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ispanyada boğuşma korkunç şekil aldı 
Hükumet kuvvetleri tekrar mukabil taarruza geçtiler 

Her iki taraf ta amansız 
bir surette döğüşüyor 

Kanlı çarpışmalar arasında şehre obüsler düşerken 
Madrid radyosu müzik ve havat/.is neşriyatı yapıyor 

Madridde her ev bir 
kale haline sokuldu 

fspanyanın Par is Sefiri: "Alhnları icabederse denize 
dökeceğiz, fakat asilere vermiyeceğiz " diyor 

Mad.rit sokaklannüa toplanan ha Ik şehir üzerinde dolaşan tay
yareleri gösteriyorlar 

dan diin verilen haberlere rağmen maktadır. Dün gece de Madrit rad-
.Bazı ajanslarla radyolar tarafın· ı yetle mukavemet ettiği anlaşıl· 

~dridin "isilere karşı muvaffakı· (Devamı 3 üncü sayfada) 

Türk Hırlstiyanlar Cemiyetinin kararı ___ ......, ____________________________________ __ 

"Çocuklarımızı Türk 
Mektebine kavuşturalım,, 

. 

Diinkü toplantıda cemiyetin genel sekreteri: "EKAL
LiYET MEKTEPLERiNİ KAPATALIM,, diye bağırdı 

karar alkışlarla kabul edildi. Teşebbüsler yapılacak 

lliiiiii--··· --··-~ · 

BUGÜN 

SAYFA -.............................................................. 
Dün iki 
Genç tram,vag 
A /tında kaldı 
Gençlerden birinin bacağı 
kesildi, diğeri başındag. 

yaralandı 
Dün saat 1 7 de Sarnatyada ve Beyoğ

lunda ayni saatte iki tramvay kazası 
olmuş, bir gencin ayağı diz kapağın· 
dan kesilmiş, diğer bir genç te başın
dan ağır surette yaralanmıştır. 

(Devamı 12 inci sayfada ) 

Viyana 
Konferansının 
Akisleri 

Fransa Habsburgların •ade 
edilmesine razı olacak mı? 

Faris, 6 (Hususi) - Milanodan bil
diriliyor: Gazetta del Popolo, Kont Ci
anonun Viyana seyahatinden bahse
derken şunları yazmaktadır: 

Üçler konferansı başka türlü b ir ha
va içinde inkrşaf etmektedir. Belgrat, 

(Devamı 12 inci sayfada) 

Zonguldağın 
Bayramı 

Uzun Mehmet, 108 yıl önce 
dün Zonguldak kömür 
havzasının zengin damar

larını keşfetmişti 

Vı 

Tabutlar mezan götürülürken 
-

Çanakkalede ölen 
Alman asker )erinin 
kemikleri dün gömüldü 

Sefir söylediği nutukta -
Alman askerlerinin hatıra
larını taziz , ederken Türk 

askerlerinden hürmetle 
bahsetti 

Umumi harpte maktul düşen ve bir 
kaç glin evvel Çanakkaleden getirilen 
Alm.an askerlerinin kemikleri dün saat 
11 de merasimle Tarabyadaki Alınan 
mezarlığına gömülmüştür. Merasimde 
bir bölük Türk askeri, askeri bando, İs
tanbul kumandan vekili Ali Fuat, De
niz kumandanı Talat, Alınan kolonisi, 
Emden harp gemisindeki Alınan asker
leri, Emden'in süvarisi, Alınan sefiri, 
Alman talebe ve izcileri hazır bulun-

(Devamı 4 üncü sayfada) General Ali Fuat nutkunu söylerken 

Kemikler tek rar gömülüyor ............................................................... 

Söğütte bir adam kansının kız 
kardeşini dağa kaldırdı 

r . d . . s .. " .. d . eki Köydeki fakir babasına yar ım ıçın ogu e. ıp . ~ 

fabrikasında çalışmağa gelen genç kızı enıştesı 1 
ölümle tehdit etti. ) 

dırmış, ölüm tehdidile korkutm~ ve 
zavallı kıza tecavüz ettikten sonra da 
gene silahlarile tehdit ederek dağa ka:
dırmıştır. 

Birkaç saat sonra eve gelen Mehme
dfn karısı, kocasını ve kız kardeşini bu
lamayınca jandarmayı haberdar etmiş 
ve kız kardeşinin kocasının elinden 
kurtarılmasını istemiştir. 

J andarma Mehmedi yakalıyarak Ad
liyeye teslim etmiştir. 



2 Sayfa 

r-
He rgün __ ... 

Devlet Demirgollarznı 
Biraz daha 
Güzelleştirelim 

' Resimli Makale 

-Yazan: Muhittin Birgen-

Her vatandaş içinde yaşadığı mem
leketin hiç değilse esaslı kanunları -
nı, umumi hatları itilbarile bilmek -
le mükelleftir. 
=-

SON POSTA. 

11 Kanun bir nıüdafaa silahıdır a 

Memlekoetinin kanununu bilmi -
yen vatandaş bir taraftan suç işle -
mek, bir taraftan da haksız muame
le görmek tehlikesine maruzdur. 

Kanun bir müdafaa silahıdır. Her
kes bu silahı kafasının içinde işle -
miye hazır olarak bulundurmak 
mecburiyetindedir. 

T ürkiyede demiryolların idares~ 

devlete geçtiği zamandanberı 

t;ok iyi ~eyler yapılmı~tır. Dünyanm 
lıer ta ı a fında dolaşmış, çok gezmiş bir 
adam sıfatile şunu memnuniyetle gö -
ı üyorum ki Türkiyede demiryolc:uluk 
sahasında kaydettiğimiz ilerleme ha -
ıeketi bizi cidden sevindinneğe değer 
derecededir. Ecnebiler tarafından işle
tilen demiryollarının Türk eline geç -
tikten sonraki hallerini gözönüne ge -
tirecek olursak, Türk devletinin idare 
ettiği bir işletmeciliğin, memleketimiz
de ecnebi işletmesine yüz kere faik ol
duğunun şüphesizliğine kanaat geti -
ririz. Bilhassa işletmenin ıslahını, ta -
rifelerin tenzili yulile elde etmek hu -
su.sunda devlet demiryolları idaresi • 
nin gösterdiği isabet, bu işi bizim o ec
nebi şirketlerden daha iyi anlamış ol
duğumuza dela.Iet eder. Ali Çetinka -
yanın bayındırlık işlerini idareye baş·· 
lamasile tatbik edilen ucuzlatma siya·· 
seti çok iyi neticeler vermiştir. Bütün 
bunlardan dolayı, memleketinin iler -
lediğini gördükçe memnun olan bir 
Türk sıfatile, devlet demiryollarına 
karşı insanın kendisini müteşekkir his
setmemesi imkansızdır. 

( sö __ z __ A __ RASINDA ) 
Maymunlarla 
Dans eden çocuk 

* Şimdiye kadar yaptıklarımızla mem- • 
nun olniak hakkımızdır. Fakat, ilerle
menin hududu olmadığına göre bu } 
memnuniyet bizi daha ileriye gitmeyi 
düşünmekten menetmemelidir. 
Demiryollarımızda benim gözüme 

çarpan bir ild kusur var. Bunlardan 
biri şudur: Ekspres hatlar, bilhassa An
kara ekspresi, hemen daima, tarife -
sinde muayyen olan zamanlarda ha -
reket ettikleri halde adi postalar ve 
muhtelit katarlarda bu tarife inzibatı 
bir türlü tam temin edilemiyor. Ek -
seriya trenler teahhürle gidiyorlar. Son 
iki hafta içinde muhtelif istikametler- Londra hayvanat bahçesinde hal-
de yaptığım seyahatlerde, ekspresi a - kın alakasını arttırmak için bazı hay
iamadığım her yolda bindiğim tren - vanlara dans öğretilmektedir. Bunlar 
lerin bir çeyrekten bir saate kadar meyanında ufak bir Şampanze herke
taahhür yaptıklarını gördüm ve hatta sin hayretini celbetmektedir. Resim 
Kayseride üç isti!kametten gelen üç Şampanzenin bir küçük yavru ile dans 
trenin de Kayseri istasyonundan te- edişini göstermektedir. 
ehhürle gelip geçtiğini gördüm. A /mangada bir çocuk 
Bu, ekseriya şahidi olduğum bir 
hadisedir. Trenlerin daha sür'atli oteli tesis edildi 
değil, fakat, dalına t~rifolerindeki Almanyada çocuklar için ilk defa 
muayyen zamanlarda işlemelerini te - B 
min etmek lazım.dır. Bizde ekspresler bir otel tesis edilmi~tir. Bu otel er~ 
45-SO kilometre tarife vasatisi yapı- linin en güzel parklarından birinin ya
yorlar. Bu, memleketimiz için güzel nıbaşındadır. Ve felakete uğrayan na· 
bir şeydir. ötekiler de, hattına göre, muslu bir bankerin teşebbüsile mcy-
30-'40 kilometre vasatı yapmaktadır • dana gelmiştir. Bu otele, seyahate çı
lar ki bundan da memnun olmalıyız. kacak olan aileler çocuklarını teslim et
F~at, bu daimi taahhürler hiç te hoş mekte ve döndükleri vakit geri almak
bir şey değildir. Bunları oıiadan kal - tadırlar. Bu otele kundaktakilerden 
dırmanın çaresini bulmalıyız. başhyarak on üç yaşına kadar olan ço-* cuklar kabul edilmektedir. Bunlara 

Ikin
. . görd' •• w .. \..: k d bakmak için- hasta bakıcılar, mürebbi-

Cl ugunı wr usur a, va -
gonlarda tahtakurusu bulunmasıdır. 'yeler çalıştırılmaktadır· 
Ne zaman adi postalar veya muhtelit- Çocuklarını bırakanlar, masrafları
lerle seyahat etsem, eskice, vagonlar- nı peşin vermekle beraber avdetlerin
da, yaz ve kı.ş, bu pis ve müz'iç haşe - de çocuklarını geri alacaklarına dair 
reye tesadüf ederim. Çok gezenin tec- bir taahhüt senedi vermekte ve senede 
rübesi çok olur, ben de bunlara karş1 iki tane de kefil imza atmaktadır. 
geceleyin tahaffuzu ziya ile temin e - --· • ' · ' ' '*' • "··" • · •· .... ,. .... ' · · · ' • ' • L" 

derim. Devlet demiryolları idaresi, va- dan, hiç bir medeni memleketteki de
gonları bu haşerenin şerrinden kurtar- miryolculuiktan gen kalır bir tarafı 
malıdır. Katarlarda tem'izliğe çok dik- olınıvacaktır. 
kat ediliyor. Eskiden temizliğe bu ka- B~nun için devlet demiryolları ida
dar diJ.d<at edilmezken bir zamandan- resinden bu dertlere sür'atle bir deva 
beri buna ihtimam gösteriliyor. Bu bulmayı temin etmeği rica etmek iste
hakkı teslim etmek lazım. dim. Türkiyede demiryolu işletmeci -

Fakat, vagonlardaki tahtakurularil.e liğini, ecnebi şirketlerden çok daha iyi 
ya hiç mücadele edilmiyor ve yahut anladığını bir çok misallerle isbat e -
bu mücadele kafi derecede yapılmıyor den bu idarenin bu işi de başaracağm
olacak ki bu haşere yaşıyabiliyor. Se- dan eminim. 
nelerdenberi dünyanın her memleke -
tinde her türlü treyıe binerek dolaş -

Muhittin Birgen 

·- -· HERGUN BiR FIKRA 
Mikelanjın 

nüktesi 
bir 

Meşhur heykeltraş Mikelanj, Pa
panı.n daveti iizerine Romaya git -
miş, orada, ressam Francia'nın tab
lo sergisini gezmişti. 
Franciaıun, dünyanın hemen her 

tarafına yayılmış söhretine rağ -
men, biiyük MikeJanj eserleriııde 
bir çok kusur buldu; ve bu kusur -
lardan, bizzat Papaya dahi bahset
ti. 

Bir gün, gene Papanın huzurun • 
da, fevkalade güzel bir delikanlı ile 
karşılaşan Mikelanj, kim olduğunu 
sordu. 

- Ressam Franciarun oğluyum! 
Cevabını alınca: 

- Ya, öyle mi? dedi. Babanız 
insanların aslını yapmakta, resim
lerini yapmaktan daha ziyade mu
vaffak oluyor! 

.. --ıt 

E vlenmiyen kızlar 
Sigorta ediliyor 

Danimarkada bir sigorta kumpanya· 
sı yeni bir sigorta usulü ihdas etmiştir. 
Bu şirket genç kızları evlenememek 

Am erik a Cumhur Reisi 
Ruzvelti intihapta 
Kazandıranlar 

Ruzvelt Amerikadaki yeni R eisi
cumhur seçimini kolay kolay kazan~ 
madı, o mevk.iini tutmak için, evvela 
fakir halka baş vurdu. Onların gönlü
n Ü çeldi. Sonra da gazetecilerle dost 
oldu. Bu meyanda bir müddet evvel 
kızını Şikagonun meşhur gazetecile
rinden birine verdi. Resint gelinle gü
veğiyi bir arada göstermektedir. 

Çek erkekleri karıla
rından şikayetçi 

ihtimaline karşı sigorta etmekte ve Çekoslovakyanın Ormonç şehrinde 
kırk yaşına kadar koca bulamıyanlara «İşkence çeken kocalar klübü» ismin
bir tekaüdiye vermektedir. de garip bir teşekkül vardır. Geçen 

Danimarkada, bu usul kadınlar ta- gün klüplerinin üçüncü yıldönümünü• 
rafından iyi karşılanmış olmakla be- merasimle kutlulayan klüp mensupla
raber yaşlı erkekler sigorta şirketinin n haftada bir gün toplanarak yaptık
bu işini beğenmemişlerdir. Onlara na- ları gizli içtimalarda evlilik hayatının 
zaran bu usul 40 yaşından sonraki ka- talihsizliklerini ve karılarından çek~ 
dınları gayri meşru surette erkeklerle tikleri işkenceleri birbirlerine anlat
yaşatmağa teşvik edecektir. Bundan makta imişler . Klübün reisi bir gaze
başka akıbetin nasıl olsa emin olduğu- teciye verdiği beyanatta k lüplerini A
nu düşünen kızlar da evlenmekte müş- merikalıları taklit için yapmadıklarını 
külpesent davranacaklardır. ancak her evli erkeğin başına gelme-

Ş 0 f örü öldüren katil atlar s'. mu~teme~ bir çok .. h~diseler dolayı
sıle boyle hır teşekk.ulun behemehal 

Amerikada Nevyork civarında üç 
at bir şoförü kasten öldürmüşlerdir. 
Bu havadisi veren Amerikan gazeteci
leri hadiseyi şöyle anlatmaktadırlar: 

Bir şoför seyrüsefer nizamına mu
tabık olarak hafif bir sür'atle rahat ra
hat tarlalar arasındaki bir caddeden 
geçerken sağ taraftan ansızın iki atın 
üzerine doğru gelmekte olduğunu gör
müş ve tehlikeden kaçınmak için oto
mobilini daha ziyade ağırlaştırınca, 
birdenbire ön taraftan peyda olan bir 
üçüncü at otomobile şiddetli bir çifte 
atarak arabayı durdutmuş. Bu arada 
yetişen diğer iki at ta adamcağızın 
vurdukları şiddetli tekmelerle 
kafasını paıça parça etmişlerdir. 

Atlar bilahare yakalanmış, fakat 

elzem bulunduğunu söylemiş, «hiz 
burada yaptığımız gizli içtimalarda 
her birimiz karılarımızdan çektiğimiz 
işkenceleri, eziyetleri anlatırız. Sonra 
da bunların sebeplerini düşünürüz. 
Mesela: birisi karısına karşı zayıflık 

göstermiş, tahakkümü altına girmiş i
se erkeklik haklarını geri almak için 
alınacak tedbirleri kararlaştırırız.» de
miştir. 

Bu klüpte aza bulunan evlilerden 
hiç birisinin (<işkence çeken» kocalık· 
tan hala kurtulamadıkları gözönüne 
getirilirse bu işin öyle gizli müzakere
ler ve kararlarla haledilecek işlerden 
olmadığı anlaşılır. --·-· ····~~~~~~-· 
kendilerinde gayri tabii bir hal görün-
mcmiştir. 

1 

İkinciteşrin 9 ~ 

,--------~~ 

Sözün Kısası 

Sarı tehlike 

E. Tab 

Yıllar var ki ortada lafı yok~U· 
Gözlerimizi Avrupaya karşı dod 

açmaktan, bakışlarımızı Asyaya çevir· 
meğe vakit bulamıyorduk. Uzaktan U'" 

zağa oralardan kulaklarımıza aksedeJl 
kaynaşmalara Mecidiye köyünü basan 
sinekler kadar da ehemmiyet \'errni t1 

yorduk. Meğer sarı ırk fırsat kollu • 
yor, cihana ha.kim olmak emelini es t1 

kisinden daha çok besliyormuş. 
Sade bununla da kalmamış: Bizler 

burada birbirimizin yuvasını yapma t1 

ğa uğraşır, birbirimizin ticaretini, sa • 
nayiini batırmak için türlü kayıtları 
engeller koyarken, Uzak Asya fahri t1 

kalarından çıkan mallar bir su ince • 
liği, bir yel sinsiliği, bir mikrop kur t1 

nazlığı ile süzülerek, iğne deliğindeıl 
geçerek, parmaklarımızın arasındaJS 
kayarak, ve gözlerimize görünmiyerei 
piyasalarlIDlzı istila etmiş, yerli en • 
düstriye korkunç birer rakip kesilmi.Şo 

Buna karşılık, sarı ırkın bizlerden ö• 
tedenberi satın almakta olduğu eşya, 

her sene biraz daha azaltılarak, son 
zamanlarda hiç alınmaz olmuş. 

Sarı ırk ucuz yaşıyor, bir lokma. bi1 
lıırkaya kanaat ederek, mamulatını da 
gayet ucuza malediyormuş. Bu se t1 

beplle, rekabet imkanı kat'iyyen yok • 
muş. 

Diğe~ taraf tan'. A :rupanın .. b.~r türldd 
bitip tukenme bılmiyen herucu mer 
önünde Japon emperyalizmi yayıldık
ça yıayılıyor, Çini hükmü altına aldık
tan sonra, şimdi Siyama, Hindiçiniyf 
doğru ufaktan ufaıktan ilerliyormuş. 

Bütün bunları, Parisin en ciddi ga! 
refulerinden biri olan İntransigeant'ta 
okudum. 

Fransız meslekdaşımız bu tehlike • 
leri gözönüne koyup, beyaz ırkı uya • 
nıkhğa, ittihada, hoş geçinrniye dave' 
ediyor. 

İnıtransigeant haklıdır. Avrupa mem .. 
leketlerinin bugünkü manzarası, her 
hangi bir yabancının işti'hasını uyan• 
dıracak, istila emelleri besliyenleriıl 
ekmeklerine yağ sürecek mahiyette • 
di.r. 

Evet! Sarı tehlike vardır. Lakin bati 
na kalırsa, bu tehlike, Asyanın öbüt 
ucundan gelecek değildir; içimizdedir. 
Ben sarı tehlikeyi istismar edilmeksi '* 
zin banka mahzenlerinde biriktirilen 
ve yığıldıkça ihtiras doğuran altın kül1 
çelermden bekliyorum!. 

E?:k 
-

Biliyor musunuz? 

1 - Hippolyte kimdir? 
2 - Osmanlılara elçi olarak geleJS 

kadın var mıdır ve kimlerdir? 
3 - Rus ihtilalcisi Lenin nerede doğ 

muş ve kaç yaşında ölmüştür. Asıl iS 
mi nedir? 

(Cevapları yarın) 

* (Dünkü suaIIerin cevapları) 
t - Vaterlo harbi 181 S de 18 Hazi· 

randa İngiltere ve Prusya orduları il~ 
Napolyon Bonapart arasında yapılmış· 
tır. 

2 -Meşhur Alınan kompozitörü VaS 
ner 70 yaşında ölmüştür. 

3 - Faris iki defa Almanlar tarafın• 
dan tehdit edilmiştir. Birincisi 1914 td 
Marne harbinin ilkinde, ikincisi de 
1918 dedir. İkinci tehditte Paris tayya~ 
reler tarafından bombardıman edilmi~ 
tir. 

tım, hiç bir yerde buna tesadüf erme- r · · 1· S T E R ı· N AN M A r 
dim. Bu hal bizimkilerden de kallnna- 1 STER J NAN · ~ Bir Almana göre Fransız 
lıdır. Bilhassa kimya .kuvvetine bu ha- mebus/arı 
şere ile uğraşmak zamanımızda bu ka- İs'tanbulun sayfiyelerinden birinde oluran bir arkada- o da duydu. Şi.rndi bunun önüne nasıl geçecektir, bilmem. 
dar kolaylaşmış bulunduktan sonra ha- şımız anlattı: Fakat ben o kadar sinirlenmistim ki ertesi gün İstanbu - Bir Alman Fransız meb'uslarındaıi 
la vagonlarımıroa tahtakurusu yaşı - cÜç beş gündcnberi yemekte olduğumuz ekmeğin içinw lun meşhur bir fırıınından ekmek alarak eve götürdüm, bahsederken: 
yabilmesine razı olmamamız lazımdır. de biraz dikkat edi'lince garip bir gıcırtı seziliyordu, ha- bir defa meraklanmıştım ya, onu da iyice çiğniyerek mua- . , 11 * m~una kum karışmış gibi idi. Vapurda fırının sahibine yene ettim, onda da ayni gıcırtıyı duymıyayım mı?:. «Üç mühim işleri var» demiş. ıvıU"' 

sk k ,.._k d 1 tt w b h'k" b' h ı hatabı bu üç mühim işin ne olduğunıı İşte, demiryollarımızdan kalkması - rastgeldim, hikayeyi söyledim, inanmadı, i eleye çı ı:n- .n..ı. a aşımızın an a. ı~ı u ı aye ıze . ~rp. zaman -
m istediğimiz son kusurlar bunlardan ca ısrnrı üzerine birlikte fırına gittim, bir ekmek kestır- nın gıcırtılı ekmeklerını hatırlattı. Onun ı.çın ınanma - sorunca: 
ibarettir. Eğer bunları da ortadan kal- di disleri arasında iyice çiğniyerek yedi ve ayni gıcırtıyı dı!k. Ey okuyucu sen: 1 _ istirahat etmek, 2 - Boş ]af 
dıracak bir hamle yaparsak Türkiyede ' • 1 STER 1 NAN 1 STER JN ANMA l etmek, 3 _Par~ almak. cevabını veı-
devlet tarafından idare edilen demir -
yolculuğun, umumi şartlar bakımın - 1 L- - - --------- ----------- --·----- ---------------·- miş. 



SON POSl"A 
-•-- r -' 

Mecliste 
Encümenler 

Hükômet 
mukabil 

kuvvetleri tekrar 
geçtiler 

/ntihabıgapılıgor ·~·------

taarruza 
Yeni kanunların yakında 
müzakeresine başlanacak 

------------------ Ankara, 8 .Hususi) - Ayın birin· 

'Z,,Q l 1 asında -~ehre obu••sler du••şerken de Atatürkün mühim nutkile açılan n4 n l çarpışmaıQT QT )" • meclisde bu günlerde yeni kanun layi· 

Madrid aJ,ıosu müzik ve havadzs neşriyatı yanıyor halar~~m müza~eresinc ba.~:lanacaktır. T ~ 'I' Meclısın yarınkı toplantısında En -

(Baş tarafı 1 inci sayfada) 1 rinden ötedeki asilerin bütün gayretle-ı tedirler. 
Yosu ııahaha kadar müzik ve ha· rini akim bıraıkma~.t~. olm.~kla beraber, Paris, 8 - Havasın Aviladaki mu· 
~adis neşriyatına devam etmiştir. nehrin batısında butu? ~n ~~nlı m~- habiri bildiriyor: 
ispanyada cereyan etmekte olan harebeler d~vaın: ~tm~tı~. Mılısle: bıT Nasyonalistlerin, Talavera ve Ar
kanıı mücadeleler etrafında aldı· mil ilerledıklerını bildı~ektedı:·ler. ranhuez yolları üzerindeki manzares 
innız teı--ı ve radyo halterleri Bugün öğleden sonra mutemadıyen k.. ·· ı . . . l ed k h tt"' 

5.1.cu. b.. d"" .. ı·· Fra b'" opru erını ışga ere ve a a ge-
aşağıdadır· Madride o us uşmuş ur. nsa u- .. ··w . 

P, · • .. 'k 1 T w · ·· ·ne de bir obüs düş- çerek, bugun ogleden sonra madrıdde 
?ınd:aarık~' 6 (Hususi) - Madrisok"t kılınyıl~- Y~. e çdıeıgı.zayuı.zatenmühim degwildir oldukları resmen teyit edilmektedir. 

ı mahallelere kadar u aga muşse · M · . · l 
lnuvaffak olan asilerin ileri kıtaatile Sefir ne diyor? « adrıdliler Sakin O unuz» 
hukunı t ·ı d "dd ıı· k · Salamankue 8 (AA.) - General 
l .. e çı er arasın aşı e ı ve an- Londra, 6 (A.A.) - Ispanyarun Lon- F .. ' . · . . . 
ı ınucadeleler amansız bir surette de- dr b" .. n_ l ·ı·gıw. Madrit ile şehre iki ranko bugun Mad.rıd ahalısıne hıta-v. . a uyuA e çı ı , b b · be · · R d 
anı etmektedir. Her iki taraf muannı- mil mes~fedeki köyler etrafında çetin en. ır yanname neşretmıştır. ~ • 

::ne bir surette çarpL.~akt~, bir ka1:1ş muhare .... ~ler cereyan ettiğini, fakat asi yo ıle neşredilen ve tayyarelerle dagı· 
ıl~ kan babasına te~edılmektedır. kıtaattan hiçbirinin heı:üz ~hire g~r- tılan bu ~e~anname ~udur: 
tik~et kıtaatı mukabıl t~arruzlar~- memiş olduğunu ve şehirde amme hız- Madrıdlıler: 
~ şıddetıe devam e~ektedır. Mad:ı: metinin normal bir şekil~~ cereyan_ e_t- Madrid kurtulacaktır. Sakin olu-
ku kenar mahallelerıne sokulan ası ti'i!ini bildirmektediT. Elçıhk, Madrıdın nuz. Ve ateş hattından uzakta duru
ka~"V~~~ri tard~~e~edir. Her ev bir F~nkonun şehre girme~ine ı;n?saade nuz. Çocuklarınızı evlerde tutunuz. 

line getirılıniştir. etmemeye azmetmiş oldugunu ılave et- Disiplinli Milliyetperver kıtaat sizi hi-

cümenler intihabı yapJacaktır. Mebus
la.rm ihtisaslarını gösteren cedvellere 
göre bu meclisde 2 elektrik mühendisi, 
()5 adliyeci, 1 haritacı, 67 asker 4 bay· 
tar, 6 içtimaiyatcı, 23 kitapcı, 63 ida.: 
ıeci, 4 bankacı, 47 zıraatcı• 20 beledi
yeci, 16 diplomat, 1 eczacı, 12 dil ali -
mi, 9 edebiyatcı, 2 difçİ, 1 kadastro -
cu, 4;3 maarifci• 2 °k~ager, 27 ma • 
liyeci, 3 rnühendi.s, 25 muharrif'• 1 na· 
fiacı, 5 ormancı 3 muhaberatcı, 2 
ressam, 12 sanayici, 3 riyaziyeci, 2 
şark ilm'i mütehassısı, 38 doktor, 1 
şümeodiferci, 14 tarihci, 1 tayyareci, 
34 tüccar• 1 tuz mütehassısı, 1 din 
alimi, 1 felsefeci, 1 asarı atikacı var· 
dır. 

Encümenlerde mühim değişildik -
ler olmıyacağı tahmin edilmektedir. 

Kahveler açık mektedir d kl d. K. · l" Londr 8 (R t b'ld' . ) · maye e ece er ır. ımsenın te ~a 
h a, eu er ı ırıyor - M dridi .. dafaası içın" d.. . . . k s· ı At• d T .. k 4YJ.adritten Ög~} kt' .. d il t l• a n mU • UŞmesı 1Çtn Sebep yo tur, iZ ya nlZ ına a ur 

e va ı goneren e dr S(AA) Hük" tın Va ···· 1 al d 
lt'aflarda bütün mağaızaların kapalı ve Ma it, . . - · u:ııe . - curum iş eye.nleri cez an ıracağız. f •} b k} 
fakat kahvelerin açl!k olduğu bil.diril- lansiyaya hareketinden berı Madrıtt.e Silahlarınızı bırakınız ve sizi aldatan- ) OSU e eniyor 
llıektedir. Gün~li sokaık.larda kalabalık hükfunetin heyeti olarak kalan ~adrı- ları takip etmeyiniz, bizimle birlesi-haıı_ . --ı: din ··daf k ·t · b gece ilk top . . . · 1ıtina, 8 (A.A.) - Türk flil~unun 

. ~ kıtleleri de dolaşmaktadır. Sakin mu aası omı esı . u .. .. ad nız ve «yaşasın lsoanya)) deymız. M ı d F b 1 KD t b tun M 5 a ta an dönüşte 2 7 Teşrinisanide a-
11!1' ~eden .SOlll"a topçu ve tayyareler ~ntısın~ ~a~t1:: mı e, ~ bir Altınlar Hükfunetçilerin Elinde !ere muvasalatı beklenmektedir. 
4YJ..P.drıt etrafındaıki asi mevzilerini bom rıt ahalısını enerJı sarfına çagıran p . 8 (A 1 .. .. 
baya tut.m 

1 
d beyanname neşrini tasavvur etmekte- arıs, .A.) - spanya buyuk A J uş ar: ır. El ·ı· v • v daki b fina da gagvmuruan Çetin muharebeler d~. Heyet General Miahonun başkan- . çı ıgı aşagı eyanatı neşretmiş-

Reuter'in 8siler nezrlindeki hususi Iığmdadır. tır: Evleri yıkılanlara 
lnuhabiri bildiriyor: Milislerin muvaHakıyetleri «Hükumet zafere kadar harbe de- Yardım ediliyor 

Harbin başlangıcından beri erı çetin Bayonne, 6 (AA.) - Bask milisle- vam edecektir. Zira hakkı kuvvetli- Atina, 8 (Hususi) - Son günler· 
lnUharebeler şimdi Madrit etrafında rini'n taarruzu, muvaffaloyetle devam dir. Milli hazinenin büyük bir kısmı de yağan şiddetli yağmurlar Atina ve 
cereyan etmekt~'r. Milisler bet.ondan etmektedir. Milisler, Placeneia ve Ver- hükumetin elinde bulunmaktadır. Ve havalisinde mühim tahribat yapmış • 
~apılınış olan sagl~ siper şe~kesini gayı zaptetmişlerdir. Bu mevkiler, Bil· Nasyonalistler, her ne olursa olsun, tır. Yıkılan evlerden maada Atinanın 
ltgal etmekte ve mükemmel hır cesa- baonun sarkında ve oraya kırk bes ki- bu d h" tı. h·ı ld ed · 
ret göstermektedirler M"t eli b' ı t ~ fed-.l:- ~ n an ır san m ı e e e emıye- kenar mahallelerinde 227 ev ehemmi-
a.__.._ _ • u ema ır ome re mesa ~-. ki d' H,,k.. 1 ih . L 
-.:u~nhmana rağm hük" t kıt _ • ce er ır. uaumet, atın tıyat mev- yetli surette ha.ara u.ğramıftır. Bir ÇO&; 

atı, dun'kü ınuharebeıen, umnde Afa. Madridin Bomban:lunani cudunu Nasyonalistlere teslim etmek- kimseler açıkta kahnıttır. Hükumet 
1--lıı ı er esnası a, n R bat 8 (A A ) K d. d d · k 
att ara leji)'onerlerin olduğu yerden a • · • - a ız ra yo- tense enıze ataca tır.» meskensiz kalanları barındırmak. için 
~ldanmaJarına müsaade etmemiş- sunun dün eaa.t 18,30 da yaptığı neş- Roma Elçiliiincle Hazırlık tedbirler almıştır. 
erdır. riyata göre, Milliyetperverler Madri- Roma 8 _ Vatikandaki İspanyol -.--.-. ------

Bükfunetçilerin muvaffakıyetleri din süel mevkilerini bombaya tutmuş- Büyük Elçiliğine krallık tacı ile birlik- Amerıka ıttıhadı konferansı 
. Reuter'in Mad:ritteki hususi muhabi- lardır. te Sarı - Kırmızı bayrak çekilmis ve 1 Nevyork, 8 (A.A.) - Hul ile Bue-
~::n~gelen bir telgrafta deniliyor ki: Ma.dridin bir çok sakinleri Segovie balkonda donanma hazırlıkları y~pıl- nos-Aires Amerikan ittihad'.ı konfe -
-==-- ukuınet kıtaatı, Monmnares neh- köprüsü yolu ile Madridi terketmek- mıştır. ransma iştirak edecek olan diğer mu· 

F ransada halkçılara karşı Bükreşte ::h:·.~:~=~:·;.:;.;::v;::;: ~J: 
, C • mayesınde olarak muayyen saatte ha-

h
•• 1 b 1 d 1J0 Bın kişi disesizcehavuzdançıkmıfvefakat,al-UCUm ar aş a l rr l dığı emir ~e~ine, müretteb~ını ta. 

1. Op anıyor marnlamak .ıç.ı.n Nevyork lımanında 

Demokratlar, halkçılar cephesi hayat pahalılığını Bükreş, 8 (AA) - Alınan Ajansı durmuştur. ____ _ 

arttırdı, Fransayı ittifaklardan mahl'um etti, diyorlar bildiriyor: Gazeteler milli hıristiyan Lehistan Hariciye Nazırın1n 
partisinin yarın yapacağı tezahüratı. l d h · 

1 
.... Paris 8 (A.A.) - Demokrat Bir- Takrir, içtimai eulhun, Cwn!ıuri- buyük bir alaka ile takip etmektedir. OD ra seya atı 
11gı kongresi, ittifak ile kabul edilmit yet müesseselerinin eerbe•çe i~leme· Parti'nin organı Porunka V'remie gaze- Varşova, 8 (A.A.) - Leh gazeteleri, 
~.duğu bir talairden eıoma mesaisine sinin teminini, kadınların intihabata tesi, kongreye iştirak eden 150,000 ki- Beck'in Londrayı. ziyareti. hakkında 
111t · · Bük' eşe dogwru yolda ld w uzun mütalealar serdetmekte ve bun-

1 
anı verilmiştir. Bu tabirde Halkçı· iştirakini, nisbi temail esasına iatina- şının r 0 ugunu 

ar cephesinin aiyasetı· takbı"h edilmek- d . .h l ı~ı. bildiriyor. lardan Exp~ Poranny, bu ziyaretin 
en ıtth ap usu ünün is Wıını, bütçe- ------- İngiliz_ Leh teşri.ki mesaisini daha zi-

te ve föyle denilmdttedir: de muvazene vücuda getirilmesini is- General Metaksas Ciritte bir yade kuvvetlendireceğini y~zmaktadır. 
dı Halkçilar cephesi. hürriyetleri kal- temektedir. nutuk söyledi Gaceta P1aska diyor ki: c1ngilterenin 

rınış, mülkiyet hakkını ihlal etmiş, Faris, 8 _ (a. a.) Sosyalist milli kon nazarında, Sovyet Rusya ile Al.manya 
~aliye iflerini berbat etmiş, hayat pa• seyi bugün gizli bir toplantı yapmıştır. Atina, 8 (Hususi) - Başvekil Me- arasın.da bir müvazene siyaseti takip 
. hlığını arttmnı.f ve Fransayı eenebf Toplantıda B. Blumun bir nutuk söy- taksas Hanyaya varını,, ahali tarafın- etmekte olan Lehistan, sulhü ziman al
attifakJardan mahrum etmek muhata· liyeceği ve Torezin hücum1anndan da dan hararetli surette kartılanm41ttr. ~?a almakta olan çok mühim bir amil-
l'asını tevlit ebniftir. bahsedeceği b'ildirilmektedir. \ • Hanya belediye reisi söylediği bir nu- ır d 8 Lehmtan d bak 

I< 
tukta Giritlilerin hükumet ile beraber on ra, - . 1'! anı 

ral Boris 1 lzmirde incir olduklarını- söylemi~tir. Başvekil Me- B. Beckı !llLondrdıaya L~-~· Bve ~·_:o.nle-
# JJ- d h Jed" yd da ngııtere f Da&1U1l • ı:.aen ı 

T UZÜm SBff,fl.l8Fl taksas a e ıye me anında topla• Leh' b""•~-:L ] ' • fınd '---ehlike atlattı Y' nan ahaliye hitaben İrad ettiği bir nu- ıstan U.fUA. e ÇlSl tara an JUU-

İzmir, 8 (A.A.) - Bu halta Borsa- tukta bafında bu1unduğu hükumetin şılanmıştır_. ______ _ 

. Sofya t 8 ( A. A. ) - Reuter da yedi kuruş on paradan yirmi iki bu- parti hükumeti değil· ancak milli bir Amerikalılar pek çok tutun 
aıaııaıam muhabiri bildiriyor: çuk kuruşa kadar altı bin yediyüz becı h··k" t ld " ·· ı · · 

K 'S u ume o ugunu aoy Clnlftir. ahyorlar 
aradenizde Kralı hamil bulu- çuval üzüm ve altı kuruş otuz paradan General Metaksas, .bundan sonra de-

• I spangada vaziyet 
• Amerikada seçim 

garabeti 
İ span:a~ın dahi~i m~caAdeleleri gös-

terdı kı, Madrıd hükumeti askeri 

şeflere de sahip değildir. Bir ara baş-
kumandanlığa getirilen General Asan
siyo askerlerine laf dinletemediği için 
küskün bir halde bir tarafa çekilmiye 
meobur olmuştur. 

Anarşistler, Arngonda Barselona 
muanz müstakil bir hükümet kur -
muşlardır. Halbuki anarşist ve komü· 
nist ittihadından doğan bugünkü Mad
rid cumhuriyeti, billıassa bu ittihadın 
bir timsalidir. Anarşistlerin bu hare
keti, müşterek cephenin de içten bo -
zulduğunu gösteriyor. Madrid alındık
tan sonra General Franko ve arka • 
daşlarının hedefi muhakkak ki Bar -
selon olacaktır. Fakat Barselon deniz 
kenarında bir şehirdir. Denizden mü· 
dafaasının nisbeten kolay olduğunC 
hükmedileı'bilir. Fakat kıyamcı faşist
ler, Barselona karşı Ba1ear adalarını 
mi.ithiş bir hareket üssü haline koy -
muşlardır. Denilebilir ki Barselona 
karşı yapılacak taarruz, gerek müda
faa edenler ve gerek taarruz eyliyen
ler için çok ağıra malo1acak't!ır. 

* Yeniden Amerika cumhur riyaseti-
ne seçilen Rooseve1.t 25 milyon küsur 

ı:ey topladı. Ra -
2& Milyon ve kibi olan cum .. 

12 mllJOll huriyetçi Lando· 
nun t.oplıyabil • 

diği ara yekUnu ise 12 milyon küSur -
dur. Fakat bu rey miktarına bakarak 
sanılmamak lazımdır ki birleşik Ame
rikanın üçte ikisi Roosevelt'e, üçte bi· 
ri de Landon'a rey vermişlerdir. Ame
rikayı teşkil eden kırk sekiz hükUmet
ten kırk beşi Roosevel't'i, üç de Lan -
don'u tercih etmişlerdir. On iki milyon 
reyin yalnız üç, yirmi beş milyon 
reyin de kırk beş hükOmeti temsil et
mesi, ilk bakışta biraz garip gelirse de, 
bu sütunlarda bir kaç gün evvel izah 
ettiğim Amerika cumhurreisi seçim 
mekaniı.masının karışıklığı, çok defa, 
bu nevi garabetler tevlit etmektedir . 
Çünkü, zahiren t~k seçici usulü ile ya
pılır gibi görünen bu seçim, bal gibi ıki 
dereceli bir intibaptır. - Selim .Ragıp 

Havada bir facia 
Bir Rus tayyaresi düştü, 

9 kişi öldü 

Moskova~ 6 (AA.) -Königsberg ile 
Moskova arasında hava seferlerini te& 
min eden Rus - Alınan sosyetesinin bir 
tayyaresi Moskovaya 90 kilometre uzak 
lıkta düşm~ ve iç.inde bulunan pilot 
Kobzef'le makinist Evdokimof ve- ikisi 
Japon, beşi Sovyet vatandaşı olmak ü
zere yedi yolcu ölmüştür. 

Romanya pa~ası 
Bükreş, 8 (AA.) - Romanya para

sının madeni karşılığına yeniden kıy· 
~t takfür edilmesi efkirl umumiye ta 
rafından fevkalade sükunetle karşıl~
~tır. Bu tedbir münhasıran teknik 
mahiyette teli.kki edfunektedlir. 

Borsada da sükUnet mevcuttur. 
Milli Banka tarafından neşredilen 

b
. ıebl·ğd _ 'L..ft...- döviz)erin evwlki 
~ -~ e. Y~ tı.ıacağı bildi 

pıyasa uzerinıden alımP sa 
rilmektedir . 
B tedbirden h8sıl olacak kkın or -
d u teçhizine sarfı hakkındaki karar 
u:1u':ı memnuniyeti bilhassa arttırmış 

lunan yat tehlikeye düşmüı ve on sekiz k~a kadar yedi bin dokuz miştir iki: lzmir 8 (Hususi) - Amerikada 
destroyerler gönderilmiştir. yüz elli çuval incir satılmı§'tır. Mevsim cBiz, kendini zorla kabul ettirmek is intihabatı Ruzvelt'in kazanmış olması tır. • ·-·- .. --·-

Kral, yahn seyrini bizzat idare ba§langıcınd'3'Il bugüne kadar üçyüz tiyen süel diktatör değiliz. Sizden bize piyasada gayet müsait tesirler yapmlf, ·r:: IKISA HABERLER ı 
~erek,. dört saat sür~ tehlikeli yirmi be§ bin altı yüz kırk çuval üzüm ait olman.ızı istemiyoruz. Biz size ait bu 40 saat içinde Egede 14 milyon kilo L--'. _ 
UU' vazıyetten sonra limana gir- ve yüz altmış bi:r bin ahmış çuval in- lunuyoruz.> tütün satihnıfbr. Bu tütünün 8 milyon AJmaDP - Yunanistan .&rasmda Bava 

tniştir. cir satılmıştır. Satışlar hararetini mu- Nutuk bitince halk tezahüratta bu - kilosunu Amerikalılar elmıtlardır· Pi· Sefeıteri 
hafaza etmektedir. lunmuştur. yasa inkitaf etmektedir. Fiyatlar yük· Atına. ı (Hususi) - Yunanistan :ue Al· 

Filistin Araplarının --· - ·· · · -· ·-.. ·---· -- selmektedir. m,anya arasında bava postalan tesıs lçln ya-
Lideri Bag"dadda adama bir numaralı devlet düşmanı Tirede iki kişi ylldırım pıımakta 01an müzakereler hitam buınu11 

ismini vermekte idiler. Buna rağmen isabetile öldU Bulgaristanda ticaret akademisi ve tanzim edilen mukavele tasdik edilmek 

At Lo~~ra,. ~ (A._A .. - - Filiatindelü ihtilafın muvakkaten halli üzerine in- açlldı uzere lkl hükümete verllmlftlr. 
r\ ap asıl F · ı..._ B ·ı·-•-- har-'- Tire, 6 (A.A.) - Ş;,ddetli bir yagm" ur 
d erırun reısı evzı ucy ağ- aı ı~ ~etine mini olmam•tlar· 1 • _ı__d ada ı · · 1 '~- esnasında di1J:ıen .,..tırt. ... - ıs· a'l..-~:vıe ~ı .. : Sofya, 8 - B·-"'- Svi•tıof .L, kral zır 01.ıugu" ha'lde dev et tıcaret ~ e-

ge mıştır. ngiıiz; gazeteleri bu dır. 1r;...ı· ö)mfü•h•-:. 
3 

............ "'" """""'' ~ ""'5'-U& T aa E 
~ ....,. ..... , Borie ve ticaret ve .ziraat bakanlan ha- mili ~ılmıfıbr. 



4 Sayfa SON POSTA 

• 
ŞEBİR BABIRLERI 

Bir yıl içinde on altı bin 
hayvan tedavi edildi 

Fatihdeki hayvan hastanesinde günde 40 
hayvan tedavi ediliyor, ameliyatlar yapılıyor 

İçki 
dün 

düşmanları 
toplandılar 

Gençlik içki ile mücadeleye 
davet edildi 

Yeşil Hilal Gençler Kurumu dün 
sabah saat 9 da Eminönü Halkevi sa
lonunda toplanarak yıllık kongrelerini 
aktetmisferdir. . 

Kongreyi Doktor Profesör F ahret
tin Kerim Türk gençliğini içki ile mü
cadeleye davet eden bir nutku ile aç
mış, nıüteakıben cemiyetin Genel 
Sekreteri Mükip Kutatgu tarafından 
yıllık çalışma raporu ile yıllık vezne 
raporu okunmus, bir aza tarafından 
da bir Yeşil Hiİal marşı viicuda geti
rilmesi hak.kında yapılan teklif alkıs
larla kabul edilmistir. Bundan son;a 
da rüştünü İspat et.:rıeyen Ye orta mek
tebi ikmal etmemiş olanların bu cemi
yete daıhil edilmemeleri kararlaştırıl-

Çanakkalede ölen 
Alman askerlerinin 

kemikleri dün gömüldü 
(Baş tarafı 1 inci sayfada) 

muşlardır. Tarabyada Türk bandosunu 
takiben Herliyen Alman bandosunun 
arkasında SO sandığa yerleştirilmiş Al
man askerlerinin ıkemikleri getiriliyor
du. Sandıkları taşıyan n~kerlerin yan
larında da birer sıra halinde Türk as 
kerleri bulunmakta idi. Bu kafileyi de 
diğer davetliler takip ediyorlardı. San
dıkalar bandonun çaldığı matem havala 
rı içinde sefaretanenın bahçesindeki me 
zarlığa kadar götürülmi.iş ve orada di
ni ayin yapılmı~ ve gömülmüştür. Ayin 
den sonra Emden kruvazörünün genç 
zabitlerındcn biri tarafından söylenen 
bir nutku mi'ıteakıp Alman sefiri ve İs
tanbul kumandan vekili General Ali 
Fuat çok heyecanlı birer nutuk söyle
mişlerdir. 

Alman sefirinin nutku 

Alman sefiri nutkunda şunları söy- Alınan Sefiri nutkunu söyliiyor 

lemiştir : !erdi. Kendi memleketlerinin bu mü 
«Sözlerime başlamadan evvel huzur- dafıilerinin yanında Alman askerleri 

larile bu mercısirne şeref \'eren muhte- en sadık bir ittüaık rabıtasile ayni ce· 

Fatihte hayvan hastahanesi 
mı{ltır. 

Kon r .. .. . . rem ~orgeneral'e ve Tüı•k heyetine ge- saret ve iı;;tihkarı mevtle ve her birisi 
. g e sonunda buyuklerımıze ta- rek huklımetim namına ve gerek biz- diğerini teşvik ederek ve beheri diğe· 

Bidayette sadece belediye tanzifat fazla beygir gelmektedir. 
hayvanlarının tedavisi iç.in tesis olu- Hastanenin açıldığı günlerde 5 • 6 
nan Fatih hayvan hastanesi faaliyeti- hayvan tedavi edilmekte idi. Şimdi bu 
ni genişletmiş, burada halka ait hay- miktar 35 • 40 ı bulmuştur. Fakat bu 
vanlar da tedavi olunmağa haşlanmış- tezayüde bakarak memleketimizde 
tır. Hastanede bir sene zarfında teda- hayvan hastalıklarının arttığına hük
vi olunan devlete, belediyeye, ve eş- medemcyiz. 

zım telgrafları çekilmesi kararlaştırıl- zat teşekkürü bir vecibe bilirim. Bu ta- rine rekabet ederek ayni gaye için ken· 
m~ş, ~ynelmi1e1 içki aleyhtarlığı ce- \ butlar önünde nazar bundan yirmi se- di son kuvvet ve cesaretlerini sal'f su· 
mıyetınden gelen ve Yeşil Hilal aza- ne ev\·eline rücu ediyor. O devrede mu- retile harbetınişlerdi. Ne kahramanlık. 
Iarını 937 de Varşovada yapılacak hariplerin en iyi evsafını haiz olan İşte bugiin yaptığımız bu ulvi merasinı 
kongreye davet eden bir mektup okun- Türk askerleri, ve bunların meyanında onJar içindir. 
muştur. en ilk safta Türk milletini kurtaran ve Bundan sonra mezarlara çelenkleJ 

kendisine mahsus eşsiz meziyetleri ken konularak Türk ve Alman milli marş• 
disini yeni kurulan Devletin reiskarı- ları çalınmış, merasimde bulunan Türh 
na getiren Atatürk, Türkiye vatanının ve Alınan askerleri tarafından sefaret. 
toprağını kırılmaz ve eğilmez bir cesa-ı hane önünde bir geç~t resmi yapılmış· 
ret ve kahramanlıkla müdafaa etmiş- tır. 

hasa ait hayvanların yekunu 16 bin- Hastanede bir ameliyat odası, bir 
dir. Tedavi olunan hayvanlar beygir, eczane• bir laboratuar ve üç tavla var
katır, merkep, koyun, keçi, sığır , ke- dır. Tavlalardan biri harici hastalıkla
di, köpek ve ehli kuşlardır. Hastane• ra, diğeri dahili hastalıklara ücüncüsü 
nin senelik istatistiklerine nazaran de bulaşık hastalıklara mahsustur. 

hayvan hastalıkları mart ayından iti- Hastanede 12 hayvanın yatabilmesi i
baren hazirana kadar fazlalaşmakta, çin yer vardır. Yatması icap eden hay

hazirandan sonra hastalıklar gittikçe vanlar yatırılmaktadır. Yatmasına 
a:ıalmaktadır. Kış aylarında pek az kat'i lüzum olmıyan hayvanlar için 
hastalık kaydedilmektedir. İlkbaharda her gün polikilinik tedavi yapılmakta
lıasta1ıkların çoğalmasına sebep mev- dır. 
simin tesirleridir. Gıdalar deği11tiği i- Hayvanalr üzerinde dahili ve hari
çin hayvanlar yeni vaziyete intibak c1 operasyonlar muvaffakiyetle yapı
hususunda mü~külata uğramakta ve labiJmcktedir. Senede 200 - 2:l0 ameli

ekseriya hazım cihazı hastalıklarına tu- yat yapılmaktadır. 
tulmaktadırlar. Hastanenin bu sene Hastane, yukarda da söylediğimiz 
haziran ayında tedavi ettiği muhtelif gibi, çok küçüktür. Bidayette beledi
cins hayvanların mecmuu 2089 dur. yenin yalnız kendi ihtiyacı için tesis o
Eylulda bu miktar 128;) şe düşmüş- lunmuştur. Binaenaleyh şimdi ihtiya
tür. Hastaneye büyük hayvanlardan en ca kafi gelmemektedir. 

Bon Bon hırsızları 
T ahtakalede Asmaaltı Eski Papaz 

oğlu hanın<la 18 numarada Abbasın 
şeker jmalathanesine gece saat 24 de 
girerek fabrika müstahdemininin içer
de çalışmasından bilistifade camekan
daki bonhonları aşırıp kaçarken bek
çiler tarafından yakalanan Kel Ali ve 
şeriki Mehmedin muhakemeleri bit
miş, asıl fail olan Ali 1 ay altı gün 
Mehmet te 7 gün hapse mahkfun ol
muşlardır. 

Bir mektep hademesi ölü bulundu 
Üsküdarda Çakmakçılarda oturan 

mektep hademelerinden 60 yaşlarında 
Huriye evinin ~!asında öli.i olarak bu
lunmuş, ölüm şüpheli görüldüğünden 
tahkikata başlanmıştır. 

Dun Bulgaristandan 1 1 O 
Göçmen geldi 

Eve taarruz etmiş f 

1 

Şüpheli bir çocuk ölUmü Fa~ihte oturan İdris ayni mahalle
de oturan Mehmedin evine taarruz etF enerde Bakkal oğlu sokağında o-

t Ah t k Em. . 40 .. tiğinden ücüncü sulh ceza mahkemc-
Dün ak~am trenle Edirneden şeh

rimize 110 Bulgaristanlı göçmen gel
mi~tir. Gelen göçmenler yerlerine gön-

uran me ızı ıncnın gun- . ~ 

l .. k Süh· l" · · d k' ~ d .. ..1 sı tarafından 4 gün hapse 150 kurus u ey a ısının e ı çocugu un o - ,.. · 
.. def · h ·ı · · · para cezasına mahkum olmustur muş, nme ru sat verı mesı ıçın · • 

&lerilinccye kadar Kızılay cemiyeti tara

fı_ndan iaşe edileceklerdir. 

Kalp sektesinden ölüm 
Kadıköyünde oturan Yunan tebaa

ıından 70 yaşında Aleksandiroa dün 
Moda vapuru ile Köprüyo gelirken 
birdenbire düşerek ölmü,, belediye 
doktoru tarafından yapılan muayene
sinde .kalb durmasından öldüiü anla

fllmJ.ftır. 

mıntaka lbelecliye doktoru tarafından 
yapılan muayenesinde çocuğun ölümü 
şüpheli görülmüf ceset Morg'a kaldı
rılarak hadise etrafında tahkikata baş
lanmıştır. 

Yemekten zehirlenen adam 
Beyoğlunda Karaoğlan sokağında 

oturan Ali Hasköyde bir lokantada ye
mek yedikten bir müddet sonra zehir
lenme alfilmi göstermiş, Beyoğlu Zü
kur hastanesine kaldırıl'mıştır. 

Güreşçi Yaşar bir ziyafet verdi 

Berlin olimpiyatlarında 56 kiloda dünya birinciliğini /kazanan şampiyon 
Yaşar dün Güneş klübünde dostlarına ve arkadaşlarına bir ziyafet vermiştir. 
Ziyafette bütün güreşçilerimiz, sporcu larımız ve gazeteciler hazır bulunmuş
tur. Resmimiz ziyafette bulunanlardan bir kısmını göstermektedir. 

Kurşun hırsızı 
Yeni tamir edilen Ayasofya müze

sine ait kurşunları çalıp satarken ya
kalanan Kamil, 3 üncü sulh ceza mah
kemesi ta.rafından 7 ay hapse mah
kum edilmi~tir. 

Beyoğlu Halkevinde Türkce Kurıu 
.Beyoflu Halkevtnden : 
İsteklilerin çojf alması dolayısile evimizde 

Türkçe öğretmek için yeni bir kurs daha aç
tık. 

Yazılma 10/ 11/ 936 da başlar, 20/11/936 da 
biter. 

Yazılmak isteyenlerin nüfus tezkerelerile 
evimizin Tepebaşındaki merkez kurağma gel
meleri. 

Slmanı Badlsı Olla 

BEDREDDiN 
DESTANI 
• Yazan : 

NAZIM 
HiKMET 
• Yakında çıkıyor. 
Fiyah 50 kuruştur. 
Şimdiden sipariş 

veriniz r 
Yeni Kitapçı Ankara 

Caddesi No 85 

1'ürkHristiganlarCemigetininKararı 
(Baştarafı l inci sayfada) ı ıa Türkün kendine has büyük kültürü .. 

}eri hazır bulunmuslardır. Saat 11 de nü yavrularımıza aşılamaktan neye sar 
idare heyeti reisi İ>avit Yılmaz uzun fınazar ediyoruz? .. Kapayalım artık e· 

kalliyet mekteplerini... Bize hcrşeyi 
bahşeden Türk ıkanunları dururken ni
çin ekalliyet kanunlarının hükümleri 
altında ya~ayalım? .. 

süren ve çok alkışlanan bir söylevile 
kongreyi açmı~tır. Reis Davit bu nut
kunda ezcümle demiştir ki : 

«- Arkadaşlar, biz Türküz ve her 
zaman Tüıık kalmak arzusile yaşıyo-

ruz. Fakat Türk demek Türk parası ta
şımak ve üzerinde Türk nüfus kağıdı 

bulundurmak demek değildir. Türk ol
mak, maarifile, içtimai yaşayışile, dü-

şünceSile, kalbile. diliyle, Türk bulun
mak demeık.tir. Biz böyle düşünüyoruz 
ve böyle düşünmeyenleri katiyen Türk 
olarak tanımıyoruz ... Gayemiz budur 

ve bu gayenin Tehberliği ile yürüye· 
ceğiz.> 

Davit Yılmazın bu sözleri kongre a
zası tarafından memnuniyetle karşı

lanmıştır. Bundan sonra söz alan Cemi. 
yetin Genel Sekreteri Aram Arslanyan 
da şunları söylemiştir: 

c- Bu topraklarda gördüğümüz hür 

riyet ve serbestiyet çok büyüktür. Ve 

maalesef bu lutuflara karşı mukabele

de bulunamıyoruz. Çocuklarımız elan 

hususi eıkalliyet mekteplerinde okuyor. 

Ha'lbuki Türk mekteplerinde okutmak 

TAKViM 

2 inci TF.ŞRIN 
1-~~~---,,.--~~~-...,~~~~-1 

Rumt sene 
1862 - 9 

ı ci Teşrin Resmt sene 
27 1936 

SABAH 
S. D. 
1 42 
6 40 

Öğle 

::;. D. 
E. 7 00 
z. 11 57 

PAZARTESİ 

Şaban 
24 

İkindi Akşam 

s. D. ~- D. 
9 42 12 
14 40 16 57 

Arabt sene 
1806 

Kasım 
2 

Yatsı 

8. D. 
1 33 
18 32 

Arkadaşlar, son söz olarak şunu söy
lüyorum: Blzim için en doğru bir tel< 
yol vardır. Bu yol da büyük Atatihki.in 
nurlandırdığı yoldur. Bu yoldan yürü· 
mek bizim gibi her Türkün borcudur.» 

Aram Ars'lanyanın çok alkışlanan bu 
teklifi heyeti uınumiyece kabul edil • 
ıniş ve ekalliyet mekteplerinin kapatıl· 
ması için alakadarlarla temaslara baş· 
lamlması kararlaştırılarak yeni idare 
heyeti seçildikten sonra kongreye ni· 
hayet verilmiştir. 

Yeni idare heyeti gene Davit Yılma· 
zm riyaseti altında kurulmuştur. 
_.,., ••••• ' • 1 ' ............ ........_._.. 1 il ....... 

Şehir Tiyatrosu 
Tepebaşı 

dram kısmında 
oyun yoktur 

Fransız tiyatrosu 
Operet kBıııı 

9/11/936 da 
Pazartesi gUnti 

akşamı saat 20.30 da 

MASKARA 

Eminönü askerlik şubesinde 
Askerlik şubelerinde istihdam edilmek 

üzere askerlik şube işlerini bilir genç ve işe 
yarar binbaşı veya yüzbaşı rütbesindeki 
mütekait subaylardan lsteklilerln Eminönü 
askerlik şubesine müracaatları. 

KAGNI 
HiKAYELER 

Sabahaddin All 
SON SENELERlN 
EN GÜZEL VE EN 
OLGUN ES.ERİ 

•aJ 
ALBERT PREJEAN ve DANIELLE DARRIEUX 

VOLGA ATEŞLER iÇiNDE 
Franss ARAe yün•;;;:::::n~:n ... d•a __ ,.ı 



SON POSTA 9 iki . 
~~ ncıtetrin ,,._ ... _____________________ ................... ;;;;~;;..., 

MEMLEKET HABERLERİ 

~lektrikle ~!d~?lanan faal f::::~~7eri 
ır pamuk koyu: Mayıslar. ~i~müddetevveı,sBirlnciteşrin936 B tarııhınde bu sütunlarda «Havza ima-

U yıl Sak d 300 000 k•l k • t•h l d•td• ,ra müh:taç» başlığı altında bir yazı çık-
p arya an . ı o pamu ıs ı sa e ı ı. mıştı Havza B ı-..:ı· -b .. anı k .. .. ' .. . . .. e ı..-uıyesı u yazıyı gor-

u lar Mayıslar koyunde çırçırlanıp balyalandıktan ~uş, bıze gonderdiği mektupta vaziye-

E 1
. k d·ı· ,tı anlatıyor. Söylediği aynen şudur: 

Sonra reg ıye SeV e l ıyor «Havza belediyesi imar ihtiyacı ile kap-
lıca ve elektrik işini ihmal etmiş değildir. ve 
dar bütçesine rağmen elektrik işini Nafıa 

Vekaletine tasdik ettirilen projesi ile bele

ttı. - Sağdan yürüme 
Şe~iele~i~ belediye deh
ııa alakadal' oluyor Ha-

n Bey .. 

Bir pamuk tarlası 

. . . Yalnız bu emre sade 
gündüz itaat ediyor 

• 

diyemiz bu sene muhakkak başaracaktır. 

Eksiltme Uiinları gazetelerdedir. Belediyeler 
bankasından on bir bin liralık istikraz ya
pılmış olup 16 bin lira ile başarılacak elektrik 
işinin bakiye parasını da belediyemiz büt
çesinden ayrılmıştır. 

İçinden geçen Tersakan ırmağının kışın 
don, baharda seyHl.p ve yazın azalma tehli
keleri arzettiğl cihetle mühendisin raporu 
ve su ile yüksek ve alçak tevettürlü; kömür
le yüksek ve alçak tevettürlü dört türlü pro
jeden belediye meclisince ve yüksek Nafia 
Vekaletince de Havza için kömürle alçak 
tevettürlü olan kısım tercih edilerek tasdik 
edilmiştir. Binaenaleyh hatalı bir teşebbüs 
yoktur. 

. . . Gece olunca gene 
sağ, sol unutulup tavsa
yormuş .. Neden acaba? 

Hasan Bey - Gecele
yin akşamcılar çoğalı • 
yQr .. Sen hiç bir sarho -
şuın doğıru yoldan gitti
ğini gördün mü? .. 

Sayfa 5 

Memlekette şenlikler 
Cumhuriyet Bayramında 
Sivasta abahlara 

, ............................................................. . 
dikkate alan belediyemiz, şehre iyi su 
temini maksadile tedbirler aJmağı ka
rarlastırmıstır. ' . 

Şehrin haricinde bulunan mezbaha-
da kesilen hayvanların nakli için de 
kapalı arabalar kullanılmağa başlan
mıştır. 

Şehirdeki imar faaliyeti de gün geç 
tikçe artmaktadır. 

Caddeler üzerinde yeni ve modern 
binalar yapılmaktadır . 

Şehirdeki tazyikli su çıkarma ça
lışmaları da hayli ilerlemiş, 1 ::\O metre 
derinlikten fazla bir çok kuyular açıl
mıştır. 

Dün Kasım geldi. Soğuk misafir· 
den hiç hoşlanmam ama, ne yapa
lım misafir. Çarnaçar kendisini gü
ler yüzle karşıladım: 

- Safa geldin Hazret.. Ne var, ne 
yok, bize neler getirdin?. 

- Getirdiklerimi mi soruyorsun?. 
Dağarcığımı açtığım zaman görür
sün .. İçinde soğuk var, yağmur var, 
kış var; kar var, fırtına var ... 

- Hepsi bu kadar mı? 
- Daha başka şeyler de mi isti-

yordun? 
- Hayır .. Hayır teşekkür ederim, 

kafi .. 
- Benim sana getirdiğim bunlar, 

fakat sen bana ne hazırladın? ... So
ba kurdun mu? 

- Hayır! 
- Odun aldın mı? 
- Hayır! 
- Kı~lık palto yaptll'atn mı? 
- Hayır .. 
Kasım yüzünü buruşturdlL 
- Memnun olmadın mı? 
Dedim ... 
- İş benim memnun olup olmcı.-

mamda değil, sen kendini düşün! 
Ve bunu söyler söylemez dağarcı

ğını açtı. Soğuğu dağarcıktan çıkar-

dı. 
- İst~·sen daha hazırlanma! dedi, 

ötekileri de birer birer çıkaracağım!. 
tMSET 



EDEBİYAT RÖPORTAJI 

Şair ve Romancılarııpız 
bize neler okutacaklar? 

Ercü .nent Ekrem Talu ve Kadircan Kaflı bize 
ÖnÜqıÜzdeki neşriyat mevesimi için neler 

hazırladıklarını anlahyorlar. 
Önümüzdeki neşriyat mevsimi zar

fında tanınmış şMr ve muharrlrlerl
mlzln neler hazırladıklarını • kendlle

ıllnden sorduk. 19 Birlnclteşrln nüsha
JIUZda Nazmı Hikmet, Suad Derviş, 

Sadri Ertem, Reşad Nuri, Fikret Adilin 
ve 25 Blrlnclteşrln nüshamızda lae Yu
suf Ziya, Nurullah Ataç, Etem İzzet, 
Selami İzzet, 29 Blrlnciteşrlnde Orhan 

Seyfi, Osman Cemal, Halit Fahrinin 
cevaplarını yazmıştık. Ankete bugün 
devam ediyoruz. 

Ercüment Elrrem T alcı 
Masasının başına oturmuş, inci gibi 

yazısiyle (Sözün Kısası) nı yazıyordu. 
- İşin var mı? 

Üstadım? dedim. 
Yüzüme hayret 

le baktı: 
- Şüphe mi e

diyorsun. cevabı· 
nı verdi. 

- Hayır şüphe 
etmiyorum, bir 
anket cevabı isti· 
yorum. 

- Çeık şu san
dalyayı başlıya

lun. Ve başladık: 
- Neler hazır

lıyorsunuz? 
- Her günkü yorucu mesaim ara· 

sında hazırlıklar yapmağa pek vaktim 
.olmuyor. Bununla beraber vakit bul
dukça ötedenberi bitirmek arzusunda 
olduğum, iki romana birden çalışıyo
rum. Bunlardan bir tanesi yakında bi
.tece'k ve SON POSTA'da tefrika edi
lecelctir. 

-Mevzuu? 
- Basit bir adamın, Avrupa ve Av-

rupa medeniyeti ile birden bire karşı 
karşıya gelince duyacağı hisleri tasvir 
edecektir. Bu eser daha ziyade mizahi
dir ve bir psikolojinin tetkikidir. Bizim 
rahmetli Meşhedinin çok sevgili arka
daşı (Torik Neani) nin bu yeni roman
da mühim bir rol aldığını söylersem, 
eserin mahiyeti anlaşılır. 

- Ya, diğeri? 
- Diğerini de uzun zamandan beri 

.işlemekteyim. Bu tamamile hissi bir e
ser olacaktır. İzin ver de bunun mev
zuunu ifşa etmiyeyim. 

- Aman neden ? 
- Neden olacak? Bizim tahrir mu-

hitinde rabbim eksikliğini gösterme -
sin sırıklama Adeti vardır. Sade adını 
söyliyeyim: (Karlı dağa güneş vurdu.) 

-Daha b~a? 
- Bunun harr.icinde başımı kaşımağa 

ve mütemadiyen harcadığım kültür :;e 

viyemi dahi maalesef yenilemeğe vak
tim olmuyor. 
Muharrirliği nezaret memurluğu gi

bi bir sinekür yani - maalesef hakiki 
değil, micazi manasile - sinek avlamak
tan ibaret zannedenler aldanırlar. He-

nüz endii6tri bakımından fazla inkişaf 
edememiş olan yurdumuzda en zavallı 
ve en çok ezilen amele bizleriz. Değil 
mi oğlum? 

- Ne yapalım, dedim, çaresiz daya
nacağız ve sormaya devam ettim: 

- Küçük hikayelerinizJ kitap halin
de bastırmayı düşünmüyor musunuz?. 

- Bizim memlekette ki.tap bastırmak 
züğürt olmamaya mütevakkııftır. Zü
ğürt oldun mu tabi kendisini naza çe
ker ve eseri bedavadan urup eksiğine 
almak ister. Benim de bugünlerde ha
lim, anlaşılan yüzümden belli oluyor 
ki henüz hiç bir teklif karşısında kal
madım. Yalnız Sühulet :Kütüphanesi sa 
bibi Semih Llltfi vaktile kendisine sat
tığım bir iki romanı tekrar basmak
taymış. 

- Ya şiir? 
- Ben nazma o1'dum olalı heves et-

medim. Arada bir, srf kendi keyfim 
için nazmettiğim ufak tefek şeyler de 
hep dostların azizliği olarak mecmua
lara geçti. Tabiatin şiirini temaşa du
rurken onu kağıt üzerinde ve birta
kım kayıtlar altında tasvire kalkışmak 
benim yapacağım iş değildir. Zira ben 
öteden beri hiç bir işte esasen kayıt al
tına ginneği sevmem. Şiir, gerek a
ruz veznile ve gerek hece veznile olsun, 
duyduğunu söylemek isteyen adamın 
hürriyetini selbeder. Kimseye feda et
mediğim hürriyetimi, edebi kaidelttre 
mi feda edeceğim?. 

- Ya serbest nazım, işte onda diğer 
vezinlerin sımsı'kılığı yok. 

- Serbest nazımla yazacak olduktan 
sonra nesrin ne kabahati var? Hem her 
kes Nazım Hikmet kudretinde olamaz 
ya ... 

* KaJircan Kallı 
- Neler hazırlıyorsunuz? 
- Tolstoy'un (Hacı Murat) adında 

bir romanı var. Baştan başa, hatalar ve 
eksiklerle doludur. Ben hadiselerin 
içinde ve yakınında olanlardan notlar 
topladım. Bunu büyük bir roman ha
linde yazacağım. 

- Adı ne olacak ? 
- Henüz tesbit etmedim. 
-Başka? 

-Daha başka (Gönüllü köle) ve (Bu 
bir borç değildir) adlı iki edebi roman 
hazırlıyorum. (Gönüllü köle) bir mem
leket romanı olacaktır. 

Vak'a kısmen Anadoluda, kıslll€n İs
tanbulda geçecektir. 

- Mevzuu ve kahramanı? 
- Kahramanı ekser romanlarımda 

olduğu gibi bir kadındır. Mevzu: Ken
dinden daha çok başkasını sevmenin 
ve ona teslim olmanın hazzini anlata
caktır. 

(Bu bir borç değildir) umumi har
bin ve mütareke yıllarının romanı ola
caktır. Bu romanımda maddeten düş-

CÖNÜL İSLERİ 
Sevm e ve sevilme 
Yaşı kaçta biter? 
Bu suali bana bir erkek okuyu

cum hatırlattı. Mektubunun ilk sa
tırlarında: 

- Yaşım (45) e çok yaklaştı. Ay
naya baktığım zaman şakaklarımın 
beyazlaşmıya ba.şlac:Jrğını görüyor -
dum, bir müddet evvel olsaydı buna 
hiç ehemmiyet vermiyecektim, fa -
kat şimdi içimin sızladığını hissedi
yorum, neden demeyinfa, tahmin et
mişsinizdir: 

•Gönlümde genç bir kadının ha -
yali hatkim. Bu, kocasından epeyce 
zaman önce ayrılmış bir hanımdır, 
w yaşı da benimkine nazaran epey
ce küçüktür. Bununla beraber ba -
na karşı çok nazik, vasat derecede 
de mültefittir. EvlenebNiriz, sam -
.-orum, şimdiden sevdiğimi hisse -

diyorwn, fakat sevilememekten kor
kuyorwn, söyleyiniz bana 45 yaşın
da bir erkeğin sırf şahsı için sevil
mesi mümkün müdür?. 

* Kırk beş yaşında bir erkeğin se-
vilmekten ümidini kesmesi için or
tada hiç bir sebep göremiyorum. Se
vilebilir. Fakat telkin ettiği aşkın 

devamlı olup olmaması karşısında -
ki kadının yaşına bakar. Kadın 20, 
rahut 25 yaşında bir genç kız ise bu 
sevginin sonu yoktur, bir müddet 
sonra, mesela genç bir erkek onun 
üzerinde güneş tesiri yapaı-, sevgiyi 
eritir. Fa.'kat karşılaşılan kadın .30 u 
bulmuş, hatta geçmiş ise bu sevgi 
ilk aşk çağının sevgisi kadar devamlı 
ve şiddetli olabilir. 

Kendinizi yese kaptırmayınız, ö -
nünüze çıkan fırsattan istifade et -
memeniz icin hic bir sebep yoktur. 

TEYZE 

SO N POSTA 

Eden bugün dünyanın en genç ha
riciye nazırlarından biridir. 39 yaşın
dadır. 189 7 de doğmuş, tahsilini Oks
ford Üniversitesinde yapmış, Üniversi
tenin Şark lisanları şubesinden birin
cilikle çıkmışbr. 

Umumi harbin patlamasından bir 
sene sonra, yani 18 yaşında orduya gir
miş, askerliğini Fransada yapmıştır. 

Üniversiteyi bitirdikten sonra acem
cc bir tez hazırlamış, bu suretle dokto
rasını da muvaffakıyetle vermiş ve on
dan sonra siyası hayata atılmıştır. 
192.3 de ilk defa Varvikte Avam Ka
marasına mebus seçilerek az zamanda 
nazarı dikkati celbetmiştir. 

Östen Çemberlayn'in Başvekilliği sı
rasında Parlamento Müsteşarlığına ka
dar yükselmiş, 1931 de teşekkül eden 
milli bükılmet zamanında bu mevkii 
muhafaza etmiştir. 

Edenin ikbal devri 19 .34 dt? başlamış
tır. Büyük Britanyada ehemmiyeti ve 
kıymeti çok üstün olan mihri has lord
luğuna yükselmiş, bir sene sonra da 
Baldvin kabinesinde yapılan tebeddü-

böncitqrin 9 ~ 
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lzmirden Röportajlar: 16 

Dördü topal birisi.kör beş 
kedi besleyen mü tef ek kir 

irfan .Hazar t abiatla başbaşa 
" Ben daha ziyade acıyan, ağrı çeken bir 
adamım. Bazan sokakla sürünen aç, hasta 
bir kedi yavrusu için gözlerim dolar ,, 

Sanki İsviçre şatolarından birinin 
kulesinden İsviçrenin meşhur gölle -
rinden birine bakıyorum. İzmir kör -
fezi kırlarda koşa koşa yorulan ve en 
sonra kuytu bir yere serilen genç bir 
kadın gibi önümüzxre uyuyor. 

İrfan Hazar elini omuzuma koyarak 
anlatıyor: 

- Bilirsin ki ben hep böyle manza
ralı yerlerde otururum. Tabiatle baş -
başa kalmak ve çalışmak için İzmir 
mükemmel bir yerdir. Burada gurup 
çok güzeldir. Eğer füımerin ~özleri n
nadan doğma kör değildiyse Ilyadanın 
ilk ilhamlarını bahsederim ki buradan 
almıştır. 

- İyi amma, burada pek kenarda 
kalıyorsun. Yayım vasıtaları hep İs -
tanbuldadır. Talebesi olmıyan bir mu
allime, dinleyicisi bulunrnıyan bir kon
feransçıya benzemiyor musun? 

irfan Hazar 

kuşaklı elbisesi, beyaz ve uzun saka 6 

ille Tolstoi... 
- Hayatının en acıklı ve gülr1 

vak'ası nedir? 

- Hakkın var. Lakin İzrnirde de bu
na yarıyacak toprak vardır. Yalnız. i~
liyecek ve bereket verdirecek teşkılat 
yoktur. İzmirin fikir hay~.tı pe~ es -
kidir. Tü~çü Necip 3 yıl once ilk de
fa burada (öz türkçe) cereyanını ya -
rattı. Halit Ziya, ömer Se;> f edsin, hat
ta Yakup Kadri burada yetiştiler. Dört 
tane günlük gazete çıkıyor, yıllardan -
beri yaşıyan (Kültür) ve (Fikirler) 

' mecmuaları var. Bunlar tamam değil
dir. İstanbulda b1ir tek fikir mecmuası

, nın bulunmadığı sıralarda buı·ası iki, 
hatta üç tanesini yaşatmıştır. 

1 _ İyi amma İzm.irin şimdi eskisin-

- Gülünç olanlar anlatılmağa değ
mez. Fakat ben daha ziyade, acıyan '" 
ağn çeken bir adamım. Belki bir haS" 
talıktır. Bazan sokakta sürünen aç vf 
hasta bir kedi yavrusu için gözleritll 
dolar. Evde beş tane kedi yavrusu var: 
Birisinin gözlerini çocuklar oymuş, di• 
ğerleri de topal.~. 

- Aşk için ne düşünürsün? 
- Ebedi olduğuna inanmam. Aşkıll 

İngiltere Dıı işleri Bakanı Eden 

ıat neticesinde İngiltere-nin Milletler 
Cemiyeti işleri bakanlığını deruhte et· 
miştir. 

Lord F..den'in siyasi hayatta muvaf
fakıyeti, bu bakanlıkta görülmüştür. 

İtalyaya karşı Milletler Cemiyetinde 
aleyhtar havayı yaratmış ve diploma
tik hücumlarla Musolininin Habeşis
tan üzerindeki istilacı hareketlerini dur 
durmağa çalışmıştır. Eden Milletler 
Cemiyeti murahhashğmdan pek az son 
ra İngiltere Hariciye Nazırlığına yük
selmiştir. Eden, Samuel Hor'dan sonra 
geçtiği bu makamda bugün yıpranma
dan, elan ayakta durmaktadır. 

Eden yakışıklı bir adam olduğu için 
dünya kadınları kendisine büyük bir 
alaka gösterirler. Buna mukabil Eden 
1926 da evlendiği genç karısına karşı 
büyük bir sevgi taşır. 

--·-------····· .. ·····-··-····-----····· .. ·-
tüğü nisbette manen yükselen bir genç 
kadın tipi yaşayacak, vak'a İstanbulda 
cereyan edecektir. 

Bir de kafamda tebellür etmekte olan 
başka bir roman mevzuu daha var. Os
man1ı tarihinin en enteresan bir mev
zuu: (Devşirme ve Öz Türk) bu iki 
varlık arasında çetin mücadeleyi anlat 
mak istiyorum. 

- Ya, hikayeleriniz? 
- Birçok hikaye mevzularım var. 

Bunları birer ikişer yazıyorum. 
- Hikaye kitabı çıkarmağı düşünü

yor musunuz? 
- Yazı ile pek meşgul olduğum için 

neşriyatile uğraşacak vaktim yok. Esa
sen bunu muharrirden ziyade kitapçı
lar düşünmeli. Şimdiye kadar müsait 
bir teklif karşısında kalmadım. Umu
miyetle f.ormasına beş lira veriyorlar. 
Düşündüm: Bir formanın tashihi ile 
uğraşacağım yerde bir forma yazı yaz
mak daha kolay olacak. Binaenaleyh 
vazgeçtim. 

- Ya, şiir? 

- Evvelce yazdım ama, sonraları 

vazgeçtim. Şiiri insan 'Ya fevkalade mü 
kemmel yazmalı, yahut hiç yazmama
lı. Romanda şaheser, pek iyi, iyi, orta 
,gibi dereceler kabul edilebilir. Fakat 
şiir, şiirdir. Ortası, aşağısı <>lamaz. 

Kemal Tahir 

den daha geri olduğunu söyliyenler 
·var. 

- Belki biz içinde olduğumuz ıçın 
farkında değiliz. Fakat böyle bir şey 
varsa sebeplerini ekonomik şartlarda 
aramalıyız. Bu da iktisatçıların işidir. 

- Yalnız İzmirde değil, bütün Tür
kiyede edebiyatın gerilediğini, hatta 
bizde edebiyatın öldüğünü söyliyenle
re ne dersin? 

Garp kültürünü bir sünger gibi e -
merek kafasında eriten, Gide ve Va -
lery gibi en ağdalı ve derin (filozof -
edip) leri okumuş olan bu, kültür lise~ 
si, kız enstitüsü ve san'atlar mektebı 
Türkçe mualliminin kaşları çatıldı ve 
başını salladı: 

- Edebiyat nasıl ölür? Çarpışan, ba
şaran ve yaratan bir kitlenin, sevinci, 
ağrısı, aşkı ve ideali olmaz mı hiç? 

Durdu. Küçük, fakat garbin şahe 
serlerile dolu olan kütüphanesine ba -
karak hasret dolu bir sesle devam et -
ti: 

- Fakat bir şaheser, istemek başka 
seydir. Deha eseri, birdenbire ölüve -
;en ve dilediğimiz anda dizlerimizin 
üstüne konan beyaz ve ~rbiyeli bir gü
vercin değildir. O, şartlar dinlemeden, 
ansızın doğar. 

- Garptan en çok sevdiklerin? .. 
- Proust, Gide, Valery Larbaud, 

Maurois, Mauriac, Jaloux, Paul Va -
lery ... 

- Bizden? .. 
- Yakup Kadri, Reşat Nuri, Falih 

Rıfkı... Henüz romanını vermiyen ve 
makalelerile içten bir tasaV\·u!a giden 
Bürhan Toprak, Hilmi Ziya... Şiirde 
Yahya Kemal ... Bu sefer İzmire geldi
ği zaman yakından tanıdım: Bu kadar 
kendisini şiire veren, garp ve şark e -
debiyatım bu kadar derin ve tam bir 
surette kavrıyan bir adamı hayalimde 
bile yaratama:zıdım ... 

Arkadaşım coşmuştu. Nurullah Ata
nın. Ahmet Hamıdinin pek beğendiği 
düşünüşlerinden, Mes'ut Kemalin 
san'at müsahabelerind'en, Peyami Sa-
fanın kuvvetli müsahabe ve romanla -
rından uzun uzun bahsediyordu. 

Duvarlarda onwı biraz önce saydı -
ğı garp (filozof - edip) lerin resimleri 
var. Şurada dirseği!li dizine ve elini 
çenesine dayamış bir halde sigarasını 
içen Gide; ötede uzun saçları ve pos 
bıyıkları \'e amele gömleğile Gorki; 
karşıda bir entariyi andıran beyaz ve 

kökünü cinsi hayatta aramak yanlıt 
bir usul olmasa gerek ... Mevzu değiŞ .. 
tikçe aşkın da devamı mümkün oluyor• 
Fakat buna aşk demeli mi? 

- Neler yapmak istiyorsun? 

- Mukadderatı yenememek ve dal~ 
ma meçhuller içinde yaşamak ... Talib 
beni daima eziyor ve ererek aramıyllt 
araştırmıya sevkediyor. Lakin bu mil• 
tevazi arama ve araştırmalardan hi9 
bir netice alamıyorum. Bu iş için ye .. 
tişmiş değilim. Ufkum dar ve gemit11 
hem yelkensiz, hem de küreksizdir. 

Bu sözleri söylenken yorgundu ,ıe 
sahiden bir yük altında kalmış gibi1" 
di. İzmir gazetelerinde ve mecmuala" 
rında çıkan derin görüşlü müsahabe., 
lerini, san'at ve fi'kir yazılarını, hiki" 
yelerini unutuvermişti. Bu da hiç şüP" 
hesiz: 

- Daha güzele ... Her gün daha gü-
zele ... 

Diye çırpınanlardan biriydi. 
Ona diyecektim: 
- Yaratmanın en büyük sebebi ya" 

ratmak arzusudur. Yarattıklarını be -
ğen, çünkü beğenmezsen yenilerini ya" 
ratmak arzusu kalmaz. 

Son sözleri şunlardı: 

- Kafamın karanlığından fışkıraO 
yeni fikirler beni bir çocuk babası gi• 
bi sevindirir. Fakat neşredildik'ten son• 
ra, bütün cazibelerini kay.bediyorlat• 
Edebiyat yaptığıma ve hiç bir şey sö'i .. 
leımediğime üzülüyorum. «Niçin neş .. 
rettim, niçin bunları herkesin önün8 

çıkardım?» derim, sıkılırım. Her mıl" 
harrir, beşeri problemleri inceliyen vf 
hiç ölmiyecek olan eserler yaratmak i"' 
tiyakındadır. Fakat bu iş're muvaffa1' 
olmak ne müthiş, ne kadar bulunma' 
bir saadettir! ... 

Küçük sofadan geçerken koluJllıl 
sıktı: 

- Bak, beş tane evlatlığım var, de"' 
min bahsetmiştim. Seni se.Jaınlıyorlat'• 

Dönüp baktım ve dördü topal birisi 
kör olmak üzere beş tane kedi yavrus1' 
gördüm. Pek çoğumuz bunları sokak
tan içeri alıp ta beslemek şöyle dursuıb 
evdeki sevgili tekirimiz bu hale geley• 
di fırlatıp sokağa atardık. 

İrfan Hazar gücünün yettiği kad9' 
inkar ededursun, onda tam ve oıgufl 
bir artist ruhu var . .. 

Kadircan Kafb 



Bügük sinema anketimiz 

Doktor ve Sinema 
Doktor Ahmet Sühegil "Bazı*kzzlar artistleri görünce 
koca namzetlerini heğenmigorlarmış... Bu şerh 

._ olunmağa,tedavi edilmege layık bir yaradır" diyor 
_ VlGhiliye mütehaaıaı doktor Ah- l 
illet Süheyl ile görüıtüm. Sualleri • 
i'lle fU cevapları verdi: 

- Sinemanın bugünkü içtimai ha -
Yatırnız üzerindeki tesirler-ini nasıl gö
l'üyorsunuz? .. 

- Aşk ~ maceralarla dolu ve ci • 
~Yet e neticelenen bazı filmlerin ol
ıı.t ınsanlarda yapacağı tesire naza -. 
ran genç ve çabuk müteessir olabile~ 
1.ayıf ruhlu ve iradeli ınsanlarda aksı 
llnel noktasından müessır olabilir. 
Bızun memlekette, aıle intizamı, ço

cı&k bakımı, muaşeret adabı üzerine bil
haasa çevrilmiş filmlerin gösterilme • 
diiin görüyorum. .. 

- Sinemanın umumi ahlak üzerinde 
llliisbet veya menfi tesirleri nedir? 

- Umwni ahlak üzerine sinemanın 
insan ardaki ruhi selabete ve karak -
terine göre tesiri müsbet veya menfi 
0lab r. Her halde, gençlrkte gördü -
tüm en menfi tesir; kendi yetiştikleri 
l.ak:r veya orta halli ailelerini; sine -
llıaya ah.ştlktan sonra yadırgamaları
dır ... Bu, bazan ailevi disipline muga
Yir neticeler doğuruyor ... 

- Bilhassa genç kızlar ve kadınla • 
l'Jrn.ız üzerinde sinemanın tesirleri ne
flir?.. 

- Bunu kızlar ve kadınlardan öğ -
1'9ndikten sonra bir fikir vermek mu
~fık ıse de tanıdıklarımdan bazıların-
4arı işittiğime göre, bazı kızlar sinema 
lıtistlerini görünce, koca namzetlerini 
beğenmiyorlar, bazı evliler de kocala
l'uıı beğenmiyorlarllllf ... 

Bu halin umumi olduğunu zannet -
lnenı... Maamafih, şerh oluıunağa ve 
tedavi edilmeğe layık bir yaradır ... 

- Sinemanın gözler ve dimağ üze
rinde muzır tesitleri var mıdır? .. 

Dr. Ahmet Süheyl 

hakarettir ... 
_ Ne gibi filmlerden hoşlanırsınız 

•. ? ve nıçın ... 
_ Gülünçlü ve neşeli filimleri se -

verim. 
Hayatın drarnlan gözönünde du1:1r

ken, uydınma faciaları sinemada gos -
termek oraya gidenlerin canını sı~ak 
demektir. Sonra, insan sinemaya agl~
mağa, canını sıkmağa, bel~ ~kum~ga 
değil, biraı. da dünyanın bınbır dag • 
dağasmı unutmağa gider... . 
_En ziyade beğendiğiniz kadın artıst 

kimdir? .. Neden? .. 
_ Ben arti.sblerin isimlerini bilmem. 

İsimlerlle alakadar ohnam. Yalnız si
nemalarda gö.rıdüğümüz bazı şahısla • 
rın muhtelif filmlerde yer almasından 
bunu filan filmde - ki, ismini hatırla -
mağa lüzum görmem - görmüşümdür 
diye hatırlarım ... 

- En ziyade beğendiğiniz erkek ar
tist kimdir? ... Neden? 

- Erkek artistleri beğenen kadın • 
lardır ... Yoksa, onlar bence her gün • 
rastgeldiğimiz birçok insanların biraz 
salmeye çıkmağa alışmış olanlarıdtr. 

Bundan başka dR meziyetleri yoktur ... 
Hele bu seçilen tipleri hiç beğenmem 
ve isimlerini öğrenmeğe Iüzum gör • 
mem. Zira, kafama onun ismini yerleş
tireceğirne daha faydalı bir şey öğre -
nirim ... 

- Memleketimime Milli sinemacı • 
lığın inkişafı için neler düşünürsü -

.. ? nuz ... 

- Sinema gözleri yorar... Fakat, 
lıaftacıa bir iki defa gözleri yoran bu 
eeıbep meyanında daha zikre şayan çok 
)'orucu sebepler \•ardır ... Her halde ev
lerde lfunbanın azlık ve çokluğu ve 
IÖzlerinıızin önünde durması itibarile 
tevlit ettiği yorgunluklar daha sık o • 
hır ve daha fenadır... Sinemanın di -
ltıağı dinlendirdiği vakidir ... Bu her 
halde mutat meşgalelerden, sinema • 
nıo daha değişi!.{ olmasından dolayı -
G~r ... Dimağ meşgalenin tenevvüü He 
cfinıenil'. Sükfı.n dediğimiz zamanda 
ctiınağ çok meşguldür ... 

- Bazı filmlerin genç dimağlarda 
hıa-sızlık canilik gibi menfi hislerin in
kışafına 'yardımı var mıdır? .. 

- Bu tesir dejenere bir kabiliyette 
dogan ruhlarda bu hisleri tevlit ede -
bilirse de bunun viladi bir bozukluk 

- Bizde sinemacılığın inkişafı için 
lizım gelen şartları şimdiye kadar dü
şünmedim. Her halde maddi müzahe • 
retle teşvik olunacak olursa daha çok 
varlık göstereceklerini ümit ediyo-

' lleticesi olmasından dolayı, bunu te -
Qıiz hilkatte yaradılmış insanlara teş
llıiI ederek onların bundan müteessir 
'lacaklarmı düşünmek yanlıştır ... Zi • 
l'a, fenalık 'kabiliyeti olmıyarak yara -
tılan bir insan bunlardan daima nef
~ duyar ... 

- Memlekette sırf çocuklare mah -
ltıs sinemalar açılması ve bu hususta 
hUkCımete diisen vazifeler hakkında 
fıkriniz?. • 

- Sinemacıların nazarı itibara ala -
tatlartnı ve yarının büyükleri olan ço
Clıkları küçük iken adam sayacakla -
l'Uıı biJse idim, bu hususta bazı temen
~rde bulunurdum ... Bunu da hüku
ltıetten beklemek doğru değildir ... 

- Sinemaya gece mi gitmeli, gün • "Ut .. , 
nıu ... 

- Gündüz sinemanın bizim gibi iş
ten ve güçten vakiıt bulamıyanlar için 
ladı yoktur ... Sinema, her halde ge • 
~Y'e mahsus bir eğlenre olmalıdır .. 
lıen daha fazla okur yazar bir hekim 
~~Uğumdan sinemaya ayıracak vak -
;n voktur... Arada, maamafih, beni 
lötürürler ... 

fi - Sıhhate zarar vermemek üzere, 
lrnıer ne kadar si.lrmeli ? 

k - Dün) a havad' leri ile bir tek film 
tılf ri . Sinemalar da c9• da başlıyaca
~ Z d e c9,30ıı> da başhyıp halka bey-

U'd azap vermemelidir... Yahut. 
tC}, 30 da ba ıyacaktır dıye ilan et • 
~ldır ... 

:S ara hayat hakkı veren 

rum ... 
- Şimdiye kadar en çok beğendi • 

ğiniz filmler hangHeridir? .. Niçin' .. 
- İsimlerini hatırlamıyorum ... 

Üç /ngiliz lirasile düngagı 
dolaşan kız 

Given an de Kike ismindeki 23 
yaşlarında Amerikalı bir kız bundan 
iki sene evvel, cebinde 3 lngiliz lirası 
ile yola çıkmış, dolaştığı ülkelerden 
kırk. elli tane halk farktsı toplarntş. 
Yazdığı hatıratını da Amerikanın meş
hur tabilerinden birine satmıttır. 

Dünyayı dolaşan genç kız seyahat
lerigde icap eden parayı fU tek.illerde 
toılamıştır. 

- Japonyada, hizmetçilik Ptmiş, 
Japonyalı bankerlere İngilizce 

ders vermiş. 
Villadivostoktan Moskovaya gele

bilmek için, elbiselerini Rus kızlarına 
satmtş. 

f inlandiyada, genç kızlara makyaj 
yapmasını öğretmiş. Ve her ziyaret 
ettiği memlekete dair intıbalarını ma
kaleler şeklinde diğer bir memleketin 
gazetelerinde neşretmiş, bu suretle yol 
parasını çıkarmıştır. 

Paristcn Cenevreye kadar yayan 
gitmiş, yollarda topladığı domates, Ü· 

züm, ve köylerden aldığı ekmek pey
nirle karnını doyurmuş. Beş parasız 

kaldığı için lngiltereye gelirken, tren 
biletini, sattığı bir Japon i.tlemesi ile 
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~D~N Boğaziçini ve ... 

- kurtarınız! 
Y 1 1 k.. Yazan : Hüseyin Cahil Yalçm o cu u • 

b' Jstanbul... Bu füsunlu üç hecenin zelliği sizi meftun eder. Ona kar ya· D urgun bir akşam vapura 
1ı;;:- Şarklılara, ve bilhassa biz Türklere ğarlcen hayran kalır meftun olursunuz. 

ken meşhur Türk seyyahı a- açtığı binbir hulya ve sevda ufukları Ve bu bize namütenahi surette deği· 
tip Çelebiyi hatırladım: . içinde, bir an olur ki, her şey sılinir ve şen, birbirinden daha güzel şekiller a-

Günlerce, faHar açarak, kı.tapla~a kalbin gözleri önünde yalnız bir levha lan bir~r şaheser silsilesi yarattr. 
bakarak yolculuğa karar vermış. Gıt- yaşar: Boğaziçi. Boğazda ufak bir tenezzüh yapan
meden önce türbelere mum yakmış, 1stanbul demek bir bakıma, Bo- lar işte bu gizli hazinelerin hiç birile 
selametle dönerse gene mu~lar ver- ğaziçi demektir. Bir vapurla Boğazdan samimi bir aşinalık peyda edemezler. 
meyi adamış. Bir haftalı~ yırec.ek ve yukarı çıkıldığı zaman, bir göl silsilesi Onlar Boğazın tepelerini. yalılarını ye
suyunu aldıktan sonra Ctbalı ı~kele: arasından seyahat edildiği zannolunur. şilliklerini görürler. Fakat bunlar, iç. 
sinden gemiye binmiş. Bu gemı. ellı Zihninizde Avrupanın en güzel gölle- !erinde titreyen güzellik rolünü ancak 
ayak uzunluğunda. eşi az bulunan, rini birer birer canlandırınız; şöhreti hakiki aşıklarının kalbine ifşa ederler. 
sağlam ve büyük bir(keşti) yrniş. bütün cihanın turizm alemini kapla- Boğazı anlamak için onu 11cvmek la-

Kırk kadar yolcu kırk elli ~rşın rntş şimali 1talya gölleri ve bunlardan zımclır. 
murabbaındaki bir yere dolup bagdaş- birindeki Ştreza adaları ... Şimali ve İşte bunun içindir ki lstanbulun bü· 
mış.Jar. Lakin rüzgar yokmuş. İki gün: Cenubi Tirol'ün, lsviçrenin ve fskoç- ylik .kseriyeti Boğaziçine biganedir 

- a ıınm l eser ... H · d' yanın gölleri ... Bog~ aziçi birbirine ben- diyorum. Halbuki İstanbul hayatının 
Diyerek beklemişler. Üçüncü gün zeyen bütün bu tabiat güzellikleri için- bilhassa yaz mevsiminde, en esaslı 

hava biraz kımıldamış ve kürekleri de bir gerdanlığın ortasındaki emsal- mihveri Boğaziçi olmak ne kadar ta· 
de çekerek üç saatte Sarayburnunu siz bir inci mümtazlığı ile yükselir. bii idi. 

dönmüşler. Aksilik bu ya, rüzgar ço- Tabiat biricik şaheserini burada yarat- Boğaziçini tabiatın onu yaratmak: 
ğalmamış, hatta eksilmiş. Kürek çeke- rnıştır. için gösterdiği itinaya layık bir suret· 
rek iki gün daha gitmişler. illin ü- işte böyle dünyada bir eşi bulun- te bir de insan eli, zekası, ve hüneri 
çüncü gün sert bir lodos onları Yedi- mıyan bir hazinenin yanıbaşında, için- ile süsleyiniz. Bülbüller eksik olmıyan 
kule açıklarına atmış, namazlar kılın- de yaşıyoruz. korularında gençlerin kahkahalarına 
mış, dualar edilmiş. Rüzgar yatışınca Yaşıyoruz, yani böyle zannolunu- refakat eden mümtaz musiki nağme
yola çıkmtşlar. Tamam 9 gün Marma- yor. Fakat Boğazın ruha bedii ra'şe- lerile Boğazı çınlatınız ... Bize mazinin 
rada kaldıktan sonra Allahın inayetile ler veren bu yüksek varlığın bütün la- hayatını, hissiyatını ve heyecanını hi
çok ,ükür Bandırma denilen meşhur ytk olduğu hürmet, itina ve ibadet ile kaye eden gün görmüf yalılar, el sür
şehre varmışlar. Katip Çelebi karaya acaba benimsemiş bulunuyor muyuz} meden onları diriltiniz! 
basar basmaz ilk rastladığı türbeye, Bugün, büyük bir garabet yapmıt ol- Bugün bir harabe hüznile ağlıyan 
adadığı mumları yakmış... madan iddia edebiliriz ki Jstanbull~- köşelere umran, hayat ve hararet ser· 

Jf.. lar içinde Boğazı bilmiyenler koca hır piniz. Her tarafta halk ile dolan ve b~ 
Aydınlık ve güzel bir rıhtımda beş ekseriywet teş~il eder.! .. .. şalan kahveler, gazinolar, ve bilhass, 

yüz ayak uzunluğunda bir vapur. Ka- Bogazı bılmek hır pazar gunu r~- neş'eli ve kahkahalı insanlar ... Bunla 
tip Çelebinin bindiği gemiden on misli hat bir Şirketi Hayriye vapuruna hı· rı bir ktyıdan öbür kıyıya daimi sureı. 
büyük olduğu halde bugünün büyük nerek Altınkum'a kadar çıkmak mı- te taşımakta acele eden küçük vapur• 
gemilerinden olan Normandia'nın ya- dtr?. Iar ... Ye bilhassa mavi dalgacıklarlın 
nmda, fil yanındaki sıçana benzer. Boğazda tabiat en büyük güzellik üzerinde bir nur hafifliği ile akıp gİ· 
Böyle iken genif ve ferah güverteleri, faikliği kadar en şaşılacak bir tılsım ve den kayıklar ... Bir kelimeyi şimdi ka· 
geniş anbarları, aydınlık ve tertemiz si.hir ~udreti de. ~öst~·rwmiştir. ~~azı lemimin ucu ile telif~z .edc~~en g(i. 
kamaralarile salonları var. Kırk elli ar- hıç bır zaman bılıp ogrenmek, guzel- zümün önünde ne kalbımı altust eden 
sın muralJbaı yere kırk elli ki~i değil liklerini tamamen ruhumuza doldur- hatıralar canlanıyor ... Orada bir Gök
dört beş ki\Jİ düşüyor. mak ve artık orada yeni ihtisaslar hu!· ıu vardı; orada bir Kalender vardı, bir 

1 b' ak am işinden çıkınca ma imkanından mahrum kalmak kabıl Kanlıca koyu vardı. Vardı, vardı ... 
nsan ır ' d Id N eo· d . h 1 old G""k 

küçük bir çantayı eline alarak yola çı- eği ir. d~ ~~an . ~~k' a b~ez~enı~ Şimdi hepsi bir ayak.. ~:.hl~ sud~lun 
k V d Çeıııit çeşit yemekler, hiç görme ığınız yenı, oa ır ır aya hafif bı!':ırtılarla sü unetı ı w c ı en ıvor. apur a Y k l .b. l T d l . ·ı . çe~it çeşit içkiler var. Tertemiz bir sa- ülkesi ile artı afmıf gı ı 0 ursunuz. deresi üstünde o san a g~ıntı erı vaı 
londa rahat koltuklara oturarak müzik Senelerdenber~ Boğazda ~a~yan~~ı;. mıdır) Şeffaf bir yaşmagın altın?~n 
dinliyor. Misafir gibi yataklarda rahat bile, öyle dakıkalar olur kı, hıç ~o~- bakan nazarlar var mıdır) Denızın 
rahat uyuyor. medilderi güzellikle kartılaşmış hısaı- yüzünü kaplıyan sandallar, .• ~!1kl~ 

V ati gelince hemen rıhtım- ne düterler. Çünkü aiineş, bulutlar, arasında sabırsızlıkla bek'ledıgınız hır apur, Sl:l h ti .. .. htel'f ti 
dan ayrıldı. Bir çeyrek sonra Saray- mevsim, ~t 8\IDU~ mu 1 s~ e- kayık var mıdır} 
b 'd k l ... L d ah"d ri bile ellen altındakı hudutsuz auzcl- Gidiniz bugün Boğazı dolafınız. urnu gerı e a mıor.l· o os s ı en . . h b da . . , . . k . . 

. F k d lık malzemelerile er an ura yenı Hiç bır şey yok; hıç bır şey yo ımıf. sert esıyor. a at vapurun umurun a . .. d . .. .. .. . 
b'l d ··1 O iz kabarıyor ve dalga- yeni zıynetler, levhalar vucu a getır- Yalnız kalbte huzunlu hır hatıra, act 
laı eb_e~~ ··· eAnydınlık salonlardaki mekten geri durmazlar. Boğazlar da- bir iç çekme. Hep gidenler gibi bu ha-

r uyuyor. .. . . dedi p l k .. .. k 
yolcuların bundan haberleri bile yok. imi ~ir tekevvubn' ıçın . r:.k.~r aBo~- tıralar ~a yav~f b~avat aonkecle v~· 
Sa k. h k k c1· evindedir ve önce- n~lı, bulutsuz ır mavı go un gaz tık mazıden htç ır şey a mıy • 

n ı er es en ı 11' • ·1 • 1 d p t 1 k 
d ı d • ~ tam dokuz aaatte üstündeki tece ııı ı e ııı er arasın an Hayır kalacak: arça parça yır ı ara 

en taaarıa ıgı K...,. l b' .. · B - 1 l k tt b"r 
B el r süzülen naz ı ır gunctın ogaz ıu a• ayaklar altına atı mıf ıyme ar ı an ırmaya varıyo · l . .. .. "'d h'. b' B w · · 

.. d ı_ t rı ve yeşil tepe erı ustune a eta ur- ıan' at oibi öksüz ır ogazıçı ... Dokuz gun ve o~uz saa ··· I . e 

. .. .. lda mesafe} metle kondurduğu buse erın manzara- Kurtarınız Boğaziçi'ni ı .. 
Demek kı uç yuz yı er 11 ar .. ında büyük farklar vardır. Pan· • • • nel) 

iki yüz misli kısalmıştır. .. .. cor altında da Boğazın hususi bir gü• (BoiazlÇi 29 T99nnıe 
insan bunları okuyor ve goruyor da: 

-~k~k~~u~n&dün~~ ;~~~~~~~~~~~~=~~~~~~~~~======= 
geldik!... 

Diyor-
Tayyarelerin hızını ve gittikçe da

ha kullanışlı olduklarını gördükten 
aonra bizden sonrakilerin de bizim za
manımızda dünyaya gelmediklerine 
tükredeceklerine f Üphe var mı} 

Turan Can 
f aşı 15 l geçen 
Talebelerin tramvay 
Ücretleri 
Şişlide oturan bir mektep çocuğu 

dert yanıyor: :F'akir bir çocuğum, li
seye devam ediyorum. Fakat mektep 
semtimize çok uzak. Tramvay ile gi
dip gelmek mecburiyetindeyim. Mü
racaat ederek paso istedim, yaşım 

15 i geçtiği için vermediler. Tam 
ücretle gidip gelmek mecburiyetin
deyim, çaresiz ,·eriyorum, fakat bo
ğazımdan keserek veriyorum. Ya -
purlnrda olduğu gibi tramvaylarda 
da bizler için bir kolaylık yapılamaz 
mı? Niçin bize paso vermiyorlar? 

* Bu gence müsbet bir cevap ver-
mek mi.imkün değil. Bununla bera
ber bizim bildiğimize göre mese e 

tetkik sahasındadır. Umıt ederiz ki 
yakında bir neticeye bağlanacaktır. 

* •• 
Nehari talebenin oapar ,,..ıan.. 

1. · e devam eden. Haydarpaşa ısesın 
diğer bir gençten de şu mektubu al-
dık: 
Haydarpaşa lisesine neha~i olarak 

devam etmekteyim. Oturdugum yer 
B - . 'd'r Bu yıla gelince) e kaogazıçı ı . 

d 1 ·m ··aziyetimde hulun~ıılnr ar 'enı " . . 
kt ·daresın n bir ta diknam :.;ı me cp l • 

ile şirkete müracaat edet ler ve ştr • 
kett n bir paso ahrlard ı. Halbuki 
şımd nehari talebeye paso verılme
mcktedir. Her gün vapur ve t :ım

vay parası 41,5 kuruş tutuyor. b tt· 

çemız de bu puı a~ ı vcnn:~.e .~ \ m
mul edem'.\ oı. I.i.ıtf ·n K !tur .. a-
kan!ığmm na1.aı ı dıkka m cell.>t:..!ı
n z. 



Açıkgöz 
Tünelde şemsi 

yasını unutmuştu. 

~ulunmuş eşya dai
resine gitti: 

- Hangisi sizin 
temsıyeniz? 

- Benim.ki mi?. 

- Bu papağan da günlerdenberi hiç konuşmuyor. 

SON POSTA 

Küçük iş 
Ocak temizliyen

leri çağırmışlar o -
cakları temizlet -
mişlerdi. Ocak te -
mizliyenler gider -
lerken bayın aklına 
lerken bayın ak -
lına bir şey gel -
mi!?ti: Şu eski şemsiye: A

ma, daha iyileri var, 
onlardan bir tanesi
ni seçip almak isti
yorum. - Konuşmak için her halde sizin susmanızı bekliyordur. 

- Gitmeden, de
di, şu benim pi -
pomu da temizle -
yiverin 

MEKTUP 
Gücendin mi ıevgilim, 
Yüreğ:m dilim dilim, 
Ylddıiın 6İbi bana, 
Gene ..,çla değilim. 

Bütün ..,çla ıenıin ıen, 
Diiıündüğiimii bilıen, 

AnlGJmalı miimlıün olıaJ 

KofQralt ıelirıin un. 

Oyun bozanlılı yapan, 
Değildir 1a11a tapan, 

, 

Y olJa, euJe, her yerde, Cft 

- Beni merak mı ettiniz .. Sıhha • Diliyorum beni an.. - İçine tarih koymıya lüzum yok, 
tim yerinde, ıörüyorsunuz ya ıe- Ziya Vehbı ikin~i defa nişanlandığım zaman 
ne eskisi ıibiyim. _ _,_....,.,= da ayni yüzüğü verebileyim. 

""' --==------·-===-=-=-========-=•>===--=--==,,..,.,,===-=~ 

•• Ubronaa 
El falına bakıyordu, falına 

bakılan sordu: 
- Elimden ne anlıyorsu -

buz? 
· - Biraz evvel bulaşık yıka
mış olduğunuzu! 

• • • 
Yalancı 

Beş yaşındaki çocuğuma 

ısordum: 
- Sen, Lale devrinin hangi 

Rnelere isabet ettiğini bilmi
yor musun 

- Biliyorum. 
- Söyle öyle ise. 
- Ben doğmadan evvel! 

••• 
ladüat 

Yeni evliler arasında: 
- Bana sadık kalacak mı -

sın? - Çok fena dikiş diken bir terzi buldum. 

Zorla 
Karakola bir yankesiciyi ge

tiımişlerdi. Komiser yankesi -
ciye bağırdı: 

- Ben sana, bir daha bura
ya ayak atmıyasın de~miş -
miydim? 

- Hakkınız var bay komi -
ser, beni yakalıyan polise de 
bunu söylroim amma, dinle -
medi, beni zorla buraya getir -
di. . "' . 

Bıllıln 
- Baba, baba, tavanda ko -

caman bir sinek var .. 
- Bana ne söylüyorsun, ü

zerine ayağını bas1 ezilsin! 
* * • 

Blznaetçl 
Hizmetçi odaya girdi: 
- Bay kapıda bir dilsiz var. 

- Senin bana sadık kalaca
ğın kadar .. 

- Ne işe yanyacak? 
- Arkadaşlarıma, çok iyi bir terzi buldum, diye 

Sizinle konuşmak istiyormuı:. 
- Dilsiz olduğunu nereden 

anladın? 

- Kendisi söyledi. -Eyvah! Tavsiye edeceğim. 

- Babkçılar da amma tuhaf 
inanlar.. Boykotun bittiğini 

ilin etmeden oltalan deni-ıe 

atmlflar. ............................................... ·--·····--••r•t 1ıoıa1 
Münebbihli saat alıyordu, saatçiye 

sordu: 
- Sabahları bunun çalması için ne 

yapmak .lAz.ım .. 
- Gayet kolay, elinize alır, sallar -

sınız, hemen çalrnıya başlar. 

Daha iyi 
Terzim paltomun 

kollarını çok uzun 
)apmıştı. 

- Bunları kes -
sen, dedim, çok u -
zun olmuş. --

1 Hoş Sözler 1 
Ylıe gllmell 

Erkek, kansına söyledi: 
- Yalnız para istediğin zamanlar -

da yüzüme gülersin ... 
- Sık sık yüzüne gülmemi mi isli -

yorsun? 

• •. , .•.•. , .• 
Anne, oğluna s:>rdu: 
- Bufede iki tane elma vardı. Söy

le bakayım, nasıl olmuş ta bir tane 
kalmış1 

- Birini görememişim anne!. 

• •. ,. 
Yaşlı, fakat genç görünmekten hoş~ 

lanan kadından bahsediyorlardı: 
- Niye, dediler, daima beyaz rob -

lar giyer. 
- Saçının rengi koyu gözüksün di-

ye .. 

- Fakat ben sizi tanımıyorum. 
- Nasıl tanumyorsunuzJ elbise -
}erimizi ayni terziden yaptırdığımız 
besbelli! 

-····-ıiftiii.iiil···-----
- Ben biı· şey söyliyeceğim zaman 

uzun uzun düşünür, ondan sonra söy
lerjm. 

- Yalan .. Eğer hakikaten böyle ol
saydı, bu kadar çok söz söylememen 
icap ederdi. 

Et yemezse 
Kasaba kızmıştı: 

- Bir daha, dedi, 
kasabın dükkanına 
adım atmamak için, 
et yemeye tövbe ede 
ceğim. 

- Böyle daha •yi 
değil mi. dedı. bu 
sa~edc eldl\·en mas
rafından da kurtul
muş olu) orsunuz. 

- Bu budala çabuk çabuk kendine bir kan bulamıyacak. 

- İyi amma, de
diler, koyunlar, sı -
ğırlar da et yemez -
ler anuna kasap 
tiiikkinına eiderler. - Bilikis budala oldup için pek çabuk bulacak! 

Amerika da K okta i ı nikahı arının 
aleyhinde bir cereyan var 

.-------------------* •• Mister T odd Gençlerin koktail nikahile evlen-
melerinden evvel hiç olmazsa 72 saat niıanlı 
kalmalarını istiyor, "Bu müddet hiç değilse sar
hoşluğu bertaraf eder, çiftler akıllan baılanna 

geldikten sonra evlenirler 1,, diyor 

Amerikanın meşhur koktA!yl nikAhla
rı vardır. Bunlar son zamanlarda fevka
lade ar.t'tığı için hükUmet bazı tedbir -
ler düşünmek i~miş. Fakat, bir çok 
muhalefetlerle karşılaştığı için bu fik
rinden vaz geçmiştir. 

Bir katoli'k papazı, kokteyl niklhla
rından evvel hiç değilse 72 saatlik bir 
nişanlıltk müddeti vazedilmesini iste
mişse de bu teklifte kabul edilmemiş
tir. 

Kokteyl nikahı nedir? 
İki genç Amerikalı birbirlerine bir 

kokteyl partide rastgeliyorlar, bera -
berce içiyorlar, gülüp şakalaşıyorlar, 
bil"birlerinin hoşlarına da gidiyorlar, 
ve ertesi gün için birbirlerine rande -
vuyu nikah dairesinde veriyor~r. 

Nikah memuru, her zamanki güler 
yüzile onları selamlıyor. 

- Hoş geldiniz çocuklarım diyor. 
Evlenmek istiyorsunuz, öyle mi, haııi 
nüfus kağldınız? 

Evlenecek gençler hayretle birbir -
lerinin yüzüne bakıyorlar: 

- Yanınıızda yl'>k diye cevap veri -
yorlar, nmfilı memuru müsamahasını 
arttırıyor. 

- Yanımı.da mekteplerinirln hüvi -
yet varakası, yahut seyrüseferin ver
diği bir otomobil vesikası filan da yok 
mu? 

Ne ihmal... Nişanlılarda bu dahi 
yok... Birbirlerinin yüzlerine bakma
larına nikah memuru tahammül ede
miyor. 

- Evlatlarım diyor. Size şahitlık e
decek ilci tane de ahbabınız yok mu? 

Nişanlılar derhal iki şahit bulmak 
için dışarı koşarlarken önlerine iki kişi 
çıkıyor, kendilerini hürmetle selam -
lıyor. 

~ Gençler şahit mi arıyorlar diy so
ruyorlar? 

- Evet cevabını alınca, emredin, biz 
size şahitlik yapalım, yalnız ne söyli -
yecckleı im.izi iyice tenbih edin. Buna 
mukabil 50 ~er dolar alırız. 

- All Kligt! .. 
Ve iki şahit ile beraber ni~nhlar 

tekı ar nikah memurunun huzuruna çı
kıyorlar, şahitler iki gencin erbabı na
mustan olduklarına, evli bulunmadık
larına yemin ile şehadet ediyorlar. Ve 
deftere her gün bir hayli attıkları ken
di imzalarının altına yeni bir imza da
ha atıyorlar. 

Nikah memurları 24 saat nikah kJ -
yarlar: onJarı sinemadan çıktıktan son
ra görebilirsiniz. Sabahleyin işinize gi
derken nikf\hlanıp masanızın ba!iına 
öyle oturabilirsiniz! 
Dünyanın hiç bir yerinde bu kadar 

sür'atle nikahlanılmadığı gibi genP 
dünyanın hiç bir yerinde bu kadar 
sür'ati~ boşanılmaz ... 
Amerikanın ak saçlı ihtiyarları bu 

,·aziyeti beğenmemektedirkr. 
Jane H. Tood geçenlerde bir kongre

de s<;z alarak koktely - nikahları hak -
kında dehşetli bir nutuk söylemiş ve 
demis.tir ki: 

- İçtimai bir müessese olan nikah 
müessesesi böyle acayip ve muvakkat 
birleşmerer yüzünden tehdit altında -

dır. Boşanmaların çoğalması ciddi b t 
tehlike karşısında bulunduğumuzu if 
tı.k bize hatırlatmalıdır. Bu koktc 
nikahları eskiden fakir sınıfların ar• 
smda hükümferma iken şimdi hudıJ • 
larını genişletmiş, ve zıenginlerimi 
arasına kadar sokulmuştur. Yani de • 
mek istiyorum ki, eskiden mua) ~ e 
bir sınıfın eğlence vasıtası olan bu çt' 
şit nikahlar şimdi1 milli bir nikah a 
zı olrnağa başlamıştır. Dünyadan ııtB 

nalını. 

12 ıaatli/ı nitanlılılı: 
Ani evlenmelerde aşk mevzuuba)ı.' 

cli?ğildir, zira insan bir kaç saat 1çınde 
karşısındakine [ışık olamaz, anlasrn' 
da me\'Zuubahs değildir, zira anla~ 
mak için zaman çok kısadır. Bu nik~lt· 
lcirm bir tek sebebi vardır. GençJ<'r 
ukalalığı, ve fuhşun resmileştiriler~ 
meşrulaşması? 

İnsanların ihtirasrarını köstek lı' c 
cek kanunlar vazetmek irnkans1zrl 
Fakat hiç değilse bu kokteyl nikaha 
rında 72 saatlik bir nişanlılık mudde" 
ti kabul edelim, zira yapılan ilmı e • 
kiklere nazaran kokteylin sarhoşlu 
ancak 72 saatte geçrnektedil'. Evlencll 
lerın hiç değilse yaptakları işlerı a 
başında yapmalarını temin edelım. 

* Bu sözleri söyliyen Mister Todri ı 
zetecilere de şu sözleri söylemişt•ı 

Bu usulün kaldırılması için bu.l 
mevcudiyetimle uğraşacağım, ben he 
uğraştığım ~te muhakkak mU\ aff 
olmasını bilen bir adamını, biı nnıd 
det evvel ~ne içtimai bir mesele • 
uğraşmış ve işin hakkından gelmı \ 
(Gıgolo - kanunu) diye bir kanun ç 
kararak, Amerikan karılarının para 
larını yiyen ecnebi erkeklerin ml n 
ketten kapı dışarı edilmelerini isll:ll 
tim. O zamanda ilk fikri ortaya . t tı 
ğım anlarda tıpkı şimdiki gibi muhal 
fetle karşılaştım. Fakat neticede ırıtı 
vaffak oldum. İnşallah bu işte de J1l 
vaf fn1< olaı ak, Amerikayı asri fuh 
tan kurtarırım.» 

Bu kış niçin çok olacak? 
Dünyanın bütün me,hur rasath" 

necileri bu sene kı, mevsiminin fe. 
kalade soğuk olacağını haber verınet 
tedirler. lsveç rasathanesi müdürii 6 

lan M. Sandstroeen bu hususta g~ 
tecilerin birine beyanatta bulunat 
şu sözleri söylemiştir: 

- Bu sene kışın haddinden fa~ 
soğuk olacağını semaya bakmadan. 
Jetlere el sürmeden anlayabiliri7. 9:
nun için de hayvanlarla nebatlara hl el 
mak kafidir. Mesela yılan balıkları h 
seneden daha evvel kendi sularına ç# 
kilmişlerdir. Kar keklikleri vaktinde' 
evvel ağarmışlardır. • 

Profesör, nebatlarla hayvani ti 
insanlardan çok daha tedbirli oldo 
nu söylemekte, ve kışlık kömiı 
mevcut olmıyan bir cok insani 
hayvanlardan ibret alarak acele etti' 
lerini söylemektedir. 



Dün Galatasaray fena bir 
oyunla Beşiktaşa mağlôp oldu 

lngilize göre sportmen 
nasıl olmalıdır 

·--------- -.. • * -- ----------
ininde uyuyan bir hayvanı vuran avcı kulübünden 

Galatasaraylılar oyuna · başlar başlamaz birdenbire 
tutuldular ve ancak ikinci devrede toparlanabildi/er 

F enerbalıçe, Eyübü 3 - O, Güneş, Topkapıyı 6 - O, Beykoz, Anadoluyu 4 - 1, 
Süleymaniye, HiJilı 2 - 1, F eneryılmaz, Beylerbeyini 3 - 2 yen.di 

çıkanldı. Bir lngiliz nazarında hayvana kaç.abilmesi 
için vakıt bırakmayan avcı sportmen değildir 

İngiliz Parlamentosunu tetkik eden
ler, münakaşalarda hazır bulunanlar, 
birtakım hatalar yapıldığı halde İngi
liz hükfunetinin düşmediğini hayretle 
karşılayanlar, tahassüsatlarını anlatır 
ken hiç bir lisana çevrilemiyen iki İn
giliz kelimesi kullanırlar: cFair Play• 
İngiliz hayatında büyük rol oynayan 
cFair Play• nedir? 

Bir oyuncunun topun arkas 1 n 
koşması rakibinin ayağından top 
maya çabalaması, ve takımına fa d ı 
olmaya çalışmasının maksadı ne e,. 
rakibinin hareketlerinde de ayni m k· 
sat vardır. Bunun için spor saha md~ 
kendini yere seren rakip, bir İng lı de 
kinden ziyade hürmet uyandırır 

İstanbul şampiyonasının en mühim 
oyı.mlarındaıı biri dün Şeref stadında 
Galatasarayla, Beşiktaş takımları ara
sında yapıldı. 

Şampiyona yohmda iyi bir derece al-
• IJlak için lüzumu kadar hazır bulunan 
her i'ki takım bu müsabaka için tam 
kadrolarını toplamış bir halde sahaya 
ÇJktılar. 

2 - 1 Beşiktaşın galibiyetile biten bu 
OyUnda talih bütün cilvesile Beşiktaşa 
'Yardım etmiş, artık tahammül edilmez 
bir derecede aksilik derecesini bulan ta 
lihsimik te oyunun ilk dakikalarından 
~tibaren Galatasarayın bünyesine sakız 

. gibi yapışmıştı. 

Stoplan kuvvetli olan bir oyuncu 
lop tutamaz oldu, kafa vurmakta işti-
har eden, tıopa çıkamaz bir hale geldi, 
en düzgün şüt atan, topu o vaziyete ge-
tiremedi, millt takım müdafaasının a
deta kahramanı olan bir müdafi yuvar-
lana yuvarlana gelen topa ıska geçti, 
hülasa bütün bunlar pteriyordu ki 

• Galatasarayuı mağlubiyeti mukadder
di. 

Oyun Beşiktaşın t.el8şlı bir hi.icumile 
başladı. 

~en ima bir yoldan Galatasaray 
:üudafaasını kolayca t1mlikeye düşür-

Yere ve oyuna yadırgayan oyuncu -
ların sallapati topa vuruşlarını bir par 
Ça d a sinire hamlettik. 

1 

Dakikalar geçel'ken Beşiktaş seri ve 
ınuvaffak hücum fırsatları buldu. 
Nazımdan Sulhiye giden top tekrar 

NAzıma gekti ve 13 üncü dakikada Be
§iktaş bir gol yaptı. 

Bu kadar çabuk çıkan sayı bir tarafı 
kuvvetlendirmiş, dijer tarafı ise rna
llasız bir şekilde saranuttı. 

Gene Nlzımdan başlayan bir hücum 

Bir cWa~ •1cmnu 
19 uncu dakikada Galatasaraya ikin< i 
&ole mal obfu. 

{}yunun seyri. gayritabii bir hal al-
.Qlış, Beşiktaş belki de ummadığı bu va
liyeti büyültmeğe bile niyetlenmişti. 
. Oyun 2 - O vaziyette iken şeklini Be 

fıktaş aleyhine çeviriverdi. 
Paslarını Beşiktaşlılara veren Gala

tasaray hücum hattı birdenbire topar
lanarak, topa ve oyuna hikim olmağa 
be ladı. Bu hakimiyet yavaş yavaş o 
dereceyi aldı ki galip taraf her an gol 
bekliyor, hücumlar hararetli bir şekil 
~~d kça galip taraf, mağlO.biyete bile 
•ıazırlanıyordu. 

Devre 2 - O vaziyete rağmen iki ta-

1 

cPlay• ingilizce oyun demektir; Fair, 
iyi, güzel, doğru, centilmence minala
rıma gelebilir. Diğer cihetten cplay the 
gaıne• yani coyunu oyna• da hemen he 
men ayni manayı verebilir. 

İngiliz ruhuna işlemiş olan cFair 
Play> mefhumunun doğduğu yer Spor 
sahasıdır. 

Rakibe hürmet, İngiliz politika h a 
tında sık sık tesadüf edilen bir zıhn -
yettir. Başka, partilere mensup ik po
litikacı biribirini dinler, biribirler n n 
fikirlerini beğenirler bile ! 

Kambriç Üniversitesi münakaşa o -
yetesinde bir konservativin nutk nu 
ikide birde kesen bir sosyaliste, ba ka
nın söylediği yegane şey: 

«ömrünüzde hiç spor yapmad nız 
mı?• sözüdüı. İngiliz Spor ruhu hakkın 
da yazdığım şeyleri şöylece kısaltab lı
riz : 

Galatasaray kalesi önü nde heyecanlı bir an 

Geçenlerde, hiç birşeyden haberi ol
mıyan, ininde uyuyan bir hayvanı vu
ran bir avcı klübünden çıkarıldı. Bir 
İngilizin nazarında hayvana kaçabil
mesi, saklanabiılmesi için vakit bırak
mıyan avcı sportmen değildir! Fransa
da bir futbol maçı seyreden bir İngiliz 
çocuğu, kaleci topu eline alır almaz, 
bütün muhacimlerin geri çekilerek ka
leciyı serbest bıraktıklannı görünce ba 
basına: 

İngilterede spor bir sondur yani 
spor, sporun zevki için yapılır. - B r o
yuncu sporda bu zevki azami ga' ret 
sarfederek, takımına yardım ederek, 
ve rakibi ile centilmence döğüşerek bu
lur. 

raf için de haklı endişeler uyandıranı,y~ ~devrede hemen hemen müsavi 
bir şekilde bitti. ,hır şekilde geçti. 

Nefes vaziyeti hayli bozulmuş olan . Bu devrede Güneş takımı Salfilıattin 
Beşiktaş devre sonundaki vaziyete gö- va~ıtasile bir sayı yaptı. 
re ikinci devreyi güç çıkaracaktı. Oyu- ikinci devre Topkapı bozuk oynamış, 
mm gösterdiği vaziyet kimseyi aldat - ,Güneşte üstüste beş gol dcma yaparak 
madı. Devre başladıktan pek az sonra maçı 6 - O kazanmıştır . 

cBaba demiş, Fransada kaleciler 
kadın mı?» 

Bu iki misalin gösterdiği hakikat şu
dur: 

Oyunu mükifatmtlan üstün tut, 

Takım menfaatj, phsi menfaatinden 
evvel gelsin, 

'Ozerine korkusuz gözlerle atılan ra
kibi yere sererken ona hürmet et! Galatasaray toplu bir hücumla ilk sa- Beykoz 4 • Anadolu 1 

yıyı yaptı. 
Gerek iki oyuncu olsun, gerek bir işte bir İngiliz şairinin ufak bir ço-

Beraberlik sayısı için Galasaray kuv 
vetli hücumlara, Beşiıktaş ta mümkün 
olduğu kadar müdafaa ile vakit geçir
mek suretile 2 - 1 vaziyeti muhafazaya 
çalıştı. Beşiktaş takımının kuvvetli za
manlarda kazandığı ve hala da muha
faza ettiği şöhreti karşısında bir parça 
sarsılmış bir his altında olduklarını san 
dığım Galatasarayın üç ortası mübala-
ğasız bir şekilde olan büyüık fırsatla -
rın he~ini kaçırmak suretile sahayı 
mağlfıp terketti. 

Oyunda Galatasaray haklın, Beşiktaş 
ta galipti. Her sporda böyle cilveler o 
kadar çoktur 'ki onun izafıı bana kolay 
gelmiyor. 

Galatasaray: Avni, Lfıtfi, Reşad, sa
lim, Harullah, Suavi, Necdet, Eşfak, 
Gündüz, Bülent, Danyal. 

Beşiktaş: Mehmet Ali, Hüsnü, Nuri, 
Feyzi, Hakkı, Faruk, Eşref, Şeref, Na
zım, Sulhi, Cemal. 

Maçı: Antrenör Mister Booth idare 
etti. 

Ömer Besim 

Fenerbahçe 3 - Eyüp O 
Birinci !küme oyunlarından olan bu 

müsabaka Fenerbahçe stadında yapıl
dı. 

Ankarada oldukça fena bir oyun gös 

teren Fenerbahçe bu müsabakada da 
şayanı hayret derecede bozuk bir oyun 
oynadı.. Yorgun bir oyun gösteren Fe
nerbahçe devre sOnlanna doğru bir sa
yı yaparak galip vaziy~te gelebildi. 

İkinci devre Eyüp takımı çok daha 
canlı ve gayretli oynamağa başladı, 

Fenerbahçe hücum hattı Fikret tara 
fından yapı.lan hücumlarla iki sayı da
ha çıkarmağa muvaffak oldu . 

Üç gol atmasına rağmen Fenerin 
dünkü maçı görülmemiş bir şekilde bo 
zuık geçti. 

Fenerbahçe: Hüsam.ettin, Fazıl, Le
bip, Reşat, Ay'tan, Cevat, Naci, Şaban, 
Ali Rıza, Esat, Fikret. 

Maçı İstanıbu:lspordan Nuri idaTe etti. 

Güneş 6 - Topkapı O 
Tjlksim stadyomunda yapılan bu o-

Birinci lik müsabakası olan bu maç 
Taksim 9tadyomunda yaplcb. Gü•l 
ve zevkli olan bu maçın ilk doneain
de Beykoz bir sayı yaparak .abayı ga
lip olarak terketti. 

ikinci devrede daha hızlı hücum ya. 
pan Beykoz takımı üç sayı deha ya
parak kuvvetli rakiplerinden birini 
mağlup etmif oldu. 

Alhnordu 3- Karagümrük 1 
~kinci kiline müsabakası olan bu 

maç ta Taksim 9tadyomunda yapıldı. 
Altınordu takımı düzgün bir oyun

dan sonra 3 - 1 galip ~eldi. 

Kuleli, Deniz lisesi maçı 
Askeri liseler şampiyonası için ya-

avcı ve bir hayvan olsun, spor sahasın- cuğa spor hakkında verdiği öğüt~. 
da a)'ni şerait altında döğüşmek :ınec- :irfan Ş.hiniNaf 
buriyetindedirler. Rakı1'e daima mfl- ... _.._ ..__,.., __ ._, ..... ,_ .. ,,:.:=~ •. :.: .. :.:. :Z.-
dafaa veya hücum hakkını - oyunun ka 
nunları dahilinde - vermek llzımdır. 
Avcının klübünden çıkarılmasına se 

bep hayvana müdafaa hakkını verme
mesi. ve kendi hücumu hakkını da sui 
istimal etmesidir. 

Bir oyuncu yolunu kesen diğer bir 
oyuncunun kanunu dahilinde üstüne 
yüklenir ve onu yere serer; bu onun 
hakkıdır, çelme takarak rahibini yen 
mek hakkı, suiistimaldir. Kalecinin to
pu eli ile tuttuğu halde, ona kimsenin 
bir şey yapmaması, sporda adalet mef
humuna uymaz. 

Oyunu idare eden hakemin vazifesi 
bu müdafaa ve hücum hakkını oyuncu

' lann kanunlara göre kullanınalannı te
mindir. 

1 
Şunu da söyliyeyim ki, oyunda bi-' 

ı çimsiz hareketler yapmaktan çekinme 
hakemin vereceği ceza korkusundan de 
ğil, rakibin hakkın~ hürmetten ileri ge 
lir. 

Rakibe hürmet cFair Play• mefhu
munu doğtman ikinci Amildir. Rakibe 
hürmet, yani sarfettiği gayrete hür -
met. Milli takım aatnnirl Booth 

Hilal hayli güzel oynamağa ouıveffak )'llını çlkardt. Vela buna ikinci bir rol· 
olduysa da 2 - 1 mağliibiyetten kmtu- le di 
lamadı. cevap ver . 
F hn o B Birinci devre 2 - 1 bitti. ikinci dev-
eneryı az;, - eylerbeyi 2 re letanbul Sporun hücumu ile hafla-

- tfakem Kadrinin idaresinde oy· dı. Vefa aleyhine verilen IMr ıerbeıt 
Avai .to'8 tutarken ~~~~~n bu oyun Fener~muın üatiin· vurufu Fahri pel bir fÜlle ıole tah· 

pılan bu oyunu 4 - 1 Kuleli takım· ka· lugu altında devam et.tı. vil etti. 
zanmıttır. Birinci devre Feneryıılmazdan Mu- BUndan aonra her iki talum bir çok~ 
Anadoluhisar I _ Ga'.ata kaddıer iki, Fikret bir gol attılar. Bey- fıreatlar kaÇırdı. Ve oyun beraberlikle 

Gençlerbirliği O l~rbeyi penaltıdan mukabele etti. ikin- bitt_L _ _;,;___:.----=~-
cı devrede Beylerbeyi bir gor daha •t- Edı·mede 

Kadıköy sahaemda yapılı .n ikinci tı. Neticede F eneryılmaz 3 _ 2 ıalip 
kümeler araauıdaki bu maçı 1 • o Ana- geldi. Marlar 
doluhiear takımı kazandı. ~ 

Süleymaniye 2 _ Hilal 1 Vefa 2 - lstanbul spor 2 F.dirne, B (A.A.) - Edirne klUpleri 
O H k Sed d ida 1 arasında Hava Kurumu tarafından e 

8. . . J'k çl - _ı_ olan b yun a em a m . reıi e 
ırıncı • ma arıuuı.ın u o- ba ı d V f tip edilen ve iki haftadanberi devam e-
K- _ı_L.. tad nda · u_ f a ı.. e a tehlikeli akınlarından 

yun aau.oy s 1 ~apı-ıuı. b den Atatürk büstü maçlarının son• bu 
Süleymanjye güzel -bir ovı•nla ilk irinde sol iç Latifin ayağile ilk go-".... ı gün Edirnespor ile Yavuz takımlar a-

devrede iki sayı yapmağa muvaffa"lc: ünü yaptı. Biraz sonra kale önünde rasında kalabalıık bir seyirci kitle ı o-
oldu. güzel hir fırsat yakalayan lstanbul nünde yapıldı. Maç 1 _ o Edimespo un 1 

ikinci devrede bir tek sayı yapan Spordan Kemal Abbae beraberlik _. ıaUb yetivle ne~ 



,.,,,,.. s..raıar:. 

ogol ordulanna korku 
e dehşet salan hır şeyh 

F, ................ _ ..... ___ .. ,,,. • ------..------

Kalburcu Mahmut: - HeeeeyyL Ben ıeıh oldum. 
Şimdiye kadar Allabm emrini beldi;rorchnn, §imdi 

aldım. Kayıbclan haber veririm. Hastalan 
iyi ederim L.,, diye balmh 

Rigaların:ıız 
Bize 
Neler anlatır? 

---------· -tc ·-------....-.. 
Nikahta davetliler toplanau,lardı, damaddan 
bir telgraf gelJi, gt111Ç, 42 lilc n;,,,nll6Ula: •&. 

şimdi •"filimle evleniyorum, Allah tle seni 
mes'ut etsin. digordu 
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Kadın asker olunca Ziraat bahisleri 

,SON POSTA 11 

Kocası sancı ile ölürken 
• 

3.şığ ·ıe şampanya ıçen 

Viyanalı kadın 
6U yaşına gelen G reta bu cinayeti, kocasının bütün v~rznı 

yoğunu elinden aldıktan sonra, ~O g~şındakı 
sevgilisine kavuşmak için ışlemış 

,}viyanada altmış yaşında ihtiyar bir 
ka~ının davası rüyet etmektedir. Bu 
kadın kocasını kırk yaşındaki sevgili
sine kavuşmak için zehirlemekle maz· 
nundur. Avusturya gazeteleri cinayet 
hakkında şu izahatı vermektedirler: 

Viyanada Kertnerstrasse caddesinin 
heınen ortalarında en mükemmel a • 
Partmanlarından ibir tanesinin bod -
rurn katında bir cesed bulunmuştu. 

Cinayet uzun müddet evvel işlen -
rniş olduğu için, cesedin yüzünde tağ· 
:Yirler hasıl o'lmu~, ve tanınması müş
lcülleşmişti. 

Greta 

Aygu Fatma 
ne yapar? 

Tavuk meraklılarile 
bir hasbihal 

Kadınların cesurlarından kork- Bitlenmiş tavuklar nasıl temizlenir - Tavukları nasıl 
mak lazım, daha cürmü meşhut semirtmeli ve hangi çeşit tavuk beslemeli 
kanunu çıkmadan genç güzel bir Ziraat ile meşgul olan okuyucula - C - Tavuklar ya serbest veya ka .. 
kadının kendisine takılan he~ rımızdan aldığımız sual mektublarına palı surette beslenerek semırtilirler:' 
delikanlıya " Reziller, çıkarsam ziraatcı arkadaşımız aşağıdaki cevab- Kapalı beslenen tavukların çok defa 
yukarı ananız ağlar! ,, dediğini lan vermektedir: iştahları da kapandığından yarı yolda 
duymuş ve kahveye doğru hrla- Bitlenmi§ tavuklara çare: semirmekten kaldıkları görülür. Biı: 

1 
1 d il gı"bi yere kapanarak beslenecek tavuklara yıncat genç er e ç yavrusu S - «Tavuklarımı iyi besledigvim 

ğıl 1 .d onun için daima pek çeşidli yem ye .. 
korkudan da w mış ar ı. halde ne yumurtlatabiliyor, ne de se-

!....-------.;;_--~-~- dirmek lazımdır. Bundan başka böyle 
Bundan bir müddet önce Son Pos • mirtebiliyorum. Bunun sebebi nedir?>ı beslemede tavukların yağı ile eti kay• 

tada çıkmış olan benim (Aygır Fa~ - C - Tavukların iyi beslendikleri naşmadığından lezzeti ve kokusu fe ,. 
ma) adlı romanımı okuyanlardan hı - halde hem yumurtlamamaları, hem de nalaşır. Bizce en güzel besleme yolu 
risi dün bana sordu: semirmemeleri ekseriya tavukların bit- tavukları serbest gezmiye bırakaralj 

- Eğer senin (Aygır Fatma) şimdi lenmiş olmasından ileri gelir. Bitlenen sadece yemlerine fazlalık vermektir, 
ııağ olmuş olsa idi, kadınlar asker 0 • tavuklar bir türlü rahat edemediklerin~ Bunun için başta mısır olmak üzere hif• 
lunca · kendisi cephe gerisinde hizmete den, aldıkları yemi yok yere harcayıp hassa sofra artıkları ve hele barsak vd 

razı olur muydu} ne et tutar ve ne de yumurta yaparlar. işkembe kırıntıları pek elverişlidir. Ge"' 
Gülerek cevab verdim: Böyle tavukların kümeslerine 24 saat zinen tavukların iştahları kapanmıya ıı 
- Ben sana sorayım: Razı olur bir kükürt tütsüsü verdikten sonra te~ cağından verilecek yemi severek ye~ 

muydu} miz bir badana yapmalı. Ondan sonra ler ve vücudlarına sinistirirler. YirmJ 
- Hiç sanmamr da tavuklan hususi bir banyodan ge- günlük serbest besi kafidir. . 

Polis bir taraftan bu cinayetin faili· 
n arakne, diğer taraftan da apartıma -
nın sahibi olan 58 yaşlarında Hirtl'in 
ortadan kaybolmuş olduğunu görü ,. 
Yor ve karısı 60 yaşındaki Gretanın ise 
kocasını bulmak için her ha.ngi bir te· 
şehbüste bulunmadığını müşahede e -
derek Gretadan şüpheleniyordu. 

racaat ediyor ve boşanma 

bulunuyor. 

- Tabi} sanmazıİın ya! Tanrının çirmelidir: Bu banyoyu hazırlamak i- Hangi cins tavuklar daha iyidir?, 
talebinde ıssız kırında Arab Zeynel, Topuz Sü· çin önce bir litre ılık suyun içine üç B k k . 

unu soran o uyucumuza estır • 
leyman, Y edibela Basri gibi üç yaman gram (Flörit dö Sodyom) ilacından a- me bir cevab verilemez. Her cins ta • 

Viyana gazeteleri, mütalealarını şu 
'ckilde yürütmektedirler: 

Hadisenin sureti cereyanına geç -
rncden evvel Greta ile Hirtl'in arasın
daki münasebetleri ele tetkik etmek la-

Avusturyalılar kolay ko1ay t~la~ 
kararı vermiyolrar. Hirtl de vazıyetı 
mahkemede bütün fecaatile anlatıyor, 
karısının elinden mallarmı aldığını 

.. 1" r derd yanıyor. bunun üzerine soy uyo, . 
mahkeme kadının talebini recldedı -

serseriyi tek ba!l:ına döve döve onların tıp eritmek lazımdır. Ondan sonra bı"t- b" · ·ı•w d 
T vuğun kendine göre ır ıyı ıgi var ır-

bastırmalarmı rıkaran ve sonradan ih· li tavukları bir bı'r yakalayıp - bu hesab k d 1 ~ Takib edilecek ma sa a göre seçi e .-
tiyar halinde elindeki bir sopa ile ti - u·· zerine kararınca hazırlanacak olan - H · k k cek cins değişir. er cıns tavu en • 
yatro sahnesine fırlayıp bütün aktör- bu ı"laçlı suya batırmalı ve elle tu""ylerı'· · 1 di yurduna göre yetıştiri miş en iyi ta .. leri, perdecileri, çalgıcıları, seyircileri k 

nin arasını arıştırarak burada iki da· vuktur. Bizim şartlarımıza az çok uy • 
birbirine katıp onlara kaçacak delik a- kika tutmalıdır. Banyodan çıkan ta - gunluğu bulunan cinslerin başınd<\ 
ratan bizim rahmetli (Aygır Fatma) ki b ) l k 

vu arı rüzgarsız ir yerde kurumıya (Legorn ge ir, ço yumurtlar bir ırli• 
yo~ocasından kurtularak zengin bir savaşta, cenkte hiç öyle cephe gerisi bırakmalıdır. İcabederse bir kaç gün tır. (Rot aylant) cinsi de kırmızı renk• 

· G · · hizmetlerine razı olur mu~ 
:ıırn geliyor. Macarla yaşamak istiyen reta ıçın sonra bir banyo daha yapılabilirse de !erile gösterişli bir tavuktur. Hem yu .. 

b k_J k ··1du .. r Ve sonra kendi kendime t111öyle dü- k h 1 1 d Hirtl Umu.mi harbden evvel ve tek ir çare aıııyor• ocasmı 0 
T çok defa buna hacet kalmadan tavu • murtaya, em semirmeye e veriş i ir, 

F H k s,ünmeğe başladım: ı H h ld (V' d ) k k l l ransuva Jozef zamanında assa a - me · ların temizlendiği görü ür. er a e ıyan ot ır ı ışın yumurt ıyan ar .. 
layı zabitlerinden yakışıkJı bir deli - Ve bir gün kararını veriyor. Koca. Hey gidi rahmetli Aygır Fatma heyi tavukların gezindikleri bahçenin bir dan olduğu için tavsiyeye değer. 
kanh olduğu sırada sarayda verilen bir sının yemeklerine zehir katıyor, ve a- Senin adına bakıp da önceden seni, eli kösesinde ince kum, kili ve kömür to~ (Plimut rok) cinsi bizde çok yayıl• 
resmi kabulde Greta ile tanışıyor. Gre- damcağız ihtilaçlar içinde bodrum ka- bayraklı, sulu, vara yoğa saldıran, ter· zu~dan ibaret bir eşintiyi daima bu • mıştır. Yavruları çabuk büyür, pilig 
ta o zaman ilk defa monden hayata tındaki odasında kıvranıp dururken, biyesiz ,arsız, yüzsüz ve bayağı bir lundurmayı ihmal etmemelidir. yetiştirmeğe iyi gelir. Islah edilme14 
giren genç bir kız olduğu için, parlak Greta da yukarda yeni aşığile şampan· mahalle karısı sananlar ne kadar al - Tavukları nasıl ıemirtmeli? şartile bizim yerli tavuklarımız da het 
Üniformalı zabitin karşısında gözleri ya ıçıyor. dandıklarını sonra anlamı,Iardı. Ve 5 _«Tavukları en iyi semirtme yo- arzuya elverişli tavuklar olabilir. 
kamaşıyor. O akşam dans ediyorlar, Bu vahşi ve kalbsiz kadının tüyleri hey gidi rahmetli Aygır Fatma hey, e- lu nasıldır?» ÇIFTCI 
birbirlerile tanışıyorlar, tabii sonraları ürperten macerası şimdi bütün Viya- ğer senin adını tafıyan o roman, o za-
r~ndevula.r birbirini takib ediyor, ve nayı işgal eden yegane mevzudur. man{Aygır Fatma) yerine mesela (Na rin enderi a bayanım! 
nıhayet hır sene kadar süren bir a~k [ zenin Ayşe) adile çıkını~ nam. e molla- Ben daha geçende, yani bu meşhud 
h T Pencereden atılan va iz k · h Al b k ayatından sonra cvlenmeğe karar ve~ vari ıtıpıyoz ve arcıa em ır aş ro- cürümler kanunu çıkmadan bir kaç ay 
riyorlar. Lehistanda ya~ı bir yahudi bir gece manı, yahud baya~ı:ık t~rafın~~n ~Ü~ önce lstanbuldaki tramvay durak yer-

Hirtl'in ailesi evvela bu işe razı ol - trenle bir yere gidiyormuş. Ayni kom· yükce bir macer~ hı~~y:sı ~l~~ ıdı'. şım- lerinden birinde pek genç, pek körpe, 
ınuyor' fakat evladlarının isran kar • partımanda bulunan diğer bir yolcu di sen de emsalı mısıll~ butun dıller .. pek güzel, pek temiz tirandaz bir ba
~ıııında fazla temerrüt gösteriyorlar. da derin bir uyku çekmekte imişler. de destan olur, gezerdinl yancığm bir babayiğitliğini gördüm ki 

Nihayet düğün oluyor, Greta. ken • Bu arada kompartımana gelen tren Ben o zaman (Aygır Fatma) yı ya- bu hali orada benimle birlikte gören -
disini muhitine fevkalade müşfik bir kontrolörü ortada gördüğü büyük bir zarken icabında kadınların ve kızların lerden hepsinin parmakları ağızlarında 
zevce olarak tanıtıyor. Hatta Hirtl'in valizin kumpanyanın nizamnamesine içinden de babayiğitler çıka.bileceğini; kaldı idi. Orada iki katlı yüksek bir 
ailesi bir kaç kere delikanlıya: göre bağaja verilmesi I~eldiğini iyilik, insanlık, hak, fazilet, uğrunda kahve vardı. Kahvenin tist katında u-

- Bu kızı almak istediğin zaman hesap ederek yahudiye dönüp: köşede bucakta. ne w~a?1a~ kadı~l~~· çarı kılıklı dört beş delikanlı. oturmuş
.. k l dd - İlk varacağımlz istasyonda bu kızlar bulunahılecegını goz ve g. onul lar·, gelen geçenlerin bazılarıle alay eınuş Ü at çıkardığımız jçin ci en mü-

tee · . d" l valizi buradan kaldırıp fürgona götür· önünde tutara. k. (Aygır. Fatma) !le bu diyor ve gözlerine kestirdikleri genç ssırız, ıyor ar. . . . h d -
S 1 . F k I f menizi rica ederım demış. Y ahudıden hususta kendısınden ıç e a.şagı kal- kadınlara da laf atıyorlardı. Derken, 

ene er geçıyor.. •• a at maa ese l d k (Z h ) 
hı. l hlA kl d v. • • cevap a amayınca a: mıyacak olan ızı e ra Yl romanın nasıl oldq, bir aralık tramvay durağına 

san arın a a arı egışıyor. s· .. 1 d'~· .. 't . h 1 l 
- ıze soy e ıgımı ısı m_ıyor m. u. s.u-. en gerçek ka raman arı yapmıştım . gelen 0 çok genç, çok körpe, çok güze , 

Hirtl karısını fevkalade sevdiği i ~ ' 1 ) ha k l nuz. Eğer <'.evap vermezsenız ~ ızınızı {Aygır Fatma nın v ŞÇ~vuş, ızı çok temiz tirandaz bayancığa da söz e 
çin, bütün varını yoğunu onun üzeri- pencereden aşağı ata.cağım. dıye tek- {Zehra) nın çavuş oldugu hır manga takıldılar ve galiba sözlerinde tartıyı 
ne Yapıyor• nitekim Kertnerstrasse'de- rar etmiş.. kadın askeri şimdi gözünüzün önüne da biraz aşırdılar. Bunun üzerine kız· 
ki ınuhtes,em apartıman, cenubdaki bir b k da ük"' f k h k Yahudi una arşı s .. utu mu· getirin; bu u acı ~anga, ~e.p e ge- cağız birden kaşlarını çatıp gözlerini 

aç çiftlik hep böyle oluyor, ve neva- hafaza etmiş, hatta kontrolörün yüzü .. risinde değil, cephenın kendısınde ne- onlara dikti ve bağırdı: 
~işkar Greta bir gün kocasının bütün ne bile bakmamıs. Müfettiş hunun ü- ler yapmaz acaba~ _Rezil herifler, çıkarsam yukarıya 

Sonu hapishanede biten 
bal ayı seyahati 

Sofyada Mihul T eodorof ismintl!! 
2 4yaşında bir polis memuru geçen 
pazar günü evlenmiştir. Polis yeni Ju.. 
rısile ufak bir bal ayı seyahatine çı~ 
mak için bir çare aramış ve en sonund~ 
~u şekilde hareket etmeğe karar ver~ 
rniştir: 

Mensup olduğu daireden bir mev• 
kufu Karlovaya götürmek için bir ve
sika alınış, karısını da mevkuf gibi 
göstererek trene binmiştir. YolculuJC 

Karlovadan bir istasyon evveline ka
dar çok güzel geçmiş. fakat Karlovaıe 
da tren durur durmaz, polis direktörü 

gelerek polisi karısı ile birlikte yaka
layıp tevkif etmiştir. 

Meğerse tren kontrolörü mevkuf İ• 
Ie polis arasındaki cilvelerden şüphele

nerek telgrafla polis direktörünün ni319 
Dıallarına sahih oluyor. zerine hidd~nde~ ateş püskürerek va- Aka Gündüzün bazı hikaye ve ro • ananız ağlar sonra.! 

Kadın kocaııından müstağni kalıp da lizi kaptığı gibi vagonun penceresin manları bir tarafa bırakılacak olursa Kızın bu ani ve çok ııert ihtarına kar~ Bal ayı seyahatine çıkan biçare 
onu böylece mahvettikten snra mahi- den asağıya fırlatmış sonra da yahu- bizim roma~ların yüzde doksan do- şı herkes şaşırdı. Fakat yukardakiler İ· çift seyahatlerini hapishanede ve. bir
Y~tinin ters tarafmı göstermekten çe • diye; ' kuzu, şimdıye kad~. kadını yalnız şi tekrar alay<! vurmak istediler. O za- birlerinden ayrı olarak ikmal etmışler. 

zarı dikkatini celbetmiş imiş. 

kınıniyor. - Ey hoşuna gitti mil Kendi ken- (Asli), (Zühre), (Şırın), (Şahüzam), man küçük bayan hızla kahvenin ka -
Artık yaşları hayli ilerlemiştir. Hirtl dine bu muameleye müstahak oldun. (Leyla) ve nihayet Karagözdeki (Ben- pısından içeriye dalarken berikiler 

Üınumi harbden sonra askerliği bırak- deyince• fütursuzca başını çeviren ya- li Leyla) ve Orta oyunundaki (Şanlı merdivenleri üçer, dörder atlıyarak o- Amerikalı/ar fisanlannı 
Dıı~, ticaret sahasında hayli muvaffak hudi: Nigar) rollerine çıkarmışlar; fakat bi- radan çil yavrusu gibi dağıldılar. küfürden kurtarmak 
olrnuş, fa.kat sonra buhranın tesirile _ Benim neme lazım. Valiz benim zim rahmetli (Aygır F111ma) gibi bir Gözlerimle gördüğüm bu vak'adan t 
birdenbire yıkılmış bir adam oluyor. değildi. Onundu. diıye karşısındaki u- {Kurt Ayşe), bir (Kaplan Kezban); bir aün sonra duyduk ki bu küçük ha- istiyor ar 
Bu aralık böbrek ve karaciğer hastalık- yuyan adamı göstermiş. bir (Atmaca Hacer) yaratmı~lar· yan 0 civardaki maruf bir ailenin ma- Amerikada (lisanı küfürlerden t':"' 
larına da yakalandığı için mariz bir hal dır. ruf bir kızı imiş... mizleme cemiyeti) nam~ altında. bı~ 
ahyor · j çkinin zarar/arından Ama diyeceksini:ı ki sen, aerçck ha- Kadın, kız deyip de geçmiyelim cemiyet kurulmuştur. u cemıye 

Karı koca artık yalnız yatak odala- bayiğitliğin tam birer örneği olan o doııtlar· ben bugünkü kırk altı yıllık - amma koyduğu maddeler muci-
r bahseden bir ayyaş f ) ·ı h ' k ı_ b" ı progr f d ,.. ı d ..... 1nı ~eğil dairelerini hile ayırmışlardır. mahud (Aygır atma ı e u hususta hayatımı bile hundan tam ır~ ır yı hince fena söz ear e en aza arın a .. 
Madam dördüncü katta otururken İçkinin vücuda zararları hakkında anasından hiç de aşağı kalmıyan kızı önce benden bir kaç yaş büyük olan· büyük para cezaları almayı kararla~ 
Hirtl karısı kiradan ziyan etmesin di- eserler yazanların, konferanalar ve· {Zehra) yı nerden bulmuşsan bul - mekteb arkadaşım bir kıza borçluyum. ırmıstır. Yapılan propagandalara ra.~ 
Ye, bodrum katındaki en küçük «laire- renlerin ekserisi hiç içki içmemiş olan- muş, onları romanına kahraman yal>' 31 O yılının büyük zelzelesinde kız oğ- ~en 'cemiyete ancak bir kaç yüz k: ~ı 
l>~ iniyor. lar ve içkiye tövbe edenlerdir. mışsın; lakin herkes senin aibi. lstan- lan beraber, içinde okuduğumuz o . 's ve onların da ekserisi istifa et• 

Bir müddet de böyle ya~ıyorlar. in· İçki içenler araııında içki aleyhtarı bul için pek nadide sayılan o tipleri koskoca mektebin altında beni pastır· ~~;~;dir. Cemiyetin reisi muvaffaki· 
ce endamlı, ııarı saçlı, güler yüzlü, olanlar bulunmaz.. nereden bulup da meydana çıkarsın ma gi.bi yamyassı olmaktan kurtaran etsizlik karşısında: 
lll\işfik Greta artık ortadan kaybol - Almanyada altmış beş yaşında bir ve herkes senin gibi Tanrmın aü~ü (I_': işte o. mahud ve babayiğit (Aygır Fat- y _Ne yapalım millet küfürden hor 
hlu~. onun yerine, abuıı, kır saçlı, şiş- doktor içkinin zararları isimli bir ki- tanbul kazan. ben kepçef) deyıp bu- ma) nın kızı, kabadayı kızı (Zehra)_ l d · hükumete verdiği 

' v fell L f ll k d } ş· d" d k • a·v• kı anıyor effilŞ, Ve ll\an bir mahalle karısı peyda olmuş - tap ne~retmi~tir. Bu adam Almanyada tün kötc bucagı eK e e o ~~ıp olmuştu. ım ı eme ıste ıgım şu . . . d h k dd l · · ceza 
t T T • d . . ] l l .. 1 . h . . d k h.. hır ıstıda a, a aret ma e erının 
tir. çok içki içmekle tanınmJştır. Ve kitap böyle endenn en en tıp er c nası fC- boy esı cep e gensın en açıp, cep w- d 1 kt cıkarılmala-ı 

· k d' · kanunun a suç oma an işte bu, Greta, münhasıran kocası- çıktıktan sonra da içkiY.i ııeıne terket- refyap olsun( nın ta en ısme can atar. K sıJ rım istemiştil'. 
111 sevmediği iddia.sile mahkemeye mü- memiştir. Hangi nadide a bayım, hangi ende- OIDMUl Cemal ay 1 
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Fenni Bahisler : 

Kimya tüccarlarını 
korkutan bir keşif 

Ağaçlara arız olan haşeratı . elelıtrilı 
vasıtasile geı-lerinden dışarı çılıarmağa 
muvaffalı olan bir çiftçi Jıeşfl sayesinde 

sür'a~le zengin oldu 
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ITTH-IAD~TAQAl(KiD~ ONS~ NE 
~ Ymnı Eski Tanin a..muharrtri Muhittin Blrpn 

• ittihat ve Terakki harici düşmanla 
uğraşmak üzere meydana çıkmışh 

~yor ki bütün kabahat Abdülbamitte ve onun istibdachndadır. Halbuki 
Abclülmmit ve istibdadı ortadan kallanca ittihat ve Terakki birdenbire gördü 

ki düpıan hariçte dejil, dahildedir. 

( Hlkllge 1 

S.Jfa 13 , 
Bir çocukluk h_a_tı_ra_s_ı_j 
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CAtıl/K ULKf f/NDE 
LJiQ TDUK ZARiTi 
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DÖRT ile YEDİ 
AAASINDA 

A. R. Yazan : H•wh Aa•tin laıilbceden ceYirm: H .... Vıa/ılcil 
Prenses Olga, Cemili görür görmez ellerini kaldırdıdı: H ld 
Ah neredesiniz azizim kumandan ? Dün kendinizi 0 en 

bizden mahrum ettiniz!. diye bağırdı 
duyulan ayak sesle • 

Operatör - Prens Yosopof. zib prensesin ellerine geçmekten daha 
Fi üran - Sizin refakatinizde bu • büyük ceza mı olur ••• Bakınız halime 

luruın Kazak neferi. bin batı efendi. Şu itkenceye ne derai-
Souradan yardıma gelen köylüleri, nizL Müsaade ediniz de, kendimi tak-

Tegmen bir kaç adım attı. Kapının eşigine TJardıl', 
zaman elife topuza tutundu ve sapsarı kesildi 

arabacıl~ Kaz~ nef~rJer~i, .. de t~p- elim edeyim .. Yosopof... Mösyö Lang siz bu bayanlara Sonra Toniye döndü: - Siz neredeydiniz ~ 
lamak lizım gelirse, lutfen ışar edı • p _t!w• d caba lutfen yardım ediniz. Evet, evet, he • - Söyle bakalım, eence bu it na • - Odada. y ....... ;;.. .. .kenarına tklf: • - ren9&lgı e• . . • ....,...._ 
nız. 8 -~-• · ·· ı· p 01 men, timdi, aorau ve cevabın sırası de- sıl oldu) diye 80l'du. mllflum. 

A · • binb , Gö·ru··yorsunm ya" u 90Zlerı soy ıyen, renses ga 
zızım aşı... . .. 'eli Fak Em ._ ğildir. Toni Milano'nun yanık yüzü sarar• 

Sizi, Kazak alayı kwnandanı, Çar haz- 1 •• ı ..... at . ma dc:1'~~1A abmsı~m I 
retlerinin fahri yaveri kaymakam Mar- sozlerını keımış, kendısı ılave etmı~ • . stemiye iıtemiye, ağır ağır itaat et- mıftı, aeai de biraz boğuk çıkıyordu. 
ki Go k f sıtasilc davet etmiyo • ti: tiler • - Beni bıraktığınız yerde, kc;,kün. - Orada ne yapıyordunuz) 
rum. ,;:.:ı ~i:metcim; ihtiyar Alleksi - Dahaıı var, kumandan ..• Prens Holden acele yürüyen ayak ıeıleri meclha1 kapaaı önündeydim. Bir aralık - Madam Amold'un keJııellll!I 
ile, u mütevaziiuıe mektubu gönder - y osopof, yabancınız değildir .Sizinle akıediyordu. Henclriks ÇAVUf gene ıö- evin içinden bir kadın eeei geldi. Der- büsbütün yalnız hiseetmeme9İ için 
mek suretile teşrifinizi rica ediyorum. çok yakından münuebeti vardır. ründü. Nefea nefeaeydi. bal düdük çaJdım ve hemen içeriye sir- nına gitmiştim. Yanında biriainin W 

Yann; tam saat ikide, ptodasınız de- -Şu halde müaaade buyurunuz da, Kent ona da aöylendi: dim. Möeyö Menit büyük ..lon ile ho- lunmaaına mühtaçtı. Şimdi i.e.. 
ğil mi? .. Badi bakalım. Şimdilik ve da- evveli ben de kenc:lilerine takdim edi· - John, herkeai a,aiı indir! lün arallllda ayakta duruyordu. Onu Sözünü kesti. Kent ıordu: 
ima, vakitleriniz hayrolsun. leyim .. Cemil. .. Sonra da, lôtfen jza. Sonra Milano"yu çekerek odaya p· orada bırakarak merdivenden yukarı - - Tekrar yanına sitmek Ikmı 

Emma, Feederovn~. hat vermenizi rica edeyim. Acaba ken-- di. Buraıı da bot bir odaydı. Fakat j • ya çıkbm. Genç kız banyo salonunun diğini mi düşünüyorsunuz? 
Bu mek.tubu ok.udukca, Cemılm d"I ·ı k k d .. _L_ çinde bir batka açık kapı vardı T ...O • öbür tarafındaki odanm L--·-· önün • Genç kız muıldandı · · H h k 1. ı erı e ço ya m an munascoct fere- · -e .....,... • 

hayretı arttı. er sabrı, er e ıme • f• ...:ı.. • • d b' .. men bir kaç adım attı kapının .-aiiftne deydi Tam o dakikada mavolu ve kı- - H"vır •imdi onu artık L:- kilf . . k L_ la A h ımZ', ne 15auı mes u ır esasa muste- , ~--- · " -,,· ·• T ·~ 
yı hır kaç ere teıuar dı. deta er . . vardığı zaman eliyle- topuza tutundu. sa pan.talonlu kadın bu &JIH odadan ela- ae teselli edemez. 
L ı· · 1 d deri . A b' nıttır. ..:.& ~e ımenın atın a, n ve samımı ır p Emm · t ib. - bir kaç saniye hareketsiz kaldı f&l'IYa çıkıyordu. Genç kmn birden • - Madam Arnold'un odaeuıa 111" 

_._ l d renses anın seaı, op gı ı gur· I b · d l 'b' d' 1_! 
tııaım mana ar ara 1• • lem' ti: 16 yı u meılek içinde çalıfmış ol- bire e imniş olduğunu sanıyor gı ıy ı. va.Ut çıkmışbnız) 

- Ne tuhaf kız .. ne garıb kız.·· Ha- 1f N ..:L: '\ p y ması onu bu haşiyet verici manzara Fakat aenç kız beni görünce timdi i- - Hemen arkasından 
· k h d b. L--L ık - e '51&.1• esas mır.. rens oıo • ... . 

kikaten bu ızın ru un a ır uapa '. pof buz ibi Türk.tür. karşısında lakayd kalmıya sevk için çinde bulunduğumuz odanın kapısını - Sizi kapıda bırak.tığım -,; 
var ... itte bu mektubu. Şen, ft\h hır _:_ T·· : .. kafi gelmemişti. Fakat yalnız hatiyet gösterdi. iç.eriye girdim. Oradan han· dan itibaren anlatınız. Eve tıirmiftiDilll 
yazı. Fakat, kelimelerden çıkabilecek _ ~· ~~ · b- "k baba · değil, aynı zamanda da aonıuz bir hay- yo salonuna kadar ilerledim ve hemen sonra ne oldu ') 
manalar o ~ar tok, o kadar ka~r • 0 elen... ı' en •• uyu sı sız- ret duyuyordu. merdivenin salıanhğına döndüm. Genç - SolU'a Madam Arnold odudf 
\ad~r iııaanı aldatmaktan uzak ki... Kontet Olp, zarafet ··stennek ie- Banyo tafmlfb, su çini zemin ~ kız kadını haraya girmekten menet • çıktı. 

Dıye mırıldandı. temişti: go rine akıyordu. Muıluklann gürültüsü melde Jnefguldü. iki erkek de ne oldu- - Sizden kendisine l'efakat etm * . _Canım. eiz.. biz yok •.• Hepimiz, de odayı dolduruyordu. ğunu eoruttumıakla vakit geçiriyor • d iıtedi mi idi) 
Prensea Emmanm mektubu, Cemı- A k t Kent anaJlrı keailmittL Dudaklan tardı. Ağızlannı kapamaları için bağı· - QL hayır fakat yanında · 

~ L lb' · . . O . sya anı aşıyoruz. ı-- ,., , -·-:ı.• 
•D &a me emnıyet vermıştı. nun ı · Ce ·ı de · b' · · · d ·di iee kül .,._.,oiydi Birdenbire -'idi nyordum ki ıiz geldiniz ne mühtac oldugu" nu biliyorı __ . k danı M k. G mı rm ır sevınç ıçın e ı . --- · e--· · · auua. 
çın derhal alay uman ar ı or· p y f' ~~ .. l · Sağ eli kapının topuzunu baraktı - Bu odanın sahanlığa açılan ka • - Kocası ite konuttu mu) 

k f' habe - de k da ren~ oeopo un nanz goz erı ve se· · 
ça o a r gon rere • ora n ge- · li h · k lb' · b k _.__ Arkadan Hendriks'in ayak sesleri • pısı açık mı idi) - tfayır. Sadece kocaaa bir, .. ·~""'!' 
· ·-· h f 1 1 t it vım çe resı, a mı çarça u ce~ 

tır.ttı~ at ve mu a ız ar 8 • şa oya g • divermitti. ni işidiyordu. Çavuf gene nefes nefe • - Hayır, kapalı. ci gönderilmesini isteyip istemecl' 
mıştı. . . .. .. .. Büyük bir neş'e içinde çaylannı iç- aeydi, fakat birdenbire soluğunu bite - Ya banyo aa1onunun kapısı) sormuştu, o kadar biçare bir ta 

Prenses Olga, CemıÜ gorur gormez, -=-•- d' So balar b' ._ ka kesti Kent ceketini kolunda ta•ıyor· -Açık (hayır) dedi ki yanında birisinin bu. 
., •• L-) .. ~r ı. nra. ara a mere-. • • T • ; ·iJ 
euennı ıu1 dırmıf: .__ _, · '--d· du. Arkaama dönmeden çavufa u .. - Peki bu beriki) lunmasına mühtac oidncruna dıerblr 

• L d · · · · L za ouw yere ~mlf~ ı. _ - .M111: nere esınız, azızım ~uman· Ce ·ı .____ ında b' zattı: Kent banyo salonunun içinden Ma· hükmettim. 
d D- k d' · · b' d ah mı , ~ esnaa atı ır tafta an... un, en mızı ız en m rum d . d·~· d dur _._ k k - John, fUnu tut bakalım. dam Amold·un odasına açılan kapıyı - Bu, biu.at Madam Amotd' 

· · M' f' ı · · · · 1 .. .. evır ıgı yer e ara& o or unç va-
ettm.ız. ~ır ~rı~~~ sı~~ e ~oruf i ziyeti izah etnrifti ... Büyük bir sükO- Ve banyo salonuna girdi. gösteriyordu. aözlerini nabediyor. 
m~yı ~e k" ~ .ıst~ ı er,d.~lse~~z:··b netle Cemili dinleyen Yoeopof• Cemil Mualuldan açıp kapıyan yaylı to • - O kapalıydı. Madınazel Patton omuz Nk.ti. 
mm o u~ ı, shzuızı goremde ı :1rı ıçın u- sözlerini bitirdik.ten eonra arkasında • puzlarm etrafına bir kordela eanlmıf" - Genç kız ne söyledi) yorgun bir tavırla: 
radan ÇO& ma n av et ettı er. L~ d . .. . tı. Kent bu kordelayı çözmec:len muı - - Genç kız mutlaka İçCTİye girmek - Size öyle geliyor dedi Fa 

D ·şı· JU erın uçurumu gosternuf: l--LL_ k k •L k (ol Ln ) ba ' • --~ emı ı. . . _ Fakat ,azizim .• bafınıD çevirip wuuı çevirere suyu eıti. ~nra bo- isteyen adına maz o az diye • vaziyetin benim dediğim aibi oldupr 
Daha Cemıl· cevab vermeye vakıt L_L Ok d · bir • faltma yayına bastı, onu müteakib de ğmyordu. nu her hanai bir kadın anlamakta giJI 

b ı .ı_ p Ol ·ı p D&A1DIZ... u urmUf at, sıze • 
u amaW1n, renses ga ı e renses . l d dü 11rtını çevirerek açık penceteye dön • * lük çekmez 

Emm ,_ ...ı: • a_J_ı· B l nıye çarpmfı o say ı, şu uçuruma f· l .... ·L d • · 
a, taaona 5ırmıt.ıeıııuı... un ar, .. k h 1. . l d ? B dü. Kent oraya ge digı daki&:a an ıtiba- Kent b~ını salladı: 

k 11 d b. .. _kl tu ten sont'a a ınız ne o ur u .. u ba b' L.! • d.. :ı .. b' 
o annın arasın a, ır genç suru e • hl'k . kh · _.J· • "\ Çimenlikten kesilmiş ot kokusu ge. ren fına ır .ımremtt Uflll""'i' il' a - - Orada bulunan erkeklerin de 

d. te ı eyı a nıza .getırmcuınız nur. k 1 
mekteler ı. D . . liyordu. Biçki makinesinin töf-töfü de dama benzemekte ve f8f m ığını yen- lamıt olduklarını hükmediyor muııı 

P Em ~..ı_ .. _ L-%...; ,.b. emıştı. b . . l kta 1 (H drik ) 
rense1 ma, ö<H:1a ~uır gı ı Cemil, hafifce gürümsemif: ir nakarat gibi ak~y~. ~~ye .. ça '1~a o an . ~ .. .~ e nuz? • 

konuşmıya başlamıştı: T-Lt!L L-- ___ .J_ d'' .. k Teğmen pencerenın onünden ayrıl- döndu. Tegmen pek asabı gorunuyor- <!enç kız 'bir derece .bırıızlıkla ti 
Bo · bi 1.-- f di 1 · - C1U1&e .... ,ıllllKIA uşunme .. ..1- Q__ b' hal al H'dd - nıur, n.._,ı e en .•• fte sı- b" .. ha .. __ .J bir L ola ak dığı z~man su hemen hemen boşal • au. ~i madent ı:r mıftt. ı e- vab verdi: 

bi alt L--- - . • utun yaUlllQa ~ere un • M' A ld' b . . k . . L_. • hıL'-ze, tam r a « ~gı getırıyoruz. l d . edim mıştı ve ıster rno un anyonun tını yenme ıçm ne""'mı zor llWl tut- - Hayır. Her halde kocuımn aa 
Bu efendi ,if görmez .. güç, görmez.. ımc:ug~ırm ahı. b"yük b' del"k dibinde sırtüstü, dizlerini göğsüne doi- tuğu Jıiseediliyorda. lamamıf olduğuna eminim, :lira • 
herkes cephelere k..-ken o, kışlalar- :-:-..1.- u. ~v B -~-1 d u aa 

1 
ru çekmif olduğu halde yatmakta ol • .....a Jo'hn burasını temizJet, dedi. Su- nm yalnız kalmak istiyor» dedi. 

d k. d 1 b 'le . . ~ vermıfti. u soz.ıer e ve onun • .-!-.1.- k d ğiliz Amm d 

bu
a ı oıt arını dl' zıyarete gıtmez, tavrında en küçük bir surur, tezahür cluğu aörülüyordu. . . yun-~~!~. . e L._ • w· a a- - Pekili. aizin odaya &ir·caı'ıa;Wµı' ~· 

nun cezası ne ır)... la L'- ud de~ild' Maktulüa buraunun acu keaılmıt. ha eYTCI Dil' reammı çıuart. ıseman kim gördü? 
B . "z) • Cemil' -z1e • ve tar tanaa mevc i ı. d k l--~- L...L.lard L .. u gencın go en, ın ıo rı• K 01_ ,.. __ !l' .. .. ba ti. a apı anm " mmrtnD a panna5: - Hi çkimae Herkea Bf&iıdayda 

• · · de ~-:.ı·· · · V onteı -.a. ~m vuzune • . nan ıçın .suoumaemlf&i. e eonra. ka kaim -- , m arasın. Möayö Arnold viaki ptimıeye git 
tatlı ve tannan bir Mele. ağz:indail .fU p ifbEmm. ., - 20 ~ Şapkaamı yatağının üzerine attı, o- ti. 
aözler yübelmiftlı renseı a., dadan c;tktı. merdiTenJerden apiıya - Madam Arnolda ihıilıak etmei 

- Ah, Allahım .. aizin gibi iki mG- 0-:- Y ~~· • • ... ~ SOYLOYoR indi. 5 kifi, iki polisin nezareti altında tediğinizi kimseye söwlemit mi idt • • . . ....... ... -.. .. .. .. ................... ıye ocıgırmır•· .8 

Prens Yoeopof, Cemile! elini uzatmıf: olarak holde toplmnnıflardı. niz> (Adalı var 
Bir Doktorun 
GUnliik 
NoU•rından 

Paurtesi 

Karın ağrıları 
Ve lahal 

(*) 

Buyuklerdıe wı ~erde ber baııgt '1-
dal .,. yahad cüier bir .ebeble kanıı ağ
l'llll ft 1lbal başgosterdlli aman, 1slıall 
af onlu UA.nlarla durdurmak dolru de
lildir. BUAtls ekser ahvalde hafif müa -
hlller tullamlmaJlll!br. 
Aynı zamanda sıkı blr perhiz yapmak il
amdır. Perhb yemetıert, bqta çay ol
malı: O.ere pirin .l1lJll. nJfa,na peltesi, pi-

r1n unu mahallebW .,. pl.rinç lapası gi

bi teYlerdir. Bu sayede barsak bozukluk· 
lan y1rml dört tte düzelir. Karın ü.ze. 
r e sıcak tompr r de çok iyi gellr. 
Ak 1 bal. rabataızlıiı müsm.lnhıl*trtr ve 

;rapQ1Dl derken. Nlw»m cm oata
nımıt cılllr. 

(.) e. 110tlml .... .....,,..., ,. • 
.... bir ...... , ... tu+ ... 1 b• , .......... " ...... .... 
Wr 1oldar ... ............. Pelit•••· 

Be d b. · ben-: ( s..t 5 chıktb 45 ·..at 5 daJdb 54) Kent durmadan oturma odaama ge-t------------~• - n e ıraz sıze ...... um... ke 
Her hatde ıizinle an1afBC8ğıZ. . çer D: • 

Di 1.J t Kent çabuk hır hareketle bavluluia - Madmazel Pa&tonl diye eealen -
ye mırıaıanmıt ı. I .. ha l . * yakla,tı. çiııden uç v u aldı, açtı. eli. . 

NIJhtcl 
Eczaneler 

Aradan bir hafta geçmişti. En büyüğünü banyo .•~unwı m.ed· Madmazel Palton içeriye Pıdiii za-
Bir pertembe günü idi. Cemil. aez- hali önüne yaydı, ik111 ile İlkarpinle- man polia tefi caıuı ~içekle aiialü o- m : 

mek için ka.abaya gidecekti. Aynı za.. rini sildi: lan fÖIJÜDenİa önünd. bekliyordu. Yü- ta&anbul cilletindeldler : 

manda, kasaba civarında yapılacak °" -Jobn. dedi. Doktor (Forbee) ete- zil sertietmiışti. Genç kazda ise, vaktile Aksarayda : (Şeref). Aleuıdarda 
lan at Yantlannı seyredecekti. lefon edikli mi) polia fefinin teUWı ettiji korku daha ana>. BabrköJi!nc!e : <Mertes>. 

Tam, hazırlığını bi.brdiii esnada, ko- - Evet, Jak onu çağınyor. büyük bir korkuya Y~ vermifti. Polia atta : (.Asador \'abram). Emlnöılllt'lıcP. 
ridorcla birdenbire bir kılıç ve mahmuz Kent doğruldu, üç havluyu banyo tefi bu korkuyu onwı gözlerinde, tit-
,.kırtısı ifitti. Ve '8m 0 anda da (An- salon~un. medhalinde .. bır~karek. sa : reyifinde. hal ve tavrında okuyordu. 
na) telif ile içeri girerek: hanlıga açılan kapıya dondu. Tonı Mi- Bir ipret yapınca genç.kız oturdu. fa· 

_ Her kumandanı_ Kazak alayı lano oradaydı. arkaaında da polislerin kat ellerini kaçmıya hazır imif P,i 
kumandanı Marki Goı-çak.ofla yaveri tefkil ettikl ıi bir ırup varc:lı. Kent: koltuğun yallağıoa dayadı • 
geliyor. - T oni dokuzuncu mmtakanın pr- Kent ayakta kalm'fb. 

Dedi. VUfU Ol'ada mıdır~ diye eordu. -Neden bağırdımz. )diye sordu. 
Cemil. Annanm verdiği bu habere ÇaVUf kendine bir yol açarak T o • - Gördüm, odanm k.apw altından 

birdenbire haYtct etti: ninin aTkaaından görüadü. kan çıkıyordu. diye cevab verdi. 

Beyotıu cihetlndekller : 

Galatada : (Tlçopnlo>. Hutöyde : ~ 
sim Aseo). Kasunpqada : <Mllene"' 
:ama. nablJede : (1lıfatltMlf, ~ 
k>}. eı.nııe : {Pel'tın). Ta.....,. : ~ 
... Bebul). _ Marki Gorçakoi, mu).. Tuhaf Teğmen ona: Yüluek sesle konUfUyordu, fakat ilk 

teY• Ne iee, öteki odaya al. Geliyorum. - Siz nöbet bekliyecekainiz, dedi. kelimeyi müteakıp aecinin fazla yük- tt....._ - S"*il' w ........._ 
Diye ceTab verdi. Bütün cf.iierleri .ataiı inainler. Bmıaı aeklijini keadi&i de bieaetmit aKX der- lllJiibdada : 'i1°u•>. Beybelldıe : 
Ve eonra, kendiai de aıçlarını tara- mukabil benim getiımit Oidujum me- hal alçalttı• cümle.mi bitirince de söz- Uf>. ~ · vakliıtıanw.te : 

Y1P caketini ciYdikten aoııra, yandaki murlar da yukan çıksınlar, aym za • leri önüne clikilmif o~a~ ~ekebiz Mt>. K.adıköf Sölüt.tii;qmeda : 
odaya pçti. manda da iki kiti buraya IU kovw p kaldı.. Kent GllB bu ..bit fikirdıea bar- ()g>p> • i111dldar iaalehl..,..a : 

(--- YS).. tirainler~ tannak için sert bir eelle sordu: 1,..;tea>;;.;.· ________ ~ 



r EKONOt Ji 

Kambiyo ve Zahire 
Borsaları ıda Vaziyet 

Tiftik satışları hararetlendi 

60N POSTA 

RADYO 

Bugünkü Program 
9 İkinriteşrin 936 

İSTA~BUL 

Öğle neşri~atı : 

12.30: Plakla Türk muslkisL 12.50: Hava

dis. 13.05: Plakla bam müzik. 13.25: Mullte
Hı plak ne~rlyatı. 

Kanıbi.) o bor!'jasında gecen hafta l KETENTOH1!~U : Piyasa tam~ - Akşam ne~riyatı : 
tere''nn eden muarne.la~tta fiatıar a~ağı men sakin geçmış.tır. Memleket harı -

J ..,. ı d l k 18.30: Plakla dans musikisi 19.30: Çocuk_ 
Yukarı bir hafta evvelki durumunu mu-J cinde taleble_~ .. aza~dığından şim i i lara masal, İ. Galib tarafından. 20: Rıfat ve 

hafaza etmistir. Türk bordarının bi - satışlardan. buyuk hır şey beklenme - arkadaşları laratından Turk musikisi ve halk 
rincj tertiple.rinde ehemmiyete değer mektedir. ihracat için Marmara li~an- şarkıları. 20 30: Safiye ve arkadaşları tara
bir değisiklik olmamıs ve hafta .niha- lan teslim 8.20 kuru~a kadar teklıfler tından Türk ınusikisj ve halk şarkıları. 21: Or 
Yetinde ' 2:l.7;) lirada.n kapanmıştır. olmuşsa da iş olduğu duyulmamıştır. kestra. 22: Plakla sololar. 22.30: Ajans ve 
F>ariste de 2:3fi franga kadar muamele Me~1leket dahilindeki ya~ fabrikala.~ı borsa haberleri. 
gördu··-·· .. w ·ı ·t· 8 '),) - 8 ~O paradan az mıkdarda mu-gu ogrenı mşı ır. ·- · 

Hafta içinde ikinci tertip Ünitürkler ba.yaatta bulunmaktadırlar. 
Üzerine istek fazlalaşmıs ve fiatlar da TİFTİK : Hariç memleketlerden ta
bir rnikdar yükselmşitir: Almanyada j lebler devam ettiğinden piya~a sağ -
bulunan ikinci tertip Türk borçları llamfığını muhafaza etmektden. Geçen 
h.arnilleri kopon ]arını mark olarak tah- hafta içinde takriben 800 bal!.e. kad~r 
eıl etmek istemediklerinden bu tahvi- ı tiftik satılmıştır. Bunların mi~hım bır 
latın bı"r kısmını Arbı'traJ· sureti]e ve 11 kısmı Almanya, diğerleri de lngilte.re 
J..ıolanda tarı'k"ıle memleketimize idhal ve Fransa için olduğu söylenmekte dır. 

Y a r ı n k i p r o g r a mı 

ıt İkinciteşrin 1936 

İSTANBUL 

Öğle neşriyatı : 

12.30: Plakla Türk musikisi. 12.50: Hava
dis. 13.05: Plakla hafü' müzik. 13.25: Muhte
lif plük neşriyatL 

Aksam ae!}riyatı : 

18.30: Plakla dans musikisi. 19.30: Kon!e-
~trn · l d' Fiatlar geçen haftadan farksızdır. 

ış er ı. .. , , !) rans: Dr. Salim Ahmet tarafından. 20: Ve-
Bu tahvilatın yükselmesine bir se - Oğlaklar 122, sarı ve kaba mallarA' O, illa Rıza ve arkadaşları tarafından Türk mu-

beb de bugünlerde Ankaraya gelmesi Ank<Wa, Konya, Beypazarı ve bu ayar j sikisi ve halk şarkıları. 20.30: Türk musiki 
beklenen Dr. Şahtın arbitraj suretile mallar da 110-114 kuruştan muamele heyeti. 21: Orkestra. 22: Operet tem.sili. 22. 

ll'ıernleketimize giren ikinci tertib Türk görmüştür. 3o: Ajans ve borsa haberleri. 
borçlan meselesini de halledeceği ve YAPAGI : ihracat tacirleri hafta ~- ' 

şj::"-ıdensonra memlektimize ikinci ter- içinde soruşturmalarda devam etmiş - OSMANLI BANKASI 
tdi~ T .. ürk borcu tahvilatı gelmiyeceği !erdir •. _\ e)rli fabrikalar Trakya ma1.~1a1 -U ( · · ( 8 E k llarını da 1 TÜRK ANONı·ıı.ır ŞİRKETİ b. Şuncesile borsada bu serilere fazla rını > / • h , rzurum ız~ . ' .. 2 1 ın 
• 1~ taleb cereyanı açılmasıdır. Bunun 1 kuruştan mübayaa etmışlerdır. Guz 
ıçın bir kan güçlük kısa bir müddet yünlerine 73 kuruşa kadar taleb var
~arfında fiatlar 21.HO liradan 21.!)j li- dır. 
raya kadar çıkmıştır. fzmir ve Mersin piyasalarında ya -

Anadolu grupu kıymetlerinde e - pağı üzerine işler devam ettiği öğre -ı 
hemrniyetli bir değişiklik olmamıştır. nilmiştir. İ7.rnirde dağlıç cinslerinden 
Ob!igasyon kuponlarının ıtediye edil- 30 ton kadar GO kuruşa satıldığı gibi 
l'rıernesi yüzünden fiatlar bir mikdar Mersinde de Rusların...J.8 kuruştan 100 
düşmüştür. Hafta nihayetinde obli - ton kadar yapağı aldığı duyulmuş • 
aasyonlar 42.20, mümessil 43.20, his- tur. 
•eler 25 liradan satılmıştır. CEVİZ : Bu sene cevizlerimize her 1 

TESİS TARİHİ: 1863 

Sermayesi: IO,I00,000 ingillz lirası 

Tiirkiycnin başlıca şehirlerile 
Faris. Marsilya, N's, Londra Vt! 

Mançester'de, Mısır, Kıbns, Irak, 
İran, Filistin ve Yunanistan'da 
Şubeleri, Yugoslavya, Romanya, 
Suriye ve Yunanistanda Filyallcrl 
vardır. 

Merkez Bankası eshamı geçen haf - taraftan istekler artmıştır. Yeni rekol
~dan bir lira fazlasına yani 91 liraya te geçen seneden daha do1gun ve be-

1 Vükselmistir. yaz olduğundan malları satmakta müş~ Her turlu banka muameleleri 

BULMACA 
l 3 

Soldan sağa: 
1 - Sigara yakarız, pencerelerl!~ki 

şeffaf cisim. 2 - Valide, ipliğin sarılı 
olduğu şey. 3 - İki yüzlülük, büyük. 
4 - Otomobillerin ses veren aletL, su
yun arapçası. S - Bebekler için kui -
lanılan dilde gezmek manasını verir, 
nota. 6 - Meşhur Yunan şairi Home -
rin en meşhur eseri. 1 - Oturduğu -
muz topraklar. 8 - Bir ten rengi, keçi
nin erkeği. 9 - Ana vazifesini görer.. 
1 O - Zengin değil, bit. 
Yukarıdan aşağıya: 

1 - Siyah çirkin bir kuş. harcamak. 
2 - Enin. 3 - «Tazelemek» in aksi. 
4 - Adalara işliyen vapurların ismi, 
birdenbire. 5 - İlacın türkçesi, mu -
habirin türkçesi. 6 - Uzağı gösterir, 
vatnnı müdafaa eden. 7 - Vücudu -
muzdaki kırmızı su, arta kalan. 8 - İn
cesazm aksi, keçinin erkeği. 9 - Ta -
harri etmek. 1 O - Bebe yemeği, ha -
mile .. ............................................................... 

Yenı l\e.şr1yat 

Kitab Adları - İkbal Kitabevi tarafından 
şimdiye kadar neşredilen kitab isimlerini 
havi bu isimde bir kataloğ neşredilmiştir. 

l\Iodern Cerrahi - Operatör Cafer Tayyar 
Kankal'ın neşrettiği bu tıbbi mecmuanın 3 -

üncü sayısı çıkmıştır. 
Havacılık ve Spor - Türk Hava Kurumu 

tarafından on beş günde bir çıkarılan bu 
mecmuanm 178 inci sayısı intişar etmiştir. 
Karınca - Türk Kooperatifcilik Cemiye -

Linin ayda bir çıkardığı bu ziraat mecmua -
sının 28 inci sayısı intişar etm:ştir. 

Kızılay l\lecmuası - Ankara Kızılay Mer
Zahire. borsasında geçen hafta için- külat çekilmemektedir. Bu sehebJedir j yapar. d kezi tarafından neşredilen 

c yapılan muamelatta bazı cins mal- ki geçen sene bu mevsim ancak 14 ku- '••••••••••••••' ıso ncl sayısı çıkmıştır. 
lar üzerine talebler artmıstır. Ezcümle ruşa kadar satılan kabuklu cevizler bu- -·---

bu mecmuanın 

~ftik ve ceviz satışları h~raretlenmiş, günlerde 17-19 kuruştan satılmakta -
una rnukabil fındık ve ketentohumu dır. Bu sene rekoltenin noksan oluşu 

•~tıflarında gerilemeler kaydedilmiş - da fiatlar üzerine hayli müessiT olmuş
tır . tur. 

BUGDA Y : Piyasada ehemmiyetli Öğrendiğimize göre bu sene Alman-
letnevvücat olmamıştır. Ya1nız evvel- yadan me.ada İngiltere• Amerika ve sa
:e AI_ınanyaya sevkedilen sert buğ • ir memleketlerden cevirlerimize faz -
ay aıparişler.inin arkası kesildiğinden la mikdarda talih olmaktadıTlar. lç ce

~atı~lar biraz ağırlaşmıştır. Bu sebeh - viz satışlarında da inkişaf görülmekte
en sert buğdaylar 5.:-JO - ô kuruş arası dir. Geçen hafta 4,ı kuruştan 50 kuru-

lrıuamele göstertedir. Ziraat Bankası- şa kadar natürel her mal ceviz içi sa -

KUMBARA 

Sayfa ıs , 

SELANiK BANKASI 
Tesis tarihi 1888 

• İdare merkezi: 

İstanbul (Galata) 

Türkiyedeki şubeleri: 

. İstanbul, (Galata, 
Izınir, Mersin. 

Yenic.:ami)~ 

Adana bürosu 

Yunani~tantLıki §Ubeleri 

Selanik, Atina, Pire. 

• 
Her nevi banka muamelatı 

İstanbul ve Galata şubelerinde 
kiralık kasalar 

< 

Son Posta 
w:ı===a:================== 

Yevmi, Siyasi, Havadis ve Halk gazetesi 

Yerebatan, Çatalçeşme sokak, 25, 
İSTANBUL 

-===-
Gazetemizde çıkan yazı ve 
resimlerin bütün hakları 

mahfuz ,.e gazetemize aıttir. 

ABONE FiATLARI 
1 6 

Sene Ay 
Kr. Kr. 

3 
Ay 
Kr. 

1 
Ay 
Kr. 

TÜRKİYE 
YUNANİSTAN 

ECNEBİ 

uoo 750 400 1:ıo 

2340 11220 710 270 
2700 1040 800 :3l}O 

Abone bedeli peşindir. Adres 
değiştirmek 25 kuru~tur. 

Gelen evrak geri verilmez. 
ilanlardan mes'uliyet alınmaz. 

Cevap için mektuplara 1 O kumşluk 
Pul ilavesi lazımdır. 

Posta kutusu: 741 İstanbul 
Telgraf : Son Posta 
Telefon : 20203 

o 

BIRE, 
1000 

~ın Anadoluda buğday mübayaatma tılmıştır. Mevsim dolayisile bu Hatların 
C\'am ettiği öğrenilmiştir. Geçen haf- daha da yükseleceği tahmin olunmak-

ta nihayetinde Ekstra polatlılar 5.35, tadır. 
5ra rnalı polatlar :J.12, yumuşaklar FINDIK : Şehrimizde piyasa gev -

lARLADR 
-10, yirmi çavdarlılar 4.30 paradan şek gitmektedir. A'.lmanyadan taleb • 

~tılmıştır. lerin kesilmesi üzerine dahil piyasada 

i ARPA : Piyasa isteklidir. Ve bun- fiatlar düşmüştür. Geçen hafta iç.inde 
~n bir hafta evvelisine kıyasen iyi satıcılar 72 kuruşa kadar indirmişler

lltısler üzerinde ufak bir yükseklik dir. 
) a:ydedilmiştir. Bilhassa iyi cins ve e- Almanyada Türk fındıkları satışları 
t1rniş arpalara İngiltereden talebler durmuştur. Hafta içinde Sifhamburg 
a~lalaştığından bu cinsler 4 _ 4.1 O pa- 75 kuruşa kadar yapılan tekliflere pi
~~Ya kadar $atılmaktadır. Diyarıbe • yasada alıcı çıkmamıştır. lltalya fın -
el ır Ve diğer mallar 3.~i.) - 4 kurusa ka- dıklarının rekabeti de fiat düşmesinde 
ar satılmıstır. ' müessir olmaktadır. Çünkü İtalyanlar 
Mısır ü;erine ehemmiyetli isler ol- bize nisbeten daha ucuz fiatlara tek -

lnarnıştır. ihracat için henüz taİeb ol • liflerde bulunmuşlardır. 
~arnaktadır. Dökme Marmara liman- Almanya, Holanda ve lngiltere pi-

rı teslimi :3.15, çuvallı lstanbul tesli- yasalarına ilk defa ilarak İspanya fin • 
trıi 3.35 paradır. dikları arzedilmiştir. Fakat ispanya -

SUSAM : Vaziyet kararsızdır. Su- nın dahili vaziyetini göz önünde tu -
~a1:1 Yetiştiren mıntakalar dağınık ol- tan idhalatcı memleketler henüz yeni 

Ugund.an hakiki rekolteyi tahmin et- İ\'ler için teşebbüste bulunmadıkların-
İl'lek rnüşkülleşmiştir. Müstahsil ge - dan bilfill iş olmamıştır. T. G. 
ren sene susamlarını 18 kurusa sattık- - •........ ~ .......•... ·-~ ~ .. ·-

larırıj nazarı itibare alarak maİıarını el
nrinden çıkarmak istememektedirler. 

llna nıukabil alıcılar ancak 14.30 ku
l'l:Jş teklif etmektedirler. 

il 
1
Maarnafih az mikdarda ihracat ya

kı maktadır. Bu sene Romanyada re
trıolte noksan olduğundan eksiklerin 

emleketimiz mahsulatile tamamlana
ca~ 

~ EP duyulmuştur. Geçen hafta içinde 
d 0 tnanya ve Odesaya GOOO çuval ka
d:r susam sevkedildiği gibi bugünler
i de daha 2000 çuval kadar gönderi-
ecekı· . 

ır. 

Bütün kremlerin ıçinde birinci 

olan ve daima birinci kalan 

Krem Pertev oldu. Bu Krem 

Pertevin her zaman pek büyük 

bir itina ile ihzarından "başk.a 

bir ,ey değildir. Krem Pertevin 

terkibine (gayrisaf) hiçbir 

madde giremez. 

--- .. ,,. .,_,,.,,,-.. 

( 

. ,,, .•. _ .. ./ı'... 
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16 Sayfa SON POSTA 

HASAN ACI BADEM Y AGI KREMi ve HASAN GECE KREMi iLE 

Yağsız Kar Kre i 
Çilleri ve sivilceleri ve lekeleri kat'iyyen izale eder. 

Dünyada mevcut kremlerin en nefisleri, en :sıhhileridir. Nazik cildli kadınların hayat arkadatıdır. İhtiyarları geaçleştirir ve gençleri güzellettirir. insana ebedi bir taravet veren Hasan acıba· 
dem yağile yağsız gündüz ve yarım yağlı gece kremlerini unutmayınız. Kutusu 50, tüp halinde 20, Türkiyede yapılıp ta Avrupa etiketi yaptftınlan ve halkı aldatan kremlere vesair itriyata 
aldanmayınız. HASAN ismine ve markasına dikkat ediniz. HASAN DEPOSU: ANKARA, iST ANBUL, BEYOGLU 

~ ......................... ._._ .... D ................................. . 

... 

lflı . rı 111! ıl 11ı 1ıw ~ ıu· ı ı~ 

A M E R i K A ve A V R U P A'nın 
Teknik terakkiyatı fenniyesini birleştiren 

LÜKS BADTOLABI 
··Kısa dalgalar üzerinile tekamül il Orta ve uzun dalgalar üzerinde 

16 - 53 metre tekamül 195 - 2000 metre 

Alfabe 11raslle wı ısı ıeblr ismi kayıt eden 

AGA DÜNYA KADRANI 

Fevkalade iğ-ne sayesinde mutlak bir sükunetle ayar edilir. 

e:tatı.~ l . Beyollu lstlkUU cadde•I 314 'ARK PAZARI (Pazar dU levan) 
u, ~ yer erı: Galata Bankalar caddesi RADYOFON mağazası 
Toptan satış yerleri : İstanbul Sultanhamam Hamdi Bey geçidi 54 

Anadolunun bütün şehirlerinde acentaları vardır • 
._ ...................... mm_..._.._ .... _..__.. ............... , 

Oksürenlere: KATRAN HAKKI IK iM 

T.M. k 
:.BiJVÜK 

Bir verirsen bin kazanabilirsin. Biri kaybedersen paran hel)a olma· 
Dllftır. Hem yüzlerce vatandqımızı zengin etmif hem de yurdunun 
ıöklerine bir kaç filo katmıt olmıun. Bu yüzlerce zenPıden birinin de 
aenin olniıyacajmı kim iddia edebilir, -

Son Posta 
Yerebatan, Çatalçeşme sokak, 25, 

İSTANBUL -
İlan fiatları 

- Gazetenin esas yazısile bir sü
tunun iki satırı bir (santim) 
sayılır. 

2 - Sahüesine göre bir santim ilan 
fiatı şunlardır: 

Sahife : 1 - 400 kuruş 
• : z - 250 » 

• : 3 - 200 • 

• : ' - 100 • 1 
Diğer yerler : ~ 60 • 

Son sahife : - 30 • 

3 - Bir santimde vasati (8) keli
me vardır. 

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

DOYÇE ORIENT BANK 
Dresdner Bank Şubesi 

Merkezi: Berlin 

Türkiyedeki ıubeleri: 

Galata - İstanbul - İzmir 
Deposu: İst. Tütün Gümrüğü '-= Her türlü banka iıi * 

&on Posta Matbaası 

Neşriyat Md. : Sellin Ragıp EMEÇ 

( 
A. Ekrem UŞAKLIGlL 

&AHIPL•Rlı S. Ragıp EMEÇ 

Çektiği ıstırapların 
mes'ulü 

= k~ndisidir ! 

1 
Kaşelerini tecrübe etmiş olsaydı 
ona cehennem hayab yaşatan 

bu muannid başağnsından 
eser kalmıyacakh . 

• • 

Bütün ıstırapları dindirir, ba~ ve 
diş ağrılarile üşütmekten müte
vellit ağrı, sızı ve sancılara karşı 

bilhassa müessirdir. 

G İPİ 
Mideyi bozmaz, kalbi ve 

böbrekleri yormaz. 
Radyolin diş macunu fabrikasının 
mütehassıs kimyağerleri tarafından 
yapılan GR1P1N kaşeleri her ecza

nede satılır. 

1 
. • .• 

• • :j"': 

BANKA KOMERÇiYALE 
iTALYANA 

Sermayesi Liret 700,000,630 
İhtiyat akçesi Liret 145,769,0St,it 

Merkezi İdare : MİLANO 

İtalyanın başlıca şehirlerinde 

ŞUBELERİ 
İngiltere , İsviçre, Avusturya., Maca
r istan, Yugoslavya, Romanya, Bul
garistan, Mısır, Amerika Cemahirl 
Müttehidesi, Brezilya, ŞUi, Uruguay, 

Arjantin, Peru, Ekvatör n 
Kolumbiyada. 
AfUyasyonlar 

İSTANBUL ŞUBE MERKEZİ 
Galata Voyvoda caddesi Kara.töy 

Palas (Telef. 44841 / 2/ 3/ 4/fi) 

Şehir dahilindeki acenteler : 
İstanbulda : Alalemciyan hanında 

Tele f. 22900 / 3/ 11/ 12/ 15 Befot -
lunda: İstiklal caddesi Telef. 41CKI 

İZMİRDE ŞUBE 
.................... ,r 

, .................. . 
Pastil Antiseptik 

KANZUK 

Tenefflls yollarile geçen hastalık· 
lara karşı koruyucu, tesiri kati pas· 
tillerdir. Nezle, l>ronşit, grip ve 
boğaz rahatsızlıklarında, ses kısık· 

lığında pek faydalıdır. 
Kalabalık yerlerde, tozlu muhit· 

lerde, bulaşık hastalıklardan vika· 
ye eder. 

1NG1L1Z KANZUK ECZANESİ 
'9 .. Beyoğlu, İstanbul 

! ~ ·.· --- .; . ; . : :·. . . " . . . . .' " 

OD·EON 
Yeni çıkan plaklar 

BAYAN MUZAFFER KANDUR 

N 270108 Suzinak şarkı - İnlesin kalbim 
r • · Beste: Mustafa Nafiz 

Hüzzam şarkı - Kumral saçının 
Beste: Mustafa Nafiz 

BAYAN 'ÜKRAN DENiZER 

N 270112 Fantazi - Bir balo ~ecesi 
r. ,, - 36 modelı 

BAYAN SEMAHAT ÖZDENSES 

N 270109 Hicaz şarkı - Aşkı hüsranla 
r. Uşşak şarkı - Penc~reden bakma 

BAY HALiL SOYLER 

N 270115 Zara şarkısı - Gelin Güvey 
r • Emrah - Eridi kalmadı dağların kan 

-~ Sat.ta çıkarllmıştır. 
------

Kültür Bakanlığı Erkek Terzilik 
Okulu Diı ektörlüğünden: 

t - Okul Divanyolunda, Biçki Yurdu sokağındaki «3» numaralı binş• 
ya taşmnuıttır. 

2 - Erkek talebe kaydına devamedilmektedir. Telefon No. «22480>1 

((2761» 
~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~---

PROTEJiN 
Merhemini kullanan Frengi ve Belsoğukluğuna tutulmaz. Her eczanede bulunu! 


