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Kumbara Sahiplerine: 

Her sene kumbara sahiplerine 20,000 lira 
ikramiye tevzi ~den iş Bankasının ikinci tertip 
10,000 lira mükafatlı 936 kumbara keşidele

rinin birincisi 1 nisan 936 da ANKARA da 
noter huzurunda çekilecektir. Bu kur' aya 
iştirak edebilmek için kumbara sahiplerinin 
1 mart 936 tarihine, yani şubat sonuna kadar 
Bankaya en aşağı 25 lira yahrmış olmalan 
lazımdır. 

Akay İşletmesi Direktörlüğünden: 
t - lşletmeml:do Kadık6y İıkelHI UstUndekl Gazino bir telle 

için açık arthrmaya kooulmuıtur. 
2 - Artbrma 24/Şubat/936 Pazertt1i ıUnO 1aat 15 to idare Mer• 

kezinde ıefler encümeninde yapılacaktır. 

A~enk ... Mandolin 1\ 
Bu ıld oılgı n diğer muıikl lhtl
yıolırınıs loin müracaat ediniz. 
Eakl,ehlr ı Ahenk oıkaran S. Suat 

OSMANLI BANKASI 

ONUN Nl 

DiKKAT! 
Meşbar çocak eşyam matazası 

BAZAR DE BEBE 
BeyoDl11 • lstlklAI Caddesi, No.· 427 
yeni v• zengin çeşit maHarla tekrar açılmıştır. 

•••••••••••• 
ANNELER t Çocuklar1nızın aaadetl için maaaz mızı 

• her halde ziyaret ediniz. 

Tarsus Şarbaylığından: 
«500» lira ke,if bedelli, üç muhte lif mevkide yapılacak elektrik ıaıı· 

tral ile ıehir ıebekeıi plan ve projeleri 2490 sayılı arttırma ve ekıitl• 
me kanununun hükümleri dairesinde 20 gün müddetle açık ekıiltmeYe 
konulmuf tur. lbaleıi 936 ıeneıi martının ikinci pazartesi günü ıaııt 
15 te Encümen önünde yapılacaktır. Şartname örneklerinin para••' 
olarak Belediyemizden aranılması ilan olunur. «930» 

Türk Hava kurumu 

BÜYÜK PİYANGOSU 
Şimdiye kadar binlerce kiıiyl ze:ıgl ı etmiıtir. 

s. inci Ke,ıde 11 Mart 936 dad1r. 

Buyuk ikramiye: 3 5 • O O O ~iradır. 
Ayrıcaı ıS.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiyelerlo 

( 20.000) liralık bir mllklfat vardır. 

3 - Arttırmaya girecekler ilk teklif edilecek bedel Dzerindea 
yUzde 7,5 niıbetinde mu•akkat teminat .erecekler •• artbrmada 
yapılacak ıon teklife göre bu teminat yOzde on bet alıbetiade 
çıkarılacaktır. 

4 - ihale, idare hakkında ancak lklaat V ekAletlnln ta1dlklyle 
hUkOm ifade edecektir. 

% 3 faizli, 1903 ihraçlı MISIR CRE • 
DiT FONCİER tahvillerinin 1 mart 1936 
tarihinde yapılacak itfa çekimi üzerine ba
ta bq ödenmeei tehlikeBine karıı Osmanlı 
Bankası Galata merkezi ile Y enicami 'Ve 
Beyoğlu ıubeleri tarafından pek iyi prt • ..------. 

5 - Bu Gazinonun arttırmaya konulması, ihale kHbi kat'iyet 
etmeden meYcut icar akdlı:ln ıimdiden feshi manatıını tazammum 

etmeyecektJr. 
6 - Şartname ye mütemmim malümat için le•a11m ıeflljine 

mUrac•at edilmeli. " 83 ı " 

larla sigorta edileceii. mezkGr tahviller 
hamillerinin haberi olmak üzere il&n olu • 
nur. ......................................................... " ... 

&on Poata Metba ... 
Ncırlyat MUdilrüs Selim Raııp 

Sa.hlploriı A. Ekrem, S. Raı•Pt f-1. Ultfg 

Ferhan Y Ucer 
lataobul: Ayaaofya Y erebataıı Caddeıl No. 43. Tel. 23036 
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italy,.. Fransayı 
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Tehdit Ediyor! 
"Ya Petrol Ambargosu, Hayır, Berfin !Matbuat müdürlüğünün hatah antolojisi 

Ya Roma Andlaşması ! .. ,, 0ci:~:C~~a Sami Paşa Zade Sezai ve 
ltaıyaFransaya ambargoyu kabul ederse Bir zam:nı:r • P-an-·s -ve- fsmail Habiple Mülikat 
andlaşmayı feshedeceğini bildirdi Amsterdamı dolaşanlar 

şimdi de Berlini görmek 
Heryo "ltalyanın hakiki menfaati müstemleke 

almakta değildir 1 " Diyor: 

ltalyan gazeteleri 
lngiltereye yine ateş 

püskürüyorlar 

her tarafta 
Recep Peker mühim bir nutuk söyledi, yeniden 

33 Halkevi daha açıldı 

istiyorlar. Görebilirler ; 
fakat memleketin pa

rasile değil r 

"Devletin damgasını taşıyan bir eserde bu derece 
noksan ve bu kadar garip fazlalıklar olamaz l " 

Matbuat Umum Müdürlüiünün bir An
toloji neırettiği, bir çok edebiyat o.tad· 
larını ihtiva etmiyen bu eeerin matbu • 
atta haklı tenkitler uyandırdığı malüm· 

Sami P"fG ...1• S..-

Galatasaray dün Fenere 
6 - 1 mağlôp oldu! 

Oyun kısmen Galatasarayın hakimiyeti albnda 
geçmeseydi bu sayıların adedi birkaç misli olabilirdi 

ilaçtan la~canlı 6ir aahnc 

Dünkü koşu ve diğer kar~nlapn Galatasaray - Fenerbahçe 
•• takımlan dünkü maçını uzun eeneler· 

futbol musabakalan den beri görülmemiş bir netice ile so-
Dünkü Calataaaray - Fenerbabçe na erdirdiler. Bu maçta Fenerbahçe 

llll9 f&7UU har« bir clerece ile Ga- kendi ..hasında ilk defa olarak GalataiM..,..,_ alel,bine bitti. earayı ezen bir oyun oynadı ve aaha-
0&.a Ha J• ,.. bir iddeJetdr dan pl°ıp aynldı. .... • 1 .... ,...,. 
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1 Resimli Makale a Sefalet yuvaları a r r Her 

Baş"/,a/arı 

Ne 
Diyorlar? 

Soy Adı 

T ürk inkılabının ııosyal bakımdan e~ 

karakteristik ifadesi Türk ınedenı 

k Türk kanunudur. Açıkça söyliyelim i, 
eoııyetesi, medeni kanununu tatbika baş -

ladığı gündenbcri aile hukuku itibarile 
başka doğu illerile bağını kesmiş bulunu-

yor. Yeni girdiğimiz sosyete hayatının 
aynca kendisine mahsus sosyal bir tclfık -

kisi olmakla beraber, bu sosyeteyi teşkil 
eden ferdlerin de sosyete içinde hususi bir 

varlıkları vardır. işte bu varlık hukuk di
linde şahsın özel hüviyetini izah eder. Bu 

özel hi.iviyet; şahsiyetin ve ailenin damgası 
ve bayrağıdır. Şu hale göre özel hüvıyetin 

sosyete içinde bir takım faaliyetleri de o
lur ki, bu faaliyetler tabiatile bir çok hu

kuki sonuçlar yaratır. İşte bunun içindir ki 
kimse kimsenin artık adını alamaz. Bir a

dın ihtilDfa mahal vermesi ve yahut ta 
gaspedilmesi insana hiıkim huzurunda da

va açmak hak ve salahiyetini verir. Artık 
tescil edilmesi zaruri bulunan adlann de • 

ğişmesi bile hakimin izin ve kararile ola

caktır. 

Sosyal inkılabımızda bir adım olan bu 

kanunun değer ve önemi halkça zaten tak
dir edilmiş ve onun ruhuna çok uygun gel-

miş olduğu için ıimdiden yurttaşlann pek 
çoğu ııoy adlannı almıılar ve tescil ettir• 

mişlerdir. Biz, şimdiye kadar her hangi 
bir sebeple bu ileri harekete kanşmamış 

yurttaşlara işin çok ciddi olan önemini ha
tırlatmak için bu satırları yazıyoruz. 

Necip A. K0ç0KA 

•• •• ozun Kısası 

Darüşşaf aka 

•------ E. Ekrem-Taha 

D ün, Oarüşşafakanın bütün eski rııt• 
d .ı• 

zunlarile bugünkü talebesi, ve 0
• 

.. es
ları bu yüksek şefkat, hayır ve irfan nıU 

1
, 

ıcııesinin altmıı üçüncü yıldönümünu kU 

luladılc.r. ··t11• 
Altmış üç yıl.. Bu, normal bir insan ° ıı· 

• ") .. ··d" o·ı k 18 chr' f rünün vasatı o çusu ur. ı e o. • •. 
kat düşünülürse koca bir devir demektıf· 

1 f k b .. 1 b.. .. b'r de' 
şte, Darüşşa a a oy e utun ı dİ' 

vir içeri!linde, kurulduğu zaman tayin e 
len ülküsünden bir an bile şaşmıyarak. J<ıı' 

. d · )arın' pısından gıren, yur un yetım yavru , 
kanat germiş, ışık saçmış, her birinı ~11 

, 

nen ve maddeten adam ederek, meJTI e 
kete bir elite hedfye etmiştir. 

·1 . f ·ı k v •• ,urıde Bu hı gı ve azı et aynagının oı t 
• w• • d t v1'1 

saygı ıle egılmek, onun temız a ını c ılı 

Çocuk muhitinin mahsulüdür. Nerede büyürse ona göre ye- Sefaletin karanlık havası onun ruhunu karartır, ahlitkını bozar. ile anmak, bu itibarla yalnız bir yurdtıı~l 
tiıir. Tenıiz, ince bir muhitin çocuğu istidatlarını temiz bir ze- Muzır mikroplar çöplükler ve pislikler içinde türediği gibi, vecibesi değil, belki de bir insanlık bot ' 

rnin üzerinde inkiF'f ettirmek imkanlarına sahiptir. cu ur. 
cemiyetin dejenere ve ahlakı bozuk unsarlanru da sefalet mu- d Q 

• bitleri yetiıtirir. • Bu altmış üç yıllık tarihinde Dan.iı;41~ : 

Sefalet içinde, karanlık izbelerde yetişen çocuk gayn müsait Mikrop yuvalarını nasıl bozup dağıtmak lizunsa, sefalet 1 ıı• 
foka, istipdat rejiminin bir çok savlet eti J· ~~- ı_ 

" 1 maruz a mış, tazyı er gormuş. · 'art;lar;;;;;,a;lt;ın;d;,a.;:.e.ti;"ir;,;. ~E;.v:v~e;,;lit;,;.k.;u:;;;;b~iy;,o;l;o.jik~i:n:k~is~a;:f:ın:ı:y:a:p:arn~az~.~=yu=v:al:ar=:ın:,;ı::;d:;R:Y~ı~k~ıp~t~enu~·~zı~e~m;,e~k~g~er~ektir~:·~~~;i;;;;;;:;,,;;~~~~ k 1 ·kı •· .. knpııt ~ ıı: tıJ1 ttlc r • • J mak tehlikeleri geçirmiş fakat bunlıı ·• ~.da 

L S O Z A R A S 1 N D A hiç biri onun, hızını ve şaşaasını şefkat~. :"l<1 

bi canlı bir mihraktan alan meş'alesinı soıı bıır ~I 
dürememiştir. ~ olup 

Fransadan 1 k · · fıı1' l\ıı ltal_qa Acaba 
lngiltereyi De 
istilaya Kalkar Mı? 
İngilterede dayak cezası henüz kalk -

mamıştır. lngiliz hakimleri suçlulan hala 
kırk değnek, elli değnek. cezaya mahkum 

etmektedirler. 
Bunu mevzuu bahseden bir Fransız 

gazetesi soruyor: 
cc İngiltere ile İtalyanın araııı açık oldu

iuna göre, Musolini acaba, kırbaçlanan 

·--·----------------------· HERGUN BiR FIKRA 
Bir Amerikan 

fıkarası 
Vak'a Amerikada geçiyor. 
Bir yolcu, istasyonda, Şikagoya git

mek üzere tren beklemektedir. Bir a
ralık, saatine bakıyor ve omuz ııilkiyor. 
Zira biliyor ki, vaktinde gelmek, A-

Darüşşafaka bu mem e ete ıyı ve ·f· ~ ıtıi 

Üç de/a dalı unsurlar yetiştirmiş olmakla daiırıP 1 
'r"Ru 

Büyük Vilô.gel tihar edebilir. Edebiyata İsm~il Snfab11'~ ~~~ 
F d f b 

.. "k .
1
• Ahmet Rasim gibi iki kıymet i üstat t_, • g 

ransadan tam üç e a uyu vı ayet... ıı' .~ 
Nerededir, biliyor musunuz} Avustural - ğışlıyan Darüşşafaka, milli mücadeleyi c~ııll ~r ~it 

B b k ı · .. siparane hizmetlerile kolaylaştırmış 0 

yanın şimalinde... u üyü vi ayetın nu-
fusu 6000 kişidir. 6000 kişiden 2500 ü tclgrafçılarımızdan bir çoğunun da teft>' ~ 
intihap hakkına maliktir. Buranın meb'u - yüzgahı olmuştur. 

baD. 
su olmak felaketine uğnyan bir adamın Üstadım ve dostum Ahmet Rasim 
müntehiplerile görüşmek Üzere ömrünü bu Darülirfandan bahsettikçe, benim bU ' ,, 

il d · ı· l k d" " "f d · • · b' h an clıJ' tıı, ' yo ar a geçirmesı azım ge me te ır.. gun tan e emıyecegım ır eyce ~l'a 

* lngilizlerin resimlerini Cemiyeti Akvama 
merikada, 
dir. 

trenlerin şanından deiil- * yardı. , ~ Be 
Lltın Altlnd• K•lm•m•• O temiz ruhlu adamı bu mertebe he ota 

F e•, Şapka! vererek, medeniyetçe geri olan Büyük 

G 
Britanya adalarını istilaya kalkar mı?» 

Fakat, o ne}. Birdenbire, yakında 
beliren bir duman, trenin geldiğini 

müjdeliyor ve filhakika, on saniye ııon
ra da, tren gelip yana~ıyor. Nasılsa, bu 
def alık vaktinde gclivermio 1 

it' . 
Fransız gazeteleri yazıyorlar: lngiliz • yecanlandıran, onun gönlünde, ölüne bit ~'l'a 

)erin tekaüde aevkedilen meıhur hakimle- kadar yer tutan bu müesseseyi banıı ~ile 
rinden biri avukatlara takılmasını çok se- kat daha sevdiren Ahmet Rasim olmuttııf• ~ l\ra 

vermiş. iskoçyada bir dava esnasında avu- Ulu Tanrı, 0 yattıkça, Darüşşafnkııi' 192 

crçi Osmanlı hikayesi başlık değil, 

baı hikayesi idi. Daha iyi anlaşıl - * 
mak için kafa diyelim. Festen enveriyeye Lolt Corcun Merakı 

kadar, bütün o çırpını !arı gözönüne ge -

tiriniz. Ayni baı üstüne neler giymedik 1 
Atatürk bize başlık değil, kafa değiştir -

meği teklif etti: Giyeceğiniz şeyin adı şap
kadır, dedi. 

Ondanberi başımız kadar, kafamız da 
rahat etti. İçi dışı bayındır, sözünü, bura
da, tam yerine kullanmış olmaz mıyız? 

Fes - şapka meselesi ıon zamanlarda 
lngUiz kralının ölüm töreni fırsatı ile Lon
c:lra gazetelerinde yeniden bahis • konuııu 
olmuştur. Hep adını bildiğiniz Deyli Tel
graf diyor ki: ıc Törene iştirak eden ha -
nedan azası arasında müslüman olanlar -
dan biri Mısır veliahtı, diğeri Emir Zeyd' -
dir. 

Her ikisi de sivil gıyınmiş. Fakat Emir 
Zeyd'in elinde bir silindir şapka, Mısır ı•e· 
liahtmın başında fes vardı. 

•Fes. Mısıra, doğduğu memleketten 
yani Türkiyeden geldi. Bundan bir asır ev
"el, bir Türk padişahı tarafından silindir 
şapkaya müslümanca bir «nazire» olmak 
üzere icat edilmiştir. 

ııFes, bugün, Türkiyede resmen kaldı
rılmıştır. Irakta da onun yerine lngiliz as
ker şapkasına benziyen bir serpuş kon -
muştur. 

uHarpten sonra Mısırda da fesi kaldır
mak hususunda bir hareket baş göstermiş 
İse d~ bu hareketin önüne geçildi. 

11Emir Zcydin şapka giymesi eski kafalı 
miıslümanlan bundan bir kaç sene evvel 
miıteesıı·r ederdi. Fakat islam aleminin en 
yüksek ailesine mensup olmak bakımın -
dan, peygamberin bu modern torunu di
i er müslümanlann tenkitlerine kolay ko -
lay maruz kalamaz. ıı 

B~ndan bir kaç gün önce Tahranda çı
kan Jttil:'ıat gazetesi elimize geçti. Tahran 
sokaklarından, akın akın, şapkalı erkekler 
ve genç kızlar geçiyor. Külahi - bülent, bu 
silindir şapkanın farsça adıdır, taşıyan hü
kumet adamları, objektife, biıtun tebes • 
sümleri ile gülüyor. 

Bizi asıl mes'ut eden, yukarıda dediği -
rniz gibi, frenklcre dışlık gibi görünen bu 
deği,.,imin, gerçekten ne kadar içlik, ka • 
fayı ne ağır yüklerden kurtaran bir ha -
dise olmasıdır. ** 

Ulus - tan 

Bundan bir müddet evvel Fasa bir sc
yahat yapan Loit Carç oranın zirai ahva • 
Jile çok yakından alakadar olmuştur. Loit 
Corç tavukçuluk ve arıcılığa bilhassa e -
hemmiyet verdiğinden orada kendisine 
..: l 9 3 5 yılında en mes'ut gününüz hangisi
dir» diye sorulunca şu cevabı vermiştir: 

- Üç eylul günü... Kardif sergisinde 
peteklerimin balları ikinci mükafatı aldı. 

Gazeteler bu sözü onun arhk siyasete 
dönmiyeceğine, dönemiyeceğine delil n· 

yıyorlar. 

* Sovret Rusrad•kl SaQ1r 
V• Dllalzl•r 

Hadiseler Karşısında: 
Grip Salgını 

Tramvaylarda grip mikrobu çokmuş; 
tuhnf şey: Grip mikrobu tramvaylarda ne· 
reye sığabiliyor. 

"' . 
Grip mikrobu mütecaviz, ıhlamur çiçe

ği müdafi; yani biri ftalyana, öteki Ha be

şe benziyor. 

* * 
Grip kardan korkarmı ; tabii bir şey: 

Kardan Unkapanı köprüsü bile korkuyor. 

* * 
Kapının önüne bir, cqıripli var girme • 

yinizn levhHını assam, acaba alacaklılar 

korkup kaçarlar mı? İmsel 

• 

Yolcu sevincinden, derhal kocaman 
bir puro sigarası çıkarıp, i!lta'.'lyon şe

fine uzatıyor: 

- Buyurun, azizim 1 Sizi tebrik e • 
derim. On beş yıldır, Şikagoya munta
zaman gider, gelirim .. Trenin vaktinde 
geldiğini ilk defa görüyorum. 

İııtasyon şefi, sigarayı elile itiyor. 
- Teşekkür ederim; fakat almak

ta mazurum 1 diyor. 
- Neden? 
- Çünkü bu gördüğünüz tren bu -

günkü tren değil, dün bu vakit gel -
mcsi lazım olandır 1 

Soldan saia: 
1 - Yel, nehir ne yapar? 2 - Yar -

dım. 3 - Bir musiki ııesi, alllan. 4 - Mem
leket, Fransızca bir harf. 5 - Tören, be
raber. 6 - Olmaktan emri hazır. 7 -
Kadınlar giyer, fikir. 8 - Sonuna bir T 
ilaveııile esirlik olur, iı:aret edatı. 9 - Yü
zii serinletir, şeffaf şey. l 1 - Yeni de • 

• 

katın biri uzun uzun müdafaasını yaparken uzun ve daima feyizli bir ömür versin! ~dil 
dışarıda bir eşek anırmış. ~ 1~ck 

Hakim - Biraz yavaz konuşun... iki- r ;,s - /7 "I~ 
nizi birden işidemiyoruml demiş. ~ <&:J:,.Clıı+' t~CJ.C,, ~: 

Bu sözün altında kalmak istemiyen avu- 7 ~ al 
kat biraz sabretmiş. Bu sefer de h8kim da- .-- .--"""' i. a(i 

vayı hülasa ederken etek yine anırmağa ---- ' ---
başlamış. Avukat henem ablmış: Biliyor Musunuz? 

- Biraz yavaş olsanız... Sesiniz aksi Jot 
1 - Turgut reis kimdir. Ne vakil 

sada yapıyor. 

* lnglltere Kr•h ŞaJ'•P Merakhaı 
İngilizlerin milli içkileri viski olmasına 

rağmen geçenlerde ölen kral Jorj şarabı 
daha çok severdi. Vindsör sarayının mah-

••• •• ·- •• -· ................. ıt:••~-
ğil, süt veren hayvan. 

Yukandan qağıya: 
1 - Kalemle kağıda yapılır, hata. 2 -

Geri değil. 3 - Bir L ilavcsile kapılar ça
lınır. 4 - Cenup vilayetlerimizden biri. 
5 - Anne, sinirli 6 - Geri çevirmek, is
tiğna. 7 - Geri çevirmek. 8 - Valide. 
9 - Silmekten emri hazır, olmazsa ya -
şamayız. 1 O - Köy evi. 1 1 - Şimdi ismi 
çok geçen bir Habeş reisi. 

Dünkü Bulmacanın Halli: 
Soldan nğa: 
1 - Cumhuriyet. 2 - Aza, zeka. 3 -

Nal, un. 4 - Aka, nane. 5. Re. 6 - Ay
rı. 7 - Bais, Isa. 8 - La, lzmir. 9 -
Saat, arı. 1 O - lnsan, en. 

Yukarıdan af8iıya: 

1 - Canan, Laz. 2 - Uzak, aba. 3 -
Malarya, si. 4 - Erivan. 5 - Uzun, ıs, as. 
6 - Nar, ita. 7 - İz. 8 - Yelek, ıma. 
9 - Ek, esire. 1 O - Tarım, arık. 

muttur~ 
2 - Paris şehrinin nüfusu nedir} 1 

3 - Fotoğraf ve klişecilikte kullıı111 

lan ıellüloyd ne vakit icat edilmiştir? 
4 - Abdülkadir kimdir} 
5 - Akropol neye derler} 

(Cevaplan Yarın) 

Dünkü Suallerin Cevapları 
- Sivastopol muharebesi 18S4 '" 

lında olmuştur. i~ 

2 - Bir ecnebi nişanını kabul ecleO Jİ 
r::' .:e 

Osmanlı padişahı Abdülmceittir. ı:;.'\· ı( 

b. F b" ı· ·1· • "tııı ır ransız, sonra ır ngı ız nışanı 

tır. 
• • jst~' 

3 - Oıımanlı devletinin ilk harıcı ' 
itte 

razı Kmm muharebesi zamanındtt 0 

dilmiştir: rttlljf 
4 - Memleketimizde en yüksek 

ayda (600) liradır. 
or' 

5 - (Lalandin) in tahminine g 

gökte ( 47,000) kadar yıldız vard/ 
--· _ ........ 1 •• ·~--=- r-!!W ...... 

Özlü Sözler: 

Hey•t Yetmltte Beşıı1°'0ı . 1 
Büyük Mimar Sinan SüleymnniyeY

1 

Selimiycyi 80 ya,ııında iken yaptı. . ıW 

Türklerin en biiyük şairi Abdulhnk 
mit 84 yaşında Hf,kan'ı yazdı. ·it 

\hlll" 

İSTER iNAN İSTER iNANMA! Kant 7 4 yaşında AntropologY• ·111aı· 
F elscfesi adındaki kitaplannı ta01ıırt1 11el 

(ef1 

Ketandan yazılıyor: 
«K~anın Paşa Yiğit köyünden on beş yaşlarında Çoban Ha

san oğlu Mehmet, kırda koyunlarını otlatırken kar fırtınası 
başll\mış, çocuk hayvanlarını toplayıp köye dönmek için çok 
uğraşmı§, muvaffak olamamıştır. 

Koyunlar kaybolmuş, çocuk, tipinin tiddetine tahnmmiil 
edeıniyerek düşüp bayılmıştır. 

Bu suretle muhakkak bir donma felaketi karşısında kalan 
çoban, beraberinde bul1yıan ve fırtına ile mücadele esnasında 

1 

1 
1 

kendisinden aynlmıyan sadık köpeğinin kahramanlığı ve ali
cenaplığı snyesinde ölümden kurtulmuştur. 

Kôpek çocuğun dÜfÜp bayıldığını ve karlar altında kaldığı
nı görünce ayaklarile karlan temizlcmİ§ ve boylu boyuna ço -
cuğun üstüne yatarak büyi.ik çencsile genç çobanı örtmÜ§. Böy
lece onu sabaha kadar sıcak bir örtü altında muhafaza etmiıtir. 

Köpeğin sıcaklığile ısınıp kendisine gelen çoban Mehmet, 
~abahleyin uyanınca köpeği kendi üstünde bulmuı beraberce 
köye gelmişlerdir. ıı 

' İSTER İNAN İSTER İNANMA! 
l.~--------~------------------------------------------------------·-----J 

Titeretto 74 yaııında meşhur ·rc:I" 
namındaki biiyük tabloyu vücudtt getı 7' 

• tJ 

Verdi en güzel ese-ri olan Oteli o ) (\l' ' 
yaşında, Ave Maria'yı ve Stabert 

ter·i 80 ya!\ında yazdı. • t~ 
1 o 

Cato 80 yaşında eski yunanca> 

d
. . ~ 
ı. • bill Jj 

Goethe 80 yaşında iken faust 1 
1..,0 

T ennyson en güzel eserini 8-4 yt.ı ııl 
yazdı. tlıı' 

Titian 98 yaşında iken Lnpant
0 

namındaki meşhur tabloyu yaptı. 
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~ ==============-~======~=========-=-~==-==~~ 
Qfr#t§IJ@.ıı,t.5 • 
~QYgare ve Araplar T 1 L o B A r B A B 1 R L 1 
~ctraguagda isyan 

8,/çika ve Fransa Y unanistanda buhran Cenubi Amerika 
Devletler ile 

hoşnutsuzluk uyandırıyor Anlaşmalar Pul parasını 
Kim vermeli? 

e• ~ abeşistanın başına gelen, diğer mil· 

st• letler için bir ders oldu. Yemen ve 

~ ~ arada bilhassa Suudi Arabistan, hadi • 
ut• ltr ttden çıkarılması lazım gelen netice -

~İntikal etmekte gecikmediler. Şimdi 
ı11• l'\t t \'e Hicazda, bizde olduğu gibi tay • 
fı.• lıı: e alrna1' için bir cemiyet kurulmuıı • 

1• ~Bu cemiyet ıimdiden faaliyete geçmiıı. 

Tüccarlardan mürekkep bir heyet parti liderleri ve 
Demircis nezdinde teşebbüslerde bulundu 

Ankara, 23 (Hususi Muhabiri - G azete idarehanelerine her gün kı 
mizden) - Türkiye ile cenubi A • yamet kadar mektup gelir. Bun • 

e' ~·~reye kar§l ancak tayyare ile karşı ko· 
di• ~ır diye Suudi halkının hamiyet ve va· 

merika devletleri arasında ticaret ların içinde neler, neler vardır! 
anlatmaları akti için yakında Pa • Bir kere Tekirdağında bir kari, gaze· 

riıte müzakerelere baılanacaktır. leye gönderdiği mektubunda kanBlnın ken
Bu maksatla Ekonomi Bakanlığı disini bırakıp lstanbula kaçtığını, buradan 

buldurup geri göndermemizi bildiriyor • 
müstetarı Faik Kurdoğlu salı günü du 1 ,.. \'erliğine bq vurmuştur. 

1rı• ~~aksat, §İmdilik iki tayyare almak ve 
p ' ~ lllretle memleketin rnüdaf aa vasıta • 
e ' 'fı.ılru. Peyderpey kuvvetlendirmek ve ge • 

~~ektir. Şark milletleri, bugünkü 

0e ~ lerde tayyarenin oynadığı rolü Ha • 
.~it ~ barbi münasebetile daha iyi anlamı§ 
ı~ ~klarından, §İmdi gözlerini dört aç • 

buradan hareketle İstanbul yolile Ben bu mektupların içinde balıaedilen 
Parise gidecektir. Cenubi Amerika meselelerin münasebetsizliğine kızmam, 
devletlerinin murahhasları Pariıte çoğuna güler geçerim; beni sinirlendiren 
bulunmaktadırlar. bu mektuplardan bazılarının postaya pul-

r ' ladırlar. 

• • Q •livya ile ye: bi' ha<ı>ten çokan 

iııt Paraguayda bir isyan oldu. Boliv· 
ııl· 't~- k 

Kurdoğlu ilk olarak Arjantin de
legelerile konupcaktır. Arjantin 
bizden kömür, tütün, zeytin, zeytin 
yağı ve tuz alacaktır. 

Mahut rapor 
----~ ar§ı Paraguay ordularını muvaffa • 

tııı 'tlc idare '!lınİ~ olan Pa raguay başku- İngiliz ve İtalyan gazeteleri 
gı' ~.danı, asi kuvvetler tarafından esir e• 

cW ~t. Paraguay cümhurreisi istifaya mec· Belgratta siyasi Mogolislana arasındaki münakaşalar 
~ oldu, muavini kaçtı. Bu hareketin ba- Roma, 23 (A. A.) _ Roma bası-

ıı>' ı..111111>. Brezilyada menkup ola rak otu • k 1 r f l V f ir ~~ lt\ıralay Franko da, izzü ikbal ile şimdi OllUŞma a Japon arın .1 en nı Maffey raporunun netri dolayı • 
ve ~~aya dönüydr. Hadise, bazı zahiri B • T M. ? siyle hasıl olan tesiri azaltmağa ça-

11 I ~ ;ı ileri sürülerek askeri bir partinin Tuna teşkilab meselesi ır .l aarruzu u. lıtan zecri tedbirler taraftarı Lon • 
ıırı' dıı· iğeri aleyhine kıyamından ibaret ol· yeniden tazelendi Moıkova, 23 (A. A.) _ Tas a ~ dra basını ile münakaıaya devam 
tl'ıı ~:~göre. esaslı surette tahlile değer Pariı, 23 (A. A.) - Hodzanın jansmın Ulanbatur'dan haber aldı- etmektedir. 

, iyeti yoktur. Belgrat seyahati daima zihinleri it- ğına göre yeni bazı Japon kıt'aları Roma gazeteleri, İtalya hükiıme-
e> ' * -- - gal eden Tuna Avrupası teıkilatı me- Buimor gölü mıntakaaına doğru tinin, 1935 ha~iranınc&-ın itibaren, 

ir rnüddettcnberi Belçikada da ef· l l • · l • • d - Afr"k h kk dak" t ıırı• se e erını taze emııtır. hareket etmiılerdir. Bugünlerde ogu ı a a ın ı asavvur-
ıJ t_ karı umumiye ikiye ayrılmıştır: Bir p .. p . . · d' k' 1 k k ·· t • ld -"fil\ otı .uızıen gazetesı ıyor ı: Mogolistan arazisine yeni bir Japon arını açı açı gos ermıf o ugunu 
dıY ~

1

• Franan ile beraber her zaman Al • «Hodzanın planı önce ekonomik tecavüzü beklenmektedir. söyliyerek, raporun 18 haziran ta-
~ Qay~ kar§l vaziyet almak istiyen Val • bir plandı. Fakat bunun üstüne si • Muhtelit bir komisyon rihli olduğunu, halbuki, doğu Af • 

e • ~ clçıka, diğeri de, bu anlaşmıya mua· 
11la yaai bir proje eklendi. Bu proje Moakova, 23 (Husus~ı) _ Hudut rikadaki askeri harekatın 3 tetrini-c.i1' ~ n ve memleketlerinin bu yüzden ma· 

bit ~~a sürüklendiğini iddia eden Flaman Pragda yapılmıt ise de Parla ve hadiselerini tahkik edecek muhtelit evvelde batladığını hatırlatmakta 
ıııt· a. Londra ile temas edilerek hazırlan- komisyona bitaraf bir azanın ili- ve: 
pf" ~ ~a.daJci münaferet o kadar şiddetlidir mııtır. Bu proje, iti yola koymak hu- vesi için Sovyet Rusya tarafından «İngiltere, istemi§ olsaydı Maf • 

·~ ~O de Belçika ile Fransa arasında ıusundaki ilk teıebbüsü küçük iti • vuku bulan teklif Japonya tarafın ~ fey raporunu sıkı sıkı gizliyeceii 
'dılrniş olan ittifaknamenin feshi iste· lafa bırakmakla beraber bunun Ce- dan kabul olunmamıttır. yerde, onu esaa tutarak, ltalya ile, 
lif,Lcktedir. Her ne kadar hükumet, bu İt· d ·· k · h B H b l ' · ·· akaAA ede 
"tl nevre e mu§tere emnıyet sa asın- unun üzerine Sovyet Rusya, a et mese eıını. mun :ı-- • 

' "menin tednfii olduğunu ve Belçika F t _ _! • • ki 1 b r d' 
>tti rna uğramadan hiç bir tatbik kabili- da rama ve uıgilterenin 1ftıra y e Mançuko ile Mongoliatan arasında- i ır ı.» 
L olrn d ~ Fi inkiıafını derpif etmektedir. Bel • ki hudut hidiıelerinı"n bertaraf e • Demektedir. '\t~ a ıgını iddia ediyorsa da aman· -----

802:. anlatmak kabil olmuyor. grattaki ilk görüımeler çok hararet- dilmeıi için bir muhtelit komisyo • 

Selim Ragıp li olmuıtur.» nun teıkilini istemif, Japon elçisi 
Belgrat, 23 (A. A.) - Basın A - bu teklifi hükumetine bildirmeyi 

vusturya istiklali ve A.vuıturyanın vadetmittir. 

Borah'ın İngiltereye 
hücumları ~ Başbakan Ve 

"

11 

akanlar Ankarada 
Q· 

l it k .. d b . h . . d "lllıt aç gun en en şe rımız e s::n Bafbakan ismet lnönü dün 
~ ıaat 7,15 te kalkan ekspresle 
''taya dönmü§, istasyonda vali, 

")ı 'tıdan ve ıehrimizde bulunan 
~ ""'lar tarafından uğurlanmııtır. 

i~ ~ S)tti trenle Adliye Bakanı Şük • 
~ ~tacoğlu, Milli Müdafaa Baka

~~~kıırn Özalp ve Dıt itler Bakanı 
'Ll 

1 
R.üttü Aras ta Ankara ya git

~ ttd· 
ır. 

JaPonyadaki zelzelede 
~ Ölenlerin sayısı 
~~o, 23 (A.A.) -21 Şubat zel
~~' aldcında alınan son haberlere 

./ ~tt1tl ki,i ölmüf ve 34 kiti de ağır 
\ı,..- Yatalanmıttır. 50 den fazla ev 

''llftır. 

~Dolandırıcı bir prens 
'tı.·t)tlla, 23 (A. A.) - Prens Giu

ıW t.~ b 
~~ .., QQrghese, sahte evrak tan • 

t 
70. 

,,,i.ı t istimali ve kartılıksız çek 
'4tı' 
~f 1 ıuçlarından Floransa' da 
~ edilnı_i,_t_ir_. __ _ 

~talebe pencereden duştu 
"tıtı/tekte oturan Darüşşafaka tale
~c~n lsınail dün sabah mektebin 
lq katındaki dershane pencere
~ ~!arını silerken müvazenesin i 
'l~b etek aşağıya düşmüstür. Zavnl-1 
r:-""~ e kendisini bilemiyecek bir haf-
it, tahpaşa hastanesine kaldırıl-

itilaf devletleriyle ıiyaıal ve eko - -----

nomik etbirliği yapması meseıe1e • yeni bir tecrübe "İngiltere yalnız kendi 
rinden uzun uzadıya bahsetmekte • 
dir. Bu meseleler, hali hazırdaki F ransada odun gazile menfaatlerini düşünüyor,, 
Belgrat konutmalarının batlıca • • J Vatington, 23 - Ayandan Borah otomotns ış etildi k mevzularını teıkil etmektedir. dün, Vatingtonun doğumunun ut-

e<Slovenıe» gazetesi diyor ki: Paris, 23 (A.A.) - Ahiren Pa- lulandığı sırada bir nutuk söyle • 
«Bizim fikrimizce, mesele yalnız ria • Chartres yolu üzerinde, yeni bir mittir. 

Anschluaa ile Habıburglar arasında otomotris tecrübesi yapılmıttır. Bu o- Mumaileyh, Amerikanın güttü • 
bir tercih yapmaktan ibaret değil • tomotria, beher beygir kuvveti için sa- ğü bitaraflık siyaseti aleyhinde Av
dir. Avusturya olduğu gibi kalarak, atte 14 santim aarfetmektedir. rupada yapılan propagandadan 
An hl , H b b Bu otomotria, odun gaziyle itlemek- b h d k B"' ''k B 't c usa suz ve ~ ı u~g~uz ya • te ve bu kabil mahriıkat kullanmak a se ere uyu rı anyanın va • 
ıamak husuıundakı azmını açıkça I . F d eh . tli k'Jd ziyetine kartı isyan etmiı ve: 

. . mese esı ranaa a emmıye te ı e 1 1 k d' f 
ıöylemelıdır. tetkik edilmektedir. « ngiltere yanız en ı men aat-* lerini dütünüyor. Japonya Mançu • Pariı - Chartres yolu üzerinde yapı-

Belgrat, 23 (A. A.) - Çekoılo - riyi istila ettiği zaman İngiltere bi-lan tecrübe pek müıbet bir netice ver-
vakya baıbakanı Hodza yarı resmi mit, katar saatte 190 kilometre ıüratle taraf kalnıı§tır. Fakat milli menfa-
Vreme gazetesine, Belgradı ziyare- hareket ederek odun gaziyle işleyen atlerini onu, İtalyan • Habet anlat • 
ti sebeplerini §Öyle izah etmittir: motörlerin nakliyat endüstrisine de tat- mazhğmda «daha az bitaraf dav -

«Niyetim Yugoslav devlet adam- bik imkanı olduğunu ispat etmiştir. ranmağa sevketmittir.» demittir. 
ları ile iki memleketin istikbalini ,............................................................. Borah Cumur Reisliğine namzet 
alakadar eden bütün meseleleri mü- yeni bir teıehbüs icrası için pıiko • Vaıington, 23 - Ayandan Borah 
zakere etmektir. Aynı zamanda lojik zaman gelmittir ve sanıyorum cümhuriyetçiler namına yeni yapı -
hissiyatım şu merkezdedir ki Tuna ki, bu husuıta bir ademi muvaffa • lacak seçim için cümhur reisliğine 
havzasının teşkilatlandırılması için kiyetle karıılatmıyacağız.» namzetliğini koymuştur. 

Pazar Ola Hasan B. Diyor Ki: 

_ lngilizler, yeni bir vapur] ... Öyle kocaman, öyle ko·ı .. . Bunu iki kaptan birden 1 Hasan Bey - Aralarına 
yapmıılar, Hasan Bey.. caman imif ki.. idare edecekmit! zıddiyet girdiği gün, yolcula

nn hali ne olur, acaba? 

su:ı: verilmesi. posta parasının gazete ida • 
rehanesinden istenilmesidir. Hem dert 
dinle, hem de üstelik para veri 

Hadiselerin bir asır içinde nasıl deği

şik telakkilere uğradığını göstermek için bu 
pul meselesi bile kafidir. Zamanımızda 
böyle bedeli kendi tarafından ödenmek 
üzere mektup alıp parasını vermek mec
buriyetinde kalıp ta hiddetlcnmiyecek kim 
vardır} 

Halbuki bundan bir asır önce F ranaa
da mektupların posta ücretinin mektubu 
gönderen tarafından verilmesi ayıp sayı -
lır, kendisine mektup gönderilen kimseye 
karşı hakaret sayılırdı.. Yalnız kibarlar, 
devlet adamları kendilerinden küçük rüt
beli kimselere gönderdikleri mektuplann 
posta parasını verirlerdi! 

Fikir Ve Edebiyat 
Meselelerinde Nasıl 
Hüküm Veriyoruz? 

Dünkü <ıCumhuriyeb ve «Ha-
berı> gazetelerinde iki lıkra 11özü
müze ~arptı. Bir arkadctf'mızın 

fahaını, dolayınyla <ıSon Po•taı> yı 

alakadar eden ve biri diierine ce· 
vap olan bu fıkraları hiç bir müta
lea ilaveaine lüzum görmeden ay
nen alıyoruz.: 

Cumhuriyet Gazetesinden: 
Matbuat Müdiriyetinin çıkardığı 

fransızca Antolojiyi tahrip için gay -
retler devam ediyor. Bir kısım ölçülü 
düııünen edip ve muharrirlerin müta • 
lealanna hak vermek lazım. Fakat ha· 
kiyye mücahitlerin elinde, şu ve bu ki
taba alınını§ olmaktan müstağni. ha • 
kiki büyüklerimiz birer kalkan olmuş. 
Cazanferlerin gürleyiııi hep bir tonda 
ortalığı sarsıyor: 

Efendim, bu ne cinayettir) Anto -
lojide Abdülhak Hamit yok, Halit Zi
ya yok, Hüseyin Cahit yok, ve İ§İn ga
ribi ben de yokum! 

Medeni alemde hakiki şöhretler, 

esami listeleri sayesinde değil, kendi 
eserlerinin kudretile tanınmışlardır. 

Matbuat Müdiriyetinin Antolojisini 
müd afaa etmek bize düşmez. Ancak 
Vedat Nedimin dediği gibi; mabadi de 
çıkacak olsa, eserin tasnifinde hatalar 
bulunduğu, nesil sırasına göre seçimde 
bir çok liyaka tler'in unutulduğu mu • 

hakkaktır. 

Fakat §Urası da unutulmamalıdır ki, 
«Ben Antolojiye nasıl alınmam)» di
ye ortalığı velveleye verenler yalnız 

1 

şu hareketlerile Antolojiye girebilirler: 
Komik Hazımın sahnede «Ulan hen 
neymi~im de haberim yokmuıı bel» 
esprisinin ciddi bir taklidi olan yay • 
garalarile ! ... 

• • • 
Haber Gazetesinden: 

Taş, Ercüm end Ekrem •:.ralu üstadı· 
mızadır. Çünkü beyhude bir tevazua 
lüzum görmeden Antolojiye kendisi • 
nin de alınması lazım geldiğini yaz • 
mıştı. 

Öyleyse. biz de okuyuculara şunu 
haber vererek yukarıki fıkrayı yazan 
mücahide bir muz.iplik yapalım : 

Cumhuriyet kendisinden ayrılan bu 
eski mesai arkadaşile son zamanlarda 
ihtila f halindedir. 
Artık, varın bizde fikir ve edebiyat 

meselelerinde verilen hükümlerin ne 
gibi dostluklar ve düşmanlıklar esasına 

dayandığımı siz kıyas edin 1 
Diğer taraftan, bir şehir tiyatrosu 

artistine, yani cidden yüksek snn°a t 
m evkii olan bir münevverimlze «ko
mik Hazım» demek de ömürdür, ve 
bu, başlı bnşına bir uhniyetin aynası -
dır. 
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Şirketi Hayriye iki yeni 

SON i»OSTA 

Senede 2000 
Lira vergi 
Vermemek için 

Habeşler Cenupta Da 
Geri Mi Çekiliyorlar? 

.. (~af taralı 1 inci yüzde) bozguna uğratmışlardır. 
gundendır. Kuvvetle söylendiğine göre A k A M h • • • • 
15 d 

ı erı u arrırunızm 

• en fazla hasta MGgadiscio'ya <loi- M"'t ı 1 vapur yaptın yor 
Vapurlann tekneleri şirketin Hasköydeki tamir 

atelyesinde inşa edilecek 

1 k ı uaeaan 
ru yo a çı arılmıştır. Ve talyanlar Ne- .. 

Hıdivin boğazdaki köşkü az gelli'de bulunan askerlerinin yiyecekle-· d Dun gelen telgrafla~dan ltalyarı 
k ı k 

·ı .. ı·· k • 1 . . . usunun cenup cephesınde de eV"' 
asın yı hnlıyordu rı e motoru ıt a arın su ve benzınını 1 h . •v• . . . 

v • • • • • • Dolo'dan oraya kadar öndermek htı ta mm ettıgımız vechıle hır taa 
Bogazıçınde Çubukludakı Hıdıvının d b "" .. k g haşlamak üzere olduğu anla~ılıyor· 

k '" k"" ·· h k Bov hA susun a uyu zahmetler çekmekte- , T • ~ş unu . er es tanır. gazın en a- d " 1 Şimalde yine evvelce söylediğ• 
kım tepesıne yapıldığı için cihannüma- ır er: "b" b' ·•kA d · 1 ı-

h d .. .. .. .. Y ıne yarı resmi Habeş mahafilinin gı ı ır su unet evresı baş afll 

ısı k er Ayebdr :nlh go~du~udr. Buhkoşkl yakpı- bildirdiğine göre büyük bir hava faa· Bu sükuneti ltalyan sağ cenahın1fl 
ır en u amı ın e ev am arı a- . . 1 · · · · 

barmıştı Y ld b d t 
liyetı her tarafta müşahede olunmak- arruza geçmesı şeklınde yenı hır 

teceS8u .. s d'I v · . Abd"' lh "d .. ta ve talyan tayyareleri Sidamo vila- ıyet devresının takıp etmesını 
. ı ızın ura an tarassu ve ) 

11
. . . . . . 

e ı ecegını u amı e soy- . A 

}emişlerdi. yetındeki köyleri her gün bombardı- mek lazımdır. 
Eyi kötü tarihe karışan bu köşk man etmektedirler. Negelli civarında Berlin membaından gelen telsrı'. 

senelerden beri boştu. 25-:m odalı zen- ~ecaz Makonnen Vossen kuvvetleıile bildirdiği Habeş mağlfibiyetine ge 
gin ve muhteşem mobilyalı köşkün Italyan kıt'aları arasında bazı çarpışma ce mevki ve zaman tayin etmeyeJ~ 
salon duvarları ipekten yapılm1r,tır. 1ar kaydolunmuştur. Habeşler bir ltal- mevsimsiz haberi şimdilik kaydı ıb 
Maliye köşkü akar saydığı için, her se- yan keşif koluna baskın yapmışlar ve yatla karşılamalıyız. 
ne buradan iki bin lira vergi almakta- 10 İtalyan öldürmüşler ve 18 ini de ya-
dır. Hıdiv'in köşk kahyası burasını ralamışlardır. Taklit TUrk sigaraları 
8eneliği hin liraya kiraya vermeğe bile Cenupta y ~ B~ İtalyan Dış memleketlerde Türk tütünle 
razı olduğu halde müşteri bulamamış- Zafen Mı· rekabet için Türk sigarası firrna'1• 

H k .. d ._. ş· ,_ 
1 

H · t B .. . "d k ) k Berlin 23 - Bugün buraya gelen d . l v k aa oy eaı ır .. et ayrı ye tamlt atelyeleri ır. unun uzerıne vergı en urtu ma l A ' .. . İ tın a sıgara ar yapıldıgı sık sı ~ 

Ş. k · H · · · · k'" k "" k I k ma umata gore cenup cephesınde - f · ır etı ayrıyenın mevcut vapurları 1 kayetçidirler. ıçın oş un an azcıya satı ması a- 1 l l H b l 'dd 1. yet mevzuu olmaktadır. nhisarlar 
ihtiyacı kargulayamamak.tadır. Bu se- Şirketin mevcut vapurları da esaslı rarlaş_mış. Ve nihayet geçen gün köş- bt~ yan ara a leş er ara~ında Işıl et 

1 
resinden bu hususta yaptığımız uı 

be 1 
'd 'd !L! d k .. k b. . b" . ır muharebe o muş, netıcede ta yan- k .. b h "l 1. k b . . . .. e 

p e ı are yem en uu vapur yaptır- surette pey erpey tamir edilecektir. un an azını ır ermem, ır musevı ] 8 ()()() k" ·ı·k b" H be k . . ata gore u ı e ı re a etın onun 
v k . b l . B da ı....-.. lık . b" t (14) b" r t 1 ar • ı,şı ı ır a ş uvvetının ·ı . . mı ~~hararı vermış vBe un ~rlın p~oıe- .u ara ~ ay hır çalışma netice· ve ır arnkavu v h ın }ıraya sa ınMa - kısmı külJisini imha etmek suretiyle çı mıştır. 

erını azır amı_Ştır. u proıe er şırke- sı 56 numaralı vapurun teknesi bir mış ve yı tırmaga azır anmıştır. O· 1 },e 

h 
1 da b·] · d ı..-... I ) .............................................................. nhisar idaresinin markası 

tin umumi ey' et top antısın tetkik kaç metre uzatılmış ve vapurun diğer 1 yesı e "=ff on gün evve satı mış- nelmilel bir mahiyette olduğu için t . 
edilecektir. Vapurlar şirketin kendi aksamı tamamen değiştirilm~tir. tır. Ankazcılar köşkü alır almaz yalnız ·N N a ·çı; 
fabrikasında yapılacaktır, şekilleri şim- Diğer vapurların da tamiriııe baş- parkelerini (8) bin liraya satmışlardır. ,. ~ lit edilememekte, fakat Mısırda J 

diki 7:Jnumaralı vapuruna benzetilecek lanmıştır. Yeni yapılacak vapurların İki gün evvel ankazcılar köşkün ci· lll A E iN 111 de biraz Türk tütünü karışık obıt 
ve boyları 33 metre uzunluğunda ola- makineleri Avrupadan getirtilecektir. hannümasına kazma vurmağa başlar- ...,.n 11 garalar sadece «Türk tütünün naf1l

1 

•• 

caktır. Bu vapurlar asri konforu ihtiva ede- larken belediye haber almış ve derhal tında satılmaktadır. Türkiyeden dıl 
Bir buçuk senede inşa edilecek olan cektir. Şirketin Hasköydeki tamir a- yıkmayı durdurmuştur. Bir. taraftan yanın her yerine gayrirnamul tütii

11 
• 

bu vapurların diğerlerinden daha sür- tölyesi yeni tekneler inşa edebilecek bir da işe Müzeler İdaresi el koymuştur. tıldığı için bu şekildeki sigara satı 
atli olmaları temin edilecektir. Çünkü şekilde ıslah edilmiştir. Bu yeni tek- Belediye burasını satın almağa karar rının önüne geçilememektedir. f~ 
Boğaziçi halkı uzun zamandan beri şir- nelerin inşasında münhasıran Türk vermiştir. Köşkün cins ağaçlarla süs· hakiki Türk sigaralarının paketlerı 
ketin bilhassa küçük vapurlarından şi· usta ve işçileri çalışacaklardır. lenmiş çok büyük bir bahçesi vardır. zerinde inhisar idaresinin firması 

... Belediye burasını sanatoryom ve ya- «Türkiye Tütün İnhisarı» cümle.si> 

Muhacirlerin 
navlun ücretleri 

Avukatlar hut bir park haline koymak tasavvu· zılıdır. Bu sayede taklit sigaralarla 

Bı.rJı•gıv. rundadır. zim halis sigaramızın tefriki mün
1
1' 

- Bugun sigortae1lır imtihan olabilmektedi_r. __ _ 

R k b 1 · Y d d edilecekler 
"RETA 

G>ttımo omanyaya mu a e eı ar ım san ığı kurulması 
4 bilmisil yapılması fikri büyük alaka imtiyazlı şirketler direktörü Remzi 

k ) Jd Saka Ankaradan şehrimize gelmiştir. 
arar aşhn 1 uyandırdı Bugün Türkofiste Remzi Sakanın baş-

_Romanyadan şehrimize. muha~.ir Baro idare hey"eti yardım sandığı- kanlığında bir komisyon toplanarak 
ıetır~n vapurcularımızın, hır kaç yuz nı kuvvetlendirmek için yeni gelir sigorta şirketleri hesabına ~irket dışın
bin liralık alacak.lan Romanyada blo· ı~e~balan ararken Avrupada olduğu da çal'*8n sigortacıları imtihana tabi 
ka kalmıştı. rgıbı yardım yolları ihdasını da düşün- tutacaktır. Sigorta teftiş vı: murakabe 

Son gü~e, Roma.nya .hükume~i 'müştü. Bu fikir etrafında bir kaç avu- kanunu icabatından olan bu imtihan 
bu paralara ~zde 44 nısbctınde bır ~atla konuşan muharririmize avukat en kısa zamanda bitirilerek sigortacı-
munzam ve.rga daha koymuştur. Atıf derniRtir ki: )ara birer karne -verilecektir. Şehri-

.. ~u vazıy~t karşısında al~adarla~ -:- Bu günkü çalışmalarımız yarını mizde imtihana tabi bu gibi sigortacı-
hukumete muracaat ederek hır çareı temın edecek netice vermiyor, yaşla- lar 250 kadardır. 
ha) bulunmasını istemişlerdir. nan ve yahut sıhhi bir arızaya uğra- -----

Her iki memleket arasında evvelce yan bir çok arkadaşlarımız zarurette Denizden çıkarılan cesedin 
yapılan bir anlaşmada, navlunların kalıyorlar. Bunlara yardım etmek la- hüviyeti anlaflld 
serbest döviz olarak kabul edilmesine zımdır. Dün sabah saat 7,5 ta köprünün 
karar verilmifti. Baronun teavün sandıgv 1 ba I ba Ad 1 · k ] · J K d k"" · k ) · 

R b k 
.. k.. .. . . Ş 1 • a ar ıs e esıy e a ı oy ıs e es' ara-

omanya; u ararı hu umsuz bı- şına bu ıhtıyaca cevap verecek . · d d · d b' k Jd • 
• _ _n_. •• A . . v. • "azı- sın a enız en ır ceset çı arı ıgını 

rakan hır tcaoır alınca hukumetımız de yette degıldır. Yardıma esas olabil .. c k k p l' d' ·· · d 
ka 

. .. e yazmıştı . o ıs cese ın uzerın c a-
bu mpıyo anlaşmasını mefsuh ad- çareler bulunması şarttır k M dl b" 
d 

· · · 1 raştırma yapmın ve ayer a ı ır 
etmıştır. Avukat Ahmet Nur da· ··f k~v d b 1 C d' 1 . . · nu us agı ı u muştur. ese ın a • 

MAACH 
, Yeni çıktı 

Bahar 
Çiçeği 

Muazzez Tahsin 
Senenio en güzel edebi romanı 

Bundan sonra lımanımızda ış ya- - Avukatlar bugünkü mesailer') d d f k b" · · ·· ··ı ·· 
R 

·1 · · 1 ki ·· ı ··k . . 1 e nm a a u a ır yara ızı goru muş-
pan omen gemı ermın a aca arı gun u ıhtıyaçJarını karı;ıılayabil' ) ·· C d M k Jd 1 p ı· llııl•••••ı 

k 
. . . . . . ,. ır erse tur. ese orga a ırı mıştıı. o ıs 

Mer ez bankasında bmktırılerek, Ro- kendılenni mes
0

ut sayıyorlar hk"k d k d" 
h

"k·'\ • d al v 1 ) 1 · ta ı ata evam etme te ır. 

' 

Kaçak keçi eti yakalandı 
K ·· .. k D . Al' .. hBI aragumru te ervış ı m~· 

sinde oturan Ahmedin evinde ara7 
ma yapılmış ve elli kilo kaçak keÇ1 

yakalanmıştır. 
--~~~~~---------__./ 

Beyoğlu J'raD
911 

Tiyatro•uod• 

Halk Oper•d 

Bu akıam 20,sO JI 

ŞEN ovı 
~~~~~~~----~ 

Şehu<lebaıtı 
TURAN tiyatro•u 
Na,ıt • Halide 

Bu ge-:e eaat 20,80 da 
H ılk Gcceıl 

NAMUS LEKESi 
Komedi a perde 

men u umetın en acagı o an ara stanbul Barosunun teavün sa d v 

. d'I k . 1 n ıgı tevzı e ı ece tır. yalnız sta~~~~a. aittir. Umumi bir a- I Sahı'nıı İ'<İ 0"'mao 
vukatlar bırlıgı ıhdası ve yeni gelir Sabıkalılardan Kör Osmanla Kü-
membalan bulmak suretiyle teavi.in e- tahyalı Osman manitacılık suretiyle 

yaphrdı sasınm bütün memleket avukatlarına Beyazıtta saf bir köylüyü dolandırır-
Vilayet bir saksı fabrikası PROJEKTÖR 
Bcykozda meyvasız ağaçlar fidan- I teşmili mümkündür. demiştir. larken cürmümeşhut halinde yakı\lan- Ç l!K A R AN: 

lığında iki milyon çam fidanı hazırlan- . ~vukat Hezua da şu sözleri söyle- miıŞlardır. 
mı,tır. Çam yetiştirilmesi zor bir ağaç mıştır: r--------------, s b ~h z k . 
olduğu için ilk senelerini saksıda ge- 1 - Yardım pulu ihdası fikri doğru- Nöbetçi a I a e erıga 
çirmektedir. Bunun için yüz bin kadar dur. Bu pul bedeli mukabilinde avukat

saksıya lüzum haJUl olmuştur. Vilayet lar~ ~a~ıtılır, avukatlar da her ''erdik- Eczane/er 
haricten saksı almaktansa Arpacı çift. I len ıstıdaya bunları yapıştırırlar. Bu 
liğinde bir saksı fabrikası kurulmasını 1 suretle temin edilecek paranın bir lıayli Bu gece nöbetçi eczaneler şunlardır: 
tlaha karlı bulmuş ve iki ocak yaptır- 1 yekuna varacağını umuyorum, demiş- Beyoğlu : (Matkoviç. Kemal Re -

B d 'k' ed 'k' b ı· t' bul ) . Şişli: (Şark m r rkez). Galata : 
mıştır. ura a ı ı sen e ı ı vüz in ır. • 
eaksı yapı1acaktır. - Umumiyet itibariyle avukatlar bir- (Mcrkci). Kiiçükpazar: (Yorgi). 

ı •v• k"J b' Alemdar: (Esa ı ). Eminonü: (Meh -
Çiftliğin toprağının saksı yapmagw a ıgı teış ı , ır teavün sandığı kurulma- met Kazım) . Beyazıt : (Cemil). Fener: 

Çok elveriA]j oldum' anhuıılmıştır. sı fikri ve teklifi avukatlar arnsındcı. 
Y "'- ...,... (Hüsamcttin ). Ak ar ay : (Sarım) . Ka-

büyük bir alaka ve tasvip uyandırmış- ragüınrfk: (Fuat). Kodıköy: (Sotir 

"Sen hırsızsm,. deyince... dır, denebilir. Ay. Üçler). Şehzadeb<\şı: (Hamdi). 

Galatada Kafesli sokakta ( J 2) numa Ai tı 1 su mna b 1 tırı :m ş 119Cİdiye Samat~a: (Teofilos). Bak11köy: (Ml"r• 
rada oturan Osman ayni evde oturan Niğdeli Cemal adlı bir sabıkalı, dün kez). Beşiktaş : (Nail) . Sarıyer: (/\ -

Mehmede: «Sen hırsızsını> demiş. altın suyuna batırdığı bir gümüş meci- s~f) . Büyüka~~: (~cr.ke~~· .Heyb~li: 
Mehmet te bundan kızmış Osmanın diyeyi Sirkecide Soğan ağa mahalle- ( fnnnş).Hasko:· : O enı Turkıye). ~~-
"k' d" · · k p )" O k · d Ü . ı ) - . sımpasa: (Yenı Turan). Şchremını: ı ı ı~ını ınnıştır. o ıs smanı ya a- sın e oturan smana 't( ,.> lıraya sat- ? O .. Öm K 
ı l 1 

(Hamdı). skudar: ( er enan). 
amıftır. mış ve derhal yakalanmıştır. 

nüshası 

o 
TÜRK MÜNEVVERLERiNiN \!iiİ , 

KUYUCULARINlN BEKLEDICİ cP..,_. 
RICIK FiKiR MECMUASI Oi..A 

TIR. I~ 

PROJEKTÖR DOŞONf.Nl.-~ 
MECMUASIDIR. HER YAZISI I 
DÜŞÜNCENiN TATLI HEYECAfll 
ÇİNE ALACAKTIR. # 

PROJEKTÖR YERLl VE ı;:cfll,1• 
BÜTÜN FiKİR HAREKETLERiNi c;tft' 
Nl BlR ZAVİYEDEN GÖREN VE 
TEREN MECMUA OLACAKTIR· ~ 

PROJEKTÖR 100 SAHtfEOI~#' 
TEN FAZLA MAKALE, ÇOK M 
FlKRALARLA DOLUDUR. 
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MEMLEKET HABERLERİ 
Büyük çimento fabrikası 

Sivasta kurulacak ! 
Almanlar 
lzmirden Yılan 

Köy muallimine Örnek 
genç olacak bir 

Sümer Bank tarafından gönderilen mütehassıslar 
yaphklan tetkiklerden çok müsait neticeler aldılar 

Küçücük köy mektebini büyük şehirlerdeki modem 
mekteplerle boy ölçüşecek bir dereceye çıkardı 

Balığı Alıyorlar en~.~':! 
1zmir 23 (Özel) - Muhtelif Alma verecegmuz umur-. lzmir • D lardan biridir Bizim firmaları Tıcaret Oduma müra- im _ 1c.:_! __ .ıı__ 

caat ederek yılan L-1.:. ·.~ • L_--1!_ y -uuuca 
umugl ı-emıtaeruır. 1.-1.ı.-.ı:.:::.:_:_ . 

Oda tetkikat yapbnmf, Cellit aölünde ~~ tayın 
külliyetli miktarda bulunan yılan balak- ~~ köy mekte
larmm ihraç _..ı_•'LL!I "'• t• • bmdeld ÇCN:ı.Llara 

tCUUeD1 ecqı ne ıceaıne udece _._ __ 
VUIDlfbr. uau7up yaz-

Bahkçılar ... ı __ L-ı.=. L .... ı- ma öjretmeli deiil-,u.u uaaagl avuaa --T-. dir r::.. Ri • 
-··1--1- yalanda ühim. • partil • • -,,- - mı ~-, m enn bu vam .. 
ihracına bqlanacaktır emu yap-___ ._ malda beraber köy-

Kandırada bir domuz bir lü için de bir rehber 
olacaktır. Köylüyü 

avcıyı yarahdl ·...: ___ .. ~ ... di • 
l~ı, !!!UM_, U-

Kandıra (Özel) - Burada Leye- yaai velbaaıl her ba
canh bir domuz avı olmllf, Emin oğlu kımdan ilerletmek 

Sioatan bir •öriiniif Hamit isminde bir köylü ajll' surette . . .. . 
Sivu (Özel) - Orta Anadolunun Bütün Orta Anadolunun ihtiyacı· ,.ualannutbr. v~ı~esı köy m~-

lla büyük ~ olan Sivas 1 nı karfdayacak niabette i.tibulit yap-1 Hamit köyden tehire giderken yol- ~=~yük 
ben geldikten sonra seri bir inkifafa 1 mak üzere kurulacak olan çimento da bir sürü domuza rutlam1Jhr. Ha- 7ı:i' . · ~ 
lllazbar olmuttur. Sivuta demiryolu fabribaı için ele Sivum tercih edilece- mit avcıdır, çiftesi de omuzunda bu-, :.W;'. ~ç 
)apunı b-lnmmdan hararetli bir çaht- ii anı..dmalmdlr. lwımaktadır.Böyle karfısma bir aürü oku ennı .• çocuk 
lba ~öze çarpmaktachr · Bu faaliyet te ı Sümer bank tarafmdan pnclerilen domuz çıkınca dayanamamlf, çiftesi- tmak gibı ~ Bah':"'_ırlı köy mektebi ~lılarının e•lıi ue yeni lrılıltlan 
flll zıyade Erzurum hatb üzerinde te· I mütehauaslar Gemerek nabİyelİne ka- ne aarıhnıt ve domuzlara atq etmİf- dar olan ~v~ haricine ~ dermeğe mu~affak olmuttur. Yine 
~erküz etmekt~. Bu hat ikmal edil- dar yapbklan tetkikte Sivas toprakla- ~·Fakat. bu yaralanan domuzların olanlu ~.~·~muallimler köy- mektep çoculdannm arumdaki yar
dikte~ sonra Sıvasın ekonomik duru- nnın bu fabrika için çolE miilaid oldu- içinden bar domuz kızmıt, ve yarasına lerde buyük ~ müzaherete DVt

7 har dun tqekkülü bu mektebin talebele
lbu bar batka çehre alnut bulunacak- ! iu neticesine YUllllflar, raporlarını da ~en avcmm üzerine hücum etmif- 0~ ~ m'l~~etle de köylüyü ve rinden 15 yobul çocuğun bütün ihti
br. j bu suretle vennİflerdir. Bu fabrika da tir.Domuzla Hamit aruında kanh bir köy çocuaunu pnun J&f&Ylf fal'llan- yaçlarını önlemektedir, onlara bak· 

lıtaayon civarında kurulmakta o- kurulduktan sonra Sivu Orta Anado- boiuflDll ~neticede de galebe n~ uy~ ıüçlük çekmeden bü- makta ve okutmaktadır. 
lan cer atölyesi Sivuh için yeni bir it lunun en iflek tefıirlerinden biri haline domuzda kalını,, Hamit muhtelif yer- yük muvaffakiyetler elde etmektedir- Bu bir köy mektebi için cidden al-
labaaı açmıf bulunmaktadır. gelecektir. lerinden ağır ıurette yaralanmıttır. ler. . • . kıtlanacak bir muvaffakiyettir. 

1 · . • . Domuz bç1D1ftır. Hamit İzmit mem- Ba)'l'&IDIÇe elli kilometre meeafe-
z mı_rde hır amele yaralandı 1 Smdırgıda Beledıye Faahyetl teket hastanesine kaldınbmf, tedavi deki Bebedırb köyü m•ummi Oı~~e Trakya Nafıa Müşavirliği 

lcö ~(Özel )-Torbalının Ça~ Sındırgı (0zel) - Belediye ıo. altına ~fbr. Ba~=~ ~v~ak olmut ~- Yozsat (Özel) - Nafia müdürü 
• YU ıçınde bulunan yolların tesvıye- se üzerindeki bazı araziyi iıtimlik lzmıtte domuz mücadelelİııe çok re biridir. Köy okulu bugun H·· ·· Ok tan T k ~ · 

•11ıde çahtan Muatafa oilu Ömer di- · · .. . . · ehemmi et erilmektedir B" da büyük tehirlerimiz.deki modern mek- u~n~ a ra ya umumı mÜ· 
laanıitle büyük kayaları parçalarken ederek hır meyva fı~lııı tesısını, .. ~ ~. .. .. .. .: ar ay teplerle bqy ölçüfecek bir intizam ka- fettıılıii nafia itleri mütavirliiine 
fitilin yandıjuu zannederek dinamitin açık~a gelmekt~ ?lan ıçme suyun~ yuz uz •oldüriilmüftur. zanm'fW'. tayin edilmit. vazifeıi batma bare-
Yaıuna yaklqmıt ve dinamit birden ~e~ır boru!a~ ıçıne alınmaıını, bır J • d Bu köy mektebine yalan köylerin ket etmittir. 
Patiıyarak ellerini parça) t y ıtfaıye te§kılatı yapılmasını karar - ZMlr e çocuklan da devam etmektedir B"tün ----la ._ · • amıt ır. ara· I . · u Blgada bir tarikatçı F•kalandı 
.~ır memleket hastanesine getiril- aıtırmıttır. . 8ı·r hı talebeler bir örnek mektep fonnaaı giy- Bip (Özel) - Kiremit • R·faı ad-

mıftir. içme auyunun demır borulara a - rsız iki polisle mektedirler. Dercettijimis ..-im bu h bir adam burada~ 
1 

mak 
lınmaıı iti müteahhide verilmiftir. bir müvezzii yaraladı muallimin köye cittiii •man mektep ıuçuyla yakalanma tevkif ~ · 

Konyada bir çcfcuk yandı çocuklarını ne kılıkta bulduğunu ve Evinde yapılan ar:tumada b' :: 
'. Konya - Dolap Battalar mahalle- Bergamada ışlk ıön~Urmı lzınir (Özel) - Bir müddet evvel bugün onlan ne kılıi• soktuğunu apa- leabihler, dervit postları bir ~ tari-
~ arabacı Ahmedin eti Melahat tecrUbesl Üçkuyulan:la hımihk yapan ve Kar- çık göatermektedir. Artık köy çocuğu 

1 

kat kitaplan bulunmut~-
Ya,mdaki kızı Medihayı yaktığı Be (Öz ) Burada ha tıyakaya kaçtığı anlatılan Mehmet da giyinmeaini ve giyinme zevkini öi· 
~ yanma bırakmlf, çocuğun üa- .rga~ el - .. va oğlu Muıtafa kendisini yakalamağa renmif bulunmaktadır. 
tii atq almıttır. Çocuğun acı feryatla- ~ehl~esıne kartı konınma tec~ • giden polis Muatafayı kolundan ve po- Mektepte içtimai tefekküller yapıl- Gölcük Anneler Birliğinin 
~ yetifen anne ve komtular yanık belerı yapılmıı, yarım saat ıuren Jia Cemili de parmaiından ve memur· mlf, bu arada bir de lmılay kolu VÜ· Yardımı 
~ kalan Medihayı hastaneye kal- tecrübe esnaıında bütün tehir ka • lara yardıma gelen müvezzi Fehmiyi cuda ıetirilmİftİr, bu kol yüzde kırkı- Gölcük (Özel) - Anneler birliği 
dırın1'1ardır. .. .. .. .. ran!ıkta ka~ı ve ~ec~be muvaf· de bileğinden bıçakla yarawmlf ve ya- na ayır';'tktan ~ Ankara ~J 1 tarafın~an 26 çocuğa elbise, ayak-
~ ~uk aldığı yaralardan olmüftür. fakiyetle netıcelenmıttır. lralanmıfhr. merkezuıe 10 lira yardım akçesi gön- kabı, kıtap, defter daiıtılmıttır. 

-~ 
KERVAN Y0R0YOR 

maktansa o kafalara dütllnütlerinin niliklerini bir türlü hazmedemeyip ay- liği, ne gönül birliğidir. Bu sırf:;'i 
sakatlığını göstermek ve onları cemi- km düşünmelerini her zaman belli e- şikarı parçalamak için birbirinin yar • 
yet namına kazanmak daha faydalıdır. denler en azı Bltı ay olmak üzere ağır dımına muhtaç olan iki müfterı hayva
Kurunun yanında Yat ta yanmama • hapis cezalarına çarpıldılar. nın elbirliği yapmasından ibaret bir 
lıdır. Köheci Yunus, Hacı Sadık, kah • anlaşma idi. 

Hiç bir doktor ümit kestiği halde veci Hacı, tuzcu Şemseddin, nalbant Şeyh Sait gibileri için Çolak Ha-
hastasını öldürmez. Ömer gibi sırf göreneğe kapılarak, (;. sanlar lazımdı. Ve Çolak Hasanlar a~ 

- 65 - · - BiThan Calıit - 24 • t- 936 Diyorlardı. tekilerin arkasından giderek tarikata gi cak böyle muhitlerde ve böyle adam· 
) lier inkılaba ay~ı ~nla~ geri Bunların sinsi ve habis telkinlerine Merkezi l~partada ?l~ak üzere 0 ta- ren~er .. m~h~k~meleri o~uncıya. kada~ ların peşlerinde işe yarıyan mahluk • 
~rda çalıfmak . ıçın cemıyebn bu yalıiız ruhi ve ~i bir yoldan kapılan- raflarda, ge~ı ve cahıl. ın~. kümeleri geçırdı~lerı ıki ~!~k mevkufıyetlerı lardı. . .. 

Çaaını acçerlcrdı. lara hrşı da aynı cezayı kesmek belki arasında beliren bu tarıkatçılık dal bu- yeter hır ceza gorulerek serbest hıra- Onları ıpe ;gonderen adalet onlara 
lürk cemiyetinin bünyesi inkılap de inkılibın kuvvetlenmeai hesabına dak salmadan ve kan dökülecek bir si- kıldılar. körkörüne alet olanları ayni akibete 

~0tnu .ile ölümden kurtulmuftu. Fa· doğru olurdu. Bu bpb bir çiçek ve ban olmağa meydan kalmadan mey • On~ın kasabaya gel~ikleri gün göndermedi. 
~ u._zvıyetinde böyle çürük, Jauısıren meyva balıçeaine musallat olan yabani dana çıkmıftı. h.allerı acınacak kadar perıp~d1. lçle- 1 Fakat bir sınıf da vardı ki geri, aykırı, 
8 aaa istidadlı tarafları da vardı. otları kökünden çıkanp atmak, radi· Adliye makinesi temiz ve 'düzgün rınde en kalan~o~ o!a~ manıfaturacı menfi, ruhunu doyurmak için her za- . 
~nl.r zamanla dökülecek, aağlam ~a~ bir ~emizlik yapmaltb. Genç ve ile- bir işleyişle, hükümler verdi. ~~c·ı· Sa.~ık ~u ıkı ~y ~~ınde Ycp~akları ma~ .bu ·'ekil?e. bir .. akın~ıya kapılın~ 
llee~flar kuvvetlenecek, yeni yetifcn rı mkılapçılar bu yolu bulmUflardı. Tahmin edildiği gibi.hadiseye biri dokulm~! hır. ~y çıç~gı_ dalı .. gıbı ~~ : kab~byetınde ıdı. Mu~~m~ Hafız Nurı, 

ıller yerlerini alacaktı. Onlar: dini yoldan kanflanlar, bir de ifi ai .. mıttı. Gozlerınm ferı sonmuf, beli ıkı Hatip Ak Osman gıbılerı bu sınıtan· 
'- F' akat 

0 
zamana kadar bu çürük - Muzır, yabant otlan kesmekle ast maksatla bazırhyanlar ayrılnılf _ kat olmuştu. . . .. . . dılar. Bunları büsbütün cezasız bırak· 

bekalar ağzı açık, her türlü mikroba bahçe temizlenmif olmaz. bu nihayet ,lardı. yeni rejim kanunlarmı aldata • . K~runtu, korku hepeını degıştır - mak yeni yeni kaynayıtlara hazır bi -
~lf bir halde kalmaia mahkUın~. bir mevsim için faydalı olabilir. Kökü rak gizli tarikat kurmak bahaneaile mışti. • rer ocak bırakmak demekti. 
~ leua karfl yapılacak yegane 9'fi toprakta kaldıkça eskisinden daha gür- devlet aleyhinde fesat hazırlıyanları Nalbant ustası Ömerin bir gözü Rejimin böyle sarsıntılara kallı mü-
~ e daiıni bir ıöz altında bulundur- büz fıflwmaea pyet tabiidir. Bunun affetmeğe imkin yoktu. görmez olmuftU. dafaası kuvvetliydi. O maksatla de -

tk.tan ibaretti. için kazmayı köklerine indirmek, co- Bunlar hakkında derece derece hü· Hepsi nedamet ediyorlardı. ğil, daha ziyade masum, cahil kütleyi 
ı l~te. Türk adliyes~ bu noktayı ket" miyetin bünye.inde muzır ~ kök kümler verildi. Kahveci Hacı: . onlıl!ın zararlı telki...,erinden kurtar· 
~ı,tı. ve tohum bırakmamak gerektir. Ba,ta Bediiizzaman Molla Saidi - Kahrolsun ? ~lak Hasan dı • mak için bu menfi ruhlulara ibret ve 

)' Cemiyetin bünyesinde açılan her Diyorlardı. Kürdiniıı biraderi olmak üzere ya • yordu. Nereden gıttı de ° Kürtle ta - ders olacak bir ceza vermek doğru o-
id~"-•un iki vasfı vardı. Bu teşhis kat'i ilk bakıtta bu doğruydu. nmda getirdiği iki adamı, Çolak Ha • Dlftı. Bizim de ~ımızı atete yaktı. lurdu. • 
· ı .. Biri her ne pahasına olursa olsun, Fakat bir kaç eefil ve eerserinin san gibi her zaman için böyle fesat ha- Çolak ~am bulm~~tu. Ağır ceza mahkemesi bütün bu nok· 
~den, dışandan bir kundak, bir dini telkinlerine kapılarak yalnız ta· reketlerine alet olmağa elverifli sekiz Fakat böyle adamlar ıçm yaşamakla ı talan düıŞünerek hükümlerini verdi. 
~krop sokup inkılaba karşı isyan çı- ıikatçılık aleminde aykın hareket e- kadar müteredcli ve eefil insanın ıslah ölmek arasında geçit yoktu. Bunlar Hatip Ak Osman, müderris Nuri, 
it ~anlar, biri de bunların dini telkin- denleri akıllandıracak, . uslandıracak kabul etmiyecekleri şüphesiz görüle-ı rutubetli, havasız yerlerde biten man- evkafçı Mustafa, tapucu Kamil, mü· 

6
_ l'ıne kapılarak f hA h A yerde silip süpürmek te inkılabın ae • rek sehpaya gönderildi tarlara benzerlerdi. Üzerlerini aydın - ezzin Sarı Hafız, imam Hafız Sadet -
~ sır ru ı ve ru anı · · hk" 

l'llayüllerle onlara alet olanlar. · vimli nurundan beklenmiyecek bir Müderris Hafız Nuri, Hatip Ak !atacak bir günef onlann ölümü de • tin a1tışar ay hapıs cezasına ma urn 

~ Çıbanın tehlikeli tarafı birincilerdiıhareket oludu. Osman, büyük cami imamı Hafız Sa- mekti. oldular. .. . . A • 

Le bunlara La b··t·· d.. · i..ı~~ Bunu iddia edenler de onların gu·· • dettin müezzin San Hafız tapucu Ka- Çolak Hasan gı·bi miskin ve sefil Bunlar uzerlerındekı resmı vazıf~ 
~ " rşı u un unya ın--ır • ' . · l di 

btn tuttuklan ~ birdi. ntdılaruu müdafaa ediy.or; mil, evkafça Hafız Mustafa gibi ıırf insanlarla Kürt teYhi Bediüzzaman gi- lera de kaybctmış er · 
~ ve ezmek. ....., Btt •ve'H m lsaMlrım ~- daima men8 dütiinen ve rejimin ye- bi eereerileri bajlayan teJ ne kan bir· ( Arluıaı var) 



6 Sayfa 

\:::i:~:r. Tayyarecilik 
Av tayyarelerinin taarruz ve müdafaa 

bakımından kıymetleri 

SON POSTA Şubat 

ingiliz zabıtasmm büyük bir muvaff akıyeti 
23 
~ 

Derisi yüzüldükten sonra 200 parçaya 
ayrılarak nehre atılan bir kadın nasıl 
teşhiS ve katili nasıl tevkif edildi ? 

kadının kocası olan Katil, 
.cinayeti işlediği fennen 

doktordur. İnkarına rağmen 
•esbit edilmiş bulunuyor 

İngiltere zabıtası kanlı ve çok esrarengiz 
bir muammayı fenni wullerle halle muvaf -
fak olarak yeni bir muvaff alciyet ka:ıanmıt· 
tir. Hidue tudur: 

Suzan Jonson lskoçyalı genç bir kızdır. 
Bir gün bu kızcaiız Moffat tehrinde geçen• 
bir ırmaia ltakarlum suyun içinde bir inıan 
eli ıördüğünü iddia ve bu iddiaaında ısrar 
etmittir. Bunun üzerine kızın kardeıi Alfred 

Almanlar·- "enı' avcı tavvareleri b~' ... " "'"' suya ablmıt ve hakikaten bir el ve kol ... 
Jdeflerini teşkil ederler. ( *) muttur. Elin derisinin kimilen bo:ınılmut -2-

Av tayyarelerinin en mühim hedef- bir halde olduğu görülmüıtür. Mesele der· 
16 Şubat tarih)~ Son Po~ta' da çık- leriyse, şüphesiz, düşmanın keşi ( ve hal lıkotlandiyarda bildirilmiJtir. 

n:ıı5•_ -~lan m~~ale~ızle as~erı tayyare- ı bilhassa bombardıman tayyareleridir. Cinayetin biricik e1e geçen izi bundan 
cılıgı ' esas ıtıbarıyle (k~ıf)' (av) ve 1 Düşman keşif tayyarelerinin vazifesi· ibarettir. Fakat buna rağmen katili bul • 
(bombardıman) olmak üzere üçe ayır· ni; yukarıda rolünü anlatt;ğ;mız sabit mak 1Uımdır. . 
rnış, bunlardan keşif tayyareleriııin va-

1 
balonun rolünün aynidir. Şu sartla ki İıkotlandyard derha1 faaliyete geçmıf 

zifelerini te tkik ve ne gibi evsafa ma- b" • • b "tt ' d"W • h k t 'd B" ı ve her ,eyden evvel ırmağı taratmıttır. 
ırısı sa ı ır, ıgerı are e e er. ı· . . . . d" • 

Jik olmaları lazım geldiğini mütalea t . . h d . k"ld"-. . b Bu tarama netıceıınde bar ınıan ceae ının 
rısı , cep e en gerıye çc ı ıgı nıs e.t· . . . 1 etmiştik Bu gün de (av) tayyC\releri- l f k d .. k l b"ld"•. parça parça edılmıt ve muhtelıf yer ere 

. t tk"k. d - . ı te aza an a at yer en yu se e ı ıgı atılmıf 200 parçası bu]unmuttur. Maktu • 
nı e ı · e ecegız: · be b' ·· ·· h · . . nıs tte artan ır goruş sa asına ma- lün ayajı da bu parçalar arasında zuhur 

Geçenkı makaJemızde (av} tayya- l"kt" ·· k" · · h ··k k h . . . . . , .. ı ır; ote ısı ıse em yu se te, em etmiıtir. Ayak, zabıta memurlarında par· 
relerının vazıfelerı, «havadakı auşınan de hareket halinde olduğu için görüş mak izleri bozu1muı bir elden daha mü -
tayyare ve balonlarını bulup ortadan sahası mahdut değildir; birisi düsman himdir. Sebebi buna sebep her ayağın 
kaldırmaktır» demiştik. O halde en cephesi gerilerini daha çok göz v~ dür- 1 kendine ıöre bir derdi bulunmaıı, çarpık 
Önce bu hedeflerin bulunacakları yer- bünle gözetlerler, diğeri bu işi fotoğ- basmak, nasırları o]rnak gibi husuıiyetleri 
Jeri gözden geçirmek lazımdır. Bu he- raflar almak suretile yapar. Demek olu- haiz olması ve bunların bir takım doıtlar, 
defler meyanında olan (balon) ların yor ki, keşif tayyareleri sabit balonlar· akrabalar tarafından hatırlanmasıdır. 
vazifeleri düşmana doğru uçarak keşif dan daha mühim işler görebiliıler! O Zabıta memurları bulunan bu ayağın 
yapmak değildir. Esasen büyüklük ve halde bunlar av tayyareleri için daha kalıbını almıılar, bu sırada yine ırmiın ta-

ranması neticeıinde bir kafa tası da bu • 
süratleri de buna müsaid o1maz. Onlar ehemmiyetli birer hedef te~Li} ederler. 

"i'6 Junmuttur. Kafa tası bütün etleri kazınmıt 
muharebede kendi ordularının cephe- Fakat av tayyareleri için bunlardan da- ve ditleri sökülmüt bir halde elde edilmit-
)eri gerisinde havaya doğru yükselirler ha mühim bir hedef varsa o da düşman tir. Bu vaziyet kartısında <ımaktulün saçın
ve bu yükseldikleri yerden düşman yurduna saldırıp oradaki her türlü sa· dan bir tek tel ele geçseydi insanı saçının 
cephesinin gerilerini, uzak mcı:ıafelere nayi merkezleri ,hükumet merkezlerini 1 tek teli ile tetbia eden doktor John 
kadar, gözetlerler. Bu maksadla balon~ ve büyük şehirleri tahribe kalkacak 0 • Glaistere müracaat etmek ve muammayı 
ı d k ti. d .. b '" l ·1 lan bombardıman tayyareleridir ballettirmek çok kolaylatırdı. n diye dü -ar a uvve ı ur un er, yer ı e mu- · .. . .. 

Bombardıman tayyarelerinin ne tunen zabıta memurları baraz tatalar gıbı 
habere için telefon tesisatı bulunur. ı ı f •- · 

tarzda vazife göreceklerini ve ne ibi o muı ar, aaat neticede yine doktora mü-
Bunlar sabit, yani -yükse]digw i yer- g t t · 1 dir D kt kt l'' -

f l.k ) l · t·~ . . b racaa e mıt er . o or ma u un ag -
d 

evsa a ma ı o ma arı ıcap et ıgını un- • 
en vazife görmek Üzere- yere bağlı d k ' d L'-ilc d zmdaki iki akıl ditinin aökülmemit oldu • an sonra ı yazımız a telI e ece- • .. .. . 

olan balonlardır. v• k . . .. ıunu gormuf ve bunlan tetkik ederek sa-

Bu balonlar muharebe cephesinin 
en ileri hatlarından itibaren 12 - 15 
km. kadar gerilerde havaya yükselir~ 
ler. Cephenin bu kadar gerisinde yük
selmeleri di.i§man topçusunun ateşi al
tında kalarak imha edilmemek içindir. 
Fennin terakkisiyle topçunun menzili 
(yani ateş edebildiği mesafe) uzadık
ça bu balonlar da muharebe cepheleri
nin daha çok gerilerinde yükselmeğe 
mecbur olacaklardır. 

gız. Anca av tayyarclcrının goıecek- h'b' • t be ı · d ld - ·· . . ı ının o uz f yat ann a o ugunu soy-
lerı vazıfcden bahsedebilmek için şim· lemiftir. 

diden, şu kadarını söylemek lazımdır Bir taraftan bu itler olurken diier taraf
ki : Bombardıman tayyareleri (gece) tan taharriyata devam edilmit, ceset par
veya (gündüz} vazife görmek üzere çalara çoialdıkça muamma da derinlet -
ilci kısımdır. (Gece bombardıman tay- mittir. Çünkü bulunan bazı parçaların ona 
yareleri) çok yük taşıyabilen, çok u- ait olmadığı anlatılınıtb.r. Bilhassa üçün
zak mesafelere kadar uçmaga elverişli, cü _ ~ir. ~I ~~lundu~tan sonra maktulün bir 
ağır tayyarelerdir. (Gündüz bombardı- degıl iki kit• oldugu meydana çakmlfhr. 

man tayyareleri) ise daha az yük taşı- buk yükselebilmek; 
yan, daha az benzin alabilen, nisbcten (D Hafif ve oynak, yani manveraya 
hafifçe tayyarelerdir. elverişli olmak. 

Demek oluyor ki sabit balonll1r kar- Demek oluyor ki av tayyareleri şu Bundan evvelki iki şarta ilaveten 
şı taraf topçusunun ateşlerinden kurtu- vazifeleri göreceklerdir: bu son iki şart ta --düşman k~if, av 
labiliyor ve bu topçudan korkmaksızın 1 - Düşmanın sabit ve kabili sevk ve bombardıman tayyarelerine saldıra
düşman cephesinin gerilerini rahat ra- balonlarına; bilmek için- çok mühimdir; yükeek 
hat gözleyebi]iyorlar. 2 - Düşmanın gündüz veya gece irtifalara çabuk yükselme, hedefin ir-

Her nekadar, cepheden geriye keşfini yapacak kq,if tayyarelerine; tifaına varmağı ve onu bulmağı temin 
doğru uzaklaşmağa mecbur kaldıkça 

1 
:J - Düşmanın gündüz ve gece edecektir. 

bu balonların görüş sahaları (rüyet bombardıman tayyarelerine; Hafif ve oynak oluş hassası ise he· 
ufukları) azalmaktaysa da bunları ela- 4 - Düşmanın, keşif veya gün- defin etrafında dönüp dolaşarak en 

ha yükseklere çıkarmak ve gözcüleri· düz bombardıman tayyarelerine refa- müsaid istikameten ona saldırmnğa 
ne daha kuvvetli dürbünler vermek kat edecek olan av tayyarelerine ta· imkan verecektir. 
suretiyle görüş ve mesafe imkanlarını arruz ederek bunları ortadan kaldır· Buraya kadar mütalea ettiğimiz 
arttırmak mümkündür. mak, yahut ta vazife görmelerine ma- hususlar av tayyarelerinin; bize taar-

Bu tetkikten çıkan netice şudur ki: ni olmak. ruz eden düşman tayyarelerini tardet-
Topçu ateşleriyle düşmanın sabit ha- Buna nazaran bu av tayyarelerinin mek veya bizi tarassut eden düşman 
lonlarını ortadan kaldırmağa veya ye- ı' şu vasıflara malik olmaları laz;mdır: balonlarını düşürmek bakımından o-
re indirmeğe imkan bulunamıyor (U- (A Çok fazla sür'at. lan vazifelerine aittir. Yani esas itiba-
zun menzilli topçu dahi bunu temin e- ( B Çok yükseklerden uçmak. riyle tedafüi bir maksadı ihtiva et-
demiyor). Bu iki şart, düşman cephesi gerile- mektedir. 

rinde havaya yükselecek olan sabit Halbuki bu tayyarelerin vazifeleri 
balonların üzerine saldırmak için, çok yalnız bundan ibaret olmayıp kendi 
mühimdir. Fazla sür'at, hedefe çabuk keşif tayyarelerimizin olsun, bombar
vararak kaçıp kurtulmağı; yüksekler- dıman tayyarelerimizin olsun, düşman 
den uçuş ise düşmana gorunmemegı cephesinde ve düşman cephesi gerisin
ve hedefe ansızın hücum etmeği te· deki hedeflerine ulaşmalarını temin 
min eyliyecektir. etmek vazifesi de av tayyarelerine <lü

Halbuki cephemiz gerisinde .neler 
olup bittiğini düşmandan saklzmak 
mecburiyeti ve bu mecburiyetten dola· 
yı da bu balonlara saldıracak başka 
vasıtaya ihtiyaç vardır. işte bu vasıta 
(av tayyareleri) dir. Bu izahattan ~u 
netice meydana çıkmış oluyor ki: Av 
tayyarelerinin avlamağa mecbur ol
dukları hedeflerden birisi sabit balon
lardır. Bu balonların bir de(kabiliscvk) 
denilen diğer bir kısmı vardır ki bilhas

e.ı Almanlnrın yapmakta oldukları ve 
i~mine (Zeplin) denilen hava gemileri 
bu meyandadırlar. işte bu kabili sevk 
balonlar da av tayyarelerinin ikinci he-

(C Çok yüksek irtifalara gayet ça- şer. Demek oluyor ki bu tayyareleıin 

[ ] Almanların büyük harpte (Lon • 
dra) yı bombardıman etmeğe memur et -
tikleri hava gemileri; bugünkü t~yyarecİ· 

]iğin biiyük terakkisi karş111nda av tayya -
relerinin kazandıkları sür' etten dolayı 

- hava hücumları bakımından - eski ehem· 
miyetlc:rini kaybetmİflerdir. 

iki tür]ü vazifesi vardır: 
(A Birisi müdafaa bakımından; 
(B Diğeri taarruz bakımından. 
Bu aünlük yalnız müdafaa bakı· 

mından tetkik ettiğimiz bu mevzuu ge· 
)ccek makalemizde taarruz bakımın
daıi da inceleyeceğiz -C. D 

Karmnı ve hizmetçi.ini öldüren 
Doktor Ruk.ton 

Üçüncü e1in parmaklarından birinin deri • 
ıinin kıamen yüzülmediji görülmüflür. Bu
nu müteakip bulunan ikinci kafa taamın da 
birincuine az çok benzeyen bir halde ol • 
duiu anlatılmıttır. 

Bu vaziyet kartısında zabıta memurları 
fU hükmü vermiflerdir: 

Katil mükemmel tetrih bilmektedir. Bu, 
etleri derileri yüzmeainden anlatılmakta -
dır. Bu itibarla ya bir doktor veya bir ta
bip talebesidir. Yapılan tetkikler facia 
kurbanlarının cinsiyetini de tayin ebnİf • 
dir. İkiıinin de kadın olduğu meydana 
çıkmıthr. Biri otuz bet kırk, diğeri yirmi 
Yatlarında iki kadın. Gence ait An bir kaç 
aaç teli de bulunmuftur. 

Bu izler üzerinde çalqan İıkotlandyard 
evveli batbca kadının boiularak öldü • 
rüldüjünü anlamqtır. Çünkü boiaz ke • 
milderi kırık bir vaziyettedir. lkinciıinin 
nasıl öldürüldüğü kolay kolay anlqılama
mıthr. 

Bunun üzerine bütün İngiltere :aabıtaıı 
ıeferber edilmİf, ve hangi ıehirde iki ka • 
dırun birden ortadan kayboldukları arat· 
tmlnuttır. 

Doktor Glaister fU malimıah vermiıtir: 

- Yaılıca kadın ömrünü büyük tehir • 
]erde geçİnnİfe benziyor. Ciğerlerindeki 

tortular bunu anlatmaktadır. 
Fakat genç kadının ciğerleri buluna -

mamıttar. 

Yapılan uzun arattırmalar neticesinde 
Lan Kasterde ikamet eden doktor Buk 
Rukıtonqn kJi"k yatlarındaki kansı l.o -
belin üç baftad.nbeti kaybolduğu meyda
na çıknnftu'. Doktor Rukstonun evinde 
çalıpn hizm~tçi kız da ortada ıörü~edi
ii için akrabaıı zabıtaya müracaat etmİf • 

il Okuyucuların 
Sorduklarına 
Cevaplarım 
İzmitte İsmet Tören: 
Kızın babası ve anası sizi tanımıyor

lar demektir. Eğer kendinizi daha evvel 
tanıtmıf olsaydınız ve kızın ablası va • 
ııtaıile müracaat yapmlf bulunaaydınıı, 
her halde ret cevabı almazdınız. 

Maamafih henüz it itten geçnıİf de
iiJdir. Mademki kızın ablası vaziyete 
vakıftır. Gene onun yardımına müracaat 
ediniz. O anneıine kardetinin vaziyeti
ni anlatsın, yapılan nifanın kız için teh· 
like doğurabileceğini bildirsin ve bu iti 
bozdurmaia çalıp.an. Siz de ukerliji • 
nize bakmıyarak kızla nipnlanmaia te
tebbüa edin. Evlenmeli aıkerlik bittik· 
ten Jonraya bırakırsınız. 

* Ankarada O. O. Y.: 
Çok .._ canblık edi,oraunm. Bİi' er-

e lııir miiddet ... silisiae cnap "" • 

Malıtul 6enç iradın: Mari Rogeraon 

lerdir. Kızın ada Maridir. Ve yirmi yatl• • 
rmtladır. Doktor Raksto 1927 de evlen " 
miftir. Edinburgta doktorluk etmektedİh 
Oç çocuiu vardır. Hizmetçisi Mari üç yıJ. 
dan beri yanında bulunmaktadır. 

Doktor Rukıton zabıta tarafından cel " 
bedilince karh'mm kaçtii'ı~t hatta bir 
miktar parasını alıp gittiğini iddia etmlt • 
tir. 

Bunun üzerine tahkikat derinletlirilınİV 
tir. Evdeki terlikler genç mm ayaktaruıa 
tam uygun gelrnİftİr. Mariye ait elbiseler d4 
tetkik edilmittir. Bundan ıonra evin içiıL• 
de Yatlı kadının bir ayak kabıaı bulunınPfr 
bu da onun keıik ayağına uysun gelınİt " 
tir. Kadının eldivenleri de ele ıeçmİf vct 
bunlar kesik ele tetabuk ebnİflerdir. Ka " 
clmın resimleri ile kafa taaı yanyana ıeti • 
rilerek ölçüler alılllDIJ bunlar da ayni çık • 
IDJflır. 

Maktulün kim oldukları bu auertle .., lı 
lafıldıktan sonra ııra katili elde etnıei" 
celmittir. 

Zabıta katilin doktor Rukston oldufuP" 
kanidir. Çünkü doktor, hadiseden ıoat• 
evini ııvatmıı ve aıvacılar duvar üzer..,_ 
kan lekeleri ıördüklerini aöylemiJI~~ 
Sonra doktorun, halılardaki kan lekeler
de temizlediği sabit olmuttur. 

Ev b•tan bap mikroskoplarla tetkif 
olunmuı, ötede beride bir ıürü kan Jekeıeıl 
görülmüttür. 

Müddeiumumi, doktor Rukıtonun k.,... 
ımı, ba,ka erkeklerle dolaftığından ~~ 
yı öldürdüğünü, hiimetçi kızın hiditeJ~ 
ıörmeıi yüzünden onu da ayni akibete ui~ 
radığını iddia etmektedir. 

Hüküm, henüz verilmemiı bulunuyor. 

Gônül 

mezae, bu mutlaka onun unuttu~ 
delilet etmez. Kim bilir araya ııe gı ._ 
engeller girmiftir. Y eae kapılnıaY'111 

Bir müddet daha sabrediniz. 

* . Lülcburgazda kahveci Yaoar:. 1'•" 
Mademki birbirinizi sevdiiÜ"ze ,.. 

niainiz. Sokakta laf atıp kon~t• Jel 
fa7da var. Km aileaioden -.e1Jo1So ...,
...-etle üzüntülü vekil ı~irmeld;-Z' 
talmuJ ..Jununua. TE 
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liarbin Önünü Nasıl Almalı? 
Dünyanın en büyük mütefekkirleri 
düşündükleı·i çareleri anlatıyorlar 

Bir ln,iliz. gaz.ctni tliinyanın en l 
1Grtınrnıf müteleAtlrirlerine müracaat 
eder ı.. h ,,. - - - fm-L • • •ııır ar ın onana a - ıgın ne 
lfGPmak laz.ım geldifini aormUftur 
I Bunlardan bir Atumını dün naAt
ef111iffiAt .• Bu gün de •-" Aıcılonlann 

1tt ~ 
Ufalealarını nevetlereAt 6u 6ala.l 

'Qrrı anılıyoruz.: 

So HAVELOK ELLIS 
•yolojiat, liloaol ve pailıolo/iat 

'i .Daimi bir sulh mümkündür. Yeter 
\ı ıı.ıanlar, bunu istesinler. inana ya
~~ olan hayvanlar arasında mücadele 
~ Ubulma:ıı:. ilk inaanların tarihinde 
~ harp ettiklerini ıöateren bir iz yok· 
'-t: Harp, inıanlık teklmUlünün bir 

ıcesidir. 

liarp b. 1 • · • d" • ı· -., t , ır zaman ar, 19timaı ıaıp uı 

ı,);aanUdii ıailamlaıaak için belki Chı1 
~lllı~dı. Fakat busiin, inaanlann ço

t~tı ·~ore zararlı ve tehlikeli olmUJtur· 
L -.L u harpte mu:ıı:aff• olanlar da ÖZ• 
~1ıııı:le • • ,.. rı emnıyete kaYUf&ID1YOrlar. Bu 
~I '-il en belli baıh liderleri birlikte 
'~'"laraa, harp yerine, Hakem wu
"->ı le.bul ettirebilirler. Terbiye uau· 
"-'ı •.harbin medeniyet üzerindeki te· 
~;llıi anlatmak ..,. 'bir demokrasi 
"-a daı ııf atiyle hükidıletleriın.izi harp· 
~· 'll~aldaıtaracak si:raaeti söstermek 

..._ \> "f • d 0 

azı emı:z ır. 

ERNEST DIMNET 
<<Oiiıünmek san' atı» muhtrn'irİ 

~il.~ karmakarıtık sün).-de sürekli 
~ leıı bahsetmeie imkin Yar mı? El-

ueoen umu•i harpte11 blr manzara 

,t~"" · Ancak hislerine Y.eDİlen, di-
' .. , hayatlarına laikim olmayan MAHATMA GANDHI 
tı,1._~leı-, bu ıünün kanııkhklan kar· 
'~, il bedbin olabilirler. Bunun için 
~ ~~lar melek olamazlar, kıskan"-lık-
ı_ 1 lqt' 7 lli .. 

1 
.. •ı-aalar boğulamaz!)> Veya "dik-

~" Ulder mukavemet edilemiyecek 
~ 11.l' İ\ç 1Yet aldılar, Demokrasiler ıevte· 
"")le Revıiyor, araziyi nüfusa göre 
~l'. 'ı!nak mümkün deiih der durur-

"· l,led"k \.'it·· 1 leri kadar dırlanıp dursunlar. 
K. U i 1 ""'llel . naan arın çoğu, inaanlann gü-
~ı el'ı f'k• ·· bbil • lh • )~ • ı ır mutete erı,, su a ına-

"ıttı,lt 'Ve bu alemf111Dul bakikatın 
\' a tahakkuk edec:etini biliyor. 
~ i'Pılacak if, fenne Yeya dine ina
~ .... ~'-nlar nasıl ya•q ya-.q çoğaldı· 
~. Q .... 
~ı.... ınancı taııyanlarm da çoğal· 

~Ilı temin etmektir. 
~ h lly~, hiç bir vakit 'bu sünkü ka· 
.ı. tL "~hın lüzumsuzluiunu hiueöne- J 
li. ıııı:'•ii • B L. ~ ._. rnız, u kanaate yar&f&Jl ba-
"\ili e her teYe aaıl deierini vermek la imanlar arasında da, bayat, aavqtır. 

alimetidir. Kuvvetli milletler böyle bir te· 
yi düfiinmezler. Çünkü sulbcu olmak mu· 
kadderata boyun eirnek ve bayatın ma • 
nasına uygun olmıyan bir vaziyet almak 
demektir. 

imanların inkitafı devam ettikçe harp 
olacaktır. Bununla beraber sulh bir ülkü 
ve barı> bir hakikat olarak kalacaktır. Be
yazlar hüküm sürmek iatemiyorla,... daha 
bqka renkli üuanlar büküm sürerler. 

LIN YU T'ANG 
«Memleketim ve milletim» adlı 

eserin Çinli muharriri 
Bugün Avrupada sulhün temellepıesi • 

ne karıı ıelen sebepler tunlardır: 
1 - Avrupalılar abt •erit ettikçe bey -

nelmilel oluyorlar. Fakat dütünüt ve du
Yllf bakımından millicidirler. 

2 - İnaanlann buaünkü vaziyeti yan 
düfiinür, yarı biueder hayvan vuiyetidir. 
Beteri hadiselere iman aklı değil, korku, 
nefret, intikam ıibi hayvani lı.ialer bakim. 
Avrupa diktatörlerin bikimiyeti altında 

yqadıkça muhakkak ki harp çıkar. 
3 - Bütün anıuluaal konferanslar aka· 

mete uiruyor. Çünkü murahhaslar yalnız 
milletlerini temsil ediyor ve bütün Avru • 
panm mütterek menfaatlerini temsil eden 
bir kimae yok. 

4 - F afiatJik harp vadi ile yqıyor ve 
sözünü tutmak mecburiyetindedir. 
~ kU'fı sulbün temelletmeıi için her 

teYden önce mütefekkirlerin siyasi a • 
damların üzerindelı.i nüfuzunu sağlamlamak 
ve iyi Avrupalalan, fena Avrupalılara kar
tı ku.vetlendirmek lazımdır. 

MAHATMA GANDI 
Hint milli lideri 

~~lli sulha "inanmamak, insanın ilahi 
tabıatinden fÜpbe etmektir. Şimdiye ka • 
dar bu yolda vukubulan tetebbüslerin mu
;af.f~iyetai:ı.liğe uğramasının sebebi, bu 
lf ıçm çalııanların samimi olmamalarıdır. 

Bu eksiklik henüz anlatılınamlf bulunuyor. 
İnsanlığın büyük liderleri bütün tahrip 

vasıtalarını iıletmemek için karar verir -
lerae temelli sulh teellÜs eder. Fa.kat bunu 
yapmak için büyük devletlerin İmparator
luk sevdalarından vaz g-..neleri li d B -y- zun ır. 

u da ancak büyük devletlerin rekabeti 
bırakarak ihtiyaçları çoğaltmayı bertaraf 
etmelerile mümkündür. 

yer yüzünde faanın sulh peyıamberi ol
dujuna İnanan milletlerin hayat ileminde 
0~ kat'i:yen. İnanmadıklarmı gösterme _ 
len beterı facıaların en büyüklerinden b · 
~~ ~ 

Benim bilsime ve tecrübeme söre İn • 
aanbiın en eaaalı faziletleri insanların 
hakirine dalü qalanabilir. O bald milletlen 
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Paris kibar ilemini altüst 
eden bir hidise 

Bir genç kız, çirkin bir milyonerle evlenmemek için 
babasına, eşine az tesadüf edilir bir oyun oynadı 
Geçenlerde Pariain kibar muhitini 

velveleye veren garip bir hadise ol- i 
muftur. Yüksek aileden bir genç kız 
milyonlar sahibi bir adamın karısı ol
mamak için, babasına ve milyoner ni
şanlısına ~ine az tesadüf edilir bir o
yun oynamıştır. Hadisenin tafsilatı şu· 
dur: 

Eski Fransız asılzadelerinden Zare 
bir müddet evvel bozulan işleri yüzün
den mail sıkıntıya düşmüş, 21 yaşla
rında genç ve güzel kızı Otil için zen
gin bir damat aramağa baslamıstır. is
te bu sıralarda tesadüf ka;11ısın~ Ren.e 
Peltibon isminde dehşetli çirkin, fakat 
o nisbette de zengin bir adam çıkar
mıftır. Çirkin milyoner Otili gördük
ten sonra bu aile ile temaslarım arttır
mıf, nihayet, bir gün Zareye kızıyla 
izdivaç fikrini bildirmiştir. Eski ------
zengin astl hayatın icap ettildiği !.1atmazel Otii 
debdebeli yaşayışa devam edebilmek i- sık görütımeğe. ona karşı fazla ı:cmpa· 
çin avucu içine düşen bu fırsatı ktı.çır· ti göstermeğe başlamıştır. 
mamış, derhal muvafık cevap vermiş , Bu sıralarda genç kızın hastalık be· 
kızının da bu teklifi reddetmeyeceğini hanesiyle uzattığı nikah ta kat'i olarali 
temin etmiştir. Fakat baba, bu teklifi kararlaştırılmıştır. 
genç kızına bildirdiği zaman Otil hır- * 
çın bir ifade ile: Geçen ayın on dördünde Zarenin 

- «Ben sevmediğim bir adamla ev- konağında nöbet bekleyen bekçi saba· 
lenemem 1)) demiş, babasının bütün ıs· ha karşı yatak odaları tarafından bazi 
tarlarına, göz yaşlarıyla cevap vermiş, ayak sesleri duymuş ve hızla fırlaya· 
yalvarmış, yakarmış, fakat onu bir tür- rak madmazel Otil'in odası önüne ge· 
lü kandıramamıştır. Kızına parasızlı· lince boylu boslu ve hırsıza hiç benze• 
ğından bahis açan Zare vaziyetlerinin meyen bir delikanlı ile karşılaşmıştır. 
gün geçtikçe kötüleptiğini anlattıktan iki erkek tam biribirleri üzerine saldı· 
sonra: racaklan sırada oda kapısı açılmış ve 

- Kat'i kararım budur. Mutlaka madmazel: 
Rene ile evleneceksin l. demiş ve ağ- - Ona ilişme, geri çekil!. diye ba-
layan, hıçkıran kızını yanından kov- ğırmıştır. 
muştur. Gürültüyü işiten Mösyö Zarc de 

Genç kız müthiş bir yeis içinde ni· kO§muş, eski bahçıvanını tamyınca 
hayet bu teklife boyun eğmiş ve bjr küplere binmiş, ağzına geleni söyleme .. 
kaç gün sonra da çirkin milyonerle ni- ğe başlamıştır. Bu arada telefonla po· 
f8Dlanmıştır. lisi de çağırmıftır. Fakat genç Nor• 

Milyoner Rene Peltibon güzel ni- mandiyalı soğuk kanlılıkla: 
şanlısını çılgınca sevmeğe, fakat buna - Ben hırsız değilim ... Kötü bir 
mukabil Otil de ondan bucak bucak rnaksadla da buraya gelmedim. Beni ça 
kaçmağa batlamıştır. Rene onu bir ğıran Madmazel Otil'dir ve bana şu 
müddet tiyatrolara, süvarelere götüre- puslayı göndermiştir. demiş ve bir ka· 
rek avutmak istemiş, fakat her gittiği ğıt uzatmıştır. 
yerde üzerine saplanan gözlerin ken- Bu kağıtta madmazelin el yazısıyla 
disine acıyan bakışlarla bakttklarını şu satırlar vardır: 
gören Otil hastalık behanesiyle gece- Sevgilim, 
leri, evden çıkamayacağını söylemiş- Sizi bu gece muayyen saatte mut• 
tir. Bu arada genç kızın otomobiline laka beklerim. Geliniz, kimseden kork· 
binerek babasının eskiden sahip oldu- mayınız.» 
ğu ve sonradan sattığı Pasos civarın· Polis yaptığı tahkikatta bu hfıdise-
daki malikaneye de gittiği görülmüş· nin Otil tarafından, sırf çirkin ınilyoo 
tür. nerle evlenmekten kurtulmak için ter• 

Genç kızın bu malikanede en çok tip edilmiş olduğunu tespit etmiş ve 
meşgul olduğu insan, malikanenin bahçıvanı serbest bırakmıştır. Şimdi 
genç ve gürbüz Normandiyalı bahçıva- Otil gazetecilere, <tbabaların kızlarınİ 
nıdır. Gün geçtikçe gezintilerini arttı- birer oyuncak gibi satmaları za mani 
ran Ot il genç Normandiyalı ile daha geçmiştir» demektedir. 

"Hayatta GördDklerimiz 
- Adan ne}. 
- Hamper Bogos. 

-· Babanın adı?. 
- Aster Kiraios. 
- Kaç yaşındasın?. 

- 85. 
- Doğru söyliyeceğine yemin eder 

misin?. 
Elini kaldırdı. Önündeki parmaklı • 

ğın üzerine muhteşem bir patırtı ile vur• 

du. 
- Vallahi. 
- Öyle değil. Yemin ederim, de. 
O, bu sessiz şekli beğenmemişti. U • 

zun beyaz. bıyıklarının örttüğü çenesini 
oynattı. Yüz.ünü buruşturdu: 

Kocamagan göni;l 

G enç müddeiumumi tabiri a nlnma 

mıştı galiba . Sordu: 
- Ne çıkanrlar ;ı. 
- Maraza anlama7.sın ) . 

- Peki, peki devam et. 
- Dur acele etme, arkamızdan ath 

kovalı) or) . 
- l Iayır amma sen anlat bitsin. 
- ıcNamussuz herif, diinyay i do • 

landınnışsın, sıra bana geldi » demiş ise •• 
Hakim sordu : 
- Sen dükkanın içinde miydin?. 
- Yok dışında. 

- Peki nasıl işittin ~. 

- Ned en işitmiyeyim} 

- Bu yasta insanın kulağı pek işit 

)etidir.» İnsanlar arasında fertler, sınıflar, millet • 

OSW ALD SPENGLER ler, devletler raaıntla mücadeleler vardır. 
Al Yalnız miicatlelenin tekilleri deiifir ve ti-

' ' man liloaola cari, içtimai, siyasi veya askeri olur. Mü-

. . e er 
ıçınde biri batkalarma örnek olursa bat • 1 
kalan da onun sibi harekete kotarlar. Ve 
bu aa:rede insanlık temelli sulhten iatifade 
eder. 

- Haydi öyle olsun. mez de. 
- Öyle olsun olmaz. Yemin ederim, O, iyice kızmıştı : 

de. - Ben işitiyorum . Sen işit mi) orsun. 

Baımı salladı : Bale benden ihtiyarsın. 
~, 01.ap au8.ünıü temelleftirmenin mim• cade~, kudret, kaaaaç veya hak kazan • 
~~ 0lınadığına, ancak dünya tarihi mak için vukubulur. Bütün vasllalar kul • 
\...· ı...,. ce"ap verebilirler. Tarih bilmek, lanılır da maksadı temin edilmezse İnsan 
~ el-.. 0.ldwdarı ve oliıcak.luı -ı"bi tanı- 1 d 'h S-""lleldir •. ar a nı ayet silaha sarılırlar. 

~' 1.. · Buıiin yalnız beyaz imanlar sulbten 
'~ ~ ~udw:· H.rp, 'bir ......... bahsediyorlar. Beyazlardan a.ı.a çok ohm 
~ 1ae, .. ==hnn diledilderini renklikir bayle bir feYden bahaetmiJor • 

aerçeislettirme:ıı:- lfa:rT_... • lar. JDN11larni ıulbc:a olmalan !tir terMcli 

. . ~-· .. -·---~,----· ---
Yeni Neşriyat: 

Radyo PMinma - 7 nci nüahası 
Tibkiyede alman bütün ATIUpa iataayon
lannın proaramJarile , ...... .._ RMJıe o
~uculara pveiye edilis.. 

- Ne de bir ıey beğenmez. adam • 

ıın yahu. 

Hakimler gülüştüler. 

- Söyle bakayım. 
- Al. Yemin ederim. 
- Şimdi anlat ne oldu). 

._ Ben bitifik dükkanda oturu)'or idi
Mm balurupm bir maraza çakamliar. 

Hakim güldü : 
- Sen genç misin? . 

- Ne laf edersin?. Daha 1 8 yaşın • 
da kız alacağım. 

Bütün salondakiler güldü. O, om~ 
2unu ııilkerek i1ive etti: 

- Ben alayım da, siz görün. 
Mamn FAiK 
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• • • • 
enız ıncısı 

> Yazan : Kadircan Kallı~ 24/2/9:36 

İnci, gemicilere söz anlatamıya -
cağını, zaten orada sözü geçen a -
damın da Hasan ağa olduğunu he • 
men anlamıştı. Bunun için onun ya
nına daha çok yaklaımı§tı. Haaan 
ağa da genç kızı elinden tutınu§tu. 

Bu sırada kendi kendine §Öyle 

dü§ündü: 
- Doğrusu böyle güzel bir kız ıa· 

raydan çok benim devletluya la -
yıktır. Tatlılıkla oraya kadar götü
rüp te bir göstersem, eminim ki bir 

daha bırakmaz. 
Genç kıza döndü: 
- Ben vezir Mustafa Patanın 

haremağasıyım. Seni onun gemisi· 
ne götüreceğim. Batından geçenleri 
de anlatırım. Senin dilediğini he -
men yapar. Yalnız orada da böyle 
telaş filan etmemeli. Uslu durmalı. 
Benim dediklerimden çıkar da bir 
gürültü çıkarırsan onu kızdırının. 
Bilesin ki bütün donanma ve as -
ker, bütün Anadolu ve Rumeli §İm
di onun emrindedir. Seni dilerse kuş 
kanadına bindirir de bahana gön • 
derir. 

Hasan ağa hiç niıanlıdan bahset
miyordu. Halbuki inci bahası kadar 
nişanlısını da merak ediyordu. A • 
caba ne olmuştu? Sağ mı idi? Şimdi 
nerede idi? Bütün bunları Durmuş 
reisten haber alacaktı. 

Kendisini tutamadı: 
- Dumıuı reis nerede? Burada 

değil mi? 
Diye sordu. 
- Bilmiyorum kızım. Bunların 

hepsini Lala Mustafa Pap bilir. 
Durmuş reisi de hemen buraya ge • 
tirtir. Daha ne istiyorsun? 

Öyle ya, daha ne iıtiyehilirdi 7 
Hasan ağa doğru söylüyordu. 

Güzeller Güzeli 
Bir Kız 
Esirler çıkarılmıılardı. Hasan a· 

ğa İncinin elinden tuttu: 
- Haydi, benimle gel... Göre • 

ceksin ki seni onlarla beraber gön· 
dermiyeceğim. 

Geminin güvertesine çıktılar. 
Hasan ağa gardiyanbaııya Muh

sin ağanın kalyonunu uzaktan gös -
terdi. Esirleri almış olan iki kırlan
gıç oraya doğru uzaklaıırken o da 
İnci ile birlikte Lala Mustafa Paşa
nın gemisinin sandalına bindi. Şo -
luk Mehmedin gemiıinden ayrıldı
lar. 

inci, geminin alt katından çıkar
ken yüzünü büsbütün ÖrlmÜf bulu
nuyordu. Bunun için onun güzeller 
güzeli bir kız olduğunu herkes gö
remedi. Lakin güzel bir vücudu ol -
duğu yürüyüşünden belli oluyordu. 
Gardiyanlar onun türkçe konuştu -
ğunu duymutlar ve Türk olduğunu, 
adının da inci olduğunu Hasan ağa 
ile konuşurken duymuılardı. Gü • 
vertede arkada§larana fısıldamıt ol
malılar ki leventler arasında yava§ 
sesle fÖyle konuıulduğu duyuluyor
du: 

- Niıanhıı Durmuı reisin ge • 
misinde levent imiı. 

- Talihi varmı~ ta bizim elimize 
geçmiş! .. 

- Yoksa bir daha niıanlunnı ve
ya babasını değil ya, her hangi bir 
Türkün kavuğunu bile görmezdi. 

- Pek güzel olduğunu duydum. 
Lala Mustafa Pa,anın hoıuna gi • 
elerse? .. 

Jnci"lin kalbi heyecanla çarpıyor
du. 

Art ~ kendisini kurtulmuı bili -

yordu. Hatta ortalığı o kadar toz 
penbe görüyordu ki Durmuı reisin 
gemisinin limanda olduğunu sanı
yor, onu ıimdiye kadar hiç görme
diği halde hemen tanıyacakmış gi
bi etrafa bakınıyordu. 

Halbuki limanı bkhm tıklım dol-
duran bu üç yüze yakın geminin 
içinde onu tanısa hile hemen bul -
mı ya imkan var mıydı? 

Yalçın ve yüksek Rodos kalesinin 
önünü baştan bata dalsız ve yap -
rakaız bir orman haline getiren yüz
lerce gemi direğini hayretle ~eyre -

diyordu. 

* -21-

Bir gece savaşı ... 
Rodosun lodos tarafında cenup

tan timale doğru gittikçe darala -
rak uzanan Kepre adası bulunmak
tadır. Bunun §İmal tarafında ise kü
çük Saria ada&ı vardır. Ve hu iki a
da daracık bir boğaz ile ayrılmak
tadır. 

Dum Dum Memi reis minimini 
Stakida adalarını geçtikten sonra 
ufukta ve ince bir ıia halinde Kep
re ile Saira adalarını görmüttü. Ve
nedik gemisi de ufukta ve boğaza 
doğru bütün hızile uzaklaşıyordu. 

•• Dün u 
(BGf taralı 1 İnci yüde) 

f enerbahçenin büyük galibiyetiyle 
biten bu oyunda Galatasaray takımı 
oyuncuları teker teker bozuk bir oyun 
oynadılar. Kaleci Avni de Galatasaray 
kalesinde gösterdiği muvaffakiyetleri 
unutturacak kadar kötü bir oyunla 
klübünün 6 gol yemesinde en büyük 
amil oldu. 

Galatasaray maçı için çok hazırlan
mış, nefesini tamamiyle yerine getir· 
miş olan F enerbahçe birinci devrenin 
ilk on dördüncü dakikasında iki gol 
yaptı ve bu sayılar hiç şüphe yok ki, 
oyunun, geri kalan müddeti zarfında 
takımının fazla gayrete gelmesine yar
dım etti. Her ayağına aldığı pası bütün 

Spor faaliyeti 

müdafaa hattını peşine takarak sürük- .. .. . . ~ 
leyip götüren Danyal adeti olduğu ü- Dunku ko1uya ı1tırak edenler 

zere Diribling yapmak kaygusuna düş- oirdenbire Gala~asaray m~dafaa ı Oyun 1 - 1 berabere nihayete J 
meseydi F enerbahçe müdafaası ilk beş hattında patlayan bır Fener hucu mu Beylerbeyi • Sümerspor 
dakika içinde içine düştüğü müşkül n:tic:Si 1~ inci dakikada Şabanv dör- ikinci lik maçlarından olan Befl 
vaziyetten kurtulamaz, ilk sayılarını duncu golu yaptı. Bu sayıya ragmen beyi - Sümerspor takımları arasııı. 
yerdi. 1 oy~n şeklini değiştirmemişti, sanki yapılan maçta Beylerbeyi çok h~ 

Teker teker değil, hep beraber oy- galıp taraf Galatasaray takımıymış gibi bir oyundan sonra 5 _ () galip geld•· 
namak sırrını anlamış olan F enerbahçe 1°~~n hemen hem.~n .. hep F encrbahç~ Altınordu - Doğanspor 
takımı, karşısında ferdi oynayan. hem, mudafaa hatları onunde cereyan edı- Şeref stadyomunda yapılan ikİt 
de her defasında mütemadiyen .,ksa- ~yordu. lik maçlarından Altınordu • OoğB 
yan oyunculardan bunalın~ olan Ga- : ~er akı~dan e.lde edile~, her !ırsa- spor maçının ilk devresi Doğansporv 
latasarayı mükemmel bir vaziyette ya·' tın bır sayı ıle netıcelenmesıne ragmen 1 - O galibiyetiyle bitmiştir. 
kaladı ! müdafaayı b<>§ bırakan Lutfi sayı yap- lk" . d d Al d 2 l) ·· k h.. . ı ıncı evre e tınor u go 

Birinci devrede 3 ikinci devrede ele ma kargusuyla ucum hattına geçtı. ak ') 1 k • • b . .. par oyunu - • azanmıştır. 
3 sayı yaparak şampiyona için yaptı- u daha zıyade mudafaada kalmak ve 
ğı birinci devrenin son oyununu () _ 11 fazla gol yemenin mes'uliyetini yük- Feneryılmaz - Ortaköy 
gibi parlak bir netice ile kapamıs oldu. lenmek korkusundan doğan bir hare- ikinci lik maçlarının bu oyunu ç 

Oyun Nasıl Başladı? ' ketti. sert olmuştur. İlk devreyi 1-0 Ortni'c 
Oyun Galatasaraym hücumuyla 1 Başlı başına bir müdafaa olduğu 1 galip bitirm~tir. ikinci devrede 

başladı. Üstüste yapılan hücumlar Fe- günl~ri ha~li çok .olan Avni, dün. bir 1 oyun çok sert devam ettiğinden 
E _ nerbahçe kalesine kadar indi. SükCı- k.alecı~en .zı.yade hır gol ye~e ~-akme- kem oyunu yarı bıraktırmıştır. 

netle bu hücumlardan kurtulan Fener- 51 vazıfesını yapmış, heyula gıhı kale- 1 Dü" kü. K 1 

Memi reis kılıcının sapını ve dit
lerini sıkarak homurdandı: 

- Korkarım ki kurtulacak ... 
ğer boğazdan çıktığımız zaman göz- h l · · · d"k n OfU ar bahçe Fikretin ortaladığı topu yaka- ye er ge en topu ıçerı gır ı ten sonra 1 b l K K . . oıı 
den kaybolmamı§ olursa ıaşacağım. 1 d k v ·b· d stan u ros antrı şampı)' , layan Şabanın hafif bir vuruşuvla ilk ışarı çı armaga memurmuş gt ı 0 - •• •• •. •. b k .. \: 
O zamana kadar günef te batacak. · laşıp durdu. sının uçuncu musa a ası dun 

sayıyı yaptı. f d · k · d b ·· ·· k b · keJDlf 
Yanındaki bir kaç levent te kız • Galatasaray müdafaasının ovnadı- Galatasarayın hücumuyla geçen bit e e~. ı .. oşu yerın e .uyu ır .. 

gın idiler. Şöyle konuştular: .., . k k I :.d f anda yine kaleye akmak yolunu bulan lık onunde muvaffakıyetle yapıld·· .ı 
gı yerm ço aygan o ması, mu a a- 1 H .. b" d h b··..Ai11"'' 

B d ·· l f hah 95 · · d kik d N · · er gun ır parça a a UJ - ; - en e oy e sanırım. ayı bozuyordu. Topu rastgele kovala- ! ener çe ..... ıncı a a a acının ı J 
- Halbuki ne güzel gemi idi. yan F enerbahçe hücum hattı bu bo- hafif bir şütüyle beşinci, 40 mcı daki- bir alaka neticesi gittikçe daha .. fdeP 
- Henüz kızaktan inmi§ti. zukluktan istifade dere~ 14 üncü da- ı kada Ali ~izanın yerden bir şütüyle I rağbe.t g~r~n ~ır k~.ş~~an .. ö~üınt.t~ece' 
- Ben olsam sonuna kadar kova- kikada Şaban vasıtasiyle ikinci golü 6 ıncı golu yaptı.. ! mevsım ıçm bıze buyuk umıtler " ·r· 

lardım. Gece rüzgar kesilirdi ve o yaptı. 1 ikinci devrede hakim oynadığı hal- bir tekamül derecesi göstermekte<!• I 
zaman kürekçileri biraz zorlayınca Üstüste gol yiyen Galatasaray ken-, de garip bir o>:°nla ;3 gol yiyen Galat~- Veli efendi koşu pistine 3000 t11 ~ 
her halde yeti§irdik. dini toparlamak istediyse de müdafaa saraya mukabıl F enerbahçe daha ha- relik yarış için 62 atletin toplaıt111 

f 

- Bunu yapamayız. Lala Mus _ ve muavin hatlarının tasavvurun fev- kim oynasaydı bu sayıların adedi sayıl- atletizm tarihimize (?imdiye kadar ~ıı r 
tafa Pa§B. Rodosta bizi bekliyor. Geç kinde bozuk oynamaları bütün bu gay- mayacak kadar çok olabilirdi. 1 dedilmemiş bir rekor olarak yazı)flct' 
bile kaldık. retleri adeta bir çabalama halinden . Galatuaray takımı: Avni; Lutfü, tır. 

(ATkası var) ileri götüremedi. Osman, Kadri, Nihad, Suavi, Necdet, Koşu sahasının feci bir şekilclt f r-----------------. Sağ açıktan her fırsatta kaçan Nec- Salim, Gündüz Kılıç, Fazıl, Danyal. murlu olmasına, bazı taraflarınıfl ~ 

Bir Doktorun 
Gü lük 
Notlarından 

Pazartesi 

(") 

Balıkgağı veremli/ere 
Faydalı mıdır? 
Balıkynğı en kuvvetli bir vitaminli 
kabul ettiğimiz bir madde olduğu için 
bunun hastalar üzerine (dinamik) hu· 

det kale çizgisi içinde düşürüldüğün- Fenerbahçe: Necdet, Yaşar, Fazıl, halinde suyla dolu bulunmasmıı ~~' 
den penaltı oldu. Cevad, Esad, Mehmet Reşat, Niyazi, men, atletler yarışın başından sol'I e' 

29 uncu dakikada Necdet Galata· Şaban, Ali Riza, Naci, Fikret. kadar biribirleriyle mücadele etıı1 
sarayın ilk ve son golünü yaptı. Ömer Besim ten bir an geri kalmadılar. J 

Ve 2 - 1 vaziyetinden sonra Galata- lstanbulspor - Gün~ Ümit ve tahminin hilUfındıı çil' 
saray bir kaç fırsat daha kaçırdı. Bir Taksim stadyomunda yapılan bi- kalabalık bir kadro ile yapılan b0 .. t'l.v~ 
aralık_ kend~ni toplayacağını ü~~d :-ui- ı rinci lik maçlarından ls~n~~lspor .C~- ı sabaka mukavemet koş~ların~n ~ıı~,ıt' 
ren bır vazıyet aldıysa da bu ıımıtler 1 neş takımları arasındakı musabaka u- zevkini verdi, atletler şıddetlı bır~ ef 
tahakkuk edemedi. midin fevkinde heyecanlı oldu. ı cadeleden sonra teker teker hakik• ) 

Oyunun 44 üncü dakikasında Ali ilk devrede hemen hemen müsavi ' lerini aldılar. e' 
ausi bir tesiri olduğuna şüphe yoktur. ' Riza kafa ile Fenerin :-J üncü golünü bir oyun gösteren takımlar sonradan o- Halkevinden orta mesafelerİfl <' 
Kemik veremlilerinde, romatizmalılar- h · · bo k k d yaptı. yunun a engını zaca a ar sert oy- eyi koşucusu Mehmet muntazııP1 

.., ~ 
da, ve kan zafiyeti geçirenler.e de ver- Jk• • D dıl 1·tı'' ıncı evre namagv a başla ar . b" ·d· 1 b ·· baı' ,_;ı diğimiz bu ilacı veremlilc:rde de mut- mevzun ır gı ış e u musa ı.J ır 
1 k . b d"l . . k" k ikinci devre Galatasarayın düzgün ilk devrenin sonlarında Güneı:ı sol memlekette en ey"ı adamı oldu;;,ıfl • ır' a surette tccni e e ı mı~tır ı ço " r;- ~ 
fayda veriyor, besliyor, kilolar alma- ve hakim oyunuyla başladı. içi ilk golünü yaptı. defa daha ispat ederek 62 atlet ıır"~ııı' 
ama yardım ediyor. Ve vücuda fazla Müdafaa nisbeten düzgün kurta- ikinci devrede lstanbulspor daha da birinciliği, Galatasaraydan lb_rıı 

rışlar yapıyor, hücum hattı Danyal ve hakim oynamağa başladı. 30 uncu da- pek küçük bir farkla ikinci geld1
• iiıl' kan yapıyor. 

Balıkyağı kullanmakta biraz güçlük 
çekenler bunu (bira) hülasası (ekstre 
malt dejerin fosfate) ile almakta ko· 
}aylık görüyorlar. Maamafih hiç bir 
ilaç ve alkol ilave etmeksizin balıkya
ğına pekala alışılabilir. Günde 3-4 çor
ba kaşığı ve yemeklerden sonra biraz 
portakal veya mandalina ile almak 
daha kolay olur. Ve bir kış rnevsi • 
minde asgari 5-8 kilo balıkyağı kul -
!anmak lazımdır. 
Balıkyağları arasında nisbeten koku -
suz olan (Hogg) yağlan vardır. Ciğe
rinden şüphe eden, zayıf ve kan • 
sızlara bilhassa, spor meraklısı gençle
re balıkynğını tavsiye ederim. 

( * ) Bu notları kesip saklayınız, ya
hut bir albüme yapııtarıp kolleksiyon 
yapınız. Sıkıntı zamanınızda bu notlu 
bir doktor gibi imdadınıza yetiıebilir. 

-ı.--------------------: 

Necdet taraflarından Fenerbahçe k•I~ kikada beraberlik sayısını yapan Is- ikinci müsabaka 5000 111etre ) 
sini sarsıp duruyordu. tanbulspor iki büyük fırsat kaçırdı. rinden yapıldı. Buna lstanbulun bı.Jtjet' 

Maçı heyecanla ıcıhip eden •eyircilu, 

•. ıl 

üzerinde şöhret ka7anmış bütll0 

leı·i iştirak ettiler. b· ,.e 
Riza Maksud, Remzi, Rece dtı~~ 

Ankaradan gelen Galibin buh.ıclrı f' 11~ 
kıt ıt I' 

hu müsabaka baştan sonun.a ~tı~.ı 
rinciliği muhafaza eden Rıza . 
dun galibiyetiyle nihayetlend~· l 0 ~·· 

5000 metrenin en eyi atletı .~ ~iıptl' 
za Maksud sahanın bütün nnıŞ 0 '"'~ 
na ragv men, çok ahenktar bir koŞ •-ii~ı.l ·de,.. 
tı. 10,000 rekortmeni Remzı td•· ., 
bir farkla ikinciliği Artinden 

8 lııl' b' 
Büyük küçük bütün koşucıı lsti.l~ 

k"" .. bakıl ~ 
araya toplayan dün u musa h tlf'' ~ 
bul Jcros şampiyonasının en lk~ de 

d b. · be 1 
yılır koşuların an arı ve 
güzeli olmuştur. 
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Yazan: Gerhnrt Ellert -102-

Küçük bir vücut 
kayarak, dalgalar 

P4 21936 Çeviren: Arif Cemil 

karların Üzerinden 
Lütfen ayağınızı 

buyurur musunuz? 
( Baı tarafı 1 inci yüzde) l ve Niğdede parlak bir surette kut· 

Recep Peker Ankara Halkevinin faali • lulandığı bildirilmektedir. 
yetinden bahsettikten sonra nutkuna de • Yeni Halkevleri 

arasında kayboldu 
1293 Rus harbi sırasında lstanbul

da «Mevkebi hümayun» namilc İs
tanbul halkından bir ordu teşkil edil-

vamla Halkevinde beı yeni kadın olmak N h" 23 (H ~) H lk • .. .. evıe ır, usuın - a evı 
Üzere 55 yurttaşın yazılmı§ oldugunu soy- b . b .. b d b .. ..k .. J 

- «Kar~gahı. ~~~uz, ~astaları 1.. ~u vücut k~rtarıldığı ve karların di. Rütbe sahipleri ve ileri gelenler za· 
lrabalara yukleyınız; olmek uzere o- uzerıne yatırıldıgı zaman onun Suomi bit yapılmıştı. Asker yazılanlar bu za-

lcmiş ve bu azlığa işaret etmiştir. şu esı ugun ura a uyu toren e 
Recep Peker nutkuna devam ederek: açılmııtır. Halk sevinç içinde>dir. 

-nlan bırakınız. Geri dönüyoruz.» kızı Vard olduğu anlaşıldı. bitlerin kumandası altında tüfek ta-
Memleketimiz, bizi anlamayanların de· Yeni Halkevleri 

diği gibi, tabii menbaları kuvvetli, orman· Ankara, 23 - Bugün yeni açılan 

Attila bu emrini yavaş yavaş söy- Hünlerden birisi: limleri yapıyorlardı. Ali pcwanın oğlu 
~i. hazır bulunanlara birer birer bak- - Kazayı derhal krala haber ve • R~id Bey de mülazım olmuştu. Bir 

)arı bol, madenleri kıymetli fakat değerli Halk evlerinin adlan şunlardır: 
insanlardan mahrum bir yurt değildir. Acıpayam, Akhisar, Arton, Ayancı~, 

h ve ondan sonra çadırın kapı perde- relim 1 dedi. sabah At meydanında bölüğüne talim 
lcrini tekrar kapadı. Bir diğeri: yaptırıyordu. Verdiği «İleri, marş!» 

Dönüı - «Hayır, diye bağırdı.» Söyler - kumandası üzerine bölük adım atmağa 
Alp dağlanm aşmak ıçm yaptİan sek kral kızar, bizim dikkatli davran- başladığı sırada neferlerden biri adı· 

l'Ürüyüş hareketi o kadar yavaş, o ka· dıgw ımızı zanneder? 1 b 

Muallimlerimiz, memurlarımız, doktor· Babaeski, Bandırma, Birecik, Bulvadiı, 

lanmız, mühendislerimiz, avukatlarımız. Bor, Çapakçur, Çarşanba, Develi, Dev • 
bunların hepsi, bu yurc:Jun mü~erek feda- rek, Elbüstan, Ereğli - Karadeniz • Feıh • 
karlığı neticesinde okutulup yeti tirilmiş ye, Gebze, Gelibolu, Gerze, Gönen, Har
vatan çocuklarıdır. put, lskilip. Kilis, Kırşehir. Lüleburgaz, 

.L mını yan ış atmıştı. Reşit bey unu 
~ ihtiyatlı oldu ki ordu sabırsızlan- Suomi kızı kendine gelinciye ka • ed' görünce; ellerini uğu;Şturarak, d ı 
ll'ıağa başladı: hatta Hünlerden ve A- dar bekledikten sonra haber verelim.>> ki: «Nefer efendi hazretleri! Lütfen a-

Recep Peker nutkunda, milli ekonomi Nevşehir, Niksar. Salihli, Siverek, Turgut
anlayışının kökleşmesi lazım geldiğini söv- lu, Yalvaç, Safranbolu, Zile. 

lanlardan mürekkep bir hey•et kralın ilk önce konuı::an ihtiyar Hu··n, 
ledi ve: ııEn büyük tılısımlı kuvvet milli Resim sergisi 

T yağınızı tebdil buyurur musunuz?» nnma kadar gitmeğc cesaret ederek kadının üzerine doğru eğildi; 
birlikte, beraberlikte vo bunun yapacağı Ankara 23 (AA.) - Bugün Hatkev• 
milli bütünlüktedir.» dedi. lerinin açılış töre~i münasebetiyle Halke • 

l'Ürüy~ün daha çabuk yapılmasını - «Ü, artık kendine gelemiyecek-
. . .. 

Parti Genel Sekreteri nutkunu şu söz - vinde bir resim sergisi açılmıştır. 

ondan dı"ledı·. tir» dedi. Girit Kaça Sabbr? )erle bitirmiştir: Halkevine bağlı genç snn'atkiirların ha-

Fakat, kral karanndan şaşmadı. 
~antua bataklıklarında arız olan afet, 
l'avaş yavaş kayboluyordu; fakat :has

talıktan eyi olanların kuvvetleri çok 
düşüktü, onları sakınmak lazım geli
l'ordu. 

K · d F s ı Ah- uı ı b. ı·k h · · h ·· b. zırlamış oldukları bu ser"i bugünkü tö ~ Büyü eçecı za e uat paşa u tan usa ır ı cep esının er gun ıraz .. 

d 1 · l b" l"k p · bul d w daha kuvvetlendirelim. Size son söz ola - rende hazır bulunmuı olan herkesin yakin Suomi kızı bu aralık -ka•ındakı· ıs- ü azız e ır ı te arnıtc un ugu sı· 
aıı o N hd led" rak salonumuzu süsliyen levhalardan bü - alaka ve takdirini toplamıştır. 

lak deri elbise ile kar üzerinde yatı • rada üçüncü apolyonun İ a ey ı· Balıkesirde d yük bir inkılap sözünü tekrarlıyacağım. 
yor ve, aklı ba\'ında olduğu halde göz- ği lejiyon onör nif8.Dmı pad.i~ın göğ Bu yolda parolamız şudur: ccOağılan çö • 

lerini kapalı tutuyordu. Vard, kendi - süne takmak üzere yemek salonuna ker, daima bir. daima toplu» (şiddetli al

sinin bir an evvel oradan kaldırılarak gitmi~ti. Bu işde epey gecikmesi üze.. kıılar). 

Balıkesir, 2 3 (A. A.) -~alke"·leriniıa 
yıldönümü bugün Halkevinde büyük tö • 
renle kutlulandı. 

Şayet ordu derhal vatandaki 
•teplere geri dönmÜf olsaydı, askerle
tin bu kadar sakınılmasına hacet kal
trı~ı. Halbuki Alp dağlarını a~mağa 
'1ıtkın olmayan askerler çok yorulu
l'orlardı. 

kuru bir arabanın içine yatırılmasını rinc imparator: «işi uzattınız, zatı şa. Bundan sonra Nafi Atuf Kansu tara • 

da rica etmiyordu. Kendisini kurta - haneyi rahatsız ediyorsunuz>) dedi. fından da verilen nutukta Halkevlerinin Hayır Berfin 
ıanlara teşekkür etmeği bile habnn - Fuat paşa derhal şu cevabı verdi: ((E- faaliyeti sayılmıştır. 
dan geçirmiyordu. Suomi kızını yal- vet efendim biraz uzattım. Lakin iki Dün Türkiyenin her tarafında O/impİgaf /arına 
nız bir düıŞünce kaplamıştı. hükümdarı zişan arasındaki rabıtai Halkevlerinin kurulutunun be§İnci G f 

Atlıların lrumandanlan, bir gün 
~dında katedilmesini hesap ve tayin 
ettikleri mesafeden bahsettikçe One
gC8: 

- «Demek ki büyü bugün tesirini müsafatı o derece tahkim ettim ki fi- yıldönümü kutlulandı. Ve yeniden İfmiyeceğiz. 
gösterecek!» mabad çözülmesi mümkün olamaz.» bir çok evler daha açıldı. lıtanbul (Baı tarafı 1 inci yüzde) 

Kadın yerden kaldırılıp bir araba • Yine Napolyon o sırada hal ve tes· Halkevi de dün gündüz ve gece bu Hangi atletimizi ele alırsak alalım 
ya yatınldıktan sonra dahi, arabanın viyesiyle uğraşılan Girid meselesinden dönümü büyük bir tezahüratla kut- onun derecesi dünya rekorlara ile mu· 
sarsıntısından dolayı şiddetli ağrılar bahseylediği ve Ciridi terketmenin bel- ]uladı. Tören dün u.at 15 te An • kayese edilince yapılacak iş yalnız şa-- «Acelemiz yok. Fakat çok vakit 

kayhetmeğe de gelmez. Şayet çabuk 
0lrnazaak Alp dağlarında kışla karşı· 
latını, oluruz.» diyordu. 

duyduğu halde gene hiç sesini çıkar- kı· devlet menfaatı"ne muvafık du .. şece- K- "b" R k 1 kt karada Parti Umumi atı ı ecep şıp ama ır. 
madı. Yanında bekliyen Sarmatlı kız, -ıni söylediği esnada «Giridi kaça ve- Pekerin verdig-i bir aöylevle arıldı. l~te rakkamların belagatini taşıyan 

DÜNYA REKORU 

onun uykuya daldığını zannetti. g . . :r 
Fak t S · :k rd 1 rirsiniz? » sual mı sordu. Fuat paşa 0 İstanbul Halkevinde toplananlar bir liste: 

"la ~.o~ıd .. ı~ ~!'1muyo u; ytıa_ - suale de dü~ünmeden •u cevabı verdi: p k tku d Attila da: nız. 0 ecegını Ufunuyor ve yap gı _ rr • Recep e erin nu n an ıonra ya-
- «Tabii kı- kadar dagwlan ~~mıA b'" ·· ·· k d k ti" Id w «Aldıgımız fıyatah>. rım saat kadar Ankara programını 

T- -rr '" ~y~n.~n ne . a. ar uvve ı o ugunu EHMET ZEKi 
Ve çoktan Tuna sahiline inm!s olaca- gozonune getırıyordu. Her ~ey onun _ --· ·----~ ___ radyo ile takip ettiler. 
it~.)) diyordu. • dü~ndüğü gibi vakti zamanında o- Bundan sonra İatiklal marıile la:. 

Yeniden Baı Gö.tae11 Ha.talık Jup bitiyordu. Kadın, o kadar derin Ol( UYUCU tanbul Halkevinin hususi programı-
Attilanın bu iddiası pek o kııdar dü~üncelere dalmıştı ki şiddetli ag· MEKTUPLAP.I na geçildi. Halkevi baıkanı Agah 

doğru çıkmadı. O sene lo\S çabuk gel- rı1arını bile duymuyordu. Sırrı Levend tarafından Halkevle -
di.'. Dağlar su:ıldıktan ve Llkus sahille- Acaba bal nerede idi? Kadın, kış b ı·k · · · h .,. 

1 
• rinin ir sene ı mesaııının mu -

rıne varıldıktan sonra azar az.ar kar aün-i arabadan içeriye biraz nüfuz e- 1 kaA n Edı0lmiyen Kıbrıs G~en en ikt 0 -r • -r- taıar bir krokisi çizild
0 

en sonra 
l'aiınağa, atların nalları yumuşayan derken gözlerini açarak bunu sordu. Tanusta Şehit Ali mahallesinde 158 in- Halkevlerinin ulatacağı gaye an • 
topraklara batmağa başladı. Araba te- Kendisine: ci sokakta No. 11 de oturan Kıbrıs göç- )atıldı. Sevim Levend (Halkevleri) 
kcrlekleri yarıya kadar bataklara ve - «Ordunun ~nda, Oneges ve menlerinden Salih oğlu Cemal yazıyor: dl b. . . k .J O k t 
kal k ld d"- k danlarl be be 8. K b .. 1 . d . 192 A a ı uzun ır ııır o 1lau. r eı ra r ara saplanıp a ı. ıger uman a ra r» ceva • _ ız ı rıs goçmen erın enız. "" 
L· Alp dağlarını aşarken kaybolur gi- hını verdiler .. «Kralı kazadan haber • te ana vatana 92 aile olarak göç ettik. içi- tarafından güzel parçalar çalındı. 
~ IÖrüncn sari hastalık bu sefer ha,~ dar edelim mi~» <liye sordular. mizden kala kala 60 aile kaldı. Ve saat (17) de törene nihayet ve -
~ bir tckiJde tekrar haf gösterdi. Has- Küçült Güottcin Hala iskan muamelemize b~lanmadı. rildi. 
tıUar, eakiai gibi baygın bir hale gele- Varcl dedi ki: 934 te mülkiye müfettifi Hacı Adil ta • Gece de (Ah fU kadmlar) (Geç 
tcJt ölınüyorlar, hilalci. büyük sancı- - ((Hayır, \'İmdilik IBzım değil. rafından bazı teşebbüsler yapıldıysa da an· kalan adam) adlı iki monoloğ ile 
lq, malar • · de f 1 · · k im cak 8 aileye birer ev, 15 aileye de yarım l Ş h • ÇUpın ıçın ne es erını ter- Daha va ti ge edİ.l) konser verilmiftir. Beyoğ u, e .. 
~...:ı· istihkak tarla verildi. Geriye kalan 3 7 aile 
l "Qıyorlardı.- Rutubet ta ciğerlerine Ortalık kararırken kadın kralın ne- · n_ı_ L" b k d f remini, Cagw alog~lu Halkevlerinde de 1t"<lar iskan edilmedi. lç Oil.&an ~ ir aç e a 

ifliyordu. rede olduğunu bir kere daha eordu. bu hususta emirler verdiği halde bir neti- yıldönümü cotkun tezahüratla kut· 
Hastalığın bu suretle tekrar mey- Kendisine, \'İmdi tepesine çıkılan ce çıkmadı. Halbuki Tarsusta 500 aileye lulanmıtllr. Ayrıca Atatürke, İsmet 

~CQıa çıkması yürüyüşü büsbütün ba- dağ üzerinde çadınnın kurulmasını yetecek kadar metruk ev ve tarla vardır. İnönüne, Kamutay Baıkanlığına, 
ı ~tirdi. Ordu Likus'a vasıl olduğu emrettiği, ondan sonra yoluna devam Şimdi dört gözle yeni bir müfettişin gel - Parti Genel Sekreterliğine tazim 
~an tenrini sani ayına çoktan giril- ettiği, fakat biraz sonra şüphesiz ora· mesini bekliyoruz. Belki bu sayedtı peri-
tr:ıi~j 1 1 canlıktan kurtulmuş oluruz. telgrafları da gönderilmiftir. 

· ya geri ge eceği söy endi. " 
~ Kralla beraber Oneges ve Ellak Somatli kadın ona doğru eğiterek: V iliıyetlerde 
b~'1 sahile geçtiler; Alan atlılannın - «Kralı çağırayım mı?» diye sor· BA~LARATEKSAYT Gece aldığımız telgraflarda 
'1Yiik bir kısmı da köprüyü geçti. du. 

Ş1 Halkevleri yıldönümünün Ayvalık 
.~~i~~.~~~ba~~~ V~el~~~~i~: ~============================== ~ rdu. Koprunun öbur başında hu- - <tÇağırına)> dedi. «Kral AttiJa 

;\Ut hir kavis .. olduğundan ihtiyatlı ha- hiç bir kimse tarafından çağınlmadan 
\o~ etmek lizımdı. Son arabadan ev- kendi kendine gelecek!» 
~el Yürüyen üçüncü arabayı çeken at- Sen b ·· ·· ·· tın} .Kralı 
brdan birinin nasıl olup ta ürktüğü ve ,_ -din« JL-~=~-.~~-!_a_J'._ ti" b" 
it d . •v. ılamad A a.en c ce oc:oa;ca.. &aaaı" a.uvve ı ır 

l a ım geriledigı anlat ı. ra- b"" .. .. .,. On bana da .. l ? "' l .. . L_ dı ,_.. .. uyu mu yaptınr u soy e 
l'o uzennden yana ıu1y •. 11Lopru- Sen .. Jec_L_: 'L- ~!'-- •• • - • b"l ll\in 

1 
o e&aın, -.uçua. guveranım, ı -

1 Parm&klıklanna dayandı ve on an d•w• b .... d · 1 beraber -lüne 
llttdı ıgın uyu e senın e o , 

· yazık olur. Söyle, onu bana! Anlat!» 
Saomİ Kı:ıı V:arcl yavaşça fısıldadı: 

lı" Atlardan birisi, ayakları tahta ara- _ «Bir atq yakl» dedi. 

~~a aıkıfbğı için köprünün üzerine ta· Suomi Kızı Ölüyor mu? 
\o u kaldı, dijeri ise nehrin içine yu-
6rlandı. Asıl araba köprü bafındaki Sarmatlı buna riayet etti Araba 
~rn ağaona dayandı, 0 da 0 vaziyette nm tekerleği etrafındaki karlan sü • 
1 ldı. Arabanın deri tavanı yırtıldı. pürdü, kuru odun getirdi ve başını 
5Ctiden dıpnya fırlayan çıkınların, eğerek ateş yaktı. Saçları yandığı 
a~iilcrin ve sandıklann arasında kü- için birdenbire başını kaldırdı; ~p .. 
~ult, CSrner bir vücudun da karların ü- helenerek Vardın bulunduğu yere 
~Ctindcn kayarak dalgalar arasında doğru baktı ;onun yaptığı_ büyü yü • 
6:Ybolduğu görüldü. zünden saçlarının tutuş~ug~u- zan • • 

Bu VÜcudun kurtanlmasına imkan netti. Ondan sonra atqm üstüne bır 
!<>k gibiydi; fakat buna rağmen onu kaz.an koydu. Buna benzer yüzlen:e 
~~un içinden çıkarmak kabil o1du. kazanın içinden etrafa ak~ yeme· 
~nltü o vücut yüz adun kadar ötede ğinin kokusu yayılıyordu. 

\'lllıklara takıldı. .(Arkan :var) 

ı: ::usuıluktan kıvranan ıinfrtilcrfo tiilmeı tükenmez dilekleri • • • • 
..Uh gelmez, her pn artan ıinirliliktcn gittikçe .k~~ct azalır, 

..- ıllt ....., yorgun arııın. hiç bfr $ey yapamamak halsızlıfilc kalkar. 

8romural ·Knoll· 
l>u fellhden lılllbılmd için kullanılacak Olçtır. Asla uran ~oktur. ıini., 
... ,........ - lltio H silim blı UJD dıvd eder. 

~o •• • ,._....,. ıı.avf tı,. 
krd• uzuelcrde r~ ile l&llhr. -l(aoM A.O.ttd•Jni •addeler fabıikahrıc. t.udwigsbafeo tfRbia. 

100 metro : 10.2 Saniye 

400 )) : 46.2 )) 
800 )) : 14.9.8 » 
Uzun atlama 8. 1 S metro 
Yüksek atlama : 2.03 » 
Sırıkla atlama : 4.41 » 
Bayrak 400 40 aaniye 
Cirit atma 
Disk atma 

76 metro 
53.90 metro 

TÜRKİYE REKORU 

100 
400 
800 

-------
metro 

)) 

)) 

: 10.6 Saniye 
: 51.6 )) 
: 15.96 )) 

Uzun atlama : 6.88 metro 
Yüksek atlama : 1.86 11 

Sırıkla atlama : 3.50 >' 
Bayrak 400 : 43.6 saniye 
Cirit atma : 59 metre 
Disk atma 45.25 » 

Bu listeyi tetkik ederken bir saniye
lik farkın 1 O metre demek olduğunu 
gözönünde tutmak, Türkiye rekoru 
diye gösterilen derecelerin de bugi.inkü 
dereceler değil, senelerce evvel tesis e
dilmiş dereceler olduğunu düşünmek 

lazımdır. 

Sözü kısa keselim. Atletizmde bu 
vaziyetteyken seyahate kalkışmak dii· 
pedüz seyahat etmek arzusundan baş
ka bir şeye atfedilemez. Bir zamanlar 
Paris ve Amsterdamı dolaşanlar simdi 
de Berlini görmek istiyorlar. 

Dolaşabilir1er, fakat memlt!kctin 
parasiyle değil! 

Hayır, Berlin olimpiyatlarına i;ti· 
rak etmiyeceğiz ! 

Maraşta Asri Belediye Fırını 
Marat (Özel) - Belediye hura· 

da asri bir fırın açmııtır. Bu fu ının 
açılıtı Marathları çok sevindirmİt" 
tir. Çünkü diğer fırıncılar da bu fı .. 
rın ayarında güzel ekmek çıkarinı • 
ya baılamı~lardır. 

( Toplanttlar, Davetler 

Eminönü Halkevinden: 

) 

Evimiz başkanı Agah Sırrı Levend tara· 
fından Cağaloğlu merkez salonunda bu • 
gün saat ( 17,30) da i~kılap, yarınki salı 
günü saat ( 17,30) da (Jstiklal) konulu iki 
konferans verilecektir. Bu konferanslar 

bütün yurttaılara açıkbr. 



"Son Posta,, nın Tefrikası: 10 Yazan: A. R. 

Cemilin gözüne, 
gül ağacının 

uzakta, bahçenin nihayetindeki köşede, 
dibinde, beyaz bir hayal ilişmişti 

- Sa fonun hislerinin avukatı de-1 Rumelide, hele takiplerde; o<lanm 1 rüklenmişti. Ve sonra, -Saf odan daha 
ğilim ya.. Neme lazım benim. Hiç içinde bir sinek uçsa, derhal yerimden hassas ve daha anlayışlı olan .. bu kız, 
şüphesiz ki ben ondan daha karlı çı - fırlıyordum. Meğer rahata ermek in • korka koı:ka kalbinin ıztırabını şu su -
kacağım. sa1* tenbelleştirb'ot"muş. Ben gide -> retle izah etmijŞti: 

Demişti. yiın de, şöyle biraz uzanayım, olmaz - Ah, efem ... Bizler, kafeste kuş * mı anne... İki~diden sonra, istersen; gibiyizdir. Ancak seneden seneye bir 
Vakit, öğleye yaklaşiyordu. Cemi - Çiftehavuzlara doğru biraz uzanırız. Hırkai Şerif alayına, bir kaç senede 

lin annesi, arasıra oda kapısına yak- Diye annesine emniyet ve itimat bir de, timara çıkarız. İşte bugünle .. 
!aşıyor; kulağını kapıya dayıyarak vermiye çalışıyordu. rimizde ne kadar elimize; fırsat ge
dinliyor: Cemil, odasına çıkmış; uzanmıştı. çerse, bizim karımız odur ... Bugün siz, 

- Niçin daha hala uyanmadı. A - Fakat, bir türlü uyuyamamıştı. validenizle bir yere gitmiştiniz. T ev .. 
caba hasta mı~ Yattığı yerde, derin derin düşünü • fik Ağa geldi. 

Diye söyleniyor; endişeli bir yürü- yor: Safonun yanından avdet ettikten { Arkası var ) 

yüşle kendi odasına dönüyordu. sonra beyninde husule gelen düğümleri ~ 
Cemil, gözlerini açtığı zaman saa - çözmek istiyordu. 1 B A D 'f O 

tine bakmış: * ıı.._ --------------

- Dört buçuk.. Amma uyumu • - Allah rahatlık versin, anne. 
şum. (1) ' - Hadi, evladım. AJlah sana da ha-

Bu Aktamkl Program 
ISTANBUL 

Diye mırıldanmwtı. Ve sonra, kalk- yırlı uykular versin. İnşaallah tatlı rü-
mış; havlusunu omzuna alarak oda yalarla sabahı edersin. Pencereyi ka _ 1 7: Üniversiteden nakil, inkılap dersi 
kapısını açmıştı. Ve sofanın ortasında pamayı unutma yavrum. Esat Bozkurt tarafından, 18: Muhtelif 
durup gözlerile kendi gözlerini araş- Cemil odasına çıkar çıkmaz lamba- plaklar. t 9: Haberler, 19.15: Opera par· 

b km f1 
çaları (plak), 20: Stüdyo tiyatrosu, (muh-

tıran annesinin yüzüne a ıştı. yı Ü emİJŞ, derhal pencerenin onune 

Ce 
telif parçalar), 20.30: Stüdyo orkestraları, 

milin kulağına telaşlı ve muzta- geçmiş; bahçeye göz gezdirmis,ti. .. U- 2 1.30: Son haberler. 
rip bir ses çarpmıntı: z~.kta, bahçenin nihayetindeki köşede, Saat 22 den sonra Anadolu ajansının 

- Ne o, evladım.. Hasta misın ~ •• gul ağacının dibinde, beyaz bir hayal gazetelere mahsus havadis servisi verile-
- Hayır anne ••. Turp gibiyim. gözüne ilişmişti. 
- Amma, rengin pek kaçık. Annesinin yatak odasına çıkmasını 
- Her halde, fazla uykudan ola - bekledikten sonra gene pencereden bah 

cak. çeye inmiş; gül ağacına doğru ilerle-

- Niçin bu kadar uyudun? mişti. Ve ... Duvarın yanına gelince, 
- Mutlaka dünkü deniz havasi iyi dün akşam Safonun oynadığı oyunu, 

geldi. Açık hava, temiz hava, bana dai· şimdi o da Çeşmi Dilber kalfaya oy • 
ma uyku veriyor. Rumelide de böyle namak istemişti. 
idim. - Aman ... Fena halde korktum ... 

cektir. 
BERLlN 

20: Büyük konser, 23.20: Konser, 
2 3.40: Konser, Bethoven, Ramrath, Juon 
Cui, Welter, Sshütt'cn parçalar. 

BUDAPEŞTE 

18.25: İlana Kaboo piyanoda, 
Zigan orkestrası, 21.1 O - 22: Caz, 
Estonya müziği konseri, 24: Zigan 

20.1 O: 
23: 

orkes· 

- Aman, Allah versin de öyle ol- in misiniz, cin misiniz, efendim. BÜKREŞ 
sun. Sabahtanberi kapının önünde do- Çerkes lehçesi Safonunkinden da- 12.35 , 13.30 , 14.30: Plak, 18: Stüd-

trası, 1.05 K. 

laşıyorum, evladım, ha galip olan tatlı bir ses cevap verdi: yo orkefltrası, 20 - 20.15: Plak, meşhur 
- Niye?.. - Ne inim .. Ne cinim, efem ... Si - muganniler, 21.05: Oda müziği, 21.40: 
- Sen, uyanmadın diye. zin gibi beniadernim. Piyano konseri, 22. 15: Don kazaklann 
-1\man anne ... Allah aşk1na, bu - Pek, beniademe benzemiyorsu- korosu ve Balalaika orkestrası, 23.15: Ge-

.k'adar Üstüme düşme. Ben çocuk mu- nuz. Sakın, peri padişahının kızı ol • ce konseri. 
yum? mıyasınız, efendim ... 

- Ah evladım, öyle söyleme. Kö- - Aman, efem .. Biz kim, peri pa- 19: Volga şarkılan, 19.45: Şan kon-

MOSKOVA 

Şubat 24 

Matbuat müdürl ·· ğünün 
hatalı antolof si 

(Baı tarafı 1 inci yüzde) 
Merdivenleri çakıyoruz. O, tenbih 

yor: 
r 

diye göreceklir. Bu damga altında bu de
edi- rece noksan, kifayetsiz bir CiCI' çıkamaı. 

- Çok §eyler söylemeyin. Beyefendiyi 
yorarsınız. 

Kapıyı araladı. Çekingen, girdim. Hay· 
retten donmuttum. 

Üstat doktorunun bil~ konuımaktan 
çekineceği kadar rahatsızdL 

- Görüyorsunuz, dedi. 
Hastayım. Fakat sizi lannamak için 

konutacağım. 
T CJCkkür ettim. 

Çıkmamalıdır .. 
Böyle resmi bir mahiyet lafldığına gö ... 

bu ifin daha etraflı, Türk edebiyalınıO 
muhtelif aahalannda buırünün nrLld.artJll 
ecnebilere kartı iyi ve toplu söstcrec:ek bit 
ıekilde yapılması lizımdı. Calibe Matbu.at 
Müdiriyetinin bahsettiği eserdeki nobanl· 
na karıı itirafname denecek olan yazısınd• 
bilahare bu noksanlann diizeltilecefi tel
mih edilmektedir. Eğer, bundan maksat 
antolojiyi başka ciltlerin de takip edece

.. - Ben de ıizi yormaktan çekineceğim, ğini anlabnalua o zaman kitaba bir ıerİ 
uıtadun. numarası konulmak IUımdı. Ti ı.: bu •il>İ 

Gülümsedı'. ...., • ıuitefehhümlere meydan kalmasm. Eserde 
- Siz böyle bir antoloji yapsaydlDl.Z yalnız Mehmet Akif gibi tairlerin unutul• 

kimleri koyardınız?. maıı cinsinden hazin nokaanlıldar, mem • 
- Büyülderi. Büyük töhretleri. lekette adı ve eseri hiç yapılmamq kimse-
- Niçin?. lerden senit mikyasta balıaedilmesi P,i ga• 
- Büyük oldu.klan için. rip fazlalıklar vardır. 
- Büyüldüğü ne ile ölçiiyonunuz?. Bu gibi fazlahkla.r, bir kitabm d.aınsa .. 
- Kendi kendisile. Bir Himit, bir Fik- ımı taııyan makama göre ar.kadaflık his .. 

ret, bir Cenap her zaman bü·.::ı..c:-ler. 1 • I .Jua•us erme mağ ubiyet gibi m•n•lar ifade ede-
Hiınitsiz, Fikret.iz, Cenapınz, Halit Ziya- bilir. Bu antaloji yalnız ferdi bir kitap olat• 
aız, Hüseyin Rahmisiz bir antoloji olamaz. dı bütün bunları dütünmeldiiimize hiç bir 

- Neden her zaman biiyüktürler?. hak olamazdı. Fert kızclıimdaa bahset .. 
Onlara kuvvetle bağla olan muhterem mez, ıevdiğinden bahseder. Bu, bize oba 

edip yatağında adeta isyan etti: olsa onun ferdi karakteri baklanda bir ff· 
- Bir asra yakın yazı ,,.....,.,. ff!.-!..ıe kır' · • !.L!_ k 

.. -.""T anuu venr. &..lllUll ona ızmağa hak ... ennc:z. 
neden denir mi?. r ~ d .ı:.ııer e devlet damgası olduju için eıe-

Fikretin, Cenabın, Ha.imin ~·u· • .::ı.ıu·· • · t'' ı ·· f dA h' ~ u , uaı nn W' u er ı ıslerle vücude ıetiril • 
iünü isbata lüzum var mı?. Ba böyledir ve memesi IU:ıındı. Niteıkim bu esa-e katfl 
her zaman böyle kalacaktır. muhitte uyanan lıasaasiyet le bundan ileri 

*** 
lsmail Habip ile mülakat 

Galatasaraylıların sevgili hocasını sı
cak salonunda yakaladım. 

- Anketlere cevap vermcğe yeminli • 
yim. Dedi. 

- Matbuat Müdiriyeti Yanlıt bir anto
loji yapnuısa bana ne? .. Ben bunun doğ
rusunu yaptım ya. 

Nasıl söyletecektim? Birden kitabın üs
tündeki bir İ§aret mucize gı"bi imdadıma 
yeti§ ti. 

Kaıları çatıldı: 

- Bu kadarı olmaz, dedi kitap devlet 
ifadesi, resmi damga tqıyor. Ecnebi bunu 
devletin kendi ifadesini söıteren bir eser 

ıelse gerektir, 

Antolojideki ikinci cepheye se)ince: 
Fransızca yazılmlf olduğuna ıöre eseri 

fransazcaya çevirecek en liyakatli bü- kale
min seçilmesi IAzımdı. Ba hUIUlta Reıat 
Nuri memleketimizde eskidenbcri Mercure 
de France gibi en muteber Franm: mec • 
mualannda yazdığı yazılarla tuttuğu me\'
kü, fransızca Ankara gazetesini çıkanıın· 
daki kudretile bu it için bizde liyakatini 
fazlasile isbat etmİf bir pbsiyettir. Zatell 
o fransazcayı bava gibi teneffüs ederek el• 
de etmiı bir kimsedir. 

Bizim fikir ve edebiyat yeniliğimiz.i11 
babaaı olan Şinaaiye fraıwzca bocabğa ya• 
panın torunu olduktan sonra. 

Muazze.z FAiK 
~-----------.... ------~~ 

" Ya Petrol Ambargosu, Ya Roma Andlaşması !.. ,, 
pekler bile ana olmasın. Ak saçlı, ak dişahının kızı olmak kim~.. Hem ol- ııeri ve koro. 
sakallı olsa bile, bir ananın nazarın- sam da, haşa size zararım <lokun ur .. ( Baf taralı 1

. inci yüzde) ı Hulasa biz Mı'lletler Cemı' etı'ne 
19: Danı ve karnaval müziği, 21. 1 O: d 1 t k · J Ç k y 

da o evlat gene çocuktur ... Hadi git, mu hiç, efem... M 1 ıgını ana sa ne ıyı 0 ur. Ün ·ü Pa- inanıyoruz ve on · 1 b' f r 

K 
üzik i konser, komedi, 2 3.20: Nakiller, l R d' d d' v. .b. 1 l a manan ar ır za e 

yüzünü, gözünü yıka. ahvaltını ne- - Çarpmaz mısınız, beni".. u eynau nun e ıgı gı ı t.a yanla- kazanmıı:ılardır. 
r 24: Münih karnavalı (balo müziği, şarkı- k k T 

rede yiyeceksin. İstersen, Gülter oda- - Estağfurullah, efendim. fyi saat· lar, şenlik.) rm anca pe azı, bu müstemlekelere 1 
t
. · A kı k t J 1 b'I 1 hicret ediyorlar. Benı'm du"ııu"ncem, ça- talyan Gazetelerinin N-.ivab 

na ge ırsın. mma, sa n ço yeme. e o sun ar ı e o sa, sizi çarpmıya kı- PRAG T -r·J-
Sonra, ög"'le yemeg"'i yiyemezsin. yabilir mı', hı'ç. lışkan İtalyanların Fransa gı'bi kendi- Roma 23 (A.A.) - Popolo di Ro-20.30: «Theitre Nationalıı dan opera, f 

Cemil, annesinin kendisine göster- _ Hop... 2 3 15 p lerini kardeşçe karşılayan memleketle- ma gazetesi ngilizler tarafından Ha-. : lak, 23.35: Plak. 
diği bu büyük düşkünlükten mem • Cemil, ellerini alçak duvarın üstü _ vtY ANA re yayılmalarıdır. Nüfusu çoğalan ltal- beşistana mali bir yardımda bulunuldu· 
nun ve mağrur olmakla beraber gizli ne dayamış; çevik bir hareketle gül 20.10: Valslar (şarkılar, orkestra), ya, Sir Hoar'ın Cenevredeki teklifi vec· ğu takdirde bunun İtalya tarafından 

bir sıkıntı hissediyordu. Hatta, yü- ağacının dibine sıçramıştı. Burnuna 21.30: Karnaval potpurisi, 23.10: Plak, hile iptidai maddelerin yeniden taksi- hayretle karşılanmayacağını söylemek" 
zünü yıkarken: keskin bir (mikado} lavantası çarp .. (Kabare müziği), 24.30: Dans müziği. minden hiç zarar etmez ve çok kar e- te ve: «Böyle bir hal yeni bir hadise 

- Mübarek kadın. Üç yaşında bir mıştı. VARŞOVA der. İtalyayı en çok sevenler, ona en teşkil edecek değildir, çünkü lngiltere. 

bebek_ gibi ayağımı ayağıma sektirmi- - Safa geldiniz, efem. 18.20: Koro konseri, 19 Piyano Fr. çok iptidai madde verenlerdir. bir se d b · H b ·tan • - . 1 ne en erı a eşıs a para """' 
yor. Adeta, elimden tutup çocuk gibi - Safa bulduk, efendim. Safo Ha- Schubrt ve Fr. Liszt'in eserleri, 21 Karna- «Azız talyan dostlar! Size yardım 

1 · •w • (k k ) 22 v· t k · t · F k t H h-' t M'l mal, bakımından yardımda bulunmak· 
gezdirmek istiyor. Onu şüphelendir- nım nasıl~.. va mlizıgı oro ve or estra . : ıya- e me ıs erız. a a a~ıs anı ı - . 

k 1 23 E.s ·· ·0 • 23 30 l tl C · t ' t' d·w· . . b tadır.» dıye yazmaktadır. 
memek, üzmemelr için ne yapmalı bil- - Mahsus selamları var, efendim. na şar ·ı nn. : · tonyamuzıgı, · : e er emıye ıne ge ır ıgımızı ve u- • 
mem ki. .. İyi ettim de; bahçede, bizim ' Gözlerinizden öptüler. Dans mGziği. nun neticesi olarak 16 ncı maddenin Popolo di Roma, Habeşistana malı 
evin tarafında pek fazla görünmeyin; - Niçin kendileri de gelmediler?. 2f5i~1;;~~~lı himayesine hak kazandığını nasıl unu- yardım meselesinin Eden tarafındaıt• 
diye Safoya tenbih ettim. - Beni gönderdiler, efendı'm. Ma- tabiliriz? On sekizler komitesinde mevzuubah' 

18: Dans musikisi (plak). 19: Haber- ed'J · 'h · l' · d' 'l '-- 1 
Diye düı::ünüyord'1. lum ya .• No"betleııe deg"'ı'I mı'".. Habeşistanda kölelik var! diyorlar. ı mesı ı tıma mı en ışe ı e ~rşı a-T T r ler, 19.15: Muhtelif plaklar, 20: Çembalo k · ak H * - Demek ki; sarayda da, hariçte ve xilofon solo. (plak), 20.30: Stüdyo Fakat geç kaldılar. yara şu neticeye varın tadır: « ıı· 

Öğle yemeğinden kalkarlarken kadın de, her şey, nöbetleşe... orkestraları, 21.30: Son haberler. Sonra mademki Milletler Cemiye- lasa, zecri tedbirlerden sonra, İf?te P,..v· 
sordu: - E, ne yapalım efem. Herkes Sant 22 den sonra Anadolu ajansının ti, Habeşistanı kabul etmiştir, yalnız rupa, Avrupa ülkelerinden olan ltal· 

Ö 
kısmetine razı olmalı. gazetelere mahsus havadis servisi verile· Milletler Cemiyeti ondan hesap sorabi- yaya karşı, A&ikalı bir ülke ile açık• 

- ğle uykusuna yatacak mısın M l k · lir.. tan açığa ittifak etmiıttir. 
evladım?.. - ese a ... Şayet birini Sevseniz .. =Ce=t=ır=. ===========ı=ııc::ıı============================T=====~ 

B 
O zaman ne yaparsınız~ .. 

- iraz. 
- Vallahi, bilmem efem?.. 

- Daha iki saat evvel kalktın. A -
caba uyuyabilecek misin?.. - Hayatınızda hiç kimseyi sevdi .. 

U k k 
niz mi?.. 

- y u, uy uyu getirir derler. Çe~midilber, derin derin içini çekti. 
Belki biraz daha uyurum. - Sevsek te ne ehemmiyeti olur, 

- Allah vere, o azgın karılar ra- efem. 
hat verseler ... Amma bilmem, bir ye-

. h ld l - Niçin?.. re mı ce ennem o u ar, nedir. Bu - - Biz, kul cinsiyiz efem. Onun 
bile bu sevgi-

gün ki;,ınemeleri işitilmiyor. için efendimizi sevsek 
Sofrayı toplıyan Gülter de söze ka

rnizi söyliyemeyiz ki ... 
nştı. 

E d 1 -E,. efendinizden başka birini se-
- v e er efendim. Demin o çiya verseniz} .. 

na benziyen sarı kız bahçeye uf ak te
- Buna imkan var mı, efendim? .. 

fek şeylerini asıyordu. 
Cemil, kızların söz dinliyerek süku- Böyle binde bir, şehre çıkacağız da ... 

net göstermelerine memnun oldu. Hem sevsek te, bu sevgiden ne fayda 
görebiliriz. Benim rahmetli bir kalfam 

- Vallahi, şimdi benim uykum oka-

d 
w l k' 

8
. k . . . vardı. Kızlar!.. Siz, siz olun. Kimseyi 

ar agır aştı ı... ır ere ıçım geçtı . S l · •• 
· 1 d H lb k' sevmeyın. aray mm sevgısı, kör ku-

mı, top atsa ar uymuyorum. a u ı la L~ • • d di 
-·~- yuya atı n taşa oenzer; er . 

( 1 ) O zamanın saati, yani ( zavali saat) · Bu bahis, böylece b ir müddet sü • 
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[ EKONOMİ 

Zahire Borsasında Bir 
Vaziyet Haftalık 

SON POSTA 

Geçen ki 
Bilmecemizde 
Kazananlar 

(Evvelki sünkü nüahanuxdan artan kısım) 

MÜREKKEP KALEMİ 
İstanbul kız lisesi 766 Handan Fevzi, 

Y apağ piyasası durgun, tiftik daha sağlam, lstanbul erkek lisesi 405 Hilmi Kaskal. 

bug"' day fiatları sabit, fındık yükseliyor Jstanbul 11 inci mektep A / 5 ten 339 Ce
lal, İstanbul 44 üncü mektep A/ 1 den 7 7 

'topag : Yapağ piyasa11 geçen müstahsil de malın· azlığına pve - Vildan. 

~fta sakin geçmİJ, ihracatçı firma- nerek malı değerile satacağmı ümit LOSYON 

'1 tarafından mal mübayaa edil - ebnİftİ. İyi havalarıp temadi etme - İstanbul erkek lisesi 16. F. Özbay, ls-
"-iıtir. Ruslar piyasada yalnız si İstihlike tesir ebnİf ve fiatlar ia- tanbul 49 uncu mektep 52 Şerafeddin, 
~atta bulunmu9lar, mal alma - nilen dereceyi buloıamııtır. Fiatlar lstanbul erkek lisesi 1719 Ercümend Ce

~1flardır. Alman firmalarının ya - Kara çuvallı 4.30 Bandırma çuvallı löl. 
~i ithalatını kontrol eden daireleri 4.16 Trakya 4.25 dökme arpalar da BOYA KALEMİ 
hiıbn fiatlarımızı fazla bulduğun - 4 kuruftur. iı.tanbul 49 uncu mektep 4 ten 35 Hik-
d,ll timdilik piyasadan çekilmit • Mısır: Günde 3 - 4 vagon kadar met, Arabkir avukat Celal oğlu Adnan, 
lttdir. mal gelmektedir. Piyasa isteklidir. İstanbul 44 üncü mektep C/ 5 ten 419 Se-

l mahat, İstanbul kız ortn mektep B/ 1 den 
L _erli fabrikalar uzun müddetten- Fiatlar: Çuvallı sarı Trakya 5.17, Fikret, Jzmit yeni Turan mektebi 5 ıe Ce-
~ yapağ mübayaa etmiyorlardı. Bandırma 5.25, beyaz 5.10, Adapa- lal Erdi. 

~ehi alıcıların çekingen vaziye • zarı 5.20, Adapazarı dökme 5 ku LASTİK TOP 

~ ınukabil yerli fabrikalar piya • ruş beş paradır • Sultanahmet terzilik mektebi Semahat 
'-elan mal almağa batlamışlardır. Fındık: Fırtınalar yüzünden pi - Samyeli, İstanbul erkek lisesi 828 Yusuf. 
. Son yedi gün içinde yerli iki fab- yasaya az mal gelmektedir. Fiatlar Sirkeci gümrük anbar memuru İsmail oğ-

tilra tarafından 500 balye kadar iyı yükselmeğe baılamııtır. Levant lu Bürhan Kadir. 

thı. Antalya malı yapağ fabrika fındıklar geçen haftanın 49 kuru§u- BÜYÜK SULU BOYA 

;-lirni kilosu 52 kuru§tan, diğer bir na mukabil 53 kuru§a, Giresun 50 Sarıyer Ortaçeşmc cad. No. 80 de 
l~~ika. da Karahisar, Eskiıehir ma- kuruştan 54 e, kabuklular 25 kuruta Yalçın Fehmi Gör, Ayvalık Gazi mektebi 
"'llcıan 150 balye üç ay vade ile kadar yükselmiştir. Fındık ihraca- sınıf 3ten Ümit. 

~ • 53 kurut arası satın almı9tır. tımızın daha fazlası Trabzon ve Gı- Cumuriyet kız orta mektep 275 Hüs -
l r-ıtya malları üzerine az it ol • resun limanlarından yapıldığından niye Güner, Sivas ilk okul sınıf 5 ten 69 

..... b 1 k •ehrimizden harice az miktarda mal Fevzi Çakmak, İstanbul 1 1 inci mektep 
! Yine yerli fabrika 70 a ye a- :r 5 / A dan 2 12 Halil Dinçcan. 

'-''! .: ı· b 0 f b 'k 70 b l e sevkolunmaktadır. Paskalya yor 
L .1 ıne yer ı ır a rı a a Y KÜÇÜK SULU BOYA 
qdar Trakya mah 63 kuruıtan al • tuları için Avrupadan yeni sipari!· 
... ı.. b l 1 l b ki kt d' Adapazar Kuyudibi cad. Bakkal Ha -~ ayrıca 40 balye Geli o u ma ı er en enme e ır. 
~ C · K b · lil oğlu İsa Ruhi, İstanbul Endüstri okulu SS kuru•tan satılmı•tır. evız: a uklu cevız mevcudu 
~ :r :r 4 16 Ziyaeddin, Hani posta müdürü oğlu 

.ı ~.-en haftaya nazaran fiatlar - dahili sarfiyata tekabül edecek de- f 3 ~ -~ ilk mektep sını ten Kamiran, Yalvaç or-
~ İlli üç kuruıluk bir gerileme recede azaldığından ihracat yapı - ta okul türkçe muallimi Remzi oğlu llhan, 

)'-tdır. Anadolu malları 48 Trakya lamamaktadır. İç ceviz mevcudu Tarsus postahane karşısı No. 1 Ot de kah
)'Paiıları da 62 kurup kadar ar • daha fazla olmakla beraber ihracat veci Ahmet oğlu Yakup. 

~dibnektedir. azdır. Kabuklu ceviz 9 - 10, İç ce ALBOM 

'1iltilı: Tiftiiin durumu yapaiı • vizler de 24 - 27 kuruıtur. Beylerbeyi 43 üncü mektep 8 Tevfik, 

t~l llİıbeten daha sağlamdır. Alman Av derisi : Fiatlar sabittir. Son lstanbul 44 üncü mektep 4/ A dan 62 
1ftik • hal günlerde en fazla tavıan, sansar, Mihriban, Tirebolu Kaynak spor kulübün-
ı: it atını kontrol eden büro, den Mehmet, lstanhul 2 inci mektep 3/ B 
'1'tlanm · b ld ... d porsuk derileri aranmaktadır. Piya-
.A, ızı müaaat u ugun an den Mustafa, Tarsus Türk ocağı mektebi 
-~ ..... I b d 500 b l sa isteklidir ve gelen mallar satıl ~ ar ir hafta için e a • 4/ A dan 342 Ali Dönmez, Çapa 31 inci 

SIRTINDAKi 
AGRILARDAN 

dolayı herkesten yiilrdım 
lstemeıe mecbur 

olen aDtçU 
Bay A. J. bize yazıyor: « - Ben 

çiftliklerin sütlerini alıp aüthaneye gö
türmekle meıgulüm. Bu, ihmal kabul 
etmez bir iıtir. Fakat geçen gün sırtlm 
o kadar ağnyordu ki kendimi mecal-
siz hisaediyordum. Buna rağmen gene 
çahımaia mecburdum. Zira kendi ye
rime batkaaını koyamıyordum. Süt te
nekelerini kamyona koymak için kal
dıramıyor ve daima batkalarından 

yardım iatemeie mecbur oluyordum. 
Çok tükür ki aiithanedeki kızlar bana 
bir ALLKOKS yakısmı vazetrneği tav
siye ettiler. Vakit kaybetmeden bunu 
yaptım ve pek az zaman zarfında ağ
rım tamamile geçti 

ALLKOKS yakaJan adalitm ağrı -
lanna kartı çok müessir bir iliçdır. Bu 
yakı ideta otomatik bir masaj gibi İf 

görür. Saçtığı ıııcakhk aayeain& ağrı -
yan yeri hemen teskin ve ağrıyı büs • 
bütün defeder. Yakı iki saniye içerisin -
de acısız ve kokusuz derhal çıkanlır. 

Siz İfİnİse bakarken yala da kendi itini 
görür. 

ALLKOKS meaameli yakılar ec • 
zanelerde ve ecza depolarında 40 ku -
nqa aatılır. Kırmızı bir daire içerisinde 
lınnnw bir kartalı gösteren fabrika 
markasına dikkat ediniz. 

Avrupa ve Amerikada fevkalade 
mazharı &akdU- olmuıtur. En eaki 
ouırları bile pek kısa zamanda 

kökiioden çıkarır. 

lngiliz Kanzuk Kc:ıaneıi 
Be1oğlu - lstanbul 

:' lcadar mal almıtlardır. Fiatlarda maktadır. Fiatlar: Tav§anın adedi mektep 4/ A dan 68 Şeref, Ankara Ba -

1~ haftaya nazaran bir deği _ 20 - 22 porsuğun çifti 680 • 700, kun- yındırlık Bakanlığı inşaat resimhanesinden 
'"'lilc Yoktur. duz 12 lira, sıra malı tilki 400 - 450, resıam · M. Tok yanında G. M. Tok, lı -
~Sora aatılan mallardan aarı ve ka- orta mal 550, Erzurum tilkilerinin tanbul erkek lisesi 1/ E 569 lbrahim. • .......... _ ........ - ...................................... . 

8e ka.tamonu cinslerinin kilosu çifti 15 liradır. Sansar 28 - 30, Ka KART Fethiye Hacı İbrahim soıcak 16 da Neri • 
, az diplemeliler 70 Tosya 75 radeniz sansarı 34, Karadeniz zer- Merzifon irfan okulu sınıf 4 ten 8 Ya- man, Beyoğlu 15 inci mektep 3/ 1 den 994 

d 38 k 15 k ı 'ftı' Yuemin Samal, Büyükada Nevruz mev -
"l"·l~ •• • • 70, Bolvadin ve ~~ra evaıı ' varıa ça a ın çı şar, Fatih Kadıçeşmesi Gankol sokak 15 
~~~ın kilosu da 72.50 .KUTUf • 170 -180 kedinin çifti de iki lirada te Sultan Ural, Samsun İstiklal mektebi 3 kii No. 17 de Mihri, Buna luz muallim 
~ r. ten 297 Ferah Okay, Kastamonu Hanife mektebi 2/A dan 551 Kayahan Pekkal, 
o~.· Adapazarmda bir kaz& mahallesi Çukurçeşme sokak No. 22 Necla, Erenköy Kozyatağı SahrayiCedit iç Eren· 

1 aklara her zaman müfteri bu- köy binhll§J İhsan kızı İhsan, Fatih Çırçır 
Aı... (Özel Zafranbolu Yukarı çarşı bakkal Mustafa idad So ·ı 93 95 U11puan ) - Aziziye ma- Hacı Hasan sokak No. 1 de Mithat, Mu -

,, ır. n partı er • ballesinde oturan ve celeplik ya oğlu M. Emin Özdemir, Mardin Sakarya danya piyade alayı Bl. il. K. yüzbaıı Ke-
araaı aatılmıttır. Uzun müd - pan okulu sınıf 4 ten 89 Kema), Ankara V. İk. Hasan, Aziziye camii yananda su a- mal kızı Kevser, Babaeski 1 inci mektep 

l beri muamele yapılmayan deniz nakliyatı umum müdürlüğünde Ul- A 
'ltç• lontıama mahsus hendeğimai bir yer- 3 ten 34 Kenan, Babaeski ilk mektep -
)..._ .. a kalı üzerine it olmut ve 43 - 44 den kartı tarafa atlarken biraz rakının viye kardeşi Behzat, Kadıköy Altıyol 2 kif Apak, Bursa T emeniye ilk mektep 2 
"""'-tbtn b. 'kt t l t inci mektep Janet, Elaziz Şirket han No. · · f H" dd" K Al lı ır mı ar sa ı mıf ır. tesiriyle biraz da yolun çamurlu 0 ıncı sını usame ın, onya tmçeşme 

qafta · • d b k d f l · 40 Oğuz Daşo, Ankara Ulus ilk okul sı - mektebi 4/ A dan 359 Enis, Konya as • 
'-lb._ ıçın e er ne a ar az a luıundan ayağı kayma• ve dü9müt • nıf 4/ B den 388 Baki, Ankara Ulu· mek- '- h · -'il 1 :r .. keri orta meıdep esap memuru Mes ut 
~ e e olmamıpa da fiatlar sağ- tür. Hasan buradan kalkarken ikin- tehi 3/ B den 555 Muzaffer, Afyon Cum- oğlu Orhan, Ankara Davrim ilk okul sınıf 

I} ar. Yeni itler beklenmektedir. ci bir defa daha dü§mÜ! bu seft:r huriyet mektebi 3 üncü sınıf 461 Cavide, 3/ A dan 419 Fayiman, Eskitehir Milli Za

Sayfa 11 
-~ ==-

' - ·-· -Erkek kafasındaki 
ideal kadın 

dişlerini ıabah akıam 

RADYOLİN 
ile fırçalayan kadındır 

Ditleri en fazla beyazlatan• 
mikroplara kar§ı en müessir, 
terkib itibuile en mükemmel 

dit macun~ 

-·-·-

OOYÇE ORIENT BANK 
Dread11er Bank Şubeal 

Merkeıi: Berliu 

Tirlclgedelci 1116elt1rl: 

Galat• • latenbul • lzmlr 
Deposu: 1.t. l'ütün Gümrilğii 
il Her tilrlii 6anlca iıl + 

Ahenk ve Mandolin 
Bu iki çalgı ve diğer musiki ihtl
yaçlannı:ı için müracaat ediniz. 
Eakl,ehlr : Ahenk çıkaran S. Suat 

"' "-iday : Bir hafta evvelisine paltosunun cebinde bulunan taban- Şişli 43 üncü mektep sınıf 3 ten Erdoğan, fer mektebi 4 üncü sınıf 146 Zehra. 

f~&np~aHda de~~kl~ yok, upatlam~veç~anku~unHaaa- ~m~nt~nGm~tehl~nıf3~n146M~ ~----•••••••••••••••••••••••••-~ 
~tıbar aa. bittir. Gelen buğdaylar la- nın bot börüne girerek baraakları lahat. Beyazıt Gedikpaşada Esirci Kemal Tiirk Hava kurumu 

\a} 'hl k Cami sokak 12 de Ali Ertören, Urfa askeri t.ı •atı i. İne kifayet edemiye- nı dclmiıtir. Hasan hastaneye kal-
-,"" d ihtisas mahkemesi üyesi Avni kızı Nermin, 
, 1 ~ecede az olduğundan ıtok dırılmı§ fakat ölmü§tÜr. Bursa Muradiye Fırın sokak No. 8 de Do-
fi,~fbr. Bununla beraber piyasa - -·· ·-----· .... _ _ , • ·- ·-·--· ·- ğan yel, Vezneciler Vidinli Tevfik Paşa 
d~ Ziraat Bankasına nazaran T A K Y İ M Cad. No. 34 Ayten Öztoprak, Ankara Ce-
t'aıd el'Yeriıli olduğundan hafta i - beci Sakarya M. Eriç sokak No. 26 da 

e z· B ŞUBAT R J ' ıraat ankası sah§ yapa •

1 

ıdvan Nazım, zmir il Y. K. Lutfi oğlu 
a... 11_ 'Itır. l"!-en hafta Haydarpa _ Muzaffer, Tarsus orta okul 3 ten 56 Ni • 
"'"' ~ H•uot sene Arabi ııtııı~ 

BUYUK .PİYANGOSU 
Ş.mdiye kadar binlerce kiıiyi zengf 11 etmiıtir. 

5. fncl Keflde 11 Mart 938 dad1r. 

EUyUk ikramiye: 3 5 •O O O Liradır. ""d 11 StO, Trakyadan 273, liman . , 1352 24 l : 54 met, Havran 2 inci mektep 1'45 Hüsnü, 
'-il d 4 b - - Tarsus orta mektep birinci sınıf 328 Hik-f:'· a 72 ton uğday gelmiıtir. l\asım Jhsnı i 88 ,. 41 .;ubat 
lft.tla 9 met, Tarsu!I Misakı milli mektebi 143 Ah- Ayr1ca: 15.C03, 12.000, 10.000 llralık ikramiyelerle h~it, ~: .6 çavdarlı Yerköy,• Ak · lO l936 11 düsselam, Kayscııi İstıiklal mdctebi S / A 

.._ Ela ki 7 20 · ( 20.000) liralık bir mll~ifat vardır. 
~~ ~~mu~~. ,yrr- - -~----- dan~hlrGün~&~G~mekt~2ı~---••••••••••••••••n•••••••••r ~~~·darlı Konya 7.12 Polatlı 8.20, PAZARTESi inci sınıf 54 Cemal Şahin, Haliç Feneri .. 

~S lle.ır ınalı yirmi be§ çavdarlı 7 S ABAll l~ISAJ\-
"'-ba.- ta 'Ye 6 - 5 çavdarlı engin, A - D Zilhice 
tL;~r C! S. . S. D. 
:'QI'- 1 u-15 otuz çuval çavdarlı Ana- u 51 1 11 12 
ı~ .. i 6~lutları 6,30 para, Edime sert- li -l4 . S O:i 
l~b'llt O, Çanakkal~ Bandırma, Lü- - < >ı.d. · l k ı ııl l~·~· I ~ 
d,)) taz ınalları 6.15 Kızılca huğ - ::,. V. ~- ı 1 ı. i'°'.

1 

ı > 1 s. D. 
)'l,fl.t 7 kurus on paradır. 1 _ G :;4 9 . ti 12 - 1 3 ı 

11 iri) 1 k L.. 1~ ı ~7 1;, !iO 17 5::1 1 Hl t?;l •1.ı"'-l 0 u ekstra elutr a unların _ 

)6() .. 
1

8 99o - 1055, birinci yumu§akı-
~ttle,. 90 ikinci yumuşak495 beyaz 

'"' 68s - 690 kurustur~ "'"l>ca. ->ı•ile • Bu •ene kuraklık dolayı -
&:ı nıilrtarda arpa yetiımi~ j 


