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Sancakta işkence tekrar başladı 
10 TÜRK DAHA TEVKiF EDiLDi 

• 
Iskenderunda Türklere 

dayak ta atılmağa başlandı 
Türklerden biri ağır surette 
yaralandı, lıastanege kaldırıldı 

Sancağa gönderilecek olan müşahitler, bir İsviçreli, 
bir Holandalı; bir de Norveçliden mürekkep olacaktır 

j 
-····························-··················-······~-• 

ı zm ir 
kadınlarındaki 
sakal hikayesi 

Münferit bir hadise 
nasıl büyütüldü? 

• 
ispanyada lıarp kızıştı 

Ma.drid önünde 
Almanlar çarpışıyor 

78 tayyare arasında korkunç bir hava 
muharebesi oldu, 10 tayyare dllştll 

Madrit halkı 'bombard !mantardan kaçarlarken 

Londra, 1 7 (Husust) - İspanyada İspanyada çarpışmanın önüne geçilme-

ı . İ . wZiyet gün geçtikçe fenalaşmakta.dır. li için İngiltere, Fran.s& anlaşarak yeni 
1JtnıT t 7 (Hususi) - ki haftadan- ~... 'dd tl t...::1...::- - i t kat't b. t t.ıft b ı -L •• 

lskenderunun um uml cörilniifll 

ı:>ayas, 17 (Hususi)·- Hergün San
~(ln buraya gelen haberler ırkda~ 
"'11llll11a karşı yapılan tazyik, tehdit 
~ iş'kencenin artmakta olduğunu bil
~ektedir. Bu vaziyet burada tees
~ arttırmaktadır. İskenderunda dün. 

. sebe~iz yere on Türle tewtif edil
rtılştir. Bunlardan biri maıhalli idare 
~urları tarafından merhametsizce 
~\'lüldüğünden ağır surette hastalan~ 
• ~ Ve hastahaneye kardınlmak meebu 
ti~eti hasıl olmwıtur. Bu zavallının hs.
~~ teh'likededir. Örfi idare bütün ~id
~ile hüküm sürmektedir. Gündüzleri 

(Devamı 10 uncu sayfada) 

Müşahitler 
Komitesi 

Cenevre, 11 ( A.A.) - l.ken
deruna gönderilecek müıahitler 
komite•i bir l•viçreli, bir Holan
dalı ve bir Norveçliden mürekkep 
olacaktır. Alakadar hükumetler 
bu müıahitleri Şark iılerini bilen 
zevat ara•rndan intihap edecekler 
dir. 

Hayat ucuzlayacak 
herkesin alım 

kabiliyeti artacak 
Dahiliye Vekili dün akşam radyoda 

mühim bir nutuk söyledi 
l<öy, en büyük ve en sağlaml 
~Üfteri köy, en büyük ihracatcı, 1 
ııt6y, Ordumuzun temeli, köyj 

· kısaca Türkiye 

fi Ankara, 17 ( Huswıi} - Arttırma 
llftası münasebetik Dahiliye Bakanı 

b~ Pa.rti Genel Sekreteri Şükrü Kaya 
~ akşam radyoda mühim bir nutuk 
~ Glerniştir. Şükrü Kaya Atatürk in
~ 1 ~ının muvaffakıyetli ~serlerini ~k 
b~la kaydettikten sonra ikinci bet yıl
b Planın da tatbikına girişilmek üzere 
t~ltınulduğunu zikre.derek dcmi~tir 
•: ... 
.ç·~Sayın_ Jıe~rilerim, sizi yormamak 
uı lnahsulü bollaştırmak ve ucuzbş

(Devamı 3 üncü sayfada) 
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Dahiliye Vekili ŞGkrti Kaya 

. · . d bi .. ~m şı e e nu.r;.wu surmes mevcu w ı ır avassu ,..... u unm ..... uze-
~n ~~ır~ kadınl~r arasın a r şa-' ızıtırabı daha ztyade arttırmaktadır. Si r. bazı teklifler ha;g,ı:}amaktadır. Tek 
yıas·· 

1 
~f _,~ru~or u. k 1.. lir yast mahafilden sızan 1-.berlere göre (Devamı 3 Uncll sayfada) 

oyenıııcu~re ıın~runa azını ge - -======================-=-----=-=======================-==-====-
se, İzmirde kadınlar arasında garip bir 
hastalık varmış, kadmJBrın narin çeh-

1 resini, pembe yanaklarını ;;akallar ve 
bıyı!klar istilaya başlamış. Bu bir şa
yıiadır ~ bil' tek kadında tezahür et -
miş bir hadisenin büyültülerek, umu -
mlleştirilerek yapılmasından ileri gel
mŞ4r . 

Bu şayia kulaıkıtan kufağa dolaşıp 
duruvken İstanbul gareteleninıd.en bi -
rinde, bellki de bu sö~erden mülhem 
bir hadise ortaya aWmıştır. Guya İz
mdırde, kadınlar arasında bu sakal1 ve 
bıyıfk hastalığı alıp yürümüş. Doktor
lar tedavi çarelerini arıyormuş. 

İşin rengi değişince sıhhat müdür -
lüğüne, memleket hastanesi sertaba -
betine, İzm.iriın belli başlı dahilliye, ni
saiye, hatta röntgen müıtehassıslarma 
baş vuırdum. Öğrendim ki., bundan 
yirmi gün önce İzmir memlleket hasta
nesinde bir doktor, kendi arkadaşları -
na bir konferans veıımiş. Dahili ifrazat 
bozukluğundan kadınların çehreler.in
d'ıe sakaf w bıyık çıkabileceğini söy -
lemiş. (Devamı 10 uncu sayfada) 

Balkan ihracat 
Bankaları direktörleri 
Atinada toplandı 

Atina, 17 (A.A.) - Balkan Antan 
tını teşkil eden dört devletin · ihraç 
bankaları müdürlerinin konferansı bu
gün Yunan bankası merkezinde açıl
mıştır. Konferansta para vaziye1inden 
maada Balkan devletleri arasındaki 
iktısadi münasebat ve bu münaseba
tın inkişaf ve tarsini çareleri de tetkik 
olunacaktır. 

Ras lmruda f talyanlara 
teslim olmuş 

Londra, 1 7 (Hususi) - Romadan bil 
dirildiğine göre, maruf Habeş kuman
danlarından Ras İmru, maiyetinde bu
lunan 800 muhariple Habeşistandaki 
İtalyan makamaıtma teslim olmuştıır. 
Diğer 1flr iddiaYQ göre, IW İınru İtal
yan kli'Vvıetlerine karşı yaptığı çarpış
ma esnasında eeiıl' edilmistir. 

Yeni tarihi tefrikamız 

y 
Tun çay 

Yazan: Celili Cengiz 

«Son Posta» , okuyucu!arına çok 
nefis ve çok heyecanlı bir roman 
hazırlamıştır. Bugün 14 üncil say 
famızda ne~rine başladığımız yeni 
tefrikamızdan bir kaç fasıl başlığmı 

afağıya kaydediyoruz. Okuyucula

rımız, sadece bu başlıkları iÖzden 

geçirmekle yeni tefrikamızın doğu-

racağı alakayı anlamıf olacaklardır. 

'°'\ 
Elim Nrayında gözlerine mil çelcilea Sumerli kahraman lcimdir? • Tunçay, aşıkının ıöderi 

kapanınca ne yapıyor? - Bir papaj'an fibi kafeste yaıayan mabudl'! • Su aygırının karnından 
çıkan çocuk? • Sumer Hrayında Alcat dilberleri - Fırat boylanna yerleşen cüceleri • Sumer 

Kralının kıxı ııaaıl iyileşti? • Sumer Ordulanııın Suriyeye inişleri - Büyük Ninoya mal:edi 
ııuıl yapıldı? - Güneşin lı:ıı:ı lcimdirP • lnaan eti yiycıı aj'açlar .. ve ~arkı .öyleyen nebatlar! • 
Akdenize inen ilk Sumerlilcr.. V. S .. V. S ... 

Bugün 14 Unca sayfada 



2 Sayfa 

Hergün 
~·-

Milletler Cemiyetinin 
Sancak meselesindeki 
Kararı 

' Resimli Makale: 

(söz 
Desti biçimi 
Şapkalar 
Londrada moda oldu 

SON POSTA 

Fakat hayatın ilk ku;mı ile son kıs 
mı arasında geçen safha eısnasın.da 
annıelerimiZi ihmal eıttiğimlz, batta 
incittiğimiz sık sı!k görüleın şeylerden 
dir. 

Annelerimizi nadiren de oma incit 
mek öyle bir hidisedir ki onu kaybet 
mek felaketine uğradığımız zaman 
hatırası içi.mi.2Je derin bir acı olarak 
çöker, telafisi kabil değildir. 

A ASIN DA J 
·-------------------------· HERGUN BiR FlKRA 

13 üncü asırda 
Yüksek evlere su 
Nasıl çıkartılırdı? 

r 
Birinkinun 18 

-==" 

Sözün Kısası 

Davul 

I!. Talu ---

B u sene Raımazan birçok yederdf 

davulsuz geçti. Kafaları yorgll!l 
ve sinirleri bozuık insan ekseriyetiniıl 
bundan re\~kalıade memnun olması ica~ 
eder. Geçenlıerde, bir arkadaşın da işa• 
ret ettiği gibi, çalar saatin icat edilnıif 
puıunduğu medeni bir devirde, d-aVU• 
lun münebbihlik vazifesi artık kaı:rn.a• 
mıştır. 

Esasen, davul beşeriyetin bugünkil 
tekamülüne asla uygun olmıyan, ipti• 
dai, kaba, sakil bir nesnedir. Onu valt• 
tiyle, insanlar kudret, h~imiyeı: ve. 
mıuhlariyet sembolü olarak ta kulla• 
nır tanmış. Davul çaldırmak, kös vur• 
durmak ancak mahdut bir aris~okrasi~ 
nin salahiyeti dahilinde imiş. Bunun se 
bebi ihtimal ki davulun aheng' ndeıd 
bir nevi oportunizm (eyyam re sliği) 
dir. 

Öyle ya! Sesine di1<ikat edin; boyuna~ 
- Gün bugün! .. Gün bugün!. diye ıe) 

rar edip durur. 
Tünkçe bir ata sözüne göre davuıııtı 

sesi uzaktan hoş gelirmiş. Bilhassa kll• 
lak verip denedim; bana asla hoı;ı gel .. 
medi. Hele, geçen umumi harbin sefet 
berliğine yetişmiş olan neslin rneıı" 
ıup!arı için, davul sesinin uzaktan da 
yırltındaa:ı da hoş gelen tarafı yoktur sa 
rurım. 

İri cüssesi, koskocaman göbeği ne. 
hiç tıe sempati celbetmesine imkan ol
mıyan davulun cazbant takımlarındaıd 
m~il şekli bı1e pek o kadar se
vimli değildir. 

Anlayana sivrisinek saz ... Anlamıy81' 
na davul zurna az.dır demişler. Beı>t 
tek o davul zurnayı dinlemiy'im diyeı 
sivrlsiıneğin acı acı dalayaraik te'kin e
deceği hak.i!kati idrake çoktan kailinı. 

.lınadol'.unun birçok yerlerinde, da ~ 
vu:l hfila her türlü şenliklerin ·azı~ 
gayri müfarikidir. Düğünde, pı: hliv3f> 
güreşlerinde, bayramda, seyranda rnil
baırekin, gök gürültüsünü vıe top arrıı

kalarım andıran sesi saatlerce, günl'er: 
ce beyinleri tokmaklar durur. Be]J{l 
de, başka ahenk vesaiti bulamadı ~ı içill 
köylü bununra mahzuztur; bu ses onıl 
neşelendirir ... Adeta mesteder. 

Biz şehirlilerin ise, davul sesine ar
tık tahammülümüz kalmamıştır. 

Galiba, kös dinlemişiz de ondan! 
~ 

d.. T.~ .. 
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Hayat 
lJcazlagacak 

İspanyada harp kızıştı 
Madrid önünde Almanlar çarpışıyor 

(Baştarafı 1 inci sayfada) 
tırma'k babsinde kreamin oynadığı bü
yük rofün tafsiline giımiyeceğim. Z1-
raat Bankası, Sümer Bank, Etibank e Hangisi do/ru 
çiftçiye, saıılatJkara ve madenciye ser- • Uzak f:ark muammas 
maye v~ ucuz .kTedi tedaritı yolunda- V 1 

dırlar. F ransız harbi~ nezırı Dala 
Zir.:at iBan..il.casırun yeni kanunu çiit- memleketnnde yapılmakta 

çiye geniŞiik verecek tedbirlıeri .ihtiva içtimai ve iktı.sadi ıslahat mfuıas 
etmektedir. tıil.e bir nutuk söy:t.edi. Nazırın k (Baıtarafı 1 inci sayfada) 

lifler hazırlanır hazırlanmaz alfıkadar 
dev'letkre verilecektir. 

Londra, 17 (A.A.) - Morning Post 
gazıetesinin yuzdığma göre, blr an\aş
nıa hasıl olursa her iki taraf sulh mü
~ak~rcleri'ni hazırlamak üzere bir mü
tareke a'kdine davet olunacaklardır. İki 
taraf muhasamatın tatili anında ışgal 
ett'ikleri toprakları muhafuza etmeleri 
leklü olunması muhtemeldir. Eğer mu 
hasımlar bunu reddederlerse İngiliz ve 
~ansız hükfunetleri bütün dikkatleri
.tıi ademi müdahale anlaşmasının kat'i 
olarak tatbikı üzerinde teksif edecek
lerdir. 

Röyter Ajansının istih'barına göre, 
l..ondrada Fransız - İngiliz tek1iflerine 
geıen cevap?ar bu tekliflerin ıx-ensip 
!t'bariyle kabulü mahıyetinde telah.-ki 
olunmaktadır. 

Almanlar da çarpışıyor 
Madrı"'t, 17 (A.A.) - Havas Ajansı 

muhabirinden: Hüıkfunet kuvw.leri, 
dün Madridm garbinde asilerin Boadil 
laya karşı yapmış oldukları bir taarru
zu püskürtmüsler ve bir kilometre ka
dar ılerlemişle~r. Düşmanın taarruzu 

görülbıemiş derecede şiddetli olmuştur 
Asiler, son derecede modern silahlar 
kullanıyorlardı, müfrezeleri fevka!Bc!e 
talim ve terbiye görmüş efrattan roü
reldcep bulunU)'Ordu. MH1sler, ilk saf
laTın tamamiyle Almanlardan mürek
kep olduğunu beyan etmektedirler. On 
günden beri ilk dcla olarak asilerin 
tayyareleri, dün öğleden biraz sonra 
pay}taht ü:zıerinde bir uçuş yapmıştar
dır. 18 maktul ve 50 yaralı vardu. 

Müthiş hava muharebesi 
Matlrit, 17 (A.A.) - .Milli Müdafaa 

Komirtesi bugün öğle üzeri aşağıdaki 
tebliği neşretmişıt.ir; Htikiımet kuvvet
lerinin nşılm&z bir mania teşk11 ellik
leri Daodilla mınta1rnsında asiler hü
cum trma devam ederlerken hükumet 
km ret... ıi diğer mıntakaJartla kabH 
olabildiği kadar tu'tıma'k için asil~r 2 4 
santten beri Madridin h~r tarafmda 
şiddetli bir tazy·k yapmaktadırlar. Son 
hava muharebesi muhasamatm b'ida
~nden beri cereyan edenlerin tayya 
re adedi ifbariy'le en mühimmi o1muş 
tur. Asilerin üç motörJü 20 Yünkers 
bombartiıman tayyaresi ve 28 He' ıkel 
avcı tayyaresi bu muharebeye ıştıı ak 

Yen i ln giliz K ralı Saraylan 
eski haline irca ettirdi 

Sabık Kralın şahsi serveti 6 milyon lngiliz lirası, kendi
sine 25 bin İngiliz lirası da tekaüdiye bağlanacak 

etmiş ve hükümetıin 2 5 avcı tayyaresi 
bunları haroe tut:uşmağa icbar etmiş
tir. G€rek asilerden, gerek hükumet 
kuvYetleıinden beşer tayyare düşmiiş
tür. 

Bütün lbu tedi>ider neticesinde stih tine göre, F.ransarun bu ıslahah, 
sal artacak, hayat ucuz!ıyacak, herke- İngi.Jtere ve Amerika derecesiı 
sin alım :kabiliyeti artacak ıve b u say-e- yüksdk bir .rei'a.h:a kavuŞburacaktır. 
de ~k millet.imn ~~at Eviy~ li~jk sasen bu refahın ilk beşaret deliU 

Emler "8 rehineler o~dugu ~~.tebeye ~elece'kt~. T~r- kend ·n: gösteımiye b~lanuştır. İşı 
Londm, 17.(kA.) - Avam Kamara kiye, ~.ıhın m~telü ~e~rlerınde ~- lik azalmış, ticaret alış, verişi artn 

sında hır suale cevap veren Eden, Bas'k gal ethgı medenı mevki.mı lıerkesın us wnumi surette halkın alım kabili 
a:razisi ile mücavir arazide bulunan~- tünde olar.ak tekrar .aracak~ır. yüksel.miş.ir. Buna mukabil, bu 
si.derin v.e rehinelerin mübadelesı !ç·n Sayın hemşenler, :ist~ı artt~rmak cezrl lslahatı yapamıyan memJeket 
BaSl' hillrumeti \'e General .Franko ara ve hayatı ucuz.'Faş'h:rmd;k boyle bır da- rin ha:re'ketiıerinıden doğıan netice, 

sında milli K zılhaçm tavassutu ·ıe mü 1 \"3.Bnın b~a~k:ta~dı:; emeı· kö·-:ı d rupayı bir süngü tarlasına Qevi 
za!kercler oereuan +-~ ld w u u uyu :ıue1:t . .uırı t ı .r .. e ır. ıtir. 

• '.JT eı.ıı.ıoıı.re o ugun K"' .. f .. 2lde tmiş . 
ve Ingiliz hiikılmetinin bu müzakere- . ?Y~~ nu u~uzu;ı b:~-u y:.easlı ~1 M. Da!adyenin vazi;-et ha 
rerden devamlı olarak haberdar edil- :rç nU\: ya:şatm-er:ı. ,ı.a .tı ve en ıes mu- kıoyduğu bu teşhi5~ mevcut isa 
drğinı söyelmiştll-. ~"'eSe. .derecesini anhyabilmek için, bir 

ValC!lce, 17 (AA) - Komünist Par Koy, bütün gıda ve ham maddeleri- ça ?a karş: Uırafm iddial'arını _göz 
tisinin Merkez Komitesi bir beyanna- ınizin kaynağı, geç.ı.rme'k lazımdır. Onların fikrıne 
me neşrederak .herllresi hiil..~etin bü- Köy, en büyiık ihracaıtçı, re ıse, Fran.sada yapı1dığı söylenen 

Koy, en büyük~ en ~ağlam müşteri,. 
tün karat.larm.a k:at'i bir mu!.avaata da- K- ro t r ıslahat, sadece bir fiyaskodan ibare 
vet etmiştir. Beyannamede fü:niliyor 

1
,.<:!'• <>.k um~-' eme ı, 1\iem.clrette emniyet kalmadığı '·= . ~oy,., ısaca .. ;l..U'Alye. • .. rtile • - ,__ 

Al t-.,. Bü ük C::.-fimiz Atat:ür.kün her sıyası pa rae goze ç~ 1\.i.ly 
i pan~yı istila eden v:e bu man e

~tı esaret .afüna almak istiyen Alman, 
l't2lyan f."e ~ortekiz faşistlerioo .karşı 
mücadeleye ıgiır.işihniş .okluğunun hari
ce ,.e İspanyol milletine bildirilmesi la 
zımdır. 

~K. Y ~·. w • ma, ortadan kalkan emm~tın k 
zaman ve ~r şeyde oldugu ıbı :reel 1 . lle . - . . b;; .. ,m-
ve ı·ro.list b~r görüşle Türkiye!lin sahi-~ ~; ~temı~::ı: Ş~ 
bi ve efendisı dediği 'kö,ylümuztin bu ,ı...-'Wn t~ .Jf!.ı.._ ~ .. : ... ub. a 
kad .. ~ • d d d b' b"" ıra:l.Aı:tl"& 1ll UD.Ua lYl goze gorune 1 

ar on p1an a uran avasmı, ır u . . b' "'dd t daha ı..-11.11---1. 
- :ı. _,_ kili' ~~ :ı 1, ~- ik ıçın ır mu e ,~.r.:A. ve 

tün oıar~ . Lureı., sosya -e.t\.onom iddıadan hangisinin talı klh."'Uk ed 
h r cephesınden eTe alarak etraflı ve ~. . ı..--:kl ek 1 • a r . T ·· 
sistemli bir kalkınma planına be.ğ1.a _ g~nı ~ em azını 0 e yor. ec r---#------------ ..ma'.!r., Tür.k in!lo.lab:ımn programında nın fı_yasko~un mu, yoksa muva 

Bir ıngillz vap uru basıamış mr .işd.ir. oıı~un mu. * 
Alman Zlr h l lBl Tüı-k enerjisi, §iiphesiz bunu da .ba- Uzak Şarkta vulrua gelen son h. 
r11 /!: d şaracaktır. Büvük Şeflerimizin bize bu se1erin mana '\ mahiyet i cn1a 
~ ara,ın an .,.eorildi saadeti de göstereceklerine emin oJa-

~ ha a mü 
Oebelüttarık, 17 (A.A.) - City of lım.:& lzmitte Uzm< fark olmuyar. Ja 

Oxford adındaki İngı1iz vapurunun maa1Wt11aS1 fara karşı 
kaptanı, Poıttiz sahi'lleri atıkların- İzmit <Hususi) - Şehrimlzclc Tutum Haf- -------• Çini müdaf 
dan gel"(>..a·~- ~ •• ~ .. eh'~ d~ · · tab1 ba01nm•s, Halkevl salonunda .avukat Se-

:r-l:ıu;.ıı «J.ft;:uıı.s .tan » 'lSrnın- ~ ..., demedıği için bir nr.a idam cdili:n~k 
~ deki Alınan ;}...,...... · · _,e __ .:ı dnd 'Pek tarafından 'bir konferans verilmiş, tJOndra, 17 (AA.) - Muhafazakar- Kral ile M. Nevillıe Chmnber.Iain diln --...p ıgeımsı tauu.u.ıuan tenirilren bu aık:ıbetten güç kurtu 

la v d··...J··-·'---1. erden li 'B~bab.<m ismet İnonünün Ankar.ıda ver -r mahafıri, Kralın her sahada baba~ı bu hususta görüşmüşlerdir. Ortada do apurun u..ı.u..u l.l!tU~ n ge 'p Marıesal Çang H.sü L "vang, bu dar 
ta e.-..l nerey gı·f~..+- ı..l ~ Tın d t nutn.k radyod:ı dinlcnmiş+Jr. raı.muan çizilmis olan yolu takip et- !aşan bir şayiaya göre, sabılk Kralın e ı.LUCA.ı.t: oıuugu som uş ve mn başlıca kahramanı görümi~ror. 
nı arzusunu izhaı e'-..miş olduğundan şahsi serveotini hayli yemiş \e hatta JS- bu malUnıat alındıktan sonra vapu- 'Şehrin her tn.:ra.Tı yerli mallan :nıstheden Onu, ölümden kurtaran Mar 
dol Yl memnun y<>t bey n etmektedir- 'tikrazlarda bulunmuş olduğu haberi .. rıun serbest bırakılnuş o!duğunu be- tı.fl§ eııe süslenmif, küçük ı:ı:.ektcblller tara- ç K Çek lm ıu So 

t.m;dt· Cit f Oxf d y k tında; ı usamerelP-r 'Ve!'ilıneğe baıııamıuş tr. ang ay 0 0~ · nra, a 
r. Bu mahafıl. Kralın Lord ~ibramı zenne runt e fınkası bu tenzilatın ı an c "'i.ır. Y o or , n ır. lik ve ıdare ış· de b raz p· in d 

ka ·1 hamul ile BWl n b ""kll. ,\'ft.rtn mYsıba'kalan .tertlb e-. n in da"mi müşavir y.ıpma~ına bü smda !$ retmiştir. Lancaster ve - ~ .aı e Liverpool'dan Çang Hsü Llya.ng cenubu şaıkid 
~ U.t b mana ve kıymet atfctme'{tedır n.onailles düknlıklarırun ziyaı keın har€'ket etmiştL Vapur, burada k-ısa °1:: 1~e Tutum Hn.ftası parlak bir şekil _ komiın s ha.-eket erine karşı yollat 
le.r. Lord Wıgram, BeŞinci Jorjun husu ne senede 120,000 Ingili'z lırasına n bir 7.aman kalacalktır. mış.tı 

ı...;.~~------------.....1 de ltutlula.nmaktadır. · 81 • "pliğinde bulunmuştur. Nıhay.;t olma1ctadır. Fakat iyi malfunat alm - T •• k • •ı Kar.un.anda Bir "dd aya göre Mare al Çang I 
bu ınahafil, bundan bö) le Kralın varış ta olan mahafil, kendisinın şahsi ser Ur zge f f.1e Liyang bu nukb_t en rnfrteessır olaı 
.. L ı t·n· 1 tt aı+ mil ~-- D Karaman, {Hususi) - Tasarruf lıaf bu har-"·etı' ı·ka etmış· tır· • Bır 'ddıa· ya "''lr an 111 B ·nci Jorj zcı.mamnda ol- ı ın norma sure e ı.ı yon rn ı- fl v ~ 
d w gıbi id re edılcoc mden ve Bal- liz lirnsına baliğ oltluğu fikrin.· ... r. OS UgUmU Z tası burada büyük sevinç içinde 'kut- re de Japon1arın her gün bır parça 
...... B b d lulnnmaktadır. Her mektep kendi bi.- ha artan t!l7'riklerın~ kar~ ay l: d 
~•t l 'e Sandr"ngham atol.arının eski unun eş milyonu Kraliçe Vikt erz•n l,.T.- nası dahilinde !bu ımev:zu etr,:ıllndn ~J ~· 
nı. tahdan nine kavuş:wagı dan v es dan ve bir milyonu da Kı al:çe Aıex n- r, muhtelif temsiller veı:mekte ve muh- nriyc muvaffak o.an komünıstlerin 
k· k delerle 'd re olunacagıw ndan dola drodan miras knlmıştır. d k f 1 tını, genç rnaresa m kum nd sı al Metaksas Yunan harici teli~ k~edl~r tarafın an on erans ar da.ki kuvwtJer f rermde tesir yap 

ı emnuniyet östermeıktedir er. Madam Simpson Viyanaya gitmiy4r venlmt:A e ır~-'1-1-...~ ~ bu askerlerde, ikomün' tlerle 
P · 17 (AA.) - cP ·s 1ıd1, n:n Vı).'mn, 17 (AA) _ Dük d'e Wind- siyasetini anlattı ~ ber ıhareket ~ 

Lo dı n-ı - rr· (=··-....:\ - İh.'1.isa't hafta- n w ~~ \re eme n ada iyi b"r memba 1 öğrendığı un etrafındal.iler :Mndam Simpso- . :ı»t:ı •n.u..L.QJ." do '?Il".,.+ur: F n+ butun buıılar 
ıı A•~ .... 17 (Hususi)-!fslrenrler'yega ., __ 1. b' -•-:1...J- d -4--ek.te ~.. ""' • e g e haz'ne Di.ık dö Wındsor'a zan- nun Avusturyaya seyahatinin henüz ~ :'iıCL1J ır Ş~ ev.anı eı...u - dn izah -'-.-,...+ .. _1_ b 
t\ · zetcsmin llll.lhııbirine beyanatta bulu- dlr 1::ı •• •• b··.-:~~- b" . · sas 'ayı ~ı.en Ui!;i:ılA ıu 

o un uğu bı 50,000 de-il, 25,000 ]n mutasa\ver 0 dığını söylemektedir- azar gunu. illvUA. n- ~tresmı nan ha- takım dcdıkodulaıdır. G 
ız rası telmudiye tahsis edecekt;r. ler. nan Başvakil Metaksas şimdiye k dar ~ apılmış bu geçr• resmınden once vali .. n. ...:ı :t' w b U k Ş k 

yapılan ~leri saydıktan sonra Yuna- k tür direkC .. bilr .. 1 1 gun ~a ·uct ıgım 'l z ar , 
'e m w •• oru 1 eı: soy. eve döniı.m no'ktasına gelip ça•""·"hr ~---~------............... ----~---- nistanın hanci stmııseti haldtmda şun- h t d -'!.. f""': ... ıı.-.rd .... ~ 

Japonlarda 
Çinde harekata 
Başladılar 
Ş n hay 1 7 - İyi bir membadan öJ

t ·ne göre Jnpon bahriyesi mü
h· hazırlıklarda bulunmaktadır. Şi
~ i Çınde ve b"lha a Tıentsin mınta-

ında Japon kıtaatının Ye hava kuv
\• tl · nın harekatta bulundukları bıl
dirılıne'k"'ted ir. 
~ankin, 17 (A.A.) - Asiler hüku

~ t takviye kıtaatının gelınes'i üzerine, 
d Gngfunun 25 kilometre batı şimalın
k e bulunan Sienyang'ın muhasarasını 
aJ.dımuşlardır. 

1 
~an!rin, l 7 (A.A.) - Siangfuda tutu 

Şltı. on rehın~ n biri o 'an Şaoynan 
di lltt.g'uıı öld esmen bilrlirilmekle-

r. 

Almanyad1t 
t\sker" tedbirler 
B rlın, 1 7 ( A.A ) - Merkezi Stüt

~artta bulu '1 h sinci kolortl'u garni-
n arına ) t viye kıtaatı gönderil 

t)1 r. Bu t kıtaatı, Alman Jrdu 
~ un m k • 36 fırkaya iblağ et-
Q 5.:mir o n a keri kanun kadrosu 
ttı h · ınde be ne kolorduyu takviye 

dıyle önd rı miştir. 
-'\skcri ıkumanrl:ı.nlılnn ~·~- ..: 

Avrupa bir süngü 
ormanı 

T eslihat için bu yıl 200 
milyar tahsis edilmiş 

Paris, 1 7 ( A.A.) - Radikal Sosyal ıst 
F:ırica<>ı icra komitesinde beyanatta bu
lunan Daladier, Fransanın 19timai ve 
har'ci vaziyetinden bahsettikten sonra, 
demiştir ki: 

cAvrupa, bir süngü ormanı hal ne 
ge mi t:r. Dünya, bu sene tes1ihata :ki 
yüz mılyar t l ·s etm~ir.~ 

Ha!3tçılar Cephesin~n harici siya e
tinden bahseden Dalndier, Fran.sannı 

İnqiltere ve Amerikaya olan temasının 
her uımandan daha sıkı ve küçük itilaf 
ile o an ınünasebeUf'rinin her zaman
dan daha dost< ne olduğunu söylem.iş
tir. 

Şimal denizinde 
Müııalıalat durdu 

U>ndra, 17 (A.A.) - Bugün ş.inıal 
ve M nş deniilerinde ve İngiltere sa-
11 llennde şıd e li bir fırtına hüküm 

J- aı anın ~~nı ızQ:.11 e .... ~ ır. b'" ,.:J. bir ~, · bü .:':'!. ı. dd 
ları söylemiştir: A H ııı-.;:_d ..:ıı.... fiilın ·· uJ Ul.t\. d.l.emlll Y.uA mu.: 

- ~ıca . alA~v.ı.u e . u'°' . . g_oste • ratını tayin edecek al vukuat d 
cYuııanistan bütün devletlerle en iyı nlıniş re bır gece ter.tip edilmiştir. h 

1 
-..l ...:... - - .. .. . ... 

ınüna! ebatı muhafaza ıecliy.or. Çok sağ- G.. 1 b' ıtri - abakıas da a va peaıe peı"\R: ozumuzun onu 
lam Balkan A:u.tantımız \·aırdır. Türkı· uze ır vr n mus 

1 ,..a - mi geçit yapm13a lbaşlamıstır. 
ye ile dostluğmnuz pek samimi ve de- 1Pılmıştır. Selim Bag 

rmdir. Türk donanmasının Fale.ri zi- Ramide bir ceset buJundu Ahdenize dair lngil 
yareti esnasında bu .do.stl'uğuaı tezahür Hınnide tarl'alar içerisinde başından j 
lerini elbette gördünüz.» talgan murJakkat 

General Met.a:ksas Yunanistaıun .Bal y lan r k ölmüş bil' 'HIBanm cesedi it I ~ç ı d l • 
kan mcnfaa.tller.i Yugoslavya u~ IU>man bu umnll§ ur. Cesefün hüviyeti te.sbit 81 l Bılfe l mış 
ya ile olan dostluk bağlarının gayet sa- edılem miştir. Müddeiumumil:k ve jan- lJOndra, 17 - Havas A]ansının 
mimi olduğunu söyledılcten sonra, İtal darm ah'k'llrnt yrıpmaldadır. habir 

1 
Akdcn ze daır olan Ingıl z -

ya ue de münasebatmu.z <ioGtruıeair, Bir adamı 1<amyon ~iğnelti san mın-akırnt J ı ·fmın bııkuvve 
demiştir. Ortaköyde 19 uncu ilkınektep önün- dıhnış olduğunu, ancak bunun a 

----AJ------ dv 'bir a:ıa olınuş, şoför Hikme~ .ıda- 1ki seb p1erdcn do ayı resmen ılan 1 
Londrada man rcsind kı 3665 nunıarah 'kanıya • 76 mem s bulundugunu ihbarn'tına 
Sefarethanesi Ön Ünde yaroK!a Kasım isminde bir adama çar- 'fen bıM rmeı~ledır. 
Nümayiş yap!lmak istend i parak o1durmü~ür. Son gunJerde İta yn, Ispanyaya 

11 Dil Tayy~rec1· ttos', şe1ınm·rz.:an "ı!ı hattı hare'ketmi b•raz ..cieğiştırm· 
Londra, 17 (A.A.J - n a"k~ ko- a.: Uu Bu hal İt1.ıya."1ın Alınnn nüfuzun 

münıstJıer Alman sefare ı önünde niıına Fransız. tay~ arecisi Kast P.otez 208 ışı:ılar.ak bıtaraflık n ese :csmde F 
yışte bulunm&ğa teşebbüs etmi:lıerse ınum ı-alı b mbardıman tay_)aresıle A- a Be !İngııtcrey.e iltıhak deceginı 
de kuv'\"'t'tli bır polis miifreze~i tarafın- 'tımı.dan ş h ımize ge1nıiştrr. .ımı't 'Ct'tirmeldedı.r. 
drın hadisesiz dağrtılımşlarr:Iır. 

Papanın hastalığı ağırlaşh 
Roır.a, t 7 (Ünı~ Pr.es muhab r 

den) Papa 11 inci Pinin hasta' 
nü ş ve kendısı rekrar yata •1 d 

Pariste sebzeciler grev 

sürmiiş ve münakalat inkıtaa uğranm~- Balkanlarda hava postaları 
tır. Deniz kenarın nki şehirterin so-
kakları su altında kalmıştır. At ıa, 1] {Hususi' - Bütün Balkün 
- · · · · · · · ,,,_.. ........ ___ . larcb hüküm su.rerı rena ha1:;a1ar do -
derpL<> etmekte oldu!hı bu tedbirl r, a- yısıle Londro, Beılın, Va.ı~a .At" a 

nmal ~chiLAAt~ ~-~;--~~~~~~~~-'-~....._.,_._,._ _ _ ~~--~~--~~~--~~~--------~------~~~~~~~~ 
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I, __________ . __________ · _, ı _ ŞEBIB BABIBLEBI 
Gümrüklerimizde 

ıslahat 

Fransız ve A1man güm
rüklerindeki usuller mez • 
cedilerek tatbik olunacak 

Beş kişi 
Kayboldu. 
Aileleri müddeiumumi

likten ve zabıtadan 
aranmalarını rica ediyor 

Bir kaynata - damat 
.kavgası 

Kaynata bıçakla damadını 
ve komşusunu yaraladı 

Kasımpaşada Anbar arkasında otu-
Galata İthalat Gümrüğü Müdürü l ran Şükrü ve damadı Recep arasında T ahtakaledc Çömlekçilerde ça ışan 

Methi, Yolcu salonu Müdürü Cevat l k · ailevi bir meseleden kavga çıkını•, da-marangoz Ali ile komşusu çöm e çı T 

J\lmanya gümrüklerinde yapmakta 1 ba madı eiine neçirdig· i bir aopa ile kaym-stepan, Kunduracı Hüseyin, so cı r. 
oldukları tetkıikler)ni bitirerek önü - Ahmet ve sandıkçı İsmail bayramın pederi Şükrüyü dövmiyc başlamış, bu 
müzdeki ay içinde lstanbula dönecek- ikinci günü bir otomobile binerek bir sırada Şükrü eline geçirdiği bir pıçak-
]erwr. ... . . .. .. rakı alemi yapmıya gibnişlerdir. Ne • la damadını arkasından ve kolundan 

Ve'kalet bu 1kı mudur Avrupaya . 'ki . al" d -·ıd· B be ağır surette yaralamıştır. Evdeki ka .. 
· d 1 k d"l · .. "'k reye gıttı en m um egı ır. u ş 

gıtıme en evve en ı erme gumru - k" . h .. l . d"" . l d" dınların feryatlarını duyan komşu Nu . b .. ,_.. . . . .. . ışı enuz ev erme onmemış er ır. 
lerın ugun~u vazıyetını gosterır ve A'l l . ak . . d k l l M'"dı.. ri kavgayı ayırmak üzere eve girdiği · · · ... . 1 b' h ı e erı mer ıçın e a mış ar, u 
tenkıtlı ılavelerı bu unan ır rapor a• d . ...1._ b .. t zaınan Şükrünün elindeki pıçağı al -

• ... V k"l eıumumı ıgc ve za ıtaya muracaa 
zırlatmıştı. Bu rapor halen e a ette ccl k b l b l l mak istemiş, hundan mug-ber olan ka-
h l k d ere un arın aranıp u unma arını . . 

u unm~ ta ır. .. . .. .. rica etmişlerdir. Zabıta araştırmalara yınpeder Nunyı de sol kolundan yara· 
Metbı ve Cevat T urkıyeye donduk- ha l lamıştır. Etraftan yetişen ,polisler her 

Al d .. d""kl . ş amıştır. ha ten sonr~ manya a gor u erı ye - üç yaralıyı da staneye kaldırmışlar, 
nilikleri bir raporla Vekalete bildire - /stanbul iş bürOSll tahkikata baŞlamışlardır. 
ceklerdir. 

Bundan bir müddet evvel Fransız Bugün işe başlıyor Çubuklu gaz depoları 
gümrüklerini tetkik eden lstanbul İş bürosu ba~müfettişleri mıntaka- Çubukluda yapılması mukarrer gaz 
Gümrükleri Başmüdürü Mustafa Nu- larına gitmişlerdir. Bu arada İstanbul depoları için belediye Rus gaz şirke -
ri ve Muamelat Müdür muavini Cela- İş bürosu Başmüfettıişliğine tayin edi- tile bir mukavele akdetmiştir. Şirket
det BarbaroS'Oğlu da Fransız gümrük- len HalUk da şehrimize gelmiştir. Büro le belediye arasında akdolunan bu mu 
]erindeki yenilikleri gösterir bir rapor Dördüncü Vakıf hanının bir.inci ka • kaveleye nazaran şirket 25 sene müd
hazırlamış1ardı. tındaki dairede bugün faaliyete geçe- detle bu depolan kullanacak ve muka-

Gümrük dairelerinin Çinili Rıhtım cektir. vele müddetinin hitamında depoları ol 
hanına naklindeın sonra başlanacak ıs· Büro ille. :İf olarak işlerinden çıkarı duğu gibi belediyeye terkedecektir. 
lahatta bu iki rapor metni esas tutula.- lan bazı amelelerin ve bundan sonra Gaz şirketi timdiye kadar Çubuk • 
cakbır. Raporlardan biri f ransız biri vuku bulacak bu gibi hadiselerin hal luda 14 depo vücuda getirmiş, bun • 
de Almanya gümrüklerindeki tetkik- çarelerini tetkik edecektir. dan başka, is'kele ile bir de büyükçe 
ıcxi göstermekte bulunduğuna göre rıhtım inşa ettirmiştir. 
gümrü.lderimizin ıslahabnda bu iki ra- Bütün tramvay arabaları Belediyenin tahtı tasarrufunda bu-
porun en kullanışlı tarafları tatbik edi değişiyor lunan depoların yerine de yeniden 4 
lecek, bu arada gümrüklerimizde uzun büyük tank yapılmış ve faaliyete geç· 
müddet ihtisas yapmııt kimselerin de Bir kaç günden.beri Taksim • Sirkeci 

T miştir. 
fikirleri alınacaktır. hattında işleyen yeni tramvay araba -

l İnşaatta noksan kalan bazı kısımlar 
. Bu ıslahat itile Methi, Cevat ve Cela arının seyrüsefer kabiliyetleri tetkik 

ed 1 · B k k 1 da yakında ikmal edilecektir. det Barbarosoğlu da yakından al9.kadar i mıştir. u tet i at a, tanzim olu-
olacaklar, tatbikatta tesadüf edilecek nan tecrübe seferlerinin müspet neti-
cksikleri kritik edeceklerdir. ce verdiği anlaşılmıştır. İktısat Fakültesi 

M ... d ' UJ e. Bugünden itibaren tedrisata 
başlanıyor 

Pr. ZATI SUNGUR 
BÜYÜK VEDA PROGRAMI 
Cuma, Cumartesi, Paıar matine ve suvare 

FİYATLARDA MÜHİM TENZİLAT 
Ramazanda gösterdiği numeroların en mühimlerini tnlcdim eyliyccek ve 

ücretsiz. hediyeler takdim cd.:rek bazı sırlarını 
mü~tcrilcre 

1 F Ş A E D E C E K T 1 R. 
Localar: 150, 200, balkon birinci 40, tnlebeye 25. mevki 30, talebeye 20, dübuliye umumi 20 kuru~. 
Sayın ve acvgili ınüştcrilerinıiz.in arz.ularını yerine getirdiğine ltaııi olan mücsscııcmiz bu fı ııatı 

kaçırmamalarını lcendilerine tavsiye eder. 

Ferah Sinema • 

Esnaf cemiyetleri Ekonomi ve 
Reisleri bugün Arttırma haftası 
Toplanıyorlar Bugün bitiyor 

Ticaret Odası esnaf cemiyetleri re
islerini bu hafta toplaya;ak muhtelif 
meseleler etrafında bir görüşme ya -
pacaktır. Bu görüşmede açılacak esnaf 
dispanseri etrafında reisler tarafından 
yapılan tetkikatın ne netice verdiği 

gözden geçirilecektir. 
Bu görüşmede reislerden bir kaçı 

müşterek bir hayır müessesesi açılma 
sını teklif edeceklerdir. Yalnız her şe· 
ye esnafın kendi cemiyetlerine kaydo
lun malarını ve bu suretle varidatın art 
tın'hnasının temin edilmesini istemek
te görüşülecek meseleler arasındadır. 
Cemiyetler her esnafın kendi şubesine 

Ulusal Ekonomi ve Arttırma Hafta 
sının bugün son günüdür. Müsabakıı~ 
ya iştirak eden mağazalar vitrinlerinı 
bugünden sonra bozacaklardır. 

Mekteplerde son gün münasebetilt 
talebelerini toplıyarak hafta !İçinde ne 
g~bi tasarruf ta bulunduklarını soracak 
lar ve bu suretle hafta etrafında bir haS 
bühaldc bulunacakiardır. 

Bu seneki Ulu8al Ekonomi ve Art• 
tırma haftasına yapılan rağbeti her s~ 
nekindcn fazla olmuştur. Bilhassa yer 
li mahsullerimizin başında gelen por•. 
tak.al ve yaş yemiş sergileri de açılına• 
il haftanın daha hareketli olmasını te' 

kaydedilmesi temin edilirse bu gibi ha- min etmiştir. 
yırlı teşekkıüllerin idamesi her zaman 
çin kabil olacağını ileri sürmektedir. Evkaf - Belediye ihtilAfları 

llk toplantıda cemiyet reieleri bu Belediye ne Evkaf arasındaki ihti ' 
meseleye temas etmiş, odanın bu hu- l"fl h ll hak h t" va' . . . · . O a arı a c memur cm eye ı 
susta nazan dıkkatını celbcbnıştı. - "f . d tm kted" T tkikl 

U 
... K" "b' .. k b.. zı esme evam e e ır. e 

da mumı atı ı muştere uronun • d l l h .!t.! tarafçl 1cap e en mese e er er IJU 

ıslah edflerek istenilen şekle sokulaca· t it olunarak ispatı müddeaya rne4 
ğını kendilerine vadetmişti. Bu seferki de; olacak ves~ikle birlikte hakem ' 
toplantıda umumi katibe müşterek lere tevdi olunmuştur. Bunların için' 
büroya ne gıbi bir veçhe verilmek iı • de en mühimlerini, Evkaftan ldarel 
tendiği .de sorulacaktır. Zira cemiyet Hususiyeyc geçmesi icap eden vakıf 
reisleri müşterek bürodan memnun mektepler, çeşmelerin varidatı ve a"I/~ 
görünmemektedir. Böyle giderse adedi riz vakıfların hasılatı teşkil etmekt~ • 
on beşe inen müşterek büroya kayıtlı dir. Şimdiye kadar hakem heyetın' 
cemiyetlerin tamamen bürodan ayrı- tetkik olunmak üzere verilen dosya • 
lacağı söylenmektedir. lardaki işlerden maada, bil0.hare gend 

. . . . . ihtilaflı bulunduğu iddiasile bazı hıı " 
Bır kısım esnaf cemıyetlen reıslerı: l . . .. t d"l bil bun " . . . . . sus ar ıçın muracaa e ı se e, . 
- Oda, cemıyetlerın ıslahını ıstı - lar gerek Evkafın, gerek bclediyenıd 

yorsa evvela müşterek büronun bu • isteğilc olsa da nazarı itibara alınını" 
günkü idare şeklini değiştirmelidir. yacaktır. 
Çünkü bu idare şekli bizim elimizi k.o ---------

Sokaklar yapılacak, yeniden 
500 lamba yakılacak 

Yakında, Şirketin Şişli atölycsin -
de diğer arabaların da tadiline başla
nacaktır. Evvela, halkın kesif bulun
duğu mıntalcalardaki hatlarda işleyen 
tramvaylar büyütülecektir. Şirket bir 
sene zarfında bütün motrislerini yeni 
şekle göre ıslah edecektir. 

lumuzu bağlamaktadır.» demektedir. Açılan yer neresi imiş ? 
Hukuk fakültesine bağlı İçtimai • Vaziyetten oda umumi katibi Ce • Hoca hanının mutasarnfı Karabet 

yat Enstitüsü'nün fakülte haline kal- vad haberdar edilmiş olduğundan ya- gönderdiii bir mektupta banda bar ' 
bedilmesi Kültür Bakanlığınca kabul km zamanda bu büronun yeni tekilde aakçı Osmana ait dükkanın açılmadı• 
olunmuştur. Bayramertesinden itiba- çalı~ın1ması için tedbirler düşünül& ğını, içinden bin lira kıymetinde }>'~ 

Belediyeoc, gelecek acne bütçesine 
yollann tamiri için fazla tahsisat ko
nacaktır. Her kaymakamlık hududu Belediye memurları beyanname 
içinde bulwıan tamire muhtaç yollar verecekler 
timcliden tesbit olunmaktadır. Şehir ldarei Hususiye ve belediye me • 
planının kat't şeklini almaaından ön-

murlannın verecekleri bir beyanname 
ce, fehir dahilinde esaslı yol inşaatı ya· ile kanunt ikametgahlarını gösterme
pılmıyacaba da mevcut sokaklardan 
bldınmlan bozulanlar düzeltilecek leri karar altına alınmıştır. Bu adrese 

t · t · ı· bala b l yapılacak bütün tebliğler, o memurun ve envua ı umumıye am rı · u un 
'mıyan yerlerde de yeniden 500 tane ş:ınsına yapılnut gibi telakki edilecck-

elektrik feneri konacaktır. tır. 
Bundan başka memurların siciline 

Okmeydam işaret edilmek üzere, belediye teavün 
Beyoğlu Vakıflar Müdürlüğü eski sandığına aza olup olmadıklan ve Aza 

ve milli bir oyunum~ olan okçulu - yazılanların da kendilerine kimi varis 
ğun ihyası için hazırlıklıar yapmakta- tayin eyledikleri tespit edilmiştir. 
dır. 

lstanbulun fethinden sonra impara
torluğun ilk ordugahı Okmeydanın • 
da kuru1muştur. Bu bakımdan büyük 

Belediye resimlerinin tahakkuk 
ve tenzil usulleri 

bir kıymeti olan bu yerin bugün ihya Belediye varidatını tahakkuk ve 
edilmesi tekarrür etmiştir. tahsiline müteallik tenzil muameleleri 

ren projenin tatbikine başlanacaktır. la • k" cı' ceği umulınaktadır. •ak atırılmadığını, açı n yerın ıra ·L 

Bu projeye nazaran bu sene yeni fa • '-- 'd }>ir ay ait han gezinti s.apısı oı ujunu 
kültenin yalnız birinci aınıfı te~kil olu dirmektedıir. 
nacak, Hukuk. Fakültesinden arzu e • iki kişi tramvaydan dUştU, bir 
den talebe iktisat Fakültesine geç.ehi- kişiyi de beygir çiğnedi · k d · 
leceklerdir. Yeni fakültede lktısat der-· K k d A t ah Yeni çıçe muzaye e yerı i 
. d ha ka bazı hukuk d 1 . d um apı a oturan P urr man T azc çirck satı•larının intizarnıtı 

sın en ş , ersen e ... H-'-'-· F d-'-'L 1 da ~ T 

k 1 k oglu ~ ın uuı yo un tramva}"" temin irin Çiçek.çiler Cemiyeti tara ' 
o utu aca br • d "' d.. •. if d · k k '"" k 11& - www... an UflllUf, a e veremıyece a • fından Bcyoğlunda Şişhane kara o 

Niibetci 
Eczaneler 

İstanbul clhetlndekller: 

l dar ağır yaralanmı.ş, ha~tancye kaldı - civarında bir müzayede yeri açılrnıŞ " 
rılmıştır. Hayatı tehlikededir. tJr. Burada bütün taze çiçek mahsul ~ * Halıcıoğlunda oturan Adil oğlu· lerinin arttırma suretile satılmasıtı1 
Hüsamettin ayağı tramvay basamağı başlanmıştır. 
na takılarak yere düşmü~. başından ____________ ,,_...,,.,, 

Aksa.rayda: (Ziya. Nuri), Alemdarda.: ag"ır surette yaralanmıAtır. 1 Şehir Tiyatrosu 
ü T b1.1n&uı ltlldı~u Tepebaşı 

<Eşref Ne~·et>, Bakırköy nde: <Merkez>, * Beşiktaşta Ihlamur caddesinde ~thir1i"uafrosu dtl 
Beyazltte: (Haydar>, Eminönünde: (Hüs- k l ti ~ dram kısmın • 
nü Haydar), Fenerde: (Arif)' Kara.güm- bindiği atı koşturan Karni oğ u Artin 111111111111111 18-12-36 saat 20.30 d 

hamal lsmaile çarpmı•, beyıgirin ayak· a •e • rükte: (Arif), Küçükpazarda: (Hikmet T ~ ~ 

Cemil>' Samatya. Kocamustafapaşııda : ları altında kalan İsmail ağır aurette 11111 Fransı;-tiyatro;;U 
(Rıdvan), Şehremlnlnde: (Nl'ızım>: Şeh- vücudünün muhtelif yerlerinden ya • Operet lnsıı ıodtl 
zadebaşında: <Asaf) • lanmı~tır. m saat 20.SOda 

Elyevm şahsa ait bulunan .ahalar da badema, bütün tahsil memurlukların- Beyoğlu clhetindekller: 
ıevkaf tarafından istimlak edilerek ok ca, sabıkaya devredilmeden bir cet - Oalatada: (Mustafa Nam, (Yeni yol), Galatada bir yaralama vak'ası 

d kl k · l h l d k b J.J Hasköyde: (Barbut>. Kasımpaşada.: <Va- D t,A G l da h bo 

111111111 
L 11 Y L l ''8 

MECNUN_....., __________ ,_l!I •• ~ .... 

atma mey anına e enece tır. ve a in emer eze i cıirilecektir. u_·n aA.\'.am a ata . r_ı_ tım yun· ITakslmde-Makslm 
.............................................................. B il . b led l aıf), Merkez nahiyede: (Galatasaray), d b k l Ç l R h h 

u cetve enn c iye müfetti~ eri (Matkoviç), Şişlide: (Asım), Takslmde: a ır va a o muş, mı '1 ı tım a- varyete tiyatrosunda 
T AK V 1 M tarafından tetkikinden s.onra, encü • (Kürkclyan), CZaflrlpolos), (Ertuğrol). nının yanında Hüseyinin kahvcainde Halk Opereti 

men kararile tenzilleri alınacaktır. Bu 1istüdar _ Kadıköy ve Adadakiler : oturmakta olan ve fazlaca sarhoş bu- Bu akşam 21 de 
suretle, belediye varidatıı.nın hem mun Büyük&dada: ( Merkez ), Heybelide : lunan Cemil Hakkı isminde birisile ZOZO DALMA& 
tazam bir surette tahsili ve-hem de fu. (Yusuf), Kadıköy Pazaryolunda: <Mer- kvga etmiştir. Kavga neticesinde Ce- veTOllAKOSLA 
zuJen tahakkuk ettirilerek bakaya ha- tez), Modada: <Faik istender), tJıkü - mil Hakkıyı bıçakla kasığından ağır 1 ENA YILER 
lindc gözükmemesi temin ~dilmi' ola- dar Ahmedlyede: (Abmedlye) • surette yaralamıstır. Hakkı hastaneye S gU 1 . ·. on nen 
caknr. "---------------1 kaldırılmı~ Cemıl yaka1anmışt1r. 

tinci KANUN 
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18 

Arabt ıene 
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lktısat müsteşarı şehrimizde Bugüne kadar yapılan TÜRKÇE SÖZLÜ ve ŞARKILI filmlerin SEYİRCi REKORUNU KIRAN FiLM= 

lktısat Vekaleti Müsteşarı Faik c o·. L o E B ı· R T u·. R K G E N c ı· Kurdoğlu Anka.radan lıtanbula gel • · 
miştir. Bugün Türkofise gelerek met· 
gul olacaktır. Müsteşar, konseyye ve 15 O 1 1 1 
ajanların memuriyetlerine hareketten Eğlence· Ncı'e - Kahramanlık• Aşk, aergüz:qt ve NEF T RK MUS K S 

evvel tüccarlarla yaptıkları temasların i p E K Sinemasında harikah bir muvaffakiyetle gösteriliyor. 

neticeleri hakkında Ofa Müdürlüiün· '•••••••••••••••------------------------......-den izahat alacaktır. 'ıııt 
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MEMLEKET HABERLERİ 
• 
lzmirde mektep ihtiyacı 
~lllir killtür vaziyetini izah eden bir rapor hazırlandı, 

yalnız ilk okuJlarda 61 bin talebe okuyor. 

Karadenizde 
korkunç bir macera 
iki küçük motör fırtınaya 
tutuldular, biri parçalandı 

Bartınrlan bildiııiliyor: Sebze ytiklü 
ve beşer altışar yoku He FHyos iske -
lesinden kallk.an ikiı kil~ motör müt• 
hiş bir kaza geçirmişlerdir. 

Motörlerdenı Haliid lkaptarun idar~
sindeıki, öğleden sonra saat 14 d~, 
Mehmet kaptanın idaresindeki ise 
saat 16 da Filyostan kalkmışlardır. 
Biraz sonra hava korık.unç bir surette 
patılamış ve iki küçülk motör, azgın 
da!galaırı karşılıyamıyaoalklarmı an -

i . Dumlup~ar ilk okuhm da okuyan talebeler lıyaxak, hiç Olma?!Sa Bartın boğazını 
~ır 17 (Hususi) - Izmiır vilaye - mektediır. tnıtaıbiolım.eık ümidilıe geri dönmüşler -
de ilk vıe orta oku? ihtiyacı hakkın- Taılebe sayısının bu doceoe artması dirr. Fak.a·t, denizin şiddetiı gittilk.çe art

:ı ~~tür Bakanılığına takdim edil - yalnız nüfusun artmasından ileri gel _ mış ve zaten gece de olduğu için, iki 
l{ Uzıere mühün biır rapor hazırlan- miş değilXiiır. Bunun başlıca sebebi İz- motör Bartın boğazını tutmağa imkan 

~tır. Bu rapora göre, İıımir vilaye - mir vitlayetinde köy w şehir mektep- bulamıyaraık, kork~ dalgalm-m ö -
~'lae son altı yıl içinde talebe sayısı ç1liğ'.inıe vıerilen ehemmiyetten.dit>. He- nünde bll- ceviz kabuğu gibi yuvarla
~ nı hayret der~ artmıştır. Bu- nüz, tahsil çağında olduğu halde sırf na yuvarlana, Amasra limanına sığı -
~ltlIİ-7.rnir iLk akullannıda 51,617, orta mektepsizlik yüzünden başıboş dola _ nabilmek içm yollarına devıam etmiş-
3~ arı.nda ?897 talebe ·vardır. Yani şan kırk binden fazla ilk okul çağı ta- !erdir. Biraz sonra Amasra fulleri gö-
tıd Ylhnda Izmir ilk ve orta okulla - lebesi de vardır. rünımli.iş ve fild motörden Mehmet kap-
~~~ 29 biırı .. talebe .tedrisata devam e- · tanın idaresindeki, kendisini, büyük 
._:ı1:en bugun 61 hın talebe ders gör- Izımiı- orta mektepleri ve liseleriı, E- güçlüklerlle Amasra limanına atabil -

1
, . . . ·--- .. ...,,, ....... ·- ge mıntakasının orta tahsil iıhltiyaçla - mişltil'. öteki motör ist buna muvaf -

t\Ago··ıde bereket rına cevap~~ mükelief oluyor. fak olamamış ~ da1gahırla açıklara 
""' ~ydın, Denizli, ~ugla, Is~~rta, Ma - atılarak meçhul bir sıe.mte doğru git -

• nısa.' Afyon ve Kutahya v.iJ.a~lerin - miştir Nihayet motörlerden birinin sali 
~a'> d b" h dekı orta ekt F b 'l"'TI'<>lfl ·Ik 1 

• <-a a ır ay içinde ayli m ep er, u vı aJ"''~ er 1 men Amasra limaruna sığınabildiği ve 
mclktepler'.inden me~ı olan talebey'i Amasrayı tutamıyan öteki motörün de 

ihracat yapıldı barındı·ramadığı iıçin Iıımire talebe a - sabaha karşı Kurucaşile önlerinde gö-
t kını vardır. Bunlar olsa olsa orta kıs- .. lki ... ğü tesbiıt e<filın· f s h'll · 

I
" 

1
negöl (Hususi) - Mevsim yag" - m1 kendi vilav~.-tııe · d ta ml ru uı ış ır. a 1 erı 

"t 
1 

· L' t hs~ı'°·'". rın e ma ıyor - dilkkatle tarıyan jandarmalar, motörü, 
1Pl arının mebzul yağması sebebile .ar. . ıS€ ~ 1 ını yapmak .iBtiyenler Kurucaşile fie Ciıde arasındakıi. bir ko-

1,LAkk tava gelmiş ve nadas yapılarak Izmıre gelıyorlar. k··-ııuguw nda 1 1 ak 
1 • • • yun uıı.nı parça aıunış o ar 
~ d tohum vaktinde ekilmiş oldu- faımr ~ız .ve erkek lıseleriındeıki ta- bulmuş'lardır. Kaptaınla tayfa ve yol _ 
~~kan rnahsul güzeldir. Yağmurların lebe vazıy~tı bunu açıikç~ o~taya koy- cu1arın hepsi kurtu1muşlar, ancak ge
~J~ .. et getirmesi köylünün yüzünü muştur. Builıassa erkek lısesıne devam çirdik.lori felaketin büyüklüğünden 

urrnüştür. ~en talebeniırı yüzıde a·ltmı.şı cLvar vi- şaŞkın bir hale ge!m.işlerdir. Kazaze _ 
ikin 't . . . d k !ayetlerden gelmiştir. deler vaık.ın bi·r kö·~e istirahat ettı"k -

1 f cı eşrın ayı ıçın e mmta amız- J JV. 

{110ıst.anbula 1316 liralık yumurta ve Bu vaziyet İıımiırde orta okul ve lise ten sıonıra Kiu.n..ııcaşileye getiri'lınişler, 
l 1 k k 3750 ihtiyacım ortaya 'kıoyrnaıktad'ır. oradan da Zonguldagw a gönderihnişler· ıı~ ıra ı ö üz, liralık İnek 

~} ı· ' 
7.oo ı~alık boğa, 11150 liralık koyun, 

111 liralık keçi, 1206 liralık kuzu yol-
ltıı~tır. 

:in~a~rnızdaki mezbahada on bir ay 

11~ e 2316 koyun, 2494 keçi, 2507 
il. ~ 2018 oğlak, 609 sığır, 325 man-

1 H4 dana, 56 malak kesilmiştir. 

Karamanda bir adam 
abdesthaneye düştü 

ı~ J\..ararnan (Hususi} - Buranın he
~ı~; çok pis, çok harap bir haldedir. 
~~ a ~~ ahşaptır ve delik deşiktir. G e
'lı,i &un Demirciler camii karşısında 
~tınan abdeshaneye Mehmet Zeki 
:1 ~da birisi düşmüştür. Mehmet Ze· 
~I endisini kurtaramamış, feryada 
~ti arn.~ş ve oradan geçerek ca~ie gi· 
t~tt liuseyin isminde biri tarafırıdan 

<1.rılrnıştır. 

~ramanda bir beraat kararı 
~ a.rarnan (Hususi) - inhisarlar 
'';si. rnuhasipliğinden zİJnmetine pa
~ ~Çırdiği iddiasile Karaman ağır ce· 
~b ."hkcmesinde muhakeme edilen 
1~·~ • h" 1 'd . d \~il) . ın ısar ar ı aresı vezne arı 

r~ ı.:1nin duruşması nihayete ermiş 
taetine karar verilmiştir. 

Kilisliler Kurtuluşlarını 
tezahüratla kutluladılar 

Kilis şehitlik 
Kilis (Husust) - Kurtuluş bayramı, 

her seneden daha oo~un. tezahürat 
içinrle kutlu1anmışltıır. Büyük mahru
miyetler içerisindfe çarpışan ~ düş -
manı ger1 çeViren kahraman Kilisliler 
her kurtuluş gününde esasoo derın 

heyecanlar taşıyarak coşkunluklarını 

gösterirllerdi. Faıkat, bu sene diğerle -
rinden çok farıklı o1muş.tur. 

Kaymalkam Necmeddin Erginin 
himmetiJJe kıurulan ~itler abidesi o 
gün büyülk törenle açılmış ve müda -

- Geceleri sokağa çıkanlar ayak 
bileklerine ufak blı·er fener tak.ıyor
larmı.~ 

abidesi açılırken 
f.aada canılarını veren kahramanların 

lremiklteri üreri bayırakla örtülü bir ta
but içinde ve on binlerce halkın işti -
rakile omuzla.rda taşınmış, abide al -
tındaki mah.ıJene konmuştur. 

Merasiıme asker, mektepli~r, bütün 
teşek!kül ve cemiyebler, on binlerce 
halk i~ralk etmiştir. ~ büyük bir 
funer alayı tertip edilmiş ve halk bu 
tören de biıtiınciyıe !kadar coşkunluk 
göstermiştir. 

- Bu m<>danm günün birinde bize 
de gelebileoeği akhma gel'iyor .. 

Sayfa 5 

1 Antep b~lediyesinin bir 
yılda yaptığı işler 

Belediye meclisi toplantılarını bitirdi, belediyenin 
geçen yıla ait çalışma raporu okundu ve tasvip ediJQi 

Antep belediye meclisi azaları 
Gaziantep (Hususi) - Şehir mec -

lisi, son umumi toplantısında beledi
ye reisinin 935 yılına ait çalışma ra
porunu dinley~p tasvip ettikten sonra 
dağılmıştır. 

Belediye reisi Hamdi Kutlar, önce 
mali va2Iiyete temas ederek, munzam 
tahsisatla 1 60 bin lira kabul edilen 
935 bütçesinin 676 l lira fazlasile ay
ni sene içinde tahsil edildiğini, vari -
dat bütçesinin her sene muntazaman 
artan bu seyrinin ehemmiyetini teba
rüz ettirmiş, geçen yıllar bütç€sile bir 
mukayese yaparak 935 yılının beledi
ye tarihinde bir dönüm noktası oldu -
ğunu söylemiştir. 

Müteakiben bütçenin masraf kısmı 
şu suretle sıraianmıştır: Evvelce her 
sene tedahülde kalan memur ve müs
tahdemler maaşı 935 yılı içinde tama
men ödenmiştir. Yeni yoUarın açıl -
ması ve genhjletilmesi müstakbel imar 
planının bitmesinden sonraya bırakıl
mış olmakla beraber 935 yılı içinde 
mtilitelif mıntakaılarda 3650 metre 
murabbaı yol açılmış, kırma taş ve 
kumla tesviye ve tanzim edilmiş, bul
varın son kısmı da bitirilmiştir. Ayrı
ca 3150 metre murabbaı kaldırım ya
pıl'mı.ş \"e 4650 metre murabbaındaki 
cadde asfalt döşenmiştir. 

Esaslı bir proje ve programla halle
dilmesi gereken lağım işleri sud.:m 
sonra birnici mevkii işgal etmektedir. 
İcraata geçilmemiş olmasına rağmen 
bu yıl içinde 850 metre uzunTuğunda 
bir lağım daha yapılmak suretile 
garptan şarka birbirine müvazi iki la
ğım kazanılmıştır. Maarif cemiyetin -
den al'ınan dükkanlar ıslah edilerek 
yılda iki bin lira gelir temin eden bir 
hale sıokWduğu gibi sebze ve meyva 
pazarının noksan kısımlan bitirilmiş, 
Gazhanede yeni bir depo yapılmıştır. 

Ayni sene içinde 20,978 lira sarfile 97 
parça mülk istimlak olunmuştur. 
Şehrin park ve ağaçlarla tezyini için 

yeni bir teşkilat meydana getirilmiş 

ve belediye fidanlığının temeli atıldı

ğı gibi bulvar çimlenmiş, beş bin ağaç 
dikilmiştıir. Gi.inde iki buçuk ton buz 
ist'ih.sal eden buz fabrikası ve soğuk 
hava deposu çalışmaga başlamıştır. 

Taksitleri ödenen fabrikanın masrafı 
3697 ve varidatı 7441 Jira tutmuştur. 
Şehrin tenviri işine 419 7 lira sarf e

dilmiş, elektrik tesisatının kat'i kabul 
muamelesi ve kilo,·at fiatlarının ten
zili hususunda azami mesai sarfolun
muştur. Noksan tenviratın ikmali, fi
atların tenzili ve ayda asgari dört kilo
vat yakmak mecburiyetinin kaldırıl -
masına ait görüşmeler iyi netice ver -
mediği·nden şirket protesto edilmiştir. 
Aradaki ihtilaf hakem usulile az za -

Hasan Bey - Benim de aklıma gı2'1 
~ de Se\•indim, ama fenerler bizim 
.,ok.aklara uyabilmek için büyük, 
hem de çok büyük olmalıdır. 

manda halledilecektir. TemiıJik işle -
rinde kullanılan vesait çoğalıtılm.Jş, 

muhteLif yerlere 118 süprüntü sandı
ğı konımı.~tur. BütÇ€nin mühim bir 
kısmı sağlık işlerine tahsis edilmiş, 
zuhur eden menenjit, tifo ve tifüs gibi 
bulaşık hastalıkların önüne geçilmiş -
tir. Fıkara ve acezeye 1072 lira nisbe
tinde yardım edilmiş, muhtaçların 

yerlerine sevki için 205, hasta ve deli 
nakl'ine 347, fıkara hastaların teda · 
visi için 59 7 lira sarf edilmiştir. Şehrin 
hayatı ve çok zaruri ihtiyacı olan su 
tesisatımn ihalesi, belediye bankasın -
dan 241,583 lira istikraz edilmek su a 

retile bir Tür1k şirketine yapılmış ve 
gelen mühendisler işe başlamıştır. 
Halkımız gelecek sene temiz suya ka
vuşmuş olacaktır. Şehir dahili han -
tası ikmal ''e tasdik olunmuş, şehir ci
van haritası da teslim alınmak üzere 
bulunmuştur. Mösyö Yansene 14 bin 
liraya ihale edilen müstakil plıin da 
937 yılı içinde verilmis olacaktır. Me -
zarlık için geniş bi·r s~ha istimlak o -
lunmuş ve tesisat ilerlemiştir. Yakın· 
da ölü defnine başlanacak ve Yanse · 
nin asri mezarlığa ait planının tama . 
mı ancak 9 3 7 yılı sonlarına doğru ik . 
mal edilmiş olacaktır. Sebze hali de bi 
tirilerek açılmıştır. Şehrin intizam ve 
fayda temin ettiğini söylemeğe lüzum 
yoktur. 

Yalova - Gemlik yolunda 
bir otobüs devrildi 

Gemlik (Hususi) - Yalovadan bu
raya gel'en bir otobüs devıri1~, 1 O ki
şi yaTalanmıştır. YolcuJar doktor Ziya' 
tarafından ilik tedavileri yapıldıktan 
sonra yollarına devam etmişlerdir. Ya· 
ralılıarm şoförden şikayetleri yoktur. 

Gönende bir kaçakçı yakalandı 
Gönen (Hususi) - Tıınova mahal

lesinde Gönen inhisarlar takip me -
murlan Fazııl v~ İbrahim tarafından 
eski tütün kaça'kçılarm<lan Hacı Kara 
oğlu A!Jınıedin evinde yıapıllan araştır · 
mada 1 havan, 2 bıçaık, 25 kilo kıyıl · 
mış tütün bulunmuştur. 

Hadiseler~ 
Kar$ısınd~ 

Lonlüm dar 
Kıza demiŞfer ki: 
- Oyna! 
- Cepkenim dar! demiş. 
Geniş bir cepken bulmuşlar, 

ne demişler: 
- Oyna! 
- Yıerim dar. 
Demiş; yeri geınişletmişlier, 

d'aha dcmişller; 
- Oyına! 

- GönlUın dar. 
Demiş. 
Bizim sporculara: 

gc-

bir 

- Biraz çahşmız, beynelmilel 
sporda kıendimizi göstere'li.m; 

Dedi'k. 
- K-esemiz dar! 
Dediler. Hüıkılmet yaxdını etti, 

kendilerini gene gösteremediler: 
- Meydanımız dar! 
Dediler, meydanları dardır diye; 

Ankarada mü!kemmel bir stat yapıl
dı. Bu da yapıldıktan sonra artık 

bir daha: 
- Gene kendini~i g&teremedi -

niz? 
Diye oormıyahm, Ye onfar da bize: 
- Gönlümüz dar, demesinler . 

İM SET 
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SIHHİ BAHİSLER 

Sakallanan kadınlar 
Bu haştalık yalnız kadınlarda degil, erkeklerde de 
görülür,mikrobu yoktur, varsa da henüz keş/edilme

miştir, tedavisi hemen hemen imkansızdır. 
Yazan: Doktor lbrah:m Zati 

Son günlerde lzmirden gelen haber-, cinıten deii}dir. Mikrobu yoktur .. Ve 
ter, bize, hmfca bir havadi. te setirdt- ya fimdilik 7ok1ujuaa hükmolunur. 
er: Sakallı bdınlann çoialdığa bava- Maalesef tedaYiei de yok sıDidir. Uzun 
!isini. Kadın çehreei, umumiyetle tüy- .ene1er devam edebilir. clobor 
ıüzdür. Tüylenen kadın çehreıi, mu- ....... Zati 
Mikbk ki marazi bir hlletin ifade.i Çam 1. ... "lara 
iemektir. Maamafih kadınlarda sakal 11sbgı 1 cab 
;ıkmuı yeni bir h&diee değildir. Buna, Yerli mahaulleiırrm.den ve en mü -
loktorlukta (Cushin-g-Cuşing) has • him ihracat maddelerimizden olan, fa

.elığı derler. Bu hastalığın arhı yalnız 

ıakal çıkmaet değildir. Sakal çıkması 

kat ihracat yapılmamaM yüzünden ö
lü fiyatlarla aatılan çam fıstıklarının 
Avrupa piyaularına aevki için temas

lastalığın bazı arazından biridir. En lar yapmak üzere Berııamadan gelen 
ıon yapılan tedkikat cöstermiştir ki heyde tücıcarlar aruında bir anlafma 
•Gutina)) hastalığı, beynimizde mev- olmuştur. Bu anlaşmaya göre ihracat
cut fpofiz denilen bir uzvumuzun Ön çalar nümunelik çam fıstıklarını Av -
9'ısmının hastalık t~irile tcgayyüre rupa piyasalarına ıötürerek mahreç 
pğramMıdır. bulunmasını temin edeceklerdir. ilk 

Bu hastalık. umumiyetle garip ve ağızda yedi yüz çuval çam fıstığı bu 
biçiımiz bir titmanlıkla başlar. Bafın, hafta İçinde Bergamadan lstanbula ge
boynun v'e gövdenin f8yanı dikkat de· tirilccektir. 
recede ıemirmeaine mukabil kol ve ba- ------
caklar ince kalırlar. Yüzün •İfmanlığı Bir rüsumat kulübesi soyuldu 
adeta bir şiş mcvcutmuf hissini verir. Yağkapa.nı civarındaki Kürkıçü ka • 
Yani bu şifmenlık, bizim bildiğimiz pıdaki rüsumat kulbesi kapısı kırılmak 
normal 'itmanhk aibi değildir. euretilc soyulmuştur. Rüsumat me -

Bu arada tenasül azisında da gayrı murlarından Mustafa saat 23 de kul

tabiilikler göze çarpar. Ay hali, bu ~sini kilitliyerek Yaikapam iskele -

h l w 'l,~ 1 k d l d vvelA ar sıne kadar gitmiş döndüğü zaman kul-asta ıga t..nU an a ın ar a e " . L~ı· . . .. 
b 

.. _._ .. .. k bol B l benın JU ıdının kırıldığını ve kendısıle 
tar, sonra um;,utun ay ur. un ar· 
da, aksi tarafa doiru bazı değişiklik . arkadaşının efyalarının çalındığını gör 

müş, polise haber vermiftir. Yapılan 
tahkikat neticesinde kulübeyi soyan 
Mustafa oğlu Aziz isminde biri olduğu 
anlaşılmıt ıuçlu yakalanmıştır. 

'.er de görülür. Yani kadın adeta er -

llekleşir. Bu ıırada sakal kılları peyda 

olur. Bu kıllar yanak hizalarına kadar 
yayılırlar. Kollarda ve bacaklarda da 

kıllar çıkar. Sıddik Sami Ankaraya gidiyor 
C°'ing hutalığının erkeklerde Hukuk F akülte9İ Dekanı Sıddık ~ 

tezahürü ha,.ıu.ckr. Sakal ve bıyıklar, mi Ankarada ayın 19 unda Hukuku 
hatta ıaçlar dökülür. Mutlak birikti • Yayma Cemiyeti tarafından tertip edi
darsı:Jık hasıl olur. len konferanılar aeriaindcn altıncısını 

Ayni zamanda bu ba.talığa tutulan- vermek üzere bugün Ankaraya (ıİde
larda tansiyon umumiyetle yükselir. cek.tir. Dekan Ankarada yeni rejimin 
Kemiklerde, kendi kendine kırılmalar ikinci aınıfa tqmil edilmemesi meae
baş gösterir. Vücudun iskeleti yava, leıile de mefl'UI olacaktır. 
rav .. eğilir, boy küçülür, idrarda teker Ankarada bulunen profesör Houiı 
görünmeye '-'1ar. Bu haetalık bula,ık_a,,..e_lm_ift_ir .... ----------

CÖNÜL iSLERi 
i saf 11e temiz 
Oenç lıız 
7 genç kız bir araya gelmişler, 

başbaşa verip sırlarını birbirlerine 
diJrıni4ler, gülüşüp, ağlaşmışlar, 
IODl'a i91erinden bi.ri bir masaya o -
tummş, önüne pembe bir kağıt çek
miş, kalemi ahp - kendisininki de 
dahil - 6 arkadaşmm bazaın kısa, 
hazan karışık, uzun ~ üzüntülü gö
nm maceraiannı yazmış. Gene 
pembe bir arfa koyup bana gön -
dermiş. 

Bu pembe me'ktubu birl&te oku -
ya lam: 

Bayan •İpelu diyor kt: 
•- Uzaktan uzağa bir gençle se -

~işiyoruz. 1kimiz:in de en ufak hare
ketinde sevgi dolu .. Fakat bir türlü 
konuşamadık. Ne yapayım?• 

Bayan cMelek S.• diyor ki: 
•- Evimizin ya~ınında bir ._genç

le seVişiyorduk. Şimdi uııak bir yere 
taşmdı1ar. Havalar güzel olunca ge
liıp beni görüyordu. Fakat şimdi kış 
bastırdı, uğramaz oldu. Halbuki 
kenaısini ~ seviyorum.• 

Bayan •Bebek• diyor ki: 

•- Benden uzak, meçhul bir 
genQ'ten sık sık mek•tuplar alıyorum. 
Halbuki ben bir başkasını seviyo -
rum. Eğer sevdiğim genç bu mek -
ruplıardan haberdar olursa benden 
ıyınlacak?. Bu sırnaşı!k adamın sı -
kmrısından nasıl kurtulayım?• 

Bayan •B. B. B.• diyor ki: 
• - Bir genci delice seviyorum. 

Fakat onun da beni seV'ip sevmedi -
ğini nasıl anlıyayım? .. • 

Bayan •Tanur• diyor ki: 
• - Bir ba~amda bir gençle ta -

nıştım ve seviştik. Fakat aradan bir 
hafta .geçince bayram için Ankaraya 
gelen bu genç kalkıp ptti. Ne o ba
na, ne ben ona ad.relerimizi ver -
meyi hatıırlıyamadılt. Omm için 
şimdi deli oluyorum, ne yapayım?• 

Bayan cYndız• diyor ki: 
- Bir geu9le bir sene seviştik, 

sonra aramı- soğukkdt gi!"di., ay -
nldlk. Şimdi nerede g61sern yüzü
me uzun uzun bakıyor. Blmun ma -
nasını bir türlü anlıyamıyorurn.• 

Bayan •İncb diyor ti: 
•- Bir gıençle konuşuyordum. 

Ai:le<:e tanıştığım biır genç bu ko -
nuşmağa mini oldu, bana bazı vaat
taida bulundu. Fakat şimdiye ka -
dar hiç br şe-y konuşmadı.• 

* Bu, 7 saf ve temiz genç kız, sev-
giıleri.oden de anlqiliyor ki, henü:ı: 
çonmıı*tan, genç kızlığa geçen bir 
çağdadırla.r. Hemen hepsille de ayni 
tavsiyede buhınıacağımc 
Kı~anm, hepinizin de sevgisi ge

çicid h'. Bir müddet devam ettikten 
sonra yeni ve bambaşka tahassüsle
rin tesiır.i artında kaybolmağa mah
kumdur. Binaenaleyh bütün bu kü
çük hadiseleri siz büyütüp hülya -
landın yorsun uz. .Bddeyin., bir 
müddet sonra göreceksiniz ki, bun
lar size çok basiıt birer hatıradan 
fbaret kalacaıktır. 

TEYZE 

SOJI POSTA Birin1mmm ti 

F u tb o 1 s e yl r c ile r 1 arasında bir gün 

"Stadda duyulan yeni şarkı · ı 
Kazım .• Kazım •. bize gol lazım!,, 1 

" Anadolu - Beykoz ,, mubteliti taraftarlan oyunculara 
içtikleri Çırçır suyunu belit edince ( lstanbulspor - Vefa) 

taraftarlan da boza vaadine başladılar 
Yazan : Kemal Tahir 

- Dayan I.Atif, kıvır o~um. 1 
_ KAzım, Kazım, 

Bire gol llzım! 
Anadolu, Beykoz - İstanbWspor, Ve

fa muh'telUJeri maçı var. 
Bayramın, üçüncü gününün bütün 

güneşli saatlerini stadyomda gıeçimıe
ği gfue al~ pek fazla değil Fak.at 
etrafıma baktıkça daha iyi anlıyorum 
ki bütün bu seyirciler futbolün bakild 
dostlarıdır. Meşm roptan her ne paha
sına olursa olsun fedaıklrlık etrniyen 
eski Aşinalar. 

Muhtelit takımlardan her ikisinin o
yuncularını da adiyle taıııyor1ar. Onla
ra sesleni,leri, haykırışlan, WU tees
süf ederek azar1ayış1arı bı"1e çok ah -
bapça ... 

Anadolu, Beydrnz muhıteUti taraftar-
ları: 

- Hey yaşayın be arslanlar, içtiği-
niz Çırçır suyu helal olsun! diye nida 
edip, arada bir de: 

- Kazım, KAzım 
Bire gol lazım. 
Diy-e garip bir şarkı tutturdukça Ve

fa, 1stanbulspor taraftarları da sesleri
ni perde perde yUkseltiyorlar. 

Hasımlar, Çırçır suyu mu belli etti, 
bunlar da boza vadediyorlar! 

Birinci haftaym, mütevazin geçti. 
İki taıraf ta ikişer sayı yatılar. Fakat i
kinci haftaymda, Vefa - İstanbulspor 
bir teviye sıkıştırıyor. Vefalı orta mu
hacim Gezi, her zamanki enerji4t, nefis 
oyununu oynuyor. Takımın hücum hat 
tmı sağlı sollu uzun paslarla işletiyor. 
Hamleler, hem sür'atFi, hem de tehli
keli. 

Solaçık Latü bugün çok iyi koşu
yor, önündeki hafı kolaylıkla atlatıyor 
ve bilhassa çok iyi ortalıyor. 

Hele lromeırreti müthiş. Bir defasın
da az daha kaleni.n içine düşti~rdu. 

Fakat Beykoz - Anadol\ı da boş dur
muyor, kuvvetli bir müdafaa tabiyesile 
kale önüne kolaylıkla inen Vefalılara 
sayı fırsatı vermiyorlar. 

İşte top Gezide, sürdü: Saıılrhafı at
lattı. Top uzun bir vuruşla sağ açıkta, 
sağ a~ korner çbgisine doi'ru sürdü. 
Havadan bir orta, Vefa - İstanbulspor 
sol içWıln havadan ge-len topu yere değ 
dinneden ellfes bir şütü. Ka~ kurul
danamadı bile. Arlık Vefa, İstanbulL 
spor 3 - Anadolu, Beyıkoz 2. 

* Vefalılar sııkıştırdıkça kale önünde 
her çarpışmaya, mütemadiyen: 

- Penahı, ha.kem! gÖ'llUk tak! diye 
ha.ykıran perişan bir seyirciye bir Bey 
kozlu: 

- Bu sefer de penaltı yok mu bira
der? diye soruyor. 

öteki golün sevinciyle mest: 
- Penaltı da ne olaca4unıı? Demin 

Muhtefelll içeri bile atmadı, hoş pen
altı alınteriyte gol yapamıyanlar için
dir. Gördün mü golü. Arsenal oyuncu
su da bmıu ancaık bu biçim atar. 

* VefaWar sıkıştırıyorlar. Bir top ke
sen Beykoz santı'hafı, sağ ~ia iltti 
bir pas. verüı. Sağaç•la karşı tarafın 
sol hafı kıeskin bir koşu yaptılar. Sağ 

Dlblktl müsa.,... tribünlere bir balat 
le olacağı mı,ı.ldr*tı. Adam pmaltı ı Fakat faydasız. Hakem saatinin 
diye haykırmasm da nıey1esllı? pterdrğini bir ttlrlü çıkaramıyoı. 

_ Ama haksı& mıyım, 1fte bu da bir 1 Etraftan: ,1' 
penatı değil mi? - Hakem saate bak. Hakem ~ 

- Ne diyorsun, Allah a.<ıinna! Sana bak! diye bağır~lar yükse~yor. ~ 
kalsa bizimkilerin her vuruşu penaltı. Kelıle İbrahim gıene soyunma. od fıl'JI 
Çocı*Jar, kalelerini de mi müdafa~ eı- dan sahanın k~anna. ~r ~ı~ır o)' 
mesinler, ne yapsınlar? dı. Ve fırlamasıyle gerı doınmes· ıuJ' * · •u. Baktım, Vefalılar sı.'kıştırıyor. 

Hava g'iıttikçıe kararıyor. 
Topu taıkip eUnS. güçleft.i. 
Vefalılara üstüste iti kere taç olun-

ca sinirl'i bir seyiı1"ci dayanamadı: 
- Birisi çıksa da futbolün çizgisi için 

de oynanacağım bir anlatsa diye ho
murdandı. 

Bir başkası cevabı yapıştırdı: 
- İnsaf et arslanım, bu karanlıkta 

çizgi mi kaldı gayri? O~lann topu 
tamamen kaybeUnecfıltJerine şükretse-
ne ... 

* İhtiyar bir meraklı büsbütün feci va 
ziyette. Gözlerinden ümidi kesmi4, eli
ni kulağının aı.itası.na siper ederek ba
şrnı uzatmış, topun sesini takip ediyor 
bir taraftan da: 

- Lahavle ... Bwıa neden, yarım sa
a.t önce başlamazlill', rezalet doğrusu 
diyor! 

* Beyimzun em.Star Kellle İbrahimi, 
bir sahaya koşuyor, vaziyete şöyle göz 
gezdirip nezaret ediyor, bir, soyunma o 
dasına dalıyor. O da dehşe1li sinirli. Ye 
rinde duramıyor: 

- Merhaba Bay İbrahim, diyenlere, 
anlamadan, duymadan bir bakışı var 
ki hakikaten sevnılL 

* 

.ıı aaamcagız. ~ 

Nihayet oyunun bitme düdüğü. ~' 
koz, Anadolu muhteliti 4 - 3 gal_iP· ~ 
le İbrahimi seyre koştum. İçer: gı ıcPı 
bir idarecinin hemen boynuna sarı~ 
Bunu görünce meraklandım. Bc.,1~ 
oyunculara ne yapacak? diye b 

dim. ~ 
A, vallahi hayrettir. İbrahim bır 

bile yüzüne bakmıyor. Hatta: "" 
- Şöyl~ geçin, çabuk giyilliın, h~ 

sallaml}lym! di~ ideta çıkışıyor ;. 
Fakat hal'ine cfikfkat eden anl!lrç)'3 

hepsini ayrı ayn kuC'&klamak içiıı ~ 
de dehşetli arzular var, fakat deU 
lılJarı bel.ki şunarırlar di~ okşanı'.11' 
temiyor. Büyaklerin, küçüklere hei' 
man yaptıkları şey. . . ı/11 

Hem KeUe İbrahim bu işleri ıY1 

lir. ~ 
Paris olimpiyailwrma gittiği Zil 1 

zavallı (!) Oruguvaylılara kafa pli~ 
sıl verilir diye ilk günlerde ders 
meğe girişmemiş miydi? ~ 

Biçare, adı işidmıemiş Orugu a 
düll')'a .şampiyonu o1masında Keti,, 
rahimin, büyük sporcu ruhunun t 
neden olmasın? 

K.T~ 

Yeni bir sebze HAii 
açık galip geldi. Topu ortalıyor. Soı iç Vefa hiıJ.ıi sıkqlırıyor. Bu aralık, Bey yaptlrt~ıyor 
yetişti.. koz, Anadolu muhaciınl~ri bir ara pa- • _.,# 

- Gol!! Gol!! sile hücuma ~r. Bir şüıt sesi, ve Belediyece, etki Meyvabot ~· 
- Kazım, Kazım! bir karaltı yere yattı Arkasından bir da bulunan arsalar satın alının11k ~ 
- Bize got lazım. muazzam : Bu arsaların belediye namına te~ 
Şarkısı aldı, yüriıdü. - Goooool! muame1eleri ikmal olunduktan il ' 
Gene vaziyet 3 - 3 berabere. Feryadı. buraya da asri bir ıebze hali yaP'.-11 
Vefa sıkıştınyor. Vefalılar: · e JJl"f"" 
Yanımdaki Vefalı tekrar: - Eyvah gördünm rnii alanlan? caktır. Keresteciler yangın yerın 1cıiJ! 
- Hey hakem, penaltıları gfü. Sade Bunca sıkıştıı: da sonunda yenil, geç. edilen meyva halinin benzeri ~-ıe ~ 

avut çalıyor be yahu. deli olacağım d:ye Gözgözü görmüyor, kak?ci de ne yap- vücuda getirilecek olan bu bina 
1 ·~ 

yırtınırken, Beykozlu kendi kendine sın. Vallahi ben farkındayım. Şüt sağ- rin bütün toptan sebze ala, verı JI" 
söyleniyor: ı dan geçti, d~rtment oğtan sola plonjon idare edilecektir. Bunun için sebt:d,11' 

- Ne yap ::ı rçın, Bcyi<ozkl, Anadotu yaptı. diye dizl'erini döğüyorlar. linin, şimd'.ki meyva halinden 
birleşmiş bir kere, elbette bunun böy-ı Vefalılar üst üste hücum ediyorlar. büyük olması tasarlanmaktadır. 



ION POITK 

İr postacı ile şehri dolaştım! Ankara Stadyomunun 
~tiyar kadın "Oğlumdan havale yok mu?,, sualile söze açılışına ait İntıbafar 
a!ladı, " . Y okt~n başka lif bilmez misin ? ,, diye 
sıtem etti ve nıhayet " Yok ol 1,, feryadile uzaklaşb. 

• -tl • 
çenle7'~e.şu aşağı sok~~ta bir mütekait çantamın ipine asılıp (Bir dalıa 0 hagla
namesını kızıma getırırsen başımı derde sokarsın/) tehdidini Stıf/Urmaz mı?. 

~ ...... Ru Cihangir de 
'ı l.ıırı yerde, kapısı
.. ~adığım ev mi 
~~? Başıma ge
~ hangi biri
,:nıataymı ben sa 
-._ ~oş, her kapı
Lı. ip~i. ÇE'kmenin 
~sende 

bilirsin ya. Siz 
~eciler bir .. Ha
.,; lrıemurlan iki-
~üer üç .. Poliı 'dört .. Biz posta

' beş ... Göbekle
L,- SOk~ mı ke 
~? Yoksa yara
~ bizi halkeder-

ardım12X:lan: 

it ~lın kapılan 
,, ~.mı d~. 

Yazan: Naci Sadullah 
mu dayaım"? Papuç 
..... e1l1rmektm, 
betdr•lın borcunu 
ftn!mEM oldum bH
llht! 

Yaıril atyardan u-
lumasam, yalın ·
,.dolaşacağım! 
Sabmımaki klr

lh' ev. bir mektup 
teslim~ IOn· 
ra yolum~ deva
ma başladık. Bir fer 
yat, bizi yemden ge 
ri döodürdit: 

- Postacı! Az ge
lir .. ' mısın. 

Merak ve endt§ey 
le sokuldm. Fakat 
bu ıefer, kapıda du
~v sahibinin ağ-

• ~iledir .. Ömrümuz, dak sokak, ka , - Benim mahdumda olacak evlAcL zı kulalklannda: 
~ ı sürtmekle geçiyor. Dünyanın ,Ukin bellde druyacalt &fD. mil kaldı - Bir kahve ... diyor. Bir kahvemizi 
Sı~Ucağıru dört kere yaya dolaşmış, ya? Eılkideıı iğne deliğinden Hindiatam içeoe!ksiın! 
~m seyyahları bile bizim kadar ,seynd!rdim, Şmcti çuvaldıza _,lik ge- - Çok teşekkiiır eıdmz. İç.mit kadar 
~ ~ tepmemişrerdir. çinmiyorum.. Şunu .enbına okuyup olduk Fakat işimiz acele. 
~gın sağındalki evllerde~ birinın ,ta, ayak üzerinde i:ki aatır kal'fllık çır- - Dünyada olmaz. 
~~'7esınden başını uzatan sıyah baş ,pıştı.rsm! Müvezzi mazeret dökü 
~· çok yaşlı bir hatun, müvezziin Müvezzi, işini bahane edip yatayı kat laftan anlıyan ı:f1P :ıs· yor. Jl'a-

u ağzına tıtkıyor: Jkurta.rma~ çabalıyor. Hatun .isteğinin M w h t' t_. g~ ın. 
tı.:' Postacı, oğlum! Mahdumdan ha- yerine getirHemiyeoefine akil erdirin- . eger . a~ ın uuıiroe, Sallh Hay-
-~ Yok mu bize? ce. rı adında ibtıyar, hastalıklı bir alacak-

' 'b k •W. • Dün' ada .. l:~-... A.- -.ı- hsı varmış. K'E.lldisirıe onun vefatmı 
.ı:o teY2Je<!ığim!. - y mus uu~~ - na- .. 'd -.......;.,,_ ıt7 

...... "'' " ,.. - •• L..,1 ........ C!-o;.. edir bil.ı;~,. muı e ..... ~...-&· ve onun haftalarca 
~~ası.ı: olur evladım? Oglan gond"r mı :a.~. ~ savap 11 ~,.& be'kl'ediği bu cölıüm mü ' · · · 
~- yazalı bugün haftası oluyor. Gö- var mı ki? dıye avazı baatırarak kapı- cek mü~ bir b~ getıre-

Un önünde, şu çantam iyice bir da- yı suratımıza çarpıyor. ahd. . ikram etmeye 
Carıştır hele. Benim havale de on- Mtü~iın ıükfrnu bana da sirayet 

1 V~'lmş. 
arayerindedir elbet! et.mif olacak ki, bu sefer onun gibi ben - İkı ctakhdatt nıe çıkar? diyor. Ze-

~ Yok .teyzeciğim!. de ~ bozmuyorum. O çantadan hir ~ğil, bir fincan kahve bu! 
....._ tun ıyice hırslanmıştı: ~ me&tupıarı e1ıdm. ı&ıden aeçire Bız yan mda pbmın kurtarıp u-

'lt AYQl! Sende de cyok• tan başka rek ~atı~r: . . zaklaşınken. o söy«enişor: 
l>~ mu? .. _ . - Şimdı mlıyo~ ~: •H~ ~ır_ı- - Bu millete ilrnm da, iyia t. ya-
~ tleereyi, olanca asabiyetile yuzu- ru anla.ta~!· diyıp:nın ~etım? ramaz. Kabahat bbde zaten.. !:: kapa.tıııkıen intizarı bastırdı: .Berela!t bugun işler cNruldu biraz. Üç Son mektubu kuasız belA&a teslim 
).r~liay yok olasın inşallah! ,beş kunışa kı~, .fU bayram geçti diye ed~ dönıedtm .. 

"t u~zzi onun bu edasına hellim gibi bayram ya.pacagım bu gece. cBayrarn P . ' bloln miiftzzl: 
lk~ıyor. Dudağıınx:la'ki mütevekkil ,geliyorf• demiyorlar mı? Ödüm ağzlma - Şu, diyor, mStup denilm tör ola 
~· bu kabil muamelelere iyice geliyor. Çünkü tebrikler, mektuplsr, şu sının karpu7dan l.a*1 ,ok. Acı mı. tatlı 

olduğu belli: gördüğün aıliz çantayı, mirasyedi gö- mı, Y~~an mı, kemıeden belli olmuyor. 
,.Şuna diyor, bir chavale• gelse de ,beğ'i gibi ~işiriyor. Hangi sokağa sapa- Verdigın ha~. ne olduğunu bilmi-

\1, 1 de kurtulsa, ben de kurtulııam! ,cağımı, hangi kapıyı çıa1acağımı ıaşın- yorsun ki, ona ıore ~z alasın. Hem 
". ~. bır taraftan elindeki zarfın üstü- ,yorum. Herkea hilA bi.ribirini tebrik et kall?uz aiııtren. hülkmün kesene geçer. 
~9r" taraftan kapı ürerlerindeki nu ~ ~· Bizıe bir cGeçmiş olsun• Ve:ır parasını attınram bıçağı. Mektup 
'lara bakıp ilerliyerek sözüne de- ,diyen biDe .. yok.. _ ta o~e mi ya?- Haddin varsa, bir keruı-

ediyor: . Müvezzıuı yorgun yüzünde, bir en- nnı orsel'e. Başına plecSleri yazma-
\' Görüyorsun ya halimizi? Oğlun- dişe beliriyor: ya defter ~ alimallahr 
~ havale alamıyan bizıe kızar. Dos- - Ben sana açılıp duruyorum ama, Nad SadaDalt 
~ ~fasız çıkan bize hırslanır. Sevgili- başıma bir dert gelmesin? Ortalıkta ----... - ··--
' darıJ:tlıP ta mektup alamıyan işık cmemunm beyanat vermesi memnu -
~~-d~ kesilix. Kara haber alan, ,d'!4"• diye bir söz dolaşıp duruyor. Be
~ugu bizde arar, dostlan tara- m memurdan, bu IAfları beyanattan sa 
\ h znuzipliğe uğrayan, kabahati bi- ,yarlarsa, adresi yanlıf mektup alınış ~~ 
' Ul~r. Geçenlerde, şu aşağı sokak- JX>St:8cıdan wbetıer olurum. 
\ ~yordum. Bir mütekaidin §eni· Bi:r sokaga sapıyoruz. Çattak bir ka-
~hanuyayım mı? Adam anlımdan: dm sesi d'uyu!uyor: 

' Postacı! diye barbar feryat ede- . - Postacı ! Postacı 1 
, ~. Çantamın ip1ıle sanlıp: Durup ardımıza damiyoruz. Biraz 

'....___Dana bak... dedi... Eğer bir daha gerim.imek! evlerden blıini'n kapısında 
~""~ namesini kızıma gıeıtiril'9en, arla yqlı ye1dinneli bir kadın. Elinde
,~ denle sobrsm benim!.. ki mektubu bize dojru uzatıp müvez-

,.;.~gi hayJazuı namESioden bahse - m : 
~ liangı kmiır? Ne IM'ktubudur? -kuzum postacı ... diyor. Şu mektu-
~""'l' iniyim ben? Fabt gel de elin•- bu, qağı sokakta, dokuz numarada Ba 
~a nıenmı dinlet! Çantanın çürük yan Hüsniyeye veri'ver! 
.h~nı e!inden sağlam kurtarıncaya Müvezzi yü2'ilıme bakıyor. cBen pos-
~ ta müvezzii ..ı....~ 1ım· '· mı· ~--ın· '· olmaz. , ~ ~ çatladı. Yabanm çapkı- u~ ~ 
llM.. - kandırır. Bizim başımızı belaya PoStacmm yapnakla mükellef bulun -

Elişi bir yashk 

~ }lal bö J... !I. " w~ duğu işleri mi anJ'atsırı? Uzun. 
-~ bir YJ<e lA~, yuregın çarpma- Blttabi h1ç apm açmadan mnüp yo Boş zuilanlummfa hem cantnızm 
~bir d~up ~lım ~ ~yun. ~Dr luna revan oluyor. Ben de peşine takı- s*mbsmı pdeım*, ban da "'"• 
~~. s·' ~ mu~e"1J1J?le~m kalp il- l'ırken, asabtl'ıeşen kadının ardımızdan süslemek tçtn pk '* )'8lbk modeli w-
9-tıar ... ınır hastalıgına ugramasma .. yetiŞtirdiği yenilip yu'lu]knaz k.elAmla- ri;yoruz. San b&m tberiDe gri ft m -
~~d . .n not ediyorum. mızı yünle ti e siniz. ıtoyu renk JaP -

'tası ekı ~upla, soldaki evin nu- Müvezii de ben de oralı değiliz. Mü rakiarı bilinen t*ilde sararsnm, çi -
~ na bırer ~fa daha bakıp duru- vezzi, aklına gelen bir derdini yanıyor: ç.ekleri bir çok puvanhın bir arada iş.-
''r. - Bir dileğimizi de yaz gazeteye be- liyerek yapanum. Yalnız çizgiden iba-

ı.'t'~ ~am! Burası... rL Miüvezzı1ere, pa.puç tahsisatı veril- ret yapraklan up gibi işlei-siniz. 
~it~- -~ vuruluşundan az sonra açı sin. Yahut hepimize beyli( birer ctev- 40 X 50 san.tim büyüklilk kafidir. Ke
~ ~a, az evvel:kinden daha ihti- zi papucu> dağıtrlsmı. Biz postahane- narına geçirecefiniz kordonu tıpkı el-

' t kadın peydahlanıyor: den çıkarken o papuçları giyelim. işi biselere yapılan gans gibi kwnaşın içe 
--~ ~tup mu evladım? Hay elme bitirip dönünce, onlan tesl'im edip, ken risinden .geçi.nnetisiniz. Yastığın. dalıa 
~ · di papuçlarımızı ala:Jllln. Ha? Fena mı şık görünmesi için kordonu geçirece -
~ Orıt~aya niyetlenirken, ihti olur sanki? Gözlerinle göriiyomun ha- ğiniz kumaş kımıızı bir ipekli olmalı-

Ulnuzıe diikiliyor: limiii. Bu kadar taban tepmeye papuç dır. 

8afvekil l.met inini açdıf nutkuna a6ylerken 

Blgada 
Nll./us me111ur11 a 

Bigada oturan bir aıbdapmız. 
nüfus kiitüjiine kaJıUı oldWdarı 
ba1de eBerim hüviyet cbdanlarını 

alMnn»t olan çacdtl•nn •Jm.UI 
~ 1• ılı: taJwain "'1üekte ve 
1:ııamm seMlmal de iıllD çok, memur 
adedinin cı. u ohn""""' bulmakta
dır. Di,or ki: 

cBigada id nüfus :men:ıuru vaıdlr. 
Bu memurllır sabahle1in erkenden 
işe koyttlurlar, ..... kadar dur -
madarı çalışırlar, Mat iş o bdaı 
~ktur ki puatadan ~ yazılı mü
racaatlann ..tMun ahıya bile Je
tiıtlDJ der. Fada olıanll haftada bır 
gün mabRmeıtta,... düzeltme mı
dablrına hasrettiği celse vardır, me
murun biri orada bulunmıya mec -
burdur. Bu vaz~yet 14 köyü oian 
Maydos kaza merkezinde ae tama -
men aynidir.• 

İstatistik genel direktörli.iğu mi -
fus işlerinde son derece hassastır, 

mfilıim meseleler ~r. dursun, lö 
tek ffktyetl dahi derhal gftz&ıfhı• 
aldığını biz yakındın bW.ril.. Bi ... 
naena!eyh eminiz ki bu meseleyi d• 
derhal inceliyecek v. aıbdqunızııı 
tahmini dotru çıktıit takdirde ica ı 
bmı yapacaktır. 

* 
Olm,. .......... IOl'IU ...... 

cevaplanmm 
H. Sıtkı Kılerci oğluna: 
- cGünüD. adamı• üzerindeki ar

zularınız günü ve sırası geldikçe ye
rine getirilmeğe çallfllacaktır. İtti • 
hat ve Terakki tefrikasında çıkan 

mevzuubahs resimde Enver Paşa or. 
tada duran kalpaklı zattır. 

* İzmirde bir tütün şirketitıin adre-
sile rne'ktup gönderen okuyucumu • 
za: 

- Vaziyetı ' 1 a sarıh ve bütün 
işçilenn imza et ını ha\.i b·r mek -
tupla bii<lirirscnız, neşre imkan hi · 
sıl olur. 



8 Sayfa 

Ankara da dün yapılan maç 
------------------------------~-

Fener Ankaragücünü 
zorlukla yenebildi 

Bir sıfır nihayetlene 1 maçta Ankaralılar bir penalb 
k .çırd1lar, fakat ihmal edilmiyecek bir kuvvet 

olduklarını İstanbullulara isbat ettiler 
Ankara 17 (Huauşi] 

SON POST~ Birinkinun 

1 t! 

~.,. 

. ~t B ayranım birinci günü Gala tasar ayın birinci taıkrmını yenen Ankara 
Gücü çok zorlu bir oyundan şon ra Fenere ancak 1 - O gibi bir farkla 

mağlüp olmuşlur. Maçta her ilki takım da çok güzel oynamışlar ve Ankara 
şehrine çok güzel bir spor günü yaşatmışlardır. 

Hava çok soğuktu. Buna rağmen tribünler baştan aşağı denecek ~ilde 
dolmuştu. Oyun hızlı bir şekilde başladı ve öyle nihayetlendi. Ankara Gücü 
Fenere çok zorlu bir rnkıp olduğunu is bat etti. Anlrnralılar bir penaltıyı boşu 
boşuna kaçırmamış olsalardı, Fenerbah çe ile berabere kalmış olacaklardı. Sta-

Adana treninde neler gördüm? 
' 

dın açılması şunu isbat etmiştir ki An kara futbolü artık ihmal edilecek gibi 
değildir. İstanbul takımlarının Ankaralılara feVkalade ehemmiyet vermeleri 
lazımdır. Stadın inşa edilerek gençler in ve sporcuların istifadesine vazedil
mesi ayni zamanda senelerden beri İs tanbulun inhisarında bulunan b u spo
run merkezini de Anıkaraya nakletmiş buhındurma'k:tadır. Galatasaray - Al
tınordu maçı yapılmamıştır. Adliye '"'ekili Şükrü Saraçoğlu galiplere kupalar 
vermiŞtir. 

Fakirlere yirmi bin lira dağıtan Kayserilinin hikô.yesı 
- Bir Yahudi münakaşaya ne zaman ve nasıl karışır?~ 
Haf tada bir gece evinde yatan adam - Halk ticaret 

~~~~---------..... ----------~~--- biletlerinden memnun olan ve 

Ankara Gücü faik oyununa rağmen 
Çeklerle na sıl berabere kaldı? 

· .Aidana yolw:ııda, kompartımanda dört 
lkiŞiyiz. Zengin o1duğuıniı söyltiyen ve 
ınahiye müdürünü çekiştirip duran Kay 
serili bir tüccar, kanapeye bağdaş ku
ran ve tesbihiın.i çekerek konuşan bir 
derici, Anadolu.da yeni 9fŞitler sürme
ğe çıkmış İstanbul manifatura tüccar
larının komisyoncularından bir Yahudi 
bir de kendisinin kim olduğunu belli et 
mek istemiyen bir gazeteci... Ben. 

Afyondan ka1ktık... Konya ovasının 
ufuklara dayanan çoraklığını hiç biri
miz alakaya l~yık bu1mamış olacağız 
ki Kayseriltinin bitip tükenmiyen söz
lerini dinlemeğe koyulduk. 
Beşyüz llira d'epozit bilmem nereye 

vermiş, senelerden beri falkirlere da
ğı'ttığı paranın mfilroan 20 hin lirayı 
geçiyormuş. K-endisine hemşerileri o
lacak insanlar bilmem ne kadar kazık 
atmışlar? Fakat kendisi kazık yf!r miy-
miş? Burunlarından f.osur fosur, fitil Toroslara uzaktan bakı§ 
· .il çıkaracakmış... Vallahi billahi şu le için Kayserili il• Afyonun kaymağın 

Çeklerle Ankaralı ıporcular bir arada vekalete kadar telgraf çeıkecElkım.iş. dan, Kayserinin soğıanından tuzundan, 
Ankara, 13 (Hususi) - Çeki Karlin ,şulara nazaran bugünkü dereceller çok Elll.eriyle havada ateşli işaretler ya- Adananın bul.gunmdaon bahset.meğe 

bugün ikinci maçını Ankara Gücü ile güzeldi Gençler arasında lroşu gene pıyor, bir yandan da iskarpin:inden çı- ba§ladı ... 
yaptı ve bire karşı bir sayı ille berabere .Halkevinden başladı. üç kilometrlik 0 kardığı ve öteki dizi.n:iın üzerine attığı Yarım saat sonra oormal vazi~t av 
kaldı. Saha bir gün evvelki maça na- lan bu yarışta güz.el neticeler elde edil- ayağının parrnaıklarile oynuyordu. Ağ- .det etmişti. Yahud'iye sordum? 
zaran _daha 'kalabalıktıJ hava güneşsiz d1. Mıntaka atl'tizm aJ«anhğı bu koşula- zı kopu·· "rmü....+ü R-1-·pı· · . k d' . - Nereye ineceksin? 

_ "~ • ö.IJl.l ennın en ısıne · K 
1 ve soguktu. Oyun Ankara Gücii saha- n biııkaç hafta devam ettiırecektir. dı.lkla , - araıınaınıa. 

sında oynandı. Hakem Beşfilctaş.lı Nu- J • oyna rı oyunlardan nasıl sıyrılıp Keşki sormamış olsaydım Kayserili 
ri idi. Çekler dünkü kadrolarını muha- Çekler zmırde Altay çıktığını büyük bir hazle, anllatıyordu. den kovkara.k. dilini tutan Yiliudi kcn-
faza ediyorlar. Ankara Gücü takımı ise: takımını yendiler Yahudi gözünün ucuyle bana işaret et- disine hitap eden bir in.san bulunca, 
Nahk - Saffet, Ali Rıza - Enver, Semih, İ . ti: cŞu kurnaz geçinen adamın haline derdini dOkmek için vesille buldu. 
Musa - Hamdi, Ali, Yaşar, Bilfil, Abdi. ' . ~1~~ 17 

(Husust) - ~aradan şeh bak!.> demek istiyordu. Fakat aksi gibi - &n d~, İstanıbulluyum, iki üç 
şeklinde sahaya çıkmıştı. Oyuna saat rım~ uç maç ~~pı_nak ıçın gelen Çeki bizimki bu işareti gördü .. Tehevvüre ayda ıbir ~ere Istanbulda bir hafta kala 
14 de başlandı ve Güçlüler Çe'k kalesi- .Karl~ ~ım.ı dun ilk maçını yeni stad geldi: bilirim. Ömrüm hep trende vapurd:ı do 
ne kadar indilıer, fakat bir netice ala- fia büyıülk bir kalabalık önünde Gözte- !'aşmakla geçer. Şu Türkiyeyi en ufak 
madılar. Çe'kler tutuk O)'illuyorlardı. ı?e takımiyel yapmış ~ 1 - 1 berabere - Sen adam mı oluyorsun ki benim- ,kazalarına, manifatura mağazası olan 
Bir müddet sonra açıldılar. İki taraf ta kalmı.ştıı:r. le alay ediyorsun! diye söylendi ve ken nahiyelerine kadar belıki on d'efa dev-
güzel akınlar yapıyorlar, devtrenin 2 7 İkinci maç bugün Altay la yapılmış- disinin alay edillmiyecclt bir adam oldu rettim. 
iınci dakikasında Yaşar iLk golü attı. Bu tır. Son zamanlarda hayl'i zayıflayan ğu.nu, gene kimlere mç para verdiğini Yolculuğa alıştım, ama karımın yok-
gol Çekleri harekete getirdi ve sağlı Altayl~la[' gaıyıretle oynamalanna rağ- anlatmadt suretile isbata kalktı. sulluğuna alışmadım. Çocuklar bile gö 
sollu hücumlar yapmağa başladılar. ,men. 3 

- 1 mağlup olmuşlardır. Çeki Yahudi bu aınt tehevvürden korktu züBemde yuk. .. b .. .. b. ..
1 

.. 
Nihayet 33 üncü dakikada defansın bir Karlın son maçını pazar günü yapacak . .. A A • n onun u sozune ıraz gu umse-
hatasından istifade ederek beraberlim tır. Orta":a bır. ~ükuınet arız o~du.'v, ~~ağı mek istedim, meydan bırakmadı. 4Ie-
~~ ~lili.~i1k~~~~~ebit~. ~~~~~=====~-~-~;m:~=ti~ı~d:e~n:c~4~h:a~v:m:ın~g~e~~~~h~~~n~ı~ı~u:-ying~~e~muran~k~~u 
Ikinci devre hemen, hemen Ankara gü A k d b h -= ğundan, iflasların yüzde biri ikiyi geç-
ciinün baskısı altında geçti. Çeklerın n ara a SOn Q ar at garzşlarz mediğinden dem vurdu. Sonra, Giresun 
ikınci devrede yaptıkları akının adedi . ,da nasıl fırtınaya yaık:alandığını, işi na 
beşti. Güçlüler çok canlı, güzel ve düz- ~ yüzüstü bırakıp İstanbula gelerek 
gün oynadılar. La.kin Çek defansı ye- patronuna : 
rinde müdahalıelerile gole marn oldu. , - Pes ... Ben öl~ek değilim ya ... Al-
Ve oyun böylece 1-1 berabere bitti. An J'ah bir lıokma ekmek nerede olsa verir 
kara Gücü güzel oyunu ille halka çok ,dediğini uzun u.zmn anlattı. O kadar u-
heyecanlı dakikalar geçirdi. zı.m uzun ki koridora kendimi zor at

Selitn Tezcan 

Ankara ve a letizm 
11are eti 

Ankara, 14 (Hususi) - Mınıtaka At
let zm Ajan Y ın gençler ve yetışmı.ş 
ler arasında tert p ettiğı kır koşusu bu 
gün ö ~ l.ede? evvel saat 1 O da yapıldı. 
~et :<ın~erm koşusuna yirmi sporcu iş 
tırak ettı. Bunlar yanşa Halkevinden 
başlıyaraık Türk hava kurumu önünde 
bitirdiler. Şimdiyıe kadar yapılan ko-

Ankar~da yapılan sonbahar at yarışlarına ait bir intıba : Yarışlarda 
Başvekil İsmet İnönü. . Dahiliye Vekili ŞUkrn Kaya ve lngiliz Sefiri 

bır arada görüşürlerken •.• 

tım. Camdan karlı Konya steplerinin 
geni.şliğiıni seyrediyor ve Belçiıka kadar 
geniş bir vilayetin, susuzlukt<ın fakir 
bir bo~r manzarası arzetmesine esef
leniyo:rdum. 

* Geriye döndüğüm zaman mevzuu de-
,ği.ştirmişlerdi. Derici.. halk ticaret bi
letlerini methediyordu. 

, - Bu say-ede işlerim açıldı diye söze 
başladı. Haftada bir g~e evimde yatı
yorum. Üst. tarafını hep yolculukta ge
çiri~rum. famir, Aydın, Uşak, Eskişe
hir, Istanlbul,. .A!YQn arasında boyuna 
mekilk dakur dururum., Elhamdülillah 

olmıganlar 
kazarnıyıorum.. Ben bu biletler meyd~ 
çııktıktan sonra işe başladun, onda.!l e~ 
vel sermayem yolculuık masraflarına J 
hammül edemiyordu. Ali Çetink::ıyıı) 
velinimet gözüyle bakıyorum. 

, Kayserili bu muhaverede eksik alı.it 
mu? O da söze karıştı: ,,a, 

- Ne diyorsun birader dedi. Btı: dJo 

den malliyet fiyatları yüzde otuz ı!l !' 
Memlekoette gidiş geliş arttı. Geçe~eı· 
de Sivastaydım, oranın otelcisi a .. ~c 
tı. Bu biletler ortahkta yokken J11ıl1ır 
risi.zJ.ikten sinek avlıyorlarmış. f{nl bıl' 
ki şimdi müşterilere yatacak ycı: ğ' 

lamıyıormuş, ba1k Uşak'a ipJik a.l:rıı~ıı~ 
gittim. İplikleri orada gördüm,. şe;' oi· 
,dürttü, h'adi bir de Adanaya gıt d.e ~ 
. Para ile değil a... gittim. OradaJ<l~e 
fiyatça iyi bulmad'ım. Şimdi hadi g ~· 
Uşak,a gidiYQrum. Bu kıpırdanış P~ei 
yı keseden keseye geçiriyor, bef 1 

yapıyor. r 
Yahudi sözleri ba.şiyle tasdik e<l'Yo 1 

mükAlemeye karışmıyor, yalnız: cll 
- Yolcululk çok, ama ... çok ucıızlıl 

diyordu. d) 
Bir aral!ı.k koridorda başıbaşa k~1 r 

Adaınada mevhum çiftlik işleri go~,. 
ğe giden benim gibi saf bir ada~ıd~' 
lkaladığına memnun oldu, derdinı 
meğe başladı: . ır 

- Azizim, dedi. Şu içerideki cah~at• 
ri görüyor musun, neler söyJtüyo~.11" 
Kızdıracağım diye aksini söyll~e. ~' 
Halbuki Ali Çetinıkaya benim oc!lg1

•99 
incir dikti. Ne zararlar, ne zararlar> 
tı? 

' •./e' 
Elimden gelse onu şimdi Nafıa? f,5' 

killiğinden çıkartırım. Bak ned'ell · ,ıe 

kiden, Anadolu tüccarları İstanbul~ ~, 
lemezlerdi, bizlerden birinin ayal< .~dl· 
na gelmesini dört gözlle beklerle 11~ 
Halbuki şimdi, 50 lira verip iki .8.yts' 
bilet alıyorlar, ve onbeş günde b11

19,r. 
tanbula giderek çeşit değiştiriyor•.JiP 
. 1l k ev Istanbulda piyasaları allak bu a .0~ 
bütün fiyatları öğreniyorlar. Es~~
yüzde yetmiş kar He yeni çeşitlerı ~· 
dolu piyasalarına sürerken bugi.ii1 : , 
de on ile iktifa etmek mecburiyetıı1 tıl 
kalıyoruz. Sonra eskiden 2nci aıe\rı<ı ~· 
let için bana tahsisat verirlerdi. ~eJl ts' 
çüııcü ile gezer, her sene 500 J:ıı'tl jŞ 
sarruf ederdim. Tam 'kendi }>aşıJ119 bi' 
yapacağım sırada bu karar ç:ı1tınc3 ti• 
zim projeler de ınaJıvoldu. Bu bal!< r ı 
caret biletleri faydalı gibi görüni.iY.

0 cJf 
ma, kulak asma, adamın ocağıfla ırı 
dilkiyor. 

* . . ocıı· 
Istanbullu manifatura koJ11ıSY'° rı :,e 

sunun sözleri bittabi saçma idi. ~e w 
yahatimde halk ticaret biletıeri.Jl~fl ı>tlı 
sir .sahasını ümidin fevıkinde gerı~Ş bi' 
dum. Bütün yolculuğum esnasın 'Jg'ô!' 
!etlerden şil{ayet eden yalnız o~l.l J11:ı• 
düm. Ali Çetinkaya, bu kararıı;c:.ırıoıı 
yonlarca dost ve yalnız bir tek d~., 
kazanmıştı. .. Hem de ne düşnıail·•• i 

:Mustafa flıı. 
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·ı SiNEMA 
17 yaşınd; 7 film çevirerek rekor 
kıran bir genç kız: Danie1le Darrieux 

çocuk gerine koyan şu Güzel yıldız! " Beni hô.lô. 
erkeklere pek kızıyorunı, di,yor. 

zannedildiği kadar küçük 
Siz söyleyin, ben 
müyüm?,, 

B ugün (Son Posta) okuyurularına son z~manl~_rua ı 
en ~ göze çarpan, hıe.il:es tarafından sev~_en guz~l 

Fransız yıldızı Dani'elle Darrieux'den bahsedecegız. Danı
elle Darrieux'nıün bu yaşta bu kadar muvaffakıyet ka
zanması sinema yıldızlarından pek azına nasip olmuştur. 

Hfila 19 yaşında bulunan bu güzel yıldız, henüz l 7 ya
şıru:la iken yedi film çevirmiş'ti... O vakit de saın'at haya
tına ~nüz atılmıştı._ 

193 7 senesinin Mayısının öi.r~nci günü 20 yaşına basa
cak oran bu yıldızın şöhreti studyol'arda sene:ıerce uğraş
mış değme yıldızların şöhretini geçmiştir. 

S ineına hayatına nasıl atılnıış olduğunu 'kendi ağ
zından dinlıyelim: 

«Ağır başl'ı, sakin bir ailenin kızıyım. Sinemaya inti -
sap edeceğimi hiç wnmazdım. Henüz küçfrk yaşta hayata 
atııilldk he~inde bulunuyordum amma sinema, tiy~tro 
aklıma gelmemişti. doğrusu. On dört yaşına ~ldim. !na
rımız. Daha üç film gönnüş değiltlim. Şaşarsınız belki... 
Fakn.t doğrusunu anlatıyorum. O vaıkitleri us1u uslu mek
tebe gicf:yor ve viyolonsel ö~treniyordum. Hayl'i de terak-
ki eylemiş idim. _ . 

Annemin kabul günlerinin bicinde tanıdıgımız bır Ma
dam söz arasında Vanda? ve Delak stüdyosunda çevrilecek 
olan bir filmden bahsetti ve dedi ki: 

- Dan~lin yaşında ve o kıratta bir kız arıyorllannış ... 
Misa.fir gittikten sonra annemin gönıiiinü ettim ve doğ

ruca M. Vandal'i gömıeğE gittim. Adamcağız yüz\ime bü
yük bir taaccüple baktı ... B'irşeyler düşündü. Sonra beni 
Epinaydaki stüdyoya götürdü ve tecrübe için bir film par
çası çevirtti. Tecrübe lehime neticel'enmiş olmalı ki ertesi 
hafta çevırilmckte olan (Balo) adındaki filmde küçük kız 
!'Olü bana verirdi. Stüdyoya i1k girişimde korkudan tlka
na<:ak bir halde idim. Gitgide emniyet ve cesaretim arttı. 
Ha 'kın teveccühü cesaretimi arttırdı...• 

F ilhakika, o günden itibaren (küçi.lk Danyer) cesa
retlendi ve hemen birinci dorccedeki yıldızlara 

ulaştı ... Arka arkaya dört film çevirdi. Her birind~ şahsi
~tini hınız daha tebariiz ettirdi. 

Fakat haıkiiki Danielfe DaPr.ieux"yu asıl geçen sene tanı
dık. Mayerlin:k faciası filminde Şarl Buaye ile yapmış ol
duğu rol, (Yeşil Domino) filmi bu seviml!i yılliızın kome
dilerde olduğu kadar dramlarda dahi fe\·kalade muvaffak 
olncağını isbat etti. 

<Kadınlar Klübü) filminde bambaşka, daha çok güzel 
bir Danielle ile karşılaştık ... &ıf bir kız ... 

(Hanri Gll'ra) ile biriilkte çevirmiş oııduğu (Ça~n genç) 
filmindeki oarikulade muvaffakıyeti hafil<ın nazarlarını 
büsbütıün ü~rine çekti. Üzerinde asıl durulaca!k nokta 
şudur: nütün bu mütevali' muvaffakı~tlerine rağmen 
DanieL't~ Darricux'de zerre kadar kibir ve azamet esen gö
riilmf"" nektedir. O dört sene evvelki genç kız ne ise gene 
odur' .. 

r.. tüdyuya film çevirmek için girişi ömürdür, diyor
_:, lar ... Sağlı., sola, bonjurla.r dağıtması, bil'A istisna her 

kır.sle canci~r ah'l:xıp olması bütün arkadaşlannı kendine 
rııeftun eylle!ııiŞti.r. Rollıerini uzun uzdıya eııberlemeğe lü-

l 

Danlelle Darrieux 
zum görmez, kendisine etraflıca a.nJ.'atılloosını ister ... Bir 
.i:ki defa okur ve muvaffaık ta olur ... 

G eçenlcrde bir arkadaşına safiyane bir su.rette şu 
sözleri söylemiştıi:r: 

- cŞu erkeklere ne diyeyim! hepsi hfila beni çocuk yer!
ne koyuyorlar... Halbuki ben zannedildiği kadar küçük 
müyüm? .. 

Danielle Darrieux'nün b ütün emeli lrendlsini olduğun
dan yaşlı göstermektir. 

Bu zamanda böyle genç kızlara pek az tesadüf edilir. 
Artist film çevi.rrnediği gün1er ya viyolonsel çalar veya 
kocası senaryocu He~ri Decoin ile uzun sünm at gemneleri 
yapar. Spora bayıl~r. Mülkemmel )'Ürer, ata biner, tenis oy-
nar ... 

Dreux şehri civarında bir de çiftliği vardır. Yaz günıeri 
çitdiğinde vaıkit geçirmek en büyük :rev:klerinderı biridir. 

o. Tuğrul 

Sinema Haberleri ' 
Meşhur sanatkar Jorj Raftın l * Mary Pikfort ile Budl Rocers 

(Paramunt) kumpanyası ile arası nişanlıınmışlardır. 

çok açılmıştır. * Margaret Sullavan Amerika -
Bu cara açılma» nın üç sebebi var 1 nın en tanınmış ilfi.nnt memurla-

. Güzel Amerikan yıldızı Marian Mal'f 

Sekizinci Edvard, 
Londradan Viyanaya 

Nasıl gitti ? 
Sabık Kral istasyona 
basmaz sordu: "Namıma 

agak basar 
gelmiş 

var mı?,, mektup veya telgraf 

Sabık Kralı lngiltereden Fransaya geçiren distroyer 
harekete banrlanırken 

Sekizinci Edvardm indiii pto 
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İzmir kadınlarındaJr;_ 
sakal hikiyesi 

(Ba tarafı 1 inci aayfaia) 
İş bu kadarla kalınam'lş, bir doktor, 

bir kadın arkadaşına ufuk bir muziplik 
yapnıış, .kadınlar arasında saka1 VB bı
yrk hastalığından bahsetm:ş. Bu l!ti
fe döne dolaşa kadınlar arasında ya -
yıldı kça yay.ıl'mış. 
hmır memlek€t hastanesinin baş 

00.~toru Hasan usuf bu mevhuı:ri h.3.
disenin uzağında kalan bir hakikati 
orta:, a ko:ytlu. 

- E"~t, dedi Bundan bir seıre ev
vel hastanemi21Cie bir kadın hastamız 
vardı. Yüzünde bazı gayri tabiiliklere 
şah·. o duık. Sakala benz.iyen k:ı.ll:rr 

çehresini sarıyordu. Ü~ dıurduk. 
Bu ıniiırf rit vaik'a ile uııun uzadlya 
uğrn._ı::t.ık. Dahili ifrazat bozulldıuğun

dan ileri ~len bu hastalığı kısa bir 
7.aman içlııde tedavi ettik. !Uö.ıse ta -
mamen münferittir. Milyonda, bir 
rastlanabilir. 
Meşhur bir röntgen mili~ısı da: 
c- İzmirin yakınmdaki vlli~ler -

den biriınden ha.na bir hasta ge.tirdiler, 
dedi. Tahminen dört, beş ay oluyor. 
Bu beş ya.1Iannda Mvlmli ve güzel bir 
kı..zc~zdıı. Muayene .etim. Amudu fı
karisinin bittiğıi yerde, bef, a:tı santim 
uzunluğunda. tıpkı bir ıkuzu kuyruğu 
gi'b~ beyaz tüylü bir kuynılı vardı. 
Hastaya asabiyeci bir doktor tavsiye 
ettim. Sonra bir a dahilıi~ miltehaa
sısına muayene ettiri:lmesinl tavsty• 
etttim.. ~daşlada &f)tü.ştUk.. v it şu 
neticeye vardJk ki bu küçük b dahili 
ifrazat bozukluğundan muZtaript:ir. 
Kendisini do blı' disiplin al:'tma alıl\k. 
Vucut, cim! va.Zifeaini Jla;yılkile göre -
miyıJr ~ erkeklik emare'rerl artıyor -
du. Ilti aylık, U7.'UID bir çalışmadan. son
ra vücut normal teldfile ~afa b&§ı'" 
DidL Yavaş yav8' pyrl tabilitler zaii 
oldu. Eğer bu hadta vakti zamanuıi:la 
tedavi edilmem.it oiaıydı; on, on iki 
yıaşına gelince gak müşkül bir cins! 
değliŞt.irme ameJiy&tı yapmak Iazım 
~lecıekti.» Adnan Bilget 

Afyon imar ediliyor 

AfyaM Onla eri ve W.~ 
Afyon (Hususi) - Be1ediy. burada tefırij güDfil~ için hı.z1i hlr 

çahşına yapmıya b&flamıştır. Şebird eki bütün harap w Pis manzaralı 
binalar yıktırılmak.ta, ~ine modern w zarif bim1a.r ~-

AfJ on yalmz eğlenıoe yeri bakımın dan biraz boflur. Q.enıee l:ıliyacı yu 
ve kış kolordunun sinema billasmda gösterilen filimlıer ve tertip edil1tn 
danslı eğrenceler ile karşılanmaktadır. 

Balıkesirde öğretmenler 

toplantısı 

Balıkesir (Husus!) - Balıkesır 

Meırllrez okul öğretmenl.erl. kaza kül -
tür işyatlan ve başöğre1menkinin de 

Sancakta 
• 
işkence 

(Bqtarafı 1 inci sayfada) 
bile üçten !azla Türklin bir arada gez
mesi kat'zy~ yasak edilmiştir. Yapı-dah!l olduğu bir tX>plan.tı yaımuşlardJI~ 

Top'.'.:ı:ntı kültür .crrektörü Emin Er _ lan üı.zyjlk kw ge~yo~lli gibl Aiı: 

b 
._,.,..1,;rı ... ..ı .. ~· _, __ . . viler ve EımenUen de Türkler aleyhi-

g-Onllll' ACU.~ ~ .. ~ ın: ış- · .... _ · · b dık b 
ti kile lrm • .-. Dört - de ne çev1T1mtll\. ıçın q vurma çar:e ı 

ra 0~~~ur. _ gun vam e- ralonıyıorlar. Yahuz Taşna'klar Türkler 
den top da müfredat programı ve aleyıhine cephe almı.ş1ardır. Hmçaklar 
mesleill çalışmalar ~de değerli 'fürltlerle beraberdirler. Aleviler de 
ıkmıUı."1l"..a.lar yap.ıJanış ve neticeler a - sona ikadıın' Tü.rlkler.le beraber kalacak-
lınm • !arını. beyan etmişlerdir. 
Beşinci gece il>aym iştirak ettiği bir ıwwu idare memurları §imdi de 

.şaJ]ka işini etlerine almışlardır. Şapka 
~: .\-erı1miştir. . _ gjyen '.Dür.kler. türlü bahanefurle taz-

.-----~-------ııtl yik edilmektedirler. 

Biga şehitliği harap oluyor 
Biga (Hususi) - Buradaki şehit -

likte yüiler.ce vatan fedaisi medfun -
dur. Bunların mezarları yapı.l.ırlten et

Yerebatan, Çatalçeşme sokak, 25. rafına dizilen tugwlalar'., birer birer 

Son Posta 

12 ... 18 Bjrinci Kanun Ulusal Tasarruf Haftasıdır. Kumbaralar 19 Birinci 
Kanun Cumartesi günUne kadar Bankalanmıza getirilerek açhnla
caktır. Birii(en para tasarrufa olan bağlıhğı göstereceğinden bu hafta içinde 
mümkün olduğu kadar para biriktirmek her Türk için Ulusal bir borçtur. 

İSTANBUL . .,._"=-'_=-~~--=--=----===----...ı kaybalinak1adır. Qünkü duvarları çok 
aiçak ve hetkesin örebileceği blı- şe - TÜRKİYE ZİRAAT BANKASI Gazetemizde: çıkan yazı ve 

resimlerin bütün hakları 
mahfuz ve gazetemize aittir. kildedw. -~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~==~~~-K'a pısmdaki koca kiı'l.idin hiç fay -

: 

elası yoktur. 
İçerisini yabani otlar büruyen bu 

~-~!lll!"l!l!r=~!!!!!ll!ll!!ll!ll!!!!!9'1 şüheda medfeni bakırnsızllik yüzünden 
1 6 3 1 dümdüz ol.muş. başlarındaki yimıi 

ABONE FIATLARJ Lüleburgaz belediyesi kömüre 1 Olumla neticelaıan bir kaza f 
narh koydu Biga (Hwımı!) - ç..ı köyünden 2• 

Lüleburaa.z: (Hususi) - Kı,ın ıel- yıaş.larmda Almıet oilu Mehmet, e -
m~ini hraat eayuak kömürcüler kö- niŞt.esi• Niy:ufi. i1a biır1*tit po.rsuk avı -5eıe Ay Ay Ay 

santimlik işaretler de olmasa yerleri 

TÜRKİYB 
YONANİSTAN 

ECNEBİ 

Kr. L. Kr. ICr. 
ı--ı---.--ı tkaybolınak derecesine gelmiştir. 

1400 750 400 150 
mür fiyatlal'.mı yiiheltmitlerdiT. Fa- nalı e~ekiş, ~,_~~~~~r~= 
'--"- ı__l d" "h '.L~ • lm ,_ · · yauu;ıu ~- uu.ı.au pıoı.~~ 

2940 12'.?0 710 '270 
27~ 1fot 800 300 

Abone bedeli peşindir_ Adres 
değiştirmek 25 ku~tur. 

G~n eurak geri veri.ima. 
llar.lcırdan meı'uliyet alınma~ 

ı ı 

Aat uc c ıye ı tUU1ra manı o aa. ıçın rm ~rim tıkamıjl:ı . 

Klf parti kongresi kömürün ~.ilo~~ 3 kurut narli le.o~- Fakat avdet1ıe; hlr rderedeın ~erken 
K (H ") P . 1, • muştur. Komurculcr bunu protesto ı- ayaiı kaya-nıık düş:nüş w bu sınLda o-
aş ususı - artı x.ongreaı . ik" .. k.. .. 1 d 

la k. .d h , . . . 1 çın ı aun omur satmarnıt ana a m.urı;undaki dolma tü!ek bir tap çar _ 
top nara ı are ey eh seçunı yapııw be . . - k 1 

b k l v k" bel eli Iedıyenın yaptıgı anunt muame e pamk patla.mıt olduğu.ıldan çDn kur-
mış ve Cif an ıgına es ı e ye re- .1 h .. . d b 1 ·· - ·· · ı...-4. edip b' . . Ali R "imi . B d ı e nar uzcrın en satışa mcc ur o - şun gogsune llS&ue~ ıçarmlıı ve-
ısı ıza seçı ştır. un a.n son- l d f tın seb b" t ;....,~ 

1 k 
. mu-ş ar ır. a a e 1ıye vernı..,-.... 

ra yapı aca ışler .kararlaştırılmt?hr. ·-·: ......... ---:-"~----·-·-.-. --

' cc~rap için mektuplara 1 o kuruşluk 
Pul ilavesi lazımdır. 

vil. p · Ba ,_ __ K p . L: yet.ioe ~n:~ 2.SOO metre irtifaıı:ı -
d.yet artı ŞKEıl aş arb ıwna- Licede tarihl eserler ..1-~F: A ... ::ııal'mLI ~ , __ ,__ -

1 w L:ıa· . . Uöll.lo.4 ~ ~ Y~~ Alll.':Jcu.u- o 
sının y.apı .. acagını cu ırmıştı:. . Lice (H.usus.t) - Lice doğu illeri - yu'Jmak suretiiıe vücada get.iırilniş bü-

-----
Posta kutusu: 741 İstanbul 
Telgr.af : Son Posta 
Telefon : 2.0203 

OSMANU BANKASI 
TORK ANONlll ŞİRKETİ 

TESis T&RIBt : ıeu 

Btrm&yul; ....... İndis ıır.-ı 

Türkiyenin bap?ca fe.h.irlerile 
Paris, Mar:silya, Nıs, Londra ~ 
Mançester de, Mısır, Kıbrıs, tra'k. 
İran, Filistin ve Yuna:nistan'da 
Şubeleri, Yugoslavya, RomanY3 ; 

Suriye ve Yunanistanda Filyallert 
vardır. 

Her turlu banka muameleleri 
yapar. 

Son gunlerde havalar şıddetli eo· nin en gü;rel kasabalarından birjdir. yük mağaralar vardır. Bu mağaraların 
ğum~ ve devamlı yağmurlaT yağmı"9 Pek esld bir tacrihi olan bu kasaba kapılarında o dewlerimı taodariarınm 
hr. Mezruata zarar veren yabani do- '11ürltler tarafındaın k'lııru1mnş, bir çok resimleri vardır. Tarihl bakundan Li

' muzların imhası için mücadeleye baş- Türk kab'filelerilniın eserlm ile süslen - ce tetkika dleier vaziyette bulUrımak-

'-------------.......1 lanmıştır. rniş ve zengin biır .tarih hazinesi vaZi - tadır. ~-----------..,.. 
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Konuşma: 

. Tenkidin saltanatı 
Sakal tehlikesi lzmirden sonra 
lstan bul kadınlarını da korkuttu 

Yazan: Nurullah Ataç 
Narallala Ataç ruz. Garetelerimizde, mecmualarımız-

Muharrirlerimizin çıofu münekkidjn da, Mrçok Avrupa mubarırirleri hak • 
büıyük bir kıymeti olmad.ığı.m, soh - kında yazı1ar görürsünüz: Nobel mil • 
betlerlnde de, yazılarında da ıöy'!er kafatını kazanan falan şair, son kitatil 
dururlar. Haklı olduklan. da inklr e- bilm€-m kaç yiiz bin satılmış ol~n ft • 
diı~ nbette ki münek'kid, kıymet lAn romancı, eserleri rağbet görme • 
w ehemmiyet sırasında, ıan'atklrdan mekle beraber zamanımızın büyQ 
sonra ~Ur. zaten vazifesi, san'at ese- ka!aların~an sayıbası lazun gelen bd 
rinin meziyet ve kusurla.nrn hususi _ şaır, şu filDsof, v. s. Bu yazıluı oku • 
~tlerlni göstermek wya _ belki en yanlıar, Tüttık muhaırlrlerini, her biıl 
yillC6ek şeklinde • csan'aUeşnrek• isti- b~r .k?ç cli1l bilir, gece gündüz okur1l 
yen birtakım fikirler yazmak değil bilgisı gayet geniş :fa:ısaıtlar sanır. Halı-\ 
midir? M~kid, iSter anlatıcı ister bulki bahsettiğimiz büyük şairler, ro • 

Bapamın birinci 6ünü tehrimizde büyült bir toplanh yaptılar. Rei• Ne:r.ihe MııhiJJinJi. Bir ço 
. . . ~ 

hatipler •Ö~ aöylediler. Nihayet aakaldan korunmanın en iyi Çaruini Bedia Ferdi balJa 

'------------------------------------------
t:nnirtle bazı kadınların sakallan 

çıktığı haberini duyan İstanbul ka -
dınlarında bir tela~r uyanmıştı. 

- Acaba bizim de sakalımız çıka -
:ak mı? 

Bu korkuyla İstanbulun ta -
nmmış bir çok kadınları bayramın b!
rinci günü bir toplantı yaptılar. Bu 
toplantıya yafüız kadınlar iştirak ede
biliyorlardı. Kadın o.lmıyan bir tek 
kişi vardı .. O da eski haremağaların -
dan Nadir Ağa.. Teşrifatçılığı Nadir 
Ağa yapıyordu. Toplantıya muharrı -
rimiz İmset te kadın kıyafetile iştirak 
e1miş ve şüpheyi celbetmeden bir kö
feden bütün müza'kereler.i dinlemişti. 

* Saat üçtü, Nadir Ağanın ince sesi 
duyuldu: 

- Ayu bayanlar, boyle içtima mı o
tf1T. Bir parça sosun.. 

Nadir Ağanın hakkı vardı. Her ka -
ladan bir ses çıkıyordu. 

Saat üç buçukta salon tnmamile 
dolmuştu. Nezihe Muhiddin kürsiye 
çıktı. 

- Bayan he~irelerıim. 
Salonda bir mırıltı duyuldu. Ekseri

yet gayri memnundu. Hat'ta Şehir ti
yatrosundan Feriha kendini tutama -
dı. 

- Affedersiniz bayan, bayan hem
prelerim diye<.-eğinize, bayan kızlarım 
deseniz.. 

Halide Edip - Ha bayan hemşire
lerim, ha bayan kızlarım demiş ne çı
kar. 

Feriha - Si'~ bayan hemşire olur -
11Unuz amma, yani ben kendi yaşım -
dakilerini dü.şü~r~ söyledim. 

Bedia Ferdi - Af erin Feriha, sen 
hepimim müdafaa ediyorsun .. 

Eftalya - Hakkın var hemşlre, Ne
me Muhiddin bize hemşirelerim de
mdtıte haksızdır, az kaldı, valide1erim 
diyecekti. 
• 

Şaz'iye Hüseyin Kemal - Amen 
Efem Bayen Eftelye de kendiJ.erıni biz 
'kulleri gibi ,genç mi addediyorler? 

Nezihe Muhiddin - Doğrusu hem
fireler. Size gücendim, en mühim bir 
rneseleyi konuşacağımiz zamanda 
böyle ehemmiyetsiz şeylerden müna -
kaşa çıkarmanızın manası var mı? 

Halide Nusret - Sen o çoluk ço
cuklara kulak verme .. 

Şevkiye - Sozuk ha, kim sozuk, 
Feriha sozuk, ama ne sozuk o.. Sok 
ufak bebek, güleseyirn ben bu ışe .. 
Varsa bir bebek o iste ben, küçük be
bek. 

y az•n : IMSET 

derman bulamazrnış. zar, ben oynarım. . .Sakallı Kadın:. se-
Nezihe Muhiddin - Bayanlar, di - nenin en büyük muvaffakıyeıi, yaşa

yeceğim şu. İzmir kadınlarında bir ,sın Sakallı Kadın.. 
hastalık görülmü.ş. Kadınların sakal .. Z.Ozo - (El çırpar). Yasasın, yasa -
hırı çıkıyormuş. Bu hastalık sari imiş .. .sın! 
Maazallah şu Adalardenizini hop di - Neyyire - Siz de beğendiniz değil 
ye a.şıverip bizim çenelerirniu yapı - ıni bayan Zozo? 
ş~~~ halimiz nfoe oiu_r?_. İşte bunu gö - Zozo - Beğendi ben, neyi .. Ben bi-
r~p kurtuluş çaresını bulalım. ,'liyor, bir tek Türkze yasasın, dedi sen 

1 .. ter' · Is 1 kı t " ' k mancılar, filoooflar l:ılattında büt.iıa 
)'Q gos 1cı o un, ası yme ın en- "·- b •-- L.-.....,. A•-
d . ı d d"' • ·1 tıahl"l ed"l malumatımız, irtaıum .ııı~ıı&çe gaz~ 

ı yazı arın a ~gı, ı ı en ve-
1 

--a..ı.:.ı 
1 do• be,_, ·ıı....- , t . d vıeya rrreomuıa arın tt:ıJ:l\.W. yazı ann .-ya gınası !\.:lem 'Çili ıa.n a eserın e T:>..ı • ced'd 

1
,_ 

ld .. h...... bil' B ·ı•- tm . "h dan alınmıştır. ı:.ıuebıyatı ı ec ~r, o "'6 ...... u ır. unu ı i:lılı e esme ı - . 
. • , . ı.Fransız şaır ve romancılarını tanıta • 
tıyaç yoktur: ortaya öır san at eserı w ..JI: :c\-:1 F et'nin b"rka""I 
k d , "nd h . cagız u.ı)"e ~ e agu ve ı • 
oyımayıp a sa.n at eserı e angı .. 4-1-"d" ..... 1 1 · · ~.-...:; -. 

· ,~1 • b 11..___ 1 :. ld".. mune~.ın ln mii:Aa e ermı ı.cı\..-ume v ... -
rnezı_,.ç ... erın Un.u1111.öSı ı..azım ge ıgı- h··ı.:.- ed ıı...rdi ~..:ıı...- akil .... · ı ......... ~ ~- 1km k d" . . . . ya :U=a erıço • UUUiiU sonr Ç4ol 

ru an awuaga A3 ası, en ısını o ışı d b '1!..J. d ...lı•H D 1····n-
kt : . ,~.- ·t· f e u yoLua evam 1;;11ı..uer. 06~~ .. yapma an acı.z OJJ..ıugunu l: :ı:ra et - b=-=- 1 . . onl -•..:-..:ı-- d kola ,, 

· d elk · B"ttabi , b k .l.Llllu şınuz aru1.1U1JUa1 e y,. mesı em ·tır. t meseıe u a- ndanbe 1 Fra 'da h 
dar basit değildir, çünkü tenkidin de 

0 zanınl ğaldır hemnsade haftıema]_,_ rnıeced ,.. 
b . , ld w 'ddi _.nıı...bil· F mua ar ço , ın e "1111 
ır sa.n at o ugu ı a eu:ı \: ır. a - u: t ga ~..:ı-..ı "cad .-.1:11..ı· B d 

k t bun ,,_bul tm k, . .. ı_ı.· uıya zıe~ ·en. ı ~ıuı.. un art 
a u ır..11 e e yam muneAAı- ı.. .. s.'k d b. ı...giil' -.. .. 

d b• 1 tkArdır di n.. t ~ a a ıraz l'U 12'.De, 8J&uanca ~ a ır san a a ye 'Alyrne ver- .. • dl~-
~ı- d . , . _a.·..ı..ı •• ogren CK. 
m~ e yıne sanatın, ta~ıın.ıen us - B·....:ı~ .ı.-..ı..:..ı:- b lda L:- lt 1 

··nı... .. .. ·t· f .... ~ ı~ ı-=~ u yo uu sa ana 
tu ugunu ı ıra etınt'll\:~ .) •· · • t .ıı. ~..+--ıı;;.; ...... ~ A 

surmesı, yam ammaA ..,~•.uuZ v. 
MuharriI'lleı'imizin çoğu bunu söy - rupa edebiyatmı ası1 eserlerden dejll 

ler ama, aksine kani ;im.iş gilbi hare - de, müneli.idletin yamlaırmdan öğ ,. 
ket ederler. Bizim edebiyat a1emimiz- renmeğe kallkınamız, elden alli'ığımıtı 
de en çok yerllen şey nedir? sualine bilgi ile malfunat satmamız, ~k kötü• 
c'l'ell!kid» di)"e cevab ~ileceğimi2 Iük ediyor. Bu hal biıJde hakiki tecesı. 
gibi: cEn çok tapıJan şey nedir?» diye süsün uyanmadığını g&:terir. Halbuki 
soran~ra da yine tenkidi gösterebi- edebiyatın biır kıymeti varsa o kıymet 
liıiz. Öyle sanıyorum iki hiç bir menı- şiirlerde, romanlardadır, o §iirlerdeırı 
le'ketin müne~rleri ~ya öyleyiz di - bahseden tenkid yazılannda de~ 
yen adamları, tenkide bizim muhar - Tenlltıd yazısı olsa olsa bir eser hak .. 
rirleriıniz kadar iiiba.r etmemişlerd:r. kında malfımat verir; insan hakklnd& 

Biz, bir muharririn eserini değil, o- mal'lımat veren., bizi ~ zen .ıı 
nun h*-kmda yazılan tenkidleıri oku - ginleştiren ancak eserin kendisidir. 

Iffet Halim - Biz kadın1ar, biraz ,Y8Sasın, ben, dedi yasasın.. Yasasın .. 
da erkekler gibi çalı.şmıya alıştık. He· Nezihe Muhiddin _ Rica ederim 
~~z~e~~l~~W~bl~~ızç~ ~~nlarb~z~~m~~clun,te~- ~=======-~==~===============--
sa .~e zararı oıur?.. .~ büyüktür, kendimizi korumalıyız.. Sovyet Rusy~da Muallimler 

Oyle değil mi Meliha Avni, sen söy- , Cahit Uçuk - Kapıları açın kaça- 19 yılda 67,286 Y d d 
le.. )ım, durmıyalım tehlike varmış.. ar ı m san ığı 

Meliha A \'ni - Ben pek o fikirde Nezihe Muhiddin _ Öyle tehlike 
değilim.. değil, sakal tehlikesi, bu tehlike çok kütüphane açıldı Kongresi 

Cahlde (Şehir tiyatrosundan) korkunç. Tas ajansının verdiği malumata gö- lstanbul muaTiimleri yardım sandı• 
Ben de sakaldan pek korkmam, saka- . Suat Derviş - Söz istiyorum. re Sovyet inıkılabındanberi geçen on ğı senelik kongresini Kanunusaninbl 
lun çıksın da sözü.mü dinleteyim fe - , Ne2lihe Muhiddin - Söz Suat Der - d k ı · · d •-·· ·· ha l :1_d 2 nc·ı gu""nu·· sa-.. 14 de Ünı',·er•ı"te '-o,.. 
na mı? ,vişindir. o uz yı ıçın e IKUtup ne er mıK arı -. .. .., • .-

mühim surette artmıştır. ferans salonunda yapacaklar. Kongreıı 
__ Suat Derviş - Amma bayan iyi dil- , Suat Derviş - Bence bu tabiatin bir ye 1600 muallim iştirak edecektir. Geıo 

şun, sakalı ele vermekte, hsapta var. ,cilvesidir. 1914 yılında Çarlar Rusyaıında 
] 'lf'27 k h h lb k. lemiyecek olan azalar da reylerini ar· M_ uazze-l Tahsin. - Hesap .. Ne fena , Efta ı ... a _ Tabiat ta insanlar gibi ,('.. , ütüp ane mevcuttu; a u ı 

k 1 b FJd "':! h d iJc l 1 b" · · kadaşlarile göndereceklerdir. e une . u.. ebıya.t demek dururken ,cil~ yapmasını bilir mi? un an i yı önce yapı an ır ıstatıs-
hesap dıyenlere şqarım. Şi'ir ve he - S t B'll .... _ .. 

1 
b'l' ı.· t- tik, yalnız köylerdeki kütüphaneler Bu, kongrede sandığın yalnız öle,._ 

Ş.. k' ~-- kı • ua - ı r, J.mın oy e 1 ır ~ı .. "tte muallimlerin ailerine değil, hasta mu• sap.. ıır san ı 'AlV.ır . vır saçlı bir be- ,meyd.ında ben, cKadmlar eııkekleşi _ mikdarının 25257'ye baliğ olduğunu 
bek, hesap, o s~~ki bır umaCL. Umacı- yor» diye bir konferans verdim, ta _ göstermiştir. 1936 yılı hidayetinde a1limlere de muavenette bulunulmasa 
nın adını bebegın yanında anmayın bı'at ben ' t k . _.._ek . . k d 1 S l b' ı·~. d k"" .. h tek.lif edilecek ve sandiğın yardım sa-
k -"- . , ı e zıp c:"w.u 1çın, a ın ara ovyet er ır ıgın e mevcut utup a-
OrAıCtr... Portakal bahçelerinde dola- ~ 1 tak k k dı.nl ricekl t.i d" d f h 'La] d Lh hasının genişletilm~ine çalışılaca1ctır4 §an narı·n bı"r genç '-·- d';.,·· .. k 1 ~ ·a ara a an e eş r ı. nelerin ade i a rıs; ar a, sov& oz -

A.U ·"""junun, a - . . . • 
binde binbir hicranın bü·..:~t. y-· · ~a- , Nezihe Muhiddın - Patılıyacagım, larda ve endüstri köylerinde bulunan· 

:1...... ..~ını ol AU-·'L · · ı.:.#. b akı .... , 6 '>86 A şıyor_ , uı nzası ıçın .ua.u ır p ~unun IAlr lar hariç, 7.- 'ya varmıştır. yrıca Bir sarhoş bir garsonu vurdu 
Bed. F rd' A ''-l d 

1 
,çaresini düşünelim. Ah, Kadınlar Bir-

ıa e ı - .n.u a ım, •n adım, liw" 1~- , __ ..l. ben 
Otellod b" ahn . gı eüUı mevcut OJIMl)''\.U, ve onun 

an ır s e.. . . Is yd ç · :ı..-da buk 
,.eısı o a ım. areyı o JUl r ça 

Cahide - Evet, evet, Hamletten! b ı rd k" 
1 u u unı ı .. 

Bedia - Niye Harnletteıı oluyor - Latife Bekir_ Ne yapardın? 
muş, Otell'odan işte... Nezihe Muhiddin - Bir teY yap -
. ~ahide - Ben .de senin kadar bi - ,ma:zxiım. Sark.al Kadınlar Birliğinin 

Sovyetler birliğinde bugün, ıgün geç- Fatihte Neslişah Sultan mahalleaiJı,. 
tikçe mikdarı artan, ıeyyar kütüpha- deki Hayrinin kahvesine gelen Kut • 
neler de vardır. göz Niyazi cebindeki rakı şişesini çı • 

Sovyetler birliiindcki kütüphane_.. kararak içmiye haşlamış, garson Beldi 
lerin bir kısmı, hakikaten dünya kül- k:hvede rakı içmenin yasa'k. olduğum.ı 
türü bakımından birer hazinedir. Ere- söylemişse de dinletememiştir. Ni}"ld 

lırım. Hamlıet~n ışte.. ,kol"kuslllldan hiç bir kadının çenesine 
Nezihe Muhiddin - Ne söylüyor, Şaziye - Ne Otellodan, ne de Ham-

1
musallat olmazıdı.. 

hu kara kız, susturun.. letten, Lüki.is Hayattan.. , Aliye Esat - Güleyim bari. 

k .... h 'nd- '-" ı_rt· l d bir aralık fazla sarhoş olmuş ve etrafi van utup aneaı eıKı • ap arın a e- h . . N" 
d. b" ·ı ktcd" H k , ra atsız etmıye başlamı~tır. Bckır, ı• 

ı ır mı yonu geçme ır. ar ov - . . . . 

Nadir Ağa - Ayu kara kız sen sus! Nezihe Muhidtlin _ Susun canım, Nezihe Muhiddin - Gülersiniz şim-
Safiye - Bana mı söylü)'Qrsunuz ,şu işi konuşalım maazallah hepimiz ,di. Gülersiniz amma sakalınız çık.tığı 

ağa efendi? ~akallanırsak halimiz nice olur? ,ı.aman ağlıyacaksımz.. 
Nezihe Muhiddin - Şimdi çatlıya- Nad' Agwa Afi d r ·nı· b Safiye - Durun durun, aklıma eski 

ır - a e sı z ayan · 
cağım,_ susun da şu de~imi anTatayım. 'abla... ,bir şarkı geldi, onu bundan sonra şöy-

Naşıt trubund~n Hal.ide. - Ah, ah Nezihe Muhiddin _ Sadece bayan ,le söyliyeceğim. 
canım .. Dert dedın de derdım depreş - d · bl ı·· .....4. cHaniyada benim elli dirhem kes _ ;; ·· l ·· 1 De . . .. eYJn, a aya uzum yvA. 
~ soy e soy e.. rdını soylem.iyen Nadir Ağa - Paki oyleyse, sadece tanem• 

- Vurdum, dediğin bıldırcının il
lerinde 25 kul'U§, diye bir etiket 
\'ar .. 
- Olabilir, havada u~an bıldırcın
lara da belki bir narh koyan var
dır. 

,bayan, yani biz de sakalJanacak rnı - ""cSa.kallımdan başkasını istemem.• 
yız? , cSaıkallım yürü ... • 

Safiye - Şimdi ~ kala kala senin , Nezihe Muhiddin - Konuşmayı ke
sakalına kaldı ha ... Ha sahi benim sa- ,sin bayanlar. 
lkalım çıkarsa ben Leyla şarkısını sa- Feriha Tevfik - K~ ne olacak? 
kallı söyl-ersem daha mı az sükse ya- N-eı.i.he Muhiddin - Şimdi .sakaldan 
parım. ,korunmak çaresine bakalım.. 

Halide - Allahınızı severseniz beni Bedia Ferdi - Ben buldum. 
dinleyin canlarım, ciğerlerim. Ben bir N 'h Muh"ddin Ha ysaı: 
t ih:t M .. h" d . Gü" ı ezı e ı - -wıyasın .. 
ar e usa ıpza enm., • 1 ve Gö- n-..ı:_ F rd' Sak ı ık 
··ı ·· ·· ~ e ı - a llD.lZ ç a~a ,nu » unu oynuyordwn. Orada sakal . 

.takmıştım. Hani şöyle tostoparlak, bir ,beHrberebirdegıder, tırBeaş oluru~. 
,sakal; bana ne yakışmıştı? Ne yakış _ ep n - rbere gıder - tıraş o 
mış'tı ?.. )uruz .. 
' Ah ·· 1 h , Nezihe Muhiddin - Hay aklınla ya-

o gun er a . .. 1 • B k b b d;\.,..., fa e mı.. a en unu ""l .. neme~-

Ncyyirenir - Demindenberi düşü - tim. Artık iş halledildi. Müzakere de 
,nüyorum, «Sakallı Kadın:. çok güzel ,bit'ti. 
bir piyes adı olur. Piyesi Muhsin ya - --· İM SET 

yazıyı kahveden çıkarmak ıstemıf, bu 
daki Koro1enko kütüphanesi bugün 1 .. · N" · B k' · ki L __ nun uzerıne ıyazı e ırı pıça a ıu• 
milyon 230 hin kitabı ihtiva eylemek- nından ağu surette yaralamıştır. Gar .. 
tedir. Halen Moskovada İnfa edilmek- son ifade veremiyecek bir halde Cu .. 
te olan <elenin)> kütüphanesi iae on raba hastanesine kaldırılmıştır, Kuş • 
bir milyon k.itap iatiap eyliyeceltir. .göz Niyazi bir müddet sonra polisler 

c:-~. tl b" ı·v· d L•t · l tarafından yakalanmıftır. ..,.,,, 7 e er ır ıgın e .ıu ap, yenı o a-
rak mliyonlarca okuyucu bulmuttur. 
Kitapların gittikçe artmakta olan tabı 

adedi, bu keyfiyeti parlak surette nbat 
eyılemektedir. 1!)J7 yıhndan l 935 yı

lına kadar 75 lisanda Lenin'in 2389 
kitabı buılmıf ve bunların umumi ti
rajı 84 milyonu bulınuftur. Stalin'.in 

kitapları da milyonlarca nuıha olarak 
satılmaktadır. Pu,kin 'in eeerleirnin in

kılap yıllarındaki tabı adedi, 1 1 milyo
n u gcçmİftir. T olatoy'un caerleri, 11 

Esnafın kontrolü 
Belediyece, ,ehir esnafının daha .. 

kı bir mürakabe altına alınmasına k.. 
rar verilmi~tir. Bu suretle, gıda madd4 
}erinin hiylesiz bir tekilde imali ve ...
tı~ı temin olunacaktır. 

Halkevi 
Kır koşusu 

miiyon nusha olarak beıılmıftır. Diğer Beyoğlu Halkevinden: Evimizin yJi. 
Rus ve yabancı eserlerin tabıları da bu- lık kır koşusu 20/ 12/936 pazar giınl 

·· cd' So J b" liw. d saat 9,30 da. hava yağışlı dahi ollıtl 
na gor ır. vyet er ır gın e ayrıca ş· 1. t de d b 1 A""-

k ed h
. .. . . ı.ş ı rarnvay posun an aş ıyac_. 

çocu e ıyatına da buyük bır ehem- tır. 

~~yet verilmektedir. Bu yı~ 40 milyon .· 3000 ve 5000 metre üzerine terıiP. 
nüsha olarak 480 çocuk kıtabı basıl - ~en bu koşulara bütün mekt~p w 
mıftır. klüpler iştirak edebilir. 
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illi iki celse devam 
eden bir dava 

Hüdaverdi motörünü batıran, 3 kişiyi öldürerek denize 
atan iki suçlu dokuzar yıl hapis yatacaklar 

izmır ı 7 (Hususi) - Ağırceza mah- se ve onar yıl umumi hizmetlerden 
kemesi, bun<lan alltı yııl önce işlenen mahrumiyetlerine mahkfun etmiştir. 
bir cinayet davası hakkında'l-..-i. kararı
nı , elli ikinci celsede verdi. 

Ctnayet hadisesi, Hüdaverdi motö -
ründe geçmişti. Bergamamn tanınmış 
tacirlerinden Cemal ve Halil, mal 
ruklemek üzere Hüdaverdi motörünü 
isticar etmislordi. Motördıe bu iki 
tüccardan ~a Osman kaptan, Re -
cep kaptan ve Çipinoz Ahmet te var -
Öı. Bergamalı tüccarların yanlarında 
külliyetli miktarda para bulunuyordu. 
Bµ para ile yakın Yunan adal'armdan 
~1al alacaklardı. 

Muşamba hırsızı 

sarhoş 

SON POS"f.A 

Her gün 
Milletler Cemiyetinin 
Sancak meselesindeki 
Kararı 

- Yazan: Muhittin Birgen 

(Baş tarafı 2 inci sayfada) 

memizi istıemek tarzında bir temayill 
göstermiştir. Müzakere esnasında Ro
manya ve İngrntere delegel~riniıı söy
ledikleri sözler de bu temayülden mül
hem görünüyor. Şu hald~, önümüz -
deki bir ay zarfında Türık'iye tl~ Fran
sa gene başbaşa kalmış bulunacaklar 
ve konuşmakta devam edecekler, de -
me!ktir. 

Bizim, ne mukavele ve hukuka mu
gayir, ne MiTieUer Cemiyetinin bizzat 

Birinkanun 18 

1 Sekizinci Edvar.d, 
Londradan Viyanaya 

Nasıl gitti? 

Motör İzmirden hareket etmiş, ha
' '.a kararmış, gece olmuştu. Suçlular 
evvela motörün kaptanı Recebi öldür
müş er, sonra da tüccarların ellerjni 
kollarını bağl'ayıp Direr çuvala koya
ra'k denire atmışlardır. 

Thinci sufü ceza mahkemesinde sar koyduğu prensipler bari.ci.nıde, ne de 
hoşluk ve hırsızlıktan suçlu Sadettin Fransız medeniyetintn seınellerdenberi 
isminde bir adamın duruşması yapıl- neşr ve müdafaa ettiğl esas fikirlere 
mıştır. Davacı Heybeliadada oturan uymıyaın bir şey istediğimiz yoktur. 
Kemal adında bir adamdır. Kısaboylu, Diyoruz 'ki, el'imizdek:iı mukavelenin 
yırtık elbiseli ve pepeme bir adam o- ahkamı yerine gelmelidir. İstiyoruz ki 
lan suçlu Sadettiın hakim Salahattinin Suriye, Suriyenin olsun ve Türk te, 
suallerine güçlükle verdiği cevapiarda Türk kalsın. Ve hiç bir mil'-
36 yaşında okluğunu, Şehreminin Atik ıet ve hiç bir milliyet bir di
Ali Paşa camimin avlusundaki klü- ğerinin tesiri ve hakimiyeti altında 
öede yattığım, hamallık ettiğini söyle- yaşamasın. ATZU ecli.yoruz ki müstakil 
miş, evvelce lde hırsızlıktan mahkümi Suriye devleti ile Tiliıkiye aırasında fü-
yeti olduğu anlaşılmıştır. Davacı Ke- ·ı".'11 •• la pah']!,,. .. k h Ö tı auar ve mu.nama r ya 1 ~e er Barones jen Roçild Baron ujen Roçild 
mal de şikayetini şöyle anlatmıştır: nevi püırüz ortadan kalkısı.n ... Herke -

Katmer, bir gün bu cinayetlerinin 
meydana çı:kacağmı hesaplıyaırak bir 
h ileye baş vurmuşlar, Yunan adaları 
~ akınında motörü batırmışlar, kendi -
lerJ de istimdat ederek bu adalara il -
tka etmişlerdir. 

- Dün akşam Beyazıt kahvesinde sin de istiyebHeoeği şey bunclan ibaret [Baş tarafı 9 uzuncu sayfada) J sahipleri, Baron ve Barones Öjen Ro 
oturuyordum. Muşambamı yanımdaki olmak lazım gelmez miı? ak ak çi.lddi.r. Baronun kardeşi, büyük banka 
masanın üstüne koymuştum. Kahv~ - di ı.o ,sunun ~nzesfeld şat.osuna Y laşm - cı ailenin Viyanadaki mümessilidir . .13a 

Eğer Fransız P masisi, muhafa - ta oldugunu anlatıyordu. . 
den kalkacağım sırada rnuşambamın zakar bürokrasilerin tarihi çalışma u- · . rones Roçıld, gençliğinde güzellği ı le 
koyduğum yerde olmadığını gördüm. h lın k · Aıradan çok geçmedı. Şatonun muaz- meşhur olan Fladelfiyalı Mis Kalerin 
Beyazıt karakoluna haber verdim. Tek sulü olan ma ut cına cı escrı> usu- 'zam demir kapısı meşalelerin saçtığı .ı-

ıu.·_nden k.endisini kurtar.arak açık gö - ·~ıkların yardımiyle ardına kadar açıl- ,Volftür. Barones Roçild, eskiden Kont 
Arndan bir yıl geçince Osman kap -

tan İzınire gelmiş, bu cinayetin unu -
lulkluğunu zannetmiştir. Bu sıi'ada za
bıta bir tesadüfün sevtkile bu cinayete 
muttali olmuş, Osman kaptan bu su -
retle te\ kif edilmiştir. 

rar kahveye döndüm. 20 dakika son- ld :.-l Fr " r. u.p ıkes .. t .. ırme yo an.. gıue.r ve ... ans .. a 'dı. ,Şönıborn ile evliy'Cii. Bundan on sene ev 
ra bir polis ,gelerek beni ıkarako!U davet Tütk 
Karakola gelince muşambamın orada 1~~n k~çuk, faka~ . .. milletı ıçın bu- 4 tane miğferli ve süngülü jandarma vel, rı.z.ai tarafeyn ile kocasından ayn 

··ro. yuk bı~ meseteyı kakunden halletmek l" d rd Ve uzun siyah otomobil .larak, Baron Roçild ile evlendi. olduğunu go Ü1n. Sadettin de orada .. h _,,_ ek · t . ,se am u u. • 
b uzere aı~ete geçm 15 erse, yem b kap dan süzüldü """'ti. Barones balık etinde bir esmer güze 

idi. Muşam ayı onun elinde yakalamış içtimaa kadar her şey ilki minde halle- ' u 1 
• . . b-l" • 

l 6 .... s t bırı yedı daki!ka geçı'l.""'rdu lldir. Ve bu gu·· n Avusturyanın en iyl ar d'l" M'1~etı Cem·-..m-.· de d"' aa on ·1" • · ı ır Ye ıu er ıJ ...... 1 unya- · - . . . ·.~,...., ,_ d l d b" ·a· Koc 
1 

9 32 yılında ağırceza mahkemesi Os-
Suçlu bunu inkar etmiş: il 1C d _....:-..J b h . Mehtapsız soguk bır gece ıdı. Ardına gı.r "'.ıen ll'i.a ın arın an ırı ır. ası 

nın şu ga eııı evıı'uu..ıe u e emmı - . . .. 'b' d .. th · b · lf t · - Ben sarhoştum. Beyazıtta içfün. t . 1 .. .i.nde rulm kt kadar açılan demır kapı ınsanı urper- gı ı o a mu ış ır go , enıs ve av 
man kaptam idama mahkum etmiştir. 
Temyiz ınah'kemesi, Çipinoz Ahmedin 
ortaya çıkmaması ve failli gayri muay
yen olduğu için kararı bozmuş, bu de
h Osman kaptan beraet kararı :ılmış
hr. 

Şehreminine gidiyordum. Polis beni ~e ~ızl meseb e 
1 
ure~ yo a an ten brr gıcırtıı ile tekrar kapandı. Vind .mera•klısıdır. 

Lfı.lelide yakaladL Üzerimde muşamba u u muş u unur. M h. . . . sor Dükü Edvard, yolculuğunun son Baron Roçild de uzun boylu, yakışık 
yoktu. -· , • m•~ •• , ··-----··~, ı~tın Bırgen merhalesine varmış ve yeni bir haya- ,lı bir adamdır. 

Şahit polis Mustafa şunları söyledi: Bayram günlerindeki cUrmtl tın eşiğinden atlamış bulunuyordu. ' Baron Roçildin karısı senenin yedi 
_ Lfilelide nokta bekliyordürn. . Viyanadan bu şatoya kadar ola:1 ge- ayını Pariste, Londrada, Amerikada ve 

Tramvaydan sarhoş olarak biletçinin meşhut Vak'alarl ,çit yQlunda jandarmalar yer alınıştı. yahut ta Rivierada geçi'rirler. Awstuı-
Uzun müddet ortaya çıkmıyan Çipi- yardımiyle bir adam indi. Elindeıki mu Bayramın birinci ve ilkinci günlerin- ,Bi~~ son bir millik ~esa~ede miğ- yaya da sonba.harlar~ dö~::ıer. 

noz Ahınet te 934 ytlmda İzmire gel - şambayı biT çocuğa gösterdi. Ben yan de İstanbul Adliyesinde nöbetçi mah- f~rlı .Ja.ndarmalardan çelı1k bır hat çe- Sabık Kral ıle velıahtlıgı ~nında 
miş ve zabıtaca evinde yakalanmıştır. !arına yaklaştım. Kıyafetinden şüphe- kerneler ve nöbetçi Müddeiumumisi fa kılmıştı. .Lo~rada akra~alarından Philıp Sns· 
Bunun üzerine davaya yeniden baş - lendim. cBu muşamba kimin?> dıye aliyette bulunmuşlardır. Bayramın ilk Saat tam gece yarısı idi. Enzesfeld soon un vasıtasılıe tanışmışlardır. 
lanmış, fakat aradan g€Çen yıllar için- sordum. cBeyliktir, benim değil• dedi. iki günü zarfında 30 a yakm cürmü şatosunun alt katındaki ışıklar birer 
de bir çok ipuçları kendiliğinden kay- Büsbütün şüphelendim, karakola ge - meşhut vakası görülmüştür. Bunların )fü-er söndü. Yalnız ikinci katta tek bir 
bolmuş"tıttr. Bu suretlle suçlular daimi/ tirdim. Karakolda komiser: cİyi ki ge- 14 tanesi sarhoşluk ve re7..alet çıka:- )Şı'k kaldı. Bu ışık, sabık Kral Edvardın 
surette davanın geç görülmesine ça _ tirdin, muşambanın sahibi bi.raz evvcl mak, 6 tanesi haG<aret, 4 ü hırsızlık, 2 uyumayıa hazırlandığı odadan akseden 
lı~mışlardır. Bundan belki de bir isti- bize gelmişti. Beyazıt kahvesinde otu si t'ehdit, 2 han~ye taarruz, 2 si zabı- ıştktı. 

Çarşamba çocuk parkı 
Çarşambada yapılacak çoculc bah ~· 

çesine ait istimlak işi ilerlemektedir. 
Bahçe sahası dahilinde bulunan cm • 
lakin belediyece satın alınmalarına 
müteallik muamele bittikten eonra.. 
burası bir meydan haline getirilecek 
ve Avrupadaki emsaline kıyaacn de 
çocukların oynamasına mahsuı ilet • 
lerle kumlu ıbir park şek'line ifrağ celi· 
lecektir. 

,fade ümit ediy-orJardı. ruyor. Git çağır dedi. Gidip Kemali ça faya hakaret suçlarıdır. Suçlular der- Yanında uzun seneler maiyetinde ça 
L C" 1 f b t 1 H~:..l a· ğırdım .. Bize muşambanın alametleri- hal muhakeme edilmişler \'e hükme ,lışmış ohm en eski arikadaşlanndan bir 

0on c e a, a ırı an uıuaver ı mo - . .. 1 d' 11.K b ••··k · 
t .. t' . d b ka b' t "'rd ·k "f nı soy e ı . .ı.nuşam ayı teı.:hı ettik. Bu bağlanmışlardır. yarbay, ayaklarının dibinden bir daki-
onı ıpın c aş ır mo o e esı 1.. tl rd · . 

1 l k " 't' .. ..Jınn· "k' ~ . a ame ere uyuyo u. demıştır. Suçlu- Mahk•'m olan suçlular ka omun ayrılmıyan köpeği, bir de hu-•yapı mış, ~eşı<! ı ıraz ~ ış, ı mcı ink"rd v u 26 
b. k · rı h·a· t .. nun a a ısrarına ragmen musam- susi polis hafiyesi olduğu halde ~a-

.r eşı e a ıse enevvur etmiştir. bayı onun çaldığı sabit olmuştu • Mahmut isminde biır adama sÖ\ren atlik bir yolcul\.ıktan sonra V1yanaya 
:\re suçluların bu işi işledikleri. mey - Mahkeme Sadettin· 7 a h . ve tehdtt eden Abdull!nh sövmek teh- varan Edvardın ı"lk so··zu·· .· 
drına çıl·mıstır 1 Y apse, sar- ' 

' ~ :. · hoşluktan dolayı da l lira para cezası-• dit ve sarlınşluk suçlaırın.dan 22 lira - Bana mektup, telgraf, haber var 
Ancak iki cürüm ootağı bir türlü na mahkfun etti. Suçlu derhal tevkif para cezasına, bir gün hapse mahkum pıı? .. dernek olmuştur. Kendisine bir 

hakrki failin kim olduğunu söyleme - olundu. Dışarı çıkarken: ,olmuştur. sürü telgraflar uzatmışlar, o bunların 
rnişter ve daimi surette inkar vadisine - Bayramda bile adamın yakasını Unkapamnda marangozluk eden Şe- hiç birini •• ~:umadan ceplerinden biri.
sapmışlardır. Ağırceza mahkemesi iki bırakmıyorlar be ... diye mırıldanıyor- ref sarhoŞI'U!ktan 7 güın hapse rnah - ne tı..lmııştır. 
suçluyu idama bedel dokuzar yıl h::ı.p- du. küm edilmiştir. Vindsor Dükünün misafir olduğu ev 

Çocuk bahçesinin ilkbaharda açıla· 
bileceği anlaşılmaktadır. Bilahara da 
şehrin diğer muhtelif semtlerinde ayni 
şekilde çocuk bahçeleri yapılacaktır. 

Yazan: Muazzez Tahsin Berkand 

Sizi bu şirkette ilk defa gördüğüm geç ... Sizden kaçacak kuvvetim yok 
vakit aylarca sefalet ve sıkıntı içinde artık. Bu kuvveti bana veriniz .. yardım 
yaşamış ve Bediayı bin türlü mahruıni- ediniz bana, ve ben buradan gideyim, 
yetler içinde yaşatmış olduğum için kaçayım .. sizden uzaklaşayım. Korku
maddi bir menfantle burada kalmağa yorum Ekrem .. korkuyprum .. senden 

!karar vermiş ve sizi o vakit bir tehlike ve kendimden korkuyorum, acı ba -
~g~bi görmemiştim. Gene de benim ta - mı! 
rnfımdan böyle bir tehlike mevzuu Muallanın sesi ıztırabla inliyordu ve 
bahsolamazdı ;çünkü zaten seneler • Ekrem onun ümidsiz gözlerine, titri
denberi ben sizi kalbime gömerek ya - yen dudaklarına bakarken ağlamamak 
şatıyordum. için tırnaklarile ellerini kanatıyordu. 

Sizi tekrar görmek hislerimde bü • Onun hakkı vardı. Evli barklı bir a-
yük bir değişiklik yaratmamıştı. Fakat dam olduğu halde ne salahiyetle Mu -
k endi kendime mücadele etmekten yo- allaya böyle tekliflerde bulunuyordu~ 
rulmazken bu sefer sizın de eskiyi ha- Onu ne sıfatla kendisile beraber yaşa
tırlatan gözlerle bana baktığınızı gör- mağa çağırıyordu? Dünyanın en yük
~ek bütün irade ve kuvvetimi elimden sek ve temiz kadınına böyle bir teklif 
aldı. Kendimle başa çıkıyordum, fo - yapmak cesaretini nerden buluyordu? 

'kat size de muknvemet edebilecek ka- - Bu kadar alçak bir adam mıyım 
dar viicudümde kudret kalmadı.. her hen? Zavallı Mualla ... Yardım edecek 
gün ı:J ... lıa fazla sarsıldıgımı görüyor ve 1 yerde bilakis daha fazla azab veriyo -
~açmak istiyorum. Ancak artık cok 1 rum ona ..• 

~ 1 

Gözleri ne kadar yaşlı, yüzü ne ka
d&r sarı 1 Dudakları titrioyor .. yazı ma -
kinesine dayadığı ba'ı şimdi dü~üp ye
re yığılacak sanki ... 

Ye sonra onu sevi yorum ben öyle 
mi? Bu ne hodbin sevgi.diri Onu öl • 
dürdüğümü görmüyor muyum~ Za -
vallı fedakar kızım benim ... Aylardan
beri ağzından bir tek şikayet kelimesi 
dökülmeden burada çalışıyor. Bense 
ondan kaçacak kadar cesaret ve meta • 
net gösteremiyorum .. sevda bunun ne· 
resinde? Niçin onu rahat bırakıp u -
zaklaşmak fedakarlığını gösteremiyo -
rum? 

Ağır ve birbirini tutmıyan düşün -
celer altında Ekremin başı yavaş ya -
vaş omuzlarına doğru gömülürken, 
Mualla, sinirletinin nerden bulduğunu 
bilmediği harikulade bir kuvvetle doğ

rularak yazmağa başlamı~ı. 
Ve Ekrem onun gözlerinin iki yanın

dan akarak beyaz bluzunun yakasın 
dan ta kalbine kadar inen yaşları gör· 
memek için ellerini yüzüne lrapıyarak 
odasına girdi. 

* Aralarında zamanlardanberi suren 
kavgalara ve çatışmalara bedel şimdi 
derin bir si.ikiinet başlamıştı. ikisi de 
yorulmuş ve ıbunalmışlardı .. çarpışa • 

cak kuvveti bulamadan birer tarafı kı
rılmış iki oyuncak gibi ancak birbir -
lerine dayanarak ayakta duırabiliyorlar
dı . 

ğim. 
Vakit vakit bu karartn tam ortasına 

küçük bir yüz, sevimli bir çift siyah. 
göz takılıyor, ince dudaklarile Güzin:' 

Artık ne kıskançlık kavgaları, ne - Baba, beni bırakıp gidecek mi • 
de nihayetsiz eziyetler ve işkenceler... sin? 
Şimdi anlıyan ve anladığı için acıyan Diye ondan soruyordu. 
dost gözlerle bakışıyorlar.. ufak bir Ancak Ekrcmin artık Muallidan 
kelime, bir işaret, bir nefesle birbir le- başkasını görecek gözü kalmamıftl; 
rini incitmekten korkuyorlardı. kendisini ona ulaştırmaktan mencde-

Bir odada yatan iki tehlikeli hasta cek bütün sedleri yıkıp geçmeğe, her 
gibi biri ötekisinin ıztırabına acıyor, türlü maniaları çiğnemeğe azmetmif "' 
hürmet ediyor ve ufak bir gürültü ile ti. 
onu uyandırarak acılarını tazelemek • - Güzinin anası, büyük anası '1'C 

ten çekiniyordu. büyük babası var .. zengindir de .•• Hal-
Bu mütareke devresi Muallayı ıztı· buki Muall~ daha çocukken büsbütün 

rablı bir saadetle avutuyordu. kimsesiz ve fakir bir çocuktu ... O da 
Fakat Ekrem her haliyle ve sözile Güzin gibi günahsızdı, onu da haynt 

ona emniyet ve sükunet vermek için çarptı. 

çabalarken kafasının içinde en büyük Bir defa bu büyiik kararı ' ':,rdikten 
kararların yarattığı bir ateşi körüklü· sonra, bunu Mualla ya söyleme. 1en e'I" 
yor, her şeyi ve herkesi Muallaya fe • ve! her şeyi düzeltmek, her şeyi 'ıazır· 
da etmeğe hazırlamyordu. lamak ihtiyacile haftalarca kağıtlı .nnı. 

- Paraya onu teda etmiş, bu yü~ • defterlerini araştırdı. 
den senelerle onu acılar içinde hırpa • Karısının babasına aid sermayeyi 8 

lamıştım. Şimdi onu mcs'ud etmek, yırıp kendisine kalan parayı hesab et· 
mes'ud görmek için para ile beraber her ti ve bu parayı, günü gelince, Güzin 
şeyi bırakıp gideceğim .. onunla beraber ve Turhan arasında taksim ederek 
ıgideceğim ... Onun gözlerinin güldü - bankaya onların namlarına yatırmak 
ğünü, yüzünün güldüğünü, bütün ben-j için lazım gelen tedbirleri aldı. 
liğinin bahtiyarlıkla titrediğini görece- . (Arkası var) 
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iKiNCi KISIM A. R. Yazan : Celal Cengiz 
Maşa Cemilin ağzını elile .kapaelı: " Susunuz BeHi, 

derhal tövbe ediniz .• hu mukaddes Allah adamı, 
kendisine iftira edenleri yıldırım gibi çarpar ,, 

~alın wını kurtarmak için bir başka 
genç kız kurban edilecekti Maşa, Jqpkırmızı kesilmişti. Gözleri- sıl ~ .. 

ni birdenbire önüne eğmişti. :Czun vd. Diye mırıldanmıftı. 
Silıiibular, mabuda günahsız bir genç kız kanı hediye edilecek olursa hastanın 
·yile;şeceğini söylemişler, bir demirci çırağı olan ~anerin kızı, şehrin en günahsız 

kızı olarak seçilmişti. Taner biricik 1 ızının ölmesine nasıl razı olabilirdi ? 

.·ıvırcık kirpikleri, birbirine düğiirnlen- Kotidorda, Maşanın kapısı gıcırda • 
mişti. NnT gtbi kırmızı ve etli olan kü- mıştı. OdaHan içeri girerken, Maşanın 
çücük alt dudağı, di:;;lcri altmaa ezil - elinde, göğsü lıizasma k:-.dar kaldırdığı 
mişti. küçük bir ş.eker kutusu kıt"asında yal-

Cemıl, Maşanın derin bir vicdan a- dızlı mukavvadan bir mahfaza vardı. Sumerlilerin en parlak devrindeyiz.l _ Mabuda temiz bir kan hediye e- ne değil, on tane de temiz kanh ktS 
.cısı duyduğun10 hissetmişti. ~e aruk Maşa; Cemilin yanına gelerek bu Büyük göçten sonra Dicle • Ffrat kı- deceğiz. bulabilirler. Fakat, bu sefer kurhD" 
onu, istediği yolun başına getirdiği i- mahfazayı masanın üstüne koymuf; ytlanna yerlef~n S:.ımer Türkleri bu Demişler ve demircinin henüz on vermek sırası bana düştü. 
çın sevinmişti .. .işte simdi, artık ona :ve açmıştı. Fakat açarken, sanki o ku- hav:alide ziraati, aanayii,; minlaTisile sekiz y~ına .girmiş olan güzel kızını Tanzer gözlerini açtı: 
son darbeyi indirecek zaman gelmiş - tuya dokunma~tan k?r~~y.ormu.ş ~ibi, büyük bir medeniyet kurarak, yavaş mabedin ~iğine yatırmı\da.rdı. - Ne diyorsun .. :hu kuıbanı verc11 

ti. Fazlaca içti~i şarabın tesirile kuv - parmaklaımlia ınceim ıbna v:e ihtızaz yavaş garhe doğru inmeğe başlamış - Taner kızının bir kpıyun gllii kesil- sen misin~. 
·et ve mukavemeti sarsılan Maşanın vardı. rfekraT bir kısa haç işareti yap- lardı. diğini görmemek için, o gün atınn bi- Taner içini çekti: .. 
dimağı , ~:mdi istenilen mecraya sevke- tıktan '!onra. mahfa:zıa<lan kenarlarına Sirtellad:ın sonra krallık Ur şehTini nerek dağa rıkmıstı. - Gudea beni çağırdı .. Ur'da .bırl" 
dilehilecekti. baştanbaşa baç işlenmiş ipekli bir örtü merkez ob.rak Be9ffiİŞ ve buraya yeT • Mabedin i~de,müthiş bir kaynaşma cik kızımdan başka temiz kanlı bir ,kıt 

...:Cm il· önündeki ya. nn bcırdağı da i~de bir res~ çı~~ı!~ı. ~u resmin leşmişti vardı. Herkesin ağzında şu sözler do- yokmuş gibi, yakama yapıştı .. (nıab~' 
bıtird iktı.-n sonra, gayet sakin bir ta • bır ucunu, o ıpeklı or.tu ıle tutarak Kral Gwlea bir aydanberj earayın- la\nyordu: bir kurban istiyor. Bu kurban, senıı 
\'ırla sözi.ine devam etmişti: Cemile uzatmıştı. dan Jışarıya çtlcınıyordu. :Şehir halkı _ Demirci T aner·in kızının kanı k.ı.7.ın olacak! Bunu benden ve yurdıJll' 

- Maşa!.. Asıl ben senden bazı - Rica ederim. Siz de, böylece tu· her hafta Fırat boyuna .inen krallannı akıtılacak.. dan esirgemel) dedi. 
şeyler öğrenmek isterim... Rasputin tunuz. Resme, elinizi dokundurır.:::lyı- aört haftadır görmüyorlardı. Kalabalık arasında bu habere inan· - Sen ne cevap verdin Taner?. 
isminde bir adamdan sık sık bahsedıl - mz. Gudea'nuı ,saraydan dlf<lrıya çık - mıyanlaT da vardı. - Kızımı elimle götürüp mabede 
uiğini işitiyorum. Bu adam hakkında Diye yalvarmıştı. mamasının sebd:>i 0 gün anlaşılmıştı. _ T aner'in kızı, kralın yeğeni Tan· bıraktım .. 
bana biraz malumat verebilir mis~?.. Cemil dudaklarında hafif h!r tebe&- KTalın biricik kızı ölüm döşeğinde zer'in sevgilisid.i!. Tanzer buna nasıl Tanzer şaşkın şaşkın etrafına ha· 

Ma . bütiin YÜcudüne bir elektrik "eümle, ipekli kumaştan tutmuş; rel!Illi yatıyordu. yazı olmuş acaba}.. kmdı .. atını demircinin atına yaklaştır· 
teli dokunmuş gibi titremışt i . ":le der- elınc almıştı. Ve gözleri, Rasputinin O gün bütün Asular, sihirbazlaT Bu soruya: dı: 
ha1, masaya doyalı o1an dırseklerinin derjnden bakan; ağır, müessir ve hala- (tahipler) Ur mabedine toplanmışlar- _Kral emretmiş .. mahut Enhil te- - Tunçayı kendi clin1e Asulnr1' 

üzerınde doğrularak sağ eliyle kısa bir vetli nazarlarile karşılaşmıştı. Bu re • dı · ka I b·r kurban istiyormuş De- eline mi testim ettin} 
. mız n ı ı · · ll:r 

haç işareti yapmış; dindarane bir hür- simde Rasputin elini kaldırmı~; par - Gudea, hasta kızınuı iyileşmesi için, mircinin kızı kesilecek. Tanzer buna Demirci önüne bakarak başını sa 
metle cevab vermişti: mak.'lannı., - aanki bakanları • takdis mabede t<>Planan A-!!ulerdeıi yardım u· kaT~ı gelemez.. dı. Ağzından başka bir söz çıkmadı. 

- O, muL Siz onu, bilmiyor mu· ediyormuş gibi yapmıştı. muyori::lu. Gevabı veriliyordu. Herkes telaş v:e 'fanzer: ·~ 
sunuzL O, Cenabıhakkın so.n velisi.. Cemil, ,esme bakarak söylenmjye _Kızım iyileşip kalkarsa, mahcdin heyecan iç.inde titTcşiyordu. Kral Gu- - Kızının boynu vurulacağını bı 

1 bütün azizlerin en mukaddesi.. mille- başlamıştı: , eşiğinde kurbanfar keseceğim. Ur ~h- dea ınôbede gelir gelmez, rahiplerden diğin halde buralarda ne dolaşıyor_sufl 
tin, hükumetin ve hepimizin yegane - iyi.. güzel .. çok güzel.. hnkika: T.indc.!.ti fakıirleri doyuracağım. Aç ve biri genç kızın kanını kapı cşi.ğinin üs- - Y a.vrucuğunıun başı kesihıke" 
hamisidir. Büyük adam .. AHahın, bü- ten emsalsiz bir. çehre ... B~ bur~u gi- çıp'Wt:ları 7...cngin yapacağım .. diyoıdu. tüne alutacak.tı. (baba). diye bağırm~s.mdan ~or~tu~: 
yük adamı?... isterseniz, size onun bi, insanın kaibıne zorla gıren hır hal 'Sihirbaz.hudan biri, mabut Enhil' e * '* * Bu sesı duymamak ıçın kendımı da~ 
resmini gösterebilirim... var. Az görülen, belki de ender -görü- "nahsız bir gen~ kız kanı hediye cd.i- Tanzer dağdan ine kan.. ların koynuna attım. Tanzer! .sen b; 

- A .. bunu, çok rica. edeıim. fon bir ıinsan siması ... Fakat, Maşa .. gulccek olursa ı ... aylın kızının ı'yilellece • T le linin ki, ben kızımı çok severım .. bıt 
Ma , r... T Taner dağda dolaşırken nnzer b k e-şa, deihal yerinden fırlamıştı. Fa- niçin bu resme el dokundurulınaz. ..,. . .. l . tı' daha Tanrının bana böyle İr ·ız .:q 

k .. ~-ı. E" gını soy emı.ş. · karcıılaştı. Tan er çok kederliydi.. yası at; 90Jc.ıuın tesirile başı döndüğli i - - E, mukaddes bir tasvir... ger Ur'da hı·r _,_mı'rcı' çır~O.ı olan Tane- .., l receğini ummuyorum. 
uc: -o yüzünden ve ıztırabı bakışlarından be - nJJ" çin hafıfue sendelemiş ; ve kapıyn ' - hürmetsizlik gösterilirse, İnsanın par- rin kızı Ur f.ehrinin en masum ve en Tanzer bu işin şaka olmadığını 

yanmıştı. Sonra, oradan aldığı , maklarının derhal kurumak ihtimali gu'"n-"-... ız bı'r ı_ __ olarak tanınmıştı. hydi. d kk l lamıştı. Gözleri dolu bu yaslı .baban111 
an.. uzı Tanzer, demircinin yüzüne i nt e .. ı• ıkoridor<la yürümeye başlamıştı. var. Sumer kralı Taner'i saraya çağırttı: baktı: yüzüne bir daha baktı .. bütün bu so 

Cemil, acıyan bir nazarla, '"Maş ın - Buna, emin misın L _ v ·-nun o"Iu"mden kurt•ulması . lerin dogru ve yalansız olduğııfl' 
!l_ d 1 1'.lZl - Atını dağlarda eürüp nereye gı· 1t9t• a1kasınc1nn ba~mış: - Bize, böyle tenhin e i:y-or ar. ı'çın· "-----ın kanını ma"bet kapısında a· h k U ~L-d' inandı .. ayaklarının ucunu atının 

!ULUl diyoTsun) Bugün er es r 'lllaoc ıne - Ne metin bir itiyaCI ... Bu, ı:. .ıl- - Kimler). kıtmağa razı ~n) k .. 
1 

. . . nına<lokundurdu: 
dk :L k 1 dk E l - Bu r....,ı'mlen' .... tan l"Jl'lpazlcır. koşuyor .. kralın ızının ıyı eşrncsı ıçın - Ben gı'dı'yorum, Taner! rna ı ca .. 'DU, yı ı ma ı ·ca, nı a ar ....., ..... r..,. D'ıye •ordu. kl Se ,..., l 

., Tanrıya yalvaraca ar. n goge e 'Moranoflar; daha bunlar gibi çaL:;ıan.. - Ve .. siz de buna inanıyorsunuz, "T'aner birıc· ı'k kızının gözü önünde l b - Nereye? .. 
u açµıak istemediğin ıiçin mi ~açtın u- ) ,kOf' lar; bilmem ki, nnsıl muvaffa~ cıJ ..b' • 'y]e:mi?. ve kendi istegile ölmesine nasıl razı - Ur mabedine ... (Tunçay ı 

lecekler ... Moranofa şimdi hnk verjyo-- - Mecburuz. olurdu). ral:B} tarmağa... • 
xum. Her s,eyd,..n evvel; hu itikadı sars- fı'krı'mı· a· Krala·. Görülüyordu kj delikanlının bir 'ey- Tanzer atını eürdü .. ağaçların ar' - Maşa!.. Darılmazsan, d hah · ı t 1·0' 
mak, bu ndarna karşı beslenen batıl·i· rıkça söylive~-.im mi). _ Havır, dedi, '1izin kızınızın kur- en erı yo~ u. d "l d .,. S sından yola indi .. ve yılaırım gı'bi "' 

h 1 k ı F ~ .; .; r - ~a senin işin ne ag ar. ar.. en k d -d h d ~ ·ı 1 111ife manı ırpa ama azım... akat, na - _ Söyleyiniz. tulması irin, ben kızımın kanını akı _ 1_ d ~ı_- şara , ag an -.şe re ogTU ı ere 
............. ._·-········--········-·-··········-· u de herkes gibi neden Aoşma ın maoe- ha lad 

' 

- Şu halde, ~pazlar çok büyük tamam! Kızınız mabudun gaznbına d .,. Ş ı. ııp"' 
k B er.. . . . . , Ur llehrinin bu vırbcı kartalı, be1 ' b "'· günalı3 gimroTla.r. ugv re.ını~sa, varsın cezasını çe :sin. C"! T d 1 çekti· -r .; 

.~.,, < ,. anzer atının ızgm ermı · d' k' T · d 
- Nıçin?. ni::n .kızımdan ne istiyorsunuz) - Bu sabah oeylan avına çıkmıştım. ı ·ı, unçayı !e:1~or u. 

- Şunun için ki.. Lbir kısım haik, Cudea doğruluğu, adaleti, haksever- Mabede gitmeyi de unutmadım .. lfte T .. ,.. ti as 1 kurıuhfti? 
hem de münevver halk tarafmd.an: liğilc tanınmış bir hükümdardı. De - şimdi atımı sürnp yetişeceğim oraya. un çay O um en n 1 el 
sarhoş, sefih, ve jğrenç teldklci edilen m.ircinin sözlerine karşı diyecek ısöz Taner, elini boğazına götürdü .. yut- Ur milbedinin içi ve dışı göklere 1'1 

Cuma 

(*~ 

bir adama kuds'lU'et izafe edeı:ek; ha- bulamadı. kundu .. bir M"'yler söylemek ister gibi asan Sumerlilerle dolrr.uştu. .AsıJ .. , çok ~·.orulup öteyg ., ı -
0 berlyc ko mak, idcıutu ıniiba!'Czcıcrcıe kikaten aziz olan insanlarla adeta -ei- -.- Hakkm var, Tanerl Sen de be • manalı bir tavırla atının üstünde sal - demircinin kızını mabedin kapısı ~ 

bulunmaıtt.:ın ll!'rl ellrse d.e bazı det-.. lcniyorlar. nim gibi bir baba.sm 1 Elbette kızının landı.. sonra birden yüksek sesle sor- nünde yere yatııımışlar .. başını ka_P~ 
zahiri hiç bQyle üı.r "P yokken de zu- Maşa. bi.ri:lenbire sarsıldı. İıdesine. 1 ·ölümünü istemez.sini Fakat, şunu iyi du: eşiğine koyarak üstünü kırmızı hır 
hur ediyor. I•'ıtllt I> ırfilur gür.ülme~ der- hakim olanuyarak, -elile CemHin du - bil iti, benim kızını ölfrrse benim so • _ Vurduğun ceylanlar nerede) parçasile örtmüşlerdi. ol 
hal doktora müracaat et.melidir. Fıtık atıklarını kapadı: yum.dan benden sonra tahtıma otura- -Vuramadım, Taner! Hepsi.kaçtı.. Birdenbire iri b~!.~ iki asker r~. 
hnstalığının çaresi ı..meliyettır. DikkaU! Ah C k b" .. k gu·'naha 'Cak .kıitn.8C .l:alrnıyacak. O zaman tah- ve kümeler dağıldı .. çalılıklara saklan- açarak kralın geldıgını haber ve ~ 
"n ılmıyıın veyah t .. ıı., t - '.susunuz. ~o uyu . d.. ek U l h k ki so~-
.1 P u am ....... ;c tan 801ll'a ~!- d 1 •··m yabancıların eline UA'ı'"f" r dılar. Aksaçlı kadın ar, i tiyar er e er. ı,•' giriyorsunuz. O sözl'er, cin iişman a- ıı.u • -r-- •• il' .. 

kati muddet istirahat et~crde ame- h ft R ed · -hrine yabancılar gır.erse aen de se • _ Havdi beraber gidelim ceylan sola -sıralandılar .. gençler mabedıtı e • 'liynttan sonra tckrnr zuhur .cdiYor. :un- rının aya:sızca i irası. .. ica erım.. r ' .. .; 
5 ...ı,. h 1 t" be d' · o kaddl!s nin kwn da sağ kalmazlaT. Tiuşman- yuvakırına.. pısı önünde diz çökerek CudeaY1 

zılao fıtık ameliyatından .sonra ~demL1k- .u.._r a ov e ınız... :DU mu h . . . kı 1 
tida.r meydana gelece~ni ntu.'lcderck n- Allah adamı kendisine iftira "'edenleri lanmız çok .kuvvetlidir.. epınızı - - Vaktim yok. Mabede gideceğim larnlayor ardı. ıo.• 

lı Ylldırlm g'ıbı' 'çarpar. lır•"'n geçirirler .. kızını kurban vermek- _:u_l!m ya sanat Amcamın kızının iui. Sumer kra1ı esirlerin omuzunôıı rnc yattan k:ıçru::ı.ktadırlar . .Fıtık :ameli- ~ td l Ctt'.'cn .; d kl L. h .. . d ı· 
0

rdtl· 
yatım cı:keklık ve o.dem! iktidarla al:lka- 0 . ba- '..l le bütün bfr yurdu ve yur aş arını leşmesi için Tanrıya yalvarncağım şı ı arı vır ta t uzerın e ge ıy l rıtl 

ıye gıraı. d.. -ı: d"' k '- ta G d t htt . . As.U ıı sı yoktur. Yalnız dL'dJğlm gibi iyl bir o- uşman 'Cllne uşme ten .ıtur rmı~ o- ben <le. u ea a an ınec ınmez ı11j-
pcrntör .cllne di rse hl_ç hlr d:::ıza bımk- Cemil, acıyarak Maşanın yuzune lacaksın 1. - O artık iyi olacak .. ölüm döfe • yanına sokuldu. Kral snğ ayağını bD~ 
mtıdnn csl'Jslnd,.n daha iyt ve daha s~
lam ve esa.slı bir surette şl!nyap olan has
JıklnrdP. ndır. 

Knsıkbağı k\lllıınmak pek çok defa fı-
.tik t.çln iyl .blr netice vermiyor. Gerçi 
bir&oklarıncıa hııstalık bu suyede lleıie

mlyor. Fn.kat boyle yıllarca llııruı.J etlllen 
!ıtik gumm birinde !ıtkımuhteıllk denilen 
vıızlyr.te -girerse birderbire hnya.t1 tehli

keye sokar. Fıtkımuhtentl: dışarıya çı -
kıp tn içeriye glrmıyen fıtığa derler. Der
hal Ne mecburi ameliyatı lsttıznm eder 
bir ha.ldlr. 

( •) ıBu notlan knip ..Ulaymız, ya • 
but !>İl' .albüme yapqtınp koJJebiyon 
f'&pıntt. Sıkınh .aarnanmıza. 11.ı .mollu 
bir doktor aibi imdadınıza 1'eti:ebilir. 

baktı. Elind ki 'TCStnİ, usullacık, o yal- b · · '- T yırı 
Taner şefkatli bir babaydı .. fakat ğinden kalkacak, Tanzer! etten ıçerıye atau.en, unça ,,11~ Hızlı mukaVV,O kutunun üstüne bırak· k ı k k G d l:>s" 

o yurd sevgisini her sevginin üstünde -Nereden biliyorsun) esiıece ve anı u ea.nın 
tı. Masanın öteki -:cephesindeki boş tutan temiz yürekli bir a.öamd.ı. Kralın - Mabut Enhil ( gazep ve fiddet ~ere .akıtılacaktı. 1't:~ 
aan.clelyey_e uzandı. Çeldi, yanına aldı: sözlerini dikkatle tlinledikten sonra, mabudu) kendi.sine masum bir genç Kalabalık arasında iki ihtiyar et)~ 

- G>tut ~-· ıacninle, daha ciddi birdeıihire..değişmiş ve gözleri .dolu ola- kızJrnrban verilirse onu affedecekmif. Asuların biraz gerisinde yer alrntŞ• 
kon~ım. rak kralın ayağına kapanmıştı. - Sahi rmi söylüyorsun) va.ş yavaş konuşuyordu: "ıı1 

Diye mırıldan<lı. Ve, Maşa uturduk- Taner, 0 antla ana toprakları dü~ - - :Yalan değil. Asular mahut tc em - Tun_çayın öliimüle krnlın 
tan sonra, ~özüne devama ba~!adı: m.:uı rıtlılan eamıış gibi, vücudündc bir canın gelmesini bekliyorlar. ölüaıden kurtulacak mı acaba?·· f,ıı' 

- fv'ıaş 1.. Bu bahsi., burada durdu- ürperme :duy.du: - ~mcam gelince ne olacak~ - Şüphe yok. 'Mademki nıfıbllt cıı~· 
rafını. Şinıdi sana, bir sual soracağmı. - Yurdwnun kurtulması için, kı- - P~uların bu!duğu genç kız ma- hil böyle istemiş.. elbette kurl~la rbt'" 
Tabii; ıbana, açık bir kalble cevap ve- z,ıml senden esirgeyecek değjlim.. bet kapısı önünde keıtilec:ek ~ temiz - Vaktile benim kızımı da iC1' ;çiıt 
recekısin, <leğiI mi}. Diye cevap \:erdi. e.nı mabuda hediye edilecek. isteınişti amma .. Gudeanrn an~"ıı ıeıı' 

- Tabii. Ve Tnnerjn günasız kızını derhal ya- Tanzer hayretini gizleyemedi: verdiğim bu k~rb.an bo~a gitt 1
• ~· 0 • 

-Y. arzet ki, bitinin bir düşmanı kelayıp môbeile götürdüler. - Böyle temiz kanlı bir kızı ne ça· kızım öldu .. İıuın de kralın ana 

var. ( • ..;ı •• 111 ,,. •• 
J.\sular bu dilegini yaptırdıktan son-ıbuk bulmuşlarL lümHen kurtubnadı. ..A 

{Atka!n var) ra halkı mabeHe toplıyarak: - ~ular i.~dikleri zaman bir ta· n.T-



Program 
18 Birincikanun 1935 

JSTANBUL 

ötıe ı.eşriyatı~ 
12,30: PIAkla Türk mu.slklst, 12.50: Hava. 

fl3, 13,05: Plat.la hafif müzlk. 13.25: Muh
lelit plak ne~iyatı. 
Akşam neşriyatı: 

18.30: PIA.kla dans muslklsl. 19: Konfc
!'lns : Tasarruf ve yerli malı haftası muııa
lebeuıe, Bayan İffet Hnllm tarafından. 19.30: 

'ı>or musahabeleri: Eşref Şefik. tarafından. 
Jo: Vedia Rıza ve arkadll§lım tarafından 
'ttitk musikisi ve halk şarkıları. 20.30 Cemal 
ltaınu ve ark.adaşları tnrafmdan Türk musi
}:jgı ve halk şarkıları. 21: (Saat ayar:ı). Or
'ttstra. 22: Ajans ve borsa haberleri. 22.30: 
'>lakla sololar. 

Bl1KREŞ 

16: Hafif orkestra. 18,IO: Beethovenden 
hrı;a1ar. 18 40: Pl!ık neşrlyatı. 19,10: Layp

~n nakil. 21 · Orkestra. 

BUDA PEŞTE 

17,30: Vlyolon ha\"alan. 18,30: 11.tuhtcllf 
!ıavaıar. 22,35: Çigan orkestrası. 23,05: PlAk 
~rlyatı. 

l'RAG 

17,05: Kuartet. 20,20 : Brnodan nal:il. 22.20: 
ton er. 22.50: Bmodan nakil. 23: Rusya ha
~rıc.r:ı. 

Floryada yeni 
Bir yol yapılıyor 

Floryadaki imar faaliyetine devam 
edilmektedir. Belediyece yeni yaptırı
lan plajın önündeki caddenin kaldırıl· 
ması şehircitik mütahassısı Proat tara
fından muvafık görülmüş.tür. Bunun 
üzerine me7.kur yol plaj dahiline alın· 
mı~ ve plajın arkasından geçmek üze
re ikinci ıbir yol yaptırılması kararla..ş
tırılmış ve yolun inşası bir müteahhi
de thale edilmiştir. -------
Ortan.ektep muallimliği imtihanı 

Muallim Mekteplerinden mezun ta
lebe arasında Haziranda bir imtihan 
yapılacaktır. Bu imtihanlarda muvaf
fak olan muaHimler ortamektep mu -
allimliğine tayin edileceklerdir. 

Bu imtihana girmek üzere Maarif 
Müdürlüğüne istida ile bir çok müra
caat yapılmıştır. Maarif Müdürlüğü 
aym :30 una kadar müracaat edenlerin 
istidalarını kabul edecektir. 

•• e....;ı ••• ·-·- • ·~----

Yarınki prorraa 
19 Birincikinun 1936 

İSTANBUL 

iJtle n~riyat.a : 

12.30: Plfıkla Türk musikisi. 12.60: Bava
d1s. 13.05: PlAlda hafif miWk. 13.2': Muhte· 
lif pllk neşriyatı. 
Akşam neşriyatı : 

\'İl'ANA 18,30: Pl(ıkla daıa musikisi. 19,30: Şehir 
17,30 Bachdan parçalar. 18,15: Laypzlg - tiyatrosu komedi kısmı tarafından bir temsil. 

ten Parçalar. 22: Hntif müzik. 20: Türk musiki heyeti. 20,30 Münür Nurettin 
VAR~OVA ve arkadaşlan tarafından Türk muslklsi ve 

15,30; Hafif orkestra. 17,15: Plak neşriyatı. halk şarkıları. 21: (Saat ayarıl Orkestra. 
19

·15; Şarkılar. 20,15: Opera. 23: Dans pH\k- 22 : Ajans ve borsa haberleri. 22,30 PlAkla 
"1-ı. sololar. 

~~======:=".~~=====-==-==-======-~==:==:=========z:-==== 

[~hisarlar U. Müdürlüğünden: 
8000 Metre Band Saksunya 

5000000 Adet Mantar 
---------------------· saat 14 «Örneği vardır.» 

saat 15 

1 - Yukarıda cins ve miktarı yazılı iki kalem malzeme tartna:nelcl'i 
lllUcibince pazarlıkla aatı.1 alınacaktır. 
'-

2 - Pazarlık 15/1/937 tarihin~ rastlayan cuma gunu hizalarında 
aösterilen saatlerde Kabata§ta levazım ve mübayaat ıubeıindeki Alım 
leonıiıyonunda yapılacaktır. 

3 - lsteldilerin farlnamelerini ı-' - .. k üzere her aiin, pazarlık için de 
blyin edilen gün ve saatlerde o/o 7, lıt ıvenmc paralarilc birlikte adı 
teçen komisyona gelmeleri. «3620)) ... ... 

1 - Şartnameleri mucibince 100.000 adet yüzlük ve 50.000 adet ellilik 
tuz çuvalı pazarlıkla ıatm alınacaktır. 

2 - Pazarlık 19/12/936 tarihine rulıyan cumart.i ıünü Mat 10 da 
IC.b.tafta Levazım ve Mubayaat Şubesindeki abm komisyonunda yapı • 
1-c.ırur. 

3 - Şartnameler parasız olarak her gün SÖZÜ seçen fUbeden aJm.caJctır. 
4 - isteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve l&&lte "7,S aiivenme 

hraJarile birlikte adı ıeçen komisyona selıneJeri iJin olunUT. «3544» 
........ 

Tok at icra Memurluğundan : 
Açık arttırma ne paraya çevrilecek gayri menkulün ne oldutu: fevkani ı aaıon ı oda. 

'-htanı 1 avluyu müştemll üç göz ambar 

Oayrt menkulün bulunduğu mevki mahallesi sokağı numarası: Tokat meydan cad -
Geai N. 200 tapu N. 7 

°I'akdlr olunan kıymet: 3 yeminli ehli vuku!ca tamamı 1500 lira 

Arttırmanın yapılacağı yer, gün, saat: 19-1-937 salı günü saat 15-16 Tokat icra memur 
llıt-u Odasında 

l - İşbu gayrı menkulün artırma şartnamesi 19-12-936 tarihinden itibaren 474 No. 
ile Tokat icra dairesinin muayyen numarasında herkesin görmesi için açıktır. İllnda ya 

'Uı olanlardan fazla malumat almak isteyenler işbu şartnameye 36-474 dosya numa -
l'asııe memurtyetlmlze müracaat etmelidir. .. 

2 - Artırmaya iştirak için yukanda yazılı kıymetin yüzde yedi buçufu ntsbt!tinde 
~Y veya mUli bir bankanın teminat mektubu tevdi edilecektir. 124 

3 - İpotek sahibi alacaklılarla diğer alükndarlann ve irtifak hakkı sahiplerlnJn ray
tı lllenkul üzerindeki hai'Jarının hususlle faiz ve masrafa dair olan iddialarının işbu 
11ln tarihinden 1Ubaren 20 gün içinde evrakımüsbltclerile blrllkte memur1yetl.m17.e bildir 
ttıeıerı icap eder. Aksi halde hakları tapu sicilli ile sabit olmadıkça satış bedell pay
~asından hariç kalırlar. 

4 - Gösterilen günde arttırmaya iştirak edenler arttırma şartnamesini okumuş ve 
ltııuınıu malümat almış ve buruarı tamamen kabul etmiş ad ve itibar olunurlar. 

5 -. Tayin edilen zamanda gayrimenkulüç defa bağırıldıktan sonra en çolı:. arttıra
tla ihale edilir. Ancak arttırma bedeli muhammen bedelin yüzde yetmiş beşln1 bulmaz 

'teya satış istıyenln alacağına rüchanlı olan diğer alacaklılar bulunup ta bedel bunla
l'ın o gayrlmeııkul He temin edilmiş alacaklarının rnecmuundan fazlaya çıkmaua en 

~it arttıranın taahhüdü baki kalmak üzere arttırma on beş gün daha temdit ve on be

llrıcı gunü aynı saatte yapuacak arttırma bedeli satış lsleyentn alacatına rüchanh olan 
cl!ter alacaklılann °0 gayrımenkul ile temin edılmlş alacaktan mecmuundan fa.zlaya çık
a.ıalt tartile en çok arttırana ihale edilir. Böyle bir bedel elde edilmezse ihale yapılamaz . 

'ie satış 2280 No. kanuna göre geri bırakılır. 
• - Oayrlmentul kencllslne ihale olunan kimse derhal veya verilen mühlet lçlnde pa 

._,11 Termer.ııe ihale karan fesholunarak tendislnden evvel en yiltaelı:. telı:.llfte bulunan 
~ aıutm1f olduğu bedelle almata razı olurısa ona., raıı olmazsa, ftJ'& bulunamazsa 

~n on bef ciln mÜddeUe arttırmaya çılı:.arılıp en çok arttıran& ihale edlltr. İkl lhale 
~ki fark ve g1?9t'n günler için 7ilzde betten hesap edilecek fal& ve diler sararlar 

'l'rtca hükme hacet kalmaksızın memurlyetlmlzce alıcılardan tahsil olunur. Madde 
ll3 

llaı.\nıt.ar yukanda pterllen 19-1-937 tarlhlnde Tokat icra memurlutu odasıııda lfbu i-
'9 ıösterllen artırma prtnamesl dalrealnde atılacalı Uill olunur. 'l'IS 
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ince ve kibar 

Kremler 
Cildi temizliyen ve beyazlatan, çirkinleri güzel· 

lettiren, ihtiyarları gençle!tİren yağsız kar ve 
yağsız acıbadem, yağlı ·acıbadem, yarı yağlı 
gene gece Hasan kremleri. 

Tüp 25, Vazo 50 kuru!a• 

Ruj ve allıklar 
Yağlı ve yağsız rujları kadınlara mukavemet 

edilmez bir güzellik verir. 60 kuruıa Blondinet, 
Mandarin, Brünet. 

Hasan allıkları 35 kuru§&. 

Pudralar 

SON POSTA 

ve 

Briyantin r 
Saçları parlatan, düzıünleıtiren, ince kokulu 

yağlı ve yağsız adragana ve likid nevilerile gençle
rin ve kadınların bayat arkadaıı Hasan Bri7antİn· 
leri 35 • 40 • ~O kurup. 

Lavantalar ·-

Y aıemin, Leylak, Menekıe, Şipr, Karyoka, Ner
aia, Fulyalar, Bahar çiçekleri, La Rumba, Pompa
dur, Dai çiçekleri, Kukarça, Nadya, Suar de Pariı, 
Li.le, Revdor, Kadıneli, Amber, Pupi, Şanel, Zam
bak, Oripn, Neroli kokuları. 

25 • 50 • 100 kuruta Hasan Lavantaları 

Birinkinun ıa 

Al 

Doktor 

lbrahim Zati Oget Origan kokulu, günlerce sabit beyaz, Ork, 
Ork roze, pembe 1 • Z, Raıel 1 - 2, natürel, Ka • 
dınların mabudesi Hasan Pudralan kutusu 30, bü
yük 50 kuruta. 1 RIYATI 

95 dereceli limon çiçekleri Hasan ~e 75 dereceli 
Nasrin kolonyalarile losyonları, sürme ve sabun • 
ları, ıaç, dit ve tıraı müıtahzaratı, çiçek ve pi ıu 
ve yağları. (Hasan Deposu. Ankara, Beyoilu, E.a. 
ki,ehir, Beıiktaı ve lıtanbul merkezi.) 

Belediye karşısında, Piyerloti 
caddesinde 21 numarada beqDD 
öğleden sonra hastalarını kabul 

Ki$ 

• 
1 

Kullanarak kat'iyetle izale edilir. 
Öksürük, nezle, bronşit Ye ses 

kısıklığını sür'atle geçirir. Bo
iazdan alınan bütün mikroplan 
imha eder. boğaz nahiyelerinde 

ve ciğerlerde hasıl olan taharrfit
leri teda ride harikulAde tesiri 
haizdir. Kq hastalıklannıian ıizi 
koruyacak yeglne ilaç: 

Pastil Fordur! 

8 AN Z O PİRİN · kaı<ıleri HER veRoE 40"uıwş 
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• -----
UNUTULMAZ 1' 

Geçen yılbaşı piyangosunda K A D E R O 1 Ş E S l N 1 N kazandığı 
bUyOk muvatfakıyeti unutmak imkan haricindedir. Bnynk ikramiyelerin 
c serisi Kader Gişesi tarafından satılan biletlere isabet etmiştir. Bunun için 

K A D E R kelimesini unutmamanız ve talihinizi denemek için 
bu yılbaşı bıletinizi herhalde 

KADER GiŞESiNDEN 
alnıamzı tavsiye eyleriz. ÇDnkU; K A D E R sizi saadete kavusturacaktır. 

Adres : Eminönn, Valde Han kapısı yanında No. 4 ~ 
Beyoğlu İstiklal caddesi No. 109 

Saata çok ehemmiyet veren REVUI: eaatı alır. 

BırREVUE 
saatı alan ne aldıaını bıllr. 

çünkl 80 senelik tecrübe gibi bir 
garantiye maliktir. 

Modeller en son ve zarif feklldedlr. 

RIEVUIE saatları tanınmıt aaat91ıarda 
eatılmaktadır. 

Unu•"'' d•~" ı let&nbul llahçekapı, T .. Han, aı,.ıncı kat 19, Telefon 219154 

l.stanbul Asliye Altıncı Hukuk 
Mahkemesinden : 
Lütfi ta.rafından :btanbulda. Saraçhane 

başında kırk çeşme sokak 23 No. lı evde iken 
lkametgfthı belli olmıyan karısı Ayşe aleyhine 
açılan boşanmanın teselli davasında: müd
dealeyhlnin lkamef;clhının meçhullyet1 
haseblle dava arzuha.Jlntn on gün zarfında 
cevap vermek üzere ve on bet ııün müddetle 
llAnen teblll'lne karar nrllmlf ve arzuhalin 
bir nüshası da mahkeme dlva.nhaneslne ta
lik kılınm~ oldufundan 936/1304 numaralı 
dosyasına ilin tarlhinln ferdasından itibaren 

on gün zarfında cen.p verilme&! lüzumu teblllt 
yerinde olmak üzere 11.ln olunur. 772 

Son Posta 
Yerebatan, Çatalçeşme sokak. 25. 

İSTANBUL 

lıAn flatları 
- Gazetenin esas yazısile bir sü

tunun iki satın bir (santim) 
sayılır. 

2 - Sahüesine göre bir santim ilan 
fiatı şunlardır: 

Bahit• 

• 
• 
• 

: 1 - tM kurut 

1- ıs• • 
1 - ZH • 

• 
Diğer yerler : 

' - 101 .. • 
Son ııahlfe : - 31 • 

3 - Bir santimde vasati (6) keli
me vardır. 

4 - İnce ve kalın yazılar tutacak· 
lan yere göre santimle ölçülür. 

&on Posta Matb•••• 

Neşriydt Md. : Selim RaAlP EMEÇ 

&AHIPLERI \ A.. Ekrem UŞAKLJGU. 
1 S. Rqıp EMEÇ 

,. ADEMi iKTiDAR 
ve BELGEVŞEliLİÖİNE KARŞI 

• 

Tabletleri ~ Her eczanede arayınıL (Posta kutum 1552 Hona~ 

~----~ eder· 

En hoşa gidecek Bayram hediyesi 
YOL.N 

Diş Macunudur! 

Bütün bir ömür devam edecek 
dİf hıfzıssıhası onunla temin 
olunur. Dişleri kar ribi beyaz
labr, temizler, dİf etlerini Jmy-

vetlendirir ve ağzı mikroplar • 
dan masun tutar. Günde iki defa 
hrçalamakla bu neticeyi m de 
ve kolayca alabilirsiniz. 

Sinirli ve ciğerleri Ç A M HUIAsasile banyo 
zayıf olanlar yapmız. 

Çam ağacının bütün tifai tesirlerini haizdir. Çam banyosu tenef
füsü kolaylaşbnr. Sinirleri teskin eder. Cildi giizelleştirir. Kokuları 
izale eder. Neşenizi arbnr. Şişesi 60 kuruştur. Her eczanede 
arayınız. DeposuTaluim eczane.al ÇAM isim ve markasına ve etiket 

üzerinde Teksim eczanesi firmasına dikkat edini:ı. ---
1 İstanbul Belediyesi hanları ] 

Senelik muhammen ilk t~11 

kirası 

Büyükderede Maltız caddesinde 219 No. la 
kahve karı ısında 225 metre murabbaı yol 
artığı 25 1,88 
Büyükdere caddesinde 90 No. lı kahve yanın· 
da 67 metre murabbaı arsa. 13 0,98 

Yukarıda senelik muhammen kiralarile ilk teminatları yazılı bulO • 
nan mahaller teslim tarihinden itibaren 937 senesi mayıs aonuaa k• • 
dar kiraya verilmek üzere ayrı ayrı açık arttırmaya konulm~d· 
Şartnameleri levazım müdürlüğünde ıörülebilir. btekliler biz~ 
gösterilen ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 24/12/'P" 
perıembe günü ıaat 14 de daimi encümende bulunmalıdırlar. 

Ton 
130 Tüvenan 
200 Kriple 

.... 
Hepsinin tutarı 

1430 
3000 

(B.) (3509) 

ilk teminatı 
107,25 
225 

. ~-1ır 
Dütkünler evine lazım olan yukarıda miktarile muhammen IJeClll'~ 

ri yazılı bulunan Tüvenan ve Kriple maden kömürleri ayn •J11 • , 
eksiltmeye konulmu9lardır. Şartnameleri levazım müdürlüjünde ~ ... 
rülebilir. istekliler 2490 No. lı kanunda yazılı vesika ve hizalar10 P"' 
gösterilen ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 24/12/936 ) 
ıembe aiinü saat 14 de daimi encümende bulunmalıdırlar. (J&08 


