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Hatay hakkında yeni konuşmalar 
( ................................................................................................ . 

sur iye Baş ve ki 1 i Mısır Kralı, düğünü için, Beyoğlu Kız 
Ankaraya geliyor San'at mektebine_siparişler verdi 

Murahhasımız Pazartesi Cenevrege 
gidecektir. Halayda tazyik, 

tah,.ik ve tevkif fer devam ediyor 
Ankarada GePel Kurmay Başkanlığında Fransız 

askeri hey'etile müzakereler devam ediyor 

Ankcıraya gelen Fr•MIZ askm heyed 1'M cukerleriınV in.,.._~
Ankara, 17 (Husuai) - Paristen hare- Sunye başvek.ih A.:nkarada birkaç gün 

ket eden Suriye başvekili Cemil Mer- kaJacak, tema:. ve müzakerelerde bulu-
da m hafta başında Ankarays gelecektir. nacaktır. (DftH&mı 10 unaı •vfada) 

Mizah mecmuaları 
arasında bir hidise 
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(Akbaba) nın Mf'"rlnği karikaterıer 

Şehrimizde cAkbaba• ve .:Karika -
tir. isimli iki mizah mecmuası intişar 
'bnektedir. 

Bu arkadaşlarımızın son nüsha1a -
tanda çıkan bazı karikatürler, Babıali
~ günün dedikodularından birini teş-
41.J.l etmektedir. 

«Karikatür» mecmuasının geçen haf 
~ki nüshasında (İki yeni İtalyan 'ka -
~k~.türü) b~lığı altında çıkan kari -
aturıer, cAkbaba:ıt nın karikatürislc -

l'in<ien biri tarafından bu tarihten bir-
~aç gün evvel yapılmış olan karikatür
t~te çok benzetilmiş, bu karikatüristin 
dalyan karikatürlerinden mülhem ol-
uğu dedikodularını ortaya atmıştır. Bu 

nun .. · 
~ uzerıne «Akbaba» mecmuası da 

rıkatür. ün maruf elemanlarından 
(Devamı 10 uncu sayfada) 

(Karikatür) mecmu'1stnın ~p-ettiği 

karikatilr 

S• Majnte Fllt'Uk'tlft li§ünitıde kutı,• lacak alt1" qlemeti sofrtı örtüıü Beyo6J.u Kı: Sn'at mcktebirıin yübek JcalriUyf'tt& 
ta~beleri tarafında.n if Zenirken. (Kli§ede Sa. Majeıte Fanık'u• v apılan i§lere konan a1-nıcııı) 

Akşsm Kız San'at mektebleri, memle-1 men çok büyük ışler bapran kültür mü- ı fa mazhar olmaları mütemadiyen artan 
ketimizde yeni kurulan, fakat buna ni- esseselerimizdir. Her yıl yeni bir inkip- (Devamı 10 uncu ıa!/fada) 

1 
Resimli fıkra 
müsabakamız 

Noter dün mükafat 
kazananlan seçti 

Son Postanın açmış olduğu Resimli 
fıkra müsabaka.suıa iştırak edenlerin 
cevablarını gondermeleri için tayin 
edilen müddet birincikanunun ilk 
günü bitmişti. Aradan geçen zaman 
içinde gelmiş olan ccvablar toplandı 
ve bizzat (6) ıncı İstanbul Noterinin 
huzurunda bunlardan muvafık cevab 
vermiş olanların seçimi dün yapıldı. 

(Devamı 11 inci sayfada) 

[Mekteblerimiz için beden 
terbiyesinde yeni sistem 

Alman - lsveç usulleri terkedilecek, yerine i:dimimize 
ve yaşayışımıza uygun olarak tesbit edilen Türk 

sistemi ikame olunacıık 

Maarif Vekaleti tarafından maarif çoğaltılacak..,, ilk ve orta tedrisat mü • 
teşkilatı kanunu ismi altında bir ka - fettişlerinin adedi ziyadeleş!irilecek • 
nun projesi hazırlanmaktadır. Bu teş - tir. Maarif ve lise müdürlerinden ba -
kilat kanunu b~hca şu sebeblerden zıları önümüzdeki sene müfettişliğe ter 
dolayı yapılmaktadır: fi ettirilecektir. 

Mckteblerde talebe sayısı gündetl Türkiyedeki beden terbiyesi teşki -
güne artmaktadır. Bu münasebetle latı ve spor klüblcri kamilen Maarif 
mekteb sayısı arttırılacak, muallimler (Devamı 10 uncu ıayfada) 

....-..................... _ ...................... _____ __ 

Otobüs dedikodusu işi 
dün yeni safhalara girdi 

Bir kadın evladını 
balta ile keserek 

öldürdü 
(Yazısı 10 uncu sayfamızda) 

Müddeiumumilik Ahmed Emin Yalman'ı mahkemeye 
verdi, Recai Nüzlıet Baban hakaret davası açh, Avni 
Bayer bugün mahkemeye müracaat edeceğini söylüyor _____ ............................................ ... 

İslanb:.• otobüdcrı işı ... 
Haddı zatında basıt b!r meseleydi: 
İ!;!etme imtiyaz• Belediyeye verildi, 

Beled\ye ye'li r;üzel, modern otobüsler 
Resimle büyük röportaj 

Tu .. rk ,., ede getirteccktı, otobüsler fnbr!kasında paha
lıyd•, gi.ımrı.ik resmi ver:ıınce memlekete 
bü~tiıtün t>ı.halıya maiola~e&kh. Gümrük 

b 
ı 11 h rt.smmden muaf tutulmaları istenildi, 

1 
u g un k u aya t kaııımi rrıahzı.ırlar \'ard:, müracaat yürü-

- rnı>Ji, Belediyenin mali vaziyeti de bu işe 
mühım bır E"rmaye yatırılmasına bugün 

Nasıl çalışıyoruz, nasıl için müsaid değildı Otobüderi bizzat ge-
dinleniyoruz, nasıl tirt:p ~izznt işletmek işi çaresiz başka 

zr..mana tehir edildi. 
eğleniyoruz? İstanbul ~ehrinin her tarafında tram-

Bu çok ıayanı dikkat röportaj ıeri- vay hattı yoktur. Hattın bulunduğu ta
ıine bugün baıJadık. Dokuzuncu raflıırda da tramvay arabalarının adedi-

ıayfamıza bakınız! nin azlığından şıkiyet ccicrız. biraz rnun-

İİİİİİİİİİİİİİİİİİİİaİİİİİİİİİİİİİİİİİİmİİİİİİİİİİİİİİİJ s.l olalım. İstanbul Belediyesi bu şika.
(Devamı 10 uncu. ıa'Jlfada.) 

. . 
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flecai llüı.\if Ba6n 
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Her gün 
Suriye dostluk 
Muahedesinin 
Nakzından sonra 

Yazan: Muhittin BiT1e11 J 
(.§ amdan ve Beyruttan gelen ha-

4::::;jl.I bt:rler, oralarda dostluk mua

hedesinin tarafımızdan nakzı hadisesinin 
hayretle karşılandığını gösteriyor. Hal
buki bunda hayret edilecek hiçbir şey 
yoktur. 

Bir :<ere, muayy~n bir muahede ile 
haklan tanınmış olan Türk ekseriyetine 
Hatayda hak vermemek hususunda ısrar 
eden bir memleketle dostluk muahedesi
nııı ne manası vardır! Dostluk muahede
si muahededir de vaktile akdedilen ve 
Hataya hususi bir hak veren muahede 
muahede d<!ğil midir? 1 

Eğer işi Suriye ile münasebetlerimiz 
oakımından mütalea edersek, madem ki İ 
Şam hükumeti bilinci hakkı tanımamak- 1 
ta ısrar ediyor; şu halde ikinci muahede
nln de manasız kaldığını kabul etmelidir. 

İkinci derecede, Suriye ve Lübnan ile 
aramızda akdedilmiş olan bu dostluk mu
ahedesi, hakikatte bunlarla değil, bunla
ra izafeten Fransa ile yapılmıştır. Fran
sa müstemlekecilerinın Hatay bahsinde 
oynamakta olduklan mütemadi oyunlar
dan sonra Türkiyenin bu muahedeye, bu
günkü şekli ile kıymel vermekte devam 
etmesi alelAde bir safdHlik olurdu. Tür-
kiye ise r.afdil değildir. 

* 

Resimli -MaJ·r..le: 

İnsanların uatnnda büyük bir ekSE:nyet yalnız kendisi

ni düşunür, bunun içindir ki hayatın i\timai sahasına açılan 

yollann en tenhası tefkat ve yardım yoludı.:r. Üzerinde üç 

kişi yürürse, kenarında büyük bir kalabaiık seyirci kalır. 

X Hayat gol/arı.. X 

Yardım eden daima yardım görür, fakire uzanan el, ken
disi ihtiyaç içine düştüğü ;.aman dalına tutunacak bir kuv
vet bulur, ihtiyaca ve ıztıraba yabancı kalanı bekliyen aki 
bet ise en mühtaç gününde yalnız kalm&kllr iki şıktan biri
ni tercih edelim. 

(~~s~o~z~_A_R __ 5)_A_S_D_N--D~A_) 

r----------------~ 
Sözün Kısası 

Ben de sana 
Onu diyecektim! 

E. T:alu 

lemde neler oluyor? Ve şu in• 

san cicnilen iki ayaklı ve gı)-
ya akıllı, uslu mahluklar arasında hel"" 
gı.in ne garibeler cereyan ediyor? 

Gazetelerde sizin de gözünüze ilişti rni, 
bilmem. Amerikada, bundan bir müddet 
evvel bir boşanma davası görülmüş. Ola• 
bilir .. şimdi kürenin her tarafında, evli .. 
lik bağları ekseriyetle pamuk ipliğindefl 
farksız; en ufak bir vesile ile çözülü, çı;. 
zülüveriyor. Evlenmeler, eski 1ranıft 
mut'a nikahına döndü. İnsana ha5 o arı 
değişiklik arzusu, knnn:ıtsizlik, dışilı c~ 
kekli, en çok yirminci asır sosyrır ,,., ... 
tecelli ediyorsa buna ne dP.nir? 

Ancak. boşanma scbcbleri ötedenberi 
malüm ve ınuayyendir. Şiddetli geçiın• 

sizlikten başlar da, kanun kitablarında 
sayılı, dökülü birkaç maddenin çerçe,·e-
sinden dışarıya çıkmaz. 

Bi.tim Amerıkalı çiftin, başlarının ayni 
yastıkta kocamasına mani addedilen SC"' 

beb ise bambaşka: 
Davayı .ıçan kadındır. Hakimin buzu• 

runda anlattığına &öre, kocası. müşterek 
yattıkları karyolayı ortasından bir tahta 
perde ile bölmüş .. kadıncağız. bütün ıs

rarlarına rağmen bu haili bir türlü }<al• 
dırtamayınca, bu saygısız ve inadcı kO" 
cadan ayrılmayı evla görmüş. 
Asıl parlağı, duruşma esnasında, ]cadı• 

nın avukatı, kocaya soruyor: 
Fakat, eğer hakikati söylemek lazım 

gelirse, Şam hükUnıetinin ve Suriye hal
kmın iyı bilmeleri ve anlamaları lazım
dır ki Türkiyenin kendilerile bu bahiste 
pek te ııJışveri§i yoktur. Daha doğrusu 
muahedeyi nakzetmekle Türkiye, karşı
sında Suriyelilerı değil, Fransız müstem
lekccilerini görüyor. Suriyenin ne halde 
bulunduğundan, itiraf edilemiyen ve a
çık söylenmesi imkanı bulunmıyan bir 
takım siyasi maksadlarla ne suretle par
çalanmakta olduğundan Türkiye gafil 
değildir. Şam hükumeti diye mevcud o
lan hükfunet ne iradesme sc.hibdir, ne de 
bu gidişle buna sahib olm&sı imkanı var
dır. Suriye Arablığı perişanlık ve talih
sizlik içindedir. Suriyenin asıl hakimleri 
Kıudınal Tappun!ler, Ermeni katolik pat
riki A~agianyanU.r, Maruni patrikleri ve 
birkaç serseri Kürd be)idir. Müstemle
keciler için, Suriye Arab1ığmın parçalan
ması ve ezilmesi muhakkak surette mat-

Mekteb çocuklarına *-v-.E-h-GU.-. N~B;;.;;;;;;;IR.;;,__Fl-K-~A-• Ağahan Bombaya 
Şiir okuyan şair rı a Avdet etti 

Bitirememit 

- Müvckkilem sizden boşanmak isti• 
1 yor. Siz de buna taraftar mısınız? 

Köylünün biri, köyünden kalkmış, 
şe1ıre gitmiş. Sehrin kadısını görmek 
istediğini söy1emq: 

- Şimdi göremP.z8i11? 

Demişler, köylü sormU§: 
- Neye göremem. 
- Kadı efendi bu &aatlerde evinde 

okur, kimse ile kmıU§maz .. 

- Tuhaf ~ey. demiş, ben bir kadı
nın çocuklar gibi okuyacağını h~ ak
hma getirmezdim. Kotkoca kadı ol- I 

1 mU§ tahlilci ckumayı bitirememiş ha!. l 

« -·ı 
Bugünkü Ingiliz edebiyatının tanın- Bir tiyatro, artistinin 1 Hindistarun İsmailiye mezhebine 

mış şairlerinden Alfred Noyes, mekteb Münekkidi erden 1 mensub müslümanlarının reisi olan A-
çocuklannı çok sever. Fırsat düştükçe intikamı 1 ğahan Avrupadan Hindistana dönm~-
mektebleri dolaşır. Ve talebeye kendi 1 t" y k d k" imd A- h 

lubdur. 
Bugün Amerıkadaki tiya.tro san'atkiır- ur. u arı a _ı, res e. ga a_n,ı şe -

şiirlerinden veyahud tanınmış büyük k 
}arının en yiiksek dereces•nde bulunan er bayramı munasebetıle kendısıne ya 

şairlerin eserlerinden parçalar okur. O 1 
Bu vaziyette bulunan Suriyeyi kendi- artist Mis Allariet t\ndre bugünkü mcv-

1 
pılan tebrikatı kabul ederken görüyor -

miıe düşman değil, muhatab saymak bi- na göre doğru ve yerinde şiir okumak, kiiııe yükselmek için çok ça~ışmış ve en sunuz. 
yazmak kadar güç ve bir istidad işidir. b' ı le yanlış olur. Zavallı Suriye hükumeti nihayC't muvaffak olmuş ır san'atklırdır. 

müstakil değildir ki bize karşı dost veya Resmimiz şairi çocuklara şiir okur- Mis. Al:arict ilk s&lrne .. ıı::ı,·a:ına çıktığı 458 izdivaç teklifi alan 
düşman olabilsin. Suriye, Milletler Cemi- ken gösteriyor. vakıt hır çok t:y;ıtro munekkıd ve mu - . 
yeti ve 1918 den sonraki sulh ve fütuhat desine sahıb, hür bir memleket olacaktır. harrirleri aleyhinde pek. ço~ makaleler mzlyoner kız 
siyasetinin yaptığı hir haksı.zlı~ ?eticesi 

1 

0 zaman, bugün Irakla yaptığımız gibi, ve ya1.ılar yazmışlar~ı.kAı1Ioı ıC't bu yazı- 26 yaşınrla olduğu halde Nevyorkun 
ola~ak ~~an~_ız mü.stemlekecılermın pen- kendisi He kardeşçe bir dostluk ve kom- la.nn hepsini gayet dı.k ~: t> oku~up te~- maruf Morgan bankasının direktörü bu
çesıne duşmuş, kı"' ranıp duruyor. Ondan şuluk yapabiliriz. Bu devrin gelmesine 1 kik t>~tıkt."'~ sonra her ) •. zıyı. bır rlcmır Junan Mul Loid Londraya gidip Mis Ma
hir şey istemek, ona karşı haksızlık et- intizaren şimdilik ~iz müstemlekeciler le : ku_tu ı?crısıne koy~rak bah~csınde açtır- cerıp Martona 458 inci talih olarak ev _ 
mektir. Türkiye bunları pekala bilir. mücadele halindeyiz. Bu mücadelenin dıgı bır mezara gom:_r ve .mezar taşına Jenmek teklifi yapmak için vazifesin _ * birinci safhası Hatayın istiklalidir. Biz da makaleyi yazan munekkıd veya mu - den :Stifa etmiştir. 

B h k 'k tJ . Tü' k" bilmiyor değiliz ki, müstemlekeciler bır' tıarririn ismini yazı~ &ltına da muharrir Mıs Macery 22 v. aşındadır. Nevyorkun u a ı a erı r ıye pekala bildiği h kkı · k ı T 
d k ·· k taraftan Sıırıyenin ve bir tarafla da Tü' - a nan endi müta easım 1 ave eder - en zengin fabrikatörlerınden bı'rını' ·n kızı-için ir i muna aşada Suriye hükümeti- n r B h' b. · · d 

· d ğ.l h t b kiyenin 4ynl zamanda ve ayni r ht _ miş u mütaleaların ıç ınsı e mu - dır. Bir dans müsabakasına ı'ştı'rak ı"çı·n nı e ı , mu a a olarak karşısında Fran- u a a b. k'ld b 
·· " leyhine olan bir parçaiama siyasetı' takib harrire ş~rcf verecek ır şe ı e ulun- Londraya gitmiqti. 1934 senesı'nden _ sayı goruyor ve onunla konuşuyor. Fran- -s 

sa hükumetinin yeni unsurlariJe eski un- ed\yorlar. Buna imkan bırakmıyaca~ız. muyormuş. beri evlenmek için Mise tam 458 teklif 
'? Geçen hafta artık biıyük bir san'atkar 

surları ve bizim aramızda üç taraflı bir Suriyeliler emin olabilirler: Türkiye, vaki olmuş hepsine de colmaz, cevabını olan l\fis Marietin sahneye çıktığının e1-
münakaşa ve hat•:. mu"cadele vardır. Bı'z kendi sellmet ve eınniyet menfaatlerini vermiştir. Misin bu cie!aki teklife de ol-

1.e1 lind yoldönümü kutlulanıyormuş. Mh 
bu davamızda elbet muvaffak olacağız. müdafaa ederken, dolayıslle, Suriyenin bütün matbuat mümessi1lerini evilnde maz cevabını vererek reddettiği talibleri 
Ş d ki tan~ se~amet, tam emniyet ve tam istiklal 459 a rıkaracağı tahmin olunmaktadır. u a 'kada görüyoruz ki Beyrut müs- kokteyl 1Jyafetine davet etmiştir. Ziyafe - :. 

temlekecileri, kasden bu vaziyeti anla- :ı:~::~~~rini de birlikte müdafaa etıniş tin sonunda ınisafirlerı bahçesine çıkara- kil~;~;j~~urm~. B~~lar ken-
mamış görünerek Şama ve Lübnana şöy- ,,, rak kendisini acı acı tenkid edenlerin me- dılerinin mezarlarını görmek ve hakla _ 
le söylüyorlar: Siyasetimiz budur. zarlarını göstermiştir. Dnvetliler arasın- rında san'atkarın mütalealannı okumak-

c- Türkiyenin bu muahedeyi nakzet- Muhittin Birgen da on beşinin yukarıda söylediğimiz şe - la garib bir heyecana tutulmuşlardır. 
mealne hiçbir sebeb yoktu. OJsa olsa Şam r 
parlamentosunun Sancak rejimini ikinci 
defa olarak protesto E>tmiş bulunması An

karayı sinirlendirmiştir. Bu demektir ki 
Ankara sizin aleyhinizde bir takım hissi
vat ile doludur. Merak etmeyiniz, biz sizi 
l.lzım geldiğJ gibi müdafaa ederiz!, 

Bu sözler uzaktan bir tahmin değildir. 
r"yrutun müstemlekeciler nüfuzu altın
da bulunan gazeteleri bu propagandayı 

1 

yapıyorlar. i 
Halbuki hakjkat bunun aksidir. Yani 

ıudur: Türkiye müstemlekecilerin iki 
yüzlü siyasetlerile mücadele ediyor. Biz 
Surıyer.in yalnız müstakil olmasını, tam, 

kamil bir hürriyet ve istiklale nail olma
sını isteriz. Hatayın istiklali bizim için 
ne kadar aziz ise Surıyenın istiklali de 0 

kadar azizdir. SurŞf> müstakil olmıya la
yıktır, Irak gibi o da elbet müstakil, ira-

İSTER İNAN, İSTER İNANMA! 
, 

lzmir gaıetelerinde okuduk: 1 
c- Cezaevinde !Şledikleri bir suçtan dolayı, dün üçü 

mal:kıim, biri mevkı....f olmak üzere dört kı~i mevcudlu ola

rak ikinci sulh ceıa mı.hkemesine çıkarıldılar. 

Bunlardan 'hırsızlık ı.uçundan dolayı iki buçuk seneye 

mahkum olanlardan birine hakim Naci Erel sordu: 
-·Soy adın? 
- Vural! 
- Vurdun aldın amma, iki buçuk seneye de mahkum 

oldun. 

Gene hırsızlıktan bir buçuk seneye mahkum olanlardan 
ikincisine sordu: 

- Senin soy adın? 
- Kırıl! 

- Se>n de kırdın aldın, cezaya çarpıldın. 
Eırsızlıktan yedi aya mnhinim olan üçüncüsüne de .ordu: 
- Y:ı senin soy adın ne hkalım? 
- Çalal! 
- Bravo!. Tam işinizle uygun adlar bulmuşsunuz. 
- · Çal al değil, yani Çalal, kapıyı çalmaktan gelir! 
- S~n onu ba§kaların'1 anlat. 
Hakim, anasını öldürmekten suçlu dordüncü suçluya hi

t:ıb etti: 
- · SC'nin soy adın r.edir? 
- Almadım! · 
- Sen de kendine uygun bir isim al hrl ... Bak arkadaş

lann ne münasebetli :simler bulmuşlar .... Mademki katil
den mevkufsun, dan-dun! filin gibi i§lfdiğin 
bir ad bulursun; olur, gider?, 

1 STER 1 NAN, 1 STER 1 N AN M Al 

Bu sonuca haydi haydi istekli olduğu· 
nu, kurduğu tahta perde ile çoktan ikral': 
eylemiş bulunan herifin ne cevab verdi .. 
ğini bilmiyorum. Sadece, Nasreddin h<>
canın pek maruf, fakat pek te güzel b!t 
fıkrasını hatırladım, onu kaydedeceğinı: 

Hoca, bir gün, yolda giderken bir bah• 
çenin kapısı önünde besli, yağlı kazlar 
görüp imrenmiş. Hemen bir tanesini ya• 
kaladığı ,gibi cübbesinin altına sokmUf 
ve evine doğru yürümüş. 

Bir aralık, tam da kulluğun önünden 
gE>çiyorken, kaz nasılsa cübbenin aralı• 

ğından başını ç:ıkanp ta: 
- Sıssss!. 

Yapmca, hoca: 
- Yahu! Sana kaz dE"mişler arnına, ge

ne de anlayışlı hayvansın. Ben de şiındt 
sana onu diyecektim!. demi§. 

F~ 
---·------........... _,,.-

lrlandanın Romaya siy~ 
mümessil göndermesi 

Londrada hayret uyandırdı 
Londra 17 <A.A.) - Irlanda b'L• .ımeun14 

ıİtalya Kralı ve Habeşistan İmparatoruıı nel 
dine siyasi bir mümessil göndermek husu • 
sundakl kararı, İnglllz slyast mahfellerlnd• 
oldukça büyük blr hayreUe karfl}anmı~tır. 

Bununla beraber de Valera'nm meclls a. 
nünde böyle bir tarann Habeflatan istllAsl., 

mn hukukan tanıldıfı tekllnde ıerıır edll~ 
mlyeceğlnl beyan ettıtı ve meselenin sadeci 
bir beynelmilel nezaket eseri mahlyet.ınd• 
oldutunu söylediği tasrih edilmektedir. 

İnglllz mahfellert Romada blr ırıand• 
sefiri bulunmasının mllftnı bir yaztyet ı• 
das edecetınl gizlememektedirler. 

Fransanın yeni sene bütçesi 
Paris 17 <A.A.) - Parlamento 1938 

büdcesin\n heyeti umumiyesini 25 reY• 
karşı 547 reyle kabul etmiştir. 

Varidat 54.600.332.000 franga, masarifat 
54.!'99 318.000 franga bali~ olmaktadır• 
Bütçenin heyeti uınumiyesi hakkındaıd 
mfüo:akerekr ciün akşam başlamış ve biİ' 
tün gece devam etmiştir. 

TAKViM 
BtBINciKANuN 

Rumi 111ne 18 Arabi •H 
1353 135' - -1 ci Ki.ııua Ruml .... Kaam 

5 1937 41 -
CUMARTESi 

GÜNEŞ 
Şevval 

lMSA.C 

s. D. s. o. 
l 28 15 u Sl 
7 lı s ,, 

011. liliıadi Ak:pa v .. -
s. l>. s. o. s. L>. s. o. 

E. I 28 9 48 13 - l 59 
'/.. 12 1 J4 '° 16 42 u ıı ......... 



18 Birincikinun SON POSTA 
-- -- - · -· -------- --·- -··· ---

[ 
Bu Sabahki J s: ı 

~ _ Gazetelerde ~ • ~ 

M N h 
Cwnh:~~~üğU=~ü~!ikir!~akalcde AL: E 

B k • ı • Hntay işleri için MlllcUer Cemiyeti nezdinde- :••••••••••••ı••• 
ısır aşve 1 1 a as Paşa ki teşcbbüslerlmlzden bahsedilmekte ve • Bugünkü vaziyet ve 

Fransanın ilnnihaye Hntaydıı. kalmayı is • • • • • 

:~TELGRAF HA,BERLER,1~ 
~ ' 

Uhdaf eden geyretkeşllil Heri sürülerek: lngz/terenın mesu/zyet/erz 

1 d k 
e - Milletler Cemiyetinin Hatay işinde hak-d • kt t • • 1 • • \ıl • • • • • A kı ve hakikati kabul eylemek suret.ile temin Yazan: SeHm Rarıp Emet 

~ a Or Ugunu 1 an e ece mış ettiği muvaffakiyetı icraya ald sakatlıklarla 
bozmnması temenni olunur. Aksi takdirde fE5} ugün dünya badisatına bakan 
ynlnız Hatay meselesi halledilmemiş olmak- (g) ve :çin için hayıflanan İngiliz 

M M h el k • •h f •t ""if f f l •ı • la kalmıyarak bütün cenub hududumuzun k l • 7 l l a ar f ngı lZ anha büyük bır meseıe halinde ortaya çık -ısır ra l ııe a as paşa arasın a l ' ması gayriknbUi lçtinab olur. Doğrusu lste -
diplomatları, eminim ki, siyasi vaziyetin 
bu karmakarışık h3li.nden ne Almanya
yı, ne de esas itibanle İtaly:ıyı mes'ul 
tutmaktadırlar. Bu vaziyetin mes'ulü 
bizzat İngilterenin kendisidir. Çünkü o, 
pasifist İngiliz sosyalistlerinin uzun za
man sözünü dinlemiş, iktidar mevkiine 

getirdiğ! Makdonald kabinesinin İngil
tereyi felce uğratan atalet:ne tahammül 
etmekle kalmamış, arkadaşlarının naza
rında hnin görünmr:yi göze alacak kadar 
da\•asına E:adık kalan bu adamın ve ar-

sefiri ihtilafın halli için hakem lf. • • d hd /f • nillrse biz Hatayın ahden mecburi lstıklrıll 
vazı esını eru e e l kadar komşumuz Suriyenln de pürüzsüz bir 

lstlklfl.le mazhariyeUnde ikat'lyen samimiyiz. 
Londra 1 7 (Hususi) - Mısır Kralı 

Faruk ile Başvekil Nahas paşa arasın -
da bir müddettenberi baş gösteren ih
tilcif son günlerde artmıştır. B u ihtila
fın önüne geçilmesi için Mısırdaki İn
giliz sefiri hakem olarak tayin edilmiş
tir. 

İhtilaf etrafında gazeteler uzun taf
silat vermektedirler. Bu meyanda Dey
li Meyilin Kahire muhabiri gazetesine 
şunları bildirmekted ir: 

•Başvekil Nahas paşanın muhalifle

Iayihası ile Kral Faruk'un da salahi -
vetleri tahdid edileceği ilave edilmek
tedir. 

B ugünkü ihtilat sa ray ile kabine a

rasında, daha doğru bir ifade ile, Na -

has paşa ile saray nazırı A li Mahir pa
şa beyninded ir. 

İhtilafın ilk günle rinde Kral, Na -
has paşaya kendisi gibi Ali Mahir pa
şanın da siyasi işlere karışmıyacaklan 
hakkında teminat vermişti. J<,akat Na-

rini ortadan kaldırmak ve diktatör sa- has paşa, muhaliflerinin Ali Mahir pa
lahiyetini elde etmek gayesini istihdaf şa kanalile Krala nüfuz edeceklerin -
eden bir kanun lfiyihası hazırlamakta den korkarak en ufak bir fikir ayrılı -
olduğu söylenmektedir. Bu yeni kanun ğma da dikkat elmeğe ?aşlamıştır. 

Amerika Japonyaya 
bir nota verdi • 

yenı 
-~~~~~~~~~ 

4ıııerikanın Japonyaya karşı daha azimklir 
bir siyaset takib edeceği anlaşılıyor 

Teeyyüd etmiyen bazı haberlere göre Nankindeki Ame
rikan büyük elçiliği Japonlar tarafından işgal edildi j 
Vaşington 17 (A.A.) - Panay topçe- Daily Tdegraph razetesi, Çin suların-

kerinin batırılması hadisesi etrafında daki Japon donanmasının haşkumandanı 
haril'lye nezaretine gelen ~on m alumat, amiral Hasegava'nın istifasını verdiğini 
V cışingtonda çok fena bir tesir hasıl et- fakat ısrarla kendisinden r•ca edilmesi 
miştir. Amerikan hi.ikumt>tinin J aponya- üzerine istifa etmekten vazgeçtiğini yaz
ya karşı daha azimkar bir hattı hareket maktadır. 

ittihaz edeceği anlaşılmaktr.dır. Daily Express gazetesi, hariciye nazırı 
Diğer taraftan Nankindeki Amerikan Hirotanın yakında •stifa edeceğini ve 

büyuk elçiliğinin J apon askerleri tara- yerine general Tatokavıının getirileceği
fınaan işgal edildiğine dair gazetelerde ni bildirmektedir. 
çıkan haberler resmen te-eyyüd edecek 
olursa. Amerikan hükümeti Tokyo nez- P arisde endişeler 

dinde şiddetli ikinci bir protestoda daha Paris l 7 (AA.) - Matbuat, Uzak -
bulunacaktır. şark meselesinden dolayı endişe izhar 

Londra 17 - Gazetele;·, Japon amirali etmekte devam etmektedir. 
Mitsunami'nin Panay ciestroyerinir. tah- Eçho de Paris gazetesi yazıyor: 
ribinden mes'ul tJtulcı.::-ak Tokyoya geri Panay'a isabet eden bombalar, İn -
çağırıldığı haberini büyıi'k alkışlarla neş- gil1erenin haysiyetine de bir darbe in
r etmektcdir. dirmişlerdir. Yapılacak şey, nedir? U-

Londra 17 (A.A.) - Gazetelerin yaz- zakşarka gönderilecek bir filo Avrupa 
dığıııa göre Amerika 'l'Qkyoya Yangtze deniz kuvvetlerinin müvazenesini mut 
hadısderi hakkında yeni bir protesto no- lakiyetle idare edilen devletlerin lehine 
tası tevdi Ptmiştir. _ _ _ _ _ _ _ _____ ~1arak bozacaktır.> 

..-r••w-wwr~~- ••~ 

ita/yada yedi bin Yeni meb'us 
Kişi yersiz kaldı Namzedi 

Roma (İiususi) - Tiber nehri su
larının seviyesi bu akşam da yüksele -
rek 1 7 metreyi bulmuştur. Bütün mer
kezi İtalyada yağmurlar hala devam et 
mektedir. Yedi bin kişi evsiz ve mua -
venete muhtaç kalmıştır. 

Bir Mübaş;r hakkında takibat 
yapılıyor 

Fatıh ahkamı şahsiye ve icra dairele -
rinde çalışan mübaşir Kadri hakkında pul 

Ankara 17 (A.A.) - Gaziantep sayla
Vl Numan Menemcncioğlunun istifası ü
zerine boşalan Gaziantep saylavlığına 

Türk Dili Tedkik Cemiyeti azasından 

doktor Mehmed Ali Ağakay Parti gen
başkurunca Parti namzedi olarak onay
lanmıştır. --........... 'tn.__......... __ ......................... -... 
suiıstimalinden dolayı tshkikata başla -
nıldığı, Kadrinin de ortadan kaybolduğu 
müddeiumumiliğe haber \"erilmiş, tahki
kata başlanılmıştır. 

[ Makineye verilirken ] 
Hitler Fransız-Alman dostluk komitesi 

reisini kabul etti 
Berlln 18 (A.A.) - Harbde gözleri kör ol-ı lonyn da oldu~u halde bu toplantıda bulun

ınuş bulunan Fransız rncb'usu ve Fransa - mıyan bir çok memleketlerin delegeleri de, 
Almanya muhndcnct komitesi reisi Georgcs işblrllğlne devam niyet ve azimlerini, sonra
Scapinl hususi mahiyette olarak dün akş::ım dun bildirmişlerdir. 
13. Hitler tnrafından kabil edilmiştir. Bu Fransa ile l\lacaristan arasıııda yeni 
Coruşme uzun sürmüştür. b · ukavele 

Beynelmilel seyrisefain konferansı Parls 18 (A.A.•; ~ Fransa ııe Mncarıstan 
Londra 18 CA.A.) - Enternasyonal seyri- arnsında dün buruda blr tediye anlaşması 

ıteraın konferansı, seyrlsefain endüstrisine imzalanmıştır 
devamlı bir enternasyonal işbirliği yapılma- .. · . 
sı prensipinl ve İnglllz armatörleri tarafın- Dort Mamut cesedı bulundu 
dan 20 00 tarihi de kabul edilen rıza lle iş- Stokholm 1- (A.A.) - Pcrlng boğazınd n 
birliği projesini, ittifakla tasvib etmiştir. 70 mil şimali garbide kılin Wrangclland nda-

Bu toplantıda, Danimarka, Estonya, Fin. sında çok iyi muhafaza edilmiş dört Mamut 
lanctlya, Fransa, Almnnya, Yunanistan, Yu- cesedi bulunmuştur. 
goslavyq, Holanda, Norveç, İspanya ve İsveç Mamutlardan bir tanesi göğüsden kuyruk 
delegeleri hazır bulunmuştur. sokumuna knda.r altı :anetre kadar uzunluk-
Aralarında Belçika. Kanada, İtalya, Po - tadır. 

Nihayet, bu son günlerde bazı me - denilmektedir. 
murlara rütbe verilmesi hakkındaki 
teklifin reddedilmesi sarayın kab~ne iş 

}erine müdahalesi suretinde karşılan -
mış ve gerginliği arttırmıştır. 

Bu vaziyet karşısında Nahas paşa 
selamlık resimlerine iştirak etmemek
te ve ancak pek naçar kaldığı zaman -
Jarda kral He birlikte görünmektedir.> 

Röyter ajansının verdiği malf.ımata 
göre mevzuubahs ihtilaf Mısırın anaya
sasile alakadar değildir. 

İngilterenin Kahire elçisi ihtilafın 
dosta.ne bir surette halledilmesi Ji.lzu -

munu her iki tarafa tavsiye etmiştir. 

r 
Gaziantep 
Müdafaası 

Anknra 17 (A.A.) - Gazianteb kur
tuluşunun 16 ıncı yıiı:Iönümü 25 bi
rincikı1nun cumartesi günü Gazian
tepde, Ankara ve İstanbul Halkevle
rındc Gaziantebliler ve halk tarafın
dan büyük törenle kutlanacak, bu 
münasebetle milli tarihimizin Plcvne, 
Çanakkale, Sakarya gibi şanlı yap
Tılklarından biri olan Gaziantep mü
dafaasına dair kahramanhklar anla-
tılacaktır. Ayni günde Ankara radyo
su da bu mevzu üzerine neşriyatta 

bulunacaktır. 

2 adam odalarında 
ölü bulundu!ar 

Bunlardan birisi in ağzı 
tıkanarak ve bıçaklanarak 

öldürüldüğü anlaşıldı 

Ü.;küdarda Yenimahallede Eğrioğlu saka 
ğında oturan Onniğin 2'4 saat evden çık -
mamakta olması nazarı dikkati celbetmiş, 
karakola haber verilmış, ev açılmış ve On
ııik yatağında ağzı tıknnrnış, vücudü kan
lar içinde cilü olarak Lulunmuştur. Bun
dan sonra keyfiyet ınüddl'iumumiliğe bil
dirilmiştir. 60 yaşında olan Onnik ağzı 
tıkanarak ve başına bıçak saplanarak öl
dürülmüştür. J)ün bu c:nayet etrafında 10 
kişinin ifadesi ıı!ınmıştır. Cinayetin :fnili 
henüz tesbit edilmiş değildir. * Erenköyünde ol ur~n cezacı kalfası 
Ahmed de odasında ölü olarak bulunmuş
tur. İlk \"ehlede cinayet sanılan bu hadi
senin yapılan tahkıkat Ecnunda mahiyeti 
anlaşılmış, hastalıklı bir adam olan Ah
medın odasında dolaşırken birdenbire ge
ler. bır akse ııeticesinde yfü:ü koyun yere 
düştü~ü ve öldliğü anlaşılmı~tır. 

Japon ileri 
hareketine karşı 

Londra 17 (Hususi) - Yeni karargahı
nı Naııçau'da kurmuş olan mareşal Şan
Kay-Şek, Japon harb gcmılerinin Sarı 
nehırden yukarı çıkma:a!ını menetmek 
gayes.ile, nehrin bu kısmında kuvvetli 
bnraJlnr ve sahildl' de kuvvetli istihkam
ların vücuda getirHmesini emretmiştir. 

Dört yüz bin amele bu baraj ve tahki
matın inşasına çalışmaktadırlar. 

Nankinin sukutundan sonra harb Kan
su ve Anvei'de devam etmektedir. Japon
hır Hsinpu, büyük kansı ve Husyan bo
yunca şimale doğru ::erlemeğe çalışıyor-

* Kurun - B u nasıl umumt af b~lıklı baş
makalesinde Hatayda umuml af mesele -
sl münakaşa olunmakta ve : 

- Hatayda bir taraftan umumi ar llfm e· 
dillyormuş gibi uydurma tertlblcr ve nüma. 
ylşler yapılırken ve siyasi mahkUmlar bu 
nffın dışında bırakılırken yeni relimde vli _ -
cudlarından istifade edilecek gençler ve mu
nevverler faaliyet sahasından uzakl~tırılı -
yor, hüllsa bir taraftan Türk - Fransız an
hışmasını Hatayda tatbik edlllyormuş gibi 
göstermek, diğer taruftnn bu anlaşmayı tat
bika mlnl olmak 1çln elden gelen her şey ya
pılıyor, denilmektedir. 

Ziraat Vekaleti teşkilAb · 
Ankara 1 7 (Hususi) - Ziraat V e

kaleti vazife ve teşkilat kanununa ek 
bir Hiyıha meclise verilmiştir. __._.... ....._....., . ........ -· .. ·~ ... ------... ıiıliiıiıi .... mıiıiiiıiıiiiıııliiı ....... . 

Vedad Uşaklıgilin . . 
cenaze merasımı 
yarın yapılacak 

İki hafta evvel ölüm haberini tees· 
sürle yazmış olduğumuz Tiran elçili
ğimiz başkatibi Vedad Uşaklıgilin 

cenazesi Arnavud!uktan 1stanbula 
getirilmıştir, yarın saat birde Bakır
köyöc Çarşı içindeki camiden kaldı
rılarak ı;ilesinin hususi makbercsin
de Allahın ı·&hmctir.e tevdi edile
cektir. 

Toplantıda hazır bulunmak isti
yenler, Sirkeciden 12,10, Yeşilköy
den 12,45 trenlcrile hareket edebi
lirler. 

_.. .............................................. -..... _.. 

Müellim bir ziya 
Tahsilini Avrupada ikmal etmiş mcm

leketimiziı1 yüksek ve muktedir mühen
dislerinden merhum bay Faik oğlu, A
dalar kaymakamı Şevket ve 1stanbul 
Tiırk ofisi rapor törü İhsan Altınalevin 
kardeşı, Adana - Mersin -Tarsus sulan 
ntütahhaidi; muhtaçlara yüksek yardım
larile tanınmış hüsnü ııhlfık sahibi ve 
muhtelif yerlerde yaptığı c>serlerle vata
mmızn ümranına çalışmış olan bay İrfan 
Altmalev Nişantaşında Sağlık evinde ya
pılan apandisit aml'liyatından kurtulamı
yarak en faal ve genç yaşında rahmeti 
hakka kavuşmuştur. 

Bu ayın on dokuzuncu paıar günü öğ
le vakti canaze namazı 'l'cşvikiye cami -
sinde kılındıktan sonra Yahya efendi 
tlerg5hınd& ebediyete tevdi olunacaktır. 

u-Sabahtan Sabaha : 

kadası Snovden'in muhnfaznkar parti si
yasetine iltihak eder görünmelerini ha
kikat sanarak uzun zaman aldanmış ve 
kendi kendini avulmu7tur. Vakta ki koca 

imparatorluğun gözü açılıp ta etrafına 

bakındığı :r..aman gördüğü şey, düşmanı
nı görmemek için başını çölün kumları 

arasına sokan deve kuşunun haşyetle 

müşahede ettiği mnnzsra olmuştur. 

* Yukarıya afaki bir şekilde sıraladığını 
satırlara daha vazıh b:r ifade kabiliyet 
verebilmek için fikrimi iza~ etmeliyim 

Dünyanın :;iyasi keşmekeşi bugün İn 
gilterenin zafından ileri gelmektedir. in. 

giltt>re, bir ara memlekette büyük nüfu1 
kazanan amele partisinin kabul ettirdiğ' 

siyaset neticesi silahlnrıııı ihmal etmiş. 
tir. 1914 senesınin basında, harbe, (70) 
hattı harb gcmisile ğf ren İngilterenil' 
bugün, tezgahtakikr müstesna olmak Ü· 

zere ancak (15) hattı harb gemisine sa 
hib .bulunduğunu kaydetmek, bu ihma. 
lin ne derece büyük olduğunu gösterir 
işte bu :raf ve ihmal4 sebebiledir ki, bir 
zamanlar asgari elli sene ilerisini göre
rek yürüyen bir siyaset, dün ve bugün, 

günün ıhtiyac;larına muk2bele edecek bir 
takım muvakkat tesviye suretleri arar
mak suretile gününü gün etmiye çalış-

mıştır. Eğer Uzakşarkta bir Japonya bü· 
tün bir dünyaya meydan okuyabiliyorsa1 

Milletler Cemiyetinin bir a1.ası olan Ha-

beşistan bu cemiyet azasının gözleri ~ 
nünde bir lokm:ı gibi silinip süpürülebi· 
liyorsa, bütün bunlar, kendisine dünya

nın nazım kuvveti vaziyetini takınan in
gilt(>renin yüzündcnd·r. ingiltere kendi 
irtikab ettiği büyük hatayı anladığı için 

bugür. hummalı bir faaliyetle eksikleri
ni tamamlamıya çalışıyor. Bu eksikler 
ııncak 1942 yılında ;kmal olunabilecek ve 
elbette ki İngilterenin sesi de, o zaman 
bambaşka bir şekilde yükselecektir. Fa .. 
kat önümüzde ~eçecck beş sene jçinde, 

acaba, başkaları İngilterenin rahat rahat 
hazırlanmasına müsaade edecekler mi? 

Ortalık. böyle bir zannın, bir vehim ola
cağını gösterecek kadar al€ımetlerle do
ludur. - Selim Ragt'I- Emeç 

Temiz • 
ış, temelli iş -Her işde radikal hareket etmenin faydalarından sık sık bahscdişim bir ka

riinıin merakını kabartmış. Bana yolladığı bir mektubla soruyor: 
- Radicaledcn nıa~adınız nedir? 
Lisc:ınımıza ş:mci öyle frenkçe kelimeıer girdi ki ve o kadar çabuk yerlerini 

bulup kaynadılar ki yazıianmıı arasına sıkışıveren böyle ecnebi kelimelerin 
lugat ınanala.rını iıahn ihtiyaç kalmıyor. Bununla beraber meraklı kariimin 
arzusunu mıs:ıllerle de anlatayım. 

Radicalc esaslı, temellı, bir zamanlar dilimizde yer eden cezri manalarına 
gelir. Büyiik işlc-rde, siyasi mezheblerde Psaslı inkılab yapmak fikrini ifade 
eder. Parlamento hayatında radikal partiler, hatta radical sociaJiste !Partileri 
\•&rdır. Eu partilerin pıogramları esaslı icr~at viıdederler. 

Da· anın !.iyasi tarafinı bırakalım. Biz öyle hummalı bir ilerleme hayatı ge
çiriyoruz ki otağımız her adım artık isimden :.baret kalan r ... dıkal partilerinı 
muhafazakarda!l dah:ı geri bırakncak kddr.r kuvvetlidir. 

Benim bahsE>trr.c:k ıstediğim radikal i~ler nıcmleketin muı.;yycn cüz'ütamla • 

lar. Şimdi !ıarb Buyi, Yangşov, Tahishing 'I 
ve Hossif:'n civarında \ ukubulmaktadır. 

Bir yarma hareke ti 
Şanghay 17 (A.A.) - Resmen bil -

dirildiğine göre Nankini müdafaa et -
mekte olan kuvvetlerden ayrılan üç Çin 
fırkası Japon hatlarını yarmağa mu -
vaffak olarak pek ağır zayiat verdik -
ten sonra Kwangtch'e kadar llerlemeğe 
muvaffak olmuşlardır. 

rında, b~lcdiyelerde, kasabalarda yapılan i~Jer .izerinedir. Bılhassa imar işle
rindl' mutlak sureae radikal olmak Iazımciır. Bir yol açmak iı:.r,.onız. Önü
müze bir ev, bir cnını bir knle duvarı çılnyor. Bunları yıkmtktansa yolun 
boynunu kırıp aı·kadan veya önden dolaşn:ak hatadır di~ c rum. Meselfı İstan
bul un mtitehassıs Prust tarafından çizıkn imar programında Bebekten Sa -
rıyNe irndar sahil boyu büyük bir yol aç1hyor. Bu yolun uzcrine bir !kaç ynh 
c:ıkıyc•r. Hemen tcreddüd başlıyor. Acaba y&lılc.ırı yıkalım mı yoksa bunların 
yıkılışını zamana bırakıp yolu arkadan mı geçireli~. İ•te hu düstlnce hata~ 
lıdır. Radikal iş şudur ki böyle bir yol açarken önüne ne ge1ırse yıkar. Te-

11 

recidüde düşünce muhafazakarlık kendini gösterir. Turk inkılfıbı radikal ha -
rcketlerin en muazuımıcıır. Ana hatlara olduğu gibi hay:ıtmnm ve i~imizin 
her adımında radiımi olmak gerek. Bürhan Cahid 



Meyva fiatlarındaki 
pahalılığın sebebi 

Köylüden kilosu 10 kuruşa alınan iyi cins elma, sırf 
aradaki mütevassıtlann çokluğundan dolayı halkın 

eline 50 - 60 kuruşa ~eçmektedir 

SON POSTA 

Muallimlere izin 
verilmiyecek 

Sık sık 
tedrisatı 

verilen 
sekteye 
anlaşıldı 

izinlerin 
uğrathğı 

Muallimler, sık sık izin alıp vazifele
rinden ayrıldıklarından tedrisat sekteye 
uğramaktadır. Maarif Vekaleti tarafın

dan gönderilen bir tamimle muallimle
rin anccık pek fazla muztar kalmadıkça 
vazifelerinden ayrılmamalarının temini 
istenmiştir. 

Mezuniyet imtihanları ve 
askerlik dersi 

Hariçten lise mezuniyet imtihanlarına 
girenlerin vaktile oku.muş oldukları mek
tebierden cıskerlik derslerine dair de ve
sika getirmeleri şarttır. Vesika temin e
demi.yen talebeler muayyen bir müddet 
için Üniversite talim taburunda çalışarak 
ehliyetname alacaklardır. 

, 
Memur olrnak için askerlik 

köylü, malını ona satmak mecburıyetin- yapmak şart değil 
de olduğu gibi muhtelif ve uzak vilayet- Lise ve yüksek nıekteh mezunlarının 

Birincikanun 18 

........................................ :. 
BUtnn lstanbul halkı 

SOMER SiNEMASINA 
koşmakta ve ıenenin en büyük 

TÜRKÇE SÖZLÜ .ve ŞARKILI fi.i ' il İ 
ola ı 

ŞEYH AMMElr 
şaheserini takdir nazarlarile seyretmektedir. 

Baş rolde: BA.MON NOV A.RB@ 
aşk ve macera dolu mevzuu, nefL~ şark musikisi ile VEDiA RIZA, CEVDET 
KOZAN, Nihad, Şeref vesaire gibi memleketin en büyük snn'alkılrlanmız ı ıı 

alaturka şıırkılıırile dinleyenlere hoş vakit geçirtmektedir. 

Hamı, ı Kalabalığa maruz kalmamak için ıaren tam seans saatlerinde 
teşrif edilmesi. Saat ı , 2 1/2 - 4 1/2 - 6 1/2 da 

Yarın •••t 11 de tenzllath matine. •----IJ" 
BUGÜN ANNABELL A 

ve MELEK HENR Y FO N D A 
Sinemasında Tarafından şahane bir surette yaratılan 

Baştan aşnğı tabii renkli nefis bir aşk ve gl\zellik şaheseri olan 

ÇiNGENE PRENSES 
Fransızca sözlü 

Bu fjlmin heyecanlı bir sahnesi Londranın meşhur 
yarışlarında filme alınmıştır. 

Ayrıca: Paramount d Unya haberleri : FRANSA - lT ALYA 
Seanslar saat 2 - 4, 1 5 - 6.30 ve 9 da 

Derby at 

fu lbol maçı. 

.. 
Bu sene umumiyeLle meyva fiatlarının 

pahalılığından şikayet olunmaktadır. Me
sela iyi cins elmanın kilosu, toptan 30 ve 
perakende olarak manavlarda 50-60 ku
ruşa satılmaktadır. Fakat müstehlikin e
vine 50 wEya 60 kuruşa giren bir mala 
mukabil müstahsilin : aııi köylünün ce
bine, ıştıra bedelinden çok dun bir meb
lağ kaldığı anlaşılmaktadır. Bunun da 
sebebi bahç( den koparılan bir yemişin 

manav öükkanına girinciye kadar müte

!erden kalkıp şehrimize kadar gelerek askerHğini yapmamış olanların memuri
mey\•asınl satmak imk~nını da bulama- yete ~lınmamaları Jıakkındak eski He
~-aktadır. Çünkü, bu. takdirde -~st.~rı yü: yeti Vekile kararmın mer'iyetten kaldı-
zund_en .P~_halıya ma~olecnk, koylu belkı rıldığına dair olan yeni Heyeti Vekile ,.,. 
de busbutun zaıar eaecektır. Esasen hal- kararı dün vilayete tebl iğ edilmiştir. 1 

Bugün SAKARYA sinemasında 

de kabzımallar peşin para vermek sure- ı -·-· .. ·~ . . . .... .... .. ... ..... ... 
1 tile simsarın elinden mal almamaktadır-

addid ellerden geçmesidir. 
Son zamanlarda bu fiat farkının çok 

bariz bir raddeye vasıl olması üzerine 
mese1eyı bir arkadaşımıza tahkik ettir
d;k. Aldığı ;ıcticeleri bıldiriyoruz: 

Köylü, topladığı yemişi, doğrudan doğ

ruya pazara getiremediği için bir simsa
ra satmaktadır. Fakat, simsar da ancak 
ara yerde bir mütevassıt rolü oynamak
ta, eiindeki malı, kendi hesabına satıl

mak üzere kabzımala göndermektedir. 
Kabzımal da ~aptığı satıştan bittabi ken
disıne bır kar temin etmektedir. 

fstanbulda Belediyenin yaptırdığı mey
va halindeki alışverişler toptan olduğu 

cihetle buradan meyWıyı alan manav 
dükkanlarında perakende satış yapılmak
tadır. Alınacak birkaç kilo meyva böy
lece adeta 1.>ir devrifı}em seyahati yap
tıkça y0l rr.asrafı, ~r.lbtllaj ücreti, beledi
y~ resmi ve bunlara inzimam eden müte
addid ellere aid kfır yüzünden fahiş bir 
fi:ıta satılabilmektedir. 

MesP~a fovkaUıde kalite addedilen A
masya külah Elmalarının manav dükkan
l arında kilosu 60-70 kuru~ arasında satıl
maktadır. Halbuki bu elmanın rneyva 
halindeki değeri ~,o kuruştur. Ara yerde
ki 30-40 ku:-u!\luk fark az bir fark değil
dir. Mcyva halindekı satış mikdarından 

kabzımalın, simsann karlarını ve bele
diye tekfılifini tenzil "dince köylünün 
eline elmanın beher kilosu içir, 15 kuruş 
kadar bir para kalmaktadır ki bu rakam, 
ancak c;abşa c:rzPdilen malın altıda bir 
füıt.dtr. 

Bu mahzuru bı:rtara{ etmek için hal
de toptan satış yerın • perakende satış u
sulünün ihdası ve kabzımal He simsarın 

vücuduna ihtiyaç kalmadan doğrudan 
doğruya köylünün ım:ıimı satması lazım
dır. Halbuki esasen simsara borçlu olan 

lar. Simsarın kendi nam ve hesabına yol
ladığ meyvaya kab7.lmal tarafından fiat 
takdir o!unmakta ve onun vasıtasile sa
tılan maldan o ela hır hisse almaktadır. 
M"inavlar da kabzımallardan ekseriyetle 
veresiye mal almakt<ıclırfar. Bu hususta 
manavlar şunları söylemektedirler: 

c- Manavlık tehllkeli bir san'attır. Bir 
kilo fevkalade cins elmayı, kabzımaldan 
aldığımız füıta 15 kuruş zamht satarsak 
ancak 7,5 kuru~ kazanmış oluruz. Çünkü, 
yaş rnevya çürür. M(se;a 10') tanelik bir 
sandık portakalın toptan fıatı 140 kuruş
tur. Fakat sandığı açtığımız zaman için
den 7-8 tanesinin ~urüdüğünü görür ve 
atarız. Bu suretle elimızdeki malı daha 
dükkana yı>rleştir;neden ~:~ de 7 nisbetin
de zarar ediyoruz demektir. Buna nakli
ye masrafını dn ilave edince - ki şimdi 
sırt hamallığı yasak edildiğinden nakliye 
ücr~tleri de artmışlır - bu mikdar yüzde ' 
onu geçmektedir. Dükka~. kirasını, elek- : 
trik masrafını da hesaba katmaz mısınız? 

1 
Varın gerisini siz k l'·as edin. Bu zararı 
çıkarm;ırıın çaresi yo~{ mu? Var, hilekar- ı 
lı~{. Noksan tartmak veya kese kağıdının 
altın:ı ezik, çiırük m-?yva do1durmak. Fa
kat o zaman da hır gdı.n müşteri bir da
ha dükkanın semtine uğramaz. Biz de e
limiz böğrümüzde h.almz. 

Bu itibarla manavlık hıç te karlı bir 
meslek değildir. Manavl;ırdan hic ev yap
tıran işıttiniz mi? Ne gPzer, hepimiz kab
zınıall:ıra borçluyuz • e borca mala ala
mazsak dükk!humızı kapamak mecburi-ı· 
yetinde kalırız.> 
Manavların derdJerinden biri de nak

liye ü,..retlerinın fazlalığıdır. Mesela Te
kirdağından gelen hir meyvanın kilo ba
ş•na dört kuruş nakliye masrafı varmış. 
Esasen, diğer ~·iyecek maddelerine naza
ran daha razik ve bozulması daha kolay 
olan vaş mcyvaların navlun ücretlerinin 
indirilmesi de istenilmektedir. 

---~-~ 
Müteferrik: Askerlik işleri: 

Şi<ldetli bir zelzele Şubeye davet 
Usküdar Askerlik Şubesinden: 

MUCSSli" BiR ZIYA 
Tıb J.'akültesi f'sbak Teşrih ve Dahiliye 

Muuliinı Muavini ve senclerdenberi Su
adiye ve civarında hayırseverliği ve ha
zakatile tanınmış etibbamızdan 

DOKTOR VAM!K ISVAN 
dün hasta yattığı Tcşvikıye Sağlık Evin
de vefat etmiştir. Merhumun cenazesi 
bugün saat 11 de Teşvikiyc camiinden 1 

kaldırılarak Üsküdardaki .ıaile kabrista
nına defnolunacaktır. ı 

-. ~ . .. . . .... .. ... ..... . .. . .. ·-··- ' 
~---·-. ılanlul bors3s1 kapanı , 

fiatlar1 17 - 12 ~ 1937 

ÇEKLER 

Londra 
Sn-Yor• 
Parla 
Mlllno 
Brük.lel 
Atln& 
Cenen• 
Sof ya 
Arruıterdam 

Praa 
Viyana 
Madr1d 
Bl!'rlln 
Var.oo•& 
BudapefW 
BiıkreJ 
Belıırad 

Yokobama 
Mo.skoft 
SV:>kholm 

Açıiı ' 
'i25.UJ 

O, 1995 
,3.545 
15.2191 
4,7J 50 

87.44 
S,4S75 

64. 
1.43iS 

22.7488 
4.2288 

13.76 
1. !1825 
4.:ll92 
4.0ı 

106. 72 
!>4. S :.ı 

2.i486 
23.6J25 
3.1J38 

ESHAM 

Anadolu tm. ,. 00 
pef ln 
A. Om. ,. 00 ndelJ 
BoınonU - Nektar 
A.ıılan çlmento 
Mertı:n bankuı 
İf Bankuı 
Telefon 
ÜUhat .. Detir. 
Şark DetlrmenJ 

oo.oo 
oo.oo 
o.o:> 
0,00 

96 tiJ 
ıv,11J 

6.85 
ı . ıo 

ı . 15 
7. lJ 

Kap'\ U' 
t.25 •IJ 

C,79J7 
23.55 
15, 2192 
4.7\158 

67.4 ! 
3,4575 

64. 
1.4375 

2'J, 7488 
4.2:.188 

13.76 
l.9832 
4.2u2 
4.02 

106. 72 
W.52 
:.ı.7485 

· 23 6v25 

J. 103~ 

110.!tO 
00.0() 

0.110 
U,OJ 

96.0J 
U0,110 

--
O.OJ .I 

Herkesin görmesi lazım gelen bir tilın : 

ÇALI KUŞU 
HbNHY BAT A!LLE'ın meşhur romanı ve HUGUETT.E DUFLOS - JE,\~~ 
PlERRE AUMON'f'un emsalsiz temsiller i. Muhteşem blr film. .Ebedi \'e 

ihtiraslı bir mevzu. 
~ tıaveten: PARAMOUNT JURNAL. Fransa - İtalya Futbol MAÇI ---

MARLENI! D 1 E T R 1 C H'in 
En bUyUk, en mDştik ve en ihtiraslı filmi 

KIZIL iZDiVAÇ 
Frfillsızca söılU ~abeseri önümllzdeki Pazartesi ak;;amı ndan itibaren 

SAKARYA SINEMASINDA 
başlıyacıık ve evvelki filmlerin fevkinde bir muvatfakiyet kazanacak ır. 

'z Biletler evvelden ehnablllr. Telefon ı 41341 41 __ ,, 

Bugün TORK sirıemasında 
2 büyük film birden : 

1 ·ASRI iŞ ADAMI 
RAIMU ve LUCIEN BARROUX 
ve EDW1G FEUlLLERE'in 
en güzel fil mleri 

Bugün saat 1 de 

2·BEKABET 
Muva ffakiyeUerin muvaffakiyeti 
aa, rolde 1 

LlL DAGOVER - SABiNE PETER~ 
matine vardır. 

Hoş bir vakit geçirmek için ~ ! 1~-•••••••••-••• il N OV OT N İ'de OSMANLI BMNKASI 
MUntehap bir ORICE::ıTRA refa
katinde Budapeşte Operet şantözü 

RUDOLFl'Y 
ile sevimli tenor 
Y U N K A 

nın şarkılarını dinleyiniz. 
(Fiyatlarda zam yoktur) 

"~•-•• Teperaşı - Daire 41••1' 

111111111111111 
Şehir Tiya trosu 

Dra ıı kısmı T epe başı 

. ..il 
tiyatrosun da 

Bu akşam saat 20,30 da 
TURAN DOT 

111111111 Masal ~ P erde 

l 
1 

j 

TÜRK ANONİM ŞİRKETİ 

TESİS TARIHt : ı 863 

Bermaye81: 10,000,000 hıııllla llr&.SJ 

Türkiyenin başlıca şehirlerile 
Paris, Marsilya, Nis, Londra ve 
Mançester'de, Mısır, Kıbrıs, Irak, 
İran, Filistin ve Yunanistan'da 
Şubeleri, Yugoslavya, Romanya, 
Suriye ve Yı.ınanist.mda Filyalleri 
vardır. 

İstalbul rasodhanesı 16 birincikanun 
1937 de saat Hl u 37 d&kika 3 saniye geçe 
şiddetlıcc c!r Zl'tze]ır> kaydetmiştir. Mer
k~z üstünün İstan buldt n mesafesi 520 ki-

1'erkoa 
Üsküdarın Beylerbey Küplüce caddesinde 1-------1--:--------- Operet kısmı eıki Fransız Tiyatrosunda 

20 No: ikamet ettiği kaydından anlaşılan 1 S T K R AZLAR 

Her turlu banka muameleleri 
yapar. 

Iometrı> olduğu tahmin edilmektedir. 

İnhis' rlar u-r.t:m müdürü 
A"lkaraya gitti 

İnhi<;arlar Umum Miıdiirü Mithat An-

ve Narla Vekaleti şoseler fen hey'etl mühen- --------.-A-.,.-1-.,--~-p.-.. -,-·ı Bu akşam saat 20.30 da 
c.!lsliğinde müstahdem iken 19/ 5/ 937 günün- B 1 L M E C • 
de bir ay mezuniyet alarak şimdiye kadar Tiril baro• 1 Petln OJ.OO ı~s~ p 
avdet etmediği anlaşılan ve adresinde de bu- • • 1 Tac1el1 14·45 Komedi 3 erde 

• • U Tac1etı o 00 o.o t 11 Junamayan muhabere yedek asteğmeni 325 · Çocuk kısmı saa ~ de 
Do. Hüseyin Tevfik Oğ. Mustafa Enverln bu- •-----T-A_V_İ_,,,L_A __ -T-----ı LA. p ON T • N BABA 
rada ise bir haftaya kadar hemen müracaat 

karaya gitmist"r. İd~reyi alnkadar eden eylemesi ve taşrada ise blr ay zarfında bu - AÇll.ı .K.apa•ı 
ti).00 
eo.oo 
oo.oo 
oo.oo 
OJ.tJ 

b::ızı işler hakkında temaslarda buluna- lunduğu yer ve memurlyetıni açık olarak .t.Dadol11 l pe. orı.oo 
blldlrmesl ehemmiyetle ilan olunur. • ı ftdell oo.•>J 

cak olan umum müciüı\ bir hafta kadar - • u pe. oo.oo 
Ankarc.da kaldıktan sonra İstanbula dö- Tiryaki sigarası yılbaşında • ll n . o, ,rJO 
necektir. 

~otosiklet gürültüsüne meydan 
verilmiyecek 

Otomobiller <rıbi motos!klet!erin de gü
rii !tii çıkarmıva c;ık te>rtibat yapmaları 

içın m uayyen b;r ırı.ilhlet verilmiştir. 

piyasaya çıkarılıyor Anadoha mü. pefln ııo.oo 

Tütün inhisar 1daresinin 4: Tiryakh ismi
le hazırladığı yeni sigara yılhaşında piya
saya çıka!·ılacak, 25 tanelik ince sigara, 
20 tanelik kalın sigara paketleri 16 kuru
şa satılacaktır. 

PARALAR 

1
::-J\1-ı-ş--Sa-b-,-

ı Tllrt altını 1055 1057. 
ı Banknot Ol!. B. 269. 2iO. 

ERTUCRUL SADi TEK 
TİYAT ROSU 

KADIKÖY (Süreyya) 
Sinemasında 

Pazar tesi günU akşamı 

Bravo Rejl•Gr 
meşhur Vodvil 2 Perde 

1 Tablo. ( Gölge ) Piyes 1 Perde. 

DİŞ TABİB l 

RATIP TÜRKOCLU 
Ankara caddesinde: Meserret oteli 
karşısında (88) No. h muayeneha
nesinde hergUn saat on dörtte:ı 
(19 ) a kadar kabul etmekteıdlr. 

Şehzade başı : F erah Sinemada 
Bugünden itibaren 2 fllm birden 

Şirley ve Gangstuler 
Kaliforniya Haydudları 

.... 

Bu gece: İsmail Dümbüllü ve arkadaşlllf1• 

Ayrıca: HAFIZ BÜRIIAS konseı1 -



Bu yıl Sındırgının bütün 
tütünleri satıldı 

Hüseyin Cahid 

Yılda bir milyon liralık tütün satan bu kasabanın 
Balıkesirle ir libabnı temin eden yolu çok bozuk 

•ıt'i' Iia~an Bc-y aı ada sırada 
~e •rna cse-r, çalgılı birahane

t(! g:dcrirn. 

Pazar Ola Has•n Bey Diyor ki: 

... Oturup bir iki tek ata
nın .. fakat bu arada .•• 

... Aman meded diye gazel 
haşladı mı birdenbire kızıve
r irim. 

Hasan Bey-Neye kızıyor
sun, dostum, senin hesab pu
sulasını aldığın zaman söyli
yeceğini onlar evvelden söy
lüyorlar. 

istanbu lun ve Ankaranın turfanda 
sebzesi Tarsusta yeti ştiriliyor 

l 
l 

Çorlunun şimdi de birer mektebe ka VU§an modern köylerinden biri 

Çorlu (Hususi) - 13 köyde ilkmek-ı bütün kuyuların ağızlarına beton bile
teb i!lşasına başlanmış, bunlardan bir kıs- zik geçirildi ve bazılarına da tulumba 

mının birinci katları ikmal edilmiştir. O- lar takıldı. 
kullar dan 011 biri beş smıflı ve ikisi üç Köy bütçesinden Misinlidc, idarei hu 

susiye '1ütçesınden rle Velimeşede bireı 
betcm köprü yapıldı. 

.sınıflıdır. Beş smıflı olanların, konferans 

salonu ve kütübhane odaları ve ayrıca 
muallim evleri vardır. 

Muhtelif köylerde çeşmeler y.apıldı. Ve 

Scymen ve Velimeşede aşım durak ev 
leri ve Seymende modern bir karakol bi 
nac;ı yapılmıştır. 

KÜÇÜK MEMLEKET HA ~ERLl:.Ri 
Trakya mane\•raları Tekirdağlılara gösterildi tebdc bütün derslerin mualllml olduğu hal· 

Tekirdağ <Husust> - Umumi müfettişlik 1 de !ransızca mualllnıi yoktur Talebe, imli· 
sinema şefi Vehbi Kaya şehrimize gelmiş, hanlarda frı:msızcadan mt. , k ol:ımıya. 
Trakya umumi manevraları lle tarih sergisi caklannı duşünerck endişe iç ı.dedir. Grçer 
ve asfalt yolun nçılışını, Trnkyanın kalkın- sene de, iki fransızca muallimlnın geçun:ılz· 
mn işlerine aid muhtelif safhaları ihtiva e- llkleri yüzünden 50 kadar talebe ikmale k.ıl· 
den filmi muhtelit seanslarda halka mecca- mış, bunlardan birçoğu donmuştu. Bu sene 
nen göstermiştir. de nynı halin tekerrur edeceğini, yani dö-

Çanakkale ortamektebinde fransızca neceklerlni kestiren talebe, mektebe fransız-
muallimi yokmq ca munl11minin bir an evvel tayin edilmesin.1 

Çanakkaleden yazıldığınf. göre ortam.et:.. dört gbzle beklemektedir 
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SON POSTA 

1 Hidiaeler KarfUIDd• _I IKADDNI 
Kadın ne fazla zayıf 

~:~~~;~~ır:~;~::~ı::u!:.~ ne de fazla şişman inhisar anbarmdan çıkarılan 2000 
ALDŞKDNLDK 

S ~bık kondüktör sokağa çıka
caktı. Parasını aldı, cebine 

koyacağı yerde bir çantaya koydu ve 
boynuna astı. - Bu e"; kalıba koysam acaba bit-' • olmalıdır k • ı • • 

kü~lm•• mı? dedi* ı o ıspirtonun hıka yesJ * Sabık bakkal plav pi~irecekti. Tence-
reye bir kilo pirinç koyc;caksın, dediler. 
Gözle kaş arasında bir kilo yerine 750 
grnm pirinç koydu. 

* Sabık kadın bcrberı siy~h inciyi aldı. 
Bir müddtt dalgın dalgın se)Tettikten 
sonra oksijenli suya batırdı, çıkardı. 

* S:ıbık müdüre lokantada hesab pusu-
lasını getirdıJer. Pusulanın altına: 

.Ted1yesi 7unnında vemeye,, cümlesi
ni yazdı ve imzaladı. 

* Sabık heykeltraş şişman kadına baktı: 

- Tasruh kabildir, dedi, bir çekiçle bir 
kalem olsa fazla yerlerini çıkarır atar
dım. 

* Sabık şoför, çocuğunun oyuncak oto-
mobiline baktı: 

- Neye yarar, dedi, bir tane ..• Yarış 
yapmak ~abıl değil! 

* Sabık tezgah•ar. oğlunu misafirlerine 
tanıttı· 

- Halis 1ngıl·z malıdır. 

Sabık piyanist. daktilo olmuştu, maki
nenin başında oturdu. cR1ı ye bastı: 

- Nafile, dedi, bozuk cR1ı sesini ver-
mi yor. 

* Babıali '"vrak kalemi ketebesinden o-
lnn sabık memur, dükkan açmı~L İlk 
gden müşteriye: 

- Bugün olmaz, dedi, yarın gel! 

* Sabık telefon santralı evlenmişti. Ko-
cası: 

- Aşkımı kalbine duyurabilsem dedi, 
sabık santral c-cvab venli: 

- Meşgul cfr:ndim! 

* Sabık dişçinin oğlu: 

- Kolum ağ!·ıyor! 
Dedi. Sabık dişı:i oğluna baktı: 

- Kolayı var. ÇtkaraJıın. 

* Sabık kaptan yay:ıı kaldınmında tram-
vay 'Ockliyordu. Tramvay geldi, durdu. 
Sabık kaptan vatmana bağırdı: 

- Kaldırıma yaneşt:.r. 

1smet Hu111si 

C Bunlan biliyor mu idin!z? =ı 
Briç oyunu lstanbulda icad 

edilmiştir 
BU1Uk adamlar a:le'erinin 

kaçıncı çocukL rıdır 
Biliyor musunuz _ .... Son Paris Psişi- "' 

ki bugün bütün -/ı'il..ef'' yatri kongresine ~-:--
dünvada alamod .f!... A arzedilen bir rapo.. - " 
bir ·aile oyunu o- •V:.~ ~ ra görP dahi insan- • 
lan Briç İstanbul- jf/K:..f.. lar nadiren genç J 

da icad edilmiştir. zt~\tt ana ve babaların 
Bilmiyorsanız an- sulbı.mden gel-

latalı.m: . . . . . .. .. mektedirler. Bun- \\\ . 111., 
Brıç kelımesı ıngılızce ckopru> dcmek-ı lar, ekseriyetle a- \ 

ti:. 1884 senesine do~ıı.ı İstanbul~ın. ecne- Belerin sonuncu çocuklarını teşkil et
bı ve tatlısu frenklen arasında bır ıskam- ll'ektedirler. İçinde yüksek musikişinas, 
bil oyunu oynanıyordu, adı crus Vish i şair, muharrir, devlet adamı bulunan 
idi. Bu sırada İstnnbulda oturan iki İn- (74) dnhinin ancak on tanesi ailelerinin 
giliz aile İngiltereye dönmek zaruretin- ilk çocuğudur. 
de kalmışlardı. Bunlar ayni kasabaya N:ıpclyorr, ailesinin sekiz~nci, ressam 
yerleştiler. Evlerinin arasından bir ır~ak Rambrand aitıncı, meşhur Franklen on 
akıyor ve üzerinde bir köprü bulunuyor- yedinci, Vagner yedinci, Mozart yedinci, 
du. Bunlar, her gece bir evde toplanıyor Şübert on dördüncü çocuğu idi. 
ve dağılırlarken yarın akşam cköprü sı
ras11ı bizim diye avrılıvorlardı. 

Bu suretle İsta~bulda oynıma 
Visti- nin adı Briç'e çevrilmiş oldu ve 

crus taammüm etti. 

Dün ağırcezada duruşması yapılan suçlulardan bir 
arabacı sahte mühürler yapıldığını söyledi 

Dü~ A~~ .m.ahkemesinde bir· ~in tahakkuku için kapıcının Tıbbı Ad
sahtelairlık: hadıse~ını~ d~ası. ya-j lıye gönderilmesine lüzum göstermiş "· 
pılmıştır. Suçlular mhısarlar ıdaresı am tir. 
bar memurların~ Abdullah ile, ispir- K h" d k" k . 
to satıcısı Dimitri. ve arabacı Ahmed _ 8 ır e 1 Ceza Ongresın8 
<lir. g:decek hey' et 

~:r Ü~~. d:, Gü~üşsuyu hasta - Kahirede J 2 kanunusanide toplantı· 
n_esının mühurunu taklıd etmek sure - cak olan •Beynelmilel ceza tevhidi' 
tıle, sahte tezkerelerle inhisarlardan kongresine H kuk F k .. lt · o d" ar" 
2000 k'l . ·rıo ld kl ı u a u esı r ın 1 0 ıspı a ı arı ve bunu ko- , yüs Profesörü Tahir ile müdde ·umumi 
lonyacılara sattıkları iddia ediliyordu. muavı·nı· s d · · · ı· k t ~ takar-D.. A - a rınm ış ıra e mesı 

un gırcezada yapılan sorguları rür etmiştir. 
, Böyle bir vücudde omuzlar, bacaklar, sırasında ambar memuru Abdullah, de- Z . . . 
k~lçalar. v_e göğüs ~ruvarlaktır. Bel, ayak m~tir Jti: eytmburnu ç.mento fabrıkası 
bıll?klerı ~ce,. karın içeridedir. Yağsız, - Biz re'sen mal veremeyiz. Önce h:.kkrnda lir karar 
fakat kemıklen &dale ile örtülü bir vü - müdüriyete fatura gelir, müdüriyet bu . . . . -
cl!d. 'ı faturayı satış me 1 - ha 1 _ Zeytınburnundaki çımento fabrıktı. 

_ m ur uguna va e e s t r .. d d · rdalO 
Fgcr omuzlannız yuvarlak değilse şu der. Muamele ikmal ed'ld"kten ının neşre ıgı uı'nan an o cıva 

hareketi her sabah onar kere tekrarlayı- bana bildirilir ve mal ~ s~retle :~~ h~lk ve bahçele~ ~ uğra~ı~, 3~ 
nız. Çok :faydasını göreceksıniz. ı' lir. Bu hadisede b tt - 11 m zamanda beledıyeye aıd arazının. d 

A kt 
en sa ıgım ma arı t h 'b edildi-· ·1 . .. ··ı k b l d ye 

ya a, omuzlarınız gerid(!, elleriniz bu usul dairesinde vermişimdir. Suçla a rı gı ~ erı suru. ere e e ı -
yanda nurunuz. Yaını2 omuzJannızla ön- alakam yoktur. tarafından !abnka aleyhıne dava :ıçıl 
den arkaya, sonra aı kaciıı.n öne doğru Dimitri ise· mıştı. Dava, neticelenmiş, belediyeY' 
dair~ler çrdniz. Kol~arınız omuzlarınıza j _ Abdullah. ba ld' H ·a _ aid arazinin bu fabrika tarafından ~-
• b. k 1 nage ı. erayıa ··b d'Jd'-·thkkk ·~·d tbrı-

ta ı . n acak, onlarla bc>raber öne ve ar- re tarafından me l ... t r : - ı ı e ı ıgı a a u ettıgın en a 
kayn gidip gE:lccrktir , 

1
. Bu c;:ekilde b mdur atra 1ıspır 

0 
.\ e~.t ka 5ahiblerinin belediyeye 22 bin liı1' 

k 
.. · , ır. " en e op anmış ıspır o t . . . 1n 

10 ere oııe, ıo kere arkava doğru kii İstersen san t a· .. azmınat verrnesıne, fabrıka bacasın ·a· K 
1 

.:. _ . . - var. a sa ayım, ıye mura- d . d k. h Ik . •et 
fı_ ır. a çaları, gogsu, belı. karnı bu bi- caat etti. Ben de, 160 kuruştan 2000 k~- ~ cıvar a. ı a a ve arazıye zarar '> r 
çırr.c koyacak harcket~eri de sıra ile neş- 1 . . toyu dört f d ld d . mıyecek hır hale konulmasına kara 

d 
•. o ıspır se er e a ım, emış- .1 . t· 

re ccegız. 
1
. ven mış ır. . ~ . 

Şık bir tayyör 
Suçlu Abdullah bunu kabul etmemiş Polisle : 

ve: 
- Kendisi de, ayni suçtan huzuru- 24 saatteki kazalar 

nuza çıkarıldığı için, bana cürüm atfe- Son 24 saat zarfında şehrin muhteilf yet4 
diyor, diye itiraz etmiştir. lerinde 7 kaza olmuştur: * Şoför Hasnn oğlu Arif Eğrldağ idııre -

Suçlu1ardan Ahmed ise hadiseyi şöy sindeki 1735 numaralı taksi otomobill şışıı.. 
le anlatmıştır: de Haliıskir Gazi caddesinde ı numaradı:ı o-

- Bir gün Abdullah beni gördü. Sa- turan Halime adlı ynşlı bir kadına çarpmış, 
na bir zahmetim olacak, dedi. Bir ka - <'Zmiş öldürmüştür. 

Şoför yedinci lstintnk hl\kiml tarafındall 
ğıdııı başlığını kopararak verdi Bun - tevkif edilmiştir. 
dan 200 adet bastır, dedi. Bunları iki * Galatada oturan Kalt tsmınde bir ıcıt 
lira mukabilinde Ya.koya bastırdım. Ab Galatada Okçumusa caddesinde karşıdaıl 
dullah gene bir gün Denizliye sipariş karşıya geçerken şoför Selim 1darestndclİ 
göndereceğini söy1iyerek, benden biz _ 2412 numaralı otomobllln altında knıınıfı 

t . t a· Kab 1 tf B" k~ - bnşından yaralanmıştır. 
~e _ıs e ı. . u e ım. ır agıt ve:- * Şoför Ahmed idaresindeki 2847 numa -
dı, bır de 25 lık.. Bu 25 kuruşlukla, ka- ralı taksi otomobili çarşıkapıdan geçerketl 
ğıdı müdürün odacısına götür, muame- Şnrk krrı.tanesinde ocakcılık eden İranlı J'e
lesi yapılsın dedi. Götürdüm. Sonra da rıme çarpmış, başından tehlikell surette ye.
arabama ispirto yükliyerek Dimitriye ralamıştır. Kerim Cerrahpıışa hastanes1°' 

··ı·· d"" D" •t . b l t k ı kaldırılmış, şoför yakalanmıştır. 
go ur um. ımı n un an ~ne. e. e~e * Şoför Etem ldarcslndekl otomobil çeıc-
boşalttı. Bundan sonra 7 ay Dımıtrının ınece civarında Arnavudköyünde oturaıı 
yanında çalıştım. Bu müddet zarfında rençbcr Hastına çarpmış ve muhtellf yerle -

Türkiye Tıb Encümeni intihabatı Bir cami daha müze oluyor Dimitriye 6 defa ispirto geldi. Sonra rlnden yaralamıştır. _ 
Türkiye Tıb Encümeni Etıbba Odasında Süleymaniyedeki Şemseddin Mol - bana Abdullah bir örnek vererek b:r * Kurtuluşta mensucat fabrikasında çnı 

ve Profesör General Dr: Kadri Raşid An - .. .. .. . ' • Iışan Halid fabrika merdiveninden düşere 
dayın başkanlığı altında senelik umumi top lagürani camii müze olarak kullanıla - muhur .. yapt_ırma:ru. soyledı. G:ne Yako muhtelif yerlerinden yaralanmıştır. 
Jantısını yapmış, yenl idare hey'eU blrlncl caktır. Bu cami Bizans zamanından nun atolyesıne gıttım. Kardeşı: cBu res * Hasköy deri fabrikasında çalışan aıne-
relsllğlnc : Ordinaryus profesör Dr: Neş'ct ö İ , mi bir daire mühürü olacak kabul ede- le Mustafa, Marko mczbahndan aldıklnrı de-

kalmadır. çinde Bizans san atine aid ' r" mcr İrdelp, ikinci relsllğe: Profesör Abdül- mem, bir kağıt getir• dedi. Gitt!m, rllerl dekovil arabasile tnbrlknya götürürle 
kadir Noyan, Genel Sekreterliğe: Dr: Nured- bir çok sütun vesaire bulunmaktadır. Astrakanla süslü siyan tavyör. Açık il Abdullahtan resmi bir kağıt aldım ve ken m

1
ezbiahnd bekçis

1
i Arife çarparak mub~ 

din Onur, veznedarlığa: Profesor Dr: Niyazi g··t ta e duvarlar meydana k .. w •• h.. Uf yer er n en yara anmasına sebebiyet • u un, ş v çı a - • nk gorünen yerler menekşe rengi şerı'd- mu ur yapıldı. mişlerdlr. 
Salfıhaddin Mehmed, Celse sekreterliğine: nlacak, cami seyyahların ziyareti ba - <!fr. Re"s: * Eyüp Bahariye cnddesinde mensııcaf ismet Gözcü, Blbllotekerllğe: Profesör Dr: 

Proresor nr: Osman Cevdet seçllmlşlerdlr.· kımından güzel bir şekle sokulacaktır. - Peki sen bu işleri yaparken vazi - fabrikasında çalışan Zeyneb çalıştığı ınral 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ - = c~ukhk~ı: y~e~r~~h~ ~~fil~a~~m~n~e~d~~~~~p~d" - n· ı . . k kt şüphe etmedin mi?.. mıştır .• ---11---.. ----e--------~·-,_.~'",...11 ış eı ını Ç1 arma a _ Hayır, çünkü iş yaptığım bir so _ Bır kadın_ yılandan korkdu, 

C O N U l 1 S L [ R 1 
geciken çocuklar kak adamı değildi, bir memurdu. çocugur.u dü~ürdü 

... Dişlerin gecıkmesinde muhtelif scbeb- Duruşma şahidlerin celbi için bir Taksim Yenişehir Dağ sokağında oturaıı 
...., ler vardır. Bunlardan biri de çocuğun başka güne bırakılmıştır. Naciye adlı bir kadın -~ir ay evvel odnsınd~ 

1 
otururken tavandan duşen bir yılandan ıco 

içinde kahkaha 
Duyulmıgan ev ••• 
cPendik,, len bir mektub aldım. İm

tasını yazmıya lüzum görmediğim bir 
erkek okuyucum derd ;>anıyor. Ha -
yatının bikfıyesı kolaylıkla hüHi.sa e
dilebıHr: 

- Pek genç iken edenmiş, fakat 
kurduğu yuvanm içine girdiği gün 
karşıı::ına kendisıle anlaşmak mümkün 
ı1lmıyan bir .Yadın çı~mış .. derken bir 
çocuğu olmuş, onu bir ikincisi takib 
ftmiş. Ye yıllar gelip geçmiş .. fakat 
her geçen ;r1l cia bir iz bırakmış .. 

Okuyucum ayrılmak arzusunda, fa
kat knrısı oralı değil. Mahkemeye mü
racaat etse elinde makul bir sebeb 
yok .. Fakat bu ahengi bozuk evde, hiç 
ltenuşmıyarak, karşı karşıya surat e
.iip durarak yaşamak dn imkansız .. 

Ve okuyucum soJ"Uyor: 
- Bu hayatı nacul tathlaştırayım? 

Ne yııpayım? 

* Yekdiğcrini hiç !'e\•miyen karı ko -
cakır bilirim. Birinin veya diğerinin 

nls cksık!iği, tahsil farkı veya nıunıt 
~aşkalığı yüzünden aralarında konu
fulacak ::nevzu da buJamazlar. Birisi 
clikişinin üzerınde, öbürü daima kita -
bınm yapra:cları a:-asındadır. 24 saat 
fçinde teatı edilen kelime sayısı bir 
aüzüneyi geçmez, acı bir nümunedir, 
\•e ev hnlkı iki kişiden ibaret kaldıkça 
değı~mesine, düzf'!tilınesine imkan da 
.rok•ur. 

F<ıkat ııraya bir çocuk karışınca va-
1.iyet dPğ!şir. Kadın ve erkek sarfet -
0 nck içb r.emin bulamayıp da içlerin
:fo birıktirdikleri aşk. muhabbet, şef -
ttat. nüvazış hislerini kelimeye de kal
oederck çocuklarına dökeb:lirler. 

Bana Pendiktc:ı mektub yazan erkek 
okuyucumun, bir değil, iki yavrusu 
var. Kendisi için hayatın aşk safhası 
oltmistir, çocuk s~flıası yeni başlıyor. 
Birinci ~nfha kansından ı.yr1lsa da ta
nir edilemez, iki yavru, yeni bir ka
jın, yabancı bir ~v, başka bir hayattan 
t~,·k almasına manidir. Faknt ikinci 
.;afha henüz sayfr.ları k('silmemiş bir 
.tilab halinde önünde açık duruyor. 

Okuyucuma sunulabilecek başka bir 
recete eörmüyorum. TEYZE 

ÇPnc kemlklerinın layıkile iş ememcsi - Kapıcıyı komşusu mu karak dün h!ı.mile bulunduğu dört aylık ço-
dır. Umumiyetle emzikle beslenen ço - zehirle . ? cuğunu düşürmüş, tedavi içln Haseki hasta" 
cuklar çenelerini anne sütilc beslenen - mış nesine kaldınlmıştır. 
lerden daha az işletirler. Bu türlü ço - Taksimde Sünbül apartıınanı kapı- Osmanlı Bankası memurlanndall 
cuklara anneleri en tabii şekilde yar - cısı Mehmed Ali, yemek yerken, ken - biri iş başında öldü 
c1unc1 olabilirler. disinde zehirlenme alfömi hissetmiştir. Şişlide osmanbcyde Hal~skar Gazi ea<I" 
Çocuğa, günde iki kere bisküvi veriniz, Mehmed Ali yemeğini pişiren komşusu de.sinde Koca aparıımanda oturan osmaııl1 

bırakınız kendi kendine gevelesin. Böyle- bir kadından şüphe etmiş ve polise mü Bankası memurlarından Anastaa omıtrl1a-
ca hem çene kemikleri çalışır. Hem de racaat etmiştir. dls, vazifesi başında birdenbire düşerek oı-

1 
· d müştür. Yapılan muayenede kalb sektestndeıı 

bisküvinin sertlig· i, diı:: .ver ermi iı::in rık- Tabı'bı· adli Enver Kar d- M h · :.- r :ıı an un e - öldüğü anlaşılmış, defnine ruhsat verllJJli.Ş" 
masına hazırlar. med Aliyi muayene etmiştir. Had~se - tlr • 

Ölçüsüz alınan tasma Bacaksızın maskarallkları : 
$ 



Adli Tıbda son gece 
Gözlerim kapanırken ıeytan aklıma yeni bir ihtimal 
ıetiriyor: Ya tımarhaneden ebediyen çıkamazsam... 

-11-

Röportajı yapan: F 11711Jc Kii~ 
(Terctıme 19 aıabu laükl ~ 

Weidmann'ın 7 ncl 
cinayeti meydana 
çıkmak· üzere 

Villisıncla yapılan araşbr· 
malarda J.eniden kadın 

eıyalan bulundu 
Paris (Hususi) - Weidmann, Janine 

Keller :smindek.i kadını nasıl öldö.rdüğü
nü şöJle anlatmıştır: 

- Bu iti Millionla beraber yaptık. 
Mabadımız kadını sadece _,aıaktı. Fa
kat 8CXl.radan öldürmenin ve \'Ücudunu 
ortadan :Caldırmum ilaha doinı olduia
na karar verdik. Kadım kafl•na bir o
dwı vurarak öldürdük. Sonra gömdük. 
Çantamda buldutumuz paralan ela pay
lqtık. 

Gıcıklanıyor . 
Operatir, bastamaı ameliyat eclirorc 

du; hasta: 
-A~ 
Dedi. operatör sordu: 
- Canınız yanıyor mu? 
- Destıereniz kemiğimi keserken gı.-

cııdıyor da içim pcıklam,or .• 

Ayni şey 
- Hastalandım, iki doktora littiıd. 
- Her halde her ikisi de ayn ayn 

.şeyler söyl~. 

- Billkis, aynı şeyi söylerdiler •. heı 
ikisi de c V-&&ttem üç liradır- dedDer. 

----Tabü 

,, Büfede ama ar -
kaya birkaç kadeh 
konyak yuvarladım. 
~krar kalabalıja 
~tun. Herkesin 
bana baktığım. be -
ilimle alay ettiğini 
lAılnediyordum. U -
11ın. etmiyeyiın. Ge -
ae yaruı sofraya o -
~uk. Dedim ya, 
aile zengin, düğün 
alafranga.. gelinle 
"8mad yanyma. 

Bu paralarm bir kısma i.1ıe Saiııt-Mar· 
tin'de dam &!rsi aldım. Tngo w rumba 
öğrendim. 

- Cüzd4nımı nıde u..ııtıığura içi" - Bir film leJrettik, IOjuk bir mem-
ben ıencıen n liru iııetniftfm.. Balk- lekette çeki1miı .. 

İçimizden bir zev 
Canavar, yalnız Leblond'a kendi öldür

m-'':jini ~e bunun Millicm tu.fmdan öl-
ki sen bcancı un ku"'f vndi•.. - Güzel miydi! 
- Kafi gelmez mi?. 8t& ow Jeuruılcı - Gü.el w got tabii idi. O kadar 
bir otobiiae binet', eviu gider, C'llz. tabü i4i ki.. sinemadan çıktajımız za .. zek, •demadla ge - Tı,,..,....ni• 1Mt1Z&tVı 

~ §el'efiııe!• diye bcieıu blchımaz Öy.lıe bir Alem ki belki üret kadara-
llll ?.. raren&iz. Şjmdiye kadar oraya melekib. 

_cı.oı. __ aı.._._dölM_ .. _,,,_.., ______ maıı hapşamuya bq\amqtık. 

Ölür müsün, öldürür müsün? Ostelik akliysine sahib olarak kimle girme
bana nisbetmiş gibi ıetinle damad bir miştir. Kim bilir orada neler var neler? 
de sarılıp dudak dudağa öpfifmezler Vakıl şimdiye kadar birçok tmlarhane 
•? - hikiyeleri anlatılmıştlr. Fakat bunlann 

Sonrasını bilmiyorum. Kendimi ka- hepsi mesrnuat .. 
l'akolda buldum. Y erantla Berci CNdür- Benden evvel de birçok gueteeiler 
attifüm. DaveUilerden de Agobla Ser- tımarhaneye gitmişlerdi. Fak.at bu zi
kisi yaralamışım.. üstüm başım kan l- yaretler pek resmt oluyordu. 
Çİnde .. her tarafını ağrıyor, başım ka-

1 
Doktor Mazhar Osman üstadımızdan 

zan gibi.. randevu. 

Niçin? 

f - Ane evleniyormuş, acaba o mu 
daha mes'ud olacak, kocası mı? 

- Her halde her ikisinden daha mes
ud olacak Ayşerıin annesidir. 

- Niçin? 
- Ayşeye bir koca bulabildiii için! 

---Sualler 
Bulunduğumuz oda dehşetli kalaba- 1 İki doktorla beraber laboratuvarlar- Çocuk annesine sordu: 

bk. Komiser bir şeyler soruyor .. cevab da şöyle bir dolaşma.. sonra koğUflan -Anne, zürafelerin boyunlan DİÇİll 
Vermeğe çabalıyorum, fakat ne söyle- '! şöyle bir ziyaret, biraz akıllıca hasta- uzundur?. 
cliğimin farkında bile değilim... lara: - Onlar, ağaçlardaki yapraklan yer-

Müddeimnmnl, müstantik, müdüri- - Nasılsınız, geçmiş olsun? sualL. ., ...nı- • .zn.1- .. _. -z L--ı ler de... 
1 

. . 
~ resim alınma, pa.nnak izi Allah " .. l . All h d .n.ch ... .,. w ~'""' uuııçe., ~· ıyor - Agaç ar mçm uzundurlar! 
.r. .. beş gun" s"'ründ' .. kte vtevermkü~ .. 

1 
te- ill teomur

1
er vers~, a b ev- dürül;ıtif olduğunu iddia etmektedir. - Zürafeler yapraklan yerlerken e-

-. u u n sonra - e m e zeva vermesın. ceva ı.. ... bah . • . 
'--- - Son b' - .. lAt' •.t.L:..:li ı--'"'-t Vllnınm çeshıde yapılan taharrıyat gilmesinler diye.. 
aııaıe... ra ır sunı ınce '40lC ıuuıa • dev ektedir bun · 'd-

Tevkifhane nasıl yerdir? Anlatılması Ertesi günü gazetede veya mecmua- ~ etm id · ta: h~-Wtakeı 
Unkin haric=-~ ilk · dam J da •# ··ıun b' .. rıa·· mamı' yen en uzun uza ıya mwu e-

. wac.. gıren a ne er op• su ır ropo J. d k · lemi olduğu başka cfna eti ri 
hiaeder? Bunlar anlatılır şeyler değil. cTunarhanede bir saal Emrazı ak - ~re ( dı 1 YF :aı 

Ondan sonra eller kelepçeli, 2 jan- liye ve asabiye haStanesinde hastalar Wo u~d 0 
ma bğınkı so~uşturmti olm~~.~ a id 

danna arasınd dl· il h . h , d . edil . la , eı mann aş ' clnaye IM.U6ını -a a ıye e apıs ane a- nasıı te avı ıyor r . • dt t : ı· 
rasında mekik doku .. işin en feci cihe- Halbuki ben oraya öyle mi giriyo- aD~ğ m,~t ır. fta ...:nı.d 1 .+. 
ti bu işte , N d . . . ı er ara n v.uua a yapı an ara11-r-

... rum . e ran evu, ne iltımas, ne tavsı- maluda )'e!lıci9a buı kadın ef)'alan bu-
Uzun heyecanlardan smıra mahlul.- ye mektubu. Alnımır- terile tnnarhane- lunmyttar Blmlarm da .Jdme aid lduk-

lll-iyet. Umumi hapishaneye nakil ye giriyorum. lan ar~ 0 

Burası da başka bir llem.. ı Acaba beni oradakiler nasıl karplı- • 
Sana hapishane destanını yapacak yacaklar? Mazhar Osman her halde al

değilim. Allah gö*rmesin, girersen danm•z. 
IÖrürsün. İlk günler acemilik çektim. Sonra J'ahreddin Kerim.. o ela ora
Biraz paralı olduğum çakıldı.. tepeme da. Hayrullah hoca.. o da orada .. gerçi 
binen binene! Ne kadar param olsa, 8 tıbbı adlide benim deliliğime hükmetti 
lenelik misafiriz. ama, muayene etmeden oldu bu iş. 0-

Amca, ana, kardeş insana ne kadar rada her halde daha iyi muayene eder. 
bakar. Baktım kabadayılığı becerebile- Bakab.m iyinei deveran ne suret gös-
llin gemisi yürüyor. Biz de baş kaldır- terecek. 
dık, kaldırdık ama, Sinoba da sürül- Gözlerim bpanmağa başlıyor. Dala-
d&k. cağım. Fakat şeytanın işi yok. Bu defa 

Sinob bapiShanesi, o da bqka türlü da kötü kötü şeyler aklıma getiriyor. I 
~yer. Monte Kristodaki İf kalesi gi- Ya tımarhaneden çıkamazsam? Ve 
bi. . ömrüm oldukca orada kalırsam? Fakat 

- Bm sana bif'biriu 111tl'1GZi iki çizgi 
çizeceksin demi§tim. 
- Çizdim ya, olmadı mı! 

Fakat içeride atölyeler, imalathane- artık ok yaydan çıktı. İş işden geçti. 
1er var. Burada da yeni bir deni çıktı. . ~öyle düşüne düşüne sabahı etmi- Y ... nlış 
Herkese ış' verirler, bana vermezler. şim. Koömılardan sesler yükselmege· 

e>-Y Kadın, kocasına çıkıştı: : 
Bir ay, iki ay, üç ay iş yok. Ge~ ağa- haşladı. Bizim odadakiler ayaklandılar. _ n·· kşam · kakta gii7.el bir 
beyim bana ayda 2S lira para gonderi- Adli tıb uyanıyor. Kaı:ukle ~de~- Ratil Weidman.n iıtintaka götürülürken kadınlaun:raber ~~ ler. 
JW ama, ne de olsa ben de kazanmak yandılar .. yanıma geldiler. Kamık nası. -· ·-·----- _ Yanlış. 8 uş ' tatiyordum. hat veriyor: sinler. F~kat sen onlara balana. _ İnki.r edi . . demek. 

Bunun üzerine müdüre kafa tuttum. - Tımarhane güzeldir. Buraya ben- - Peki.. . E kek · kinyı~ ·· .. • bak-
Neticede oradan da Bursaya gönderil- zemez. Şimdi gider gitmez seni yıkar- - Şimdi hemen. tr~ş ol.. saçlarini ta- tı· r ' çtr ısının yuzune 
dik. lar, traş ederler, yatırırlar .. çay kahve, ra .. yomleyini deyıştır.. · y nl gö üşl dak' 

h BT un ki burad .. 1 •. - a ış mı er, yanını ı sen 
Burada ı.şımızı yoluna koy - er şey bulursun orada.. - ı ıyors a gom egım d • . 1 . din' 

duk. Dört tane ~rab maki- Kini: yok. egı mıy • 
ilesi aldım. İşletmeğe başladım. - Faruk, diyor, para dedin de batın- - Nasil yok be! ~l~bin üst yozun- _._ 
Burada tam bir profesör oldum. İki de- ma geldi. Kabilse bana biraz para ver .. de var. Ben koydum, ıyı ara. Aparbmanlan var 
fa tımarhaneye geldim. Tıbbı Adli'ye bugün adliyeye gönderecekler mallım - Pekli~!. . . - Necla ile evlenecektin .. . 
dört beş defa girip çıktım. Artık canım a bugün halbuki beş param yok. - Haydi çabuk, yıyın yel.. seninle 
Bıkıldı hava değiştirmek istedim mi, bir - Biliyorsun ki bende de para yok, ,Yezmeğe Ç~~· .. . . 
deli numarası yapıp boyluyordum bu- hepsini Salim ağabey ald.L Eftrayı hıç böyle gonnemıştım. Ko-
rayı. Son senelerde hapishanede Wbar - iste.. nuşması başkal~tı. Yüzü kıpkırmı-
kazandım. Bazan dlf&n çıkabiliyordum. - Verir mi? .• ' zı idi .Gözlerinde şımdiye kadar g6r-
Aclliyenin aobalannı ben kuruyordum. - Tabii verir. mediğim bir parlaklık vardı. 

Fakat içimizden iki kişinin kaç - - Pek güzel.. Fakat d~a fazla. konuşa~~· Bir 
ınası, bizi bu hürriyetten mahrum etti. Kadınlar koğuşu koridorda.. . Eftra kadın gardı yan gelıp kendısını zorla 
Baktım olacak gibi değil, kalktım gel- da dışardadır. Belki bir daha görüşe- götürdü. 
dlın buraya. İşte benim masalım da bu meyiz. Doğru pencereye koşuyorum. Biz de dışan ~tık. Fırsattan istifa
kadar. Eftra da pencerenin karşısında duva- de, Salim agtbeym masasına yaklaş,-

Karnik bir müddet daha beni uzun ra d{lyanmış. Sesleniyorum: tun. 
1ızadıya traş etti.. nihayet uykusu bas- _ Bonjur Eftra! - Gene ne var! dedi. Buraya ne ge-
tıniı, gözlerini kapadı. _ Ben sana daryininı.. liyorsun, yasak olduğunu bilmiyor mu-

Saa t bir hayli ilerlemiş olmalL Her - Neye? Ne yaptım? Sebeb?.. sun? 
halde iki buçuk, üç vardır. Fakat gö- - Şu suratina bak be! Sakal bir ka- _________ < A_rkaı __ v_ar_J_ 
z. Umde uyku yok. Heyecan içindeyim.. riş. Adam karisinin karşisina bir karic --------------. 
Ö 

,. Yarffat! 
yle ya, bugün burada son gecem. Ya- sakalla çikar mi? Saçlarinse karmaka- EM••=• •ftf WtmedL 

1"Uı Allah nasib ederse bu saatlerde tı- rişik. Tarla cadisina benziyorsun. Ba •at*& u ...ııü .a.ü itia Mi. 
lbarhanede olacağım. - Fena mı, başka kadınlar bakmasın w. ..w.ua elMrlll'l w nala Wrllll .-rttır. 

Bir gün sonra güvey girecek damad- diye böyle geziyonım.. Yefll mali kallan••11 
.,. lawnd etmek 

!arın heyecanı var içimde. Zira yarın - İstemem. Başka kadinlar sana bak- aı...ı "..,.nı '* YUlledlr. s.. de e· 
illeçhul bir ileme atılacağım. &in, Eftranin ne yuzel kocaai var de- ~u._. ... .-...-•-.ftV" .... _,._ .. _ftdfı_8JI.-....;,... ___ _. 

- Vazgeçtim, annesini alıyonun. 
- Onun ötekinden ne bqkalılı var! 
- Başkalığı yok .. apartımanlan var. 

- H'enim kanm da mu.dkiıte mercıkla.
dır .. Kemoa ~--
- Ne mutlu aaaa, hiç oltnauı:ı JcetnA-
'" JPkcılavanca pmceredan W...,, a
tabilirsitı! 

- Affei~tz b.y wli, yalnız Uk 
ta§' koyacaktınız.. Bütün binayı ıiz 
JICl1ACCk d~dmtz ... 

Antika 
- Hani bir antika masa alacaktın aı. 

dın mı? 

- Benden evvel bir başkası gitmiş. 
ona satmışlar .. 

- Desene elinden kaçırdın! 
- Zarar yok. Ismarladım, beniDl i 

çlD onun bir aynini yapacaklar. 

"""""" 
Kaç yaşında 

Saçsız söyledi: 
- Kardeşimin ~k güzel saçtan var

dı .. ölünceye kadar hiç '!ökülmemisli. 
- Kardeşiniz kaç yaşında ölmiıştüt 
- On iki! 

Mesleği 
- Bugün bir çocuğum doğdu. 
-Adı ne? 
- Mehmed! 
- Mesle;i? •• 

- Vüclldçe frirbtri~ btıJe •Jlllı
nz. Sntn belinin kalınlıOı ne tae be
nim fHılmüta Jcaltnlığı da G!J"f! 

Nasıl anlaşılır? 
- Polis onun kadın olmadığını nad 

aDlıyabildi? Halbuki kadın ktytıfetlle 
sokağa çıkmıştı. 

- Öyle amma kadın şapk"lan satan 
mağazanın camekanına bakmadau 2eç-
miş. 

~ 

Öğreniriz 
Hırsızlar arasında: 

- Ne yapıyorsun? 
- Çaldığımız parayı hesabhyonım. 
- Boşuna zahmet çekiyorsun, kaç 

para çaldığımızı yann çıkackak gazete
ler yazacaklardır •. oradan öğrenıriı. 



8 Sayfa 

Hokkabazla çıra/z: 

Şapka oyunu 

Hokkabaz - Seni gördüm gene sevin- , Çırağı - Darılma ama usta, ya sen hiç 
im pehlivanını.. şapka görmedin, yahud da hiç yumurta 
Çırağı - Ben de seni gordüm diyo dört görmedin .. 

kat merdivenden aşağı indim. Hokkabaz - Ben buna ~apka diyorum .. 
Hokkabaz - Tekrar çık! Şapkadır. 
Çırağı - Çıkamam. Çırağı - Peki şapkadır, diyelim, şap -
Hokkabaz - Neye? kanın kenarları olur. Bunun kenarı ne -
Çırağı - Ayağım büküldü. rede? 
Hokkabaz - Ne ata, ne ala .. Ne öre - Hokk3baz - Bu keııar!'ız şapka .. 

ceksin?. Çırağı - Ker:arsız şapka da olsun .. Be-
Çırağı - Ne öreyim, başına çorap öre- n:ın bıldiğim, şapka hasırdan filan yapı

ceğim .. Canım bcın sana ayağım bükül - lır. 
dü, dıyorum. Hokkabaz - Bunun hasırdan filan ya-

Hokkabaz - Ben de onu söylüyonım pıl-:adığını ne biliyorsun? 
ya, demek ayağın )Ün .. Hemen bükülü- Çırağı ·- Öyle ya, ho.kkın var. Yumur
veriyor. Yün bükµlünce, bükülmüş yünle taya ~apka dedıkten sonra, hasırdan filan 
fanila örerler. Kumaş dokurlar. yapıldığına da hay hay senin hakkın var 

Çtrağı - Öyle dt-j;il usta. benim aya _ d~·rr.Pkten başka çare kf..lmaz. 
ğım acıdı. HcJ.-kabaz - Şimdi bir sual daha .. 

Hokkabaz -- İyi ya. Eskiden acıydı. Çırağı - Yalnız suali soı·rırken dikkat 
Şimdi tathlaşmış. C't yumurtaya şapka demek kabilinden 

Çırağı - Gene anlatamadık. Canım, e- bir saçmalık olmasın. 
fendim, ayağım merdivende eğildi. Hokkabaz - Hayır p~hli\'anım.. Sua-

Hokka)laz - Merdivt>ne mi ekildi? Ne Hm şu: Şapka neye )arar? 
'1a. Hemen üzerine su dök. Cırağı - Selam vernıiye .. 

Çırağı - :Ne olacak? Hokkabaz - Ama da yaptın ha .. 
Hokkabaz - Şimdi iki ayağın var .. Se- Çırağı - Doğru dcgil mi? Selam ver -

ney~ merdivende on, on beş ayak birden mek içm insanlar şapkalarını çıkarmaz -
çı:tar, değiştire değiştire kullanırsın. lar mı? 

Çırağı - Canım usta ya ben anlata - Hokkabaz - Daha düşün bakalım. 
mıyorum, ya sen an!amıyorşun.. Onun Şapka neye yarar? 
için ben de bu işten vaz ~cçiyorum. Ç•rağı - İnsrının bcışını yağmurdan 

Hokkabaz - Mademki burijdasın peh- kC'rum,ya .. 
livanım, seninle bir oyun oynıyalıın. Hokkabaz - Öyle ama brnim sormak 

Çırağı - Oynıyalım. ustacağzırn. istf'diğim bu değil.. Şapka ne yapılır ya-
Hokkabaz - (Cebinden bir yumurta hu? .. 

çıkarır) pehlivanını .. Şu elimdeki ne? Çırağı - o senin eHndekinden bahse -
Çırağı - Yumurta! diyorsan pişirılip yenilir. 
Hokkabaz - Ben seni bilgili bir insan Hokkabaz _ Şapkanın p:şirllip yenil-

zannederdim. Halbuki sen cahilin cahili diğini de ılk defa senden duyuyorum. 
imişsin, bu yumurta mı? Çırağı _ Ben senin elindeki için söy-

Hokkabaz - İyi bak, ıyi bak .. Yaklaş }edim. Bence 0 şapka değil, yumurta ... 
bak, uzaklaş bak. Hokkabaz _ Şapka ... 

Çırağı - Nasıl bakarsam bakayım, yu- Çırağı _ Peki peki şapka .. 
murta vesselam. Hokkabaz _ Şimdi bir gaha soruyo • 

Hokkabaz - Hayır onun adı yumurta rum. Şapka ne yapılır? 
vesselam değil! Çırağı _ Ne yapılır canım. başa giyHir. 

Çırağı - Sadece yumurta canım. - Hokkabaz - Al övleyse şu elimdeki 
Hokkabaz - Hayır ne sadece yumur- ş:ıpkayı, hemen başına giy .. 

ta, ne de b;raz şekerlice yumurta.. Çırağı - O şapkayı giyı>mem. 
Çırağı - Peki yumurta öeğil de ne? Hokkabaz - Neye giymıyorsun? 
Hokkabaz - Bu bir şapka. Çırağı - Canım o başa giyilir mi? 

ç anın 

Çankan bir Çinli çocuktu. Arabası 
vardı. Arabasile zenginleri taşır, onla
rın verdiklerı para ile geçinirdi. Bir 

gireceği sırada başı kemere çarptı ve 
arabadan aşağı yuvarlandı. 

gün Çankanın arabasma meşhur zen
ginlerden Çançan binmişti. Çançan 
ze-ngin olduğu kadar da mağrurdu. Hiç 

Bugün 4'ma da kuvvetliyim, hiç 
ağırlık hisselmiyorum. 

SON POSTA 

/ l __ M_er_a_klı._v_e _Fa_yd_ar_ı _l f 
Balı~ dansı 

(Yeni Gine) a -
dalarında bir çok 
tuhaf kabileler, 
bir çok tuhaf in -
sanlar ve o kadar 
garib adetler var
pır. Bize garib gc
Irn bu adetler bu 
.adaların yerlileri 
için çok tabiidir. 

Resimde gördü
ğünüz başlık (Ye
oı Gine) yer Jile -
• inin giydikleri 
bir başlıktır. Her 
?.aman giyilmez. 
(\ncak hususi me
rasimlerde, mese-
la (blhk dansı) denilen bir dansta giyilir. 

Görülüyor ki (Yeni Gine) yerlilerin -
de de :çtimai te!akkiler mühimdir. Ba
loya giden bir ir.samn nssıJ ki riayete 
mecbur olduğu hususlar varsa (balık 
dansı) na iştirak edEcek bir (Yeni -Gine) 
linin de buna benzer vazifeleri vardır. 

Ne kadar Çinli var? 
Çinliler, bütün 

dünyada bulunan 

im,ar.ların kaçta 

kaçıdır? Bunu hiç 

mrrak ettiniz mi? 
• 

----- --- - - ~ - -:._ - ~ ..... 

Birincikanun 18 

Resimli monolog: 

Nasıl düşerim? 

Düşmek fena bir şey midir? Olabilir. hiç alakam yoktur. Ben i~i düşerim. 

Fakat düşmeden düşm:ye fark vardır. Fe- Mesela komşularıma tam yemek sofrası 

nası olduğu gibi, ~yısi olduğunu da ha - kurulmuşken düşerim. Ve bana: 

tırdan çıkarmamalıdır. Ben çok düşerim.. - Buyurun yemeğe derler. 
Sakm yere düşer, kafam, gozüm yarılır.. İşimi gücümü söylemeyi unuttum. Şiın· 

zannetmeyin! Bu tarz fena dÜ§IPekle di söyliycyim: Ben dülgerim. Bir gün b.iJ 

Ron 1amanlarda is damda çalışıyordwn. Ayağım kaydı, düş-
tatistikçilerin yap r tüm. Ama nereye düştüm, bilir misiniz?. 

tıkları hcsablara Polislerin kovaladığı bir hırsızın sırtına. 
göre Çinliler dün- Hırsız yere düştü. Bana bir şey olmadı. 
yadn bulunan in - Hırsızı kovalıyan polisler df' benim sa -

Bir gün deniz kenarını:!& balık tutu .. 

yordum. Nasıl cldu bilmem, yanıbaşım· 

daki balık tutan ilcnıze düştü. Ona baka

yım, derken ~en de düşüverdim. İkimi· 

zi birden kurtardılar ve beni çok alkışla· 

dılar. Çünkü herkes bemm düştüğümü scınların yüzde 
yjrmic:ini 

ediyor lar.rnış. 

Nt' kadar 
c!eğ'l mi? 

Garib bir balı 1< 

teşkil 

çok 

Diinyada şekil -
lni pek garib olan 
kara ve deniz hay
vanları vardır. 

Resimde gör - ~ii~~§il düğünüz de bir "I 

cins balıktır. Bu 
balığın başı gövde
sine nisbetle _:>ek fazla büyüktür. 

yemde onu yaka~adılar. 

değil, düşeni kurtarmak için denize at -
ladığımı zannetmişlerai. 

Bir gün de paraşütle atlamayı merak 
Hokkabaz - Giyilir ya .. Hele sokul ben . ı· B" t b" · h 

k 
etmış ım. ır ayyarf'ye ınmış, avaya 

sana giydirevim .. Hem sana ne adar ya-' 

yüıüne kapandı. Şofö.r otomobili durdur• 
mıya mecbur kaldı. Biraz sonra da po J 

lisler otomobilin etrafını sardılar.. Me • 
ğer bu otomobilde ~ocuk çalan haydud
lar varmış. 

raşacak .. Aynaya bakarsan, kendin de çıkmıştım. Paraşütle kendimi a~ğı bı -
yakıştığını görür~ün! raktım. Düşe düşe bir otomobilin üze.. 

Çalınan çocuğun babası çocuğunun be
nim sayemde kurtulduğunu haber alınca 
bana pek çok para \'erdi (Çırak, hokkabaza sokulur, hokkabaz rine düşmiyeyim mi? Paraşüt şoförün 

yumurtayı 9r~ğının ba~na vurup kua~) ~~-~~~~~~~~~~~~~~~~-~~-~~~~~-~~~ 
Hokkab"z - İşle yakıştı. 
Çırağı - Allah için yakıştı ya .. Yu -

murtanın da başa giyıldiğini bu sayede 

öğrenmiş <•ldum. * * 

eğilmezdi. Arabada giderken bir kemer 
geçeceklerdi. Çançnn gene eğilmedi ve 
başı dimdik durdu. Tam kemerin allına 

VENÖ BÖLMECEMÜZ 

Resimdeki ufak dört köş<'lm harflerle j okununca arının yaptığı tatlı manasına 
doldurmak lazım. En alt sırada yedi tane gelsın. Dığcrl de bir erkeğe hitab edil .. 

dört köşe var. O yedi tane dört köşenin diği zanıan o erkeğin ısminde.-n evvel söY· 

içlerine kalay yapan insana verilen is - lenilen kelime olsun. 

min .. Onun üstündeki sırada bulunan dört Bilmeceyi hallettikten sonra resmi ke

tane dört köşenin içlerine de .İri taş> sin, bize gönderin .. Doğru halletmiş o .. 

manasına gelen kelimenin harflerini sıra lanlardan bir kişiye bir çift şık kol düğA 

ile yazınız. mesi, bir kişiye bir çay fincanı, diğer yüJ 

Çankan, Çançanı götüreceği yere laı-. 
dar gitti Yolda keneli kendin&: 

Diyordu. Arabayı durdurunca arkasına 
baktL 

Araba bomboştu. Çançan arabada 
değildi. Küçük Çankan, Çançaru.n ne 
olduğunu bir üirlü anlu·am'1dı. 

Yazdınız mı? En üstte bo5 kalan iki kişiye de küçük okuyucularımız için y:ıp
dört köşenin ikisine de birer cB:t harfi tırdığımız güzel ve kıymetli hediyeler 

koyduiiu.n.uz .za,nan birı yukarıdan asaiı vcrece2iz. 



--- --- _______________________ .__ - - __ .,. ____ ---- ----------------------~--.,.,.:----_.:;-::._~~ .. --- - ~-~ .. -

1 Terzi Kemal Altınişler, Karaköyde, .Necati Bey cad
- desindeki 79 numaralı dükkanını, her sabah, saat ye

dide, kendi eme açar. Ona sorarsanız: 

SON POSTA 

• - Terzilikte, diyr.r, en muteber sermaye, geniş bir şöh
rett1r. Benim gibi, ikincı sınıf suyılan terziler arasında, ka
tıp gibi esvabları, gözleri kapalı dıkebilccek kadar kıymetli 
... >e kabiliyetli meslekdaşlar çoktur. :E &kat bol reklam yapa
bilecek, ve yüksek sayılan bir muhitte li.iks bir dükkan aça
bilecek kadar para~an olmadığı için, kazançları, kabiliyetle
rinden çok küçük kalır. Bu vaziyette biz, büyük terzilerle 
r<.·kahet edecHmek için. onlardan hem cok ucuz, hem çok iyi 

dikmek, hem d.e daha iyı, yani daha pahalı malzeme kullan
mak mecburiyetindeyiz. Ostelık, .mfütcdcrin beğenmiy&
cckleri <'lbiselerin ~>edelle!'ini geri. ver~e:ı de taahhü~. e~e- 2 _ Terzi Kem.al Altıniş!~r, ır.esleğ~in ~~s~iyetlerini an
rlz. B\zim bu taahhüdlerlmizin muşterıleıı ne kadar muşkul- latırken, bır terzi, aı) or, en tehlıkelı ımbhanı ~r~vada 
pescndleştirdiğini, bu derece Jl'i.ı~kiilpcsendleşmi~ müşterile- geçil'ir! Prova Esnasında göste.rilece::k ktiçı.icük di.kka~ızlıkler, 
re csvab beğendirmenin ne kadar güçleştiğini kolaylıkla ta-ı eks("l'iya 1elafisi çok güç, ha~tn ba:.a~ ta:namen ı~kan~ız ku
savvur edersiniz. ~şte bu ağır nu cburiyc:tltr, sırf yüksek nak- sur lal' doğurur! Kemal Altınışler guJum~ı) erek, guzel bır ke
<li scrmı:ıyeleri olmadığı için ikinci sınıf sayılan bizim gibi (lime oyunu yapıyor: . . .. . . 

1 terzilerin kazanç yollarımızı daraltıp zorlaştırır!> #'.- Bana bu mühim hakıkatı çok acı provalar oğretmıştır .> 

5 İşini bitirince, dükkarunın üstün deki evine çekilen g~nç tuzi: 
- - Ben, diyor, hayli eski bir akşamcıyımdır. Fakat bildiğir.iz ııkşamcılarla aramızda tek bir fark vardır. Onlar 

rakının tiryakisidirler. Ben çayın tiryaki siyimdir! Genç bir gönül gib! fıkırdıyan semavertn etrafında, canımı kucağıma, 
yo!daşımı yanıma, v~ kardeşimi karşıma aldığım zaman, yer yüzünde! beni imren dircbilecek hiç ~U:. ze~k, ~iç bi: ~kam, 
hiç bir alem ve hiç bir servel kalmaz ... E ğer siz de benim gibi Amasyalı olsaydım z, çayın makbulunu, l:·ır Çınlı, bır Sıyamlı 
rnaharetile ayırd e<iebilircliniz. İyi demlenmiş, iyi kokulu sıcak bir fincan çay, in sanın göğsüne, adeta me8'ud edici bir 
sevda ılıklığile yayılır! Ve ben ta yürekt en bir: Oh! çekerim! 
Benım ak}amcılığımın. me&tlik zevkini ffade eden nara da bu. Oh! dur! 

6 Çay Aleminden sonra da, istirahat fas ı başl::ır. Fakat eYimın eşyaları, diktiğim esvablar gibi asıi. \'e kübik değildir. 
- Çünkü kübik koltuklarda kendimi, diken üstüne oturmuş kadar işkence içinde duyuyorum. Üzerıne yumuşak halı 

serilmış, hatun göisi kadar yumuşak bir şilteyP s~re serpe )·<ıyılmanın rahatlığı, İngiliz kra~ının ıarayınciaki muhteşem 
döşeklerde bile yoktur! Karım dikişini, kardcş•m kitabını a~ır. Ben de yavrumu d iıierinıin dibine çekerım . Bu üç eğlenceli 
meşgaleyi, çocuğu, k:tabı ve dikişi hoc akşam tı ampa ederiz. B~n. bayram gözle yen bir çocuk gibi, çocuğumun benim 
hisseme düaeceji cce..Yi beklerim! • 

- • • -.- ' - -r -

Sayfa q 

3 _ Saat yedide ış bnşına geçen ve tam on iki saat çalışan genç terzinin kal -
falığını y~.pan da, yukandaki resimde, arkasında gördüğünüz küçuk kar -. 

cleşidir. Ktmal Altınişler: 
c-· Ben bu s<ıyede, kalfa ücreti vermi yorum! diyor, ve mesleğinin mütevazi 

kazauç hesabını şöyle v~riyor: 
•- Haftada ssgari dört talom elbise çı karabilırim. Bu işlerden elime kalan kar, 

esvab başına dokuz lıraciEın 36 liradır. Bu para, ayda 164 lira tutar. Bu paranın 35 
lırası öükkan ve ev kırasına, 20 lirası m uhtelif vegilere, 5 lirası elektriğe. ı40 
lirası mutfak, 20 lirası gıyım, 5 lirası m orlel masrafına gider. Bu asgari ve za -
ruri nuısraftan artan 3!l lirnnm yansını eğlencemize ayırmak, ve yarısını da kara 
g;.in için arttırmak istıyorum. Fak..!lt ham am, ila~. tıraş, gazete vesaire gibi ufak 
tefek müteferrık m1tsrafiar, bütün tahmi nlen yanıltacak, ve iktısad imkanı bı -
rakmıyacak, hatta ihtiyatsıı davranınca insanı borca sokabilecek kadar fazla tu .. 
tııvort --

4 Kemal Aitm.Jşler, ömrünün hesa bını, temiz bır Anadolu çocuğuna hfıs biı 
- samimıyetle verirken: 

- O rakamlar, diy-:>r, bana mesleğimin temin ettiği kazancın ifadesidırlcr. Fa-
kat •lC!n umduğunuzdan dnha mes'udum. Çünkü hayat bana, mP.sleğimin gC'lırile 
mukayese edilemiyecek büyük ve canlı bir servet kazandırdı. Yuvasında bu 
kadar cana yakın bir teşrifatçı tarafından iııtikbal edilen bir insanın altından kal
kamıyacağı yorgunluk va:- mıdır ki? En bitkin zamanlarımda bile onu görmek, 
k:ıcaklamak, sade )Orgunluğumu gider mekJe kalmıyor, bG.ra, dünyanın bütün 
çıplaklannı g:ydirebilecek mikdarda esvab, dikebilecek knöar sonsuz taze bir 
kuvvet ve <;alışma arzusu aşılıyor! 

7 Hele pazlu gunıen, arkadaşımla gezmeğe çıktığ~mız zr.man, keyfime değ
- meyin gitsin! 

DJnyanın en bedbaht insanları çocuk,suzlardır. 
Onlara ekmc>kFizleröen, yersizlerdcn, hattiı cls?ılerden, ayaksızlardan fazla 

acıyorum! 

Tertib eden: Naci Sadullah -· Jr'otografları alan: Cemal 



ıo Saıfa SON POST& Birincikinaa 

Otobüs dedikodusu işi 
dün yeni safhalara girdi 

Hatay hakkında 
yeni konuşmalar 

(BaşttJTtJji 1 İftci "'1/fada) 

Paris 17 (A.A.) - Suriye bapekili Ce
mil Merdam bu sabah Puisten hareket 
etmiştir. Cemil Merdam Ankaraya git
mektedir. 

Mısn krall, düğünü için, Beyoğlu 
San'at mektebine siparişler ver 

(Bqttduf\ l iRci ıavfada) Irak biraz da Belediye reisinin şa"hsından 
yet\eıın ııeocesiz kalarak sürüp ötmesi- bahsetmişti. Aynca da İstan~U:un _i~e 
nt. ra:a olamazdı. kendisinin ıeürtip ~ ifletı üzerinde muıalealar yurutmuştü. 
letemei.ğı otobus!en muvakkat. bir ~, Dün akşama~ ba yaZJ mesl~kd~
Jna!l ıç u: l:aJ.kalarnım işletmelerine mu- pmız aleyhmde ıki davanın açıldıgı rı-
saade etti. vayetlerlııin çıkmaama ııebeb oldu. 

Muc;a3 de a anın ır.enmmı, a1mlyanm Birinci davacı: Belediye reisıdır. 
da rnüş<elD 0ımaınasma jmkim JOktu. İkinci davacı. Miiddeiumumiliktir, de-
Hasusi plıaalaruı ~lınde bulunan otol:ıüs-- Diliyordu. 
ıeruı ışteme ~tilleri üzerin~ memnuni- Rivayetlerin birincisi yanlıştır. Ba~ 
ye(s] •i kl!'I' uyt'nmem•R"a da imkb t. Muhidd~ UstWıdal p.hsı hakkında ilerı 
.avvur e-dilemnch, Wile bundan ç1ktı siiıillerı mütaıeaıara lüayd kaldı. &a
ve b.r gazete. makalesı buı dediltochalara 1en bunun 'böyle olacatı tabiidir, fillıa
tercuman ormaca. büyidii. kib meselenİD daha beflangıcında Bele-

Ve ôy~ p--.müyvr ki ~t ndili- dije"'11eisinin: 
ne öôkfı~oği IÇl:l naha da büyüyecektir. - fddic.ıım tahkik edilmesini istedik. 

Belediyenin vaziyeti Çıkacale" neticeye göre hareket edilecek-
Gazete?erde otobüs ışlerinin büyük aer- tir, demiş oldultm• hatır!ıyt'nıı. 

?cvhalı;.r artında mateadıdid sütunları i1- Buna mukabil rivayetin ikınd kmru 
ga1 dtığınc bakanlar, Belediye hakkın- doğru çıktı. MüddeiumamUik lstanbuhm 
da. Befedi~er.in reisi ?ıaldrında hükümleri idari itlennden bahseden yazıyı: 

Milletler Cemiyeti konseyi teplanıyor 

Ankara 17 (A.A.) - Harıciye Vekili 
doktor Rüştü Aras, kitibı umumi Numan 
Menemencioğlu ve Milletler Cemiyetin
de Türkiye daimi murahhası Necmeddin 
Sadak bugun Hatay ıntihabatı hakkında 
Milletler Cemiyeti tarafından Hataya 
gönderilen komisyonun hazırladığı rapor 
etrafında göruşmüşlerdir. 
HükCametımizin bu huswrtaki noktai 

nazarı hakkır.da talimat alan daimi mu
rahhanmı.: Bay Necmeddin Sadak Mil
letler Cemiyeti kODle'JlDde hazır bulun
mak :jzere pazartesi günü Cenevreye gi
decekt:r. 

Delbos tulletta ıelecek 
Ankara. 17 (Hususi) - Delbos Şu

batta Anbraya gelecektir. 

(Bq ftmı/ı 1 illd mtfda) 
rağôen ve takdirlerle karşı.lanmuı bu
mm en büyük dtiilidir. 

:tfitekim muktedir muallimler ve ince 
işle:e elleri uyan Türk kızlannm yikaet 
kabiliyetle!'i az %aman zarfında ba de
ğerli :müesseselerimizın fÖhretini Tnrki
ye hududlarındaa da aprdı. 

Dün aldığımız bir haber bunun yeal 
bir delilidır. 

Mwr kralı Sa Maje.te Faruk'un izdivaç 
merasiminde kullanılacak olan sofra ör
tüsii Beyoğlu KD San'a\ okulu talebeleri 
tarabndan hazırlanmaktadır. Ba mtra 
örtüs\P binlerce hra kıym~tinde bahm
ma.ktadır. Keten üzerine yapılaıı nakıpr 
altın sırma ile illenmektedir. NakJşlarm 
modeli Topkap1 sarayı müzesinde balu
nan eski ve :arihl kıymeti haiz kumaşlar-

ihtiv:. ı:ttiiini ıörenler Belediyenin tela- - Memurbrmt şeni v@ haysiyetine na-
p clüşmüı o!abJJE'Ceğine hökmedebifirler. k~ 'ftlfecK mahiyffte, 
Zehabı tasfıih cde?im: Gördü ve matbuat bnmuımm 30 uncu 

dan alınmıftır. Ayni zamanda. bu sofra 
örtüsünün ~leri de gene omJda 
yapılmaktadır. Bunların üzerinde, Mısır 

Fnma ~'etile mli '•eler luali,.t armua alara tae Ye ayla Jllchz Altıa iflaMP.li ıotrtı ~ Mr 
Ankara 17 (A.A.) - Şehrimize gel- sembolü ile Sa Majeste Farut'wı isminin 

Dün &-yazıd semtinde bir Ulrlit dü- nıMı:fıesine da,anarak bir dna ._ Ma&
se?mı) en tertos suyu hakkında Mulıid- buat kanunu gayet llll'ih oldutu ~ "1 
din ıi ,,tü?tcfağ :le .konuf1Dal atedik: Ken- et... :hemelt ıöruleeeltir 'tt bir hafta 
dısın gormek tabii olmadı. Sorduk. Dai- içi~ bitmei heldenll!bt1ir. 

tl'ıMl-etı IJir isim .. nıi Encum~~ tapanmıştı. lstanbul teh- ~ .... 
rinır. f>ır t«rIU çoğaiamıyan vandatı ıle Açrlan danlar bumm}a bıtmiş değt1-
bır t.ürli.& azalamıyan maHaflannı tevzin dir. Ahmed Emin Yalman diş doktoru 
etm .. k .mnm pterınesı beklenen JnUs. Avni Bayerin ortaya attığı iddiadan bah
takbe w• brincfe çalışıyordu. ~ken doktorun bu yolda Bay Recai 

Be' dtymin mantelif mehafiline bq Nüzhetten ıe,vık gördüğünü söylemişti. 
vurd k, ~ f\I mtıba kaldı: Bay Rec-ıi Nüzhet hakkında da bazı mü-

- Belediye ctobüs iflıerinde kendisi talealar yürütüyordu. 
iç·n 1 uahazeyı davet edebilecek en tü- Recai Nüzhet Bahan bu yazıvı görünce 
çiık b: nokta bil buhuımadığına kani- derhal müddeiumumiliğe müracaat etti, 
dir ~ e bu kanaati o ciereee kuvvetlidir ki kanunun 480 !ncı maddesine dayanarak 
orbva bir iadia &tıldığı uman ba iddia- dava açmak istediğinı söyiedi. Hadise 
nın Slhhatini tedkik ettirmesini Dahili- matbuat vasıtasile tectılli ett ğinden ha
ye Vekilletndeıı bizzat kendisi istemipır. zırlık tahkikab yapı'mcuıına lüzum yok
Dahı~ı"e VeltiJeti de miıfettışlerin.i ,oı- tu. müddeiumumi istıd~yı mahkemeye 
laymca bu mtte!eyı tamamen bunlara ba- hanle etti. Bu dı.' anın da hemen görül-
rakmı lır. Netittyi beklemektedir. mesi beklenebilir. 

lliifettqler lllıllflul Şurasını da taydt'delim: Matbuat da-
Miifı ltişleri gorup ilk ıntıbalarmı sez- valarında alikadar olan gazete kendısine 

mıye ~ !l§t!Jt.. BunUD beyhude bir İl ola- aid davalann safiılarını kaydedemez. Bi
cağını tılınıJıor ceğ dik. Nıtekim de ö1le naenall'yb alakadar pn-te badema bu 
oldu. Mi.fert·iler ~bil' Meclisi salonunun mesf:leleri yazamıyacaktır. Diğer gazete
yanı da batçe odosına yerlepniprdi, ler mahkeme zabıtlarmı ıstedikleri şe
kacıyı da akı Akı tapatmqlardı, fu1a kilde kaydetmekte terbefttirler. 
olarak dışına bir de nöbetçı clikmifladi. Beai Nilzlletia sözleri •• 
Saba'ı.eyin hndilerini pamek delil. • Dün bir tesadüf Rtcaı Nüzhet Babanı 
daları a yaırıapn..ır bilıe kabil olmadı. brpmıza çıkardı. Dava !stidasını mahke
Bunu.nla baaber şunu aırenmt: meye henllz ftrlllqti, bir tar.ıoıtı ile hid-

Oc l-üs işıne nid, lıaşta kanun ve ni- detli hiddetli konuşarak Ankara cadde
zamn me c.lmak üzere en küçük bfr mu- smden yukarıya cioğru çıkıyordu: 
amelt-lı evrak:ı varıncıya kadar ne kadar - Avni Bayni Ahmed Emin Yalman 
vesıka varsa hepsini getirtmi~J~, üzerin- aleyhinde harekette bulunmaya ben teş
~ calışmı~lar, sonra Belediye reisini, Be- Tik etmİfİllL Ne münasebet? dedi, bir 
ledı) reis mnavini Raufu ~müşler, ıa- gün avukat Yusuf Kenanın yazıhanesine 
zurrılu görctüklni malümatı almışlar, ge- gitmıştim, Avni Bayer oradaydı. Ahmed 
ne cioı:yalar üzerinde çahşrmş!ardır. Emine yolladığı protestoyu hazırlıyordu. 
Maanıafib dün müfettış1enr. mesaisi İtini bitirince birlikte çıktık, 6 ncı notere 

sadf'ce dosya üzerinde tedkrkler yapmı- doğru yürüdük. Bu ima mesafe içinde 
ya ıııhisar etmemiştir. bırlikte görühnemiz ba iddianın ortaya 

Bir gRzete, otobüs ışletmekte olan bazı atlmasına ~beb olmuş olacak. Elbette 
zevata gene otobüs ıpıe a!iladar bazı haysiyetimi korumak için dava edecefim. 
kum er tarafından müracaat edildiğini, Aftli Bayer .. habnıt davua açıyor 
kend erinden < tobüs ımısaadeai alırlar- Gece gazetemize telefon eden diş tabi
ken c-· ndi phıslan tavsıt etmediklerine bi Avni Bayer bugün Ahmed Emin aley
daır ı za alındığını, toplanan imzaların hine bir istida ile ceza mahkemesine mü
Ank .. ıya ~ollandıbm yaz.mqtı. Multi- racut cdecelini söylemiftir. 

ye mufe!tişlen dün bahiste isimleri se
çen·crı de dinlediler .. 

Mülettifleria IÖSleri.. 
Mulkiye mufeltışlerinı sabah n Upın 

üzen Be'ediye bınası içinde görmek ka
bil o'n aml§tı. fakat gc.-ç ntit yorsun bir 
vaziv<>tte ıro.tap çıktıtlan zaman bizi 
kend l rme yana.:,~aktan meneden bir 
kuvvet olmadı. Fakat itiraf edelim ki bu 
teşebbüs te neticesız kaldı. Şunu söyle
diler. 

- Tahkikata henüz ~adılL Evrak ü
zennde çalıpyoruz, esasen söz tôylemek, 
herhangi bir beyanatta bulunmak ali
hiyet miz haricindt.ltlir. Hariçle temu et
mediğ mizi ıtörmüşsünüzdür, birçok ,ey
lerı b z de sızin gıbi gazetelerde okuyo-
ruz• 

* Ga. et tabiidir ki, müfettiflerin tanzim 
edcc klui rapor ancak vekllete gittikten 
sonr anlaşılacaktır. 

"dliye itleri 
Bu, me.elt"Din :eftiş safhası, bir de ad

liye fhası var. 
Yazımıza başlarken: Meselenin biraz 

dara büyümesi ıhtimaJinden bahsetmit
tik, b ze bu ihtimalin mevcudiyetini ad
Uyeo n ~elen bir haber anlatu. 

M ekdaşımız Ahmed Emin Yalman 

Balkan Antantı 
Barlcige Nazırları 
Anlıarada toplanıyor 

Ankara, 17 (Hususi) ·- Gelecek a
yın .Onlarına doğru Balkar. Antantı ha
riciye nazırlan burada toplanacaklardır. 

Mizah mecmuaları 
Araaınde bir lıAdlse 

<Baf'M'afı 1 iad •flfw) 
birinin karikatürü ile buna çok benzi
yen eski bir Fransız karikatürünü yan
yana dercetmiştir. Bu suretle bu kari -
katüristin de Fransız karıkatürlerin -
den bir hayli istifade ettiğıni anlatmak 
istemiştir. 

Maliye memurları arasında 
değişiklik 

Ankara, 1'1 (Hususi) - Marq varidat 
müdürü Hüseyin Ilgın malmüdürlüğüne, 
Beyoğlu tahstllt memurluğundan Esad 
Balıkesir tahsil JUbe ,efliiine, İstanbul 
tahsil memuru Necmecldin tahsil şefiiği
ne, avukat Enver Menemen hazine aw
katlığına, Recai Tuzmen merkez müşavir 
avukatlığına, Şakir Yalçıner Uşak hazine 
avukatlığına, Suad İstanbul hazine avu-

miş olan Fransız asbrl hey'eti ile mü- ilk badi olan 'I' harfi varciır. 
zakerelere bugün Genel Kurmay Baş- Gene Beyoflu AkŞAm Kız San'at oku-

kanlı~ında ~-anınıştır. lunda Mısır pn!D6<'slerinln rasfmei izdi- Sa Majeste Faruk tarafından fhcla 
. Misafirler

1 
oğle ve akşam yemekleri- vaçı.a gıyc."CE'kteri esvabiann uzun etek-r ceıttar. Her bir etetm değeri tene 

nı Ankarapa asda yemişlerdir. leri de hazırlanmaktadır. Bunlann da na- ee lira tutmakfachr. S. 
BataJda tevkifat 

Mekteblerlmiz için 
Beden terbiyesinde 
Yeni sistem 

Antakya. 17 (Hususi) - Hatayda yeni 
rejım•n Hanı clolayısile köylerde bayra
ma iştirak eden Türkler ceste ceste tev
kif edilmektedir. M~ana . köyünden 
Mehn ed ıle Sanaralı Bekir ve Reyhani-
yenL'l Gelı köyünden Akkaş oğlu Ziya, (Baştarafı l ınci sayfada) 
Ömer ağa karıı.icoluna ı;e Cum nahiyesin- Vekaleti tarafından idare olunacak, Ve 
den Hı:ıydar l•~lu Ö~er de Cum karako- kalette bu işlere bakmak üzere bir U
lwu scvkedilmişlcr ve Fransızların em- mum Müdürlük, şube müdüriükleri ve 
riyle hapseöilmişlerdir. bürolar ihdas edilecektır. Birkaç sene-

Antakya, 17 (Husu..q) - Garonun San- denberi An.karada açılmış bulunan be
cakta tahriütının bir cebheıııi de bilhassa den terbiyesi muallim mektebi talim 
Türklerle Arabiarı ktiçiık ihtillflar vesi- hey'eti Alman, İsveç, jimnastik sistem
lesıle ayırmak, Türkk·i Arablara, Arab- lerini islah edip, memleketimize, ikli
ları Türkler aleyhine çevırecektir. Bu ınirnize, yaşayış tarzlarımıza uyacak 
maksadla yurd kaçaklanndan ve irtica bir beden terbiyesi sistemi vücude ge
elemanlarından hoca Celil vasıtasile tirmişlerdir. Beden terbiyesi unıum 
Türklerle Arablar arasını açmak için Su- müdürlüğü kurulunca Türkiyedcki 
riye bayrağını ıhtiliıf mevzuu olarak or- mekteblerde tek program altında Türk 
taya atmışur. Hoca Celal Arablar arasın- sistemi beden terbiyesi dersleri göste
da Suriye bayrağını tekmek için propa- rilecektir. 
ganda yapmaktadır. Yüksek beden terbiyesi mektebin -

Humus, 17 Hususi- - Kinunuevvelin den mezun olanlar teker teker bütün 
altıncı ı;:ünü Humusta Suriye izcileri na- vilayetlere dağıtılmaktadır. Bunlar bu 
mmıı ortodok:1 kardeş'ik et>miyeti klü- lunduklan vilayetlerde muallim ve ta
bünde bir miısamere verilmiştir. Bu mü- 1ebeye yeni sistemi öğreteceklerdir. 
samerenin mevzuu büyük harb ve Cemal Spor klüblerinin idaresine gelince, 
Papnm Suriye harekatı münasebetile klübler mekteblerle daha alikalı bu -
Türkler aleyhinde propaganda yapmak lundurulacaktır. Gençler spor yaptık -
o!m~tur. ları klüblerde mektebde yapmıı ol-
Garo hbmyeainde cemiyetler kuruyor duklan spor hareketleri ile ilgili olarak 
İskenderunda Garonu:l himayesi altın- çalışacaklardır. Bu za~ kadar mek 

da cİskenderun ArAblığını koruma. ce- teblerde ~ış~k bir tarz~ ya -
miyet' d b' t kku .. l vu"c d pılan beden terbıyesı hareketlenne yer 

ı namın a ır eşe u a ge- . . kt' 
tirilmek istenmektedir. Cemiyetin baş- verılmıyece_ır_. ____ _ 

kanhJma Hüsnü Cebbarenin babası Şa- Oelbos bugu··n 
hin Cebbarenin getfrilmesı mevzuu bahs-
olmaktadır. Hüsnü Cebbarenin faal a- d } 
damıar!ndan ve rransız muhiblerfnden Prag an ayrı ıyor 
bfr zat ta Yenışehfr mahallesindeki evini Prague l7 (A.A.) _ Dün Delbos ile 
klüb binasına tahsis etmiştir. Krofta arasında yapılan mülakat Çekos-

Arablığı koruma namı altında kurula- lovakya ile Fransa arasında tam bir gö
cağ. söylenen hu cemıyec Arab davası- rUf }>irliji mevcud olduiunu teyid etmif
nın dPğil, doğrudan doğruya intihabatta tir. Her iki devletin de Milletler Cemi
Fransız muhiblerini kazandırmak gaye- yetine emniyeUeri vardır. 
sine h:zmet edecektir. Nitekim klübü aç- Ekalliyetler meselesi hakkında Krofta, 
mak kln çalışanlar timdi Fransız taraf- bunlara Çekoslovakyada diler memle
tarlarından mürekkeb bir cebhe birliği tellerden daha iyi muamele edilditınl 
vücuda getirmek için propaganda yap. söylemiftir. 
rnaktad1rlar. Prague 17 (A.A.) _ Delbos, Benes ile 

• bafbap öfle yemelinl yemiftir. Yemet-
Lıranın devlet hes~ blannda te Fransız nazın ziyaretinin en mühim 

esas ittihaz edilmesi müllkatmı yapmak fırsatını elde etmif-

kk d ka 
• tir. Alqam Delbol, Framuun Prague ... 

ha 1 a n un un m etn ı firi tarafından verilen ziyafette hazır bu-
Ankara 17 (A.A.) -Büyük Millet Mec- lunacak ve yarın saat 11,55 de Pariae av

lisinin bugünkü toplaıntısında birinci det edecektir. 
müzakeresi yapılan devlet hesablarında Tehditller karplmcla 
liranın esas ittihaz edilmesi hakkındaki Pariı 17 _ Haricıye nazırı Delbosun 
kanun layihası ~udur: Prag ziyareti dolayıııle Petit Parislen 
cBıhimum vergi ve •esimlerin tahak- diyor ki: 

kukuna ve devlet borçlarının sübutuna Pragdan alınan malumata göre, Çe
esas olan mıkdar ve nisbeUer değif- koslovak dostlarımız kendılerini kuvvetli 
memek ıartile hazinenin kabz ve tediye buluyorlar ve hiçbir şeyden korkmuyor
muamelitında ve hesab kayıdlarında li- lar. Almanyarun yükselttiği gizli ve açık 
ra esas ittihaz edilerek kuruJ onun kesri tehdidleri ıükllnetle ltarp..ııyorlar. 
itibar edilir. Tahakkuk, tahlil ve tediye- 8-ml teblii 
de yirmi para ve daha &§alı kesirler tay Praı 1T <Hu.sual> _ Delbol'un burada yap
ve yirmi paradan fazla kesirler kuruıa tıtı görilfmeler IOtlunda D8fledllen namı 
iblağ edilir.. teblllde denlllyor ld: 

Bu kanun l/hazıran/1938 tarihinden cPrama BartclJe namı. Çek<>&lovatya 
muteberdir. Relllcumhuru, Bafftklli " Hariciye Nazın 

Bu kanunun hQkmünü ic ile mti'81.ddld 16rO§melerde bulunmtqtur. 

Bir kadın evladını 
Balta ile 
Keserek 1Jldilrdl1 
İnehoı!t (Hususi) - Abananın Du 

koyü ıcie h:: facia olmuş. bir kadın, o 
nu ba!ta ile keserelt ö dürmüştür. Bu 
dm köyden İmam oğullarından Meh 
oğlu Bayramın karısı Hat:cedir. Bayr 
uzun zaman bir if dolayısile köyün 
avrılmış, kadın köyde yalnız kahnıf 
İddi:ısına RÖrc bu sırada biı gün dala 

dun kes:neğe gider.ken kocasının enift 
M~rm d karşısına ç:kniış ve kadını il 
etmiştır Kadın o zaman gebe kalmlf, 
müddet sonra da i.ocası köye döndü 
zıman karnında derd oldulunu, su ol 
ğıınu sbylıyerek ~.-bel;ğinı tevil çares· 
bulmu~tur. Son günlerde Bayram ge 
bır ış dolayısile 'Iaşköprüye gitmif, 
gaybub!"t esnap·nda da Haücenin alnl 
tllıtt'Uf ve gilrbüz bir oA1an dolurmUft 

Takat kadın, bu ıünab mahsulilnO 
ptn-.ak istememiş, baltayı kaptılı 
kllfasını koparmış ve evin ahırında 
çukill' t~liyerek çocuğu gömmilştür. Ba 
ram kö)e döndüğü zaınan karısının k 
nındaki derdin zaıl olduğunu görm · 
sorunra da: 

- l!&çladım, au imlf, bir lf!Y kalma 
cevabını 6lmıştır ve bittabi buna da ina 
m11tır. Fakat keyfıyet köy muhtarının 
nazarı dikkatini cc:belmiş, o da işi 

kik etmiı ve ılk iş olarak ta Bayrama· 

- Yahu senin karın gebe ial. Çocu 
d<'ğurmuş. iakat çocuk meydanlarda y 
dtye sormufiur. 

- Gebe !dı, aoğurmuş, sözü Bayr 
gözlerini ı.çmış fakat: 

- Aman deme ... Ben;m böyle ıeyd 
haht·r·m yok demiş. muhtar Bayramd 
bir teY öğrPnPmeyince ıübheaini jand 

maya bıJdırn.iı, fVdE' arama yapılmas 
istemı1o fakat buna lOzum lralmanuşt 

çüntq muhtar tarafından aıkıştırılıqca 
lanı bıtcni yukarıda yazıldığ1 gibi anla 
mq ve haltu De ktsip öldfirdülü çocu 
nu gömdüğü yeri göstermiştir. Ceeed 
rad~ çıkanlmış. kadın d:ı, kocası da ö 
~ ce.edi de İnebo;uya ı&ıcleril 
rek adlıyeytr teslim eciilmıştir. Kadın 

~ babası c.lduğ'unu iddia etti 
Melımedin tmure githli anlaplmlfbr4 

Arbrma haftası 
münasebetile Ankarada 

yapılan bir toplanb 
Ankara, 17 (Hu~usl) - Dil, tarila 

kültesınde yerli mallar ve artırma ha 
tası rnünasebetile bır toplantı yapılmı 

tır. 

Profesör Reşid tarafından verilen b · 
konferansı müteakip talebeden bazıla 

si'ı aöylemiflerdir. 'I oplantıda profesö 
ler yüksek mekteb talebeleri hazır b 
lunmuşlardır. ---·-....... --·····--·--···----..... 
rupa umumi vazlyetlnl alikadar eden bil • 
tün meseleler müzakere edilmiş, e.sld ve ye
ni bütün meaeleler ilaertnde itı bDO. eua 
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Resimli fıkra müsabakamız 
Noter dün mükafat kazananlan seçti 

(Bqtarofı 1 iaci sayfada) 
Bunların arasından mükafat kaza

nanlarm aeçimini de gene Noterin lri
taraf eU ve gözü yaptı. 

1 00 lira kazanan 
Kartal eczanesi sahibi Mehmed 

Meral 

50 lira kazaıan 
Kastamonu yaya alayında önyüzba

fl Şevket oğlu İlhan Barlas. 

25 lira kazanan 
Zonguldak Gazi Mustafa Kemal ilk 

okulunda 39 No. lı İffet. 

1 O lira kazanan 
Şehremini, Odabaşı İbrahimçavu~ 

mahaJlesjnde Ka~ıkçı mektebi İsmail 
Koçkapana. 

Beşer lira kazananlar 

42 - Antarada Natıa VetlleU ıntaat dal
realnde Oilsln Yilcel 
43 - Önlftrllte Dlf tababet mektebi MO No: 

A. Evcimenler 
« - Gaziantep Ktlltilr Bat •beteri Hl -

mld otlu Ldttii Emll 
45 - CWnhurlyet tıs llsea1 241 Nur11e 
t6 - BeJdl.lehlr asterut ıubeıd bqtanı Fe1 
ıullah Sam'f'U' tm Milalemeı 
47 - Bunada lılllll sinema J&111nda 15 No: 

da Dit hettml Aml Özbalam euıe Ra1rünnü 
48 - Bursa aulh hlt1m1 İbrahim Tezel tısı 

ismet Teael 
49 - BeJOllunda Al,on 80kalında o:ıvo 

apt. 3 No: Alfan Gflngör 
50 - Susıtırlık, Tahll IOlralmda (2) No: da 

Nuri Erotıu 
51 - Adapazarı, İzmit caddMl Papuççular 

mahalleainde No: 8 Zerrin Alp 
52 - Ankara, Erzurum mahallem, Yancı el 

lu sotat No: 3 Asını Konuralp 
53 - Enlncan, üçüncü tüm, on blrlncl a -

lay Astetmen Emin FU1z 
54 - Söke, Şükrü Ekinll 
55 - Gaziantep ll8es1 5. B. de M4 No: Ju 

ömer 
l - Fatih Dk otuı 6tretmenler1nden l'lr- 56 _ İmn1r Jb'tet llleal, nnıt 5. P. de 1660 

dea özgen Cafer 
2 - Adanada, <m> No: lu poata kutusu 57 _ Adapazarı. htit6met tabibi ollu Mü _ 

Seniye Ural. fld Türker 
3 - Karabiltde Demir Çent fabriltası tA - 58 _ Samsun, Irmak caddesinde No: 111 

..,. '' 
•• 

TURK TiCARET BANKASI A. Ş. 

MERKEZi: ANKARA 

HER NEVi BANKA MUAMELATI 

Her ay faizleri Udenen: 

KUPONLU VADELi MEVDUAT 

ŞUBELER: 
&iplerinden ıı. Bm1n ÖZdemlr. Berber Neemeddln GlrgJıı 

4 - İstanbul Brkek llleslnde m Ali Tür- 59 _ Kırıkkale askerl fabrtblar muhue _ . 
tly beclllll kltlbl Halid Selçuk 

5 - Asmaaltında, Kızılhan soka~ında No: 60 - Kayseri bez fabrikası Tllrbtıı ustası Be 
1 Te 5 de Çaycı isman hiç kızı Sümer 

8 - Ankarada Bay Dolan mahallesinde, 81 - Ankara Ziraat Veklletı sat l§lerl me-
&ndaç sokağında 12 No: da Pakize murlarından Necati 

7 - Slllfkede, orta okul, sını B - 2 den 191 62 - Edremid Hükumet caddesinde, Blrln-
Kemaı Baloğ el çıkmazda No: 5 de İbrahim Kaynak 

8 - Polatlı hükumet baytan A. Saylağ'ın 63 - Kırklareli Şevket Esen eczanesinde 
otlu Kenan Saylaf Sermed 

ikişer huçu~ lira kazananlar * 
ı - Topkapıda Dullar çıkmazında, 5 No: ı Mükttfat kazanan okuyucularımızdan 

ıla Bayan Elif İstanbulda bulunanlar (20) birincikinun 
2 - İstanbul, Şehremlninde Pazartekte ao Pazartesı günü öğle sonundan itibaren 

tatında t6 No: da Sabiha Yurdakul birer fotograflan ile ve hüviyetlerini is-
3 - Ankarada Türk ncaret Bankası A Ş b d · · be 

Yuauf Kenan Kanat · · at e er vesıkalarıle raber matbaamı-
4 - Çanlru111la Abdülhalik mahallesinde za müracaat ederek hediyelerini alabi

Kumlu aokak No: 8 de Bayan Vedia Tütün lirler. 
5 - İstanbul Kadıköyünde, Altıyol ağzın

da, K~dlli caddesi No: 58 de Bayan Hlk -
z:=.ıt 

6 - Kadıköyünde Yüksek lktısad ve tica
ret mektebi talebesinden z. Biber. 

' - izmıtte Çarşıbaşında bakkal Yahya e
We Fahri Turcan 

8 - istanbulda Gedlkpaşa caddesinde, Yah 
Y•Pa§a sokağında 13 No: da 3 üncü tat Hl
dayet 

9 - Kırşehir Sulh hAklml kızı Ayten Ünal 
10 - Edlrnede Kule altında Mumcular so

* Mükafat kazananlardan İstanbul hari-
cinde bulunan okuyucuJarJmızın müka
fatları kendilerine posta havalesile tak
dim ~dilecektir. Bunlardan müsabakada 
kazandıklarını gazetemizde görüp oku
yan karilerimlzin havaleleri yollanma
dan evvel idar<.'mize birer fotograClannı 
yollarlarsa kendilerine müteşekkir ka
lırız. 

katında No: (22) de Sıdıka Pişiren 
11 - İzmlrde Asan.sör -ell apartunanm - Bir yangın baflangıcı 

da 8 No: da Celalet Benar Kurtuluş caddesinde Marltaya aid 75 nu-
12 - Zatranboluda Miaala mllll aotalında maralı nde dün baca turumıannın tutuş 

mlltetalct.alay müftüsü kızı Mediha Sayı maslle bir yangın başlangıcı olmuş ltf ı -
13 - Ankara erkek lisesinde 5/2 de No: &« tarafından söndürülmti§tür. ' a ye 

Sellml Kunday 
J4 - Boğaziçi, ArnavudköJ, Sekbanlar "° -
katında CelaJettin ve Melek 
15 - Fa tlhde Zeyrekde Ferhadağada No: 

13 Bayan Itık 
18 - İnönü orta okulu sınıf 9/C de No: 79 

Jale Oünak 
17 - Konyada Belediye muhasebeci.al Meh

med Erol kızı ÜJvlye Erol 
18 - Samatyada, Kocamustafapaşa cadde

sinde 287 No: da Bay Sadettin Alpar 
it - 8Jvas Tüm satınaJma komisyonu rei

si Yarbay Muhtar E?'bll oflu Hidayet Erbil 
20 - Fındıklıda, Mezarlık yokuşunda 18 No: 

da Enver Bulgan 
21 - Kızıltoprakda, Rüşdtye sokağında No: 

6 da Vecihe Kam - Ertan 
22 - Mersinde Silifke caddes1nde Sinema 
binası yanında Cemil vasıtaslle Süleyman 
23 - Çengelköyde Albay Celal köşkünde -----------mil!'--~ 

B;: ~~~ara, iş Bankası umum Müdürlük IOD Posta 
memurlarından Safder Tartan 1 ==--==-===-=-===-==--==-====--=ı 
25 - Kayseride Llae 5 A. da (1371) No: lu Yevmi, Siyaal, Band.ll n Balk ıuetell 

Besim Gücük 
28 - Bandırmada keresteci Rıza Sailam 

otlu Sami Sajflam 

-YerebaUı.n. Çatalçeşme i<>k.\k, 25. 
İS TAN BUL 

27 - Edlrnede Tratya umum müfettlşllk 1----=G=az=e=t"'"e""'mı .... zd ....... e"'"""'ç=ıb=n-y-=a-zı ...... v .. e""' 
emnJyet müşavirllllnde Şevket Akkoç 
28 - Estifeblrde D. D. Kısım 131 tefi kızı ıesimlerin bütiiı. haklan 

Sacide mahfuz ve gazetemize aittir. 

-29 - Antarada ismet İnönü mahallesinde, 

~=·~s::ıtında 16 No: da Emekli Yarbay, ABONE f IATLARI 
30 - Nıtde Ziraat Bankam Müdürü oııu 

Edib Yunatcı 1 

31 - İstanbul Erkek lisesinde 3. D, de J020 ) 
Ziya -.e 97 H. 

32 - Ankara Erkek Jlsesı orta kısımda l.B.1 
de No: 587 Şemaeddln Kastıman 
33 - Samsunda Tüccardan Bedel abzade 

Ba1 Tahsin kızı Sema Ayau 
341 - Ankarada P. T. T. Umum Müdürlük 

hesab işlerinde Sabri Tuna 1 
35 - Konyada gedltll mektebi tedrlaat mü 1 

dilrii Bay 8uph1 
38 - Sultanahmedde PiyerloU caddesinde, 
Oöttaş yokuşunda No: 3 de Muzaffereddln 1 

37 - D. D. Haydarpaşa işletmesi Cer Baş -
nıüfettlflltl memurlarından Feyzi Sözer · 
38 - Alpulluda Düğüncülü köyünde Salim 

Gören 
39 - Hopada lnhlsarlar muhatemat me • 
nıuru İhsanın otlu Mithat 
40 - Bursada inhlsarlar barut depo mildü

r6 A. Feridun Atöy 
tı - Antarada Ziraat Bankası Tahvlllt 

leıt Faik Okun vamtulle IJaJUı Hertr 

t 8 
Sene Ay 
Kr. lı..r. 

3 
Ay 
Kr. 

' Ay 
iv. ----

1400 'ı •"-' 4W "1;J 
_340 12~J 710 2iJ 
2~~_140J 800 3JO 

Abon-. bedeli peşindir. Adrea 
detiftirmek 25 kuruıtur. 

Gel.n eoralı •aİ Nrilnaea. 
llônlaTdan ma'aliyet alıruna. 
Cevap 1çın mektuplara 10 kW"Ufluk 

Pul ilivesi llzımdır. 

Po.ta Jcıı.tu.ıu : 741 İstanbul 
Tel{Jral : Son Poata 
Tflle/cm : 20203 

ANKARA: Ad•p•z•rı 
B•ndırma 
B•rbn 
6oiu 

8oz8yUk 
Buraa 
DUzce 
Eaki9ehlr 

Gem ilk 
iz mit 
&afr•nbolu 
Teklrd•I 

iSTANBUL: 
Telef on : Z.!97 ı 

Türkiyenin her tarafında muhabirleri vardır. 

TELGRAF A DRE Si: 

•• 
Umum 1\!üdürlük: TUBKBANB Şubeler: TiCARET 
HAYATIMIN 

En Büyük 

HEYE CANI 

HELLA 
PITT 

YENi SiNEMA 
YILDIZI 

üç merasim gününde -adi bir pud
ra kullanmak mecburiyetinde kaldım. 
Pudra, cildıme parça parça yapışı

yor ve yüzüm cmakiyajlh bir şekil 1 

gösteriyordu. Bu pudradan tamamen 
sarfınazar ettim ve havalandırılmış 
ve krema köpüğü ile karıştırılmış ye
ni ve tamamen görünmez bir pudra 
kt&llanmağa başladım. Beni görenler 
şaşalıyordu. Çünkü ben artık ayni de
ğildim. 

Yüksek Ziraat Enstitüsü Rektörlüğünden: 
1 - Kurumumuz talebeleri için satın alınacağı evvelce ilan olunan elbise, pal

to ve tayyörün adet ve şartlan değiştiril.erek aşağıdaki şartlarla yeniden ilana 
lüzum hasıl olmuştur. 

2 - Mikdarları a1tta yazılı 3 kalem el b!se ve palto kapalı zarf usulile eksilt
meye konmuştur. 

3 -- İhale 3/1/938 tarihine rastlayan pazartesi günü saat 15 de Yüksek Enstitü 
Rektörlük binasında yapılacaktır. 

4 - Muhammen bedel 11500 ve muvakkat tPminat 863 liradır. 
5 - İstekliler telclif mektublarının ihaleden bir saat evveline kadar makbuz 

mukabilinde Komisyon Reisliğine vermeleri ve ihale saatinde Komisyonda ha· 
ıır buiunmaları. 

6 - Daha fazla izahat ve parasız şartname almak istiyenlerin Enstitü Daire 
Müdür:uğtine müracaatları ilin olunur. c8448. 

Cinsi Adet Muhammen kıymet Lira 

El"kek Elbisesi 
Erkek ve :kız paltom 
Kız tayyör. 

414 
174 
32 

11500 

1938 YILBAŞI 

HAVA KURUMU BüYUK PiYANGOSU 
BU31ilk ikramiyesi 

( 500.000) Liradır 
Aynca 200.000, 150.000, 100.000 70.000, 60.000, 50,000, 

30.000, 20.COO, 15.000, liralık ikramiyelerle ( 100.000, 400.000) 
liralık iki adet müklf at •ardır. 

Keşide Yılbap ıecem yapılacaktır ... 
Biletler : (2,5), (5) Ye (10) liradır. 
Vakıt kaybetmeden hemen biletinizi abnıx. 

DOYÇE ORIENT BANK 
Dreldaer Bok ....... 

Merkezi: Berlln 

TiTlıiy.d•ln' pıl>elmı 

Galata - l.stanbuJ - İzmir 
Deposu: 1st. Tütün Gümrüğü 

* H• mlii 6anAa İfİ * 

Kolaylık·$İklı~ .... ..... _. ... ., .... ~ ,.. .............. ..,. ........... , 
.... ,. .......... 1111 entl ...... ....... ..,..... ............. ... 
.... el•rier. H•t.t11 ı .. eıttr VI• ............... ""'*"·· 
z:ı;... .................. ...,,, .. 

Fııatı ı '7 ıı 1 "'94M .... _ .. 

..... ,... ....... 1 

Pudra aleminde keşfedilmif en bü- ~ifiiiiiii;::ji~;;~~iiiiii~ 
yük sırdır. Bu yeni pudranın formülü J Doktor 
ve istimaı hakkı büyük maıt fedaür- lbrahlm Zati Ogüt 
lıklarla hemen Tokalon müessesesi ta-

Beledfye karşısında, Piyerlotl 
rafından satın alınmı§tır. Şimdi Toka- caddesinde 21 numarada bergnn 
lon pudrası namile ve hergün daha 
taze, daha nermin .. daha aüzel aörü- oaıeden aonra hastalarını kabul 

' eder. ııünüz. 

Son Posta Matbaası 

Ne§l'iyat Müdürü: Selim Ragıp EfMI 

S. Ragıp EMEÇ 
SAHİPLERi: ..t. EJCTem VSAKLlGlL 
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I,_ Kendinize • 
LATiNCE DERSİNDE musunuz ? Posta,, nm acımıyor 

Yazan: 

Yaroslav Haşek • Florentin öğrctme.n~i'. H?holka.da_ida~i f 
birincı .. ınıf talebesı ıdı. F Jorentın ıdadı- 1 
nin lat!nce öğretmeni ıdi. Hoholka ise la
tincedcn nefıet ediyor, bu dile karşı şid
detle mücadele ediyordu. Fıorentin latin
ce clersine gelip te talebelerini derse kal
dırmağa başladığı zaman Hoholka tit -
rer, k:ı!kma sırası kendis:m: yaklaştıkça 
bu tıtreme oir sıtma nöbeti h~lini alır -
dı 

Florrntin gözlerini Hoh0lkaya diktiği 

zaman zm allı Hoholka tavana bakmağa 
ba :ac ve nıhayet kuı tuiuşu. sınıftan çık
makta bulurdu. 

Ho11olka, ders sırası kendisine geldik
çe hep böyle yapardı. Fakat Hoholkayı 
asıl korkutan şey yazılı müzakere idi. 

Bır gündü. '.Fiorenlın, her zamanki cid
di tavrıle m1fa girdi. Kürsüye geçip ö
nünd"ki defteri imzalarken, bugün ıa.. 1 

tine •den yazılı müzakerE: ydpacağını bil
dirdi. 

Ruscad.an çeviren: 

B. A.laa 

• 

ş·mdi Hoholkanın kafası yalnız abdest- .MuaLli.m k~irsüye geçip önvndeki defteri imzalarken bugün latirıceden yazılı 
ha e ,Je meşguldü. Burcısı, dersten ka - müzakere yapa cayıııı bildirdi 

çan bu tün talebenin biricik sığınacağı Bu ce\'abdan sonra gene bir sessizlik 1 . - Hoholka, ~~di, ~uraya kulak veri -
yerui. Fena not almadansıı defterini be- baş gö..;terdi. Upuzun koridorun en uzak niz .. Yanımda cıırektor var. Derhal çık -1 
yaz olarak ''er;nesı daha n:akuldü. Şa - icöşelerindcki ayak sesleri bile gayet va- l manı~ı emrediyoruz. 
yed öğretmen kendisine bir şey soracak z!h olarak :~idiliyorJu. H0holka saniye-! Direktör de lafa karıştı: 
olursa: !ni saymağa başladı. Altı yüz kadar say- ı - Bana bakın Hohclka, dedi, muka -

Bir tek kaşe 

NEVRôZiN 
Alacak yerde bu 
ıstıraba katlan
mak ne demek? 
ıa, atrısı 

Diş atrııı 

Kırıklık 
Nezle, adale 
Atrıları 

Bütün bunları en 
seri ve en kat'i 

alınabll·r - M:ızeretim vardı, diyebilirdi, kar - dı. Florentinin son elçıyi gönderişinden - ı vcıneltcn va~ geçinız!. Sonra hakkınızda 
nım ağrıyo~u. Abde~hane~ i~m. ~- beri ~kriben on dahlka g~çm~ti. Blı - iyı olmaz. ~7. nerede Muruyonunuz? ! ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!~ 
tün bır saat orada kaldım. dcnbirP koridorun öte tarafından iri ve - Voiııska~a .. caddesinde 5 numaralı 

1 
1 

kaşe:erile geçer 
icabında glnde 3 lıaıe 

Öğıetn'en buna ınanmıyacak olursa ağır bir ~yak s•:>sı duyuldu. Az sonra Ho- evdC'. bay dıreKtor. İstanbul Belediye İ İlanları 
Hoho!ka onu abde~haneye götürebilir halkanın kspısı gene çaiın~: Öğretmen ılive~ti: ~~~~~~·~~~·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
ve d:..ıvardaki: _ Hoholka, çıkınız oradan. Sizden baş- - Annesi hıvnP.tçidir. Hepsine 5o lira kıymet konulan Cerra hpaşada Davutpaşa mahalle~nd~ K~-

c Vaslov Hoholka, J inci Sınıf, 16-XI. ka yazı!ı nıüzakereye iştirak etmiyen kal- Direktör mü'ayim bir dille Hoholkayı mustafa paşa caddesinde 101-101/1 yeni No. lı ahşap ev •ıe altındakı dükkanın 
imzasını ve tarıhini gösterebilirdi. 'maı:lı, diyen kalın bir ses duyuldu. 

1

. ikrıaa çalıştı: enkazı açık artırmaya konulmuştur. Şar tna:nesi V.vazım Müdüılüğü~de görüle-
~o~olka cii..şü.n~üğünü t~~bi~ etti. Def- Hoholka korktu. Çünkü bu ses, bizz~t - Beni dı~ley~n Ho~o.lka, dedi, latin.c~ bili.r. İstekliler 3 .lira 75 kuruşluk ilk te min.ıt makbuz veya ınektubıle beraber 

ter:nı ve kalemını sıranın ustunde hıra - Florentinin sesi idi. Gene bir talebenın dersinden &•acagmız ıyı notla anncnızı 
3111938 

Pazartesi günü saat 14 de Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (8413) 
kara!{ yavaşça ayağa ka!ktı. Ve cçıkmak kanına susamak gibi, bu ·sıeste derin bir sevindireceğiniz yerde, abdesthanede o-
zaruret:ndeı. olduğunu ı::öyliyerek kapı - öfke ve kin vardı. J<"'akaı. Hoholkanın ma- turuyorsunuz!. Bu olur mu, hiç?. Anne -
dan !ırladı. Soluğu, doğru abdesthanede neviyatı kırılmadı. Sakin bir sesle: 

1

, nize hiç acımı~or musun~z?. Haydi ar -
aldı. - Bay öğretmen, ge;eınem; meşgu - tık ç-ıkınız!. Sıze emredıyorum: Derhal 

Hor, olka 'kalesine• çekileli on beş da- lüm. 

1 

oradan çıkıp vn7ifenizi yapınız!. 
kika olmadan, koridordan bir ayak sesi _Fakat ben çıkmanızı emrediyorum. - Çıkamam, bay dirf>ktöı-, işim daha 
duyuldu .• {apısı dibinde bir ses: Hoholkanın ruhunda, deruni bir müca- bitmedi. 

- Hoholka, haydi derse!. diye haykır- dele başladı. Fakat çok geçmeden cmu - 1 - Artık bu yaptığınız kafi. Sınıf def - 1 

dı. kavemet~ fikri galebe çaldı. Kat'i bir terine hakkınızda fena bıt işaret koya -
Hoholka, pek meşgul b~r insan edasile: sesle: c ... ğım .. 
- Gelemem, dedi, meşgulüm. __ Mazur görün bay öğretmen, dedi, -·· Cıkamam. 
A ~adan bir müddet daha geçtikten son- çıkmama ımkan yok. - Tavır ve hareket numaranızı kıra -

r1 öğretmen rlorentinin gönderdiği elçi- _ Demek çıkmıyacaksır.ız?. cağım. 
lerin biri gidıp, biri f~lmeğe başladı.. _ MP~gulüm çıkamam. - Cıkamanı. 
Hatta bu elçilerden on dördüncüsü geri Florentin doğru ciirektörün odasmda. - Sizi mt'ktebden kovacağım. 
döndüğü zaman hile Hoholka, hala ab - soluğu aldı: 1 -- Cıkam~m. 

.,,,,,.,. 
Emir.önü kaymak:.m ve B. Ş. Müdürlüğünden: Tehlikesine binaen hedmen 

mahzuru izale edilecek olan Kumkapı M uhsinehatun mahallesinin İbrahimpaşa 
yokuşundaki 2-4 sayılı dükkanların sahi bleri adresi meçhul olduğundan tebliğ 
makamına kaim olmak üzere ilin olunur. cB. ı. c845h 

baş, oış, nez.e, 
derhal keser. 

grip, romatizma ve bütün ağr11arı n1zı 
lcatmda güade üç kaş a ahnabilir. 

Taklitlerinden sakınınız ve her yerde ısrarla GR:PIN isteyiniz. 
dest'rnnede oturmakta devam ediyor ve _ Bay direktör, diye söze ba~ladı. ida- ör.•' f 1n nın gözleri şim~ekJendi. Direk
cm0şguliim. gı•lemem!, sözlerile öğret - di birinci sınıf talebesınden Hoholka la- tör i>fk lendi. Her ikisi de, ağır bir ha -
menın inadını kırac.:ağını umuyordu. Ar- tince vazifesinı yc;pmnmak ıçin abdestha- rda•t'", :ıbclf'sthane kap•sırıa yüklendiler. 
tık öğretmenle Hoholka a!'asında harb neye kapandı; hütün ısrarlorıma rağmen Bu, müthis, ve binman bir hücumdu. Ho
başlamış demekti. Ufak bir aralıktan son- bir saatter..beri hir türlü oradan çıkmı - 1 holka, emütcarrızlar> m .kc:lc~ yi fethe-
ra on beşinci elçi de göründü. Hoholka - yor. .. 1 df'mcxr. eleri i~in bütün km'Vetıle, arka_ - mt;?k ic;in kaş göz arasında abdesthane - ye yakl:.tşarak boşluğa doğru haykırdı: 

k - d · d - - Hoholka, seni ü~ hafta izinsiz bıra-nın apısını vurarak bağırdı: Direktör bu sözleri işitir işitmez ayaga 1 an, .Kapıya aayandı. Kapı gıcı~ ~ma~a nin penceresinden fırlamıştı. 
- Derhal derse S?elmen emrediliyor! kalktı. Bu f'debsizce harekete karşı duy- , başladı. Kısa bir zaman sonra, buyuk hır Florcnt!n düşünceli bir eda ile: 
Hoholka, +ıpkı Lconidin Termopilde cfoi'ra öfkeden ötürü gözleri parlamağa catırtı ile ~rnpı kırıldı. Dırektörle öğret - f h 

~ -· .rvlaama i , onun için yapılacak en 

kıyorum. 

y ARINKİ NÜSHAMIZDA: Pers elçilerine verdiği cevab gibi büyük ba~Iadı. Öğretmenle afrektör, beraberce, men, kapı ile beraoer abdesthanenin içine 
bir gururla: Hoholkanın ctahassün• ettiği ckale, ye girdiler. makul hareket bu idi, dedi. Aksi takdir- Yara izi ... 

- Gelemem, meşgulüm cevabını tek- yollandılar. Fakat abdesthane bomboştu. Hoholka de latinceden fena bir :ıot alacaktı. 
rarladı. Kapıyı çalan Florentin oldu: cdiı~manlarınını. eline diri diri geçme - DirC"ktör Hoholkanın fırladığı pencere-

Yazan: Kadırcan Kaflı 

" Son Posta ,, nın edebi romanı: 8 - Onu ilk gördüğünüz zaman 25 
ya~larında olduğuna göre bugün 33-34 
yaşlarında olmalıdır değil mi? 

- Öyle olmak icab eder. Bir Genç Kızın Romanı İkimiz de susmuştuk. Benim kalbi
min üstündeki büyük düğümün çözül
mesi için daha bir şey sormak lazımdı 

Muazzez Tahsin Berkand ama buna cesaret edemiyordum. Müş-
Seni dünyaya getirdikten son

ra annenin zaten pek zayıf olan sıhha
ti büsbütün bozulmuş ve kadıncağız 
yavaş yavaş sönmeğe başlamış. 

Sen alh yaşında iken anneni kay
betmişsin. Bir taraftan memleketten u
zak kalmak, bir taraftan da çok sevdiği 
karısının ölümü babanı pek sarstığı i-

çin, seni leyli olarak burada bıraktık
tan sonra hem kardeşini görmek, hem 
de senelerden beri uzaklarda yaşadığı 

için büsbütün ihmal ettiği veraset işle
rini halletmek üzere Trabzona gitmiş. 
Ancak zavallı adam oradaki işlerini dü-

zeltip tekrar İzmire gelmek için çaba
la ken hastalanmış. Amcanın oğlu o sı
rada Trabzonda imiş. Baban artık ken-

disinden üm.id kalmadığllnı anlayınca 
yeğenini çağırmış ve seni ona emanet 
etmiş: «Kızımı git gör, onu hayatta yal
nız bırakma!» demiş. 

Müdirem anlatırken, bir kedi gibi o
na sokulmuş ve sözlerini, nefes bile al
maktan korkarak dinlemiştim.. O susun-

ca içimi kemiren sualler birer birer ağ-· fik ve duygulu müdirem bunu anlamış 
zımdan döküldü: olacak ki yavaşca saçlarımı okşıyarak 

- Siz annemi gördünüz mü? Nasıl- sordu: 
dı? Bana söyler misiniz? - Başka öğrenmek istediğin bir şey 

- Anneni tesadüfen bir defa rrör- var mı yavrum? 
müştüm kızun. Sen, tıbkı ona benzi;or- - Evet efendim. 
sun. - Niçin söylemiyorsun öyle ise? 

Bu sözler, bilmiyorum neden, içime _ ~-;~~~ Selma? 
bir ferahlık verdi. 

- Şimdi İzmirde annemin akrabası 
yok mu? 

- Hayır kızun ... Yahud bellti var da 
ben tanımıyorum. 

- Peki.. babamın beni kendisine e
manet ettiği amcamın oğlu nerededir? 

- Bugün ondan da haberim yok kı
zım. İki senedir seni arayıp sormadı. 
Ondan evvel vakit vakit ona bir mek
tub gönderir, senin hakkında malfımat 
verirdim; onun cevablan da muntaza
man gelirdi. İki senedenberi mektubla
runa artık cevab göndermediği için ben 
de yazmıyorum. 

- Ne iş yapıyor? 
- A vu.kattır kızım. 

- Bunca senedir bana kim baktı? 
İhtiyaçlarımı kim temin etti? 

- Amcanın oğlu İzmire geldiği va
kit babanın buradaki mağazasını tas
fiye etti ve bütün parayı da, biricik va
ris sıfatile bittabi senin namına banka
ya yatırdı. 

- Bu parayı bank.adan kim. çekip 
sarf ediyordu? 

Müdirem yavaşca güldü: 
- Böyle inceden inceye tahkikat 

yaptığını duyanlar seni avukat sana
caklar. 

- Çok merak ediyorum; lutfen söy
ler misiniz anneciğim? 

- Peki kızım, din1e: 
Babanın piyasaya bircok borcLarı kal-

d ğ~ için mağazan~ tasfiy.~ rı:uamelesij mavi idi. Yanındaki küçük bir kızın 
netıcesinde sana bın beş yuz lıra kadar . saçlarını okşuyor, ona: 
bir para kalıyordu. Mahkeme tarafın- - Haberin var mı? İzm.irdeki Selma 
dan sana vasi olarak seçilen amcanın öldü .. diyordu. 
oğlu bu parayı bankaya yatırıp her ay Korku ile gözlerimi açtım. Ter için
muayyen bir mikdarının İzmir kız li- de idim ve kalbim gümbürdeyerek çar
sesi müdürlüğüne verilmesi için ban- pıyordu. Bu manasız korkumla alay e
kaya talimat vermişti. Bu suretle sen derek tekrar gözleri.mi kapadım. 
kimseye yük olmadan bugüne kadar Ertesi sabah bütün bu yabancı ha
yaşadın. Bunun için boş yere kendini yallerin uçup gittiklerini ve her günkü 
üzme yavrum. neş'emin kalbime dolduğunu sevinçle 

Müdirenin sesinde benim acımı an- gördüm. 
lıyarak acıyan bir titreyiş vardı ve bu Beni senelerdenberi arayıp aormıyan 
ince duygusu için ona bütün kalbimle akrabalarıma hasredecek bir saniyeme, 
minnettar kaldığunı anlatmak için bir bir nefesime, bir düşünceme bile acı-
hamlede boynuna sarıldım. dım. 

- Benim fedakar ve yüksek ruhlu 
anacığım, size neler borclu olduğumu 
biliyorum. ve bunu bildiğim için sizi bu 
kadar çok seviyorum. 

O akşanı yatağıma yattığım vakit i
çimde yeni bir takım duyguların dep
r.eştiğini anlar gibi oldum. Bu, ilk de
fa olarak duyduğum bir ana baba has
reti, yuva hasreti, aile ve memleket has
reti idi. 

• Müdiremin' anlattığı şeylerden bir 
parçası, vakit vakit kalbimin üstüne bir 
neşter gibi saplanıyor: 

- Annem dul bir kadının kızı imiş; 
demek ki o da öksüz ve fakirmiş ... Za
vallı anneciğim beni kim bilir ne kadar 
severdi.. ölürken kim bilir ne kadar ız
tırab çekti. 

- Keşki babam Trabzona giderkerı 

beni de beraber götürseydi! Orada nasıl 
olsa kendi kanımdan, kendi soyumda:ıı 
insanlar kalmıştır. 

Trabzondaki halam. Ankaradaki am
camın oğlu nasıl insanlardı acaba? Gö
zümün önünde alabildiğine yayılan fın
dık bahçelerinin ortasında ihtiyar iki 
büklüm bir kadın beliriyor .. uzun boy

- Zavallı müd"reciğim beni cidden 
bir ana gibi sevmiş ve bana sonsuz biı 
şefkatle bakmış ... Babamdan kalan pa· 

oğlunu ra bunca senelik yaşayışıma yetic:;m d' 
lu. mavi gözlü bir kadın ... 

Gece rüyamda, amcamın 
!!Ördüm. Onun da boyu uzun, &özleri elbette... (ATkaA HT) 
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f stanbu!da milyarlar etrafındaki gizli · harb 1 

Bizansın Defineleriı 
Magda elimden f e.ıeri aldı, mahze:-ıin sağ duvarın..& doğru yürüdü. Duvarın evveli 
sağ bölmesindeki bir yeri göstererek: "Sen kazmayı şuraya vur bakalım! ,, dedi 

• 
geçıyor 

Vitrin müsabakası bitti, jüri hey' eti dün akşam 
müsabakaya giren vitrinleri tedkik etti 

Gözleri harita üzerinde, kiipiklerini kır-ı 
~ıştırarak derin dHin bir şey hesabladı
ıını, zihnen mühim bir şeyi halletmeğe 
Çalışttğını, ve hal!ettikçe heyecanının de
rece derece arttığını anlıyordum. Fakat 
ne yapmak ıstediğini kesmememişmn. 

O kendi kendine konuşur gibi: 
- Tamam! diye soylendi. Kanal tam 

garb istikametine düşüyor. Şek ve şüp
he yok, bu kanal sahte olarak inşa. edil
ıniştir! 

Sonra birdenbire taşkın bir zafer se -
Vincile başını havaya kaldırdı: 

- Benim bulduğum hal sureti kat'iy -
Yen doğrudur. Bauman, muammayı hal
lettim .. 

Diye bağırdı. Ve şaşkın bir halde ken
disine baktığımı görerek bana döndü, 
gözlerimin içine bakarak güldü: 

- Sen, dedi, hazmet evrakta bulduğun 
Vesikaların hiç bir kıymeti olmadığına 
hükmederek içerlemiştin bile değil mi? 

-· Şüphesiz!. 
- Halbuki Baumanm aradığı şey o ve-

sikalarda hakikaten vardır. Şeytan herif 
lahmininde yanılmamış. 

- Ne gibi Magda? Sözlerinden hiç bir 

Kazmayı Magaanın gösterdiği yere hızLa ı:urdum 

" Son Posta ,, nın 
sergüzeşt ronıanı 

-34-

Magda bunu söyl:r söylanez d: be : Afyonda hafta başlarkeft. yapılan tezaJıund 
men elimden fenerı aldı, mahzenın sag .. . . ı 

~ •· ·• d .• ela 1 Bugun, sekizinci tasarruf ve yeril mallar 
duvarına dogru ~~u u. Duvarın evv haftasının son günüdür. Bu müna.sebetle, bu 1 · . ·"· .. , .. ,.,, ... 
sağ bölmesindekı bır yeri göstererek: gün, İstanbul kız orta mektebinde bir mü - ğ ,;~~;~\f;. ,'.. 

_ Sen şu kazmayı şuraya vur baka • samere verilecek, ulusal ekonomi ve arttır - " ·· -:d , • 
§e:v anlnmıvorum.. 

1 
ma kurumunun çocuk piyeslerinden ikincisi l 

Ma!!cia t~l:ic;la, sc.vim;lc söylüyordu: - Ne mi ısbat eder? l\~uam~.a~ı :a - ım. olan uİlk beş yıllık sanayi planu isimli piyes 
- Bunda :mlnmıyacak bir şey yok. ga- m<ımilc halle der, wnae:cterım._ Duşunur - Dedi. Kazma_:ı v~rdum. Ma~~~. kaz. - temsil edilecek, cBen bir ev kadıwyun:e i - ' 

YPt basit.. Bauman bu s:ıhte kanalda bul- j sen bulursun; teYliyetnam_eY'. çıkaran. - 1 manın çı~.ard. ıgı to.K. sesleri buyuk bır simli bir monoloğ söylenecektir. 
b ıh · ı d Dün Kadıköy 41 inci Uk mektebinde bir dug-u işan•llerc hic. -5iiplıe~i:;: evvela pek 1ar evin bulunduğu arazıyı 1 .assa ş. ı - dikkatle aın ıyor u. ... j hd d yemiş bayramı yapı.lmış, talebeye, yemişler 

S0vindı. Sonra r:lleriPde bulunan diğer m~ıli şc.rkiyc .'.tcğru °.l~.rnk ta? ı ettır - Sonra, duvarın sol böımesine doğru yü- dağıtılmıştır. Kadıköy birinci ve üçüncü orta 
tşaretlC:'rc tntbik etti. miye neden luzum goruyorlar · ri.ıdü: mekteblerinde de dün gece müsamereler, E -

Fakat bunların hiç bir şey halletme - .!)emek evin Ü7.cri11de bulunduğu ara - _ şJraya da vur baka!ım!.. renköy kız lisesinde bir suare verilmiş, Tica-
dikleriııi görünce, elbette, ha'-'rete düş- zinin !;:İmali ı::arkiye dcğı u olan kısmında ret Odası umumi katibi Cevad Nizami rad-
l
.. ,, Vurdum. Magda birdenbire heyecanla yoda bir k-0nferans vermiştir. 
u huf:tısi hır E'hemmiyct 'a:·. 

· 
1
. ? haykırdı: Vitrin müsabakası da hitama ermiş, Sa-

- E'\'? - Bu hususiyet ne olabi ır · na.yi müfettişi Daniş, Ayşe, Mediha, İffet Ha 
d d ~ - İşidiyor musun? Arkasında boşluk 

- Bi.lsil.. Gördük lü şim. i ara ıgımız Um, Cevad Nizami, Vehbi Sandal, Muhlis E-
var .. Hızlı ,·ur şimdi şunu! . sahte kanal tamamile garb kısmına dil - te, Imar bankası müdürü ceıaı, Sanayi Bir-

şüyor. Halbuki tcvliyetnamede (simali Hevecan ve merakımdan bütün kuv - liği wnumi katibi Halid, Ticaret Odası Sa -

k .) · t'k 1· b"lh h · et vetı·m. lc vurdum. Kazmanın darbelerile nayi şubesi müdürü Avni ve musal Ekonomi 
şar ı ıs ı ·ame ıne 1 assa e emmıy ve Arttırma. Kurumu İdare Hey'etl Az.asın -
veri imiş. Demek. hakiki esrar garba dü- dökı.ilen toprakların altından kapı şeklin- dan Asartan mürekkeb jüri hey'ett dün ak-
ş·w tarafında d<'ğil. ~.mali şarki tarafın - de gayet muntazam taşlardan örme bir şam İstanbul, Beyoğlu ve Kadıköyünde vit-
da olmak lazım g~lir. Yanılmıyorsam, duvarın belirdiğini hayretle gördüm. rln müsabaka.sına. iştirak eden müesseselerin 

- F.y!. Tıpkı br.nim gibi, şüphesiz, o -
'lun da dklına bu kanalın ve işaretlerin 
sai1te olabilcc{'ği ve hariçten definelerin 
Yerini :ırıyanlan şaşırtmak için yapıl -
mış olduğu ciheti geldi. O vakit bu evde 
mühim sırlar olacağına, bu sırları örtmek 
için böyle sahte bir kanal inşa edilmiş 
olmasından -dolayı hiç bir şüphesi kalma
dığı da aşikar değil midir? 

- F.vet. .. 

mese1eyi halletmiş bulunuyoruz.. (Arkası var} vitrinlerini tedk:ik etmişlerdir. 
İstanbul mıntak.asında blrlnclliğt Hasan 'okı:ıtta m.ekteb!iler de teıatıtlrata i,,~ıra~ 

Pertev, ikinciliği İpeklş, Beyoğlu mıntaka -
ist~nbul Orman Başmühendisiğinden : sında da. birinclllği İm.ren, lk:i.nclliğt Yerli ettiler 

- Bunun üze•ine bu evde yatan es -
rau mutlaka anlamıya karar vermesi de 
gayet tabiidir. Bunun için de şüphesiz e
ve aid bir tapu senedi veya bunun gibi 
hır vesika aramıya koyulacak bir husu -
siyet veya her hangi bir işaret yakalamak 
için. 

- İyı ama niçin tevliyet fermanlarını 
aratsın? 

- Niçin mi? Bu evin veya arsasının, 
kariye kilise c.lduğu vakitten kalma ol
duğunu da anlayınca, en eski vaziyet o
fr.rak senin bana (tevliyetname) yi iza
hında verdiğin rnalfunata göre - bir mü
teveJlı elinde olması lazım geleceğini 
düşünmüş olduğu anlaşılıyor. Bunu tah
kik etmek Je, zannederim. gayet basit ol
sa gerektir. Evin bugünkü sahihlerinin 
binayi eski bir müteveIJinin varislerin
den satın almış olcfuğunu öğrenmiş ola
bilir. Bu suretle de bu mütevelli ailesi -
nitı kim olduğunu öğrenmek mümkündür. 

.Bauman o &damın kaçıncı ced oldu -
ğun·u da bizzat veresesinin ağzından öğ
renerek bu adamın Abdülaziz devrinde 
Yaşamış olduğunu aşağı yukan isabetle 
tayin edebilir. 

- Çok güzel, bütün bunlar muhtemel 
hatta, diyelim ki isabet te etmiştir. Ni -
tekım fermanları bulduk! Ama, bu fer -
llıanlarda alelade bir tevliyetname ol -
tnaktan başka hiç bır şey yok. Hele ha
kıki kanalın yağlı boya bir krokisi hiç de 
leffedilmiş ~örünmüyor. 

Magda o tatlı müstehzi gülüşlerinin en 
tatıısile güldü: 

- Bilakis! Müdhiş herif tahmininde 
Yanılmadı! dedi. Fermanlarda, ben de ya
llılnııyorsam, hakiki kroki vardır .. 

- Ama yaptın ha. Ben görmedim doğ
rusu .. 

Magda istihfafla bir omuz silkti: 
- Hiç dikkatli değilsin, dostum! dedi. 

tğer dikkat f'tseydin, sen de bu sarih işa
reti keşfedebilirdin. 

Bak: Fermanlann bu Kariyedeki eve 
aid olanında ne deniliyordu, hatırlıyor ~ 
suı:ı, :zannederim: 

•Evin müştemilatından olan arazi şi
~ali şarkiye doğru tahdid edilerel$'.ıı kay
dı var .. 

- Evet, böyle bir kayıd var. Fakat bu 
be isbat eder? 

ı - İstanbul viiayctinde Sarıyer kazasında hudutları şartnamede yazılı Bel
grad Devlet Ormanının Bahçeköyü serisinden kesilmiş 22805/5 kental % 70 kes
tane ve ı;;. 30 meşe odunu 938 senesi mayıs gayesine kadsr çıkarmak üzere 15 gün 
müddetle r.çık arttırmaya konulmuştur. 

2 - Arttırma J /1/938 tarihine müsadif Cumartesi günü saat 10 da İstanbul 
Orman Başmühendisliğinde müteşekkil Komisyonda yapılacaktır. 

3 - Beher kental meşe odun, muham
1
men bedeli 20 ve karışık odun 16 ku -

ruştur. 

4 - Muvakkst temina• 294 lira 15 kuruştur. 
5 - Şartname ve mukavelename projelerini görmek istiyenler bu müddet 

içinde İstanbul Orman Başmühendis rnuavmliğine müracaat edebilirler. c8433> 

Grip, 
Nevralji, 

Baş ve ~iş 
Artritizm, 

Ağrıları, 

Romatizma 

mallar pazarı, kazanmışlardır. 
Kadıköy mıntakasında vaktin gecikmeai 

yüzünden bazı mağazaluın kapanmış ol -
ma.sına mebni dün netice alınamamıştır. 
Keyfiyet bugün anl~ılacaktır. 

Müsabakanın birincilerine altın, ikinci • 
lerine gümüş madalyalar verilecek, diplo -
malarına da madalya aldıkları kaydoluna -
caktır. Müsabakaya iştirak eden diğer vit -
rin sahiblerine de birer diploma Yerilecek -
tir. 

* 
Tok.adda 

Tokatta sekizinci tasarruf ve yerli mal
lar haftası coşkun tezahüratla başlamış, 
halk ve mektebJiler Cumhuriyet meyda
nında toplanmışlar, tasarruf ve yerli mal
lar hakkında ~öylenen söylevler dinlen -
miş, bir geçid resmi yapılmış. Atatürk anı 
dına çelenkler konulmuştur. Hafta zar -
fında bütün kahvE:, gazino ve mümasili 
yerlerde yalnız yerli meyvalarımızla yer
li şurublar, ıhlamur, limonata ve saire 
satılacak, çay ve kcıhve satılmıyacaktır. 

,------------------~------------------------~ Alman Kimya Sanayiinin 
şayanı hayret bir keşfi 

BUyük bir ailenin uç dört liraya yıkatamadığı çamatırları 

Bir kadının ipekli bluz rop ve çamaşırlarını 
Bir erkeğin palto, pardesü ve 1'ostümünü 
Bir dükkanın camekan vitrin ve eam kı~ımlarını 
Bir mutb•hın tencere, kap, ç•tal, bıç•k ve her tUrlU cam ve porselen •ksamını 
Şık bir gencin kirlenmif, eskimiş boyilnbağı ve gömleklerini 

Güzel bir apartımanın antresindeki bütün mermer, fayans aksamını 
Modern bir banyo mahallini musluk, ayna ve kurnaaını 
12 metre murabbamda eskimiş, kirlenmiş bir hahyı 

30 kuruş yalnız bir kutu 

F E ·v A 

Şehirde tasarruf kumbarası olan bü • 
tün çocuklar kumbaralarını bir arada 
bankaya götürüp boşaltmışlar, bir kı -
sım çocuklar da yeni kumbara almış .. 
!ardır. Bu münasebetle kumbara sahih -
lerine münasib hediyeler verilmiş, ge -
ce de müsamereler tertib edilmiştir. 

Afyonda 

Afyonda da bütün mekteblilerin, hal 
kın ve esnafın iştirakile, yerli mallar 
timsallerini taşıyan arabalarla bir geçid 
resmi yapılmış, spor meydanında söy -
levler verilmiş, bütün kahve, gazino ve 
mümasili yerlerd~ çay ve kahve satışı ye. 
rine meyva ve şurub satışı başlamıştır. 

Yerli malı satan bütün dükkanlar yüzde 
on tenzilat yap.rmşlardır. Halkevi de iki 
müsamere tertib etmiştir. 

Ada.nada 

Adanada ulusal arttırma haftası mü 
nasebetile açılan sergi büyük bir ı·ağ -
bet kazanmış bulunmaktadır. Hafta 
münasebetile Namık Kemal ilk mekte -
binde toplanan mekteb talebeleri elle
rinde tasarruf vecizeleri yazılı levha -
1ar olduğu halde bütün şehir sokakla -
rında dolaşarak Atatürk parkına git • 
mişler, Atatürk heykeline çelenk koy•' 
muşlardır. 

1 Deniz Bank IAyihası Meclise 
sevkedilmek üzere 

Geçen hafta, muhasebe müdürü Cemşit.le 

beraber, 937 yılı bilanço vaziyeti hakkında. 

veka.J.ete izahat vermek üzere Ankaraya gl -
den Liman işleri idaresi umum müdürü Ra
ufi M~nyasi dün İstanbula dönmüş, vazife
sine başlamıştır. 

1 
Kamutay Büdce Encümeninde müzakere 

edilen Deniz Bank kanun layihası, bugün -
lerde hey'eti umum.iyeye sevkedilecektir. Ye 
ni sene bidayetinde, mümkün sür'atle De -

niz Bank teşkilatına başlanacağı anlaşıl • 
maktadır. 

Alim düşüyor 
Altın. borsa haricinde, dün beş kuruş da• 

1 ha dü~üştür. Borsa idaresi, sarrafiarda al
i tının alış fiatını 1055, satış !iatını da 1057 
kuruş olarak tesbit etmiştir. 

• • ""k } 1 • h } "f v d p k t• 5 t H d " Dün borsada 14,45 lirada açılan Türk bıı · Temızler, yepyeni ve mu emme r"' a e. rag e er. a e ı Kuruş. asan epos u tahvilleri de 5 kurus vukselerek 14,50 1ı -

ıcm 1 •ıadı.ı kapanmıştır. 
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Son Posta'111n tefrikası : 75 SPOR Saragında 33 
Bu haftaki lig maçları ~ı\dıı Bir 

: Harema_ğasının Hatıralar• Galatasaray, Güneşle; Fenerbahçe, Vefa ile, 
Beşiktaş da Topkapı ile karşılaşıyor 

Yazan: Ziya Şakir 

Havadan Abdülhamide garib bir suikasd yapılacağı hakkında verilen jurnalden sonra 
lstanbulda kuyumcubaşı Harunaçi derhal yakalanmış, evi ve ticarethanesi 

raş ~ırılmışh. Fakat bu korkunç suikasdı teyid eder bir tek vesika buluoamamışh 

İstanbul lig maçlarının yedinci haftası o
yunlan Kadıköy, Tıı.ts1m n Şeref ıtadla -
rında yapılacaktır 

Fenerbahçe • Vefa 
Vefa takımı tuhaf blr tesadüf, bütün zor

lu oyunları son ha.Unlarda üstüste yapmak 
mecburlyeUndedlr. 

Bu baptaki tafsilata nazaran, veliahd Abdülhamide Ve bütün saray halkı- lunanlar derhal birer arabaya atlarlar.. Fenerbahçe gibi ligde sayılı bir takımla 
d d . · taraft l tarafından na bu heyecanı veren, ı"ki mekteb ta- çalakamçı, Yıldız sarayına ko!':arl .... ·. karşılaşacak olan Vefa, ligdeki vazlyetlle sı-Reşa efen ının ar arı . "' -. tı blr alakası olan bu maQda herhalde çok 

büyük bir meblağ mukabilinde elde e- lebesi idi. Vefa idadisi talebesinden o- - Balon gelıyor. sıkınt.ı çekecektir. Müdııtaasmm zayıf oıutu 
dilen J ak efendi; gı'.iya, Zonguldak tan lan bu iki çocuk, akşam paydosunda Diye bir velvele koparırlar. O gece; takunın büyük kusurunu meydana çıkar -
Pire limanına kömür nakletmek için mektebden çıkarak Ayasofya semtin- hem Abdülhamidin, hem de saray hal- maktadır. Bu maçda Fenerbahçe hücum hat 

göaterecetı için çok zevkli ve o nl.sbette be -
yecanlı olacaktır. İki taraf hücum hattının 
kuvvetli olması sayı adedlnln yüksek olma • 
sına yardım edecektir. 

Her zaman gol yapabilecek vaılyette sal
lam olan hücum hattından hangisi mü&fa
aaına nefes aldıracak olursa neticeyi tendi 
tarafına çevirml§ olacaktır. Galibiyeti temin 
edecek hücum haUarına mukabil, mıı~lôP 
olmamak için çalışacak müdafaa hatları da
ha ziyade yorulacak ve o nl3bette tuvv~ 
sarfedecelı:tir. 

Beykoz • Eyüb 
bl·r vapur isticar etmiştir. Bu vapur deki evlerine giderlerken, tam Beyazıd kının rahat ve huzurunu kaçınrlar. tı büyük bir rol oynayacaktır. 

i Eyüb takımının bu maçda büyük bir fe~-
Pireye geldiği zaman gizli bir yerine, meydanına gelince, oradaki .sıra kah- Süleymaniye • stanbulspor kalldelik yapacağı ümld edilemez. 
b ·· k'lo "kd d l' y"l ve h Ikı NÖBET ODASI Bir sayı !arkla birbirlerini t.aklb eden bu Beykoz talı:tmı son oyunlarmdati ınunt~ eş yuz ı mı arın a me ın ı velerde oturan a aldatarak eğlen- takımların oyunu zannedildiğinden daha mü 
dinamıt paketlerile birkaç balon, ve bu mek isterler •. verdikleri karar ile bir- himdlr. fatıyetınden sonra bu m.açda da 1ilti1ıı çık· 

~ h ~ı l Yild z sa d"kk t mağa muvatrak olacaktır. balonları şişirmege ma sus a el er yer- denbire meydanın ortasında durarak 1 ı rayının en ı a e şayan o- istanbulsponın renç talı:ınu yan.ı yavaş 
leştirilecektir. Vapur İstanbula geldiği hayret ve heyecan ifade eden hareket- lan yeri, (Nöbet Odası) idi. Buraya, mllesslr oyunlar yapmab bqlam~tır. Beşiktaş • Topkapı 
zaman, Beşiktaş veyahud Kabataş Ön· lerle birbirlerine semada bir noktayı (Nöbet Mahalli) de derlerdi. İki ta.Iom arasındaki müvazeneye ral • Ligde en 80nuneu Taziyette olan ToP -
}erinde demirliyecek .. gecenin karanlı- gösterirler. Saray halkının hemen hepsi, buraya men Süleymanfyentn daha enerJ!t oynaya - tapının ba.şda bulunan bir takımla uzuıı 

k bal l · · · ·rmek burad t ı k cağı ümld edlleblllr. boylu çekişeceği zannedllemez. ğmdan istüade edilere on ar şışırı- Çocukların bu halini gören birkaç gı ' a 0 uran ann arasına a- Galatasaray • Güneş Topkapı için sıkıntılı olacak bu maç, Be· 
lecek .. ve içlerine binecek fedailerle, meraklı, derhal yerlerinden fırlarlar .. rışabilmek için hasret çekerlerdi. Çün- Lig maçlarının en mühim oyunu olan bu şlktaşı lyl bir mevkle götürürken, TopkaP' .,,,. 
Yıldız sarayı üzerine sevkedilecektlir. çocukların yanına gelirler: kü burası, Abdülhamidin en (hiıs ben- müsabaka bizde futbolün tam bir miyarım için de hayli endişeyi muclb olacaktır. 
Hemen her gün saraya girip çıktığı i- _ Ne var? derler. degan) ının merkezi idi. Hünkarın en I ,,. ----------- ... .-.--
çin bütün daireleri bilen, ve bilhassa çocukıar, hiç bozmazlar: çok emniyetini kazanmış oıan bu adam- Klüblerin atletizme Parisde yapılan 
padı.şahın gündüzleri nerelerde oturup - Şurada bir Şey görünüyor. Gali- Iar sabahtan akşama, ve akşamdan da uar.·~ı lahaydı·si Rigoulot - Dan Kolof 
kalktığını, geceleri de nerede yattığını ba balon dı"y e b . 1 sa baha kadar burada otururlar; efendi- ıı 1 v 
. . . , ... e c va verır er. . d · b D dl ,.,. t ,çS ·ıa ... lı ıyıce tahkik eden Jak efendı; sarayın 1 . . • . lerın en emır eklerlerdi. evam e yor ı,ıaçının a,. l 
o mahallerı"nı· go··sıeren bir harita tertib 1 .. Bırk_aç kışının meydanda toplanarak Size evvela, nöbet odasının yerini ta- ı 

1 l ı k h Beyoelu Halkevi tararından hazırlanan elmıstir .Bu haritanın kopyesi bai.on- goz erı e semayı araştırma an, ·a ve- rif edeyim. (Haremi hümavun "<apı- ~·er! halindeki kır koşularının birincisi, pa -... . , 1 ı d t h 1k. b .. .. k b. k J " 
Jarla havaya çıkacak olan fedailere ve- er e . 0 uran a ·.a uyu· ır mc: a sı) ndan girip de, ileri doğru yürümeye znr sabahı senelerdenberl bu müsabakalara.) 
rilecektir. Onlar da işaret olunan yer- uyaıLc_r-.r. Herkes kahvelerden meyda- başladığınız zaman, sağ tarafta evvela sahne olan Şişli ile Tuğla harmanları ara -
lerC' melinyit ve dinamit yağdırarak na boşalır. bır aralık görürsünüz. Bu aralık. bir sındakt beş bin metrelik yol üzerinde yapı-
pad._,ahın bulunduguw yerleri korkunç B~u hayalperestler, hakikaten se.'lla- yoldur. Buradan, dog-ruca büyük ha- lacaktır. k 

1 
k 

.. - Kır koşularına karşı büyük bir al~ an ı -ateşler altmda eritip mahvedecekler- da bir ~ey gördüklerini zannederler: vuza. ve havuzun ortasındaki adanın la bağlı olan alakadar klüblerln atıeUerl, 
dir.• - Evet .. işte .. bu tarafa doğru bir şey karşısındaki (Av Köşkü) ne inilir. çoktan beri t~şne oldukları bu milsabatalara 

Çok tabiidir ki; her şeyden evvel geliyor. Bu aralık, harem kapısının yüksek ı~tırak ederken, b1r çok tıüblertmlz dün ol-
k H · d G · 1 (K" ··k d duCu gibi bugün de bu canlı ve lüzwnlu ha-Kuyumcubaşı Ja arunaçı efen i - örüyorum, ben de görüyorum. duvan i e uçu Mabeyn) enilen rekete karşı a~ukkanlılıkluıru muharaza 

derhal tevkif edilmiş .. zavallı adamın Gibi bir takım iddialara girişirler. dairenin arasındadır. Küçük rnabeyn etmektedirler. 
evi ve ticarethanesi, bir heyet tarafın- Her yerde (hazır ve hadisata nazır) dairesi de iki katlı kagir bir binadır. Bu gidişle, istanbulda atletizm Iltı edil -

dan, şiddetli bir araştırmadan geçirıl- oları saray hafiyelerinden orada da bu- (Arkası var) mlyecek, dlyebillriz. Bulgar ?ehlivam, R!goulot'm.ıtt ay~ 
miştı. Lakin1 bu büyük suikasd tertib:ı- Atletizm federasyonunun uzun müddet -

ı tır istanbula bir ajan seçmemesi de esasen çıka'l'trken 

d d,.ı... tli b' B 1 n kt Üç gün evvel Parl.sde yapılan Dan Kolot-
tına dair, en küçük bir vesika buluna- - ""I ı. ~ A o y o 1 klu"blerln çoktanberi lbmal ettikleri bu spo -

ıruımıştı. Aym zaman a, ~~e ır r .._,O Orun run lüzumsuzluğu kanaatini takviye etmek Rigoulot maçının neticesini tarlllerlmize uıı: 
tahkikat başlamıştı. Bu tahkikat karşı-' Gu •• n ıu·· k üzeredir. defa olarak vermiştik. Bugün de AvnıP• 
sında, Harunaçi efendi, teessüründen Cnm(a~)esl j E' •· ku·· O Bir futbol maçı mevzuu içinde bir yan şamplyonlu~unun mevzuubahs olduğu bO 
çıldıracak bir hal almıştı. 1 otlarından - ugun pr gram ~:k~~ll~es:~e=n ~a~~~~~nı~:!e; maçın tafsllltını bildiriyoruz: 

B d Pi d esa·r Akdenı·ı. li l 18 Birineikimın 193'1 Cumartesi Müsabakanın s.ftaıangıcında .....__..,.,..,. ..r._ u esna a re en v ı • -- evlftd gibi telakki ettiklerim benim kadar """9 .-rn.'""" 6" 

rnanlarından gelen şileplerin hepsi sıkı Siyatik ve romatizına j s TAN Bu L Vlldanın da bUdlğlnl saklamağa lüzum yok. reşcisl Rigoulot, tam formda olduğunu gös -
bir tarassud altına alınmıştı. Fakat bü- Ö~le neşriyatı: terecek bir şekilde güre1J11eğe baGlamıqtır. 

1 d • 1• t kl d Sebebleri 12.30: Pldkla Tilrt musıırut, 12.50: Han- turH. alkevlnln ter .. b ettı~ı kır koşusu liste _ Bulgar pehlivanı bu vaziyet karşısında an • tün bu ara!':tırma ar an, ıs ın a ar an, ,_,_ .., • cak üd r d k 
1 

•- .. ı..~• ....r.ve 
" dls, 13.05: P!Akla Türk musı ...... ı. sini gözden geçirdim de !çim bir daha 5121 _ m a aa a a mış ve .... cruu.;.;"Mne 6 .. -

:tarassudlardan hiçbir şey çılanamıştı. 1 Hanlarm rütubetH Te soğuklann az çok Akşam nepiyatl: nerek Fra.nsızı yormağa çalışmıştır. 
V · ed 1 lm t ba4lamll$1 üzerine her tarafta muhtelit 18 30 kizl 1 f y ll 1 ladı. Fa 

11
,. 

e netıc en şu an aşı ış ı. . : Se ne Tasarru ve er Ma ı +-tanbulda mıntakaya b ... 11 ..tnnt m tıüb kat Franaız yorulmamış, bllAlds gltt,...-romatlzma tezahüratına tesadür r..dll- H ft t .ı:; ~ ;,• 
Eskidenberi sarayın kuyumculuk iş- a ası konferans: Akşam gaze esinden Se- den yalnız Galata.saray. Fenerbahçe. :btan- ee açılarak 35 inci dakikanın 21 lnet sant • 

Ieri, Ermenilere verilirdi. Gerek harem mektcdlr. , ıdmi İzzet. ı9 : Safiye: Piya~o ve Keman re- bulspor n Kasımpaşadan gayri diğer klüb- :resinde Dan Koiof'u D<>ylu boyuna yere uza· 
takımlarına lazım olan zinet eşyaları Bu te?;ahürat mafsal ağrıları, bel ağnla- 1 fa'katlle. 19.30: Konfera.ns. Dr. Ali Şukrfi ıerln bu harekete iştirak etmemesi haklı en- tarak birinci tuşu kazanml§tır. 

n, omuz TI! boyun tutulmalan şek?lnde ' ~Grip Ye konmm~ ~elerl), 19.55: Bom. dlşelertmlze sebeb oldu. htncı devrede Bulgar b!rdenblre canlan· 
ve gerek Abdülhamid tarafından veri- ve blJhassa styatıt .siniri üzerinde daha haberleri. 20; Sadı ve arkadaşları tarafından~ İki defa olimpiyada, biri memleketimizde mı.ş ve altıncı dakikada altına aldıiı Rigo .-
len nişanlar, kamilen Ermeni ustalara bart:ı: olarnk kendini göstermektedir. Turk musikisi ~e halk şarkıları. 20.30: Hava olmak tizne sekiz de Balkan oyununa işti - uıot'nun baca~ını dizinden itibaren kıvır • 
işletilirdi. Halbuki, muhtelif Ermeni Siyatik hakikaten çok ıztmıb veren bir raporu. 20.33: Omer Rı~.a tarafından arabca rak ettik. mak ve yerfnden çıkarmak suretlle zedeliye· 
vak'alannın zuhur etmesi, ve bilhassa hastalıktır. Bacakta muhur, yani kuru- ı ı söylev. 20 45: Semahat Ozdense.s ve arkadaş- Yarının mukavemetcllerlnl dört. klübün reıı: onu mac;a devam edem!yecek hale sok: • 

SOn bomba hadisesi üzerine artık Er- luk ve hastayı aylarca. haftalarca işin- ları tarafından Türk musikisi ve halk şarkı- on !ki atleti içinden çıkarmak zannedildiği muş, bu suretle şamplyonı~t ilnvanını mublı 
den alıkoyacak derecede uzar. Bu sebeb- J.arı. (saat lyarı>. 21_.ıs: Orkestra_ 22.15: A- kadar kolay değildir. Kafa.!lnda futbolden faza et.m~tir. 

meniler tamami1e saraydan uzaklaştı- den bütün romatızma tezahüratı son Jans haberleri. 22.30: Plakla sololar, opera ve gayri sporlara yer vennlyen klüb idareclle _ 
nlmış: bu işler, Harunaçi efendiye ve- yıllarda tamamen içtimai blı; ha.stalık operet parçaları. 22.50: Son haberler ve erte- rine bilmem lı:1 M de.meli? 

.1 · f ! halini almıştır. si günün programı. Ömer Besim 1 
• mış 1

· l Birçok romatizmalılar bu hast.alığın ne- , ıs Birmcikin'lln 1937 Cumartesi 
Bu işle alBkadar o an Ermeniler; Ha- reden geldiğini ve tamamen ne Ile geçe. A N K A R A Ank,, ra at yarışları 

runaçiden intikam almak, ve bir müd- -&ini sormaktadırlar. ötıe n...myatı·. 
1 ..-. _.. Ankara <Hususi) - Sonbahar at yarış a-

det de Abdülhamidin rahatını kaçır- Maalesef müzmin romatizmanın birçok ı:uo: Muhtelif pllk neşriyatı. 13.50: Plak: rının on blrtncl haftası kalabalık bir seyir-
mak için böyle bir plan te-rtib etmişler, sebeblerl vardır k1 bu scbeblerl burada Türk musikisi ve halk şarkıları. 14.15: Dahlll el küUesı önünde yapıldı. Havanın cüzeı o -
İstanbuldan bir mektub yazarak Lcon ayrı ayrı izah etmeğe, bu küçük sütunun ve harici haberler. luşu ve yarışların da son haftalarını yaşa -

, .. d b tahammülü yoktur. Meselfı meşhur bir Akşam neşriyatı: ması, seyirciler üzerinde büsbütün alf4lc:ı u-
Aparyan a gon ermişler ve gene u doktorun nazarile yüzde on setiz nfsbe- 18.30: PIAk ne..,.lyatı. 18.35: Çocuklnra Ka-

l ~ · b ] k Leo A · b t .... yandırıyordu. Bllhasııa beşinci koşu ıürprlz-P an ıca ı o ara nu Una za ı a.:ıı- tinde roıruıtizmanın ffrengi ııe ~ddt?tle ragöz <Küçük Am. 19.10: Tfirk musikisi ve _ ... ,ft•- ı;7 ·· •-
9• ıı oldu ve çifte biUüOı.c uzerllle oyanayan-

na ihbar ederek bu velveleye sebebiyet &IA.kası mevcuddur. halk şarloJIU'ı <Hikmet Rıza Sesgör ve ar- lara ce
7

> lira kırk kuruş verildi. 
vermişlerdi. ı Verasetin, oturulan muhittn, ynşamlan kadnşları>. 19.35: S!lat O.yan ve'<fll'abca neş- Btrtncl koşu, mesafe ıooo metre. Bu ya -

Harunaçi, bir hayli m~külat ile bu şehrin rutubetinin, şl.şmanlığın, yemek- rlyat. 19.50: Türk musikisi ve ha: k şarkıları rışın favorisi Sağa:ıak güzel bir_. koşu yapa • 
F k t lerln romatizma husulünde çok mühim İ (Bervet Adnan ve arkadnşlan) · 20.15: Plakla rak birinci geldi. J!Wıclllğl de Ulker kazan-işden yakasını sıyıra bilmişti. a a a- rolleri vardır. ~dans musikisi. 20.30·. Türk musikisi ve halk 

dı. İkinci koşu Ha.ndikaplıydı. Mesare 2200 radarı birkaç gün geçer geçmez, iki mu- şarkılan (Salahaddin ve arknda.,lan). 21: metre. Bu yarışın fnvo~~ Andrebudln blrln-
zib mekteb talebesinin yüzünden çok <•> nu notları kesip saklayınız, yahud 1 Ajans haberleri. 21.15: stüdyo s_aıon orkes- u ·· - isi 

. bir albüme yapıştırıp kolPksiyon ....,.pınız. ı Istikl"' el, Ceylan ikinci oldu. çuncu koşu favor 
tuhaf bir hadise vukua gelmiş, yenı ,,_ trası. 21.55: Ynnnki program ve w mar- Romans idi. Rnhat bir. koşu yaparak blrin-

Sıkıntı zamanınızda bu notlar bir doktor I şı. 
baştan, sarayı altüst etmişti. gibi lnıdadını:ı:a yetişebilir. ------------------ clllğl aldı, ÖZdemir !kinci oldu Dordüncü 
Aklımda kaldığına göre, bir salı gü- ----------------.... koşu Yenişehir koşusuydu. Bu yarışın favo-

r!sL Dandl lcll. Halbuki Novis güzel blr koşu 
nü akşamı idi. Bird{lnbire sarayda kor- Binek arabaları muşamba ile Nöbefci lyaparak birinci geldi. İkinci Bprtnı Board. 
kunç bir haber patlamıştı: döJenecek Son koşu handikaplıydı. Mesafe 2400 met-

- Cenub istikametinden büyük bir Eczaneler re idi. Bu koııu sürprizli geçti. Necmi ümld 
balon geliyor. Saray üzerine doğru iler- B\nf'k arabalarının da otobüs ve oto- Bu ıece nöbetci alan eczaneler flll\lar- cdllmedlğl halde birinci geldi, iklnclllil Can 
Iiy<>r. mobiller gibi döşemelmnin _bez, kadife dır: aldı. " 

Bu haberı Abdülhamide akseder et- vesaireden yapılmayıp, sabunlu bezle yı- İstanbul &ihetindekiler: Çitte bahis: Bu ikinci ve beşinci koşular 
ara.~nnda !di. Bugünkü çitte bahl.s mevs! -mez, fena halde telaşa kapılmıştır Doğ- kanahilt"t't"k cinst~ muşamba vesaireden Aksarayd': (Sarımı. Alemdarda: {Ab- mln en çok parasını verdi. Bu suretle son-

1 S kararlaşm...,t1r dülkMlr). Beyazıdda: (Cemil). Samat-ruca (Cihannüma) köşküne koşarak o ma ı ··--ı · btı.hnr at yarışlannın on btrfnct haftası da 
yada: CTeof!los). Eminönünde: (Sallh 

büyük dürbün ile semada balon aramı- Necati) . Eyubde: (Arif Beşfr). Fenerde: bitmiş bulunuyor. Şu halde: at yarışı merak-

ı Y · · t 1 lıları daha iki hafta yarış seyredecekler de-ya başlamıştı. Halbuki meselenin, ne cnı ncşrıya <Emllyadl). Şehremininde.~ (Nizım). Şeh- mektlr. 
aslı v~ E.:.2:!:... astaşı .v.a:d~·--- -------------·- zadebaşında: (Üniversite). Kruagüm- Selim Tezcan 

ÇOCUK DUYGUSU - Çok faydalı yazılar rükte: <Suad). Küçükpazarda~ <Necati 
l'urddaş! ı .,e resimlerle intişar etmekte olan haftalık Ahmed>. Bakırköyünde: <Merkez). Romanya!ıllr: geliyor 

Osmanlı saltanahpda ekonomik ne var- Çocuk Duygusu gazetesinin on ikinci sayısı Beyo~lu cibetindekiler: Futbol federasyonu tararından iti maç 
sa Türkten ga)Tİ olanındı. da çıkmıştır. İstlklfil caddesinde: (DeUasudaJ. Tepe- yapmak üzere davet edllen Bükreş muhtellti 
Türkiye Cumhvı:i-.ıetlnde her şey gibi DENİZ _ Türk Ticaret Kaptan ve Maki- başında: <Kinyo}[). Karaköyde: <Hüse. Salı günü İstanbuln gelecektir. Romanyalı -
ekonomi de Türkleşti. nlstlerl cemiyetl'nin aylık meslek: mecmuası y!n Hüsnü). İstlklfıl caddesinde: (Li- ıar on gün e'IVel gelmek mecburiyetinde kal-
Demiryollannı Türkler Jrunıyer, Türkler olan bu mecmuanın 30 uncu sayısı zarif bir monciyan). Pangaıtıda: <Nn:.rg1leclyıın). dıklarından burada birkaç idman yapacak -
iş!etivor, bankalar Türklerin elinde. Fab- k:ı.pak ile ve çok alakalı yazılarla çıkmıştır. Beşlktaşta: (All Rıza). !ardır .. 

'-I ta Boğaziçi, Kadıköy ve Adalardakiler: G ı· R ·h ld. rikalan da Tur .. er yııpı~r. 1 ':0CUI\ - Çocuk Esirgeme Kurumu ra- Uneş 1 ası ge 1 
- Os '-' Üsküdarda: (İttıhad). Sanyerde: (A-Kıs en t'konoml hayatında Tiirk, man- fından her batta çıkan bu çocuk mecmuası- · 

una.dı- ~=- ti ti sat). Kııdıkö,,üncfe: <Saadet, Osman Hu- oaıatasarıı.y - Güneş maçı 1çln Istrmbula 

l lı saltanatının hic tan gı ~ P · nm 64 üncü sayısı renkli bir kapak içinde ~ 
Bu tipi Cumhurlvct yarattL birçok güzel resim ve yazılarla intişar etmiş- lüsl). Büyükadada: (Şinasi Rıza). Hey- geleceğini yazdığımız GLineş tıılomı merkez 
nu en büyük inkılibdır. _b;;el;;;,;,;;ld;,;;e:.;.· _<;.;;Ta:.-n_a.,~),;.,..._ ________ ..z mühacim1 Rasih dün İstanbula CelmiJtir. 

~---~-------~------·tir. 

lngilterede lig maçları 
İngiltere llg maçlannın on dotuzuncU 

haftası oyunlarının hemen hepsi kar altınd• 
cereyan etmiştir. Bir tarafta Ug maçlan ya
pılırken, diğer tarafta da «Kral Kupası• o
yunlarının lldncl turu yapılmıştır. 

Kral kupası maçlarının bir oyunu ıtıncl 
devrenin bitmesine altı dakika, diğer bir o
yun da ikinci devrenin bitmesine 28 dakika 
kala fazla yağan kardan dolayı yanm tal-
mıştır. ,. 

İkinci Ug maçlarından bir oyun da tldnc1 
devrenin bitmesine on beş dakika itala gen• 
karın ziyadeleşmesi yüzünden yarım k&ltnır 
tır. 

Arsenal: 2 - Preston: O 

Ugde ikinci nziyette olan Preston .ıct.ı 
kupası. flnalinl oynam14 kuvvetli bir ıaıorn
dır. İlk devre sıfır sıfıra bitmiştir. Arsenal 
biri sol açık, biri de sa~ açıklan vuıtruıtıe l~ 
sayı yapmıştır. Arsenal bu vaziyetten son~ 
ligde ittnci mevltle kadar yükselml.şttr. B1I 
maçta 38.000 kişi bultuımuştur. 

Portsmouth: 2 - Sunderland: O 
Ligde yirmi ikinci vaziyette bulunan Portı· 

mouth «Kral kupası• galibi Sunderııınd1 
mağliib etmekle bilyük bir muvaffalı:iyet P" 
zanmışt~. İlk devre ırıtır smfa blt.mlfUr. :SO 
maçta 10.000 kişi bulunmuştur. 

Derbi:" 4 - Chelsea: O 
Ligde en kuvvetli bir takım olan C~ 

Ugde on ikinci vaziyette bulunan Derbl ıa
rafından miidh[Ş bir mağ]Oblyete uıtraı:nır 
tır. İlk de'f?'e 1-ld sırır bitmiştir. Bu ınaçtlt 
13.000 kl,şi bulunmuştur. 

Aston Villa: 7 - Stochport: 1 
7 bin in~ llI'asına satın aldıRı nıertl!!I 

muhaclmin yerine ihtiyat oyuncusunu oyfJY 
tan .A. Villa mevsbnln en çok sayWDl yaP
main muvaffak olmu4tur:. ~ 

İlk devre 4-1 bltmlştlr. A. Villanın lhtlY P
merkez muhacim! bet dakikada üç gol ya 
nuştır. Bu nıaçta 25.000 k!Şl bulunınuştur. 
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SON POSTA 

T.C . 

PA~AU OlANlN 
YÜZÜ GÜ.lE.R 

' 
f 2 Birincikanun "dan 18 Birincikanuna kadar Ulusal Tasarruf Haftası'dır. 

Bu hafta içinde Kumbarası olmıyan her Türk bir Kwnbara alarak para biriktirmeğe başlamalı, Kumbarası olan
lıır da mümkün olduğu kadar para yatırarak Ulusal tasarrufu arttırmağa çah.şmalıdırlar. 

Bu ~afta içinde Bankanuzdaki tasarruf hesablanna en aşağı (10) On lira yatıranlarla (10) On liralık yeniden 
bir tasarnıf hesabı açtıranlar arasında 2 Mart 1938 de kur'a çekilerek kazananlardan Yüz kişiye muhtelü nisbet
lerde (1.000) Bin Lira ikramiye dağıtılacaktır. 

Yalnız, bu kur'aya iştirak edebilmek için yatırılan paradan Şubat 1938 nihayetine kadar en aşağı ( 1 O) On Li
ralık bir bakiye bırakılması icabeder. 

ök&Urenler• ve 
gc ğli& nezlelerine KAT. ANBAKKI K EM 

Açık 

Belediye 
EksiHme ilanı. 

Sular idaresinden : 
fıfarE>mizin oir yıllık kırtasiye malzemesi ihtiyacı ~çık eksiltme ile satın alına

cuktır. 

ı - Bu husus ıçin tonzim edilen şartn amc ile kırtasiye malzeme cedveli para-
ıSız olarak levazım servisinden alınabilir. Ve niimuneJcrı görülE>bilir. 

2 - Açık eksiltme şartname hükümleri ne güre 22/ilkkanun/937 Çarşamba günü 
saat on beşte Taksimde İdare binasında müteşekkil kom:syonda yapılacaktır. 

c8420> 

lstanbul Orman Başmühendisli~inden : 
ı - İstanbul Vilayetinin Sarıyer kazasında hududları ş3rtnanıede yazılı Bel

grad Devlet Ormanının Kurtkemeri seri sinden kesilmiş 7742 kental % 80 meşe, 
3 20 karışık odun 938 senesi mayıs gaye sine kadar çıkarmak üzere 15 gün müd
detle açık arttırmaya konulmuştur. 

2 - Arttırma 1/1/938 tarihine müsadif Cumartesi günü saat 10 da İstanbul 
Orman Başmühendis muavinliğinde müteşekkil Komisyonda yapılacaktır. 

3 - Beher kental meşe odununun muhammen hedeli 20 ve karışık odunun 16 
kuruştur. 

4 - Muvakkat teminat 111 lira 48 kuruştur. 
5 - Şartname ve mukaYelename proje! erini görmek istiyenler b:ı müddet içinde 

İstanbul Orman Başmühendisliğine mür acaat edebilirler. c8434> -
f Devlet Demiryolları ve Limanları işletme Umum idaresi illnları 1 

Muhammen bedeli 75000 lira olan bir adet B. tipi salon vagonu 1/2/1938 Salı 
günü saat 15 de kapalı zar! usulü ile Ank arada idare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe ~irmek istiyenlerin 5000 liralık muvakkat teminat ile kanunun tayin 
tayin ettiği vesikaları ve Nafia müteahhitlik vesikası ve tekliflerinj ayni gün 

taat 14 de kadar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 
Şartnameler 375 kuıup Ankara ve Ha ydarpaaa vezneltrinde satılmaktadır. 

(8357) 

ANKARADA 
AKBA 

Kitap Evi Kaatçılık 

Botun mektep kıtaplurınm ıatış 
yer,d.r. Mei<.ep kırtasiye çeşitleri 
en mUsait şartlarla temin edilir. 

Tel. 3377 

~------' r 
________ . _____ , _____ _ 
ilan Tarifemiz --Biri'1ci .ahile 400 
I kinci .ahile 2so 
ÜçiinciJ •ahil• 200 
Dördüncü •ahile 100 
/ç •ahil~l.r 60 
Son .ohil• 40 

'""'' • 
• 
• 
• • 

Muayy~r bir müddet zarfında fazla. 
ea mikdaıJa ilin yaptıracaklar ayrıca 
tenzilitlJ tarifemizden f~tifade ede
ceklerdir. Tam, yarını ve çeyrek sayfa 
illnlar !çin ayn bir tarife derpi~ 
edilmiftır. 

Son Poıta'nın ticarl ilanlarına aid 
ifler iç:.n fU adrese müracaat edil· 
melidir: 

Sayfa ıs 

Çünkü ASPİRİN senelerdenberi 

her türlü soğukalgınlıklanna ve ağ

rılara karşı fesiri şaşmaz bir ilaç 

olduğunu isbat etmiştir. 

• • 

AS P 1 R 1 N in tesirinden emin olmak için 

lütfen marka$ına dikkat ediniz. 

Kadıköy Vakıflar DirektörlUğU illnları 

Manallesi Sokağı , No.sı Cınsi Aylık kirası Kirtt mDddetI 
Lira -OskOdar İhsan iye Bostan 8 !!.'\• 3 31 - 5 - 9J8 

KadıkOy Znhtu paşa Bağdat caddesi 4 l Dnkka.n a 31 - 5- 938 

• • • 45 lt 3 • » 

• lt Tahtaköprn 53 • 2 81- 5- 940 
Yukarıda mevki ve cinsleri yazılı yerler kiralıktır. 21 - 12 - 937 gnnn saat 

15 de K'idıköy V ı ıthr MOdllrl 1ğll nd3 ihaleleri yapılacaktır. (8256 ) 

Belediyeler intaat müteahhitleri ve 
tuccarların nazarı dikkatine 

''K O Ç 
'' DEMiR BORU LiMİTED ŞiRKETi 

Fabrikasının imal etmekte olduğu 3/8c-3:ıt kutrundaki demir ve galvaniz 
bGruları, su, kalorifer ve havagazı tesisatında kullanılabilir. İhtiyacı olan
ların müessesemize müracaatları menfaatleri icabındandır. 

Telefon: 42093 - Posta kutusu: Galata: 1355 

1
-----,-------= 

. inhisarlar U. Müdürlü~ünden: 
3500 kilo ıskarta çul ~hırkapı deposunda. 

ı adet dinamo teferrüatı Şemsipaşşa deposunda. 
3500 kilo ıskarta çul Ahırkapı deposunda. 
1703 kilo ıskarta çul Ahırkapı deposunda. 
Yukarıda cins ve mikdan yazılı eşya 24/XII/937 tarihine rastlıyan Cuma gü-

nü sant 10 da pazarlıkla satılacaktır. İsteklilerin malları hergün hizalarında ya
zılı mahallerde görebilecekleri ve pazarlık için de tayin olunan gün ve saatte 
% 15 teminat paralariyle birlikte Kabataşta Levazım ve Mübayaat Şubesi Mü-
dürlüğündeki Satış Komisyonuna gelmeleri ilan olunur. c8295> 

""""""' 
Cibalide Nakliyat Şubesi Müdürlüğünde rnevcud Berliye ve Şavrole marka 

iki a<lct hurda kamyon 25/ XII/937 tarihine rastlayan Cumartesi günii saat 10 da 
pazarlıkla satılacaktır. İsteklilerin kamyonları her gün mahallinde görebilecek-
leri ve pazarJık için de tayin olunan gün ve saatte % 15 teminat paralariyle bir
likte Kabataşda Levazım Müdürlüğündeki satış komisyonuna gelmeleri ilan 
olunur. c8329> 

Akşehir İcra Memurluğ"undan: 1 
Bolvadin kazasına bağlı Çay nahiye

sinde müskirat bayii iken bilahare Af -
yonun Tekke mahallesinde ikamet etti
ği anlaşılan ve halen ikametgahı meçhul 
muhacir İzzete: 

Mustafa kızı Hayriyeye olan nafaka 
borcunuzdan dolayı Çay nahiyesinde si
ze aid on kile buğday haczedilmiş bu 
hacze karşı ıcra iflas kanununun 103 cü 
maddesi mucibince bir diyeceğiniz olup 
olmadığı hakkında yazılan davetiyeye 
yer ve yurdunuzun meçhul bulunması 

hasebile tebligat ifası.na imkan bulun -
madığ1 Bolvadin ve Afyon icra memur
luklariie vaki pmhabereden anlaşılmış 
olduğwıd:ı.n tebliğin ilaneı yapılmasına 
karar verilmiştir. İşbu ilanır. neşri tari -
hinin ferdasından itibaren on beş gün 
zarfında bir ciiyeceğiniz varsa dairemize 
bildirmeniz ve yahud U!ulü dairesinde 
istlda ile müracaat etmeniz, aksi takdir -
de mahcuz buğdayların paraya çevrile - I 
ceği teblii yerine kalın olmak üzere ilan 

SELANIK BANKASI 
Teais tarihi : 1888 

• İdare Merkezi : İSTANBUL (GALATA! 

Tiirlıiyeclelıi Şubeleri : 

İSTANBUL (Galata ve Yenicami) 
MERSİN, ADANA Bilrosu 

YananidanJalıi Şabel~ : 

SELANİK - ATİNA 

• Her nevi banka muameleleri 
Kiralık kasalar servisi 

Can Rızkullah Kilrdl 
Halepte batla TllrJ.:çe 
Ye yabana cazete ve 
mecmular hayli 

olunur. l••••••••••••••ll' 
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Grip, nezle, bronşit, baş, diş, romatizma, nevralji, 
kırıklık ve tekmil ağrılarına karşı 

Grioini tercih ediniz 
Çünkü bir tek kaşe almakla hastalığı defeder ve ilerleme
sinin önüne geçmiş olursunuz. Bir tek kaşe "Gripin,, en 
mua11nid baş, diş ve romatizma ağrılarını, üşütmeden mü-

tevellid sinir ve adale ağrılarını izaleye kafidir. 

Kat'i Tesir Seri Şifa 
" Gripin ,, bu yağmurlu ve soğuk 

havalarda vücudünüzü hastalıklardan koruyacak en kuvvetli 
ilaçtır. 

Bir kaşe "Gripin,, çok kısa zamanda sizi 
rahat ve sıhhate kavuşturur. icabında günde 3 adet ala
bilirsiniz. 

Taklitlerinden sakınınız ve 

her yerde ısrarla 

G R iP i N isteyiniz 

EMLAK ve E A 
MERKEZi: ANKARA 

Şubeleri - İstanbul, İzmir, Bursa 

Yeptl•c•k ve yapısına b•tl•nmı' meskenler için 
vatandatl•r• mümkün ol•n kolayllkl• yardım eder 

Mevcut gayrimenkuller 
karşılığında ikrazat yapar 

Faiz senede 0/o 9. 1 /2 dur. 
ayrıca komisyon almaz 

Ekspertiz ücreti ( 1.000.) liraya kadar 
istekler için 1, fazlası için 2 liradır 

Gayrimenkul ipoteği ve Esham 
ve tahvilit rehni karşılığında 

Banka muameleleri yapar 

Vadeli ve vadesiz mevduat ahr. 

Saatli Maarif Duvar Takvimleri 
T r. Uit?eri-ni a~mamak için dikkat Ptmelidir. 

~er lürlü. m~lumatı, aaat)erı, va.kitleri, · fırtınaları 
hava deaıetkliklerlai, Arabi, Rumi arları, meHimlt-r 
luihi aKauu, darbıineıeller, maniler~·· lii.Ufc!er. htkaYt>lni 
havı l l.' hl\ n·t!tlt · Takvimin taklidi çıkmıtt1r. Aldanmam11k ıçin 
Sa11tll Mae• t Takvi~J "Jına \e 311at resmine dtkkftt etme1ır1ir . 
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EK ÇORAPLARIN 
en ince ve dayanıklısı 

Fi NE S 
markadır. Tasarrur Hartası için 
ayın 20 sine kadar b11kikf maktu 
rıatıanndan yOzde on tenzilat ya
pılmışbr. lattklaı caddesi 387 No. 
Suıh şapka matazasında Margarlt 

.._ .... çorab deposu. 1 

Soğuk algınlığı - Nezleye karşı 

PASTiL ANTiSEPTiK 

Teneffüs yollarila geçen hasta· 
hklara kar,ı koruyucu, tesiri 
kat'ı pastillerdir. Nezle, bron
şit, gr;p vı boğaz rahatsızhk-

larmda, ses kısıkhğmda pek 
faydahdır. Bütün eczanelerde 
bulunur. 

INGlLlZ KANWK ECZANESi 
BEYOOLU • ISTANBUL 

Belediye Sular idaresinden: 
Haydarpaşada D. Demfryollan tarafmdan açılan geçidin altından geçs m he

rularının yerlerini deliştirmek gerektiğinden 19/12/937 Pazar günü akfama aat 

18 den itibaren sekiz saat Karacaahmedden Bostancıya kadar olan yerlere El-
malı suyu verılemiyeceği sayın halka bildirilir. c8447> 

P A T 1 
iç Ye d11 bum •emelerinde, buur memelerinin lav tirin 
iltihaplarında, -ceralıatlmmif fistüllerde, kuaayau buUI' me
melerinin tedaYi.tinde daima muvaffakiyetle fİf•JI temia ecler. 

Çocuk Esirgeme Kurumu Genel 
Merkezlııden : 

Kurumumuz Ankarada Keçiörendeki Anakucağı müessesine ilaveten yüz ya

taklı bir çocuk pavyonu inşasına karar vernuş \'e paviyonun proJesini müsaba

kaya koymuştur. Projeleri muvafık görülenlerde~ birinci ·:e ikinciye cem'an 500 
lira mıikafat verılecektir. Müsabakaya girm k ıstıyenlcr Kurumun muhasebe 
Dırcktörluğiındrn ızahat iatıyebılırler. ·8418> 


