.) Hitler, hem de Mareşal Göring bulun-

Başvekl•[ Ve du ve sonra, bir hadise patlak verdi. Bu 
hadise şudur: 

Vekillerin 
Tedkikleri 
Başvekil Celal Bayar, Dahiliye Vekili 

Şükrü Kaya dün Perapalasta meşgul ol
muşlar ve bazı zevatın ziyaretlerini ka~ 
bul etmişlerdir. 
Nafıs Vekili Ali Çetin Kaya da telefon 

idaresine gitmiş, idarenin büdcesini ted
kik etmiş ve tefti§ler yapmıştır. Öğleden 
sonra da posta ve telgraf idaresinde ted
kik ve teftişlerde bulunmuştur. 

Bir /ngiliz tayyaresi 
Adaııada yere indi 
Adnna, 7 (Hususi) - L:mdrn - Yeni 

Zclnnd - Londra sefc>rini yapmak uzcrc 
Londradan Marsilyaya, omdan da Ana
doluyn geçen İngiliz tayyarecı ve gaze
tecisi Victor Ricket'le arkadaşı. fırtına 

yüzünden Torosları geçemiycrck ve esa
sen benzinleri de kalmadığmcan Sifüke
rlen sahili takiben Adanaya gelmişlerdir. 
Tayyareciler, hava iyileştiği takdirde ya
rın Bağdada hareket edeceklerdir . 

lstanbul borsa komiserinin 
An karada temasları 

Ankara, 7 (Hususi) - İstanbul Borsa 
komiseri İhsan Rifat şehrimize gelmiş, 
Ankarada açılacak yeni borsa hakkında 
Maliye Vekaleti ile temasa başlamıştır. 

Bir terfi 
Ankara, 7 (Hususi) - iş Bankası mer

kez şubesi muamelat müdürü İsmail Re
fik, umumi katibliğe terfi etrni~tir. 

IGalıah~ab::-

ıı 

Almaın ordusu kumandanı General 
Friç, bu izdivacın üzerinde iyı bir tesir 
yapmadığını ileri sürmeye başladı. Al
man ordusunda mevcud teamül mucibin-
ce, dedikoduyu mucib olan bu gibi ahval 
de, dedıkodunun mevzuunu teşkil eden 
zabitin ordudan ayrılması bir zarurettir. 
Mareşal Fon Blomberg, bu sm-etle istifa 
etti. General Fon Friç ise hemrütbesı bu-
1unduğu bir zabit aleyhinde tahrikat 
yapmış mevkünde kalmıştı. O da, nyni 
teamül mucibince iş başından uzaklaştı· 
rıldı. Hakikatte, bunlar, birer vesilr idi 
Alman ordusunun büyük kumanda he· 
yetinde yeni ıslahat yapmak bir zaruret-

ti. Bilhassa Fransızların mUli müdafaa 
ve yüksek kumanda teşkilatını ycnileş· 
tirdiklC'ri ve bu husustaki siyasetlerine 
yeni bir veçhe verdikleri sıradil Alman-
lar boş duramıyacaklarını anbdılar ve 
&on yenilikleri yaptılar. Meselenin asıl 

c~ası budur. Diğer kısımlar, laf ve gti. 
zaftan ibarettir. - Selim Ragıp Emeç 

Mussoli ninin oğlunun 
ispanyada çarpıştığı 

teeyyüd etti 
Roma 7 (A.A.) - Bir İtalyan gazete-si 

Bruno Mussolini'nin İspanyol Frankist 
hava kuvvetlerinde hizmet ettiğini ilk 
defa olarak itiraf etmektedir. Bruno'nun 
kendisine yüzbaşı rütbesini kazandıran 

meziyetlerini sayan Messaggero gazetesi 
(:ZCÜmle §Öyle yazmaktadır: 

cBruno İspanya semasında bolşevlzm 
ı;lçyhindeki mücadelede lejyonerlik et. 
miştir.• 

Dadının keyfi 
Geçen cumartesi günü idi. Beyoğlu caddesi mahşer gibi kalabalıktı. Yan 

kaldırımlarda yürümek için aJ;r insan dalgasına kapılmaktan b:ışka çare 
yoktu. İşte bu birbirine siirüne, sürtüne_ akan kalabalık içinde blrkaç dadı 
gözüme ilışti. Sürüp sürüştürmüş, takıp takıştırmışlar, ararotla uyutulmuş 

bebekleri küçük arabalarında sözüm ona gezdiriyorlar. Bu kibar çocukları
nın sefaletine acıdım. Gfizel bır havada temiz kır kokusu almak. günes ban· 
yosu yapmak hakları ikP.n zevk ve safa düşkünü dadıların ke)'fine kurban 
olmuşlar, Beyoğlunun o mahşeri kalabalığı içinde sürünüp duruyorlµr. 

Zenginlik, kibarlık bizde manasını çok değiştirdi, eskiden zengin çocukları 
konak bahçelerinin yemyeşil tarhJa rı arasında havalanırdı. Şimdi bir apar-
tı.man m:rakı sardı.~ İstanbulun bahçeli, havadar evlerinde doğup büyüyen 
bı~ler~e ~san B~~oglu tarafının birbirine yapışmış taş yığınlarına tıkıldılar. 
G~neşı g~r.mek ıçın b_~şla_rı~ı pencereden çıkardıktan sonra bir de yarım 
daıre çevırıp tekrar gokyuzune helezon çevirmek Hi.zım. Bu apartımanlarda 
doğan zengin çocukları da çıtkırıldım dadıbırın gezip tozma, finK atma m~ 
rakı uğuruna böyle güneşli havalartia bile Beyoğlu caddesinin cehennemi 
kalabalığı içinde mikro1> toplamağa mahküm oluyorlar. 

Türk aileleri güzel fstnnbulun ha hçelik yerlerinden niçin istifade et
mezler. Avrupada büyoı.. :0lıirlcrde halk mecburi olarak Beyoğl•ı gibi taş 
ve beton yığınları içinde yaşartö., ~-ıkat her işi sahibinin, her ailenin yılda 
bir ay olsun tam bir kır, dal? ve deniz hayatı vardır. Mahalle bakkalı bile 
tatil mevsimi gelince dükkanın: kapar. Dağa, kıra. denize, programı ne ise 
oraya gider. Biz çalışmamızda olduğu gibi tatilimizde bile programlaşmadt
ğımız için sıhhatimizi tahrib ediyoruz. 

Kendimiz rastgele yaşıyoruz. Bari çocuklarımızı iyi yetiştirsek! 
Temiz süt, temiz su, temiz gftia diye sızlanıyoruz. Biraz da temiz havanın 

kıymetini bilsek! Bii.rho.n Cahid 



Bankalar caddesinde 3 fabrikayı 
ihtiva eden.bir bina yandı 

Yangın kaynatılmakta olan neftyağının taşmasile 
zuhur eUi, bir itfaiyecinin de eli yandı 

Dün Bank alar caddesi bir yangın teh
likesi atlattı. Caddenin üst kısmındaki 
sokak' ırdan birinde bulunan bır fabri
kada birdenbire bir yangın çıktı ve b iJ· 
saatten azla bir uğraşmadan sonra ancak 
söndürülebildı. 

Yangından bir manzara 

Ateş, Banker sokağında 8 numaralı ko
la, sa bun, mürekkeb ve dikenli tel ima
lathaneler inin bulunduğu üç katlı bir bi
nadan zuhur etmiştir. Öğleden sonra saat 
13.45 de fabrikanın 2 nci katındakı di
kenli tel imalfıthanesinden birdenbire 
c:umanlar ve alevler fışkırmağn başla

mış ve bina dahilinde bulum.n işçiler pa
niğe uğrıynrak kendilerini dışarı atmış

lardı r. On dakika içinde ateş ik "ncı ka
tın her tarafını sardığı sırada Beyoğlu 1 

i!faiyesi yangın mahalline yetişmiş, so· 
kakların müsaid olmaması yüı:ünden bü
yük bir müşkül3tla bina civannda yH 
alarak söndürme ameliyesine başlamı~

tır. Ancak ateş ikinci katın Her yanın! Ye 
iiçüncü katın bir kısmını sardığı için ilk 
cnlarda zorlukla karşılanmış, bir saat 10 
dakika süren çalışmadan sonr:ı yangınm 1 
önüne geçilmiştir. 

S .. .. 1 de bulunduğu için çabuk büyümüştür. 

SON POSTA 

r--·----------------·-
K urban bayramı 

Yurdumuzun muhafazası ve mllli var
lığımızın daha ziyade yükseJip ilerleme -
sı !çln çalışmakta ve pek meşkür biz -
metleri sebketmekte olan Milli Kurwn -
lnnmıza her vesile ile yardımda bulun-

l mak yurd borçlarımızın en büyük ve en 
m ühlmlerlndendir. 

Bu müh!m vnzlfeyl nazarı dikkate a
larak kurban derilerile barsaklanmn 
Türk Hava Kurumuna verilmesi hakkın
da Diyanet işleri Relsliğinln n~retml§ 
olduğu fetvası da malumdur. 

Binaenaleyh; yurdumuzu havadan ge
lecek tehlikelere karşı korumak uğrun -
da feylzll ve.. devamlı bir surette çalısan 
ve aldığı tebcrrillerl Kızılay ve Çocuk -
ları Esirgeme gibi hayırlı Kurumlar lle 
pay!aşnrak millete hizmet eden Türk Ha 
va Kurumuna kurban bayramında ke -
sllecek kurban derllerile barsaklarının 
verilmesi ve 10/Şubat/938 tarihine mü
sndlf Perşembe günü -Zllh!ccenln doku: 
zu olduğundan- Arife, Cuma günü de 
bayram olduğu ilan olunur. 

istanbal :ıtüftüsü 
F. Ülgeneı-

Bayram namazı 

Zevali saatle: 
Ezani saatle: 

S. D. 

7 39 
ı 58 

----· - ·. --·---------· 
Çıraklık 

kalkıyor mu? 

BUtUn lstanbul halkı hazerlannuz 
Bayram programı için 2 inedi bUyUk film birden 

937 - 938 senesinde yeni çevrilen 

"KUVVETLER KRAi ı,, 
Her sahnesi, her metresi insanı he- !J 

yecandan titreten müdhiş bir film ı '•· ·: .. :·>' 

t.i BATAKHANS 
KURTLARI 

AOSALiNöde :KEİf 
PAUL KELL .or 

Bu filmin bazı sahneleri hapishnneıeriJI ~ 
kunc dehlizleri içinde inleyen gnngtt•::.J. 
hakiki bayatından alınmış çok beY"'9' ·. 

bir vak'ası ~ 

--~ Ai: Kt~eZA fa 
iinemasında BAŞLJfOI 

BA Vkısım ÇETi~ 
"Deniz altı Hakimi,, fi# 

aat uçu on geçe ateş söndürüldüğü I Ateş söndürülürken itfaiye efraöından 
zaman fabrikanın 2 nci katının tamamen , . 
yandığı, 3 üncü katın b ir kısmının da ha- 1-7.8 Mustafa ellerm.~en .yarala~~ıış, sa_ğ Küçük sanayi erba:bının yanlarında 
rab olduğu görülmüştür. Bu üç katlı bi- I l!lı de yanmıştır. Muddeıumumıhk tahkl- çalışan çıraklara yavaş yavaş yol verme-

Okynnus denizleri altında geçen binlıir l!ece masallarını andı 
beytıean ve deh~et filmi 

Bayram prog
ramı olarak YA BiN matineterddl 

itibaren na A. Kaya Ellialtıncı oğlu isimli bir za- kata el koymuştur. ğe başladıkları görülmektedir. Bunun da f 
ta aiddir ve 6000 liraya sigorrahdır. Ya- Diinkü diğer yanıınıar sebebi şudur: Maliye, çırakları da amele 1 
nan 2 nci katta da ayni zatın işletti~i di- Taksimde Sıraselvilerdeki Alman has- ilrasında sa:ymakta, çıraklarla beraber ~---.. M i L L i sinemadı başhyor. 
kenli tel imalıithanesi vardır. Diğer ıki tanesinin kalorifer · bacası tutuşmuş ise 

1 
müstahdemi onu bulan yerler ıse rnua- ---------------------

kat kola, sabun, mürekkeb imalathane1c- de yetişen itfaiye tarafından söndürül- mele ve istihl~k v~rgisine tab! tut~lmak- ,---~ 11 ŞUBAT CU~A MATİNELERDEN 11'1BAREN A 
ridir ve Eskinazi isimli bir zatla orta""ı rnüştür. tadır. Halbukı, muessese sahıblerı, bun- 1 •• • fit r 
Jak'a aid bulunmaktadır. "" * Ü k-d d S t . k v d k" lC Jardan imalatta istifade etmediklerini I T U R K S 1 N E M A S 1 N .., .abd' s u ar a epe çı so a2ın a ? ' dd" k d' 1 . ,,,..~ Fabrikanın alet ve edevatı sigortasız- uumaralı Sadeddin isminde bir sahsa aid ı · ıa etme te ır er. Bunun ıçın d~, bun- ~ 1 • Senelerden beri dünya efkarı umuıntyesini meşgul eden 
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~ lara yol vermekte ve yerlerıne mtitchaı-:- 1 1 gfl ı r· i 
dı.r. Ya.ngınv neftyağı kaynatılırken ka- olan ahşab evde yangın çıkmış ise de bü- SiS amele almaktadırlar. s H E R L on jcz P.OKls ha Hıyes o L M r!!! il!!. 
zandakı yaglarm dışarı taşrnasile zuhur ryümesine meydan verilmeden söndürü!- ·~ . . ı Siiill., 
etmistir. Fabrikada birçok müşta·1 d- .. t " Dıger taraftan, malıye, çıraklardan da ,.d ıo ~~~ ~~ş-~::___. vergi istemektedir. Çıraklar az para a1- in en meraklı, heyecanlı mOdhiş maceralnn, bOyOk fi1ı001V" 
A k l M h d dıkları için bundan vergi vermeğe taraf- Ba, rollerde ı HANS ALHEHS - HEN!Z RUHMANN - HANSİ J{~ 

YU a.. e me Nuri hakkmda 1 Musevi mekteblerinin devri tar bulunmamakta,iş sahiblerı de, bunlar 2 • ilaveten A B z o ile il A N B B~· 
tahkıkat yapılmasım istiyor meselesi i~fo ayrıca vergi vermeyi :stememekte- ' Türkçe ıarkıh, ıözlü ıark filmi ........-_..... 

di~ ~ 
Haber aldığımıza göre otolıiis dava- Bundan birkaç gün evvel, Yahudi re- it"'.". 

smda ismi geçen Avni Bayerin vekilı a- . . Bazı hesablara göre, İstanbulda 20,000 ERTUCRUL ,SADJ TEK j lllflllllllllll Şehir TIJ• ~ 
vukat Mehmed Nuri, bir gazetede inti- maatıne aıd mekteblerin yaridatlarile kadar küçük sanayi erbabı vardır. Takri- 1 1 YAT R OSU Dram kıSJll fi 6' 
şar eden bir yazının kendisine matuf ol- beraber hükumete devredilmeıeri için 1 bi olara_k, 3-4 bin de çırak olduğu söylen- Bu gece: 11 Bu akşaın 1J. it J 
duğunu 1ddia ederek hakkında tahkikat Kültür Bakanlığına yapılmı~ bir müra-' mektedır. (Bakırköy • Miltiyadl) S Ü R f IJ 
yapılması için baroya ve nıüddeiumu- caat mevzuu bahsoldu. Bu mesele etra- Dokuma sanayiinde, çıraklar üç ay pa- Yann gece: iN d• .d ·uğ " ""skndar - ·Ilftle) 3 per d .t' mı e muracaat etmiştir. rasız olarak çalıştırılmakta, üç ay sonra \U J fından bize verilen rnallımat • go"'re, mu··_ · ı d 111111111 ı y ~tftbı011 

'" yavaş yavaş işi öğrenen çıraklara, erkek smema ann a: azan: ı•> 

Toplantılar: 
ıacaat haberi henüz mevsimsizdir. Şim- olursa 30 kuruştan başlıyarak 50, kız o- Ç'J.FT'E KERAMET ..,.,.-
• l .J • Komedi kısmında b~ 
oilik böyle bir müracaat yapılmamıc:. ol- ursa 15 kuruştan başlıyarak 30 kuruşa ·ı 3 p d :r L Y o 1 vı er e oyun yoktur 
makla beraber birçok Musevi münevve- kadar yevmiye verilmektedir. El tezgah- _ .. _.S:?~~:.?!:.~ .. ~~~~--~~l - -, L ..... A. - H .ti Ye~ilay gençler birliğinin çayı 

Her yıl olduğu gibi Yeşflay ve Yeşllay 
Gençler Blrllği fiyelerlne, aUelerl ve mlsafir
lerlnln bo.yramlaşmalannı eğlencell bir va
kit geçirmelerini temin için bayramın ü -
çüncü 13 Şubat Pazar günü saat 15den 21 e 
kadar Tokatllyan salonlarında bir çay vere
cektir. 

ıjnce şayanı arzu olan bu hareketin ta- larında çalışan çıraklara verilen günde- .... ıı~ 
lik ücretse, 15-30 kuruş arasındadır. de, işin ağı~lık ve hafiflik derecesine gö- -rl'Ufur" 

h kk k t kt km Osmanlı Bankasından: ~ a.·'>°"..J 
a u e me e geci iyeceği ümid o- Ağır sanayiden olan tornacıhk, tesvi- ıe çırak ücretleri çoğalıp azalmaktadır. mı münasebetile QSJI18lllı v~ ~d 

lunabilir. yecilik vesair demir sanayiinde bu ücret- A1iıkadarlarm söylediklerınc göre, bu Galata merkezile Yenicaıni ~~S ~ 'I 

YeşDay Te Ye!;!Uay Gençler Biri.ili Genel 
Sek.retr.rlitlnden: 

lrr değişmekte, işe yaramağ::ı başlıyan vaziyet devam ederse küçük san'at erba- şubeleri şubatın 11 inci cuın~· 
~1raklara 40 kuruşla 70 kuruş arasında hından birçoğu çırak çalıştırmıyacaklar martesi ve 14 üncü Pazartesı 

Acıklı bir ölüm yevmiye verilmektedir. D!ğer sanayiıie ve çırak ta bulunamıyacaktır. palı bulunacaktır. 

Ada pazarında 
Sayın üyelerimizin kendilerinin, aile ve 

misafirlerine davetiyelerini almak 1ç!n ca _ dürüstlüğü ve iyi 
ialoğlunda Çocuk Esirgeme Kurumu blnn _ kabliliği ile tanın· 
bında ikinci kattaki odamıza her gün öğleden mış olıın foto Ka· 
sonra gelmelerini dileriz. zım genç yaşında 

Not: Üyelerimize ve misafirlerimize bir 1 hayata gözlerini 
kolaylık olmak üzere aynca Tokatllyan, kapamıştır. Cena
Çarşıkapıda Azak sineması, Emlnönünde Ak 
gün piyango gifesl ve Dlvanyolunda timid hı Haktan mer .. 
piyango glşe.5lne aatış için bilet bırakılmış-! huma rahmet ve 
tır. mağfiret dileriz. 

Zeyrek yukuşundan Gazi köprüsüne 
havai yol yapılacak 

Küçükpazar caddesi bu havai yolun altından geçecek, 
köprünün iki başı da meydan haline konulacak 

Gazi köprüsü inşaatı ilerlemektedir. 
Yirmi altı duba üzerine kurulacak köp
rünün getirilen on altı dubasından maa
da beş dubası daha Alrnanyadan yola çı-

karılmıştır. Gelecek hafta şehirimize ge
tirilecek olan bu dubaların Balat atölye
sinde montajı yapılacak ve müteakiben 
yerlerine konacaktır. 

muştur. Diğerleri de peyderpey yerleşti

ı ilecek ve köprü 1939 senesi ortalarına 

doğru inşa edilmiş olacaktır. 

stNEMA nüNY ASININ fp::. H ~ IE5) L ~ ce ~OV re'~ 
EN BÜYÜK ARTİSTi \\::::::> ~ ~ 1!::. ~ lg) ~ ~ r 

• .MEYERL1NG • tiJ~ılnden ıonra Parisde FRANSIZCA olarak, ilk defa olarak çevirdiği ft tarlifından 
Parısde bile henoz bu hafta gOsteril~cek obm 

o R 
Haldkt sinema şaheseri ot· sinemasında başlıY MELEK 

~-----~ Loca ve nunınru~ı kolluk! ırın bugünden nldınlması rica olunur, Telefon : 40868 ....... ~~~I 
Yarın akşam 

LOREL HARDİ'yi ıevmiyen, tanımıyan kaldı ıni ? 

işte biz bütün lstanbul Halkına 
llAD ve iddia edlroraz. .. ~ 

Sizi Lorel Hardiden daha fazla g01dorecek, eğlendirecek :ıcabkabadan 

3 A H
081A0 

Bl'Dk ÇA ii°UŞ L ~ıı 
Bir sinema harikasıdır -. B_ir kah_k~ha tufanıdır. mr defa değil tO ~..af 

görınbk ıslıyeccğınız tek film budur. ,sJll"" 
OnümUzdeki Perşembe akşamı S A R A V sinerP 

EN BÜYÜK ZAFERi OLACAKTIR· Kazıkların çakılması ikmal olunmuş
tur. Dubalardan dördü yer1erine kon-

Prustun planına göre Unkapanı köprü

ı.ünden Zeyrek yokuşunun altına kadar 

havai bir yol yapılacak, Küçükpazara 

doğru uzanan yol bu havai yolun altın

ôan geçirilecektir. Gazi köprüsünün her 

jki tarafı meydan §ekline sokulacaktır. -..,_._ __ ı•••ı1••••••••••••••••••••••••••••••••••-lllj 
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Ordu - Giresun yolu tamir 
edilecek 

Ordu (Hususi) - Orduyu Giresuna 
bağlıynn yol üzerindeki ba7.ı köprülerin 
inşası veya tamiri işi ctüd edil.mektcdır . 

Bu köprüler inşa edildiği takdirde bu yol 
üzerinde seyrüsefer çok mühimleşccek ve 
köyler yeni bir inkişaf zemini bulacak
lardır. 

Termede iki 
Terme (Hususi) - Şükrü Soğancının 

çarş1nın tam ortasındaki dükkanına hır
sız girmiş, 50 lirasını çalmıştu'. Hırsızın 

bitişik lokantanın içinden geçhği anlaşıl
maktadır. Vak'a günündenbcrı de lokan
tacının çırağı meydanda yoktur. Hırsız
lığın lokantanın çırağı tarafından yapıl

dığı tahmin edilmektedir. Bundan üç gece 
c vvcl de bir zahire mağazası burgu ile 
delinerek bir çuval fasulye ça'ımmıştl. 

Terme y lu yapıhyor 
Çarşamba (Hususi) - Ünye - Terme 
Fatsa yolu üzerinde çalı~malar gö1c 

çarpmaktadır. Yol iyi ve noksansız bir 
şekle girdiği takdirde Çarşambanın ik
tısadi durumu üzerinde mühim hır ıol 
oynıyacaktır. 

• 



• 

6 Sayfa 

L Hadiseler Karşısında J 

OGLUM SORDU 
O ğlum sordu, ben cevab ver-ı - Biliyorum, bunlar iki kişi im~er! 

. biri erkek, öteki kadınmış .. Erkeğin ısmı 
dım: - d k d . . d H . . 

? A em, a ının ısmı e avva. ımış. 
- Baba dalgın insan kime derler. B b llı · · dir? 

. . ~ ! - a a, su perısı ne . 
- Ben de pek bılmıyorum oglum, n- n·· d · d ne de peri . . - unya a ne cm var ır, . 

kat b~_yük .baban bana anlatmıştı. Eskı- Bütün bunlar uydurma şeylerdir. 
den boyle msanlar varmış. Fakat tram- S Ih . . d k d ? 

- u perısı e yo mu ur. 
vay ve otomobil icad edildıkten sonra p . kt d d "m Y" perı· oln:a-.. - erı yo ur e ı "'• 
nesebleri munkarız olmuş. Ih · · d lmaz. 

b .• _ 11.k d 1 ymca; su perısı e o 
- Baba, ta ıı guzc ı n eye er er, B b kd h" tç· nedir? 

. b"" .. ld" ? - a a, eme ar ızme ı · hangı kadın ta ıı guze ır. B" . · t e d or. beş gu·· n-
R li b .. .. k b". .. 1 - ır eve gırıp e o v e • 

- ahmet uyu annen ta n guze - ~ f 1 t h · tçive emekdar 
d. 0 ~ld-k b k b"" .. 1 "en aza o uran ızrne _ 1, o u ten sonra aş a ta u guze e h " t . d 

1 l d ızıne çı er er .. 
rast ama mı. B b d b' - d d m !a - a a, geçen e ır soz uy u , -

- Baba, gamsızlık neye derler? Gam- kat manasını anlıyamadım. 
sız kimdir? 

- Söyliyemem, hani bi7im 
Kadri beyin bir oğlu oldu ya! 

- Daha dün olmuş. 

- Evet, evet işte o gamsızdır. 

komşu 

- Ona hep gamsız mı diyecekler? 
- Gelecek seneye kadar, evet! 

- Baba, sen ikide bir cborçluyum~ 
dersiıı! Demek oluyor ki sen borçlu bir 
insansın, borçlu insanlar olduğuna gö::-e 
herhalde borçsuz insanlar da vardır. 

- Vardır, değil; varmış oğlum .. 
- İsimlerini biliyor musun? 

- Neydi o söz? 
- Ayağını yorganına göre uzat! de-

diler .. 
- O şimdi mümkün değil oğlum, ev

vel zamanda yorganlar şimdikilerin bir 
kaç misli büyükmüş, bu söz o zamandan 
kalmış! 

- Baba bir tek sual daha soracağım .. 
Ev kadınile salon kadınının farkı nedir? 

- Eskiden farkı vardı, fakat her evde 
odalardan birine salon adı veriıelidenbe
ri bütün kadınlar salon kadını o1dular. 

isme: Ilulüsi 

C Bunlan biliyor mu idiniz? =ı 
Cengiz Hana aid o~du;u iddia /Arzdan saniyede 170 kilometre 

edi:en saray ankazı sür'atle uzaklasan yıl~ız grupu 
Asya ortaların

da, eski Türk ka- ....._ 
hileleri hakkında -
tedkikat y a p a n 
Sovyet Rusya a-
limlermden c:::::::::=:~~~~~-= 

iddia ettiğı 

Zatülkürsi yıl -
dız grupundan ar 
zımıza akseden 
ilk ışık on bin a • 
sırda gelebilmiş -
tir. Bu grup, ar -
zımızdan, saniye
de ( 170) kilomet
re bir sür'atle u • 
zaklaşmaktadır. 

• 
I ;---'-. . .""" \ ı 
~ . 

* Fareler Qüneşta ölürler 
Dünyada gü -

neşten en çok mü-

\\\ ı ı /? teessir olan hay -':: Q ---::::::: vanlardan biri de 

~/ \\\~ faredir. Üç çey -1 
\'\ rek kadar kuv -

~~ vetlice güneş ha-
~~~ raret ve ziyasına 
~ maruz kalan bir 

fare dayanamaz, ölür. 

* Haşeratm gözleri 
Birçok hayvan

la nn gözleri ka
seta hdı r. Bunlar
dan karıncanın gö
zü (50). adi kara
sineğinki (4000), 

bir nevi büyük ke-
lcbeğinki (20.000) kasetadan 
ıiir. 

mürekkeb-

SON POSTA 

IKADD NI 
Yürüyüş ve 
Vücud güzelliği 

' 

üvey kızını öldüren adalll11 

deli olmadığı anlaşıldı 
• 

Sorgu hakimliğinde cinayeti nasıl işlediğiıtı djf 
Ömer mahkemede "Birşey hatırlıyamıyorunı" ~ 
Feriköyünde üvey kızı Remziyeyi kun - vuş mahallesinden Ahmed~ 

duraC! bıçağlle altı yerinden bıçaklıyarak öl- 27 deste sigara kağıdı yak ıuJJI' 
düren Ömer Tırıl idam tnleblle A~ırcezaya eşya ınüsadere edilmiş, suç ~ 
verilmiştir. Sf:Vke<!llmişlerd!r. BunJ.ardııD e pr. 

~kl l hakemesi bitmiş, 6 ay har>S! -Ar.cak, geçen celsede suçlu h min sun - miştır. Diğerlerinin nıevkuf-~ 
lrrtne cevab vermemiş ve bir takım gayrita-
bii hareketler göstermişti, bunun üzerine mah rtne başlanılmıştır. 
keme suç1uc1a duruşması yapılmasına manı Yeşildirek yangını . ..JJ 
ve ceza ehliyeti üzerine tesir yapabilecek zih b~ 
rıl bir vaziyetin olup olmadığım tesbit için, Ye~ildirekde bakır fa tı~ ~' 
adli tıbda müşahede altına alınmasına ka- gelen yangın tahkikatı~~ :.r.fıjıu' 
rar vermlşU. avinlerlnden Orhan KQ 

_ edilmektedir. _ ._.."" 
Ömer Tırıl muşahede ~ltına alınmış ve Fııbrika 55 bin ı.ıraya ~-!/ 

netice bir raporla blldlrllmıştir. sigortalıdır. Şimdiki halde ao~ 
Suı;lunun duruşmasına dün bakılarak, metinde mal kurtarııınış bul 

adll tı':. tşlerl müdürlüğünden gönderilen ra- U f h · hane JJI~ 
por okunmuştur. mum apıs ,,. . 

Rnporda suçluda ehliyeti cezaJyeslni kal- Umumi hapishanenin ba . ~ 
_J dıracak veya hafifletecek marazi bir halin tmlacağını yazmıştık. ıı&r ~ 

müşahede olunmadığı tesblt edllmlştır. Bu iş için ayın 21 inde tıa!• ~ 
Bundan sonra sorguya çekilen Ömer Tı- çılnc:ık ve yıktırılma iş~ ~... f"'" 

Yürüyünüz. Yürümek, en kolay, en u- rıl şunları aöylemıştır: MüddeiumumıhgS . ' 
1. · - Remziyeyi vurmadım. Bu kız benim fi- . _ n~...,J. 

cuz ve .?e_: ~aşın -~poru_~~~- Fa_ka: ge ışı vey evlAdımdır. Onu küçüktenberl ben bü - !stanbal nıuddeiumumnan !W-:..°"' 
güzel yuruyuş degıl. Yurumeyı bır sağ- yüttüm. Sonra kocaya gitti. Fakat, gene , Istanbulda h~sta bulu . 111~ 
lık ve güzellik vasıtası h:ıline koymak bendc:ı yardım isterdi. Hiidlse günü de o - !1;11 t ~~~~din ~n i!ızz~t~ıe 
istiyenlerin şu mühim noktaları gözönün- nunla bu yüzden kavga ediyorduk. Bana 1 ı .. :ı. r el a es n 

k-r •tı ü ım ·· -d- ze muracaat. cie tutmaları lazımdır. u re. • zer e yuru u. --------
.. - . - .. İ . . . Suçlu ilk tahkikat sırasındakJ Jfadesinde 

1. Yalnız yurumelı. Çunku: kı kişı ay- ise hadiseyi olduğu gibi ikrar ediyor ve şöy- Poliste: 
ni hızda yürümez. Biri ötekini ağırlaştı- ıe anlatıyordu: 

nr veya hızlandırır. Bir gün öbürüne uy- _ eFevkaIJ.de sinirliydim. Bu 1ş1 btımlye -
maz. Halbuki hergün ayni &iir'atte yü- rek yaptım. Sonra da bıçağı bahçeye atarak, 
rümek şarttır. Kasımpaşaya lı:açtım. Orada polisler beni 

"' Otomobil ve t~ ' 

. . yakalndılar. Sonra, hadise mahalline git -
2. Yürürken konuşmamalı. Bunun ı~ın tJk. B:çağı attığım yerden bularak, polis me 

müsademelert ~ ~ 
Şoför Muhlddinln tdaresln~~~ 

maralı taksi otomobili J{a~ ~' 
çerken Küçükpazarda ot~ d~'°' 
de bir kadına çarparak vucll p~ 

de yalnız yürümelidir. Çünkü: Yürüyü- ::nurlarına. nrdlm. 
şün en büyük faydalarından biri ahenkli HCıdlsenln Ömer Tırılın kızından lstedi
bir nefes alıp vermedir. Konuşurken bu ~ı blr lirayı vermemesi üzerine zühur ettiği 
ahenk bozulur. ve su'lunun kızı önce pencereden bahçeye 

Y"rlerlnden ağırca yaralamdıP~ 
dm H-ısekl hastanesine kal 
knlanmıştır. ~ • :ıtarak, sonra peşinden gidip bıçakladığı tes-

3. Mesafeyi ve zamanı tedricen arttır- b!t edllyordu. * V:ıtman Mehmedln fdar ,,J f 
mnrnlı trnmvay Osmnnbeyd:; ~o~' 
!ör Ahmcdin idaresindckl 3 )lef ~ 
tomobi!le müsademe ederek ı 

malı. Hergün biraz daha uzağa giderek. Ömer Tırıl, tekrar soruldukta: . 
4. Yürümek insanı bitab düşürmez. 

Ancak tatlı bir yorgunluk verir. Eğer 
yorgunluğunuzdan tad değil, ızt:trab du
yuyorsanız kabahat sizindir. Tahammü
lünüzü aşmış, birdenbire u zun bir yol 
yürümüşsünüzdür. 

5. Topuklara kuvvetle basmak kafayı 
sarsar. Asabı yorar. Mümkün o1duğu ka. 
dar ayak ucuna basmalı. Topukları, bu
l'undan sonra ve hafüçe yere koymalıdır. 
Esasen en ahenkli ve güzel kadın yüd
yüşü de budur. 

6. Kolları sallamamalı. Kol sallama'.t 
askerlere mahsus bir şeydir. Kadına ya
ı aşmaz. 

7. İnce, yüksek ökçelerle yürümeme
lidir. En iyi yürüyüş ayakkabısı tama
mile topuksuz, geniş ve b3ğlı ayakkab

;a rdır. Fakat yüksek ökçeye alışık olan
lar buna birdenbire alışamazlar. Ayak 
bileklerinde kramp olur. Bunun içiu to
puğu azar azar indirmelidir. 

8. - Eve döner dönmez derhal arka üs-

-- Elimde bıçak vardı. Faknt, nereden e
lime geçmişti, bilmiyorum. Küfrederek üze
rime yürüdü. Kendimi kaybett.lm. Sorırasını 
hatırlıyanuyorum, demiştir. 

Duruşma şah1dlerin celbi için talik edll
mlştir. 

Oolandır1eıhk tahkikatı 

sara uğramış, nü!usca. zayla ı.t 
~ ., ...... ~ 

Kazaya ugra,~ 
Feriköyde oturan ESna ~ 

dın mangal üstünde yeme~~ 
ecre dr.vrllrnlş, 6 ya.şındakl it ?Jll"" 
n başlanmıştır. Yaralı çocu .J 

Müddeiumumilikçe ortaya çıkarılan sah- dırılmı'ltır. .-111 ,Y,1' 
tekarlık hidisesl etrafında tahkikata devam * F"~Uhde bir çivi fabri~I 
edilmektedir. mele Mehmed kucağında b1!. ~ 

Cumartesi günü, tevkif edilen Adnamn nıerdıvenlerden inerken ayalJ ~ ~ 
cvindı-. görülen lüzum üzerine bir arama ya- müş, ağ:zından burnundan JIP~ 
111Jmıştır. Elde edilen bir bavul evrak müd- * Bakırköyünde KaplaIJl~ 'I 
delumum!Jl.ğe teslim edilerek, mevkut Adna- ğında oturan Edvard ile ar ta 'rP"J. 
nın da iştlraklle, sulh ceza hlikiml Reşidin Jorköy el varında a vıarunak ,,_ _ 
huzurunda tedkikata ba.şlanıl.nu§tır. Adnan Iık Zr:ytinburnundakl çimer;:;.-_.:,~ 
tarafından dolandınldığı iddia edllen ka - nünde sandala binmek ıste dW'-.. 
dınlardan Sadiye, dün bir muharririm1ze, PJronun elindeki tüfek yer:eı11~J 
şunları anlatmıştır: :?lif, cıkan saçmalar sol ~' 

- Bazı Iıterlmden dolayı nıülga İstanbul saplanarak ağır surette ~~ 
2 lncl noterliğine gittiğim sırada. Adnanla ralı Ermeni hastanesine .,J 
ahbnb olduk. Ahbablık Uerledl. Benden borc kata başlanmıştır. ıl':..ı 
olarak, muhtelif zamanlarda mlkdarı muh- Bir adam metresini ~f~ 
telif paralar aldı. Adliyedeki baza i§leriml tıe 8 

Galatada oturan şevke 'I 
ltolaylaştıracatını söyledi. ıHertesln çıkmaz ber y:ışamakta olduğu NiıJl!!ıw~ 

Fransada yeni bir dağ yolu yap -
mışlardır. Buraya otomobil ile de gi -
dilebilir. Bu yolun İzran denilen nok -
tası, otomobil ile gidilebilen dünyanın 
en yüksek yeridir. 

* tü yatmalı, ayaklan yüks2kçe bir yere> 

işini biz yaparız, dedi. 387 liralık ve bir de dın arasında geçlmsizlik y .... ~ 
23 liralık lkincl noterllkde birer sened yap- ca çıkmış, neticede şevket. . """ 
tık. Halbuki bana olan borcu 800 lirayı bul- çakı ile yaralamıştır. ,er :·' 

Olıugucularıma 
Cevablarım 
Beyazıdda Bayan Kadriyeye: 
Bir kadın için ideal hayat nedir? 

diyorsunuz. Bu, kadının yaratılışına 

göre değişir, mutlak bir kaide vaz'ı 

mümkün değildir. 

Bazı kadınlar sabahleyin geç kalk
mayı, öğleye kadar aynanın karşısın
da tuvalet yapmayı, yemeğin hazır

landığı söylendiği zaman aşağıya in
meyi, yemekten sonra uyumayı ve 
ikindiden sonralan da terziye, çaya 
veya dedikoduya hasrederek geceyi 

bir müsamerede geçirmeyi ideal te

lakki ederler, bazı kadınlar fae çocuk
larının ve kocalarının birer tebess1i

münü celbetmek için ev işin2 hayat 
vakfetmeyi her eğJcncenın fevkinde 
görürler. 

Böcekleri~ gözleri hareketsizdir =~:.alıdır. Bu şekilde kan iyi deveran du. B~ı senedlerden birine lptal edilmiş pul Yaralı kadın hastaneye 
yapıştırmışlar. Bu sened, şimdi müdeiumu- yaknl:ı.nmıştır. ~ 

BÖC'ekler, gözleri hareketsiz olduğu 
~~in yan taraflannı göremezler. 

Bu iki sınıfın arasında asli vazifeyi 
ihmal etmemekle bera~r eğlenceden 
mahrum kalmamanın yolunu bulanlar 
da yok değildir. Karakterınize ve e!i
nizde bulunan imkanlara gö:-e seçinız. 

* Topkapıdan; M. B. imzasi~e mcktub 
gönderen okuyucuma: 

Bu hususta tanıdığınız b;r operatör
le konuşur, onun fikrini alırsanız da
ha iyi edersiniz .. biz ne memleket ha
ricinde, ne de memleket dahilinde bir 
§ahsı tavsiye edemeyiz. 

* Fatih G. B. imzalı okuyucuma: 
Çocuğum, 

17 yaşında olduğunu ve mektebe 
gittiğini sen söylüyorsun. 17 yaşında 
bir mektebli genç kızlarla tanışıp on
larla beraber bulunmaktan evvel ders
lcrile meşgul olmalıdır. 

'l"EYZE 
J 

9. Ayaklara sıcak su banyosu yapm~k 

ta iyidir. Nasır olmamasına yarar. 

1 O. Mümkünse ılık bir banyo yapmak 

bütiin vücudü dinlendirir. 

11. En iyi yürüme vakti 5abahtır. Çlin
kü : Sabahleyin hava daha ku\'vet Ye:i
cidir. Yorgunluğa karşı mukavemet ve
)ir. Bilhassa ilk başlıyanların bunA çok 
dikkat etmesi lazımdır. 

12. Mümkün olduğu kadar hızlı yüı ü
mcli. Ağır ağır yürümektm fayda bek
lemeyiniz. 

mi!Uttedir. ----:nr' 
Sad!yenin sözlerini aynen kaydett!lı:. Ha- Et komisyonu fa .• · . . .A 

k.ki vaziyetin sulh hl\kimliğine yapılan ted fı ~ • 
kikat hitamında vüzuh peyda edeceflni de Bir marttan itibaren et 1'0ııtı"" 
ııAve !'!delim. !atacak ve bu ucuzluğu eSİ ·~ 

Sivasta adliyeye verilen otan kom~syon b~yraıne;~ ,,,,_ _ 

1 
.tır. Beledıyede bır de tB ri1 ~ 

• kaçakçı ar rulmuştur. tktısad :Müdii d 
Siva.ı. CHmusi) - Burada bir batta için- yanın riyasetinde ve ikU58~ 

de 3 kaçakçılılı: vak'ası olmuştur. şube, mezbaha ve haY"all bil 
Yıldızel!nln Sandal köyünden Ahmed oğ- dürlerinden mürekkeb olaJl 

!u Hasanda 300 defter sigara U.ğıdı, Allça- , . d çaııııP -
\"uş mahallesinden Refik karısı Emlnede bııyramertesıne k.a ar iSYoJl 
4092 sigara kaltdı ne 10525 tane çatmak ta- yapacaktır. İhzan koJ11 
o:ı, Darendeli Mehmed otlu Reşid tıe Allça- tısını dün yapmıştır. 

~=====~~=======:::=::~~-~-==========:::::::~~::::::~ Bacaksızın maskaralıkları : Sanlan af 
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bir Örnek 
Jf * ,,. 

ihtiyar, Halifeye anlattı: " Yüz uşak ellerinde birer gümüş tepsi ile yaklaştılar. 
Tepsilerin içinde biner tane gümüş dinar vardı. Aralarına katıldı/ım insanlar 
paraları koyunlarına koyugolar, tepsileri de koltuklarına sıkıştırarak çıkıp 

Aşağıda okuyacağınız satırlar Fransız eustitnsu a1asından 
Jacoques Bardoux 

Q nun kaleminden çıkmışb.r. 

eçerı ilkte~- I ı ·ıdiğ. 
gidiyorlardı. Ben şaşırmıştım. Onlar gibi yapamıyordum.,, 

•- tap v•'Ll ayının ortal:ınnda: ,kurutup ta tankların pas annı sı ı za-
~İtde arıya harbi biraz daha sürdüğü man İspanyadaki kızıl cebheyi dağıtmak 
'dlıen d lllUtlakiyetle idare mecburiyetinde olan Mussoli- Diclenin karşı yakasında bir harabe 
l'nıı arıı:etlerin yardımla- ni Bay Bitlere dönmüı ob- vardır. Vaktile burada muht~şem konak-
~lacaltıa. k mecburiyetinde caktır, harb malzemesı ile 45 1 !ar, bahçeler, havuzlar, fıskiyeler bulu-
111111ıı .n~ı 'Ve Avrupa sul- bin asker yollıyarak yardım nuyordu. Oraya omuzları çökük ve yüz-
~Üıia ~Yet tehlikeye dü- etmesi için. leri kederli girenler biraz sonra yeniden 
llosı1arunı soyleıniştun. İngiliz * can bulmuş gibi dimdik, gülerek çıkar-
~'telt da ayni §ekUde dü- Muhakkak ki Hitleri çevre- lar~ı. Çünkü orası yoksulla.:ın, kimsesiz-
~eıı bı Osta~e bır tavassut, liyen mütehassıslar, eri§ile- lerm, haksızlığa uğrıyanlanu, gariblerin 
~dan b· r lllUdahale, arka- cek gayeler için değil, _ çün- iltica etliğ i, derdlerıne derman bulduğu 
"<Q" ır blebis·t b " d. '.tıi ~klif ı yapılması kü gayeler yekd~ğerinin yeri- ır yer ı. 

l)fll.liye etnııştim. ikame edilecek höcrelerc Orası (Abbas Oğulları) dc:vrinin en 
~~d ed rı 0lnıadı, hatta fi!rri =ksiın edilmişlerdir _ hayır I parlak senelerinde Harunreşid zama-
~ Yapalı~nle.r ~ulundu, fakat e~lecek gayele!" için değil, , rıında isliımlığa büyük şevket veren 
. ~e o fiı.:_ki fıliyat gün geç- 1 doğru yürürken, ta- (Bermeki - Parmak Oğulları) sülfüesinc 

>id ~lerlıı · gaye ere ·dd. H k ka k etınekted· ısabctini te. k.b edilebilecek usuller hak- tıı ı. arunreşid onları ıs nmış, cn-
ır. ıc: d kd.iğerile hemfikir dis ne ve hanedanına o kadar büyük hiz-

f~ * d ~-ıaı d~e 1 metler eden (Parmak Oğullan) ailesini ı1.:6Panyan egı er ır. · 
'"'tı ı,.,_ • ın Ast•ın· k B 1 'ıareşal Von I canavarcasına ortadan kaldırmıştı. ~ • a ısmın· azı an - ·" _ . . . . 
~ b Cebhe Yikıld -, Bl b .1 General Goermg , Bu Turk aıJesınin harabesıne gelıp te 

Yazan: Kadircan Kaflı 

~~1ı. U diploınasi hıg.kzat: d 
0~1. erg ı eJaponyanın geniıt-1 gizli gizlt ağlıyanlar çoktu. Birçokları 

tı •• '<ltnaı are c ı enı ıvor - ı d k k 1 d . k.. 1 . d !adım. Ondan sonra uşaklar ellerinde bi-J Diyerek önüme düştü. Konaktan çık 
d-"'tl, fAt.._ nıı idi? Bı·lmı·yo- ı,·!'~re.k çı·n pazarlarını kapa- ı a or u arın an kendı oşe erın e ma-

-at h - 1 ı rer gümüş tepsi ile yaklaştılar. Bunların hm. Beni güzel ve çok iyi döşenmi~ bl t.~ ltı İs erkesin maliimu- masındıın en diş.eye düşerek em t~tuyorlardı. . . . içlerinde biner tane gum-uş- dinar bulu- eve götürdü. Bir de ne göreyim ki bütilt 
"<et1 ... d Panyoı bank l d h k.., tıer· zahi- Halıfe Memun zamanında ıhtıyar lıır 
~, •• en Yeni bir ailcsındın adtınl mevcu ku sıraya .Korun~~ - .are -k· •yaymak adam harabeye geliyor, bc-ğııa bağıra ağ- nuyordu. Herkes paralan koynuna ko- ailem halkı giyinip kuşanmışlar, ipek!t 
~- · ord11.. ın ar a nı. alınanı. ren sert gorunmıyere • 1 - - •• • yuyor, tepsiyi de koltuğuna sıkıştırıyor, ler içinde mes'ud ve rahat beni bekliyor ~b -.un ve bır· . b ı r Ok .ıyor, goz yaşları doküyor, sonra hır mer-
'ıı ttlaııe ecnebi teşekküllerinin garb muahedesıne ve • ı . k k .d. d H lb ki H çıkıp gidiyordu. Hiç böyle bir hal karşı· lar. Daha ilk günü (Yahya) nın bir ada 

\>vet sarrlllesiJıi artırmak içın azim bir yanus cebhesine iştirak mukabilin- sıye 0
.duyapra gık ıyOo~ lu.l a u t a- sında kalmadığım için §aşırmıştım. On- mının onlara gelerek bu eve getirdiğini 

ediiın· . 1 j runresı ( arma gu arı) na ma em 
,., 

1klikl ış, kumandnnlığında da de ingilterenin muvafakatını satın a 3 - t t • k t . . lar gibi yapamıyordum. Tepsiyi uzatan yüz bin dirhemle on bin dinar para ver 
ıı.::Oııeri:~- Yapılmıştır. rak birkaç sömürge~i istirdad etmek ve uHmaı·-yf·ı ybasaiht~ miştı. w d • k t uşak göz ve elle işaret ederek ne yapa- diğini öğrendim. Uşak ayni zamanda eli 
~.Yor -;:ıı Önünde bir se!'ı fotograf Lehistanla Romanya ile jşbirliği yapa- a 1 e u ıyan çagır ı ve çı ış ı: cağımı anlattL O zaman parayı ve leps·y i me iki sened verdi: 
"lll{j • ~u fot ' - O kadar ağlıyacak ne var? Bu vefa-~ ll rtıenıı ograflar şahiddırleı J..i rak Ballık yolundan Sovyet Rusyaya ya- k" 1 w b b ed" k., alarak kapıya doğru yürüdüm. Fakat _ Bu evle eşya, paralar ve bu scned 

ı._d eketıer· ··ı" ~ . l h lmak • ti d . . l ar ıga se e n ır ı. ı... 1 ba .d ld ğ b. ı- ı ·· bit~ ar ın o um wıcır erı e."11 yı nıye n e ımış er.. iJUn arın na aı o u un.ı ır ur u Jerde yazılı iki köy tamamile senindit 
, ltısınu!akın, heın de vatandaşlarmın Diğerleri ise - Goebbels ili? Himml~r İhtiyar de~in derin içini çekti: inanamıyordum. Telaşlıydım ve her an İhsan edilmiştir! 
Cilt <lla daha Öldürmekte bu kadar deniliyor - Kont Ciano'nun (Neron) ka- - Bermekıler bana ve .tileme 0 kadar geri çağırılarak ellerimdekilerin gerı a- Dedi. 
~ta dö~1 

bu itibarla da pazarlıksı:: altın ri planlarına müsaid şekilde kulak vere- büyük iyilikler yaptılar ki onları unuta- lmacağını sanıyordum. Bu şaşkınlığım 
~ Q~Şrn<:_n bu Yeni müşterilerın başları- rek Japonya vasıtasile Hong-Konı;(da hır mam. Öldükten sonra bile kemiklerim o Yahyanın gözlerine çarpmış, bana dik
L lel'l"ıetr 1Uşl.erdir: Rus pnömatikleri Rus C'ihan yangını tutuşturmak, İngiltere ile nimetlere şükran için haykınr ve onla- kat ediyormuş. Perdenin yanında önüme 
~art e erı L ' l · ğl t · · · · illi ~şJ.ı11 ' eh bombaları Amerikan Fransayı bu yangının aleden arasında rın matem enne a ar. zın verırsenız s ı- bir uşak çıktı, geri çevirdi. Çok üzüldüm. 

Sevinçten aklımı kaybelmediğime hali 
şaşarım. Ondan sonra senelerce mes'ut 
yaşadım ve Bermekilere candan esir kal 
dım. , •• ~"aly()~ Belçika humbaral~n. Holan.ia boğmak niyetinde imişler. ı ze anlatayım. Herhalde hak vereceksiniz. Nihayet korktuğuma uğradığımı sanıyor-

"'ll ı erı hat•-" H l 0 f b d d kt b.. ·· 1- b. Onlar öldükten sonra sizin memurur.uı ~ 886 ıtı' •.U cS. F. M., kurşunu Herhalde muhakkak olan bir nokta a ı e u a am a gerçe en uyu~ ir cium. Doğruca Yahyanın önüne götürdü-
\' dandadır Odel kartuşlar ..• , her şey var Romanya politikasının d('ğ şmPsi ve Eamimivet görüyordu. ll"r. Yahya beni güler yüzle karşıladı. 

'1 ~ ~l.ltıu d~ . de.mir muhaf17Jarının iktidar mevkiinc - Anlat bakalım! Eltmdekileri almamakla beraber halımi, 
,. ltijde ih genış mikyasta techiz, fen- geçmeleri ihtimali önünde> Berlin hükü- Dedı. kim olduğumu sordu. Kendisine başım-
~ı.ırııtı ltıııl Zar edilmiş olan Teruel ceb- meti Avusturyaya aid planını Çekoslo- İhtiyar adam binbir gece masallarını dan geçenleri anlattım. Gözleri yaşardı 
~~.1~i laki~aarruzunu, beyazları:ı m•ı- vakyaya aid planın önüne almıştır. andıran hikayesine başladı: ve avutucu sözler söyledi. Oğlu Musayı 
~ti ~lttsinde d etmiştir. Yalnız; bunlarm Viyanada tutulan vesikalar, resmi tPb- cBen Şamlsyım. Çok ze.,gindim. Bü- çağırttı. Ona beni gösterdi: 
'e et İsbat e görülen mahdud ve kısa Hğlerde ihsas edilenden daha vahımdir. yük bir varlık içinde büyüdüm ve yası· - Oğlum, işte sana feleğin kahrına 
Ilı~ ttıahruın ede: ki demiryolu -ile ŞOSE>- Bu vesikalar sadece dahili bir iğtişaşa yordum. Fakat, talih bu, zenginliğim de- uğramış bir adam. Beraber götür, iyi ko· 
bı11 ~lal\ ihrgenış bir sı:ıha)'R sc>rpiştirıl- değil, ayni zaman hudud ü1.erinde yapı- vam etmedi. Parasız kaldım. Kalabalı!= 

1 

nukla! 
~e~tlj~atıya:aatı. c~sik kuvvC'tlerin hit; lacak tahşidattan sonra bir ültimatoma ailemi beslemek için evimi bile satmağa Musa beni aldı, götürdü. Güzel bir kar. 
~ ır. .J hukım olaca'c vaziyet!e da intizar edilebileceğini Avusturya ri- mecbur oldum. Onu da yed:k. Ac kaldık. , tan giydirdi. Paralardan başka tepsiyi 

~Uıa~at "' caline anlatmıştır. Çocuklarım ve kadınlarım sürü11iiyor- de yanımda saklamamı söyledi. 
ltı "'10dern · • ı d K" d d - · 'ete r ~ sılahlara \'e ecnebi gö- Unutmıyalım: Harb başımızın üzeri:ı- ar ı. ırısc C'n .yar ım go:emıyo ... cium. Onun yanında bir gün bir gece kaldım. 

o iki köye, gelirlerinden çok vergi koy 
du. Gene sefil oldum. Derdlerimi avut. 
mak Içfn beni yeniden hayata getırmiı 

olan Bcrmekilerin harabelerine giderek 
ağlıyorum .• 

Adamcağızın hikayesi Memunu da mü
teessir etmişti. Vergi memurunu ~ğırdı 
ve Bermekilerin zamanında olduğundan 

fazla haraç alınmamasını tembih etti. 

İhtiyar yeniden ağlamağa başladı. Me
mun sordu: 

- Niçin ağlıyorsun. Memnun olmadıa 
mı? trı.iidd:~nıen bu cçete harbi. gene de dolaşıyor. Bu sırada bazı kıms"ler nas hat ettıler· Çok hürmet ve ikram gördüm. Ertesi 

devam edebilir. . • • - Bağdada git. Be~~~ld!e~r. sığın' 011- gün kardeşi (Abbas) 1 ı;ağırttı: - Nasıl ağlamayım ey halife! Büyük 
~ ~bh * lzmitls bir t'.IU drr:fm3 şayıa:;ı Iarın ikramlarına ve ıyılıklerınP son yo!t- _ Başvezir bu zatı bana misafir verdi. :ihsan buyurdunuz. Fakat bu da Berme:ti-
~iv e ~ok k' tur Seni hımaye ederler! H lb k ' b · d. h l"f · . lerin sayesinde, onların harabelerinde , • .-t~cı · 1 Alınan ·a beklivebilecek İzmit (Hususi) - Buıada bir şayia ·. .a u ı en ş~m ı a ı en'.n 5?rayın:a gı-

11,., "ııp ır. F'ranko ) hd d. b. çıkmış:Paj mezarlığına ölü sanılan bir Nihay:t. bu son çarey~ baş vurdum. c! ıyorum. Bugun de sen mısafır et! ağladığım için olmadı mı? 
~~ 1

Yor. fsp ya ma u ır yar- ' . . . . _ ··ıd ·· . .. .. 1 . Yirmi kışı kadar olan aılerr. halkını da Dedi. Halife onu daha çok takdir etti. 
"' ı.,._ ttıa anyada da henüz kemal adamın dın dm gomu ugu soy enmış- 1 k B ğd d d ğ 
~ ""~Ub erişnıerni l . • tir $.ı ia a öre Paj mezarlığından ge- yanıma a ara a a . a o ru yola çık- Böylece hergün Bermekilerden birinın 
) ~at e ediyo ŞFo a~ yenı sıl~hları- . o·y ~ g . b' mezardan ses . tım. Onlan burada hır ml'SC:de bırak- konağında misafir oluyor, son derecede 

~~ b .. ~Cirle~ r. 1 abrıkaları ışliyor, 1 ç~n. w .ır. ~ am yem. ırb hb - . ı- tım. Yanlannda bir günlük bile yiyecek ikram görüyordum. Bu sırada ailemi dQ-

~ " ~ ı..ıddet or, or usu uyu- . ' lmıs ve mezarda yoktu. Haysıyetım ılenmeme engel o- sünuyor; o zavallıların hallerini merak 

Turan Caft 

Preıw Seyf eddinin zevceai 
lstanbula c!aodü 

.. tnr.. ·• ça ışıy d b .. - şıttıgını ıhbar etmış u ı ar uzerıne . · d' 1 -

)~itıde ... ahldı. İ"ırsZa.trfında ;se Asya ateş ı k b. ~~~~.dı~.en ~e~~. açı .. . : .. k-" .. - ; luyordu. Oradan çıktım. Rnsgele yü riir- ederek üzülüyordum. Fakat üzüntümü 
M. . ·• "' • a vaklaşıyo 1932 · l ·ı o ı.ınun yuzunun gozunun .. n ıçın- 1 b. ·d ld' . .. .. Miras meselesi için Mısıra giden müte-~"1'1· "rı .t\J - r. St:- _ .. .. - .. .. ken baş rn ır mescı e ge ım. Burada bır turlu açamıyordum. 
~ d~ ta~deı::. tarihi mu\•affaki. dt .. Ql~ugu, fakat olu bulundugu gorul- bir kalabalık vardı ~e he!lsinin de üst- On gün sonra Yahyanın oğlu (Fazıl) m ve!fa Prens Seyfeddinln zevcesı Bayan 

llcfur. ı. Hep parlak zafer- muştur. . .. .. K 1 _ . d ieri, başlan düzgündü. Bennekilerin ko- yanına gönderildim. Onun yanında da 1 Ulviye ve biraderi Semih Mümtaz şehri-
" Bahsedılen olu Bay ema ısının e 1 d -- . . . . 

t ~lıtt • " •. . 1 d f d·ı . ı naklarını on ar an O!!renırd•m. Onlar'! bır gün ve bir gece kaldım. mfze dönmüşlerdir. Prenses Ulviye an-lı.. - - ..... * venı olmuş ve merasını e e ne ı mı.ş h 1. . 1 d ğ" · d ' 
· ·ıel\ a il ]\{ bır gPnçtı Savıavı ta ı e ım. ı va- , k . ~ı-... "'lllt b · . . . hk .k tt. F ' l 1 a ımı nası arle ece ımı e anlatırlar., Ertesi gün bir uşak: nesinin yanındadır ve biraz rahatsız bu-

1~ · ld farkı Ussolininin vaziyeti • . .. · ." ~ ~ 1 ~ d aı. Fakat ıınscye soramıyordum. Zirıl - Artık ailenizin, çocuklarınızın yanı- lunmaktadır. Miras meselesi ~imdikı hal-
~~t ·~· l'ta kıdır. İspanya hgrbi onun 1 xı boyle hır ıhbar yapı mhı:-,rmezl~: ·1a bu da bana bir çeşid dilencı!ık gibi geli- na götüreyim. de müsbet bir sahaya ginnemi•tır. 
~

1

~r l tı onun ~f 1 1 acılmıt fakat merhumun aı asIBı ıe vordu ~~~~~~~~~·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
~~. ·.•- ~•n ooun •- ~h- ehre~ndeh~b~~myy~rat - · . . . 1 ==~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ... ~ıib~l'i Ola Yol •Sovyet. inin mah,·ı Y gı, ç • .. -ı .. . .hbann asıl _ Bu sırada ıç!'rıye b •r uşak girdi. Mes- 1 
~ı ~eti gi)Ccıktır. Duçc arh!c ne b·r bu!u:ımadıg1, go~u mu.:ı, 1 

· cidıif"ki adamların hepsini urkasına taktı, 
1ı,~d "'l\l.. Ze ahr nn d s.. · ·k sız.ırr: anlaşı .mış.ır. • ,.u·· ru"dt··1 b"n d~ aralarına k~t ld K a :'lcl ,.. ., içi • .... e uır gecı . • • . . ' Q 1 ım. ,,_ 
~'-ı-· lliitiirı n .Yalnız zafere ihtiya~ Şc.r ı ~da hır Cl!l'>yet caman bir konağ'a girdiler. Arkaların-
•'4 lıır ~r~ ~afe~ıktatörleri!1 kan~ınfarı Şarkışla (Hususi) _ Agcakı-?:a na- dan avrılmadım. Konağın ba~ç<>sind~ ~ir . 1 

_ - ...... .....-.. •~·•K.ı~ 
~~~ ~~t~~aetır: ucu~ ~fer, bu Itafy~ 'hiyesinde turla meselesi yüzünden b!r 1 <:~anı_ oturuyordu. Yanımdakılerden b.ri 
~ .. 'ti., k d~İtıi Bu ıhtıyaç 19~8 senı>J . , t 1 tur ~ığerme: 
" d ·~b dah . . r,na) e o muş . t b' H l"d' lııı. •h e~ist a zıyade hıssettiıt>- l ş·~ ı- .. T an isminde jki kişi bir - c;te Yahya ın a ı . 
~ ... "Glt <lnd · l."ru ve ur · ı d k. B k·1 · ıt •q 1~erı·k . a vazıyeli n~ iktıs.ıö, •lftd k" h" . paylaşılamamasl vü- Dedı. An a ım ı erme ı erın konak-"\ ı. cıhet. d t:tı ... a 1 ıssenın ' • • b 

1 a ... ~hı:.~-''• "' ın en iyı değ:Idir· - d b . b. I .1 kavga etmişlerdir ıarında u unuyorum. 
'I', ~ ~ ı•ara 15. . . · 17un en ır ır erı e · . . 
~, . .._~ Ve 13. 

21~· Şımalı Afrika- Bu k:ıvga cinavet'e neticelenmiş, kav- Yahya, gelenlerın hepsıne oturmaları-
-~ ~ 'd&rn laz~ngazıde h~7ırlık ağ.r- . gacılan ayırmak iç'n araya giren Mah- , nı işaret etti. Bu~ların sayısı yüz kadar
~~ bii~ .t~ıtqbet ~· P~r~. lazım . Ak~e- mud ismindeki adam bu mudahaleye ı dı .. Biraz sonra yuz kadar uşuk geldi. EI-

la..._""')i Bars e buyuk gemıler ın- _. . 1 Şükrü kama ile Turanı vur- lerınde altın buhurdanlar \'ardı. Bunla-
' ıyor t k ... mır .:?nen b 1 . ,_ 

' e rar adam !azını, mak isterken kama Mahmuda rastla- rın içindeki am er erın x.okulan havayı 
~ ~~ * rnış, kslbinden yaralanan Mahmud der- doldurdu. 
~ ~i~~ A. hal ölmüştür. Şükrü de Turan da ya- Yahya ayağa kalktı, yanı başındaki 
)~ !)laa;~l>di ~Usturya kozu muhafa- k!llanmış, adliyeye verilmişlerdir. yaşlı ve temiz giyinmiş bir adama diğer 
'ııLdo "l, b· ' ~alknn h k · f · --· • · • -·-·····- · • · - · tarafındaki delikanlıyı göstererek: ~~ ~t(i ıti rn are et: muva -'l '~ll'l1atıy ahvoldu, ötekı tehlikı::·- ! Bayramda keseceğiniz kurban _ - Bu amcazamla kızım Ayşenin ni-
l~ ~aı('0r, ha ?Şafıya sark:yor. Ka- Jarm derilerini şunun bunun eline kalımı kıy! 
~ıı baht firard:rıçt~n ödünç para vc-ı bırakmıyahm. Hava Kurumu bu Dedi. Meğer o adam şehrin kadısı irn;ş. 

tıtıırı ~ lllıllet nefes nefese. derileri sizden toplıyacakbr. Nikah kıyıldı. Uşaklar etrafa misk \.C 

gune~ yolun çamuruııu amber saçtılar. Herkes gibi ben de to:t>-
• 

Şirketi Hayriye 
Karne 
Yoklamalarına dair 

Bir okuyucumuz yazıyor: Bogaz
içinde oturup da Şirketi Hayriye 
vıtpurlarında karne biletile ile sefer 

yc.pan memurlar her üç ayda bir 
.)"Oklamaya tabi tutuluyorlar. Hal -
buki devlet devairinde, bu nf'vi 
yoklamalar altı ayda bir yapılmak -

hıdır. Bir ihtimal olarak bir memu
:un açığa çıktığını kabul etsek da-

l hi, yoklamaların altı ayda yapılma -

1 
sında bir mahzur olamaz, çünkü a -
dam, elındeki karne ile Boğaza bağ-

lanmış olur. Bu ise, şirket ıçın bir 
ka1.ançl11. Dileğimin nazarı dikkate 
alınacağını sanırım. 

* 
Okuyuculanmızın sorıuJanna 

cevablarımız 

Okuyucularımızdan N. M. e: 
- Yeryüzünde bir çok memle 

keller vardır ki, muhtelif sebebler
den insanlar üzerinde iyi veya fena 
tesir bırakır. Arkadaşınız da istan • 
bulu fena görmüş, ruhu üzerinde 
şehrin fena bir tazyik yaptığını his
selmiş olacaktır. Kendisini ancak İs
tanbulun iyi taraflarını göstermek -
le iknaa çalışınız. Fakat münakaşa 
vadisine sapmayınu.. 



8 Sayfa 

Balmumu sevgili 
Amerikalı bir genç, balmumundan bir kadınla yaşıyor, 
onunla sokağa çıkıyor, lokantaya ve tiyatroya gidiyor 

/A.. şağıda resimlerini göreceğiniz G ~ba i:ı~ Amerikalı genç artıst he~ 
~ başını dinlendirmek, hem de m utemadıyen konuşan, onun bunun dedı

kodusunu yapan, insana türlü türlü mas raflar ettiren kızlardan kurtulmak sev-
dasına düşerek balmumundan yükte ve pahada hafif bir manken arkada~ yap
tırmış, bir defaya mahsus olmak üzere aldığı birkaç kat elbiseyi, bu mankene 
giydirdiği gibi, her yere onunla gitmeğe b~lamıştır. Tıpkı sahici bir kadınla dı
prıya çıkarmış gibi, onu otomobile, otobüse bindinnekte, lokantalara, sinema 
ve tiyatrolara götürmektedir. Resimlerde bu balmumundan sevgilinin bir eün
lük hayatını seyredeceksin.iz. 

Sa.at ahshın dokm 'IJQÇUgtldm. Huausl ~~~..,.-------..aı..--.....ııiP 
berberi 1ıım.I Cynthla ola.n balmumu tadmm 

:uvaleUnl 7apıyoc. İtte tuvalet bltmlf\1r. 
Genç kısın J'ÜZÜ, nıJ l'9 pudra De pön:iimiif tadın Jtlllerinden bln tat aana nazık n 
1Mrlakhr. 

tYukarıda solda :) ı:saat fimdi 11,30 dur. 
CynthJa arkadaşı Oaba lle blrllkde bir kok
teyl k.lübünde sanki canlı 1m1f gibi koktey
lini içmektedir. Diğer kızlar onu asla kıskan
rıamaktachrlar. 

* 
(Yukanda sağda : > Saat 15 ... Cynthla sıh· 

hatim• çok düşkündur. Otobüs ile gezerek 
hava almayı pek sever. Onu merakla aeyre
den o kadar çok kl... 

* 
(Sağda : > Saat 20 dlr. S~ın Cyntbia 

dışan1n lokantada yemek yemektedir. Bü -
tün gözler ondadır. Güzelliğine hayran ol -
mıyan kimse kalmamıştır. O kendtslne pek 
rakışan gayet ciddi bir tavırla bunları gör
aıem~llkten gelmekte, umursamamaktadır. 
Onu, hll.mls1 Gaba'dan b34ka kimse ile gör mek asli. mümkün değUdlr. 

ı5aat 9,30 dur. Balmuma tadın tiyatro -
dalt~ locasındadır. Madame Bonry piye
sini allika ile taklb ediyor. Kan.lyed ken
disine bir demet orkide hediye etmJ§tır. 

CyntııJa balmuaıUlldllll .nuaıı<llr amma, 
o da yorulmUJt.ur. Onun için sabaha tar
fl hlrn1s1 Gnba, onu erine götürmek mec
buriyetini hlssetmif, kucağına alnu§tır. 
Cynthla gayet vakarlı bir sükftnetıe bu 
10.üblll hale hiç ıte81nl çıkarmamaktadır. 

Ve işte Cyntnıa t:vınae elbtaeıennı çıkararak tlmonosunu giyiyor. 

SON POSTA 

Niçf n bunlar da 
moda olmasın? • 

Kadın ıapkalan hergün bir başka şek· 
le giriyorlar_ bazan yassılıyor, ba.zan 
mvrlliyor, baun tostoparlak oluyorlar .• 
fakat gün gelecek moda mütehassıslar~ 
yeni bir §ekil bulmakta müşkülit çek~
cekler. ~te o zamana aid birkaç proje: 

Sinema yıldızları hansı 
sporları yaparlar? 

Sinelll41 yıldızları 1- .--
çinde spora meraklı 

olanların sayısı bir 
' hayli yüksektir. Bun

lar çevikliklerini, te-
nasüblerini a n c a k 
spora medyundurlar. 

Paranıount kum· 
panyasının jimnastik 

muallimi Jim Davis'e 
göre Hollywood'daki 

ginema yıldızlan 1-
Ele giyı1en eldiven ne diye ba§'l gıytl- çinde en güzel vücu-

mesin? de malik olan Carole 

fağdanlıklan bir zincirl.:ı birbirine 
bağlasalar hiç te fena bir şapka olmaz. 

Birbirine e.ıtli kağıd helvasından yapu
mış, dört dondurma külahı mükemmel 
bir yazlık şapkadır. 

Lombarddır. Bu meş
hw- sinema yıldı.zı 

vücndünün tenasü
bünü ctenise> med-

"! u n bulunduğunu 
söylemektedir. 

Carole Lombard'ın 
vücudü hak.kında bir 
fikir edinmek üzere 

ıu rakamları yazıyo-

ruz: 

Göğsü: 0.78, Beli: 
0.57, Kastklan: 0.50, 
Kalçaları 0.85, Ayak 
bilekleri: 0.17.50, Bo
yu: 1.68, Sikleti: 
53.500 kilodur. 

Carole, tenis'den 
başka ata binnıeği ve 
yürüyüşleri çok se
ver. Sabahlan bir sa
at kadar süren at ge-
zintileri ve yürüyüş-

ler yapar. Hollywood'un en güzel vücudltt 111! cıızı addedill* r 
Güzel yıldız Gi:.- Carole Lombard at gezintisine çıkıyor ıaıa6' J 

ger Rogers cSpor. için diyor ki: 1 nndan Aun Miller's de vücud~ ~ 
- Ben sporları ve alelhusus tenisi çok miyen bir adale~ bükiılmiyerı b'~ 

se~e~im. Biz~. s~.n~:na yıldızlan, vüc~diı- ı kalmaması için saatlerce açı~ del' 
. 'lluzun tenasubunu ancak spor sayesınde meşhur jimnastik muallimler~ 
' ... ~ edebilir ve muhafaza ederiz. Hunt'un nezareti altında çal eıı 

Tenisten başka yüzmeyi de çok seve- Bütün artistler arasında vüc~dil~ 
rlm. Göğsün muntazam bulunması için kala.deliği ile nazarı dikkatı ~"' 
yüzmeden iyi bir vasıta yoktur. Yüzme- Aun Miller's sür'atle figüran ~ 

LArok su kesesinin yanına bir tüy ilıl
ve eJince §ık bir kışlık ~pka olmaz mı? 

Hele huni şapkaların en zarifidir. Bu 
sonbaharda moda olan ipekli takkelel'
cen naha parlak değil mi? 

.Kenarına iki ampul takılmış abajttr 
kadar göz alıcı bir şapka modeli tasav
vur edilemez! 

Ticaret mektebi maarife devrediliyor 
Sultanahıneddeki Yüksek Ticaret ve 

1ktısad mektebi, İktıs~ Vekaletinden 
Maarif Vekaletine devrolunacaktır. De
vir işlerini tanzim etmek üzere Maarif 

ve İktısad Vekaletinden seçilen bir ko
misyon Ankarada çalı§lllllktadır. · 

ye meraklı olan genç kadınların cümlesi- ı· tter 
nin güzel bir göğüse malik oidukları ma- borıı dızlığa yükselmiş ve cAr ıs ~ 
lfundur. nu> filminde Katharine Hep 

ger Rogers ile birlikte başlı~ 
birini yapmıştır. 

Ata binmek bahsine gelince; bu sporu 
da hem beğenir, hem severim. Fakat ben. 
ce ata binmek bizim için mahzurludur ... 

Cecilia Parker'in en çok s.:?vdiği spor 
cSkiıt dir. Ondan başka hiçbir spora rağ
bet etmez. 

Foks'un güzel yıldızı Alice Fay ise her 
sabah short'unu giyer ve egzersislerine 
başlar. On dakika müddetle ip atlar. On 
dakika yürüyüş yapar. On dakika koşar. 
On dakika gene ip atlar. Böylelikle bır 
saati geçirir. Ayda on gün de tam istira
hat eder ... 

Claudette Colbert İsveç usulü jimnas
t!kten maada spor yapmaz. Fakat bu jim
nastik hareketlerini bir muallimin neza
reti tahtında yapar ... 

Marlene Dietrich sık sık ata bıner. Mü-

____ __,,., 
Sessue Hayakava bir 

şirketi kurdn 
Elyevm Avrupada bulunan il 

Japon san'atkarı Sessue }Is)'::-~ 
film şirketi kurmuştur. :aı.ı ş ~ 
virecek olduğu ilk film sen9t1 

k bt• sız muharriri Maurice De 0 
01]d 

dan yazılmış olan Macao adı~e ~ 
dir. Filmde başrolü bizzat S~. dt 

ı~nu kava yapacaktır. Kaçlın ro u Z'bltı 
Tanaka yapacakbr. AJ.ınan . 
~Çin henüz bir san'atkar se~ı..,,P 

~ • Jlll,ı.J 

:!::nmel bir surette otomobil kullanır. Film Cenubi Çinde vası 
Ayrıca sert spor hareketleri yapmaz. B:.ı 

yıldız kadar ata binen başka sinema yıl
dızı olmadığı söylenmektedir. 

R. K. O. - Radio'nun en güzel yıldızla-

pılmakta olan kaçakçılık ve ~J 
vak'alarını tasvir edecektir. pj~ . 

Filmin çevrilmesine şubat 
başlanacaktır. 



SON POSTA 

RESİMLE DÜNYA HADİSELERİ I,_ O eniz ve Denizcilik _ı 
Perili gemiler var .mıdır, 
tekinsiz tekneler olur mu? 

Yazan: A. Cemaleddin Saraçoğlu 
-1-

Deniz masalı, Okyanuslar efsanesi ka
bilinden işitiriz: Perilere karışmış, uğur

suz gemiler varmış; bunlar kadid olmuş 
tayfaları, iskelet haline gelmii kaptan -
ları ile asırJardanberi engin denizlerdl" 
dolaşıp dururlarmış. Enginıerin umacısı 

olan bu perilere karışmış teknelere bir 
gemi tesadüf ederse mutlaka bir felakete 

!arını anlatmaktan zevk duyard1. Mesela 
cBounty:. gemisi tayfasının isyanı gıbi 
kanlı korsanlık sergüzeştlerın~ adeta ez
berlemişti. 

4Qı~~~&bların Japmayı tasavvur ettlkler1 42,000 tonluk harb gemllerlne konulacak olan 18 pusfuk topların dôrdtl tn~a hallnde_ 
'ı~fto~ 35.000 tonluk bazı gemileri de ayn! toplarla mücehhezdir. Beheri 120 ton &tırlıibnda olan bu toplarla 20 m1ll1.k 

J• boınbard.ıman etmek kabildir. 

uğrarmış ve onun için bu nuhuset!: tek
nelerle karşılaşmak büyük uğursuzluk 
sayılırmış. Hülasa bir çok muş, muş ve 
muş .•. Denizciler dünyanın en mutekid, 
en dindar ve en saf insanlarıdır. Bu iti-

Senelerden sonra kcndisi!e bizim ma
hud handa karşılaştığım zaman cOsbor· 
ne> kaptan artık gemi süvadsi olmuştu. 
Londrah bir firma kendisini motörhi bir 
halıkçı gemisine süvari taytn etmişti ve 
bizim eski arkadaş bu motörlü tekne ile 
Mauritanie sahillerine kadar giderek balık 
avlıyacaktı. Ben teknenin ismini unut
muştum. Lakin gazetede görünce akiı -
ma geldi: cGül Pat> ... cOsborne. u ihti
yarladıkça korsan hülyalarına büsbütün 
dalmış buldum. Karşı karşıya bir muddet 
içtikten sonra bana büyük bir sır tevdi 
ediyormuş gibi sesini alçaltarak dedi ki: 

J 

~ ~lıı«ıut 
~tı tı~ .A Jeraıı Btrlnci Zogo ile Ma. 
~. ;it ~Ponyt'nln evlenmeleri artık 
~~ ~ ~ tahaktu.t etml§ bulunu • 
~ lloQ te 1afmda olan Kral Zo -

'>ı Cö;1tııı. &§alıda da kontes 
Yoraunua, 

çın - Japon harbinin bütün şiddet.ile cereyan etUğl şu sıralarda Çlnde bir çok de
iişfkllkler de oluyor. Bu arada bilhassa Çin kadınının Keçlrdlfl 1ntı.1Ap şayanı dikkat
tir Yukarıdaki resimde memleketlerini müdafaa tçln gönfilltı asker yazılan Uç Çin 
kızım görüyorsunuz. 

İt::ı.ıyada Roma clvannda 100 öUl ve 1000 den fazla yaralıya ~al_ oı:n_ §lddetli bir 
1nfll~k vukubulduğunu ajanslar bildirdi. Yukarıdaki resimde go!'d~ğ\inuz ev, hadise 
mahallinden 1500 metre ötededir. Ve in!llbın yaptıgı sarsıntı YUZUhden adamakıllı 
hasara uğramıştır. Bu da 1n111A.Jon §iddctınt iöstermektedlr. 

Amenkanın Montreaı şehri cl\'arında ıeyJl Dlr mektebde oUyük bir yangın çıkını 
ve neticede bina ile beraber elliye ;yakın çoc~ da kül olmuştur. Resim, yagından btı 
·~!hayı &öst~rmektedir. 

barla günler ve günlerce göğün mavi 
kubbesi ile enginlerin köpüklü dalgala -
rından başka bir şey görmeden yaşıyan 
bu insanlarda muhayyelen.in masalları 

hakikatleştirmesini, efsanelere can ver -
mesini hoş görmek icab eder. 

- Görüyor musun Thomas? Denizlerin 
hürriyeti ve şiiri artık öldü, tamamile 
tarihe karıştı. Zamanenin gümrükleri, 
mürakabe daireleri ve tayfa kıthk1an yü
zünden tayfalık bütün asaletıni ka)betti. 
Amelelik gibi bir şey oldu. B<'n kendi 
hesabıma denizcilik hayatımı böyle ya • 
bancı bir tarzda nihayetlendinnck iste • 
mem; son bir hamle ile eski zamanın 
!rnrsanlık hayatını canlanclırmıya çalışa· 

cağım. Gemide tıpkı benim gibi düşüne:ı 
bir kaç gemicim var. Yalnız çarkçıbaşı • 

Bununla beraber deniz öyle inanılmaz, 
öyle akla hayale sığmaz vak'alara sahne 
olmuştur ki perili gemi masalına yalnız 
saf gemicinin değil, sizin ve benim bile 
inanacağımız gelir. İşi bu bakımdan ted
kik etmiş olan bir İngiliz deniz yazıcısı 
çok meraklı ve dikkate değer ifşaatta bu
lunuyor. Şayed bu macerada bir müba
lağa varsa vebalini İngiliz denizcisinin 
boynuna havale ederek size vak·ay! onun 
kaleminden çıktığı gibi nakledeceğım: 

Yüz sene yaşamış bir deniz kurdu 

İhtiyar bir İngiliz gcmicısı olan > Tho
mas Carr> ı Cebelüttanğa komşu bir İs
panyol kasabasında, cLinea da tanıdım. 
Zavallı o kadar ihtiyar ve harab bir hal
de idı ki (Trafalgar) muharebesı znma
nında cNelson> un maiyetinde bulunmuş 
olduğunu iddia etmiş olsa bile kendisine 
inanmakta bir mahzur görmiyecektim. 

İhtiyar gemici benım de öğle ve ak
şam yemeklerini yidiğim yarı lokanta, 
yarı han, yarı meyhane hü liisa alclaca -
yip bir bina olan kasabanın yegiinc ote
line devam ediyordu. {Cebelüttarık) da 
içki yasak olduğundan ihtiyar gemici 
münhasıran içki içmek için cLinea. ya 
,:telmiş olmalıydı. 

Çok geçmeden ahbab olduk ve (Ce -
belüttarık) a birlikte döndük. İhtiyar 
cCarr> şehrin limana yakın olan gemici 
mahallesinde küçük bir bekar odasında 
yaşıyordu. Bu adam ne zamandanberi 
(Cebelüttarık) da yerleşmişti? Hayatını 

nasıl kazanıyordu? Bu suallere cevab ve
rebilecek kimseyi bulamadım. (Cebelüt
tarık) m en yaşlılan bile kendilerini bil
dikleri zamandanberi cThomas Carr> ı 
ayni ihtiyar ve pejmürde halile liman
da dolaştığını gördüklerini söylediler. 
Hülfisa hususi hayatı kadar mazisi de es
rarlı ve karanlık bir ihtiyar deniz kurdu 
idi bu adam ... 

Bir akşam cThomas Carr> la gene •Li
r.ea> da başka bir birahanede buluşmu-=
tuk. İlk bardak viskisini yuvarladıktal' 
ronra elinde tutmakta olduğu cDaily 
'Mail> gazetesini bana uzatarak cAtlaı; 

Okyanusunda bir korsan teknesinin do -
'aşmakta olduğu> kabilinden bir havadisi 
parmağile işaret etti ve: 

- Ben, dedi. bu geminin süvarisini pek 
' akından tanırım. Daha üç ay evvel cL · -

1 nea. da sizinle tanışmış olduğum hand. 
1 kendisile karşı karşıya viski içiyorduk. 

mız böyle şeylerden anlamıyor. O mek
tebden çıkma bir adam; öyle korsanlık 

hayntınm zevklerinden filan çakmn or. 
İcab edince onu yok ediverdim mı hul -
yalarıma kavuştum demektir ... > 

İşte cGül Pah süvarisi cOsborne, kap
tanın bana söylemiş oldugu son sozler 
bunlar oldu. 

Şimdi (Daily Mail) in şu l-avadıs .r. , t: n 
anlıyorum ki cOsborne> hülval arını t a -
f.a kkuk ettirmiş. cGül Pah çarkçı zııbı

tini bir İng lız limanında karaya çıkar -
dıktan sonra Londradaki gemi sah b n-
den izin almadan denize nç11mış \'<: bır 

İspanyol lımanında zahire aldıktan sonra 
sırra kadem basmış. Dünyanın ?utun 
bahriye nezaretleri cortada korsanlık 'ar, 
isyan var!» diye feryad edıp duru)orlar. 
Bana gelince ben hayalen bizim eski nr
irndaşı, cOsborne> u geminın kıçında 

yeke elde var kuvvetile bağırar~k ku -
manda verdiğini, içkiden delirmiş, tay • 
faların boğazlan yırtılırcasına şarkı söy
lediklerini görüyor, işidiyor gib: o uyo
nım. Herif arzusuna muvaffak oldu .. 

Cenup denizlerinde kaçakçılık 

Ben itiraz ettim ve: 
- Peki ama, dedim, bu aJnmlar ne ü

mid edebilirler? Devrimizde böyle çıl -
gınca teşebbüslerin hiç bir muvaffnki) t 
ıhtimali olmadan suya dÜŞ('Cı:ğinde ~up
he edılemez. Telsiztelgraf daha şimdı -
den bu haberi dünyanın bütün köşe bu -
cağına yaymıştır. Bu korsanlar, hiç bir 
yere uğrayıp da erzak ve koman) a te • 
darik edemezler. Zira her hangı bir li -
mana uğrıyacak olurlarsa adaletin pen -
esinin yakalarına yapıştığını görecek • 

'erdir. Hele İngiltere bahriye nezaret: • 
ın canı sıkılıp sizin eski arkadaşın p~ 
ine bir distruyer saldıracak olursa bu 
orsan taslakları bir fişek bile ynkmı) a 
uvaffak olamadan teslim olacaklar ve 
ılacaklarclır 

İhtiyar gemici bir müddet sustu. İkin 
ci viski bardağını yuvarlayıp yumruğu. 
j nun tersile buruşuk dudaklannı kurula· 
dıktan sonra sözüne şöyle devam etti: 

- Gazetenin korsanlık ettiğinden bah. 
~ettiği bu adam kaptan cOsborne, is -
minde yaman bir denizcidir. Ancak se· 
1eler ve senelerce süren seferleri bu a 
Janu tabii yaşayışından çıkarmıştır. Ken
lisi daimi bir hülya aleminde yaşıyor gi 
bi mütemadiyen .dalgı;ndır. Kendisilı 
uirl'kte ayni dört direkli yel!ten gemisin 
'e tayfalık ettik. O zamanlar o tayfa çı· 

• Thomas Carr:. baba bu kanaatlerime 
iştirak etmediğini gösteren bfr itimad -
sızlıkla başını salladı ve gö7.ler! karşı -
daki duvarın gayri muayyen bir nokta· 
sma saplanmış bir halde dalgm, dalgın: 

· gı ben de sertayfa idim. Bir ker / 
Horn> burnundan ÜmiJ burnuna kada 
'lmam (120) gün denizle gökten başk~ 
Iiç bir kara parçası görmemek şarti' 
yahat ettik. 

Korsanllk meraklısı bir tayfa 
Osborne. daima korsan hikfıyc:: ve m 

il, ı ı okur, ıSÜvarilerine isyan eder 
m yi ele aeçiren Ui ta1fal.arıa llMlCE'r 

- Kim bilir? diye· mırıldandı, kım bi
lir?.. Mesela cenub denizlerine inebılir
,ler ve o havalideki adalar arasındtı ka -
çakçılık yapabilecekleri gibi o sularda 
şliyen küçük ticaret teknelcrıni de hara
·n kesebilirler. Orada he•· şey o k d. r 
us'atli, o derece payansız Ve"! ten} 

nan ve koylar o kadar sayısızdır k J

ayı ele vermeden aylarca, hattlJ sen leı
e bu limanların birisinde barınab ı rl r. 

- Ynhud da artık bir daha m€) d na 
ıkmazlar. Peşlerinde dolaşıık'armı b .
ıklerlndcn ele geçip kelleyi tehlık< "' 
kmaktansa teknelerınde aç 1ktan ölme
tercih ederler. Tabii bu tahd;rdt on
ı ele acçirmek mümkün olamaz ...., ...... _ 



10 Sayfa SON POSTA 
..,. - / .. 

/ . . . . . : . ' 

B i O C E L • • • Cild hüceyrab 
merkezinden istihsal edilmiş cild 
için yeni ve kıymetli bir cevher 

28 gün zarfında yath kadınları 

daha gene gösterir. 
Cildinizin genç, terü taze ve pembe kalmaıı için onu 

besleyiniz. Artık buruıukluklar kalmadı: 

25 yaşmdan son -
ra; cildiniz, kıy -
metli Biocellıll 

kaybetmeğe haf -
la.r. Eğer hemen 
beslenip ihya e -
dilmezse buruşup 
solar ve ihtiyar • 
lar. 

B i o c e 1 bu yeni 
cild unsurunda 
cildinb.inkinin ay 
nidir. Adeta be .. 
şerenizin lazımı 
gayri müf arikidir. 
Cildinizi aclıktan 

öldürmeyiniz. O -
nu Biocel ile bes
leyiniz ve yaşlan-

dığınız zamanlar-

· 50 yaşlarında mil • 
yonlarca kadınların 

karakterleri genç o
labilir. Fakat, ihti· 
yarlamış gibi gö -
ründükleri cihetle 
erkeklerin yüzünde da bile cildinizin 
hiçbir itibarları yok- daima taze ve ca-
tur. Son zamanlar- zip görünmesini 
da büyük bir alim, temin ediniz. 
Viyana 1'ıb Fakülte-

BIOCEL 
tesirini gösterdi 

Tecrübe edebiliriz. 

DioceJ'j zengin bir cil• 
de malik olan 50 yaşla
nnda bir kadın 30 ve 30 

yaşlarında bir kadın 24 

yaşında görünebilir. Genç 
kızlar da hiç bir vakit 
göremiyecekleri şayanı 

hayret bir tene malik o • 
lurlar. 

sinin profesörü tarafından keşfe

dilen bu yeni cild unı;urunda ke: 
mali itina ile intihab edilmiş genç 
hayvanlarda g;zlcnmış cild bücey
ratı merkezinden !stıhsal edilmiş 

saf Riocel vardır. Bu cevher, pem
be rengindeki Tok<ılor. kreminde 
cildınizi beslemek ve gençleştir
mek için matlüp nisbet daire
sinde mevcuddur. Geceleri yat
maı:dan evvel kullanımz. Beyaz 

rengindeki (yağsız) Toka fota 
kremıni sabahları kullanmt%.. 
Terk;binde cBeyaz Oksijı>n• bu
lunduğundan birkaç gün zarfın

da birbirinden daha beyaz üç ie
vin iizerine cildinizi şayanı hav
ret bir surette beyazlatır. Siz de 
he.'11en bu iki kremi kullan•na~a 

başlayınız. Memnuniyetbah~ no.:"
ticesinden son derece memn':.ln 
kalacaksınız. 

Biocel'li TOKALON Kremini 
kullanınız ve her sabah 
daha gene görününüz •• 

Binlerce Tokalon müşterisinden müessesemize mektuh 
yazanların mütahedeleri kendiliğin.den gelen en kıymetli 
delillerdir. 

(T okalon Kreminizden bihakkın ütilade ettim. 
YiUümdeki çirkin kabarcıklar zail oldu .... ) 

Z. B. H. O. Fatsa 
(Toluılon lıremin:n benim cildimin neıcine çok 

uygun geldiğini itiraf etmeyi bir rıazile bilirim. 
Cild'm e•mer olduğu halde Tokalon sürdükten ıonra 
beyazlanmakta ve ulak kabmcıklar tamamile zail 
olmaktadır.) 

B. Şehir 1. 8. M. Eti .• Tü. Konya 
Mektupların ••alları dosyalarımızda aakhdır. 

'" ' ·:: . . ..,..... -. f • :• 

NEZLE, GRiP, BAŞ, D 
ve bitin aQrıları derhal ı8flrl8 

BAYRAM MÜNASEBETilE 
Ucuz ve Lüks Hediyelikler Sa---·"'"''·-

Beyoğ l U KARLMAN P 
• KADIN MUŞAr.IBALARI 

KADIN EŞAT P ARI 
KADIN EŞ/ RP ARI 
KADIN YAKALARI 
KADIN EŞARPLARI 
KADIN ÇANTALARI 
KÜRK YAKALARI 
KADIN ÇANTALARI 
KADIN Ç ORABLARI 

KADIN ELDİVENLERİ 

MANiKÜR T AKiMi 
DIKJ.ş SEPETLERi 
FIRÇA TAKIMI 
PUDRALIK LAR 
SİGARALIKLAR 
CÜZDANLAR 
KRAVATLAR 
ÇAY TAKIMI 
LİKÖR TAKIMI 
SOFRA T AKiMi 

İpekli, son moda 
Ş ron, son yenilik 

Kadıfeden asri desenler 
Son Paris modnsı 

Krep birman emprıme 
Sue iden asrı şekillerde 

Rönardin 
Boks Kalf derisinden muhtelit nakde 

Satı ipek XXX meşhur marka 1Dc1 nm 
Teminatlı suedden. ıac.Tert, Jetli 99 

kırmızı reak1lrde 
OOmQşden 

Bayanlara elzem hediyelik 

Emsalsiz c·ns 

Kromlu madenden 

• • 
&fian der.sinden 
ipekli, muhteJr desenler 
9 parça, hal.s porsf)len, (11-8 
7 parça, alpaka'dan 

42 parçll. porrnlen, çiçekU 

EROŞLAR, YÜZÜKLER, iNCi KOLYELER 

Sahte mücevheratın zrngin çeşid 
·-~~---------------------~ ' .. Dtş TABİBi ' ----------------------------------------------~ Balo, suvare ve kibar aile toplan 

l' A ·r l 
f ç ve dış basur memelerinde, basur memelerinin her türlü 
iltihaplarında, cerahatlenm.iı Eistüllerde, kanayan basur m~ 
r.ıelerinin tedavisinde daima muvaffak:iyetle şifayı temin eder. 

1 lstanbul Belediye>i llinları 1 
Belediye motörlü nakil vas:talarına lüzumu olan muhtelif cins ma~zcme ka-

RATIP TÜRKOGLV 
Sirkeci : Viyana oteli sırası. \. 

No. 1!6. Kat 1 de bergUn öğleden 
sonra ıaat 14 den 2t> ye kadar 
hastaıurı kabul eder. 

Kayıp - Şibtnkarahtsar nülua memurlu
~unda!I aldığım nüfus tezkeremle gene Ş1-
blnkarnh1sar ııakerlllc fubesinden aldığım 
terhis tezlc.ereml kl!!;Ybettim. Yenilerini çı
lcartacağımdan eskilerinin hükmü yolı: -
tur. 0012J 

Beşlktq Shıanpqa M. bekçisi uı No. 

AhmeG ofla Yasuf Kan 

palı zarfla eksiltmeye konulrouştur. Bonların hepsine 13402 lira 21 kuruş bedel 
tahmin edilmiştir. Eksiltme 15/2/938 salı günü saat 15 de Daimt Ence.men.de ya- i Dr. Ihsan Sami 4m-lıııı. 

TiFO AŞISI 
Tifo ve paratito bastalıklanna tu· 
tulıııamak için tesiri kat't, muafi. 
yeti pek emin taze aşıdır. Her ec
zanede bulunur. Kutusu 46 kuruştur 

pılacaktır. Listesile şartnamesi levazım müdürlüğünde görülebilir. !stekl!ler, 
2490 N.lı kanunda yazılı vesika ve lOOS lira 17 kuruşluk ilk teminat makbuz ve-
ya mektubile beraber teklif mektublar:ı.nı havi kapalı zarflarını yukarda yazılı 

gür de saat 14 de kadar Daimi EnC'ürnene vermelidirler. Bu saatten sont.ı verile-
. ~ ~lar kabul olunmaz. (492) 

mevsimi mnnnsebetile yanın ve ipekli dantel!Uar. Pa1et -•"'111
IO"f""! 

renkli eldivenler ve •L YS• 

KIZILAY GAZETE 

ilanlarınızı 

hem de Kızılaya yardım etmiş ola1c.IP'9"" 

MCRACAAT YERİ: 

İstanbulda, Postane karşısında Kızılay 
tstanbulda, Postane arkasında İlancılık 
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"Meş'um ev,, de ustura ile 
boğazlanan delikanlılar 

Paciad Al. k ·ı· an ağır bir yara ile kurtulan ı, alı ın suç 
Dı:-iı .17 yaşındaki kardeşi Emin, hidise mahalline 
...,!!lııen bekçi ve polis memuru cinayeti anlatıyorlar 
~ 6ltı gece, Beyoğlunda işlenen, ve bir ı.1sbette kabaran _h~b:, zabıtanın zorlle -~
~ hraı llllle, bir delikanlının da ağır su- demek külfeti, kömurcu Abdurrahmana yuk 
~!it :rırrıasue neticelenen, cinayet hak lenmiş! Fakat, Abdurrahman, ödediği hesa
~ cUııdltlınlz malQmatı dünkü nüs- bın arkadaıları tarafından kendJslne iade e-

!ltin Okuınuşsunuzdur. dll~ğlnl umuyormuş. Halbuki, ertesi sabah, 
~ n:n Postanın zabıta muharrirleri, Hüseyin, Abdurrahmanın talebinl, hiç de iyi Ste erını bu clnayeUn, mahiyetinl, yüzle karşılamamış ve: 
~ en uygun şeklide tesblt etmeye ça- «- Anlamam ... demiş._ Ben sana, chesab 
~ Ceçlnntşıerdlr. gör!• dedim mi? \'emıeseydinh 

bit ~ le &dllye tahkika'1nın seyrlnl tes- - Oarsonlardan dayak yerdik amma ... 
dene,.~ katuıe, nıecruhla, cinayete herkes- - Olabilir ... Dünya bu. .. Mezeleri, meyva
~ lh~ahid olan bekçi ile, ve katilin en l:ı.rı ycdftlmlz gibi, dayağı da yer çıkardık! 
~ los>ı blarUe de görüşen arkadaşları - - P.ezll olurduk! 
~ actıklan fa.Yanı dikkat malfunatı - Dayak yiyip de rezil olmak, barda ka
~ illin 8

:. ~ey~ana getlrdlğlmlz bu yazı, zık yiyip de enayi olmaktan iyidir! 
~tün Istanbulluları heyecanla a- - Numarayı bırak da, borcunu ver ... 
~ b'll kor'kunç cinayetin bütün - Benlm sana borcum yok! 
fit: anıatabllecek mükemmeliyette - - Ben sana borcunu tanıtmasını bilirim 

anımı:.• .. * - Elinden geleni ardına koyma!.. 
~ - Meş'um n _ - Görüşürüz o halde 1 •• 

~ tı~~da, •Yentyoı. a, yani Galata.sa- * 
-ı Jatıb: un btııundutu M>tala girin, Tat- Bn tehdidll tonupnadan bir gün sonra, 

S-ON P"OS TA 

Kayalar altında 
kalan ev 

Bütün bir aile halkı 
ezilerek öldüler 

Mapavri (Rizcde) Hususi - Nahiye
mizin Kaptanpaşa köyünde çok müdhiş 
bir facia olmuştur. Dağdan kopan iri ka
yalar, bir evle içinde bulunan dört kişi
;ik bir aileyi de ezmişlerdir. 

Köyün arkasındaki tepeden kopan ve 
her biri 20-30 ton sikletinde olan kaya 
parçaları müdhiş bir sür'aUe ve korkunç 
bir uğultu ile aşağıya yuvarlanmışlar. 

Bu kayalardan üçü Mehmed oğlu H3-
san Akyıldızın evinin üzerine düşmüf
tür. Evde her §eyden bih~ber uyuyan 
Hasanın anası 70 yaşında Fatma, kar:~ 
20 yaşında Fatma, birisi erke~. diğer. kız 
yedişer aylık ikiz çocukları Mehmed ve 
Havva enkaz altında kalarak ölmüşlerdir. 
Yalnız yavruların cesedlerini ta§ların 

altından çıkarmak için üç gün çalışıl
mıştır. 

Macar - Leh 
temasları ~: '-1 ~tine doğru sekiz on adım yürü- Abdurrahmaru, Sirkeci dükUnlanndan bi -

.... ~ atın11a gelen 230 numaralı e - rinde görüyoruz: Cebinde son kalan parala-
-._ t&bellcıa durun: Bu nin kapısındaki kır- rı vererek, beyaz 18.plı bir mtura satın alı- Macar ve Leh Hariciye 
"~ • 1U kelimeleri okursunuz: yor. 
,_'kat tlrrabnıan Aydın: Kömürcü... Küçük tardeflnln aöyiedlllne göre, bu Nazırlan arasında 

illa o ~ kapısında bu tabelllyı okuyacağı - pazar günü, bu ustura ile traf oluyor, ve tra- - • • - - ld 
~ cta~tlı koca bina, ne bir evdir, ne de şını bit.lrdlkten aonra, usturasını slllp itina muhım hır goruşme o u 
r...~~~ ~~el il 1,. ile ce.;ıne yeıa•~~~:~ı d1JQI' ve llAve e- Varşova 7 - Macar Kral Naibi A -.;...,..,. "il', .... _. • m dhlş bir yangının, & - - anı ...,......._ ~ - · 

1 
H t p ı da B" ı d 

-.. ~et haUne geUrdiği bu koca bl- diyor: ~ı~a. o~ ~· . o. on.~a.. .. ıa ?~esza a-
:!.ı~ . .\bd hJrinıestün talmı§tır. ve kö - - Bununla sakal delil, turban blle te - kı ıkametının ıki gununu, Reısıc~ur 
~ buıllrahrnan, on sene evvel kömür silebWrl • B. Moscicki, Mareşal Rydz - Smıgly, 
tL llnctan unan bu binanın alt katında, * Prens Aksel de Danemark, Macarista -
~-~~en kurtarılabllml§ olan ye- Şimdi de betçi Bahri babayı dinliyoruz: ·n Varşova elçisi B. Dehory Polonya 
~ otnrnıatta, daha dotruau ba - Kırt yıldır, gece betçWği yapan Bahri baba, n. .. . . ' . 

" 4)!ıt :· ak sakallı altmıt betllt bir ihtiyardır. Fakat ordu rnüfettışı genera~ Sarnkovskı ve 
h~~ tearn":kda oturanlara sorarsanız, bu Uerlemlf JallD& ratmen, dinç ve cesur bira- Reisicumhur başyaverı general ~ally 
:..-cııı atıa t ıntnıbaıdır: On sene enel bir damdır. ile birlikte yaban domuzu ve tilki av-
~ ~tınış, ve bütün mahalleye, uzun Bnelkl gece, saat tam 2,30 da, Galata - ]ayarak geçirmişlerdir. 
h.... ~ u heyecanlar geçlrtmlftlr. saray kiübünün aotatına gtrtyor. Fakat D Kan B k ·ı 
i:L_ "l'nrt :C,Vveı, nıüt.a.reke yıllarında, tam meş'mn eYlıı ön önden geçerken, kulağına ge : ~ vcı olrnıya:ı .. e ya, ec ~ : 
~~ b liatnın kanını içen, ve nihayet len Be.derin her zamanki gibi vehimden lba- bırhkde, av • koşkunde k~lrnış ve ıki 
'ltletbur lr Tart ı>oll.slnin kurşwılle gebe ret olmadıltru anlıyor. Biraz daha dikkat ke mt!mleketi alakadar eden bır çok ınese
ıı....,~ ~1 katu Hirlsantos, bir defa bu slllnce, me§'um evde bazı hidJsele~ l!_eçtııi - leleri gözden geçirmişlerdir. 
~lllllt llebeb 11

• ve rnüdhlş bir sokak muhare- nl aııhyor. Ve bir eline alllhını, obur eline 
tal- tliıerı 1

Ye\ veren bu kanlı baskın, ma- elektrt!t fenerini alarak kapıya dayanıyor. Ayakla Tokyoya giden 
· aaauerce dehfet içinde bJ,1'akm11- Ağızlle düdüğünü öttürerek, ayağ'ile de, ih-

~lldan tanna rağmen açılmıyan kapıyı tekmeli - sporcu 
~~· liınd~ed~ sene evvel de, meczup bir yor. Düdük sesine ilk yetişen polis, Taksim 
~ Odacla ~0tnürcü Abdurrahmanın ba - merkezinin devriyesi Hüsameddindir. Hüsa- Zürih 7 (A.A.) - İsviçre yürüyüş şam
~~ttbı .,_ Ölii bulunmuştur. meddln Ak. on bet aııel1k delerll. ve piyonu Fritz Staeninger, Tokyo istika
~ bQ hldıaeıertn telklnlle olacak, ge- çok tecrilbeU bir ubıta memurudur. Svin 1- metindeki büyük "seferine cumartesi gü-
1\t-rtııe ı::: 6ntinden p;enler, acayib bir çlnclen gelen aca:rlb la1erl d~p da. tapı- nü başlamıştır. Kendisi JHO olimplyad-

l!bi ttlkıerını, ve bazı sesler de du- nın açllmadıtını görünce, hJç tereckUld et - . . .. zer 
1939 

sonbaha-
Glcl11tıarını IÖylemektedirler!- mlyor: Kapıyı omuzlıyarak kırıyor. Ve bek- lnnna ıştırak etmek u e . .., * çl ile blrllkde içeriye dalıyorlar. Sıtılan elet nnda Tokyoya varacağını ta.l\mın etmek-

....._ ~e:CI AW........_ ldmıllrf trik fe-'lerlerlnin lfllmda aeçtWerl, deh§et 1 tedir. 
~ .,ıı._ otlll'anlann 116yledlklerlne ba- verici manura şudur: 
;:- llı'1i;"11ircü Abdurrahman Aydın, ça- Yerde bir delikanlı yatmaktadır. Ve boy- Madrld Türk 
~ ~Clrlertndendlr. Yirmi bir yaflll- nundan kan fJfkıran delltanlının iizerlnde 
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• 
lngiliz gazetelerine göre 
Almanyanın yeni vaziyeti: 
"doldurulmuş bir tüfek!,, 

(Bq tarafı J inci sayfada) 
muhabiri, iyi malumat alan müşahidle
rin kanaatini toplamıştır. Bu kanaat, 
.yapılan değişikliklerin, Roma - Berlin -
Tokyo müsellesine ve antikomintern 
prensiplere dayanan daha müteşebbis bir 
dış politikayı haber verdiği> merkezin
dedir. 

Daily Express gazetesine göre, Berlin 
hadiselerinin esrar perdesi henüz çöziil
memiştir. 

Gazetenin siyasi muharrirı, Londra 
hükiunettnin Almanyadaki diplomatik 
mümessillerine verdiği talimatb bütün 
hadiselerden kendisine malfunat verilme
f.ini istediğini bildirmektedir. 

Muharrir, keza, ordu ile nasyonal - sos
valist hük:Qmeti arasında yeni müna.b
plann kuvvetle muhtemel olduğunu öğ· 
reniyor. 

Ayni muharrire na:zaran, beynelmilel 
münasebetler ve muhtemel ademi teca
vüz paktı hakkındaki İngiliz - Alman 
müzakerelerinin tehiri de derpiş edil
mektedir. 

Gazetenin başmakalesind~, vaziyette
ki gerginlik kaydedildikten sonra, Al
manyanın cdoldurulmuş bir tüfek> ol
duğu bildirilmekte ve şu suretlt! devam 
C'dilmektedir: 

cGeneraller, İspanyada veya başka 
yerlerde B. Mussoliniyi takib ederek ser
güzeştler politikası takibine taraftar de
ğillerdi. Lüzumundan fazla konuştular v~ 
B. Hitler de vazifelerine nihayet verdı. 
Ancak şurası kayda değer ki, hiçbir kim
seyi kurşuna dizmedi.• 

Parise göre vaziyet 
Paris 7 (Hususi) - Berlinden alınan 

son haberler, Almanyanın tam manasile 
bir buhran geçirmiş olduğunu gizleme
mektedirler. 

Buhran, ordu ile Nazi partisi arasında~ 
ki ihtilaf neticesinde husule gelmiştir. 
intilafın başlıca sebebleri şunlardır: Dev
let teşkilatmda partinin mevkii, dört se
nelik iktuadl plAnm tatbiki ve Alman 
diplomatlannın derpif etmekte olduklan 
Londra, Parilf Moskova hükfunetlerile 
yaklaşma siyaseti • 

Nazi partisinin mümessili sayılan eski 
harbiye nazırı Von Blombergın genç~ 
tibesile evlenmesi neticesinde had bil 
devreye girmiş olan ordu - parti ihtilat.. 
nın hallinde, Hitler hakem rolü oynaq 
ve her iki tarafı da tatmin etmek sureti. 
le büyük bir karışıklığın önünü almıştır. 
Oıduya yapılan taviz şundan ibaret~ 

Orduca sevilmiyen Blombergin çekilmed 
\·e yerine yüzde yüz ordunun adamı olaıl 
Von Keitel'in getirilmesi. Diğer taraftan. 
parti de Von Ribbentropun hariciye ne-
7aretine tayini ve dört senelik planın ta 
hakkukunun teminile tatmın edilmiıtir. 

Siyasf müşahidler buhranın bu sur 
reUe hallini muvakkat saynıakta ve ya
J<.ın istikbalin yeni sürprizler doğurabile-
ceği ihtimalinden bahsetmektedirler. 

Almanya ne diyor? 
Berlin 7 (A.A.) - Ecnebi mernle ıııl 

ketlere ganderilecek nüshalara derede 
dilen gazete haberleri Alrnanyada v~ 
kua gelen son tebeddülat Berlinde ce
reyan eden vakayi ve bilhassa Gestapo. 
ve Himmler'in faaliyeti, nüfuzlu aske
ri rnahf ellerin tarzı hareketi, darbel 
hükfımet teşebbüsü, monarşi hareket "! 
leri ve ilah hakkında ecnebi mernle J 
ketlerin matbuatı tarafından neşredi • 
Jen haberleri tekzib etmektedirler. 

Berlin 7 (A.A.) - Almanyada vu~ 
kua gelen hadiseler bakında hakikate 
uyrnıyan röpörtaj neşreden Ternps ga-i 
zetezinin nüshalan Almanya dahilin rİ 
de müsadere edilmiştir. 

Bitler 
Ber1in 7 (A.A) - Hitler, Perchtes

gaden'e gitmek üzere Berlinden hare • 
ket etmiştir. Orada fon Riddentrop il~ 
Foıı Papeni kabul edecektir. , 

Almanya Rusyadaki elçisini geri ı 

~ağırıyor 

Berlin 7 (A.A.) - Sanıldığına gö
re Almanyanın Moskova büyük elçisi 
Kont Von der Schulenburg, yakında. 
Berline geriye çağınlacak ve Almanya• 
nın Moskova büyük elçiliği bundan 
böyle maslahatgüzarla idare olunacak., 
tır. 

İngilterenin Frankoya son ihtarı: 
ı.s "~ •bctlU'rabmanm, on ;vec11 Jqlll- iki insan vardır: Kömürctı Abdurrahman, Elçiliğinde bir hadlae 
"'" b~-..: adında bir de kardeşi ftl'dlr. " küçilk brdet1 ıı:mın t.. B fı ı i · -.1-~ ) h k u · · h rhangi l)fr ~ --~-ı.aı&kalannı, glh kömür atarak. Işık. ve qıt içinde ıördütlerl tan. pol1a, ( af tara ncı -•ı"""a (Bqtarafı J had ıayfada) J belet bilmisil are e ermın, e 
~ ~elUertn ayat hlzmetıerinl göre • n betçi, toy tatlllerl ürkütüyor. İkls1 de tat Anadolu ajansınm tahkikatına göre, So tecrübeler göstermiştir ki, bu- ihbara ihtiyaç kalmaksızın, alınması hab 

.. k d.' "Artık sabrımız tu en ı. ,, 

' '-\ ~etınektecurıer. tın p.tm daralıyorlar. Ve yaralı yalvan • mesele, Türkiye elçiliğine mülhak bir .:- tbik~ edildiğ" -1rH ile Nyon tedbir- kının İngiltere hükfuneti mahfuz bulun-
......_ - .,...r. b 0 h""k. t lisi taraf dan · ·1 gun ta 1 r--u .. ~' a, sefahat meyUJerlnl hay- ,,_ · ınaya u ume po ın gırı e-

1 
. ti arl . faini gayrımeşn; hü- durulduğunu bildirmiştir. 

~ ;..;: ~t sermayesini de tediye - Kurtarın beni.- OUiyorum._1 .... m" Jet rek içinde bulunan İspanyolların götü- ~::._ 1_: ,. .. ~a için Wi de""ldir. Hükumetin aldığı bu tedbirler kiti ge.. 
~ tlr'rahınan, aat.ılacak k6mür e- Carlblerln ellertnl, oracıktan --~ e lmuı hldisesinden la B "~8 ...... ,. ye 6 • k t h ·· kU t 
~ ~ ~ t.anndıtı yanıt binanın tr1k tcJlerlle teıepçellyen quktanlı pol1a rülmüş 0 ga ttır. u Bu şerait altında Nyon anlaşmasında Jecektir. Buna eminim. Fa a u me 
..:._ ~:kutrnaya başlaınl§tır. Yanl in _ Hüsameddlnln Uk 1§1, bekçiye ıetırtt111 tak- hadise hükfunetimizle İspanya Cumhuri- musarrah tedbirlere ilaveten yeni ted- eğer bunda yanılırsa başka yeni tedbırle& 
t-~ ,_.._,bir turd gibi, içinde yaşadığı si ile, yaralıyı Beyotıu Ztik1D' hastanealne yet hüktimeti arasında henüz görüşülme hi 

1 1 
k llzun geldiği neticesine daha alınması ihtimalden hariç değildir.aıı 

~~ b~vq kemiren Abdurrahman, g6ndertmet oloyorl- tl madl çalı halindedir. Tarafımızdan yapılmış olan va:.:.,.~~hıgiltere hükUmetı, şu keyfi- Eden, bundan sonra son hücum hidS.: 
~ı Yı, J>eJderpey hurda halinde O nmana ta~"!'-•Tm .. _~- meryent--•-den- protesto, tahkikat safhasına girmıız bulu- 'il" 

• nan dildtiklere b...,..... a........ ~· . . . . ır yetten İspanyol hükUmetini ve Salaman- se1erine aid daha birçok suallere cevaM!I 
......._ Kemal Gökmen oldutu halde, yarını düzüne nuyor. Elçımıze, elçılik erkanına tecavüz ka makamlannı haberdar etmiştir ki bu- aşağıdaki hususları tasrih etmi§tir: 

""'-. ~ 'PeJd h * ye yatın polis yetlfiyorl vukua geldiği haberi haki!t3te külliyen gu-nden itibaren İngı'liz harb gemilerinin bo ba d d ~~ on be• 
1~nan yabancılar- * muhaliftir. ı - Alcirayı m r ıman e en ve 

"-. ""- -~. ' ıun evvel, bu sokakda1 Hftsameddlnln tam vak faaliyette bulunduktan garbi Akdeniz batıran tayyarelerin hüviyeti hakkında 
~- ~S göze çarpmaya baştarnıştır: Bekçinin ve polis mıntakasında bir dezinaltı gemisi, dal- 1...6 ~il'1al Ali, diğeri de Hüseyindir. tinde yet14mes1 sayestnde hayatını hem ta- Kurban Ba11ramı lıiçbir filbhe yo-."ur. 

'tı 4!ıntn _ tilin kanlı usturasmdan, lıem de boynunda- l ., mış vaziyette olarak keşfedilirse, ticaret 2 _ Korsan denizaltı gemi!erinin ha-
~~at ~ı:ı !ı ~=rınin ya- k1 derin yaranın suıta.stından kurtaran A- Hazır ıgı gemilerine hücum niyetinde gibi tellkki rekat üslerinin Majorka adası olduğu 
~ 4bc~" bu delikanl~ıar:an ;u:~ın li, kencfisinl hastaneye götüren memura: (Bqtaıafı J inci •vfada) olunacak ve bunlara karşı müsamaha muhakkaktır. 
' ~. Ulrabnıanıa akraba olduğun~ «- Neye utracJığmtblı ~n:ı~o~~iuı d~=~ biraz fazlalık var. Bununla beraber, fi:ıt- göstermiyecektir. Eğer dalmı'i vaziyett~ 

:... ıt.. Uykud~ydım. Birden r ..., · ı · be . - rül" d h 1 h- 3 Th nese karşı yapılan hücum. -..~ 116-Jtıı tı altındaki tıbrltt çakıp da bakınca, lar da geçen sene er nıs tle b!raz yuk- bir denizaltı gemisi gö ursc er a u- - orpe 
\i.~ n, •e arttnad en yatın _arkadaşıdır. ~hmanı Hüseylnln üzerinde gördüm: sektir. 40-45 kiloluk Karayaka kıvırcık- cum etmeleri için harb gemi?erine emir- hakkında Salamanka makamları, 1ngil• -. la;. !at-•~·... aşı, Yeşllkoyde otur .. bal üzeri k' h" K 
~~·-Patat 1plz, gü .. bul Elinde bir ustura parlıyordu. Der ne ları 14-18, Es ışe ır, onya dağhçları ler verilmiştir. tere hükumetinin meseleyi tok vahim 

'-...~ -~erinde yat.an b:S':eııta::::· atıldım. O sırada uyanan karde§lle birllkde 18-22 Karamanlar da 16-18 lira arasında Fransız ve İtalyan hükümetlerl, bu telakki eylediğinden, sarih malümat is-
~ ıtL.. laaının gJt-n.ne çarpmu• ve za~ üzerime ~Uandılar ... Fakat Hüsehmaylnln hiç catılmaktadır. d 1 H •L· ted·~· d f d 1 :-vqne ba .,.,.u ..,.., 1 t d Anlatılan Abdura n, 0 - • hareketten haber ar o unmuştur. er .ı.AJ ıeın en ve e ra ın yara anması ve ge-

• lbuhl tınca, rahatlan kaçan bu Rs qı mıyokr u. tem1zlemiftl ve ben uya - Alakadarların verdikleri ma11ıır.ata gö- hükumet te, kendi mıntaka~armda aynf minin hasara uğraması sebebile tam taz-11ııı...- cı tlerinı det1ftirmek mee _ mı uykuday en · _ . 
~ 4oQ ~_,_llllard runcay:ı. tadar, o son uytöauna dalnuftı. B1- re, kurban bayramı munasehetıle her se- nziyette hareket eylemeli kabul ebni3- minat talebinde bulunmak hakkını mu-
.. ~llh..~rıYetı ~den Hüseyin, atra- rar ~eclkseydlm, benim Wbetım de oyd~ ne fstanbulda 16 ile ~O ~in arasmda ko- lc.>rdir. Vaziyetten, Nyon anlaşmasının haf aza eylediğinden haberdar edilmişt!~ 

~-..._-·~anı hatırlamış ve artadaşi- onu öldüren feryad beni kurtardı. Botuşur yun kesilmektedir. Şımdıye kadar İ!tan- diğer akidleri ile ayni zamandı Ameri- isn .. nya meselesi hakmcbı veni bir ümW 
' ~ eYe mtsafho olmu~f tkeent ·v~!-bt~~tkdbeu ~artala~:=:~ Be, Ar: : bula sevkedilen koyunlarm mikdan da ka birleşik devleUeri, Aldany1\ ve Porte- - ~ 

.... ....IOU& .u " - • .... ı B Londra 7 - Salahiyettar mahfeller ta. \ıı..._~ -........ ,... · 1 dtlftlrdtl ve 0 ta • yirmi bini bu muştur. una rağmen her- kiz de haberdar edilmişlerdir. 
--..,~._.* '91antla!- dur~hdma~_.~~~uluncaya ·tadar bet _ gün yeni sürüler gelmektedir. panyadaki ecnebi gönüllülerinin geri a-
.~ tt,ı,: t,ı Ye t&nte.ı Hti8eylnle ar ranıı. a ""' .... __. \. ... ,... k Bütün vaziyet, Alciranın G. Franco em- Jınması keyfiyetinin Akdeniz meselesf ~ ~ ~ ~ o tek od - çile polia 7et14tll Yokla!- Kurbandan~ erza ve giyim piya- ıinde bulunan hava kuvvetleri tarafın- hakkında geniş müzakerelere başlanma-~~ oıaaındatı iti .ince fllte;: . * salarında da bir hararet, bir canlılık göze 1an batmlmış olduiunu göstermekted:r. ~~~'~ar: Abdurrahmanla All hastanede lnleye inleJe bu ifadeyi ve- çarpmaktadır. sını mümkün kılacatmı kaydetmektedir-
,_ · ~~-. ~inle Ali de yere ae - rtrten, polia Htısameddin '" artadaf)an ela, İngilterenin Salamankadaki ajanı, Sala- Jer. Bu müzakerelerin hedefi Habqistaa 
..._~~ h.tıp b.ıtına:va bqlamlf}ar _ HüseJlnln cesedlnl bulUJOl'lar... raya tamah eWllne tanldlrler. Ve beniz on manka makamlarına apğıd&ki hususa- ıihalunın tanınması ve lta?yııya ikrazat.. 
~ ~ ı. cllrt o sırada biçare mahacir. barda ..erme • yedi yaşında bulunan kardeflnln de, bu müd tı bildirmek için talimat almı~tır: ta bulunulmasına mukabil İngiliz muv .. 
!(~~ h &rkad&f, aade ayni odada, dJll içtı hesabım, çottan tanlle ödemlf bu- h!ş cinayete istemeye istemeye llet oldutu- İngiltere hükümeti, İngiliz seyrlsefaJ- aala yollarının emniyete alınması ve ı. 
...._~ llllllt ~aya delil, ayni yerlerde lunuyordul. na aanJJOrlarl. nine karşı bu gayri muhik hücumlarını t lt. ~ -·-.ı&eye de başlamıflar! Hat- * * talya tarafından ngiltere aleyhinde ya-
..:_~ti eeı .. ~ fıkıbtı, az samanda Üzerlerinde birer gömlekle karakola IÖ - ~-rendttlmlze göre, bu müdhif facianın şimdiye kadar büyük bir sabırlı kaıJıla- pılan propagandadan vazgeçiimninı te. 
~:----teıı ~tnıtş, ve onJan ıören - ıürülen tatll tardeşler, dlln sabah, polls re- ilk anlanru tek baıına, p.yanı ha.Jret bir rnıştı,r. Fakat bu sabır, artık tükenmiş min etmekten ibaret olacaktır. 
~ beraber bulunmalanndan takatinde evlerine g6nderllml§ler, ve g1yd1 - aotukkanlıhkla idare eden deterll zabıta me bulunmaktadır . 

...... tlıı....~ teııYor rtlmlşlerdir! Hilseyinin cesedi de, dtin akşam mnru IJibameddin Ak, bir takdirname ala- İngiltere hükiımeti, bu hücumlara kar- Çorlu Kızı'.ay hastanesind! 
· ~ ~ ··· üzeri defnedilmek tDere, -o samana tadar C'lktır. şı yalnız protestolarla ve tazminat taleb-

torı demeye ba~lallllf)arl.. kap~: mtibilrlü bulundurulan- me§'uın ev- Bir.ce, polis memuru Hüaameddlni oldu - lerile mukabelede devam t!demiyecektir. Çorlu <Husus) - Altı kişlllt kadrosUe 
·~ * den kaldırılmıştır! tu kadar, onun bu kahramanca vutfeşt - Bu sebeblerden dolayı hüklimet gen r l bfr buçuk sene evvel CSO> ~tatlı bir hasta .. ~ "• &raanıcıa Dıtnlf• Or'um ve yaralı arkadaşının tizerlertnde naslığını derhal mtiWatıandıran zabit& l , .. • ' e a nede ı~e baş1ıyan Kızılay Göçmen hutane .. 

~~~liln!llllllıııı~.h:eı, •Dörtle,"." Beyot • tıtan .-mm ,etanu 25 Jiradlr.... ınirlertrnlzln tadlqlQ.Wlın• ~ etmek h~qoya hucumlarm tekerrürü takdi- 1~ cm> .._.~ 1&"-~ va IOl1 haat& 
• Tabana bUiDa il' fib1rDrdl sıapaa IDldlmt.r. 'iMi ~ de JWlnded!r. r~, her vak'anm icab ettirdiji muka- dl ~ ,.poıOOritıt tıeq.'flll .._, • 
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Kilo Iskarta kanaviçe 
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Bu Antoine yaman bir şahsiyettir! O 
ne kadar şeyler bilir. Nahiyede onun gi
bi bir tek alim daha yoktur. 
Düşününüz bir defa, yanlışsız iml5 ya

zar, ve hesabdan bile anlar •.. 
Antoine bu!. 
Ona altı saatlik köylerden köylüler ge

lir, nasihat isterler ve işleri için ondan 
akıl alırlar; hem de gelenler o kadar ka
labalık olur ki, sıraya girmek icab eder. 

Antoine'in bu vasi rnalUmatı, kendisi
ne nahiyenin katibliğini temin etmişti .. 

Bu yaman şahsiyetin belediyeye inti -
sabı mes'ud bir neticedir. Zira belediye 
reisi to.mamile, yüzde yüz ümmidir .. An
cak imzasını binbir güçlükle atmasını ve 
yüze kadar saymasını bilir .. İşte böyle -
l•kle nahiyenin işlerini mükemmel bir 
surette idare etmekteydi. 

O tıbkı bir Romalı reis gibiydii ThCoc
rHe ile Virgile'in zevki vardı onda .. Pa~ -
tora! bir ruhu ve raiyane bir kalbi var -
dı. 

Muavini, cehalette ondan geri kalmaz
dı .. Bundan dolayı bu muhterem iki mes
lekdaş birbirlerinin lazımı gayrimüfari
kidiler .. 

Antoine'nin kendileri için paha biçil -
mez bir Hind kumaşı olduğunu söyleme
ğe hacet dahi yoktur. Kendisinden hiç 
bir suretle vazgeçmeğe tahammfü et
melerine imkan mevcud değil.. 

Tefsire muhtaç bir metin bulunduğu 
veya bir müzekkere kaleme alınacağı 

zaman hemen Antoine'i çağırırlardı .. 
Bir gün belediye reisliğine vilayetten 

şöyle bir tezkere geldL cNahiyenizde 
mevcud cdaii şüphe» eşh:ısm listesini 
göndermeniz rica olunur.> 

Reis tezkereyi okuyunca muavinine 
dönerek: 

- cDaii şüphe,! Bu ne demek acaba? 
Muavin biraz düşündükten sonra: 
- Daü şüphe ... Daii şüphe ... İşte u -

ğursuz bir kelime diye homurdandı .. Öm
rümde ilk defa işitiyorum bunu .. 

Sonra ilave etti: 
- Antoine'e soralım hemen .. 
Resmi tezkerenin kaırşısında Antoine 

şiddetle başını salladı ve bir lfihza dü -
şündü. 

Bu cdaii şüphe> lafı ona da hiç bir şey 
anlatmıyor, söylemiyordu. O da tama -
mile bu kelimenin cahiliydl.. 

Fakat yaya kaldığını belli etmek iste -
miyordu. Tam bir kanaat ve itimadla: 

- Tuhaf şey!. dedi. On dört temmuz 
bayramı yaklaşıyor. Legion d'Honneur 
ni.,.:mile mükafat ve diğer madalyeler da
Gıtıla~ak.. Buna 15.yık, nahiyemizde bu-
1unan kimselerin listesi isteniyor. 

Bunu söyliycrek, köyün yegane alimi, 
mütevazi bir şekilde gözlüklerin! tekrar 
taktı. 

Antoine dışarı çıkınca, ı·eisle muavin 
bakıştılar ve ayni hisle içlerinden şuna 
karar verdiler. Kendilerinden başka bu 

Yazan: Çeviren: 
Rene Devilliers Faile Bercmen 

o 

.teesmt tezkerenin karşısında Antoine §id detle başım salladı ve bir ldhza düşündü 
işe layık, yani madalye, nişan, mükafat Antoine'e danışmalarını söyledi.. Fakat 
vesaire alacak kimse yoktu. Bu hususta bunu işiten muavin: 
tereddüd etmeden birleştiler. Ve vila - - Yok, hayır! diye bağırdı. Geçen gün-

198 > > kınnap 

86,5 > , bez etike~ _..,h tP 
1 - Feriye Bakımevinde birikmiş olan yukarıda cins ve mikdan y.-

kalem ıskarta sargılar pazarlıkla satılıı raktır. 'J>f"' 
2 - Arttırma 15/II/938 tarihine rasfo yan Salı günü saat onda Kabataf 

zım ve Mübayaat Şubesi Satış Komisyonunda yapılacaktır. 
3 - Satılacak mallar hergün Fcriyc deposunda görülebilir. adi ~ 
4 - İsteklilerin pazarlık için tayin c dilen gün ve saatte yukarıda 

komisyona müracaatları ilan olunur. c388» 

NVW • .,; 

ı - Cibali depolar grupunoa mevcud bir çift kürek ve bir tentesi!~ bal' 
pazarlıkla satılacaktır. ~'*" 

2 - Pazarlık 24/2/938 tarihine rastlı yan perşembe günü saat 10 da 
!evazım ve mübayaat şubesi satış komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Satılacak mal her gün Cib:ılide görülebilir. ~ 

4 - İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte % 15 teminat 134' 
birlikte yukarıda adı geçen komisyona müracaatları ilan olunur. '~ 

. "~" ~, ~ . . .., . . -. ,. . , .... ~ ;· -. 
• 
1 ile RADYOL N 

Dişlerinizi Her gün F ırçalayınız. 

Zira bir veya iki defa JI' 
pılan her iş mutlaka ft 
rım demektir ve bu kadt 

yete gidecek listenin üstüne yalnız ken
di isimlerini yazdılar .. 

Neticeyi kolayca tahmin edebilırsiniz. 

kü gibi tahkir edilmek için mt ona sora
cağız! Hayır hayır olmaz. Bu defa anar
şistleri s~uyorlar .. Evet muhakkak bu - • 
dur. Cevabda cyoktur, kelimesini yaz -

Vali nahiyede olup biteni anlamak üzere mak lazım .. 

rile dişlerin sıhhathıi 
temine imkan yoktllf· 

Yemeklerin kırıntılan, ~ 
ifraz ettiği mikroplar d.P:'...d, bir adam yollamakla beraber belediye Belediye reisi bu makul fikri kabul et

reisine ve muavinine çıldınp çıldırma - ti. Ve valiye gönderdikleri cevabda: cNa-
dıklarını sordu. hiyemzide cadedi nüfus. yoktur dediler. 

Bu resmi ihtar ve tekdirden sonra, ge- Bu makul cevabı yollayınca belediye 
reisinin içi, memnuniyetten serin1ed1 rek reisin ve gerekse muavinin Antoine'in 
ve sakin, rahat bir nefes alarak koltuğu

ilmi hakkındaki kanaat ve itimadları na gömüldü .. 
biraz sarsılır gibi oldu. 

İkinci ay belediye reisi bir tezkere al
dı. Bunda da nahiyenin cadedi nüfus, u 
soruluyordu. 

Reisle muavin cadcdi nüfus> sözü hak
kında uzun bir konferans akdettiler. 

Nihayet ümidsizliğe düşen reis gidip 

YARINKİ NÜSHAMIZDA~ 

''Kamışlar saUamyor ••. ,, 
Rusçadan çeviren: H. Alaz 

Yazan: Mih. Zo§çenko 

1 oevlet Demiryol.arı ve Lımaniar1 .şıetmesı Umum idaresi iıanları -l/3/1938 tarihinden itibaren Çetinkay a - Divrik kısmında 
tarife üzerinden % 50 tenzilat yapılacaktır. 

yolcuıan umumi 
c33h c729• 

Baş, dış, nez:e, grip, romatizmı va büllln ağrıfarrnızı derhal 
keser. icabında günda Uç kaşe ahnabil:r. 

,. • • c-:,"< -~· ·· .. ,:· .. ~ 

alınan muzır mevad k~ 
dişler ve diş etleri eğer ~ 

diyen temizlenmezse bo ""' 
çOrümeğe mahkümdur. . '

dişler, mide ve barsak ih -
nndan zatürrieye kadar bet 

hastalığa yol açabilir• 

.. 

Beyoğlu Vakıflar Direktörlüğü ilanım :::! 
BEYOGLUNDA İSTİKLAL CADDESİNDE SÜMER SİNEMASI :K~iıJ' 

DAKİ 179 NO:LU KASAP ZADE APARTIMANI TAMAMEN TAMIP~-.aA1~ 
REK HEYETİ UMUMİYESİ BİRDEN VEYA KAT KAT KISMEN ;ö.JP""-

VERİLECEKTİR. ~ 

"Son Posta,, nın edebi romanı: 60 

HER SURETLE KULLANILl\1AGA ELVERİŞLİ BULUNAN KATLARV~ 
TERİLERİN İSTİYECEKLERI LÜZUMLU TADİLAT İDARECE yAl'~ 
LECEGİNDEN TALİPLERİN 21/ŞUBA T/938 AKŞAMINA KADAR BE~ı;tl) 
VAKIFLAR MÜDÜRİYETİNE MÜRACAATLARI İLAN O~ 

Sevincimden bayılacağım zannettim - Bilmem ki ... derken Emel kıpkır- arkadaşının samimi '.hayatına~ 

Bir Genç Kızın Romanı 

Muanez Tahsin Berkand 

Selma... Gözlerim karardı, ortalık ba- mızı olmwıtu. Şaka için bile kocasına !~k sual sormak ihtiyacını. d~.., 
~!mda döndü, döndü. O günden sonra, bu sözü söylemek istemt'onnuş gibi yalnı:ı: kendisinden bahsetmış, 
bir mucize gibi, rengim ve iştiham ye- koşarak onun boynuna sarıldı, başını di s1adet masalını dınletmiŞti ııo' 1'f 
rine geldi. İlaca, doktora lüzum kalma- onun göğsüne dayadı. Odasına çekildiği zaman ~ 

0 
., 

dan kendimi topladım. Orhan: masalı dinlemekten yorul~~~~ , 
Emel anlatırken onun bir düziye göz- - Demek bilmiyorsun ha yaramaz, sediyor ve Emeli hodbinligı 1~~ 

1erile kocasını aradığını farkederek gü- diyerek onun saçlarmı okşuyor, çenesi- c!emiyordu. 
Babam ısrar etti. Nihayet bir babam, ne sen, ne de kardeşlerim. O lümsiyordu. ni tutarak başını kaldırıyordu. - Bir defa olsun bana: csetlf it' 

cıkşam annemin beni İsviçreye gönder- halde beni halime bırakın artık, benim- O susunca alay etti: Karı kocanın bu samimi tavırları sın? Hayatında bir aşk vıır Jlll I 
mek için yalvarmasından istifade ede· ~t: meşgul olmayın. Sizden ne tebdi1ha- - Orhan galiba İzmire döndü. Selmanın içine garip bir hüzün ver - sormadı... ti 
rek boynuna sarıldım. va, ne tedavi, ne de başka bir şey isti- Genç kadın kıpkırmızı olmuştu. mişti. Onlar birbirine sokulurken, yan- Bunu düşünmek o ka~ 

. - Anneciğim, beni Avrupalara seya-ı yorum ben. Bırakın da rahatca öleyim - Hislerimi yüzümden okumak hu- yana yemek yerlerken, elele, gözgöze oldu ki, Selmanın gözleri Y J 
hate gönderecek yerde o para ile düğü- bari. yu.n daha geçmemiş Selma ... Ondan kalırlarken onları gülünç buluyor, fa- içinden bir isyan taştı: .. d(lf"_1 
numü yapın; Orhanla beni birleştirin. - Kızım .. yavrucuğum .. sinirlenme, merak ettiğimi çabucak anlayıverdin. kat bu gülünç vaziyetteki isimsiz şey - Hayatta herkes kendırıt . ~ 
Göreceksiniz ki buna söz verdiğiniz ağlama b?yle .. gene ateş gelecek. Ne yapayım seviyorum onu; onsuz gc- içinde isyana, kıskarunıya, ıztıraba ben- yor. Sahici ve menfaatsiz sev~~ 
gün hastalığım kendi kendine geçecek, - Benı rahat bırakınız diyorum. Ne 

1 
çen her saniye gözümde bir yıl gibi u- ziyen bir his yaratıyordu. de yok. Emel bile beni onunl~er! ~~ 

iştiham yerine gelecek. oluraam olayım; artık dünyada bir şey ıayor. - Samimiyetlerini ortalığa göster- "'lduftam için seviyormuş :rneg ., 
- Kabil değil kızım ... Göz göre göre ;~temfyorum. Hepinizden nefret ediyo- -- O da seni bu kadar çok seviyor mekte mana var mı? diye düşünürken de bu dünyada neye ve }dJl'lC _,,J 

seni sefalete atamam. rum; hl::pinizden, anladınız mı? mu Emel? kalbir.in bir köşesi onları bayağı bulu- bilmem ki... . ~r 
- Orhanın aylığile pek 81a geçinebi- O gece ağlıya ağlıya sabahı buldum. Bu sualin cevabını vermcğe vakit yor, bir köşesi de bu genç sevgilileri Bi.Hün gün mes'ud bir çiftııı.~...,,. 

iiriz anne. Hem o yakında terfi edecek- Kendi kendime ö1meğe yemin etmiş - kalmadan neş'eli bir erkek sesi: ~ffetmek istiyordu. Fakat, bir an evvel bulunmak onun yalnızlığını,. 1jı1İ ~ 
tir. tim. Sabah kahvaltı etmedim, öğleyin - Kim kimi seviyor mu Selma ha- onlardan kaçmak, sevgilerini içlerinde 2!ünti.isünü arttırmıştı. KendıS ııJP"lıi' 

- Bütün bunlar Iaf ... Şimdiye kadar getirdikleri yemeğe el sürmedim, bü- nını? diye sordu. sak?amıyan bu çiftten uzaklaşmak, on- kocaman dünyada yapayaln1~8~ ıP zenginliğe ve refaha alıştığın halde tün ~fın bir damla su içmeden gözleri- - Sizin Emele karşı olan hisleriniz- jarııı seviştiklerini artık görmemek is· yor, yaklaşacak, yanına s~.ıcu }>it 
bundan sonra mahrumiyet içinde nasıl mi tavana dikerek yatağımda yattım. den bahsediyorum Orhan bey. teği her saniye sinirlerini daha çok ya- risini bulamamaktan büyük 
y~arsın? Ertesi sabah erkenden babam odama Genç adam güldü: kıyordu. r&p duyuyordu. .. 1' 

- O halde babam benim namıma girdi. Hiç bir şey olmamış gibi bana - Hala bu şüpheniz geçmemiş ... Si- Akc:am onlardan ayrıldığı zaman, Bii.'denbire gözünün önundetl b 
bankaya bir para yatırsın; icap ederse .şundan bundan bahsettikten sonra ka- ze bir gece İzmirde buna cevab vermiş- kendi saadeti içine dalarak hodbinle- ier ?eçti... Arkasında, ond3~3rclJ 
o paray1 alır kendime harçlık ederim. pıdan çıkarken: tim sanıyorum. şen, kayıdsızlaşan Emelin, bütün bü- yüksekte başka birisi ~aha di; 

- Baban buna razı olmuyor. ..-.. C?,rhanın babasına. yazdım, nişan - Evet; fakat bunu bir de Emelin ~üne .d.cğilse bile, uzu!1 bir zaman içi.n kat Seln:a onu görmek ıste~~yo~ 
- Bir d(' beni seviyorsunuz diye söy- gununu kararlaştırıp bıze haber ver- ağzı:ıdan işitmek istedim. kend1sınden uzaklaştıgını anhyarak hı- her vakıtten çok nefret e 

lcyio duruvorsunuz anne. Hayır, hepi- ~inler. Sen de annenle konuş, tuvalet- Orhan karısına dönmüştü. raz da müteessir olmuştu. Beraber geçir gece ..• 
niz hainsiniz; kimse beni sevmiyor, ne lerini hazırla kızım, dedL ·-- Seni seviyor muyum kancığım? dik1eri dört beş saat içinde genç kadın _Arkası 



'lfŞa eden idam olunur!~,, 
Harb sanavı-casuslan araS1ndakl mucadele 

GRIPİN 
Bütün ağrı, sızı 

ve sancılan 
dindirir. 

Soğuk algınlığına, 

nezleye, gripe, diş, 
bel, sinir, adale 
ağrılarile romatiz· 

maya kartı bilhaua 

mfieuirdir. 

Tecrübe ediniz. 

icabında günde 3 kaşe ahnabilir. 
Taklitlerinden •akınınıı. ve her yerde ısrarla "GRIPIN,. isteyiniz. 

Sayfa 

Deri fabrikaları hakkında 
tedkikat yapılacak 

Türk Hava ·Kurumu 

BUYUK PiYANGOSU 
Dördüncıi keşide 11/ŞubatI1j38 dedir. 

Buyuk ikramiye: 5 O. O O O Liradır ... 
Bundan başka: 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiyelerle 

( 20.0JO ve 10.0 JO) liralık iki adet mükAfat vardır. 
Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin eden bu piyangoya 

iştirik ediniz •.• 

, 

Kurumundan : Türk Okutma 
Kurban Bayramının birinci günü Darüşşafaka rozeti dağıtmak arzu eden 

mekteb talebesinin kutu almak üzere arife günü saat ondan akşam on yediye ka
dar Darüşşafaka ile Nuru Osmaniye camıi mahfilinde Türk Okutma Kurumuna 
müracaat eylemeleri. 

Şirketi Hayriyeden : • 
( Şubat n den Mart 10 a kadar ) 

Bir aylık % 40 a kadar fevkalade tenzilatlı abonman kartlarımız idarci 
mcrkeziyede kontrol müdiriyetile Köprü Boğaziçi iskelesinde satışına başlandığı 
sayın yolcularımıza ilan olunur. 



14 Sayfa SON POSTA 

Son Po.da'nın tarihi tefrikası: 18 SPOR 
ÜÇ BOZ ATLI Heybeliada kır koşusu~ 

• 
Yazan: Ziya Şakir 

Üç noyan, ellerini birleştirdiler, Timurlen kten alacaklar intikam uğrunda, ölünceye 
kadar birbirlerinden aynlmıyacaklarına yemi ettiler. San Boğa : "Oh, dedi. 

senelerdenberi kalbimde hissettiğim ıztırab şimdi biraz hafifledil " 

atletizm idarecileri 
Atletler ve h;ikemler geldikleri halde her ned~ 
monitör ve propaganda şefi ortada görÜnıne ~ 

Pazar günü, Heybelinin ideal yollarında, Monitör, ve son zamanıarda ::ıı. I 
Dedi. - · Oh!.. Senelerdenberi kalbimde rini kamaştırmak, yapılan masraf kar- bayırlarında 30 ateşli ve feragaU neflsll ,;lropaganda direktörü KrOS 
Sarıboğa, kısa bir sükılttan sonra, hissettiğim ıztırap, biraz hafifledi ... şısında Özbek dilberini hayretler için· genç, l!ırt spor sevgisile koştular. Ve bu .. o - memlşlerdi. ; 

gözlerini ocakda yanan odunların alev- Şimdi üçümüz de yorğunuz. Yatalım; de bırakmak için hiç bir fedakarlıktan tuz gencin bepst de, bu hareketıer.~ni tıup - Şaşıyo:~; rikl' :JıJ 
... ' v • • • • v • lninln rengini, bir kat daha yukselttiler. Monltorun vazifesi Ataıne f8 tlY.ı 

lerin~ çevirdL Kinle titreyen bir sesle: .ahat rahat uyuyalım. Yapacagımız ışı çekınmıyor •. harblerde aldıgı ganıınet Hele İzmltten sırf bu koşu için gelen Ak _ yafetll':ı yalnız boy gösterınek 
- O adam .. ah, o adam ... Çagatay no- yarın daha sağlam kafa ile konuşuruz. hazinelerini bu uğurda sarfediyordu. ye§ll k!übünün gençleri, blrlnclllği de ala - kın yerlere gidip de atletle~ ~·-;,J 

yarı.lannın içinde hangisinin kalbi var Diye bağırdı. Gündüzleri bu işlerle uğraşan Ci- rak, yıllardır şam~iyonl~r çıkaran, ve spo - tnlimat v~r~e~ten ml ibaı:~t~! ~· 
ki, o adamın elile açılmış bir yara olma * hangir geceleri de Hanuıde Susenin run beşiği olan kohne Istanbulu alt ettuer. da dlrcktoru, ülkede ve lrlUP ganclJI"~ 
sın? .. Beni, gözünüzün önüne getirse _ hayaliİe vakit geçiriyor uykularında Biz bundan ziyadesile memnun olduk. <Ça- letizml sevdirmek için propakttr? f 

. .. :: .. lışan) ın muvaffak. olacağını bir kere daha sıı. br.şmdan mı idare edece ııe~t#İ 
niz e... 'Oç ı\şlK bıle, ondan başka ruy~ gormuyordu. . teyld ve tesbit eden bu hldlse karşısında, müsabakaya, bütün vartığUe .,. iP'~ 

Diye mukabele etti. Arlık, Seınerkand ile Urkent şe~- en büyük ibret dersini öğrendik. rniş ohn en mükemmel ~tıet 
111 

~ 
Sarıboğanın bu sözleri, Adil Şah Cihangir, büyük bir sevinç içinde !eri arasında, mütemadiyen adamlar gı- Haftada bir günlük tatillerini de, sırf bu mer besim gibi, gelip klUP~~a g6C' 

ile Hatay Bahadır'ın vücudlerini tepe- idi. dip geliyocdu. Cihangir, sarayın en spor aşkı l.çln feda eden 30 fedak~r genç, kusurlnrını tesbit ederek, er? ,1 
den tırnaklarına kadar titretmişti. İki· Urkent kalesinden avdet ettiği za· sür'atli sta Tatarlarını bu işe bağla- Heybelinin Zeytinllk tepelerinin yeşil çi - çalarım sıvaması iktiza e~nıyetlO 

po . . . _ menlet'l üstünde beyaz formalarlle birer pa- Ve gene yok.sa eski zi 
si de, derin derin içlerini çekmişlerdi. man, Yusuf Sofu ile yaptığı müsaleha- mışh. Bunlarla sevgılısıne sık sık kıy patye gibi dağıldıkları vakit orada bulu _ jisine uyarak: 

Sarı boğa, onların şu andaki ıztırab - yı babasına nakletti. m~tıi hediyeler gönderiyor.. her defa- nanlar atletizm kahramanla~ını takdir his- . - E!endlm, ~~~at yok;:kJ,,r! 
farını hissetmiş gibi, ayrı ayn yüzle - Buna Timur da memnun oldu. Vakıa sında da bunlara mukabil hediyeler ge- lrrile uğurladılar. Burada itin hased gare- :iıye mi suyun ustune çıkan b°"° 

b k K d. · T' 1 k k · · · · ' ' bllmem fakat orada buluna rine a tı. ısılmış ışlerinın aı:asın - ımur en , uvvetıle Harzemlılerı ye- hyordu. zln yeri yoktu. Ancak fercll çalışmanın ve lcrin hlsl rln k ' 
dan: nebileceğini çok iyi biliyordu. Fakat; BiUün .bu meşguliyetlere rağmen, engin bir tevazuun fiyonga.sile flyongalan - _ Bay e Mo:ı~~r~e· yarnal1 ,,,S 

- Öyle değil mi?.. Yusuf Sofunun, bütün o civardaki asi Cihangir günleri sayıyordu. Her ge- mış bir aavaş vardL nerede tdlnlz? ... diye soruyoruDl- f 
Diye mırıldandı ... Ve sonra sesini kabilelerle bir ittifak aktederek ken- çen gün ona, bir yıldan uzun geliyor- H1ç bir maddi menfaatin kaygusunu ta - pli ' 

biraı- dah~afifleterek: di üwrine hücwn etmesinden korku· du Böyle olmakla beraber, vakit gene şgı.~a.dakn gelendahakemlif eır,inmievsimlnk bu .~n Tommy Farr Ma" sa' 
dam N . . .. uze oşusun vaz e er yapar en, goz- , " 

- Bir adam .. bir tek a ... e ça- yordu. geçıyor; yavaş yavaş ılkbahar takarrup ıerlne bir nokta çarptı ve bayretıerUe bir _ k J 
re ki, onunla başa çıkılamıyor ... Bütün Tirnur; vaziyeti iyi bir şekle soktuğu ediyordu. U!cde teessünerini saklayamadılar. karşılaşaca 11 fJ 

noyanlar, onun karşısında baş eğiyor ... için oğlu Cihangiri tebrik etti. Ve bu * Mahiyeti ve mevcudiyeti ttibarue atletizm i:ngmz boksörü TommY pıarrdııJ-
- Herkes de ondan şikayetçi. Hiç kimse kış müddetinin düğün hazırlıklarile Urkent sarayındakile ise, büsbütün ile en fa~a alakadar bulunması icab eden, Nevyorkda Mat Baer ile 15 ra~nl- ~ 

••nu sevmiyor. Bütün noyanlar, ondan geçirilmesi için emir verdi başka bir filem içinde yaşıyorlardL l ve manevı huzuru ve makamının verdiği sa- yapacaktır. Bu maçın galibi d ~. 
k l . y S . 1 lahlyct ile de müsabakalara tam manasile let şampiyonluğu ünvanı için. ~rl 

· ·ret ediyor. Fakat, ona parmak a • S~me:kand sarayının şunal kısmın- Yusu.f ~ofunun oglu Argon. usenı~ P>ir resmiyet ve ehemmiyet bahşeden Bay Louls maçının galibi lle çarı>,.-" 
~..ı.rnrn k şu tarafa dursun, onun isminin daki daıreler, Urkent kalesinden gele- Ciharıgır ıle evlenmek kararını verdı-ı c:::><"""""'=' 

anıldığ;. yerde bile, herkes ondan tiril cek olan Harzem prensesine tahsis ği gün, çıldıracak hale ge~ti. Onu *~==---------------====----- j 
~iril titriyor... Tabu, hatırlarsınız: O; edilcfi. Bu haraya, ~kara, İranın muh- sarayda güç zaptedebilmişlerdi. Fakat; j S J D •• k J k K ıJJl~ 
büyiik kurultayı ropladığı zaman; em- telif memleketlerine mektuplar gönde- cınangir .ordusunu toı:ılıyarak gittik- aç arınızı o ü me ten oruY 
~ine itaat etrniyen, kurultaya gelme - rilerP.k, bir çok ustalar, işçiler getirtil- ten sonra, Yusuf Sofu oğlunu bir kö- 1 
yen Zinde Çeşmi Hanın üstüne na.sıl di. Gelecek gelinin dairesinde, Mogol şeye çe~; 1 

saldırmıştı. Sefide kalesini, ne yaman' servetinin haşmetini gösterecek her ta- - Argon!. Meyus olma. Sana, büyük 
bir hücumla alınıştı. O kadar cesur ve 1 rafın tanzim ve tezyin.ine girişildi. vadhrda bulunmıyacağ.ım.. Fakat, se- \ 
pervasız bir adam olan Zinde Çeşmi Cihangir, bütün vaktini 'bu işleri ta- ntn ~aadetini temin etmek için ne mü.rn 

1 

boynuna kefenini dolamış .. kılıcını or- kibe hasretti. künse yapacağım ... Ümit et. Ve bekle ... 
tasındaıı kavramış olarak, onun huzu- Sevgilisi geldiği zaman onun gözle- - ATka.sı var-
runa çıkmış.. ayaklarına kapanmış .. 
ebedi sadakat yemini ederek, ancak o -----=-=------===-=--=-==------------,,,_.,--......... =---===== ı 
suretle hayatını kurtarmıştL 

Adil Şah, k in ve gayzını gösteren 
bir tavırla homurdandı: 

.-
Bir Doktorun 
Günlük Sal1 

- Zavallı ba bam, Behram Ceıayer Notlarından 
d,e öyfo yapmaya mecbur kalınadı hu?. 

(*) 
Zat.c-n başka ne yapıla?ilirdi?. 

Sarıboğa, acı acı içini çekti. Muzta· 
rip bir çehre ile cevab verdi: 

Mesane ve idrar 
Yolları nezleleri 

.., 

- Evet.. ne yapılabilirdi?. Mesela, Burada sari ve bulaşık olan ve belso-
be.n . o acı hakaretten sonra ne yapa- ıl tukluğu ile alakadar olan mesane ve 
bildim? .. Aradan bu kadar zaman geçti-

1 
ld,.ar yollan nezlesinden bahsedecek de
ğfü:r. . Doğrudan doğruya herhangi blr so

ği halde, yalnız ona kin taşımakla ikti- 1 ~k algınlığı ve tahrlşat dolayısııe vu -
fa ediyorum. Ve, zaman bekliyorum. kubutan vaziyetler mevzuubahstır. Me -

Hatay Bahadır, sordu: sane lltihablan daha ziyade kadınlarda 

Z bekı . ' görülür. Herhangi bir suretle Azayı tena---· aman mı ıyorsun. .. . ı 
süUyeye a1c1 taharrüşat veyahud çıplak 

- Evet.. zaman, ve imkan ... bu iki ayak.la taşlar üzerinde gezinmek, ayak. -
~eyi bulduğum dakikada, intikamınu tan rutubet almak gibi sebeblerle vaki o-
Timurlenkde bırakmıyacağım. ıur. Görülen A.raz sık sık ldrar lhtıyacı, 

Adil Şah, sordu: idrardan sonra yanıklık. ve ağrılardır. 
_ Ne yapacaksın? Ha.cıta sık sık idrar eder. Fakat her defa

kt idrar mlkdan azdır. Bazan idrarla 
Sarıboğa da, bu suali bekliyordu. kmm klsım kan da gelir. ve basta oı _ 
- Yavaş konuşalım. Bilirsiniz ki, bu dulıça ıztırablı günler geçirir. 

adaı'lın gözleri, Kafdağının · arkasını Tedavisi: İstirahat, sıcak, yarım ban-
görür.. kt.<;'.ak.ları., Çindeıld küçUk bir yo!:ır, dahilen müdrir ve mıızadı taaffün 
fısıltıyı bile iş itir. 113.çlardır. 

Dedi. Ve sonra sesini büsbütün al _ ı Orotripin Helmltol gibi, küçük 

1 

kann üzerine sıcak kompresler konulur. 
çaltarak sözüne devam etti: Hastaya bol ıhlamur, e.rpa suyu ve ho -

- Adil Şah!.. Bana; ne yapacaksın. şaf verlltr. Böylece birkaç günde geçer 

[BADVOj 
Bugünkü program 1 

İSTANBUL 
8 Şubat 938 Sah 

Öğle neşriyatı: 
12 30: Plakla Türk musiklat, 12,50: Hava

dis, 13,05: Plll.kla Türk musltJ.si, 13,30 Muh- ı 
telif plik neşriyatı. 

Akşam neşriyatı: J 
17: İnkıllb dersi: tJruverslteden naklen. l 

Mahnıud E,,a,d Bozkurd, 18,30: Plakla dans 
mu.slkisl, 18,45: Emlnönil Halltevt neşriyat 

kolu namına Nusret Safa, 19: Nebil oğlu is
mall Hakkı refaltatile Türk: musikisi ve halk 
~arkıları, 19,30: Konferans: Eminönü Halke
vı sosyal yardım şubesi namına: Muvaffak! 
Benderli <Türle romancılığı ve bikayeclliğl), 

19,55: Borsa haberleri, 20: KIAsik Türk mu
sikisi: Okuyan: Nuri Halil, keman Reşad, 

kemençe Kemal Niyazi, tambur Dürrü Tu
ran, ka~un Vecihe, nıstlye Sal!l.haddln Can
dan, ut Seckd, 20,30: Hava raporu, 20,33: 
Ömer Rıza tarafından anıbca söylev, 20,45: 
Radife ve arkadaştan tarafından Türk mu
sikisi ve halk şarkıları, (Saat Ayarı), 21,15: 
rahsln ve arkadaşları tarafından Türk mu
sikisi ve halk .şarkılan, 21.50: Orkestra, 22,45: 
Ajans haberleri, 23: Plakla sololar, opera ve 
operet parçalan. 23.20: Son haberler ve er
tesi günün programı. 

ANKARA öiye soruyorsun . .. Bu suale cevab ver- ! r.l~er. E~er devamlı oluyorsa o zaman 
rr.eden evvel, ben sizden bir sual so- ! daha esaslı bir sebeb aramak ve ona gö- 8 Şubat 1938 Sah 

1 re tedavisine tevessül etmek IAzımdır. 
ray1m ... Bu adam hakkında, siz ne dü- •---·------------ Öflf' neşriyatı: 
şünüyorsunuz? <•> Bu noUan kesip saklayınız, yahad 12.30: Muhtelif plAlt neşrtyatL 12.50: Plak: 

Adil Şah, cevab verdi: bir albüme yapıştırıp koleksiyon yapmrı. Türk musitJ.si ve halk p.rkılan. 13.15: Dahi-
- İntikam. Sıkıntı zamanınızda bu notlar b1r doktor ; li ve barlcl haberler. 

gibi imdadınıza yetişebilir. Akşam neşriyah: 
Hatay Bahadır da ayni kelimeyi tek- •----------------: 18.30: Muhtelif plAlt neşriyatı. 19: Türk 

rar etti: 1 r . . . ·-... ·-·-···· . ·-·-- -- musikisi ve halk şarlttları <Leman ve arka-

E t · t'k !! "Jt..To··belc/ daşları>. 19.30: saat Ayan Ye arabca neşri-
- ve .. ın 1 am. ı ~ ı yat. 19.45: Türk musild81 ve halt prkıları 
Sarıboğa, gülümsedi: <Hikmet Rıza ve arkadaştan). 20.15: Sıhhi 
- Ala.. zaten ben bunu tahmin etti- Eczaneler konuşma: Prof. Dr. Klm.11 Tokgöz cşişman-

ğim için size haber gönderdim. Buraya Bnıece nöbetci oJaa ecsaneler .-ıııar- iık ned.lr ve bu derdden naaıı kurtulmalı? 

getir.ttim .•• Şimdi size. cevab ver4- du: 20.30: Plllla dans musl.ldal 21: Ajans ba-
yim ... Bir kic::i, ne kadar cesur ve atıl- ı fstanbul cihetındekiler: berlerl. 21.15: Stüdyo salon orkestrası. 21.55: 
- ~ Aksarayda: <Şeref), Alemdarda: CSır- Yarınki program ve İsti.kl!l marşL 
gan olursa olsun; ekseriya wnulmadık n AKım>. Beyazıdda: (Cemil), samatya-
hadiselerle karşılaşır .. yapacaiı işde, da: CErofilos>, Emlnönünde: (Bensason), 
aciz kalır. Eyübde: (Hikmet Atlamaz), Fenerde: 

_Evet. 
1 

(Emllyadll, Şehremininde: CRamdl), 

b. ku t Şehudeba.şında: {Asaf>, Karagümrükte: 
- Fakat üç kişi, mühim ır vve - <Fuad), Küçükpazarda: <Hikmet Cemil), 

tir. Eğer bu intikam uğrunda and içer- B:ıkırköyünde: ci.stepan). 
sek, herhalde maksadlarımıza muvaf- &-yoğlu cihetindekiler: 
fak.oluruz. . 1 İstiklAl caddesinde: <Dellasuda), Ga-

And · l' !atada: (Hüseyin Hüsnü), Tak.slmde: 
--· ıçe ım. (Limonclyanl Pangaltıda: (Nargllecl -
- Hay, hay... yar.). Beşlktaşta: (Nail Halid). 
Üç Noyan, ellerini birleştirdiler. Bu Boğaziçi, Kadıköy ve Adalardakiler: 

intikam uğrunda ölünceye kadar bir- ! Ü':ıküdarda: <İttihat>, Sarıyerde: 
birl'.!rinden .aynlmıyaca~arına yemin 

1 
(Nuri>, Kad.ıköyünde: CS&adet, Omıan 

ettilPr HulQat>, Büyükadada: C Ştnast Rıza ), 

S~,.ıboğa, geniş bir nefes aldı. Heybelide: (Tanq) .. 

, Bir Rum hayırperverinin 
yardımı 

1 
Topkapı Fukaraperver Müessesesi 

Reisliğinden: 
1 Büyükadada Nizam caddesinde oturan 
ı Bayan Vasiliki Sarıoğlu tarafından bir 
1 hafta evvel vefat eden zevci Todoraki 
Sanoğlunun istirahati ruhu içi.n fukara
nın ihtiyacına sarfolunmak üzere Topka• 
pı Fukaraperver Müessesesi'ne beş yüz 
lira verilmiştir. Müessesemiz bu hamiyet
li vatandaşa teşekkürü borc bilir ve ga
zetenizin deWetini rica eder. 

Su 

Yenişehir 

SAÇEKSi 

KOMOJ, 
Saçların kölderinl kU~~ 1 
DOkOlmesini keser. Kep 
mamen giderir ve boy01119 

yetini artırarak saçla1'1 

bayat verir. Kokusu JAtif, 
kolay bir saç eksiridir, _.j 

INGiLiZ KAf4ıv 
ECZANESi 

BEYOGLU. lSTA~ 
Borularına aid ilin 

1 
Kaymakamlığındsıt 

1 - Kazamıza bağlı Ebe köyüne isale edilecek içme suyuna aid ~ 
kutrunda 4000 metre çelik boru ve tef er rüatı 2/2/938 tarihinden it' _, 
müddetle açık eksiltmeye çıkarılmıştır. l 7 /2/988 perşembe günü saa' 
bürosunda müteşekkil komisyonu huzurunda ihalesi icra edilecektit· 

2 - Boru fenni şartnamesi bilA bedel kaymakamlıktan alınabiur· ,) 

3 - Eksiltmeye iştirak edeceklerin 2490 numaralı kanunun 2 'Ve S 

delerindeki şartları haiz olmaları Iazım dır. "' 
4 - Tahmin edilen 4900 lira keşif bedeli üzerinden % 7,5 mu'V 

miktarı 367 lira 50 kuruştur. . " 
5 - İsteklilerin bizzat \'eya kanuni ve killeri marifeti.le ihaleye ifi 

leri ilin olunur. c739. 

Bayramhk Elbisenizi ~ıı 
UCUZ ve iyi ALMAK iSTERSE'~· 
Mağazamıza uğramadan almayınız. Fiatlarımız rekabetsf;, 

Bahçekapıda Orozdl - Bak kal'flll' ıf 

UUJS BüYüK ELBiSE DEPO~ 
Hususi ısmarlama dairem;z vardır• 

P. T. T. Fabrikası Sahnalma KomisyonuJJ~ 
5000 kilo külçe kurşun açtk eksiltme ile satın alınacaktır. Mut' 

li 1500, muvakkat teminatı 112.50 liradır. 

Eksiltme 23/2/938 tarihine rastlıyan Çarşamba günü saat 15 dtiG'I 
bteklilerin prtnameyi görmek için her gün, eksiltmeye girıne1' 

oat makbuzlarmı hlmilen muayyen gün ve saatte komisyona ge 



T. BAMKA~I • • 
1938 

Küçük Ca.ri He&aplar 

ikramilje plana== 
4 adet 1000 lira'. ık - 4000 
8 500 .. 4000 

" ,, ,, 
16 250 - 4000 

" " " 76 100 - 7600 
" " " 80 ,, 50 

" - 4000 
" 200 ,, 25 

" - 5000 
" 

384 
" 

28600 
" 

En az 50 lira mevduatı 
bulunan hesaplar kura/ara 

dahil edilecektir. 

·-~"tih ~tlden: SUlh ikinci Jıukuk hakim • 

~o~tay M 
~ ij. 1 evde Urat paşa M. Sofular C. 11 
~iltaSoğarıc tturan Şadüman tarafından 
lıır İllda ~at~zet bey vereselcrmdcr. Yc
llıe ltı lttarı ~~ Kasım M. 4 No.lı evde o
~~ı..01Utla11' /\ ıret, Fikret aleyhlerine ika 
~ "'"a ef. S ksarayda Kazganı Sadi M 
~~ hulur;d eski 10, yeni 18 No.lı muta
'!\ d \ı iı>ot:~urn bir bap hanemin üze
~t lltuşrrı ğın kaldırılması davasının 
L ıo ası gü -"1:4 C(:Js • nu 27 /10/937 tarihinıje 
l\jl\ cla.,,etiy esıne gelmeniz için gönderı
~ ~erdiği e Zahrına ınıntaka mübaşirL 
~~ ltıet et llleşruhatta gösterilen adres
~tıı ~~ <ıld~ediğ~n~ ve ikametgabınızm 
~ltııc1 ğ u bıldırilmekle duru§ma
~ ı~e buı 

1 1 25/2/938 saat 10 da mah
tı~~tı te~ınan.ız için 1.5 gün müddet
~ ti da11 t~ta~ ıcrasına karar verilmiş 

~re il. lıgat nıakamma kaim ol-
~ an olunur. (1011) 

S~l~NI""' a 
" BANKASI 

'l' 
~ ~s tarihi : 1888 

~~ıt • 
l:tlte~ 

)'.. : İSTANBUL (GALA~Al 
ttt~i --

t... llef/ ek· 
~l'~ 1 Şubeleri : 

lllJt 
~lls~ (Galata ve Yenicami) 

}' • AbANA Bürosu 

""orı· --qlo11a '-· 
S 01'(ı Şubel~ri : 

~Nİİ{_ ATINA 

lier O 
tıe\>I b 

ltıralılt anka muamelelerJ 

"'~ kaS«lar servisi 

llıt httı btı.;_ . -
~ 1)-ıurı, ·-.ıcı in.. l\ v 

t da 4 "1Se • as Ic.murlugundan: 
~ 9 ,,, aıc1 " 1 ~ 4'o.Jı e stanbul Balıkpaza-

l'ıı:,ı ~(!\o Şekere· a- . 
k il(' cucı ı ukkanmın list ka-
~ Sat.ı ~<lZıh 
~;: ~ca~ ene eşyası açık artır-

" & ısıtıdan 9 Ua aat 10 da . şubat 933 ~3rşam-
tı olun lalıblerin h:ızn· buhn-

Ur. (4746) 

öksürenlere va 
göğUs nezlelerine KAT 

SON POSTA 

AN HAKKI EKREM 

biri 

Sayfa 1S 

İstanbul Borsası kapanış 
fiatları 7 - 2- 1938 

ÇEKLER 

Açılış Kapanış 

Londra 630, 630, 
Nn-Yora 0,7945 0,7945 
Parla 24.225 24,23 
Mlllno 15,1110 16.1110 

Brillt1el 4,6936 4.6912 
Atına 86,7460 86,7460 
Cenene 3.4275 S,4276 
Sotya 63,4920 63,49'2() 

Anut.erda~ 1,4233 1,4232 
Prac 22.6475 22,6476 
VJyane 4,20 4,20 
MatlrSd 13.66 13.65 
Berlln l,9730 ı.9730 
VllrfOft "19 4.19 
lludapepe 3 9880 S.9880 
Bi.lkree 105.8730 10{! 8730 
Beıarad 

Yokohama 
34,2460 34,2460 
2,7268 ~7268 

Mo~lto'7. 2.3,765 23. 765 
StokhoJm 3 0795 s.0190 

ESHAM 

Açılıı Kapanı~ 
An&dolu em. ,. 60 
pefln 23 75 2S 75 

A. em. " 60 vadet; 
BomonU - Nektar 
~an çimento 
Merkeıı bankası 

l1 20 11 Sö 
97 rıo 97 rıo 

ıı Bank.aaı 

Tele ton 
lttlhat ve Del!.r. 
Şark Oellrmenı 
TerkOI 

10 26 
7 80 

12 75 
91 6) 

7 

İSTİKRAZLAR 

1 

Açılıı Kapan11 
TOrlt borcu ı peşin -

• • I 'Yadei. 19 025 18 9;; 
• • n •ad~ -

TAHVİLAT 

Açılış Kapaoı1 
Anadolu I pe. 

I • I vadell 
• n pe. 
• 11 'Y&. 

Anadolu mü. 11eıın 

PARALAR 

1 Türk aitını 
ı Banknot Os. B. 1 

Alış 

~ .......... ! .. ~ ......... 

taınln. yaJlanma11 aıaft adar 
va harehtınlH 9a11Çlı• •erir. 

V•lınıa ı 
1 
; J. flOUS.SEL da satılır. 

ISTAllBUl. Tünel Maydanı llo. 1%; 
ı:ı. llumırolu htıl~umun 

hıtrlnlJ, lıeduı gDncıırlllr 

:.......--------------------~ DOYÇE ORIENT BAN:< 
Dresdncr Bank Şubesi 

Merkezi: Berlin 

Tiirkiyedeki ıubeleriı 

Galata - lstanbuJ - İznılıo 
Deposu: İsl Tütün Gümrüğü 

* Ha türlü ban!ıa İfİ * 

Son Posta 
Yevmi, Siyasi, Hn vadls ve Halk gazetes.ı 

Yerebatan, Çıı.tnlçeşme sokat. 25 

İSTANBUL 

Gazetemizde çıkan yazı ve 
resim!erin bütün haklan 
mahfuz ve gazetemize aittir, 

ABONE FiA TLARI 
• 

1 6 3 
Sene Ay Ay 
Kr. Kr. Kr. ------

'TÜRKİYE l400 750 ,00 
YUNANİSTAN 2340 1Z'20 710 
ECNEBİ ~70J 1400 800 

Abone bedeli pE:şırdır. Adres 
değiştirrr.ek 25 ıruruştur. 

1 
Ay 
t.r. 

160 
270 
aoo 

Gelen evrak geri verilmez. 
lli.nlardar meş'uliyet alınmaz. 
Cevap için mektublar:ı 1Ci kuruşluk 

Pul ilavesi. Iazımciır. .. ...................... 1 
1 

Posta katusu : 741 İstanbul 
Telgraf : Son Po!:ta 
Telefon : 20283 

•••••••••••••••••••••••• 



16 Sayfa SON POSTi\. 

HASAN Zeytinyağından ve HASAN Kreminden ve HASAN Itri yatından yapılmış 

... 
Tuvalet ve Gliserin ve Banyo nevileri birer şaheserdir. Limon, kolonya, Şipr, Fujer, Amber, Leylak, Gül nevileri ve kokularile temayüz eylemiştir.Avrupanın fena yağlarla yapııınış 1ı;11 

bunlan cildi bo7.ar. Hasan .sabunlan bebelerin ve güzel cildli kadınlarm taravetini idame eder. Mutlaka Hasan markasını taşıyan sabunlan alınız. 5, 7 1/2, 10, 15, 20, 25, 
30 

ruşluk nevileri vardır. 

BAYRAM GEL i YOR ... 

Likör aldınız mı? 

Misafirlerinizi ağırlamak 

için en mükemmel ikramın 
inhisar likörleri olduğunu 

U N U T M A Y 1 N 1 Z ••• ·• 

Memleketimizin en nefis meyvalarından yapılan; 

ÇİLEK, AHUDUDU, VİŞNE, PORTAKAL, MANDALİN, KAViSi, NANE 
Likörlerini tercih ediniz. 

Kokteyl yapıyor musunuz? ... 

En iyi Kokteylleri inhisar 
likörlerile yapabileceğiniz 

gibi, bunları sade, soda 

ve gazozla karıştırıp da 

İÇEBİLİRSİNİZ 1 1 1 1 

• 

• 

Her yerde 

• • 
iNHiSAR LİKÖRLERİNİ 

Arayınız. 

1 

rt" r, ................ ~~ 
1 05.,JIANLI BANKASI 
1 TURK ANONİM ştRgttl 

TESİS TARtHI: t863 
Sermayeal: ıt,000,000 tnıılll -' 

Türkiyenin başlıca tebftl~ 
Paris, Marsilya, Nis, Londtt ~ 
Mançester'de, Mısır, Kıb~ .... n'ci' 
İran, Filistin ve Yunatı1:1~ 
Şubeleri. Yugosla"ya, P.o --=-ti.O 
Suriye ve Ytma.nisWıda fil~-
vardır. 

Her turlU banka muameıeltfl 
yapar. 

Bu bir fennt hakikıtttfr .ı ı 
KREM PERTlf 

Cildi temizler, pnruzsnz 
.. 

gergin tutar. bil 
"d ·r tı Buruşuklukları gı erı , 

güzelliği muhafaza edef-

. 
NEZLEYi 

İHMAL ETMEYİNiZ 
VE DERHAL 

HAKiKİ VALD~ 
PASTİLLERİLE TEDAVi Ol~~ 
ÖKSÜRÜK, GRİP. 50G İ 

HASTALIKLARINOAN s;z 
KORUR VE TEOAV 

EDER 

lian T a~if ~ııı~ 
Birincl sahile 'o: ' 
ikinci sah:le 25 O ' 
Oçüncü r.ah:.le 20 ' 
Dördüncü whil• 1~ ' 
iç sahifeler 40 f 

Son sahile "" 

Muayyen bir müddet ıarı:;::.1 
ca mikdarda ilan yaptıracıı tif'dl :A 
tenzilatlı tarifemizden iS ~'1~ 
ceklerdir. Tam, yarJ!ll ve çe ili llJ' . 

. . . b't tar .ı ilanlar ıçm .ayn · , 
edilmiştir. arı1'tt" / 

Son Posta'nm ticari il ..... s 
arac-

işler için şu adrPse ın -~ 
melidir: ıt F": 

bincılık ıcone1't ,.,., 

Ka.hram~:ı:ıad~ct-' 
Ankara ca !.------

_. ........ ... "" ........ .... ı;;;ıa.ı • ..-.•~·- ı...a 

Son Posta Matbaası 1 
'!\ ..... d'" ·· Selim I?af/P Neiriyat J.u.u uru: ç 

. s. Ragıp EM& 
~ ............................................................................... ~,. .......... dl# SAlllBLERİ: A.EMemU 


