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Suriye Başvekil. ile 
m ·· zakereler baş or 
Fransız askeri lıeg'eti bu akşam 

Ankaradan lıareket edecek 
Müstemlekeciler Suriye ile Türkiye arasına nifak sokmak için ellerinden gelen 

herşeyi yapıyorlar. Türkiye bu oyuna mağlub olacak değildir. 

Türkiye 
gaflet etmiyor 

Suriye Başvekili dün müze 
ve sarayları gezdi 

,. 
Eğer Suriye de gözün& açacak 
olursa tarihin iki kardq milleti 
arasında her ihtilaf ortadan kal-

kar ve bunlar tam manasile 
dost olurlar 

Y zen: Muhittin Birgen 
Devlet adamlarımızla Türkiye - Suri

ye münaseb<.tleri hakkında konuşmak ü
zere Suriye Başvekili Türkiyenin misa
firi bulunuyor. Aramızda beraberce ya
§anmış uzun asırların unutulmaz hatıra
ları bulunan bir rnmetin mümessili Ce
mil Beye evvelfı cHoş geldin!> dememiz 
lazımdır. İkinci bir temenni olarak da Dün S"riye Blı§t'elein ıerefme "mlen ziyafetten "'" inttba 
Ufıvc ~tİneliyiz: Bu tarzda karfllıklı .ziya- Diin sabahki ekspresle Paristen &ehri-1 lasa gitmiş, bir müddet istirahat ettikten 
retlerın sıklaşması !azımdır. Suriyenin mi.ze geldiğini yazdığımız Suriye Başve- sonra, valinin, şerefine Tokatliyanda ver .. 

(Devamı 2 inci sayfa.da) kili Bay Cemil Mardanı, doğruca Perapa- (Deuamı 5 i1'Ci sayfada) ................................................................................................ 

F·listinde çeteler polis 
a ollarını basıyorlar 

Karakol önünde bir polis öldürüldü, petrol 
borularında yangın çılıarıldı 

murlarını silahlarından tecrid etmif ve 
kendilerini tedhiş harPketine iltihak et
.rr.cdikleri takdirde ölümle tehdid eyle

Galatasaray dün 
Güneşe yenildi 

Fener Vefayı, Beşiktaş 
T opkapıyı, lstan bulspor 

Süleymaniyeyi yendi 
Kudüs, 19 (A.A.) -- Otuz kişiden mü

rekkeb bir çete, Tayba kasabası polis 
merkezine girerek bir tenkil seferine iş
tirak etmi,? olan bir polis memurunu is
temişlerdir. Çete cf radı, cu memuru he
men tep~liyerek öldürmüşlerdir. 

mişlerdir. 

Şeriu'da petrol borusunda yangın çı - .~r~~~~·~lt2 
karılmış, Kudüs ile Hebron arasındaki 

Çete, bundan sonra biitün polis me- telefon hatlan kesilmiştir. 

F ra sız müstemlekecileri 
Suriyede katolik 

iyaseti takib ediyorlar 
İki hedef: 1 - Lübnan katolikleri vasıtasile Suriyeyi 
denizden ayırmak, 2 - Cezire katoliklerioi himaye 

vesilesile Suriyeyi Türkiyeden ayırmak" 
Gaıatasaray - Güneı ~ 

heyecan Iı bir aıı 
(Yazısı 7 inci sayfamızda.dır) 

"Şimdi ekmek 
Otobüste,, 

~framvay- Otobüs rekabeti 
yüzünden çıkan bir kavga 
Dan, vatman Fuad, idare ettiği tram

vay arabasile Fatihten Beyaz.ıda doğru 
gelirken. eski vatmanlardan, arkadaşı 
Mustafa tramvaya binmiş, sahanlıkta du-

(Devamı 9 uncıı sayfada) 

Ebniye, yapı ve 
Yollar kanunu 

r. 
Ilkmekteb muallimlerıne 

mesken bedel eri 
' ........................... imi ..... . 

verilmeğe başlan cak 
Karar vi!~yetlere bildirildi 

Bakanlık . ilkmekteb mualllmlerini çoğaltmak ve bu 
muallimleri refaha kavuşturmak esasını gütmektedir 

Ankara, 19 (Hususi) - Kültür Bakanlık bu kararile mecburi ilk 
Bakanlığı ilk tedrisat muallimleri - tahsil kanununun hükümlerini ta -
nin 1930 yılındanberi tecil edilmek- hakkuk ettirebilmek için her şey -
te olan mesken bedellerinin 1938 yı- den evvel ilk mektebler muallimle
lından itibaren tekrar verilrneğe baş rini çoğaltmak ve bu muallimleri 
!anmasını kararlaştınnışlır. Bakan - büdcelerin im.kanlan nisbetinde re -
lık bu kararı verirken Hususi idare- faha kavuşturmak esasını gütmek -

; lerin büdcelerinde son yıllarda baş- tedir. 
1 lamış bulunan inkişafı gözönüne al - Bakanlığın karan vnliliklere bil-
nuş ve ilk tedrisat müfettişlerinin dirilmiştir. 
maaş, ücret ve yol paralarının devlet Vilayet büdcclerinin hazırlanma
büdcesine alınması için Kamutaya sında mesken bedellerinin de hesaba 
teklif edilmiş olan kanun projesi do- katılmasını ve bu yıl büdcelerinde 
layısile hususi idarelerin edecekleri yapılması mecburi işlerden '1e tasar
istifadeyi hesaba katmıştır. ruf edilmesinin temıni rica edilmiştir. 

'-~--------------------------------------..) ___ ........ -.................... --·····----_ ...................................... ·-··-----·---

Oto 
tatili 

üs işine Pazar 
e fasıla vermedi 

Avukat Yusuf Kenan, Bayerin vekilliğinden çekildi. 
Recai Nüzhet yazdığımız cümlelerini tavzih etti, Avni 

Bayer yeni bir vekil buldu 
Dün tatildi. Bu sabah ise devlet daire

leri henüz açıldı. Yeni bir hadisenin çık
masına kadar otobüı, meselesi hakkında 
hiı,bir satır yazmıyacaktık, fakat tesadüf 
bırakmadı: 

Telefonda Bay Recai Nüzhet Baban'm 
sesini işittik. 

Kendisi ile iki gün evvel konuşmu.pk. 
söylediklerini yamuştık. Anlaşılan cfım. 
leyi zabtederken bir kelime hatası ~ 
mışız. Bay Recai Nüzhet itiraz ediyor: 

-- Sözlerim Avni Bayer'i avukat Yu
suf Kenanın yazihanesinde Ahmed Emi
ne yolladığı protestoyu hazırlarken gör
düm, şeklinde değildir, diyor. 
İnsanlık hali bu: Bay Recai Nüzhetin 

sözleri o dakikada teshil edilmiŞ veya 
(Devamı 9 uncu sayfada) Avukat Yusuf Kenan 

"Vedad,, ı dün 
Toprağa gömdük 

Fransız milstemıekectlerinln cm ı:i11w f cıaU11efte buZıınduklan 

B~n b(r görün1lf 
:Ankara 19 (Hususi~ - Dahiliye Ve- Yukarda Siyah §altı .sanlı tabutu içinde Halil V cdad UşaklıgU, aşağıda yeni 

Şam 16 - (Hususi muhabirlmlz yazı .. ( Sur1)'ede tak.Jb ett1kler1 •istematfk 
:For:) Fransa miistemlekecilerinin bütün (D-.,arnı S ln4' 11ı11fada) 

kaleti, ebniye kanunu ile yapı ve yol- ~n ·mezannı1ı başında ba hası Halid Ziya U~aklıgil 
bir lar kanununun bazı maddelerinin de - Ölüm haberini acı ile yazdığımız Halil ı tevdi edildi. Halil Vedad llşaklıgili se-

(Devamı 5 inci ıo.yfadıı) Vedad U§llk.lıgil. dün Allahın rahmetine j (Devamı 5 inci sayfada) 
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r---------------, 
Her gün 

Türkiye 
Gaf !et etmiyor 

- Yazan: Muhittin Birıen -
(Baş tarafı 1 inci sayfada) 

üstünden bugünkü Fransa selı geçip git
tiğ: zaman, Türkiye ile Suriye, kum ola
rak değil, t ihin iki büyük kaya parçası 
olarak yanyana kalacaklardff. Adı .man
da olsun, :liınaye olsun, ıttifak olsun, her 
ne olursa olsun, Fransa, Suriyenin üstün
den geçip gitrneğe mahkum bir seldir. En 
az iki asır düzinesi teşkil eden bir zaman 
zarfında Türkle Arab. bugün işgal et
tiklerı topraklar \;zerinde yanyana ya
şadılnr. Bundan b~yle ele aynı suretle 
yaşayıp gidecekler. Gec;m·şLr Türklerin 
Ar::ıblardan, Arabların Tiirklerden belki 
do:? ~ikayet edecekleri ufak tefek bazı hal
kr bulunabilir. Fakat, Türklerle Arablar 
arasında tarihin kaydettiği hiçbir büyük 
mı>sele yoktur. Bunun için, Suriye Baş
ve:kilinin Türkiyeyi ziyareti, eğer Suriye 
ıle Türkiye arasındaki rnüna5ebetlere ye
ni bir şekil vermeğe sebch olursa her iki 
tarafın da bundan sevinmesi icab edecek
tir. 

* Sor. senelerde, Suriye işlerinin Cemil 
B~yi çok yormuş olduğunu bil;nez deği
liz. Onun bu yorgunhığuna istemiyerek 
biraz da Türkiyenin sebeb olmuş bulun
masmdan dolayı da rnült..'essifiz. Fakat, 
ne yapalım? Biıyük ekseriyeti Türk olan 
ve içinde pek az Arab bulunan bir top
rağı, Frans:ı elinde müstemleke olarak 
yaşamıya terketmek bizım için kabil de
ğildı. Bundan dolayı Suriye ile değil, 
mü!>temlekcci Fransızlarla karşı karşıya 
geldik ve mücadeleye giriştik. Bu müca
delenin birinci ~afha~~nda muvaffak ol
ouk; fakat, bunun daha çok safhaları var 
ve hiçbır vakit kolaylıkln ı-:ilah teslim et
miyeceği malfün ve muhakkak olan müs
temlekeci ruh ile aramızda kah nazik bir 
münakaşa, kah sıkı bir cidal şeklinde ·bu 
kavga devam edecektir. 

Suriyeye istiklal '\' erilmc~i fikrini, ta
rihten tam yirmi bir sene evvel, Cemal 
pa.şaya karşı kuvvetle müdafaa etmiş 
-bugün hayatta olan o zamanki erkam
harbiye reisi General Ali Fuad buna şa
hiddir- bir insan saın:miyeti ile Cemil Be
yi temin eder im ki, bundar yirmi bir se
ne evvel taraidarları zayıf olan bu fikir, 
bugün Türk milleti için umumi ve müş
terek bir siyaset ~ kidesinden başka bir 
şey değildir. Halife ve sultanın muhiti 
yirminci asnn milliyetci bünyesini lfıyıkı 
derecedt anlıy:ımc.zdı. .Fakat, bugünkü 
milli Türkiye, diinyada sulhun. mill.etler 
arasında dostluğun ve komşular arasında 
iyi ve düzgün münasel:etlerin ancak mil
li varlıkların haklarını tam tanımak su
retıle mümkün olabileceğini çok. güzel . . 
anJar. Bundan dolayı , Türkiye, komşusu 
\'e tarih kardeşi olan Suriyenin tam, ka
rr.il ve milli bir istiklale sahib olmasını, , 
ı-.atta kendi istiklalinin emniyeti bakı-

mından, en esaslı bir şart olarak tanır. 
Maalesef, bugün daha iyı anlaşılıyor ki 

tam bir istiklale nail olab;lmek için, Su
riye henüz daha pek çok uğraşmıva mec
burdur. Önun mücadelesin: candan bir 
alaka ile takib edecek olan Türkler bu 
mücadelede Suriyeye bir hizmet ifa ~de
bilirlerse kendilerini bahtiyar sayacak
lardır. 

* Kendisinde büyük bir devlet adamı 
\•asıfları bulunduğundan şübhe etmedi
ğimiz Cemil Bey, pekala anlar ki, müs
temlekeciler Suriye He 'I'ıirkiye arasına 
nıfak sokmak için efer~nden gelen })er 
ş:yi yapıyorlar. Türk1ye, 1'u oyuna mağ
lub olacak değildir; eğer Suriye de aynı 
mukavemeti gösterebilirse, ikı komşu ve 
kardeş :nemleket arasındc::ki münasebet
ler pek az zamanda karşıhklı bir emni
yet şeklini alır ve saJim bir mecraya gi
::-er. Hatay davasında Sunyenin sinirleri
ni okşıyarak onu, hakkı olmıyan bir ha
'·im:yete se•ıketmeğe çalıc::an ve bu mem
ıe~etin birlipini. miıdafa~ f:der görünen 
mustemleke polıtikası CPz:re meselesin
,. tutmuş olduğu siyasetle, hakiki mahi
yetini göstermiş oluyor. Suı iyeyi parça
lamak ;steyen, di.n o~dugu gibi, bugün 
de Türkiye değil, miısteınleke. politika
sıdır. 

SON POSTA 

Resimli Makale: X . .r ö ı kurşundur . . X 

Hiç bır zaman hiç bir şekilde. !yıcc düşunmeden 
söyleme ... 

lhtiyatsız bir söz duvara çarparak t;eri gelen kurşuna 

benzer. 

A RA S O NDA ) 
Biz daha kar görmeden\• 
Avrupada hış spor H HlGüN BiR FIKRA * j 

Fransadaki ihtilal 
Teşebbüsü mizah 
Mevzuu oldu Ve oyunları başladı 

Biz daha kar yuzu görmediğimiz 
halde Avrupa, hemen hemen tamamen 
kar altında bulunmaktadır. Her tarafta 
kar spor ve oyunlarının envaı yapıl -
maktadır. 

Yukarıdaki resimde, Pari~de bir sa
londa buz üzerinde danslar yapan ar -
tistleri görüyorsunuz. 

Bir hzrsızzn görülmemiş 
açıkgözlülüğü 

Bir açıkgöz hırsız Kopenhagın büyük 
bakkaliye mağazalarından gayıet tuhaf 
bir usulle pek çok şeyler aşırmağa mu -
vaffak olmuştur. 

Hırsız, mağaza müstahdemlerinin ay
ni beyaz bir mıntan giyerek müşterilere 
hizmet etmeğe başlamış, büyük bir sür'at 
ve hevesle müşterilere mal çıkarıp be -
dellerini ceplerine indirmiş ve bu arada 
bazı müşterilerin para Çantalarını da a -
şırmağa muvaffak olduktan sonra hiç 
kimse tarafından rahatsız edilmeden sa
vuşup gitmiştir. 

Bu açıkgöz hırsızın aşırdığı o günkü 
satış ve çantaların muhteviyatı binlerce 
lirayı bulmuştur. Hırsızdan hiç bir ipucu 
ele geçmemiştir. -·-.. ··-···-··········································· .. 

---
Kelepir 

Adamın birinin hir devesi varmış. 
Hir gü.n devesini pazara satmıya gö -
tiirrnüf. Devey_i mezada koym1L§laT, 
cleve ancak 1ıtiz kuruşa çıkmış .. Adam 
de1:eye bakmış, kendi k endine: 

-- Bu deve yü.ı kuruşa bedava! 
Demiş. tellıila döıımilş: 

- Y 'liz biT kv.'l"lış! 

Diye bağıTflU§ .. 1'e1>e yiiz bir kurıı.

şa i.i.zerirıde kalmt5 .. Evine gelmiş, k a
rısı :.on:ıuş: 

- Deveyi satmadın mı? 

-- Sattım ama, ciemiş, sonradan yii.z 
Mr kuru~a gene !:>en alchm .. Bu kele
pir kolay koluy ele ~eçer mi? ---------------· 
Çarliston dansını icad 
Eden Amerikalı hız 
Issız bir adaya çekildi 

• Parisde gt:\-enlerde meydana çıkarı-
lan gizli ihtilfil cemiyeti, şimdi urtık 

mizah ve eğlence mevzuu olm~tur. Ev 
vela bunların maskelerine benzeyen şe
killerde kadın şapkaları çıkmış, iaha 
sonra tiyatrolarda komediler temsil e-

' dilmeğe başlanmıştır. Yukarıdaki re -
sim. bu nevi tiyatro temsillerinden bi
rinden bir sahneyi göstermektedir. 

Sımh, Blak botom» ve Çarliston o- Amerikada çıplak kızların 
y.unlarını ha~alile, icad edip ve kendi- dans ettikleri lir bar basıldı 
sı oynıyarak ınsan.ıara bu hayal oyun - . 
lannı öğreten °Çilda Gre\· bugünlerde ~er~anın Florida eyaletinin Mai-
bütün Amerikan gazete:~rlni ışgal et-1 a.mı şehrmd~ ck~zl~rını. Havva kıyafe
mektcdir. Bu oyunları icadı vüzünden t.Je_ d~m; ettıklen hır bar, bir gece mas
pek az zaman icinde büyl.ik b:r servet ı k.~lı bır grup tarafından basılarak dan
kazanan Çilda dünyanın gür:iıtüsünü sozler pek hoyrat bir şekilde bardan ko 
bırakarak ıssız bir adaya çekilip ) ·ada v~l~uş. ve oynadıkları sahne hctrab e -

1 clılmıştı Z b t ·ık.. b · ziraat ve hayvan yetiştirmekle ömrü _ ,.. · · a ı a 1 once u hareketın 
nü geçirecektir. ~u - .Klux : Klan m~nsubları tarafın -

oan ) apıldıgı kanaatini taşımıştı. Fa -
Amerikan kızının bu kararını ha -

her alan gazeteciler kendisini bulup 
fikrini anlamışlardır. Çilda gazeteci -

kat yapılan istintak neticesinde bu mas 
keli grubun barda ckızlan» seyreder -
lerken karıları tarafından dışarıya çık-

lere: mağa davet edilen seyircilerden mürek-
~ c- Hakiki Çilda Grey'i bulrnağa gi-

1 
keb olduğunu meydana çıkarmıştır. Bu 

dıyorum. Bu ya:ancı tantanalı h~yat~a~ ı-;eyirciler çıplak «kızları» seyretmek _ 
usandım. Hakiki hayatı yaşamaga gıd.i- ten pişman olduklarını ve bir daha bu
yorum» demiştir. ı-nya ayak basmayacaklarını kanlarına 

Çilda bütün dosllanna ve arkadaş- anlatmak için yüzlerine maskeleri ta _ 
lar:ına vecfa ederek Kolorando'da .ıldı - kıp bu harekete tevessül etmişlerdir. 
ğı büyük bir araziye çekilmiştir. J . . . . 

ngılız lıralarıle sigara 
Lindberg,in A merikaya 
varınca aldığı telgraf 

yakan adam 

pa~a hem Osmanlı imparatorluğunu, hem 
cic Suriyeyı müstemlekeciler~ karşı siya
net etmek ıstemiştır. O tarihi pek iyi 
bilen ve bugün muahedenin tasdikı me
selesindeki müşkü~atı ve bl.l müşküliıtın 
içyüzünii adım adım tak~b eden Cemil 
Bey, pekala anla r ki bugün gene vaziyet, 
Cemal paşanın bıraktığı yerde duruyor: 
füılk cebhesinin m:ifrit lfrik hükılmeti Tayyareci Lindbergin Amerikaya mu -
df:vrinde bile müstemlel{eciler, Suriyeyi 

1 

vasalatını mütea:<ib i~a.rr_ıet etn:ekte ol -
parçalamak ve Cezireyi daimi bir asker duğu kaynanasının ko~Ktıne bır telgraf 
işgali altında tutmak ı~tıyor. Bunun ne müvezzii bir telgraf getirip bırakmı~tır. 

Hadise bir hakHrattir ve İngilterede c-;_ 
reyan etmiştir. Elli yaşlarında bir a _ 
dam, adım ba~ında durarak cebinden çı
kardığı birer lngıliz liralık banknotlarla 
sigarasını yakmış ve banknotlar yanıp 

kül halinde yere düşünce gülümsiyerek 
yoluna devam etmeğe başlamıştır. dc·mek olduğunu ise izaha bile hacet Telgraf Nevyc:·k hemşerilerini himaye 

yoktur. CC'm:yeti reisi !<ourt I\lertingin imzasını 
Dava o davadır ve bunda gaflet büyük taşıyordu. 1'lerting bu trigr~file oğlunun 

hır hata olur. Tiırkiye gafle~ etmiyor; c- kntiiı ola,·ak yakalanıp 1dam edilen Ha
ğer Suriye de göziınü açacak olursa, ta- u.ptmanm bigünah olduğunu Lindberge,. 
rihin ikı kardeş milleti ı.r;ısında her ih- bildirerek bu!:?;ün (·kmek parasına bile 
tilaf ortadan kalkar ve bunlar, tam ma- muhtaç bir halde bulunan Hauptmanın 
nas.le dost olurlar. karısına bir nııkciar para göndermesini 

Mu(ıittin Birgen ta\·ı;iye ediyor. 

Bunu f!Ören meraklı bir halk kütlesi 
adamı takib etmişler ve cebi banknot 
dC'stelerile dolu olan yabancının aklından 
zoru olup oJma;;,asından şüphelenmişler. 
ve neden böyle yaptığını sormuşlardır. 

Yabancı adam sadece: 
- Para beni rahatsız ediyor, diyerek 

uza ~daşmıştır. 

r 
İSTER İ N A N, İSTER İN ANMA! 

Geçenlerde, zcın:ıedcrsem Haİeb'de, ı 
gençler, Cemal paşanın mezalimini tem
silen bir nevi rövü tertib ı:1tiler. Halbuki ı 

Dün K':ldıköyüne geçiyorduk. Alt kat salor.da gazete o

kurken bir aralık yanımızrla duran pPket yere düştü, onu 

almak için eğildiğimiz zaman gözümüze ~pek kadın çorabı 

giyınış bir ~rkek ilişti, biz h1.yretle evvela ona baktık, der

ken gözümüz o erkeğin yanında oturan :lir !knci, bir üçün-

\ 

cü zata ilişti, hepsinde de ipek kadın çorabı vardı ve görün
mesi için olacak pantalonlar da birer karış yukarı çekil -
mişti. 

Bız kendi gozumuz 1e gördüğümüz ıçin İstanbulda ipek 
kadın çorabı giyen erkekler bulunduğuna inandık. fakat ey CPmal paşanın mC'zalimi denilen şey, ka

tolıkl!k yolile sur·yeyi istimlak etmek 
isteyen :ıariri b·r Jrl,vve!e hrsı mücade
lC''lE n lxıC'ı~ bır ~f':V cil'i!ildi. Şekilde ve 
t..ıtbikatta ku.,t;ı ı. l,. :ı biL, ruhta Cemal , 

1 İ STER 
okuyucu sen: 

1 STER 1 NAN M Al İNAN, 

L-------------------------------------------------~ 

Birincildnını 20 

Sözün Kısası 
Elden çıkan 
Baha mirası 

E. Talu 

"\· 

K oleksiyon mera.k.11&1 bir dostum' 

var. Çoktan, ve genç denecek bir 

yaşta tekaüd olmuş. Kimi, kimsesi yol~. 
O da bir zamanlar EV:cnmiş, bir yuva 
kurmak hevesine düşmüş.. beş yıllık 
mes'ud bir arkadaşlıktan sonra, çok sev
diği karısı :lni bir hastalığı müteakib ha
yata gözlerini yummuş; kocasını yapayal
nız bıraknuş. O gün, 1ugündür, göçen sa
adetinin ma~~mile l.Jaşba~ kalan dostum 
tesellisini eski, antika Türk eserlerini top
lamakta bulmuş, tvi, paha biçilmez, ha
kiki bir müzedir. 

Bundan epey evvel z:yartti.r..e gfür.iŞ· 

tim. Hoş heşten sonra, oan'.l odalarını g-~ı
dirip, nefaisini gösterdi. E.n yenisi b. r a
sırlık ve her biri bir bahçe kadar ~a1it 
ıö:.r>r;cadeler, İstanbul porselenleri, Kütah
., _.::ı bugün sırrı kayLolmu~ al çinileri, 
çeşmibülbül .Kaseler, giılB.ptan'lar, Üskü 
dar çatmaları, oyma kavukluklar ve hüc
reler, gümüş aynalar, yaldızlı Tophane 
lül.1lcri, Süleyrnaniye mangalları, her bi
rinin tepelikleri birer Brüksel tenteneslı 
gıbi işlenmiş işkembe fenerler, bağa ka
şıklar, mercan, fildişi saplı kalemtraşlarl 

oyma maktalar, altın savatlı kağıd ma· 
kasları, divitler, fincan zarfları, gelin ke· 
merleri, anavata, suzeni yorganlar, boh• 
çalar, makrarnalar, peşkirier, çevrekr" 
hasılı, her hangi bıı medeniyetten aşaf,ı'l 

kalmıyan ve hatta belki de üstün olan 
Türk medenıyeı;nin \·e Türk san'atile 
zevki seliminin bjnbır şahidi, hay::: ... u 
gözlerimin önünde bir geçid resmi yap· 
tı. 

Nihayet, birer fincan çıçeksulu kahve
nin zevkini tada tada, karşı karşıya geçip 
de oturduğumuz zaman, sordum: 

- Hala topluyor musun? 

- Evet! dedi; fakat artık eskisi gibJ 
güzel ve kıymetli parçalar bulamaz ol• 
dum.. kalmadL 
·- Kalmadı olur mu? Köşede bucakta. 

kim bilir neler V<trdır? 
Acı acı güldü. 
- Hayır! dedi. Millet, b ir düşüncesi• 

mirasyedi tehalükile, ecdaddan müntekii 
nf' var, ne yok, hepsini elden çıkardı. Şu· 
rada gördüğün beş, on parça şey, o de· 
ğeıli mira~ın yüz binde, mayanda biri deu 
ğildir. Memlekette, benim gibi birkaç 
mNaklı işte bu devede kulak eşyayı yan
gır.dan kurtarmış gibiyi7. Ve bizden 
srmra bunlar da lakayd insanların gözleri 
önünde harac, :nezad, c.çıkgöz yabancıla
rın ellerine geçecek, diğer!erinin yanını. 
yani Avrupa müzelerinin c&mekanlannı 
boyayacaktır. Bu, yüzde aoks.a.n muhak· 
kak, akıbeti düşündükce, bazan aklım· 
dan ne geçiriyorum, bilir misin? Aşkla, 

heyecanla birer birer topladığım bu cser
led bir çırpıda irnh<t cd~vHeyim .. tek, ü· 
zerlerinde, sevilen bir karlın. tapılan bil 
evlad gibi titrediğim onlar, kemiklerimin 
çürüyeceği topraktan Oışarıya çıkmasın, 
ve Üzerlerinde yabancı ellerin nevazişi 
gez inmesin. 

Eskiden, her evde, her Türk evinde, 
babadan oğula, anadan kıza intikal eden 
böyle birçok yadigarlar vardı. Aile oca
ğından dışarıya çıkarılmaz, çeyiz sandık• 
!arının. konsol Üzerlerinin, bücrelerinı 

duvarların daimi ziynetini teşkil eder-
dı. • 

Baba ocağına merbutiyet gevşedikce. 
bu canım eşya da pazara çıktı. Bari, sa
tın alanlar biz olsaydık. l''akat, affediJ... 
mrz bır kayıdsızlıkla, biz bu milli mira• 
sa iltifat etmedik. Bilakis, cinayeti daha 
ileriye götürerek, Frenk rnü~terilere sinl .. 
sarlık eden biz olduk. 

Nihayet, gitgide bu koskoca milll sel" 
vetin en onemli kısmı buradan uçtu. Ne 
el yazmaları.. ne kıymetli kitablar, n d 

~n'at eserleri, ne çiniler .. hepsi hepsi, bll.• 
gün bizden gayri, dünyanın yedi ikliın 
dürt köşesinde meraklıların medarı ifti
harı olmaktadır. 

Bunlan satıyorken, düşünmedik ki, eJ. 
den çıkan şey sade bir çini parçası, biıl 
kumaş değirmisi, bir kitab değil.. aynı 
zamanda koca bir tarihin, bir medeniyet 
".'e san'at tarihınin de koparılmış bir sar 
fasıdır. 

Dari bundan sonra aklımız başunızıi 
gelse .. mevcudu kurtarııak. Halkevleriniti 
yapacağı propagandalardan biri de, beıı• 
ce bu olmalıdır ! 



Yeni harp 

Beyaz Sarayın beyannamesi 
Vaşington, 19 (A.A.) -- Beyaz saray ta

l'afından neşredilen bir beyannamede hiç 
bir dc>niz nümayişinin <ierpiş edilmediği 
' «aydedilmektedir. 

Hariciye nezareti memurlarından bir 
~t. Japon imparatorunun, Amerikanın 

Çın'deki haklarına yeniden tecavüz edil- Üsküdar 
!rııyeccği hakkında Rooscvelt'e teminat c • • Amerikanın Çin sularındaki Houston krtwa:örü l"ıQyeil eSTQTl \'ermE:si mümkün olduğunu söylemiştir. , , ~, 

Japonyanm Panama kanalında !erden mes'ul olmıyacaklannı bildir - Tcheou yolunun üstündeki Japon ileri Ço··zu••[Ju•• 
şüpheli harekatı mişlerdir. kollarının dün Tching - Chen - Si'de a- Dü1ık"il kazada !ıoralonan Süleyman 

Vaş.ington, 19 (A.rl..) - - Cumhuriyetci Londra, 19 (A.A.) - Gazeteler, İngil- ğır zayiatla geri püskürtüldükleri bildi- ----- Dün, Büyükçekmece ile Küçükçekme-
ltıQb'tlslardan B. 'lbomas. askeri ve bahri terenin Uzakşark'ta oradaki harb filosu- rilmektedir. Dün nezare ~ al. ına alınan ce arasında hir motosiklet kazası olmuş, 
ltıa~anıata vermiş olduğu bir raporda nu kuvvetlendirmek üzere yeniden ge- Nankinde daha 20 bin Çin askeri var • • • • • • iıç genç, biri çok ağır cıJmak üzere yara-
Japonyanın Fana.na kanalı mıntakasm- miler göndermek rneseiesile meşgul ol- Şanghay 19 (A.A.) - Japon ordusu gemıcı cınaye 1 kendısı 

1 

lanmışlardır. Hadise şöyle olmuştur: 
daki şübheli ı.arekatına karşı tedbirler maktadır. namına söz söylemeğe salfilıiyettar bir işlediğini iti .. af etti Dun pazar ~iması rnimasebetil~: İstan-
•lınmasmı taleb etmektedir. Gazeteler, İngilterenin şimdi Uzak- zat, Nankindeki tathir ameliyesine de- Üsküdarda, Onnik isminde ihtiyar ve bulun ~uhtehf sem:lennden moto~e me-

Bu rnpor, Japon memurlarının kanal şarkta orta hacımde cııı· harb gemisı' var- vam edilmekte olduğunu, fakat henüz . t b' "'L" • boğazına ıraklı bırçok genç, kırk elli motosıkl le, h zengın anman ır .cırmenının .. .. .. 
akk:nda askeri inşaatı ~österen etraflı dır. Bunlar arasında bir de tayyare gemi- emniyetin teessüs etmemiş bulunduğu- mendil tıkanmak ve başıle yüzünün mü- gczm(k uzere y~la çıkmı~lar, :3~~ukçek-

~dkıkler yapmakta oidukları ve Japon si mevcuddur, diyorlar. nu beyan etm~tir. teaddıd yerlerinden bıçaklanmak sureti- meceye kadar gı~mışlerdı~: ?onuşte, as-
ihtıyat ~abitlermin kumandası altında Bu zat, şehirde henüz 20 bin Çin as- 1 .k ed'l f . t srarı anla falt yolda, rnotosıkletler st:r atle ilerilt>r-Yeni tehlikeler ı:> ı a ı en ecı c:nayı> nı e - . . 
ceveliınlar yapmakta oid.ıklarını beyan keri bulunduğunu ve başıbozukların 1 k .. d. p li 'k' . b emur !erken. Ruhı ısmındekı genc.:ın kullaııcı~ı 

Ş h 19 (AA ) J 1 ı:ı ma uzere ır. o s ı ·ıncı şu e m - 1. 'kl 1 • etınektedir. ang ay . . - apon arın fevkalade faaliyet göstermekte olduk - 1~ h.d. . 'hb d .1.b fa ıı· sepet ı motosı et, .Jır ara:ı!{ Ruhi arka-T d k J arı a ısenın ı :ı.rm an ı ı aren a -
Gazetelerin hücumu singtau' a i apon mallarının tahribi larını ilave etm~tir. yet~ geçmişler, geceli gi..ındiizlü çalıştık- ya bakarken, yolun kem.rır.da dört b ş 

Vaşington 19 (A.A.) _ Gazeteler inti~amını almak için Tsingtau'ya J::ar- Şanghay 19 (A.A.) _ Japon kıtaa- tan sonra, meçhul olan faillerden birinin m!'tre yüksekliğindeki bir uçurumdan a-
Panay hadisesi hakkında şiddetli yazı-ıl şı bır taarruzda bulunmalarından en - tının İngilizlere aid bulunan Hong izıni keşfetmişlerdir. Yapı)an tahkikatın şağı yuvarlanmıştır. Bu düşme ncticesin
~r yazmakta ve bunun Japon Milita - dişe e~ilme~t~ir. Bur~~~ .hul~nmakta Kong civarında Biasbay'a asker çıkar- ,·erdiği neticeye göre, şübheler, 30-35 de, motöıiı kullanan Ruhi yüzündC'n ve 
l'istlerinin tasmim edilmiş bir tahriki o~an hır İngılı~ ~v~zoru ıle hır ~mew mağa teşebbüs edecekleri haber alın - yaşlarında bir gemici olan İbrahim oğlu vi.ıcudünün muhteiif yerlerınden ağır ya-
Olduğunu kaydetmektedirler. rıkan topçekerıne ıltıhak etmek uzere mıştır. İhsan üzerinde top:anmıştır. Bunun üze- ralar almış, burnu kopm:.ış+ur. Scpt>t•n i-

Yeni bir hadise iki Amerikan harb gemisi bütün sür'at- Tokyo 19 (A.A.) _Çin zimamdar _ rine, İhsan aranmağa füışlamış, hadisenin çerısinde oturan eski Ti.ırkiyP motosiklet 
Hongkong 19 (A.A.) - Reuter: !erile Tsingtau'ya doğru yol almışlar - lannın dün Hangkov'da yapmış olduk- '·uku bulduğu geceden itıbaren, Galata- birincilerinden motörcü SülC'yman gO-

• İngiliz Laydi Bird topçekeri yeni bir dır. lan toplantıya Japon efkan umumiye- da Vekilharç ıc:okağında Romanya oteline zi.mdcn ve sol kabıırgalarınclan, motöıiin 
had· ·ı k ı H b · ti k b . h · t tf k arkasında oturan A bJurrahman da ko'un-ıse ı c ·arşı aşmıştır. Bu topçekeri ar vazıye si büyü ır e emmıye a etme. te - gittiği ve iki üç geceyi <ırada geçirdiği an-
~~ngtse nehrinden iki Çinli kurtardığı Şanghay 19 (A.A.) - Taihu gölü - dir. Şan - Kay - Şek'in riyasetinde ya- laşılmış. dün sabah, İhsan eıc geçirilerek dan yaralanmıştır. Motosiklet parçalan-
ıçın Japonlar gemi kaptanına haber nün cenubundaki yeni Çin hattının pılan bu toplantıda, Japonyaya !:arşı nezaret altına n1ınm:ş11r. mı§tır. 
gön. ~.ererek. bu gibi hadise~er teker.rür l H~ng .. _:- Tch. eou'dan. Sih - Hsien'e uzan- müd. afa. aya devam olunm.. ası. kararın.ın Emniyet ikinci §Ube direktörlüğünde Yaralılar, kısa bir zamanda yetişen 
!tt - - - - ı Şa h f d lm sıhhi imdad olomobılilc Balıklı Ermeni ıgı takdırde bundan dogacak netıce- dıgı ogrenı mektedır. ng ay - Hang verılınış olmasına teessu e ı ektedır. dün akşam sorguya çekilen İhsan, cina-
~ hastanesine ııaklPdilerek tedavi altına a-

- yeti tamamen inkar etmekteyse de, yü-

1n11 le sar la r da • ~ Çanal<kal'°de ı•k1• l · J •• l lınmışlardır. Motörcii SüJeymanla Abdür-

t " zl.:ndcki tırmık iz erı ve so gozünün a -
tındakı hafif çürüklük Onnik1e boğuştuk-Sa 1 Ş 1 Ş ı rai.manın yaraları hafif olduğu için ev-

! 
A 1 1 k Vapur Ç3 pıştı larına aid delil olarak, i:ısan üzerindteki ~~a:::.:~~~~ilmişlcrdır. Ruhi, hastanede 

P an aştırı aca Dün Çannkkalcde Ingiliz bandiralı şiıbhel<.>ri takv!ye etmektedir. Ayrıca, h-
sanın, Romanya oteline t'sküdardan ge- M K J 

Hanra vapuru ile Yunan tandiralı Dira- JSır ra ) çip kaldığı geceyle <:inayetin işlendiği gün 
• , , _ 1 ki vapuru çaıpışmışlardır. Her iki va - b 1 Ankara, 19 (Hususi) - İnhisarlar ge- nb~bı san~· sr~a.daşları arasmda mumtaz pur da Istanbula gelirken Nara burnunda arasında da yakın münasebetler u un- K b • • • t • f 

tıel direktôrli.ığıl i:iikumetin kamutayda ır mevkı sal~ıbı yapmak.. birb~rlerine çarpmışlardır. Müsademe _ makta, bundan başka birçok deliller de, 3 IDeyJ ıs ı 3 ya 
Okun::tn programında zikredilen esaslar 4 - Şarab ıhracatım artırmak.. nin nasıl vukua ge!diği henüz maIUm de- İhsanın mücrimliği hakkındaki kanaati ] d k 
dairesinde bir pıan hazırlamağa başla- 5 - Tuz ihracatını r.rtırmak.. ğild:r. Nüfusca zayiat oJmaciığı, fakat mü- teyid etmektedir. Qa Vet e ece 
ttııst G l d' ı ....... k b l~"ın h 6 Dün, İhsanın Homanya otelindeki ba-

1r. rene ırer..or.u u P au a- - Tütün limited şirketini takvpre sademe pek şiddetli dduğu için her iki \•ulu ve ecyası ~·ranmı:::, suça a'ela·ıet ede-
tırlıi!tnı en kısa bir zamanda bitirerek sur til ı·· t·· t ı b' kl k y Y .. :z _ e e u un sa ışını <.>sas ı ır şe e o - vapurun da mühim surette rahnelendik- cek bı·r ce"·e tcsa·ı:~f ,.c··ılmemı·ctı'r. 1hsa-
'VekıUer • Heyetine sevkectilmck üzere k Y .; u.u "' :ı ,.., ma .. *' leri öğrenilmiştir. İngiliz vapuru İstanbu- nın arkadaclarının da kl'mJer olduğu bu-
'-fÜmruk ve İnhisarlar Vekaletine gönde- 1n :ı recektir. 7 - hisarlar mamulatında ihrac fia- la doğru yoluna devam etmektedir. Fakat gün yarın anlaşılacaktır. 

tını en rasyonel bir şekilde temin edecek Yunan vapuru yola devam imkanını buhı- İhsanın ısticvabına devam edilmekte-
Planın ana hatları şunlar olacaktır: olan maliyet fiatına kader indirmek.. mamış, demirlemıştir. Rahnesi muvakkat 
1 -- İnhisarlar idaresinın imalat maliw 8 - Dahili fiatlarda bu""dceyı' sarsmıya- t"dbı'rlerle kapandıktan sonra İstanb l dir. i ~ u a- Öğrendigwimize göre hsan dün gece su-

Yetinı indirmek ve daha fazla ticari bir cak şekilde tenzilat yapmak.. la gelecektir. 
t\ate getirmek suretile dış satışı artırmak 9 - Sağlık ve tt>mı?)!ğc taallük eden ------ çunu ıtiraf etmiş, cinayeti ışledikten son-
\'e hasııatı yüıcseıtmek.. ispirto fiatıarı ııe hafif aıkoıın içkilerde Bir çocuk bir binamn beşinci ra aldığı eşyayı nerede sakladığını da 

2 - İnhisarlar nıamlılatı satışı işini tenzilat yapmak.. söylemiş, bu eşya :le bu meyanda bulu-
l>lan1 .. c:tırmak.. 10 Tü' ·• b kalmdan düştU nan çatallar, reçeller ve saire de söylediği 

.. :ı - tunün ıslahı için ~e i mem-
3 T' k ks h 1 B ğl d t ·kı·1 cı'd · d K 1 yerde bulunmuştur. "'==- -- ur e per ve arrnancı arını ec- leketlerden tütün tohumu getirmek.. eyo un a stı a ca csın e arta ------

l~=~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~====: s~~nda 10 n~~~~~cib~~~ 

[I I~ 
ran 13 yaşında kunduracı çırağı Kemal, 

Maki.neye verı·ıı·rken h•tijik evden, duvar kenarmdan pencede-
-= . den pencereye geçmek sı.m.:\tile kendi o-
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~uğu kata g<.>~ck i~erken t~~ğu 

Ecnebiler hakkmdaki kanun 
Ankara, 19 (Hususi) - Dahiliye 

Encümeni ecnebi\erin seyahat ve ıka
metleri hakkındaki layiha üzerL'lde 
tedkiklerini tamamlamıştır. 

Kahire. 19 (A.A.) - Röyterin öğren .. 
diğine göre, siyasi buhran önümüzdeki 
hafta Nahas paşa kabinesinir. kral Faruk 
tarafından istifaya davet edilmek sul'e
tile halledilecektir. Krai, henüz meb'u
san meclisi reisi Ahmed Mahirden bbi
neyi teşkil etmesini ıslemE:miştr. Maama
fih, böyle bir taleb halinde Ahmed Ma
hir, bsşvekilliği kabul edecektir. 

Viyanada Yahudi 
Dükkanlarının 
Camları kırıldı 
Viyana 19 (A.A.) - Viyanada yeni

den bazı Yahudi aleyhtarı hadiseler 
çıkarmıştır. Ottakring mahallesinde nü 
mayişçiler Yahudi dükkanlarına aid bir 
çok camları kırmışlardır. 

General . Ludendorftan ümit kesildi 
Bit Amerikan Tr?.nsatlantiği Formose adasında 

kayalara çarparak ikiye bölündü 

taş kopmuş, Kemal, beşinci kattan yere 
düşerek muhtciif yerlerinden çok ağır 

Şekilde ~·aralanmıştır. 

Bir belediye memurunu 
arba çiğnedi 

ta lıerl!n 20 (Hususi) - Ludendorf'un h:ıs -
to lıITT yeniden vahamet kesbetmlştir. Dok -
~lar generalin hayatından üm!Uerinf kes
~ 41erdir. Cumhurrels Hftler dün kendlslnl 

dan çıkan haberleri tekzibe salahiyettar ol-
duğunu beyan etmekte ve yangının vagon Aksarayda Sofularda Rağbet sokağında 

Burdurda 34 üncü topçu af ayma 
merasimle sancak verildi 

Yaret etmiştir. 

l>olonya ile Sovyet Rusya arasında 
bir hadise 

"\l'arşova 20 <A.A.) - Polonya telgraf ajan
~ bir Sovyet vagonunun hududu geçtikten 

lll-a oteş aldığına dair Sovyet membalarm-

Sovyet topraklarında iken çıkmış olduğunu oturan Seıim, Ak ... arayda Şekerci soka - Burdur, rn (A.A.) - Bugün 34 üncü 
tasrih eylemektedir. ğının ba~ında, b, ygirle çc:k:Ien ciğ r a- top 1 alayına ordu ın;ifettişi orgeneral 

Bir transatlantik ikiye böliindü r<!basını oğlu 14 yaşında Snffc.tc bu akmış İzu dd n Ça ışlar tarafından Reisicum-
Tokyo 20 <A.A.) - Bundan bir kaç gün ev- bC'ygir iırkcrck çocuğl!n elmdrn arabayı hur namına :.ancak v r;lmictir. Tör"ne 

vel Formose civarında kayalara oturan tPre-1 ıt " 
sldent Howerıı lrunsatlantlk gemisini kur - kaçırmış, araba, o sırada oradan geç<•n .:wdın, erkek hemen bütün Burdur halkı 
tarmak için sarfedllen bütün gayreUer boşaıb~~ediyc fen heyeti memu:.ı~:ın~~n Mahir isliıak etmiştir. Gımeralın veciz sözleri 
~ıkmıştır. G.~ml, ikiye ayrıl?,tışt!:1' .. ~er ıürhi :uceye çarparak yc,re du~urmuş vş bc-ı alay komutanının hitabesi heyecan ve a
kurtaı:aıak umitleri .uya •uşmuııtur. imden yaralanmasına sebeb olmuştur. laka uyandırmış bu kıy~tli hitabeler 

bayrak sevgisini ve kudsiyctıni kuvvetli 
bir duygu \'e şuur halinde dinliyenlere 
telkin etmiştir. 

Bu akşam komutanlar şerefine Halkevi 

salonunda bir şölen verildi. Orta okuluıi 

hazırladıkları mfü·amereyı generaller §e

reflendirmişlerdir. 
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1. t buldaki cemiyetlerin Bele~?ele~ ~ankası s an lagvedılıyor 
Sayısı 500 den fazla Belediye varidatın~ kesilen yüzde 

beşler An.karada Belediyeler Bankası -
--------.----- • • • • na verilmektedir. İstanbul belediyesi - , 

Fakat bu cemiyetlerden bır kısmının ısmı var, cısmı nın varida~ı a1tı milyon lira kadar oı -

k Cem ·yeller umumiyetle 1 duğundan. Is~an~uı da her se.ne varida-
yo • . _ • tından ellı bın lirasını Beledıyeler Ban 

aidatlannı muntazaman "lamamaktan şıliayet edıyorlar kasına yollamaktadır. 
Dahiliye Vekaletinden İstanbul Be

lediyesine yapılan yeni bir tebligatta 
119 38 senesi büdcesi tanzim edilirken 
yüzde beşin yalnız belediye varidatın
dan değil ayni zamanda hususi idarenin 
varidatından da kesilmesi bildirilmi~tir. 

Beled~yeler Bankası Büyük Millet 
Meclisine verilen bir kanun Iayihasile 
lağvedilmektedir. Belediyeler Bankası 
yerine Vilayetler Bankası kurulmakta
dır. Hem belediyelerden hem de idarei 
hususiyelerden kesilecek yüzde beşler 
Vilayetler Bankasının sermayesini teş
kil edecektir. Bu paralar münhasıran 
şehirlerin imarı için istikraz edilecek -
tir. 

Piyasaya fazla mikdarda hububat arzedildiğinden 
zah re fiatlarında düşüklük var 

Son haftalar 1çinde memieketimizin her ı:im müna11ebetile dahili istihlak de çoğal 
tar:ıfmda havaların ınüsaid gitmesinden dığından !)iyasa sağlamdır. Ekstra bil11 
dolayı müstahsil, ellerinde' bulunan hu - lık Anadolu arpaları 4,06, Trakya çuval 
buhatı piyasaya kolaylıkla sevketmek lı 4,15-4,18 paradan mı..;amele görmüştilı 
imkanını bu:rı:ıktadır. Buna muka- İhracatçıların çavdar satışlarile alak.8 
bil istihlak merkezlerine lüzumundan dar olduklan göniJınektedir. Fakat bul 
!azla gelen bu mallar yüzünden zahire day fiatlarındaki sukut, çavdar satışla ' 
!:atlarında az çok aüşüklükler göze çarp- rına da tesir ederek !iatlar bir mikdaC 

maktadır. • düşerek 4,25-~30 para aralarında satıl ' 
1HRACAT E'mt.iamız ıçin de bazı sı • m~tır. 

k1rıtılar hissedilmektedir. Evvelce Al - Mısır satış mevsimi ıreldiği halde he· 
manyaya ihraç edilme;it üzere hazırlanan nüz ihracat başlamamıştır. Maamafih 1" 
bir çok mallarımız, Almnnyadan vaki ta- li sad:yat ve Karaderuz lımanlan için 11 

lehlere rağmen ~atılamamaktadır. Al • fak partiler halinde işler olmaktadıl 
manya<ia idhalatı kontrol eden bir daire Bandırm~ malı çuvallı 4,25 para, sarı JJ1) 

vardır. Bu daire A!manyaya idhal edi - sır 4,08 paradır. 
lect-k malların c;ns ve nev'~ne göre bir Kuşyemi % 2 analiz ve vapur tes~ 
fiat tayin eder ve idhalat için de bir iki 'i',12 para, Antalya ve Adana malı çu ' 
firmaya müsaade ver;r. Sır rekabeti or- vallı susam J 6,20, iç cevız ıa. nohud 6,20 

B • k tadan kaldırıp fiat dfüür:nek için alınan 8,20 aralarında Eatılmıştır. h.ızılay Ku'11munun f'ozetlerini dağıtan kızlarımızdan tıır kı.smı lT i Ş em be ci bu tedbirlerden dolayı AJmanyaya karşı TİFTiK : Piyasa dürgun vaziyetid 

1sta.nbulda umumi menfaatlere ha • J Cemiyeti,. Be~oğlu ~raperver Nis - yapı;an ihracat bır kaç müessesenin e - muhafaza etmektedir. :Evvelce Almaıt • 
dlın cemiyetlerle hayır cemiyet1erininı van _cen_ııyetı, Kadıko~ Fukaraperver Dün fazla lınde kaldığı gfrülmuş \'C memleketimiz yaya ih!'acat yapan bazı firmalar tara. 
vaziyet!eri nasıldır? Nelerle meşgul -ı Cemıyetı, Kadınları Esırgeme Ku.ru~u, aleyhinde bir netice vermi~tir. fından hır mikdar tiftik mübayaa edil ı 
dürler? Gelirleri nelerdir? Meslek ce- Samatya Yoksullara yardım Cemıyetı - Yemekten ö/JÜ BlJGDAY : Geçen hafta. iptidalarında ciiği görülmüştür. Bu suretle bütün bil 
miyetlerile, teavün kurumlarından han 

1 

dir. durum tebeddü1atsız geçmi~, yalnız haf- hafta içinde 350 balya kadar tiftik rnııs.-
gileri çoktur? Neler yaparlar? 1 Hayır Cemiyetlerinin vaziyetleri ta- Ankara .. caddesinde işkembeci Yor - ta sonl:nna do~ru fazla buğday gelmeğe melesi olmuştur. Bun: ardan Anadolu ı:n.ı-

Bir muharrirı.miz bütün bunları ted mamile muhitlerine inhisar etmekte -
1 
gi Çakır, dun öğieyin dükkanında otur-, b~şJadıgmdan fıatlar 12-14 para kadar lı Kastamonu cinsi 133, Ankara, Eskişe • 

kik etmiştir. Umumi menfaatlere ha - dir. Mali gelirleri çok mahduddur. Bir muş, fazlaca yemek yemiştir. Yorgi, ye ciüşmüştür. hir ayarı 125, oğlak 132 kuruştan satıl• 
dlın cemiyetler şunlardır: c~reyana göre hayır cemiyetleri nevi - 1! meği yedikten bir müddet soı.ra bir fe-

1 
Bir hafta içinde ~e'hrim1ze Haydarpa- mıştlr. 

Kızılay, Yeşilay, Çocuk Esirgeme Ku lerine nisbetle umwni menfaat1ere ;ui- 1 nalık geçirnıeğe başlamı.ştır. Çırak \'e 
1 
~.'1, Trakya ve muhtelif limanlardan tak- Keçi kıh r-atışhrı devam etmektedir• 

rumu, Türk Maarif Cemiyeti, Türk O - dim cemiyetlerle birleştirilerek kaldı - ;müstahdemleri Yorgiyi hemen o c 'var-' ribrn 3200 ton kadar buğday gelmiştir. Geçen hafta ışaret ettiğimiz gibi bu nıal• 
kutma Kurumu, Verem mücadele Ce - rılmalıdır. ı da olan Beşir Kemal eczanesine götı.ir -j Sehrimiz~ yevmi istihiiıkinden fazla o- larm stoklau yavaş yavaş azaldığındaJl 
miyeti. Esnaf Cemiyetleri müş~e.r, bira~ sonra ?a s~~hi imdad .oto- 1 ı~~ ~u gelişa~ dolayısıle haftanın son gü- piyasa gayet sağlamdır. Kırkım malı 52· 

Kızılay Kurumu: Harbde, sulhde . Meslek Cemiyetlerinin başında muh mobılı gelmış, Yorgıye ulkamfre şırın- nu ı:ıelen bugdaylann bır kısmı satıla - 54, ô.ebağ meılı 31-32 kuruş aralarında • 
mühim vazifeleri vardır. Aidatından telif esnaf cemiyetleri vardır. Esnaf ce- ga edilmiş ve Cerrahpaşa hastanesine rnamıştır. dır. 
başka kanunen oyun kağıtları idhal ve 

1 
miyetleri bir birlik, yani müşterek bir kaldırılmıştır. Yorgi, hastaneye gider Fiatlar: Ekstra birınci beyaz buğday- y APAG! : Piyasada yalnız Sovyet ınil-ı 

satışı ve bazı ecza ve maddelerin idhal bina altında toplanmakla beraber sa - gitmez ölmüştür. lnr 6,18, altı yedi cavcarlı1ar 5,36, mah - messilleri tedkikatta bulunmuşlar ve 20C 
ve satışı işleri kendisin~ verilmiştir. j yısı çoktur ve biri.nci derecede gelmek- -- - lOtlar 5,24, ekstra sertler 5,38, üç dört çav- ba1ya gibi küçtik bir parti mübayaa et• 

Yeşil Hilal Kurumu: Içki ile rnüca - tedir. Mahkemelerde: darlı sertler 5,25 paradan satılmıştır. Haf- mişlerdir. Bunun harıcinde yerli fahri• 
dele etmektir. Senenin muayyen gü -ı Esnaf CemiyP.tleri, esnaf sıhhat cüz- ta sor.vund~ ~iy~~aı:ın gevşek olarak ka - ka1arın da ufak tefek nıiibayaatta bulun-
nünde rozet takar, azasından aidat .ıhr. danlarından ve nıensublarından .aldığı Veresiye rakı alamayınca pandıgı gcırulmuştür. dukları görülmüştür. Orta Anadolu rnal• 
Lehinde olanlar bulunduğu gibi aley - aidatla yaşamaktadırlar. Bu teşekkül - ARPA : İhracat az. o!makla beraber de- lan 53-55 kuruşt::.n muamele görmüş • 
hinde bulunan vatandaşlar da çoktur. }erin daha faydalı bir şekle konulması bakkalı tokatlamış! v~mlı olduğundan pıyrtsada hareket ek - tür. Trakya c~nsJeri iızerine iş olmaınıŞ 

Çocuk Esirgeme Kurumu: Bilhassa du.ş" ünülmektedir. Umumiyet itib:ırile .suıtanabmedde C~k~rtaran ma~al- sık olmamaktadır. Bunun haricinde mev- fiatlar 64-66 kur~tur. 
. · . ~ . . lesınde 5 numaralı dukkanda bakkaılık -------___ _ fakır çocukların vazıyetlenle meşgul azaları bunu ıstemektedir. 1 d N · dd d 48 1 

olmaktadır. muhtelif yardımlarda ·:)u -ı Bunlardan başka muhteli( daireler- ~d ent az11!a~ aynı caım· e e n~marb~- R /A\ D V o ı 
l l a o uran .1'6.ö.ZlID ge ış, veresıye ır ~ 
unur. de memurlar arasında teavün san~ı~a- , 29 luk Bahçe rakısı istemiştir. Nawn 

Verem Mücadele Cemiyeti: Verem i-
1 
n vardır. Teavün sandıklarından ıyi ıs- veresiye veremiyeceğiru söy:eymce Ka- i::ı ugi.ankü 

le mücadele eder. Erenköyünde pre - tifadeler temin edildiğinden bun !arın zun kızmıs bakka]a birkaç tokat yapış- program 
vantoryomu ve dis~anseri vardır:. ~.i - sermayelerinin çoğaltılmasına çalışıl - tırdıktan s·~nra camlarını da kırmış, ~·a- 20 Kanunuevvel 937 PazarV"'" 

dat toplar ve senenın muayyen gunun- maktadır. kalanarak dün Su ltanahmed birinci ı s T A N B v L 

de rozet takar. . Spor klüblerini de hesaba ~atarsak sulh ceza mahkemesine verilmiştir. Ha ötıe nqriyatı: 

111111111 mm 

lllJ 
111111111 

Şehir Tiyatrosu 
Operet kısmı Fransız 

Tiyatrosunda 
Bu akşam s11at 20,30 da 

Bu kurumların mali vaziyetleri iyi- Istanbulda mevcud cemiyetlerın ;ayısı km Reşid. Kazımm suçunu sabit gör - 12 30: PlAkla Tnrt musit.fst, 12.50: Hua-

dir. Yalnız fakir çocuklara yardım için. beş yüzden iazladır; fakat ~unlar :ıra - 1 rnüş ve 30 lira para cezasına mahklım dis, 13.05: PlAkla Tilrt musikisi, 13,30: Muh- Dra ıı kısmı Tepebaşı tiyatrosundtı 
her ilk mektebde himaye kurumları te-1 sında ismen mevcud ol~ak.a ber~ber etmiştiT. telif plak neşriyatı. Bu akşam oyun yoktur. 

BiLMECE 
Komedi 3 Perde 
Yazan : Birabeau 

TUrkceye çeviren : Akdemir · 

şekkül ettikten sonra Çocuk Esirgeme faaliyetten düşmüş cemıyetler vardır. Akşam neşriyatı: 
b · Üstüste iki sm; işleyen bir kahveci Kurumunun aidatı azalmıştır. Cemiyetler, umumiyet iti arıle aidatla- 17: İnkılab dersi: Üniversiteden naklen 

Hayır cemiyetlerine gelince başlıca- rını muntazam bir şekilde alamal1> 0 1<. - Kah\'eci Ali liaydarla kahveci Ah - Mahmud F.sad Bozkurd tarafından, 18,30: 

lan şunlardır: Topkapı Fukaraperver tan şikayetcidi~~er. rned rekabet vüzi.inden birbirlerile kav Plakla dans musikisi, 19: Çocuk tiyatrosu 

Kurşun çalm;h ------T~;i~~-; dışında l!are~~1~!~:;a ~7ucrd~,:~{i~~·: d:et:~~~; ~~,~1~~av:ı:!~: ;::a:U~i~=:~~~; ~~~~ ~~: 
lstigen iki Dükkaııları soyan ·1 . t:tm 'stir. Ayrıca. hadise mahalI:ne ge . berleri, 20: Rtfat ve arkadaşları tarafından 

l "l j len polis komiserine de hakaı ette ou - Türk musikisi ve halt şarkıları, 20,30: Hava 
Kişi yakalandı H~rsı~ ya.ka~andı lunmu.ştur. raporu, 20,33: Ömer Rıza tarafından a.rabca 

D "n s it h dd S , 1 Bır muddettenberı Topkapı dışcır•sı Ahmed dün Sultanahmed birinci eöylev, 20,45: Belma ve arkadaşları tarafın-u , u ana me e an atlar om- . d b d'"kk' ' · • 
1 ba h d · S dk .1 . d · ve cıvarın a azı u an ve ev~eri so- c:u'h ceza mahkemesine verılmiş, on dan Ttirlt mustıdsl ve halk şark.tlan (S. A.), u ş a emesı ı ı ı e o cıvar a at- Al' 1· b h' · · d . ~ · 1 
tarllk e h d t ıl k d Mih l b 1 yan ı ve ra ım ısmın e ıki arka - <t~n hapis, 38 lira para cezasına mah - 21,15: Radyo tonik opera: Maruf stüdyo or -

v ır ava c ı e en a e -ı lk' .. k ı 1 f k tıı 22 15 AJ hab l . b . . '. daş, evve ı gun ya ayı ele vermişler- kum edi'mistir Polise hakaretten de kestrası re a a e, , : ana er erı, ra erce mektebın deposuna gırmışler . . .. dd . . , · · . .. . l ı t 
d d . . ' dır. Bır mu ettır, bu cıvarlarda hır - ~yrıca takibata devam edılmek uzere 22,30: Plakla so o ar, opera ve opere par -

ERTU~llUL SADi TEK 
TlY ATRO::>U 

Bu gece 
KADIKÖY (SUreyya) 

Sinemasında 

Bravo Rejisör 
meşhur Vodvil 2 Perde 

1 Tablo. ( Gölge ) Piyes 1 Perde. 

Kadıköy Kuşdlll tlyatrosund• 
Bu g9ce : İsmail DUmbOJlO ve 
arkadaşlan Hermfne Hep,en 

ve varyeteler 
ora a epo edılmış bulunan kurşunian 1 k olmakta fakat f .1. b' t" .1 .. b " .. d . • . ~ . d a·ı . b çaları, 22,50 Son haberler ve ertesi günün ru all d ld • ba 1 1 1 sız 1 , ' aı ı ır uı u u- mud e.umumılıge ıa e e ı mış, u suç-
~·~ ı ara: urmaf~ ş~ı:c~ lunam~aktaWi. tandaavrı~nöbcl~asliyemahkem~ P_ro_g_r_am_L--~---~~---~~-------~~~~-~ 

oy 1ece,/~ ~z çuvda urşun b' 
0 

u; - Kale kapısında aşçı İhS<ının diikka - sine verilmiştir 

Yer bulmak için acele ediniz. ~ 

muş ar, ~ a ' ~ra an g~çen ır yo cu nının asma kilidi anahtarla açılmış. içe- _;';_____· -----
depodan oteberı çalındıgını anlıy:ırak 'd bi. ceketl b' k t 

1 
d K ,_,. Pek yakında Sineması 

karakola gidip haber vermiştir. Bircız n en terkı·ar an=ht ırl akpu ça ın t 1 -tan 
. . sonra Q ar a apanmıs ır. 

sonra polıslcr gelmış, deponun kapı - ş·k· etler ·· · · d ·k 
. . . . ı ay uzerıne Jan arma ara -sın dan gırmışler, Sıdkı ıle Mıh al, kur- 1 1 k mutanı Şu" kr" b k b' . . w o u on aşı sı ·ı ır ara-şunları bırakara~, deponun dıger kapı- maya başlamıştır. 

sından dışarı fır.amışlar, fakat, kaçar- E ık· g" .. g'l d Ş"k .. 
. vve ı un o e en sonra. u ru on 

)arken, polıslcr tarafından yakalanmış- b t hk'k t · · · 
1 d aşının a ı a ı semeresını vernıış, 

ar ır. müteaddid sabıkalı Ali ile arkadaşı İb-
Sıdkı ile Mihal dün akşam geç va - rahim, Davudpaşada, askeri fırın civa

kit adliyeye verilmişler, Sultanahmed rındaki bir katlı harapca bir evin tavan 
birinci sulh ceza mahkemesinde, Sıdkı arasında çaldıkları rakıları içerlerken 
altı ay hapse mahklım edilmiş, fakat, yakalanmışlardır: 
suç teşebbüs halinde olduğu için cezası Uzun zamandır çaldıkları eşyadan 
üç aya indirilmiş ve derhal tevkif edil- bir çoğu da orada bulunmuş, sahibleri-

miştir. ne verilmi~tir. Hırsızlar da, suçlarını i-
Mihal beraet etmiştir. tiraf etmişlerdir. 

------Şehremini Halkevinde temsil Fındıklı • Cihangir yolu yapılıyor 
Şchrcmlnl Halkevlnden: Kızılaym 60 ıncı F d kl ·ı C'h · d k' 

yıldönümü miinasebetlle evimizin gösterit ko ın ı ı ı. e 1 ~gır ~rasın a ı yo-
lu tarafından Kızılay piyesi temsll edilecek, lun derhal ınşa edilmesı kararlaşmış, 
ayni zamanda Emin AH Yaşın ve Rüştü Er- projenin hazırlanmasına başlanmıştır. 
kunt tarafından birer konferans vcrUecelt -ıYakında inşaata b~lanacak, bahara ka 
tır. Herkes gelebilir. dar yol tamaml&.nm1' olacaktır. 

Toplantılar: 

Beyoğlu Halkevinde konferans 
Beyoğlu Halkevinden: 
1 - 21/12/937 Salı günü saat 18,30 da E

vlmlzln Tepebaşındaki Merkez Binasmda 
Profesör Bay Kerim tarafından «Aynştayn 

naza.riyesb hakkında bir konferans verile -
cektir. 

2 - Bu konferansa herkes gelebilir. 

Bu akşam 

Mevsimin üçüncü Fransızca sÜp€.r~ ilmi, 
F rançois Coppee'nin eseri 

C ' R Ü M • 
1 M 

MARGUE· 
edecektir. 

PİERRE BLANCHARD MADELEİNE OZERA Y ve 
Rİ1 TE MORENO'nun muhteşem temsillerini takdim 

'----------·--------------~ S A K A R V A Sinemasında 
Vasi salonu, ilahi ~cHz~ M A R LENE 
dehakar sinema kta11çesı D 1 .. ET R 1" c H'ı· n Kudın, erkek bUtUll 

perestişkarlaruu 

istiaba kil.fi gelmiyecektir. Çünki; Bu mevsimin ikinci bOyUk zaferi olan 

Te ROBERT DONAT ile K 1 Z 1 LI • z D 
1
• v A ç Fransızca şaheserini gör· 

me"'e koş ıcak ve Lakdır beraber çevirdiği ı:. 

nazarlarile seyrederek candan ttlkışlıyaca.klarchr. Rus ihtilali zamanında cereyan eden büyük bir dram, 
hakiki ve ihtiraslı bir aşk, muazzam bir temsil ... 

Y erleriniai evvelden aldırınız. Telefon : 4 1341 



Antalgadaki şiddetli fırtına 

~fanina vapw"W Antakya byUcın ftcMı klrra!/(I. otuNllMlf ~a?.ı71eı&e 

Antalya (Hususi) - Son fırtına §eh 1 turmu.ştur. Bu sa~eme makineleri ye -
rimizde oldukça mühim zararlar ver - rinden oy~t.mış, ~~~ ~rafı y~ralan
miştir. Büyük bir kısım elektrik telleri mıştır. Manıssa telsızının nndad ışaret
kopmuş, bazı ağaçlar devrilmiş. agya - !erine Alanyad~ bulunan &>~ya vapu -
forum madenine aid bir motör batmış ru cevab vernuş ve bulundugu yerı sor 
ve bir iki mavna parçalanmıştır. muştur. Fakat fırtınadan Manissanın 

Bu arada Doyçe Levanti Linye kum- telsizi de parçal~tır. . 
panyasına aid Manissa vapuru da Kon- Sabahleyin 34 kı.şıden ıbaret olan 
yaaltı mevkii ile Boğaçayı arasındaki mürettebat karaya çıkanlınıştır. Bun
kumlukta karaya oturmuştur. !ardan 29 kişi Almanyay~ avdet etmek 

G · boş olduğu ve pervanesının üzere Erzurum vapurile Istanbula ha -
kısm~şda dönmesi yüzünden otur- reket etmi~lerdir. Kaptan. burada ınu -
muştur. İskenderiyeden limanımıza ge- hakeme ~lecek ve verileı: ~arla 
len Manissa ertesi sabah 1700 ton arpa Hamburg ticaret mahkemesme gonde -
yüklemek üzere limanda beklerken ge- rilecektir. 
ce saat 22 de fırtınaya yakalanmış, kap Geminin halihazır vaziyeti t~hlike
flan Adrason burnu arkasına çıkmak ü - lidir. Bir fırtına çıkarsa Manıssanın 
.zere hareket etmek isterken vapura yol devrilmesi ihtimali çok fazladır. Al -
~erememiştir. Bu suretle dalgaiarın hı- manyadan gelece~ hey':tin •. v~:eceği ı-a 
zile sürüklenen gemi Konyaaltı önün - por üzerine makınelerı sokülerek ve 
de karaya düşmii§, demir atmalara rağ- teknesi parçalanarak Hamburg'a nakle
ı:nen .&iddetii bir sademe ile kumluğa o- dilecektir. 

Kelkit'te köy işleri 
Kazanın 78 köyünde köy kanunu tatbik ediliyor. 

Bu sene dört tane de nümune köyü yapılacak 

Ke~tle kaymakam CeMt .De§erhı. ~sethtde tı!ıpfann Je011 "'1ı1Atarlan 

S.vas muhabirimiz l!ftdiıııiyor: 1 N«at mektebi haöne getirilmeye çalışı-
Kelkitte köy ijleıine büyük bir ehem- Iıcaktır. 

miyet verilmektedir. Genç v~ çalıfkan NümuDe .köylerinden elde edilecek ve
keymnkam Celil Değeı' bu iflerie fada rime göre diğer köylerde de bu usul tat
meşgul olmaktadır. Kazanın 78 köyün- bik edilecektir. Kaaaba bir ziraat köşesi 
öe köy kanunu tatbik edilmektedir. Bu olduğu için gelecek yıl içerisinde tohum 
sene dört tane nümune köyü yapılın.ak- ıslah istasyonunwı bir şubesi de kurula
tadır. Nümune köyleri, halka, bithass3 zi- caktır. Kaaabaııın köy yolları çok mun
raatciliği öğretmek için adeta bir nevi tazamdır. Çevre dahilindeki bütün köy - -

SON POSTA ~ayra 3 

Fransız müstemlekecileri Suriyede 
katolik siyaseti taklb ediyorlar 

(Ba~tarafı 1 inci ıayfada) pılmışlardır. Bunlar Cezirenin Suriyeden 
cyerleşme> siyasetinin esas çizgileri bü - ayrılmasını ve Fransanm fttH himayeli 
ti.ın vuzuhile meydana ~·ıkm&ktadır. Son ve askeri işgali altına alınmasını istiyol'o 
iki hafta ~çinde bu siyasetin artık gizli lar. Komiserlik makamının aldığı tavr& 
kapaklı bir tarafı kalmamıştır dahi deni- ve gazetelerile yaptırdığı neşriyata bab 

İzmir, 18 (Hususi muhabirimizden) - leb!lir. Bir kaç vak'a Likredeyim: Iır~a bu müracaat Fransa hükQmeti tara• 
İzmir şehrinin, idare adamları bakı~ı~- ı _ Kont dö Ma'!'tel'in elınin altında fından kabul edfü.-cektir. 

· d b · b- -k b. taiiı var Vıla- l h d · h dan ote en erı uyu ır. . . · bulunan gazetelerin ueşriyatından an a- 4 - Suriye - Fransa mua .e esı er ne 
yetin ve şehrin idare makı?esmın b~ş~na j dığımıza gö.re Fransa müstemlekecileri şekilde olursa olsun bu manada mutlakı 
gelenler, gözleri okşı~an bı.r ahenk ıçm- Suriyede muhtelif kiliselere ve patriklere tadil edilecektir. Hiç oeğiise, bu tadili 
de çalışmasını b~ermışl:rdır. .. . . in mensub olan katolikleri bir kilisede de- yaptırmak için Fransa, elinde bulunan 
Fuarın daha zıyade ragbet gormesı .ıç ğilc;e bile bir teşk:ıat içinde birleştirmeğe vasıtaları kullanacaktır. Şimdiye kadaı 

1zmir şehrinin ve vilayetin yakın yerle- karar vermiş ve bu noktad:; bütün kato- bu meselelerde sarıh bir vaüyet almak
rinde kamplar kurulmaiı, plajlar açılm~- liklerle anlaşr.ııştır. Bunların en başında tan istinab etmiş olan La Syrie gazete. 
sı, sıcak su kaynaklarından istüa~e edı- gelen Tappuni hakkında evvelce bildir - si -ki Kont dö Martel'in resmi organı de
lerek ılıcaların modernize edilınesı ve ta- d•ğim mallımat, çok göze çarpacak ma - mektir- son hafta :çindeki neşriyatile bu 
bii güzelliklerle bezenen yerlerde oteller hiyf'tte bir hadiseye delalet etmesi iti - noktada artık sarih sözler söylemekte. 
yaptırılması lüzum" iızerinde durulmuş- barile enteresandı. Şımdi anlıyoruz ki dir. 

tur. b . h bi.ıtün katolik kifüf'leri bu noktada Ro- j 5 -- Son günlerde vazifesi nihayet bul-
Bu itibarladır ki vilayet, muh~se eı u- ma ıle, yani Papalık makamı ile anlaş - m\4Ş olan Hatay muhafızı Barrazt'nin Ce-

susıye büdcesinden istifade edılı:_rek ~ mışlardır. Şimdi Berutta açıktan açığa, zire muhafızlığına tayıni kararlaşmış gi-
. · · lerin k u tarın rnusaadesı B-ledıyenın 1~ • e, an n . gazetelerle propaganda başlamıştır. u- bidır. Barrazi bir Franasız adamıdır. Ken 

nisbetinde iştırak etmektedır. . . h'. tün katolik teşkilatı, köyiere varıncıya disi her ne kadar müfrıt nasyonalistler. 
Vilayet, turistik yollar inşası ıçın, u: kadar birleşecek, bu suretie Arablık ve d"n E'.ayıhr ve Vatant bloku efradından 

kumetin yardımile tahakkuk edecek ~edı İslamlık k-ütJesi kar~ısında hansanın hi- bulunuyorsa da hakikatte Fransızların 
buçuk mılyon liralık bır asfa~t. yo ar mayesi altında müttebid bir katoliklik elinde oyuncak olmayı kabul etmiş <>-
planı hazırla.nuf ve plan Dahıliye Ve- camiası vücuda gelecektir. !anlardan bindir. 

kaletinde tedkik Edilmişıir. İzmir - Çeş- 2 - Suriyede katolikliğin fiili hamisi Tafsilatını size birer birer anlatmama 
me, İzmir - Bergama ve İzmir - Selçuk olmak kararını vennış olan Fransa müs- imkan olmıyan bu hadiseler, alelade ri· 

1937 lzmir Fuarından ôif- görü:nÜ§ 

asfalt yolları bu planm ilk ve en mühim 
safhasıdır. 

Fuar nasıl olacak? 
1938 İzmir fuarını, Avrupadaki fuarlar 

seviyesine çıkarmak için hükOmetirni
zin aldığı karar İzınirde detin bir mem
nuniyetle karşılanmıştır. 

1938 fuarı, tamamen beton paviyonlar
dan te~ekkül edecek ve paviyonlar daimi 
olacaktır. 1937 fuarında bu sahada atılan 
ilk ve en kuvvetli adımın bu sene geniş
letılmesi epeyce müşküller taşımakla be
raber, 1938 fuarının nıuvaffakiyeti için 
bu mutlaka yapılacaktır. 

Bu sene meydana getirilecek büyük 
Sergi Sarayı, Türk İnkılabı Müzesi, Ege 
Ürünleri Müzesi, Eti Bank paviyonu 1938 
fuarının belki de en şayanı dikkat husu
siyetleri arasında yer alacaktır. 1938 f µ
arında çiçeğe ve renge büyük bir ehem
miyet verilecek, ve bedii güzellikler, sun'j 
güzelliklere tercih edilecektir. 

Fuardaki bütün yollar beton olacağı 
için, istirahat yerlerinin, İzmir civarın
da mevcud tarihi abid( ler vr- sütunlar la 
tezyini ve ziyaretcılere burada hususi 
bir eğlence yeri meydana getirilmesi dü
şünülmektedir. 

lzmitte bir kaza 
İzmit (Hususl> - Balaban köyüne gez -

meğe giden nalbur Lütfü isminde genç bir 
adam, ağaçtan diiferet ölmüştür. 

muhtarları, .kaymakaın Celal Değerin 
riyasetinde toplanarak köy işleri üzerin
de hasbihalde bulunmuş VP kaymakam 
tarafından köy ışlerinde tatbik edilecek 
esaslar üzerinde bir konferans verilmiş-
tir. • 

temleke politikası, bu siyasetle iki hedefe vayctler, tahminler ve siyesi dedikodu. 
doğru yürümek istiy<'r. Lübnan katolik- lardan ibaret değildir. İşaret ettiğim nok. 
!eri vasıtasile Suriyeyi denızden- ayır - taların hepsi de, gayet müsbet ve sarih 
mak ve Yukar Cezire katoliklerini hi - vakıalara istinad eden hfıdiselerdir. Fran· 
maye vesilesile de Suriyeyi Türkiyeden sa Suriyeyi 1'ürkiyeden ayırmak maksa· 
ayırmak ve Türkiyenin cenub hudud - dile böyle bir s:yaset tutmuş, bunun 
lanrıa bitişik olan Cetlrede daimi bir as- tatbikatına girişmiş ve hatta bu yolda a· 
keri ışgal ile fülc_n yerJE>şmE>k. cele yürümeğe başlamıştır. Bu acelenin 

3 ··- Esasları bu suretle kurulmuş olan sebebi de TürkiyE>nin Hatay meseleshıl 
siyasetin tatbikat şekli şudur: Katolikle- çıkarmış olmasıdır. Hatay meselesi çık. 
rin ve dini ekalliyetlerin himayesi baha- madığı miıddetce Fransa içjn aceleye ma· 
nesi ile Fransa müstemlekE>rileri, Yukar hal yoktur. FaKat, bu mt?sele çıktıktan 
Cezire'de ikinci bır Lübnan yaratmak sonra Fransa artık sür'atle hareket etme

istiyorlar. Bu maksadla ~ım günlerde ğc mecbur olmuştur. Hatta, emin olabi .. 
Kont dö Martel'e gerek Cezıre katolikleri liriz ki, Fransa Hataydaki yeni vaziyeti 
ve gerek gene Cezirede dolaşan dokuz a- dahi plan icabatına uydurmıya çalışmak .. 
şirct reisi tarafından ayrı ayrı, fakat ay- tadır. Hatay hadise!erinın içyüzü de bu .. 
nı zamanda müttehiden rnüracaatlcr ya- dur . 

"Vedad,, ı dün 
Toprağa gömdük 

(BClltarafı 1 inci ıayfada) 
venler, babası Halid Ziya Uşaklıgile bağ
lı olanlar .. yüzlerce hısım, akraba, dost, 
tanıdık hep Bakırköy camiinde toplan
mışlardı. 

Beyaz çiçekli siyah şala sarı1mış olan 
tı.ıbut camıin musalla taşından, ölünün 
binbir hatıra taşıyan dostlarının kolları 
arasında k;llktı, Bakırköy mezarlığına 
kadar öylece götürüldü orada ailesinin 
makbuesinde hazırlanan yere bırakıldı. 
Çelenk, demet, ç!çek her taraftan yağ
mıştı. Üzerine de c;nlar örtüldü. 

Halil Vedad Uşaklıgil memleket dışın
da annesine, babasına, kardeşlerine, aile
sine hasret olarak ölmüştü. Şımdi mem
leketinın toprağında, gene aiJesinin ken
disinden evvel gidenleri arasında ebedi 
U) kusunu uyuyor. 

Teselli ve taziye kelimelerini küçük bu
luyonız, annesinin babasının acıya da
yanmak için icab eden kuvveti diğer ço-
cuklarının yaşlı gözlerinden almalarını 
temennı eder, sevgilı Vedııtf:ı da Allnhtan 
rahmet dileriz. 

Uşakhgil aİl?!sİnin 
teşekkürü 

Suriye Başvekili ile 
Müzakereler başlıyor 

(BCl§tarafı 1 inci sayfada) 

diği tlyafette culunrr uştur. Öğleden son. 
ra tekrar Perapalasa gelen Suriye Baş. 
vekili, bir müddet istirahat ettikten son 
ra otomobille şehirde bir ge?.inti yapmııı 
şehrin görülecek yerleriJe müze ve saray. 
ları gezmiş, Boğaziçine doğru bir tur yaı 
tık.tan sonra tekrar Perapalasa dönmüt 
ve akşam yemeğini orada yemiştir. 

Suriye Başvekili bugün de §ehrimizde 
kalacak ve yarın nkşam Anknraya gide
cektir. 

B Cemil Mardarr. r;arşamt>a günü An
karadn hükOmedmiz ricalile temaslarını 
başhyacaktır. 

Suriye Başvekili Son Posta muharriri· 
ne Ankarada yapacağı görüşmelerden iyJ 
neticeler alacağı ümıdin• ızhar etmiştir. 

* Ankara, 19 (Hususi) - Suriye Başve-
kili burada bekleniyor. 

Fransız Hey'eti gidiyor 
Ankara, 19 (Hususi) - Fransız askerl 

heyeti yann akşam Toros ckspresile şeh
~imizden hareket edecektir. 

Askeri hey'ctle müzakere bitti 
Ankara, 19 (A.A.) - Şehrimizde b"D-! 

lunan Fransız askeri heyetıle müzakere
ler bugün sona ermiştir. Genel kurma) 
ikinci başkanı orgeneral Asun Gündüı 
tarafından bugün saat 13 dt: Anadolu 
Klübünde misafirler şerefine bfr öğle ye
meği verilmiştir. 

Misafirler akşam yemeğini Ankara Pa· 
las'ta yemişlerdir. 

e·r Irak hey'eti geliyor 

Pazar Ola Hasan Bey Diyor ki: 

Türlü uzun emekler neticesile ph
sında memlekete birçok hizmetler ifa 
edebilecek kabiliyetler vücude getiril -
miş olan sevgili oğlumuz Sefaret Baş -
katiblerinden Halil Vedad kara bir ta -
Jih darbesinin kurbaıu olarak vefat et· 
ıniştir . .Matemimize iştirak eden birçok 
iyi kalbli insanlardan nevi nevi mUhab
bet ve merhamet nişaneleri aldık. l'tf ek
hıblar ve telgraflarla taz.iyetimize şi -
tab edenlerden başka birçok dostlan -
mız şahsen evimize kadar geldiler ve 
birçokJan da zavallı yavrumuzun ebe -
diyete teşyii rasimesine iştirak etmek 
zahmetini ihtiyar ettiler. Bu teseUi kay 
nağı çok samimi alakalara mecroh yü
reklerimizin teşekkürlerini takdim c -
derken Allahdan kümeye böyle acı gös
ternıemesi için dualar ediyoruz. 

Adana 19 (Hususi) - Türkiye ile 
Suriye arasındaki yakınlaşma zemininJ 
hazırlamak üzere bir Irak hey'etinin 
Ankaraay geleceği Bagdaddan bildiri -
liyor. 

- Beyoğlu kaymakamlığı .. • .. Hileli süd satanlarla.. . .. büyük bir mücadele aç
mış Hasan Bey .. 

Hasan Bey - Artık süd sa. 
fılmayıcak desene! •. 

Kardeşleri ve bütün aile namına 
Anası Babası 

Fatma Memnune Halid Ziya 
Uşaklıgil 

Ebniye, yapı ve yollar kanunu 
(Baftarafı linci sayfada) 

ğiştirilmesini temin için yeni bir kanun 
projesi hazırlıyarak mütalealannı al -
rnak üzere vilayetlere göndermişti. 

Son günlerde vilayetlerder. cevab -
lar gelmeğe başlamıştır. Cevablar ta -
mamlandıktan sonra proje bir kere da
ha gözden geçirilecek bugünkü şartla
ra ve ihtiyaçlara daha uygun bir şekle 
sokulacaktır. 



6 Sayfa .&ON P O STA Biı·iııcilumw1 20 

C HAdiseler Karşısında =t 
AKLA DAÖR 

1 K A IO O N 1 !!J!.lence şehirlerinde 60 gün : 1~ 

Her modayı tipe Seyyahlarla Parısın apaş 
uydurmak lazımdır kahvelerini ziyaret le- 1 elden üstündür arşa şarıncıya 

~ kadar, akıl akıldan üstündür de

haya varıncıya kadar. 

sermaye kelimesinden mak~e.d bir itpar
tacmın sermayesi kadar .sermaye olsa 
gerek. 

* * - Akıllı düşman budala dosttan yek-
Akiım ermez diyenden korkmalı .. Böy-

lesi aklının erdiği, aklı erdiği için söy -
lemiyendir. 

tir, dediler, cevab verdim. 

* Akılsız başın zahmetirıi ayak çekermiş .. 

- Ne budala dostum olsun, ne de a -
ktllı düşmanım.. Böylesi daha iyi değil 
mi? 

Yalnız ayak mı çeker? .. Ya baş hiç çek
mez mi? 

* - Akıl yaşta değil ba§tadıı, derler a-
ma yaşlandıkça başa gelir. 

* - Aklın yoksa k~fil ol, iş;n yoksa şa -
hid ol! 

Dediler .. Ben kefil de oldum, şahid de ... 
Acaba hem akılsız, hem de işsiz miyim? 

* İnsanın aklını başından alan iki 
vardır. Biri aşk, öteki züğürdlük. 

şey 

* Paramı kaybedeceğime keşki aklımı 

kaybetseydim .. Paramı kaybedince acısı
nı duydum .. Aklımı kaybetseydim, farkı
na bile varmıyacaktım. 

* 
Aklı erik olanlar C::ünyada çok az ama, 

erik ~kıllılar pek çok. 

* Akıl karı iş görmiye, akıllırun karını el-
de etmeyi tercıh ederim. 

* 
* ~Akıl kişiye sermaye imiş ... > 

Akıl hakkında sklımın erdiği kadarını 

yazdım. Daha fazlasını benden akıllılar 
yazsınlar .. Ben de aklımı başıma alayım.. 

Buradaki 1 lsmet Hulu.si 

il'- Bunları biliyor mu idiniz? =ı 
En uzun ve en kısa harpler 
Dünyanın en u-

zun süren muha
rebesinin yüz se
ne muharebesi ol
duğunu söylerler
~e de hakikatte en 
uzun harb Türk -
Ceneviz mücade -
fesi olmuştur. 

En kısa harb ise 189 6 da Zengibar 
sultanının İngiltereye karşı açtığı mu

harebe olmuştur. O zaman, Zengibar 

sultanı Halid bin BergasdL Civarda kuv 
vetli bir İngiliz donanmasının mevcu -
diyetinden haberdar değildi. İlanı •ıarb 

Nafia fen mektebinin 
Yeni nizamnamesi 

Vekiller Hey'eti tarafından tedkik 
ve tasdik edilen Nafia fen mektebinin 
yeni nizamnamesi alakadarlara bildiril
miştir. 

Nizamnameye göre teknik okuluna 
alınacak talebenin Türk ve bekar ol -
ması, iyi hal ve ahlak sahibi bulunma
sı, bulaşıcı hastalıklarla malfıl olmama
sı, eıı az orta mektebi bitirmiş bulun -
rnası, ve 22 yaşından büyük olmaması 
ve olgunluk imtihanını vermiş lise me
zunlanndan maadası için müsabaka jm 

Sarışin insanlar azahyor 
Fizyoloji a linı

lerin~ inanmak ıa 
zım gelirse 3000 
sene sonra dünya -yüzünde sarışın :::: 
insan kalmıy a - ~ 
caktır. Zamanla // 
sarışın kimsele -
rin mütemadiyen 
azalmakta olması fizyolojiyenlerin tah
minlerini takviye eden bir amildir. ............ -.................................... ._.. __ 
edince bu donanma Zengibann payi -
tahtı önüne geleli ve ateş açtı. Şehir ha 
rab oldu, sultan da kaçtı. Muharebe, 
ancak 3 7 dakika sürmüştü. 

Bir miço 
Yanarak yaralandı 
Fener açıklarında şamandıraya bdh du. 

ran Yekta vapurunun kazancı miçosu Meh -
med gemide karpit llmbasının vidasını çıka
rırken lamba parlamış, Mehmed, yüzünden ve 
sol elinden ehemmiyetli surette yanmıştır. 
Yaralı Mehmed Cerrahpaşa hastanesine kal
dırılmıştır. -·· .. ·--··--. ........... _ .... _ ............... ..-.... 
tihanlarında muvaffak olınası şarttır. 

Okulda hükUınet hesabına tahsil e-

den talebeler yatılı olacak, tahsil, ye -
mek, yatmak ve giyimleri okul tara -
fından temin edilecektir. 

CÖNÜLiSLERi l 
1 

Bir kız neden 
Evde kalır? 
Xadıköyünden M. H. imzaslle mektub 

rönderen bir okuyucum, ailesinin kendi
stnl bir çok mazhariyetlerden mahrum 
bırakan taassubundan şik:A.yetçidir: 

•- Ailem, diyor, ıoku.mak kızlann ah
lAkını bozar. düşüncesile, beni, bir lpti
dai mektebini tamamlamaktan bile mah
rum etti. Ben, bu mahrumiyeti, elime ne 
geçerse okumakla telafiye çabaladım. Şah 
si gayretimle biraz dikiş, ve llerice düşün
celi bir akrabamın tavassutUe de bir par
ça keman öğrendim. Bütün ümidim, saa
deti izdivaçtan beklemekten ibaret kal
dı. Fakat maalesef gene alleınln taassu-
bu beni, hayırlı bir tesadüf doğurablle -
cek toplantılardan uzak bulundurdutu 
içindir kl yaşımın ilerlemesine rağmen, 

hayırlı bir izdivaç fırsatı bulamıyorum. 

Aileme de ağır bir yük kesildiğimi, erkek 
kardeşlerimin nahoş muamelelerinden 
sezdiğim için, bir daktilo, veya bir lisan 
kursuna devam edip, hayatımı kazan • 
mayı düşünüyorum. Allemln taassubu be
ni bu son kurtuluş ümidinden de uzak
laştırıyor. Sorarım size Teyzeciğim: Be -
nim vaziyetimde bir kız için mes'ud ol -
mak imkanı var mıdır? 

* MunsıI bir mantıkla, Bayan M. H. ya 
hak vermemek mümkün değildir. Maale
sef, bütün telakkilerin hayırlı blr terak. 
klye kavuştukları bu zamanda bile, zih
niyetlerini taassubun dar hududu için -
den hfılli kurtaramıyan böyle aileler var
dır. Ve hrua, tahsilin, gayri altlakl oldu-

ğuna inanabilecek kadar tahsilsiz kim -
selere de rastJanıyor. Kızlarına, asri bir 
harem hayatı yaşatmayı, bir namus ve 

fazilet icabı sananlar da, bize esef verebi
lecek bolluktadır. 

Ve Bayan M. H. gibi, bu zihniyetin za • 
rarlarını çeken mağdur kızlarımıza kar
şı, yüreklerimiz merhametle sızlar. 

Fakat Bayan M. H.. kendisine kısmet 

çıkmamasının bütün sebeblerlnl de, aile
sinin taassubunda aramakla, ve bu yüz
den, büyük bir ümidslzliğe düşmekle hay
li yersiz bir bedbinliğe kapılmış bulunu
yor. Ben hattı\ kendisi kadar bile okuma-
mış, hattl kendi.si kadar bile ellnden ma. 
rifet ve iş gelmiyen nice müteassıb aile 
kızları b111rlm ki, gene Bayan M. H. g1-
bl, hiç bir yere çıkmadıkları ve bir ev için-
de bir mahpus ömrü sürerek, biç bir 
t.oplantıya karışmadıkları halde, çok bil
gili, çok marifetli, ve çok dolaşkan hem
cinslerini hasedden çatlatabilecek dere
cede parlak izdlve.çlar yapabilmişlerdir. 

Binaenaleyh, bir genç kızın hayatın -
da, tallb denllen kısmet, biraz da piyan
goyu andıran bir şans işidir. 

Hatta., nice temiz ve iyi aJle kızları var
dır ki, hiç bir yere çıkmadıkları için değil, 
bilakis, bir çok yerlerde görüldükleri için 
fena numara almışlar, ve izdivaç talihle
rini azaltmışlardır diyebilirim. 

Çünkü bazan nazan dikkati fazla cel -
betmek, bir genç kız hakkında, hiç nazarı 
dikkati celbetmemekten daha nahoş ka
naatlar uyandırabilir. Bu itıbarladır ki 
şimdilik, bedbin bulunan okuyucuma, ta~ 
lihlne küsmemesini tavsiye ederim. Ken
disine, bugünlerlnin acılarını unuttura -
cak bir kısmetin çıkmasına, yaşı henüz 
çok müsaiddir. 

Çünkü 18 ini biraz aşmış kızların ev
de kalmış sayılmaları 18 inci asnn malı 
olan lflu etmlf bir teıA.kkidir. 

TEYZE 

Apaş kıyafetine girmiş olan bu adamlar, seyyahlara 
karşı komedi oynıyan aktörlerden başka birşey değildir 

Yazan: Kemal Ragıb Enson 
Gene otokarlara 

bindik. Birkaç dakika 
sonra, bir başka so
kağın köşesinde dur
duk. Burası. şimdiye 
kadar girdiğimiz so-

,...., 

Çünkü: Tipinize uymıyan moda bütün 
güzelliğini kaybeder. Sizin de bütün gü
zelliğinizi g1zler. Mesela bu kış moda -
sını ele alalım. Bir çok modellerde bel-
lerin yükseldiğini görüyoruz. Acaba bu 
tarz herkese uyar mı? Kimler yapmalı, 
kimler yapmamah? 

Sentürün en güzel yeri yakaya ve ete
ğe olan mesafeler, birbirine: nisbet edi -
le:ek bulunur. Umumiyetle gündüz elbi
selerinde bel yerinin yak:lya olan mesa

fesi, eteğe olan uzaklığının üçte biridir. 
Tabii bu umumi bir kaidedir Bir csilu -
eh e uyan öbürüne uymıyabilir. Bunun 
için her hangi bir kaideyi harfi harfine 
tatbik etmenin imkanı )Oktur. Elbiseyi 
giyenin vücuduna göre ufak tefek deği
şiklikler yapmak icab eder. 

Yukarıdan 'oellcr ince vücudlu, kalça
ları zayıf olanlara yaraşır. Beli aşağıdan 
bağlamak şişman bi• (büst) ü uzun, dü -
şük göğsü yüksek gösterir. Bel yerini ka
rarlaştırırken vücudunuzun bu husu.si -
yetlerini gözönünde tutmalısınız. 

kakların hepsinden 
dardı. Otokar bile i
çeriye kadar gireme
di de, kırk elli adım 
uzaklarda durdu. 

Yolun bir kenarın
da tabur gibi dizilmiş 
bir kalabalık. Tıpkı 
otobüse binmek, ti-
yatrolarda bilet al
mak için birbirinin 
arkasına sıralanıp 
bekleşenler gibi... Kı
lık.iarından, kıyafet.
lerinden belli: Bun

lar da bizim gibi o 
geceki mukaddexatı
nı bir tercümanın e

lindeki programa ko
yuvermiş, sokak so
kak dolaşan seyYah
ler ... Bu cqueue., nin 
arkasına biz de bağ-

landık; ayaküstü 
beklemeğe başladık. 

On on beş dakika 

kadar geçti; o zama
na kadar kanadlan 
kapalı duran, aşı bo- Paris baTltı~a eğlenen seyyarı. kadıntar 
yalı bir kapı yavaş yavaş aralandı. Birer Merdivenden inince karşınıza bir apaş 
birer içeriye girmeğe başladık. Duvarlar, kahvesi geliyor. Kapmın üstünde bir lev
resimler le, yazılarla kaplı... Yürekleri bil· Para toplam.ak yr.saktır. 
delip geçen oklar.. iki kalbi birbirine Hf'p 9yL~ ııua lle, brrbirirrdzin arkasın· 
bağııyan itelcpçeler .. kankatürler, kina- eltin ~nyc ısiıdık Baı:n:C Uı\'anlı ~r bod
yelı yazılar, kimisini bizim bir türlü an- n.ını: T-:ıM:ı·'*"· ~ı ı a :aı. ı..ır<len aı.:O"t~ -
lıyamıyacağımız üç beş ke~imelik satır - dan simsiyah o!rnuş rn.t'>-;.hr. K~l" bU 
lar, tarihler ... Tılsım g•bi, hiyeroglif gibi masa daha var; iıstünde de: cEzeli işsiz.
karma karışık çizgıler, bir köşede maça lerin masası!> diye yazılı. Hepsinin üs • 
onlusunun kocaman bir t'eS'lli, bir baş - tünde topraktan bardaklar. İşte siz~ kla
kasında süzgün bakışlı, çapkın gülüşlü sik bir apaş kahvesi. Klasik giyinişler, 
bir kupa kızı. ikisinin ortasında büyük klasik türküler ... Jestler, şakalaşmalar, 
bir c?> işareti, ortasında da yüzü mas - laübalilikler hepsi klasik, hepsi de uy -
keli bir kadın. ötede kocaman bir kas - dt!l'ma, ~ıepsi de ş~şirıne ... Mumyalar, a• 
ket, kasketin altından yüz görünmüyor, sıllarına ne kadar benzerse işte bu da öy
kimin yüzü ise yarısını kasketin önü, ya- le Paris apaşlarının hayatını canlandı .. 
rısmı da geniş bir mendilin uçları ka- ran ?ir levha, bir tablo Tableau Vivant. 
patmış. Yanıbaşında Mr bıçak, ucundan Apa5l.ır, bir kaç türkü söyledi; bir de 
da kan damlıyor. Gelenlerin gözünü es- dans ettiler. İçlerinden bırlsi, bir seyya
rareng~z bir duman bürüsün diye birbi - hın cebinden mendilini almak. sözüm ona 
rinden karışık levhalar. Ortalık karanlık yadıgar gibi fiaklamak istedi? Bir iki ta• 
denecek kadar loş. Sigara dumanından ne de böyle soğukluk sahnesi seyrettikj 
bir iki adım ötesi hemen hemen seçilmi- sonra oradan da çıktık. Moulin Rouge'a 
yor. şarab kokusu, sşağıdan doğru, de _ geldik. Burada da varyete, danslar, ana-
rinden derine bir uğultu. dan doğma çırılçıplak kadmlar. 

Maam~.fih modayı da unutmamak la -
zım. Bazı seneler bel yen göze çarpacak 
şekilde yükselmiş veya inmiş olabilir. 
Buna tamamen karşı gitmek göze hoş gö
rünmez. O ::aman moda ile siluetin icab-

Yan yana iki kişinin geçemiyeceği ka-
dar dar, hem dar, hem dik, basamakları 
taştan bir merdıven ... İnerken başınızı 
çarpmamak için iki büklüm oluyorsu -
nuz; tavanları da o kadar basık. Duvar -

Moulin Rouge'dan sonra Balkabaren: 
Hep öyle, hep birbirine bE>nziyen numa· 
ralar. 

Oturacak yer değil, geçmek için yol bul· 
mak l~ile güç. Hepsi c!e o kadar kalaba • 
hk. Bu kalabalığın arasında tek tük Fran-

larını birbirile uzlaştırmanın çarelerini 
araştırn.alı. Mesela: Modellerde beller 
çok yüksek, vücudunuza da inik sentür 
uyuyor. Şu halde ie1iruzl heı zamandan 
biraz daha yüksekten yaptırmalı, fakat 
başkaları kadar yükseltmemiye de çok 
dıkkat etmelisiniz. BLI kış gibı - yüksek 
veya tabii - muhtelii sen•ür yerinin mo
da olduğu zamanlarda tipin:ze uyandan 
başkamnı yaptırmamaiısınız. 

Bel, elbisede hakikaten pek mühim bir 
rol oynar. Çünkü: Cep, bask, jile, hatta 
yaka gibi bir çok telerrüa t ona tabidir. 

ların sıva~arı ciökülınuş; tuğlalar, taşlar 
görünüyor. 

sıza rastgelebilırsiniz, fakat bir tane Pa· 
risli bulamazsınız. Miişteriierin hepsi ya-

Tutuna tutuna indik: Sağda demir par- banc;.dır. çoğu da sergiyi görmeğe gelen 
maklıklarla çevrılmiş bir pencere. Biz - turistler. Fransızlar da genP öyle ser • 
den önce inenler bu pencerenin önüne giyi gezmek ~çin Parise gelmiş; payitahta 
birikmiş. Ben de sokuldum, bir aralıktan kadar geldikten, o kadar masrafa girdiJr,. 
ben de baktım: İçer:si zindan gibi bir ten sonra, artık bir akşam dc:ı cMonmar
yer. Yerlerde ölü kemikleri, kırık bir tre• i, müzıkholleri öo!aşmadan gitmek 
d.est~.' :~praktan kap ka~a~. Bir kereve - olmaz diye buıaya uğram1ş dışarılıklılar
tın ustünde upuzun bır ınsan iskeleti. dır. 
Duvarlara nep yazılar, resimler oyul - ı Moulin Rougede, Balkabarende de 
~uş ... Bir köşede de 1317 tarihi var; sö- turistlere birer karieh şampanya sunul• 
zum ona altı yüz yıllık bir zından. (Devamı 9 uncu sayfada) 

Bacalı.sızın masharalıhları : Okumak ihtiyacı _______ , ______________________________ .._ __ ..::, __ .:.:, __ 
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SON POSTA 

"Ben bir hmarhane kaçkınıyım!" 

Tımarhane memurları 
nıeğer beni bekliyorlarmış 

SPOR 

Evrakıma göz atar atmaz: "Sen ıu Pana-albda adamın 
gırtlatına sarılan dejil misin?,. diye sordular 

G. Saray Güneşe 6 -O yenildi 
Rl~i• yap11111 F anılı Kifijlı 

C"IWoGal " mtbu Mkb ~· 

Fenerbahçe Vefayı 3 - O, Beşiktaş Topkapıyı 9 - 1, 1. Spor 
Süleymaniyeyi 3 - O, Eyüb de Beykozu 2 - 1 yendi 

Galatasaray ilk defa kendi içinden do
ğan Güneşe mağlub oldu. Şimdiye kadar 
Giıneşe mağlUb olmıyan yegane takım 
Galatasaraydı. Bu hal ancak üç sene de
vam edebildi. En eski ve en yeni bu iki 
ktübun ilk karşılaşmasında Galatasaray 
altı gol atmıştı. Fakat dünkü maçta da 
altı gol yiyerek ağır bir mağlubiyete uğ
radı. 

Dünkü maç herkesin evvelden tahmin 1 
ettiği gibi bir sinir maçı oldu. Hakem de 
aksine o kadar zayıftı ki nr. yapacağını 
bilemiyordu. Galatasaraya iki penaltı 1• 
verdi. Haklı idi. Fakat aynı şekilde Gü
nf'Ş müdafaası bir r.areket yaptı . 2-0 
mağhib vaziyette kalan Galatasaraylılar 
haklan olan bu penaltının verilmemesi 
yüzündE n gerg·n olan smırleri büsbütün 
gerildi. Artık oyun çıjınndan çıktı. Ay
nı hakem Beykoz marında da ambale ol-

B~ tamartı.aneaiftin kadınlar koğu.p I nmşt~. V~rdiği kararİarda daima şaşkın- 1 • • Güneş _k4lai ömlnde 
heyecanlı bir ııazıyn 

- 57 - _ Beraber yolculuk yapıyoruz. Bir- lık gosterıyordu. Gene aynı hakem haf- altı. Nobar topu Cihadın eline bıraktı ve 
. . , . . . . birimizi tanısak ne olur? 

1 
taya Fenerbllhçe - Ga!atasar2y maçını da ma!i da böylece 6-0 Güneşin galibiyeüle 

"Ankara Güneş,, 
klübü açılıyor 

Faaliyetini tatil eden 
Güvençs;'or klübü 

Şimdi içerdekilen tedkik edıyorum. • · d d kt· A · ı ~ b tt· . . . . - Ne hayasız şeymişsin? Neden u - ı :ıre e ece ır. Jan ıgın bu hususta na- ı ı . 
Y~ grı elb~li, genç, sanşın. 1 tanırsın sen? Tersledim. Gene hala söz zarı dıkkatini çekeriz Bu kadar mühim ! Güneş: Cihad - :aru~, Reşa~ - Öm~r, 

lbavı g~lü tıknaz •. bır hasta... •. söylüyorsun. 1 oyunları yan hakemlerine vermiyerek i- Rıza, Yusuf - Salahaddin, Rasih, Melih, 
Bu sıma bana hiç de yabancı degıl, 1 Soğukkanlılıkla cevab veriyorum: şin çığırından çıkm<ı~ına bir an evvel Murad, Rebii. 

tanıyonıın: Hem ~yet Y~~an _tanıJ __ Neye söylem~yecekmişim? nıan! ol~alıdır. .. .. I Galatasaray:- Necmi Salim, Suavi - Fa 
!o~ .. -~t. ediyorum, gozlerı do İfrit oluyor, ayağa kalkıyor. İki c>ile- Guneşlıler dun çok g-.11.el oynadılar. 
uk, us~d~ bır dalgınlık var. rini havaya kaldırıyor, kafama indire- Çoktandır susadıkları bu galibiyete haklı 
Bana donuyor: . . . cek. olarak ulaştılar. Faruk, Rızr., Reşad, Ö-
- Vallahi kardeşım, diyor, ben bır Jandarma yerine oturtuyor. mer, daha doğrusu tütün takım canlı, 

şey yapmadım. • . Acaba nerelerdeyiz? Pencereden ba- gayretli oynıyarak muvaflak oldu. 
Bu s~ de yabancı değil Tanıyorum kıyorum. Pavyonlar uzaktan bize doğ- j Galatas:ıraylılar aksine çok bozuktu-

bu gencı ~y<>~. nereden? . ru koşuyorlar. !ar. Bu artır rnaği(ıbiyeti hak ettiler di-
Eftranm hiç sesı çıkmıyor, fakat bır y·· . . .. ·· d . t•• •· d • vemezsC'k de netice g~ne muhakkak a b . . S "h uregım, opur emıye, upur emege • -

ana,_ ~ır. ~haya bakıyor. eml a başlıyor. Dehşetli bir korku geliyor ba- leyhlerıne olurdu. ! 
çok sınırll; Jandarmaya çatıyor: na. Şimdiye kadar böyle korku hisset-! Maç-ı geçelim: Gnlatas.ılray oyuna çok 

- Bu adama neye kelepçe vurdunuz? . . C"n1ı başladı '~- · ı · T G . . memıştım. Pavyonlar adımlarını •laha .. · mtıÇ serı o u~or. op a-
Jandarma pışkm .. tatlı tatlı cevab ve- h 11 t 1 B "' t"" ·· , tl ·ı b" 1 latasarav kalesi önünde Rebii topu orta . ız ı aş ırıyor ar. u un sur a erı e ı- ~ · -

nyor: ze yaklaşıyorlar. İş'e birincisi bize ye - ladı. Melih elle ıçeri attı. Tabii hakem 
- O mahpus. Kabahati var. t· t· tk· .. d . 1. H . d t· saymadı . . ış ı. ıncısı e yetış ı. epsı e ye ış- · · 
- Çıkar o kelepçeyı, çıkar dıyorum. ıq Galatasaray durgun bir ha1 aldı. ıo un-
Jandarma, kalender, pişkin. Ş mdiye 1 • zer. k t b"l d d cu dakika .. Murad dilı;;ürüldü. Hakem 

"-d 1 ı ka 1 a··ı k .ın o omo ı ur u. 1 . 
&a ar ne erıe rşı aşmamış. u ere c:: f"' d k ' a· tl d pena tı verdı. Murad cekti. Gol 

b 
. ... o or ve vanın a ı gar ıyan a a ı- . . · ·· ceva venyor. / ' • d , Guneşlıler daha lıf.kim. Müdafaaları 

w d d lar. Arka kapı açıldı. Jandarma ışan d.. . 1 - Hanımcıgım, anahtar yanım a e- atladı. uzp,un vuruş ar yapıyor. 27 nci dakika-
ğil Yanımda olsaydı derl}al açardım. Biz içerde oturuyoruz. da Necmi tehlikeli bir akını durdurdu. 

- Haydi söyle şoföre dursun... Güneş daha rahat ovnuyor. Devrenin 
- Şimdi durmaz... Semiha kıyameti koparmıya başladı .. scdarına doğru Gaiafas:ıı·ay bazı tehli-

- Çıkarın. Çıkarın bizi.. k ı k ı F k - Olmaz, cimdi duracak ben inece- e i a ın ar yapıyor. a at Reşad ve Fa-
,. Eftra da bağırıyor: k d k ·ı ğim. ru tarafın an esı.rı:or. Son dakikada 

Ayağa kalkıyor. Şoförün arkasında- - Haydi, kapileri açin. Nrbar topa e~le v:.ırdu. fenaltı. Gene 
ki camı vuruyor Gri elbiseli soruyor: 1 Murad çekti, ~ol.. ve devre bitti. 

· - Ne oluyor? · · · , - Hey şoför, şoför dur ineceğim. · .. 
1 

• !kıncı devr<'de Ga.alasaray çok fena 
Şoför durur mu? Otomobil yoiuna . ~a?ı. açıldı. ~andarrna ~yaz ız_om.ek- bır oyun ç.karıy?r. 6 ncı dakikada Rebii 

• tmelde , lı bırısıle geldı. Kelepçelı mahkumu a- topu ortaya gönderdı. Rasih bir kafa vur-
evam e · lıb g··t·· d··1 ı o T · d" • Semih bili. o ur u er. u. opu yere ·ndır ı. Salnhaddin yavaş 
J d a . cama wruyor. Otomobilin etrafında bir çok bevaz I ~1!r vuruşla üçüncü golü ö"" attı. 
~~rmadi tur Nasıl olsa dura- gömlekli erkek ve kadınlar dolaşıyor - 1 tialatasaraylılıır ~uursuz oynuyorlar. 
k A ~ Y.,or, 0 • lar. İhtiyar bir kadın geldi. Sesle:-ıdi: Dr•[:ru dürüst topa \'Uramıyorlar. Halbu-

ca ·. ce en ne· il bozuk bir kal- - Haydi bayanlar. k Giineşliler kabil oldugu kadar rahat 
Bır sarsıntı, otornob · Se ih .. ·· ·· k İhti 1 oYnuvorlar 

dırıına çarpıyor. Semihanın başı da o- m a yuzunu apıyor. yar ~a - . 14 . .. d. k"k d ld . . dm: uncu a ı a a so an gPlen bir pası 
toinobılın tavanına : 1' I d M 1 'h . d. O d b" ·· - A dedi. Semiha sen gen& mi gel- ' ura e 1 e geçır ı. a ır şutle dör-

- Ay başım! ' .ı ·· · l"" n· din? Yüzünü neye kapıyorsun? l:uncu go u attı. ıraz sonr~ Eşfak'ın bir 
Jandarmanın yakasına yapışarak Ut tPknıe savurması ciolavısıle hakem onu 

yumruklamıya başlıyor. Jandarma Se- - anıyorum.. . .. .. oyundan çıkardı. Hem;n arkasından Mu-
mihayı bileklerinden yakalıyarak o~ur- - Utanacak ne var, hayd~ yuru. nıd da a~ır varalandı. Sed e · 

tu 
Onlar da çıkıyorlar. Bugun pek yor- g · . . . Y ıle sahadan 

yor. c:ıkar:ldı Hakem Saıımı oyun haric" ıı· 
Semiha ...,..,,. hiddetli· gun olan Eftra giderken bana bakmıyor . G 1 t · d k .. . . 

1 
e ı. ~ · b"l a a asaray o uz, guneş on kişı. 

. ı e .. 
- Ben si.7.e gösteririm. Size gösten - ş· d" t b"ld . lb" 1 .. 1 1 Reşadın Danyale vurdugı...ı tekme yü-. ki un ı o omo ı e grı e ıse ı ı e va • .. • nm ben. Jandarma eğer ben de seni i 

0 11 
. d d' • zunden takım ttaptanı RPbii kendisine 

nızız. sua erme evam e ıyor: ' 
sene hapsettirmezsem, bana Semiha ele- N 

1 
? B . ? c'"rhal sahayı tPrketmPsi lazım geldiği-

Jnesinler .. sen biliyor musun kimim? - e ~ uyor · u~ası neresı · ni ı-öyledL Şimdi her ~ki tuaf da dokuz 
Babama haber gönderir, seni ~Lir - Sıra bıze de geldı. Sarışın. kabak :~işi. Sert oynıyan Suavi de h k 

.. Sö 1 d kafalı birisi kapının önüne geldi: "a komisen· tarafından el a emkve lsad -gun ettiririm. ··y e otomobil ursun. H d' 
1
. k d I ışarı çı arı ı. 

Durur mu hiç? - ay ı ge ın ar am an. Galatasaray sekiz kişi,.. Rasih b" f' "k"k 
lıerliyoruz, Topkapıyı geçmi!:: şimdi İndik. Karşımızdaki kapıdan girdik. ı r<•kti. 29 uncu dakikada beşin . ır ı·~rı ttı 

~· D" b" k "d So k ld d b" cı ıo u a ı. kırlardayız. Nerede ise Bakırköy gö - uz. ~r orı ?r: l 0 ~ .ardır oda- İki ciakika sonra Rebi• altıncı golü attı. 
zükecek. yka gıdrıyobr.uz. Ikı tarafta aJU . ol~p~~r, 32 ncı dakikada Güneş aleyhine bir pen-

Fanık bir Galatcucıray hücumumı 
keserken 

zıl, Nobar, Eıfak - Necdet, Süleyman, 
Bi.ılend, Haşim, Danyal 

Hakem: Feridun Kılıç (Eyüb). 
C. Şahingir4y 

lstanbulspor. 3 - Sül~e: o 

bu teşekküle i!tihak edecek 
ı ıt,rııuan 'Husu&> - Uzun aenelerdenbert 
1 eUOY~ttÇ.$J>Ur. !:ıılli ile Ankara liginde yer al
.,,, olan spor klübü bugün kapanmış bulu. 
nuyor. Çünkü maddi sıkıntılar içinde kıvra
nan ve birkaç oyuncusundan başka h iç bir 
nizam! oyuncusu bulunmıyan bu klüb Ank:ı.
ra apor lı:liiblerl adedlnl azaltmak gayesini 
lilden mıntalı:a başkanlığı tarafından, Turk 

' Spor Kurumunun emrlle kapatılmıştır. 
Bu tıüb bundan böyle Bolu saylavı Ce\'ad 

Abbasın burada açmalı: üzere oldutu cAnJı:a
ra Gftnet• apor lı:liibO 1.sm1 altında -tabli tak 
\1yell bir telı:llde ve birkaç zaman sonra- fa
aliyetine devam edecektir. Bu vaziyet üzerl
nr: Güvençspor lı:lübü ligden çekilmiştir. 

Diler taraftan Altınordu spor lı:lübü , hu -
.u&1 bir te141lı:lı:iil olan AnJı:araspor ltlubü ne 
blrlefD1fttlr. Buna da aebeb Altınordu ltlubü
nün maddl cihetten sıkıntıda bulunmasıdır. 
Bu birlepıe mmtaka başkanının dellletlle 
oln1111tur. Renk Altmordunun ealı:1 rengi o -
lan kırmızı siyahtır. Altmordu bundan böyle 
maçlara cAntara spor• ismi ile iştirak ede· 
celı:tir. Maddl vaziyeti bozuk olan bir iki klü· 
btın daha• bu teldlde bir blrleıme yapacalı:lan 
aöylenmelı:tedtr. 

8ellm Tescan 

Gol kralı 
Kim olacak? 

Taksim stadyomunda dtın blrlncl maç o -
larak İstanbulspor - stııeymaniye b.rp1af -
tJlar. İstanbulsporlular dün Stıleymantyeye 
lı:arıı oldukça düzgün oynadı. 14 tınctı daki
kada Enver blrinci ıolü attı. Ve derhal sa - a. ._. Uc" ..on kime maçlannda • 
katlanarak oyundan çıktı. Süleymanlyeliler fada pi alaealı: OJ1IDClllan Mrer kapa n .. 
beraberlik ıolünü atmak için utraşıyorlar. recetlmlsl TideUnlplk. 

Fakat iatanbulspor on kişi olmasına ral- Enelki balta Melllule balanan pi reko • 
men daha bltım. 30 uncu dakikada al a - ru,_dün tekrar ........ Şerefe pçmqtlr. 
çık topu aiirdü. Kapalı olan sat lı:öfeye bir 'leni rol listesini qatıJa n.,.redlyorus: 
şut çekti. Top direıe çarparak içeri lirdi. Şeref <ae.Udq> u, Mellla (Giilleş) ıı, 

İlı:lnci devreye Siileymanlye canlı, atılgan Murad <Güneş> t, Bilend ·(Fenerbaıbçe) 1, 
bir telı:llde bqladı. Fakat pi atamJJor. Kar- Fikret (Fenerbabçe) 1. Neeiet (Galatasa • 
fılıklı akınlar oluyor. istanbulaı>or' bir alwı· ray> '· Sileyman (Qalatuaray) 1. Şikrtl 
da llı:en f3 üncü dakllcada Basan 20 metre. <Vefa) 1• Ni7ui ~> 5, Naei <Fe -
den bir fiitle iiçüncil goHl attı. aerbabte> 1. S..- (Qalatuany) S. 

Bir müddet sonra maç 3 - O İstanbulapo-
nın ıalibiyetlle blttL 

Fenerbahçe: 3 - Vefa: O 
l:ı.r Fenerbahçe lı:alealne sallı aollu iniyor -
lardı. Kazandılı:lan kornerden bir neUce el· 

Fenerbahçe ile - Vefa Kadılı:öfiinde tar - de edemec:UJer. Dene sonlarına yaltlaprken 
şılattılar. Topa Fenerliler bafladılar. Hemen 18 çlzgisl içinde AJt,en'lıı ellne çarpan top 
hlklmlyetl elde ettiler. Vefa lı:aleslDl llkıf - Vefalılara blr penaltı lı:alandırdı. Fakat Muh 
tırdılar. teşem dı.pn atarak fıraatı kaçırdı. 

20 inci dakikada Fllı:reUn ıütiintı kaleci İkinci devre bqladı. Oyun açılt bir l!ekll-
iyi bloke edemedi. Niyazi yalı:aladı. Kaleye de devam ediyordu. Her 1k1 tarafın hatıan 
girerken Orhan yetişti. Gol. ve forlan, gol yapmalı: lc;in ileri atıımıılardl. 

Aradan blr iti dakika geçtllı:ten sonra Fenerliler daha tanslı çıkarak Orhan vasıta· 
Filtretin etape paslle Bülendln sola kaçara.il: sile blr gol daha yaptılar. 
attığı şüt, Fenere ikinci golünü temin ettl. Ve oyun 3 - O Fenerbahçenin ıallblyetlle 

Aradaki farkı kapatmalı: isteyen Vefalı - bitti. 
Fenerbahçe: Höaameddln, Sedad, Lebib .. 

maçlarında 
Eli kelepçeliye dönüyorum: ar~ı. a .. ı:, pencere, pencerenın onun- r 
- Kardeşim, diyorum, geçmiş >lsun. de ıkı kuçuk masa .. 

Sizin suç ne? Biri genç, alabros saçlı nefti elbiseli, 
Cevab vermiyO!". diğeri ihtiyar seyrek saka~lı iki adam 

Lig klüplerin 
Esad, Ayten, Ref&CI - Naci, Niyazi, Blllend, 
Flltret, Orhan. vaziveti Vefa: Muvahhid, Süleyman, Saim - Ab • 

P. duş, Lfttfl, Mustafa - Muptetem. Huseyln, 
18 Lltıf, Şükrü, Saim. - Tımarhaneye mi gidiyorsunuz? kırmızı bir kağıdın üzerine yazılar ya-

Gene cevab yok. Acaba duymadı mı? zıyorlar: 
Daha hızlı soruyorum: Kabak kafalı gardiyan: 
- Adınız ne sizin? - İşte, diyor,. yeni hastalar .. 
Pür haşim cevab veriyor. Alabros saçlı soruyor: 
- Sana ne? - Hani evrakları? 
- Hiç öğrenmek istiyorum da.. Bizi tıbbı adliden alan gardiyan: 
- Ben seninkini öğrenmek istedim - İşte, diye, evraklan uzatıyor. 

illi? Alabros saçlı tekrar soruyor: 
- Yok... - Gümüşsuyu hastanesinden gelen 
- O halde sen benimkini neye öğ - hangisi.. 

lerunek istiyorsun? (Arkan ıxar) 

Fenerbahçe 
B. J. K. 
Günef 
Galata.aray 
Vela 
lstanbulspor 
Beykoz 
Eyüb 
Siileymaniy• 
Toplıapı 

o. 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 

G. 
5 
4 
.s 
4 
4 
2 
1 
1 
ı 
o 

M. B. 
1 1 
o 3 
1 1 
1 2 
2 1 
3 2 
3 3 
3 1 
s 1 
6 1 

A. 
33 
34 
27 
23 
18 
13 

7 
8 
7 
s 

Y. 
8 

10 
8 

13 
14 
11 
13 
39 
24 
33 

18 
Hatem: Nihad (Galatasaray) 

Eyüb:2 - Beykoz: 1 
18 Şeref stadında Ukönce Eyüble Beyk k:u 
17 şılaştılar. Beykozlular birbir arkasına iyi de .. 
16 receler aldıklarından bu maçı muhakkak ka
ll zanacaklannı ümid ediyorlardı. Eyübluler de 

bundan 1.stifade ederek düzgün bir oyun çı-
12 kardılar. Birinci devrede Said ve Neş'et biı·er 
10 gol atarak 1 - 1 bittl. 
10 İkinci devrede Eyiiblüler daha düzgün oy-

8 
nuyorlardı. Ve Şülı:rü ilı:lnci golü de attığın -

J 
dan maç Beykozun mallfıbiyetlle bitti. 

.,..,--------~------------------' (Devamı 9 tın.cu aayfada) 



8 Sayfa S-ON POSTA 

I 
İngilizceden çeviren: 

K. Neyyir 

• 

Geçen 

- - ~ - - - - -- ~ ~ 

Birincikinun 20 

bilmecemizde kazananlar 
de Emine, Kumkapı orta metteb 688 M. AJI 
T~. 

KİTAB 

- Henri! ı kardtm. Bun Ü içen hastanın kaç tane ve 
Ekmeğine marmelıid sürmiye çalışan ne kadar tehlikeli rahatsızhkları olursa 

kocası cevab verdi: C'Ne var cicim!• olsun yarım saatte geçiriverecek. Görü -
- Süt ü bu sabah da ü i bırakmış? yorsun ya ne ınühiın bir keşif. En cahil 

ç ç şKşe _ d insanlar bile böyle bir ilAca Jakayd ka-

• madığını r-öylüyordun değil mi?, 
-- Evet ama demın ... Şıındi değil Be

nim şimdi başım dönüyor. 

Bunları söylerken Henrinin boğazı tı

kanacak gibi oluverdi Zavallı heyecan
la sordu: 

6 Birincikinun tarihli bilmecemizde 
kazananları aşağıya yazıyoruz. İstan -
bulda bulunan kazananların pazarteai, 
perşembe günleri öğleden sonra hedi -
yelerini bizzat iclarehanemizden alma
ları lazımdır. Taşra okuyucularımızın 

hediyeleri posta ile adreslerine gönde -
rilir. 

Renkli 

ZOnguldak orta mekteb resim mualllJ!ll 
Kemal kızı NeclA. İzmir Karantina Murad
dağ sokak 5 de Behiç Acaral, Kayseri lise l/J. 
dan 367 M. Güner, Bolu CUmhuriyet ilk meı
tebl 4/A dan Feyzi, Samsun l1ses1 1017 Nef
zad Çınar, Ankara Yenişehir Mimar Keıntıl 
ilk mektebi 5/B den 231 Şükrü, Ka.sımp&f& 
orta mekteb 172 Orhan Sungur, Malatya U
sesi 5 den 85-4 Cahid uıucenk, Zile orta mek
teb 3 den 163 Hasan, Çorum cezae'finde Arif 
Demirel. 

- Bu adama da ne oldu? aç gun en- lamıyacaklar. 
beri böyle yapıyor? . . • 

Botaz1çt UseQ. talebesinden lpg Şehime 
Kemal. 

- Demek sen şımdi bu i:acı buldun? - iıacından o kadar emin misin? Zarif bir resim çerçevesi -- On beş gündenberi. 
• • de - Zannederim. D:ıha doğrusu bu sabah 

- Geçen hafta bu fazla pşenm pa - seni sapasağlam gorunce &radığımı bul-
- Bu sabah emin oldum. Çünkü: Eğer 

kat'i tesiri olmasa idi aldığın mikroblar
dan şimdi sen ya ölmüş buiunacaktm, ya
hud da ... Pek fena oir halde ... 

KART 
İstanbul 2 ncl okul sınıf 5 / A dan SüheylA. İzmit Ulugazı ilk mekteb 3/C den 854 İs -

ALBÜM mall Hakkı, Ankara Yenl§ehir Duatepe U -
rasını v.erdin tabii? duğuma inandım. 

-- Ne münasebet! Sütçü bunu hesabına 
katmamı~. Ben neye hatırlatayım? 

(Son Posta hatıralı) runc; sokak S de Tekinalp. Fevzlpa.p. ş. && 

Henri cevab vermedi. - Erkekler, kon
trol edilmiyen hesablan unutan kanla -
nna zaten bir şey demezler - kahvaltısını 

bitirdi. Kalkıp karısını öptü VE evden çık
tı. 

* Tam kapıdan çıkarken komşusu ve ar-
kadaşı Roy da gelip ona yetişti. O da Hen
ri gibi her sabah 8,50 trenile giderdi. Her 
gün gibi bir vakit konuşmadan yürüdü
ler. Sonra, aklından fazla süt şişesini çı
karmıyan Henri sordu: - Bugünlerde süt
çü size her zamanki kadar süt bırakıyor 
mu? 

-· Sütçü mü? Evet, zannederim her 
zamanki kadar ... 

- Halbuki bize on beş, yirmi gündür 
her gün fazla süt oırakıyor. Evvelce iki 
şişe alırdık. Şimdi i.ıç ... Karını sebebini 
sormuş. cSiitçü cYanıiıyorsunuz, benim 
üç şışt=> oıraktıgım yok. demiş. Hesab 
pusulasına da bir şey yazmamış. Tuhaf 
değil mi? 

- Çok tuhaf. 
Bir .ki dakika daha sessi?. sessiz yürü

düler. Sonra Roy, dnmcfan düşer gibi 
sordu: 

- NasılSln, iyisin ya Henri? 
Bu :-ual Henrinin tuhafına gitti. Güle

rek \0 <' düşünmeden - teşekkür ederim, 
pek iviyim, diye cevab verdi. 

- P_k iyi clduğundan anin misin? 

- Brn m;? Şey... Doğrusunu istersen 
pek de iyi değil. İki üç giındür biraz ba
şım ağrıyor, biraz da boğazım yanıyor a
ma öyle !tulak r.ısılacak b:r şey değil. 

Roy bir dakıka bir şcylu hesab ediyor
mll§ gibi durdu, sonra: 

- O halde, dedi, şimdi artık sana ha -
ber vermemde beis yok demek. Önce af-

fını dıliyeyim de ... Sonra anlatay~m. On 
beş, yirmi gündür ben seni bir tecrübe 
tahtası gibi kullanıyorum. 

- Tecrübe tahtası mı? ... 
- Evet, hem de çok mühim bir tecrü-

be için. Biliyorsun, ben biraz fen ada.mı 
sayılırım. Son zamanlarda doktorluğu 

altüst edecek bir şey buldum: Her derde 

deva olacak bir ıllıç ... 

- Her derde deva mı? 

- Evet bilinen bir kaç ilacı bir araya 
getirdim. Ortaya bütün mikroblu hasta
lıkları ıyileştiren yepyeni bir madde çı-

Ve_. dönüp Henrinın yüzüne öyle ma
nalı baktı ki zavallı Henrin:n halecandan 
boğazı kurur gıbi oldu. 

- Ben zaten keşfimden emindim ama 
onu yalnız kendimde denemiştim. İyice 
emin olmak için başka birinin üstünde 
de denemiye mecburdum Akiıma hemen 
sen geldin tabii. 

- Anladım, anladım ... 

- İşte bunun için tanıdık hastanelere 
uğradım. Bütün kötü hastalıkların mik -
roplanndan aldım: Çiçek, kuduz, tifüs, 

difteri, sıtma, sarı hümma .... ve daha bir 
çokları ... Sütçünün bıraktığı cüçüncü şi
şe• nin ne olduğunu aJ.ladın ya şimdi? 

Zavallı Henri ağzını bir karış açtı, son
ra hiç bir ses cıkaramadan kapatıverdi. 

Henri bunun üzerine uzun uzun düşün
dü. 

- Peki madem ki bu işi yapacaktın. Ne 
diye bi1Jm !ki ş!şe sütten birini alıp ye
rine kendinin ilaçlı, mikroblu sütünü 
koymadın. O zaman aklımızdan hiç bir 
şüphe geçmezdi. Hem sen rahat olurdun, 
hem ne ben ... 

Roy bu söze gülmekten katıldı: 
- Sahi Henri ne tuhaf şey! Üçüncü şi

şeyi sizi ~üphelendirmeden gönderme -
nin bir yolunu buluncıya kadar akla 
karayı seçtim de bir türlü söylediğim 
aklıma gelmedi. 

O gülerken, Henri uzun uzun yüzüne 
bakı) or, ~Roy. un gözlerjnde manyaklara 
mahsus garıb bir pırıltı görür gibi olu -

yo!'du. Bunu diişümince 7.avallı Henrinin 
i~inc bir baygınlık ~eldi, yere düştü. Bay
gınlık geçiriyordu. Hnyır hayır ölüyordu. 

Rov avazı çıktığı kadar bağırdı: 

- Henri, Henri sana şaka söyledim .. 
Kendine gel Henri, ne oluyorsun .. Şaka 
söyledim. şaka! 

YARINKİ NÜSHAMIZDA: 

Bir hattra defterinden 

-- Belki bilirsın: Süt ın~k!'opların üre
mcsı için en mü.;aid bir muhittir. İçtiğin 
ilk cüçüncü şişe, de tifüs mikropları var
d.ı. İkinci günku fazla şişeye benim eksi -

rimden katmıştım. Uçüncu günkü şişeye 
yığınla kuduz r.1ikrobu konulmuştu. Dör
düncü gün süt gene benim ilfıcdan ka -

tılmıştı. Böylece on beş yirmi gün. gün 
aşın hır kere bir hastalığın mikroblannı 
içtin. Ark:ı~rndan da cher derde deva• ı 
ilacımdan almış oldun. Dün sabahki cü-

çüncü şışe• ye çicek mikrobu koymuştum., Çeviren: Faik Bercmen 
Son içtiğin de ilaçlı idi. Demin hasta ol- '-----------------

Kayseri iskl\n müdllı1i Nasuhi Kılıç kw t §eft ' Adll km Şükran Tumay, Ankara Ata -
Kılıç, Y~Uköy ilk mekteb 42 Sabahat, D1 - t(irk llk okulu 5/B den 486 Gürkan. Batır -
yarbalor kuyumcular çarşısı kuyumcu İlyaa, köy bez ve pamuklu mensucat tabrlkaaı NO· 
Vezneciler Bo'Ldcığan kemerl Kirazlımescld 663 8. Vuzan, Ankara İtfaiye meydanında 
sokak 7 de Nurlye, Ankara ten ve san'at atıf Pamukçu apar. 3 de MüyeMer Tezalan, An
poligonunda Osman Altın, Sultanahmed Na- kara Hacettepe Yoldaç sokak 40 da ~bel'· 
kllbcnd caddesi G2 de Nusret, Diyarbakır böl- Manisa İnhisarlar M. Adil kızı Melek, Tar
ge san'at mektebi 2 den 63 Mehmed Ceylll.n, sus Küçük:mlnare karşısında sebzeci saıuı 
Pertevnlyal lisesi 127 S. Ulsay. o~ıu, Ankara Yeşllağa Oktay sokak 18 da 

MUHTffiA DEFl'ERt Kenan İzgi, Bandırma Halkevtnde Mukad -
Kır~hlr orta mekteb 2/A dan 24'7 Lütfu!- der Umut, Ankara Genel Kurmay matbaaal 

lah Akman, Ko~ya ağırceza reisi kızı Hay - mücellid Said ellle Nurl, Düzce CedldJye ına
rlye, Ankarada. Içcebecl Evren sokak No. 20 hailesi NAzım oğlu A. Aziz Beşer, PolaUı ilk 
de Sünbül, K1l1S orta mekteb 3 den 376 Edib okul 595 İsmet Ertan, Tokat vtıAyet da1rn1 ec
Yazgan, Kadıköy erkek orta mekteb Sacid cümeni başkAtıbi Ali Rıza kızı Mübeccel, B
Üsküdar kız eruıtltüsü 53 den Feyziyezda~ dirne Mlmarstnan caddesi lokantacı Brutııı. 
Engin Akın, Gelenvebl orta mekteb l/B den Ankara blrlne1 orta mekteb 495 uıvı ArseO. 
124 Sakıb Kıvılcım, Suitanahmed Cağaloğlu Ankara birinci orta mekteb 517 Enver Birgili• 
erkek ortn mekteb l / B den 108 Hikmet. Ankara İnkıllb llk okulu 353 Perihan, Tar -

MÜREKKEBLİ KALEM sus Türkocağı mektebi 5 den 176 Oüldan• 
(Son Posta markalı) Dönmez, İzmit orta mekteb 414-Medlha Te-

Cağaloğlu orta mektebi 1 den Sallh Ha - tık, Bandırma orta rnekteb 3 den 62 Necati 
şlm, Pangallı Cedldlye No. 54 de Nimet üs- Akbay, Bandırma Bahriye oteli müsteciri 
tur, Ankara bölge san'at mektebi l/H dan Ahmed Deniz, Bandırma iklnci mekteb Ay-
288 Ferdi Turna, Lüleburgaz blnbir çeşid tu- han üstünol, İzmir Karımtlne tramvay cad
haflye kırtasiyecisi Hüseyin oğlu Sabri, Tur- desi sevim Bozkurd, Kayseri lisesi l/C den 
hal llk mekteb öğretmeni Sabiha kardeşi Ma- 856 Müzeyyen Gökhan, Kayseri lisesi 3/C den 
elde 1429 Ahmed, Bursa Tanın okulu 354 Ntl.zJDl 

ALOMİNYOM BARDAK Yenllş, Manls:ı orta mekteb 2fU dan 558 Na· 
(Son Posta marknh) tık Sungur. Bursa birinci orta mekteb 208 

İstanbul erkek lisesi 2/A dan 803 Nihad, Hayreddin, Bursa Nalbandoğlu ilk mekteb 
Vezneciler Vidinll Tevfik paşa caddesi 34 de Nahide, İzmit 31 inci yaya alayında tüfekçi 
Ayten Öztoprak, İstanbul erkek llsesl 985 erbaş Vasfi, Babaeski 2 ncı mekteb 30 Mell
'l'evfik Aybars, İstanbul erkek lisesi 4/L dan med Balur Eski, Adapazar Fntınııhanun okU-
724 All Türkay, Beyoğlu 11 inci mekteb 5/B ıu 129 ismet Uzer, Ankara Bomontıüstt1 
dt•n 539 Mehmed. Maltepe Ofiaz sokak 3 de Türk!n, Anka~ 

DIŞ MACUNU itfaiye meydanı Kurtuluş apar. 8 de Fer -
Diyarbakır asliye ceza hAkiml Sadık kızı han, Ankara ikinci orta mekteb 571 Neba -

Sabahat Şimşek, Kayseri Mimar Sinan okıi- hat, İzmir posta kutusu 301 Hüseyin tın.sal, 

'

_._..,,,__________ 1 lu 5 den 397 M. Güner, İstanbul Zembllll han Lüleburgaz bakkal Nihad oğ'lu Şaban, Çaf 

~--l_n_h_ı_·s_a_r_Ia_r __ u. ____ lı_._d_u_··_r_l_lı_·_~_u_··_n_d_e_n_: __ =~~m~~~~~~11s~ıro~:~=T=·=T=·=ş=~=i=Ş=.G=~=Q=.=======~ 
- DİŞ .FIRÇASI 
Pa~bahçe fabrikasında mevcud tahminen 15-20 bin adet alaturka keremit (Son Posta ma~knh) 1 N .. b l • 1 

23/XJI/937 tarihine raslıyan Perşembe günü saat 10 da pazarlıkla satılaca:ttır. Diyarbakır Köprülü sokak No. 4 de Be - 0 e Cl 
isteklilerin malı hergün mahallinde göreb!J.~ceklerıni pazarlık için de tayin olu- hiye, Malatya lisesi 3/ A dan 325 Cemali, İs- Eczaneler 
nan gün ve saatte % 15 teminat paralariyl'? birlikte Kabataşta Levazım ve Mü- tnnbul erkek llsesl 97 Hicri, İstanbul ikinci 

okul 72 Nihal Tunçyıldız. 
\ bay:ıat Şubesi Müdürlüğündeki satış Komisyonuna gelmeleri ilan olunur. c8243> CEP AYNASI 

Ba cece nöbetci oıa.a eczaneler pa1ar -
dır: 
istanbul clhetlndekiler: 

Baş, diş, nezle, grip, romatizma, nevralji, kırıkhk ve tuıun 
ağrılarınızı derhal keser. icabında günde Uç kaşa almabilir. 

Taklitlerinden sakınınız ve her yerde ısrarla GRiPlN isteyiniz. 

(Son Posta hatıralı) 
' Beylerbeyi Küplüce yolu No. 76 da Zehra, 
41• üncü mekteb Muzaffer, İstanbul kız Jlsesl 
850 Zafer Tarha, Vefa Kovacılar caddesi No. 
69 da M. Ali, Kadlrga 3 üncii mekteb Kemal 
Dıkolcay. 

Altsımı.yda: (Ziya Nuri), Alemdar®: 
<Eşref Neş~tl, Eyiibde: (Haydar), Sa -
matyada: (Ero!llosl. Emlnönünde: (B&

şlr Kemal). Eyübde: (Arif Beşir). Fener
de: <Emllyndl), Şehremininde: (Nazını), 
Şehzadeb:ışında: Cİ. Hııllll, Karagüm -

KOKULU SABUN rükte: <Kemal>. Küçükpazarda: <Hulfl-
<Son Posta markalı) sl), Bakırköyde: <Hllfıl) . 

Oazlantcb lisesi 4/B den 860 pansiyoner Beyoğlu cibetindekller: 
Ht\lls Erdoğan, Konya avukat Lfıtfl Onat oğ- Tünelbaşındıı: (Matkovlç), Yük:sekkal -
ıu Muzaffer Onat, Sivas polis işyarı Edlp Kı- dırımd.a: (Vlngopwo), onıatada: (Mer -
rıcı o~lu Nıızıt Kırıcı, Beyoğlu Firuzağa İz - kez), Taksimde: (Kemal-Rebull, Şlşll -
mirpalas apartımanı 7 de Meliha Deyer, Ni- de: (Pertev), Beşlktıışt&: (Nail Halld). 
şantaşı Rumeli caddesi No. ~ de Attıırt Can. Boğaziçi. Kadıköy ve Adalardakiler: 
YUVARLAK DÜNYA KALEMTRAŞ üsküdıırdn: (İmrahor), Sarıyerde: <Nu-

(Son Posta markalı) rtı, Kadıköyünde: <Sıhhat, Rifat), BÜ -
Kumkapı orta mckteb Seyfeddin Dik 01- yükadada: (Şinasi Rıza), Heybelide: (Ta-

cay, Ltllcll Meslhpaşıı mahallesi Azlmkl'ır so- naş). 
kak 25 de Muzaffer, Beyazıd Camcı Al1 No. ıs •ı....;:;::..;.:~-------------

"Son Posta ,, nın edebi romanı: 10 - Niçin oynamıyorsunuz çocuklar? - Bir şey var, diyordum. Fakat ne canla titreyerek pembe tül esvabı giy-
- Hiç...... olduğunu nasıl bilirdim? diın. 
Bu cHiçı> de cHer şey~ vardı ve içim O, cebinden çıkardığı mendille, bir - Ah ne güzel, ne güzel. .. Şükür an-

ç Kız bir anda isyanla kabardı. çoculanuşum gibi, yüzümün terini si - neciğim benim, bunu nereden ve nasıl 
- Haydi arkadaşlarınızı çağırın, hep liyor, saçlarımın alnıma yapışan bük- buldunuz? 

bir araya toplanın; size bir oyun ;_iğre- lümlerini arkaya itiyordu. Ayaklarun durmadan yerde tcpıni-
e a o 

Muazzez Tahsin Berkand teceğim. - Yaramaz seni; böyle koşub terli- yor, zıplayordu. 
Beş on dakika sonra, mektebin ten- yecck ne vardı? Hala çocukluktan kur- - Senin için yaptırdım kızım. Fakat 

Başımı kaldırdun, etrafıma baktım. meşgul göründü ve bir dakika sonra ı d bo ·· 1 ıka k ? Ne-ha bahçesi, biraz evvel kendi içli derd- tu amıyorsun.. . .. . . . ur, ynumu oy e s ca ne var. 
Bütün gözler şefkat ve sevgiyle bana, müdire başka bir bahse geçti. B b ı ks f · k ·ıd· lerine yanarak boyunları bükülmüş - ana ır şey mı soy ıyece ıruz esım esı ı ... 
mektebin demirbaş eşyası gibi sen~ler- Yemekten sonra bahçede yalnız başı- duran zavallı ~cukların şen kahkaha- müdire hanını? Ben onun şikayefilerine ehemmiyet 
denberi yerinden kıpırdamıyan bana ma dolaşıyordum. Gözlerim dalgın dal- larile dolmuştu.... Bayram arifesinde _ Müdire hanım mı? Anne desene vermeden kollarımla başını dolarnı.Şı 
dikilmişti ve bilmiyorwn niçin bu, bir- gın yerin kumlarına, kestane ağaçları- bizim de gülmek ve eğlenmek hakkımız bakayım. yüzünü, gözlerini öpüyordum. İlk se -
denbire beni sıktı ve boğdu. Başka za- nın kumlara düşen gölgelerine, çamla- değil miydi? Elile saçımı kaldırmış, kulağımı çe- vinç telaşım bittikten sonraw sor~um:, 
man olsa bir maskara cevabla atlataca- rın ayaklarımın altından kayan iğn.::le- K aktan tl maktan bitkin bir kecek gibi tutmuştu. - Bu esvabı ben ne yapacagım şundi· 
ğım bu sualler, önümde ciddi ve karı- rine görmiyen gözlerle bakıyordu. En hald~~kan ~~a:k:n merdivende bir Herhangi bilmediğim _bir sebebten Gülümsedi; manalı manalı yüzüıne 
şık bir cebir meselesi gibi canlanıver- güneşli günlerde bile loş gölgesini esir- "lg k lumd tutt dolayı bana darılmayacagını anlayınca baktı. 
rnişti. Gözlerimi tabağıma indirdim ve gemiyen bir çınarın altında birdenbire go e 0 a~ u.l ., şımardım. - Bayramın ikinci gecesi Sabahatla-
kendimde hiç bekl0""edı'gım·· ·ç1· bır' s d d d .. ·· d.. - Nereye boyle Sema. ·•· k k d. d tı· d ·u · · .. ....... ı ı es- ur um ve uşun um: y 

1 
k ık rak k ik k ik - Annecıg1m, ço mera e ıyorum; ra ave ı eg mısın! 

le mırıldandım: _ Arkadaşlarım şimdi neredeler? obrgunrd~ tan t ana esı es bana ne söyliyeccksiniz? - Evet.. fakat oraya ben mavi ipe1' 

N 
• b ceva ve ım: d • ·ı ka ta . 1 .d kt' - e yapacagımı ilrniyorum ama Hepsinin evinde bayram hazırlıkları, . O, cevab verme en parrnagı e r - en rım c gı ece ım. 

her halde bir cin evvel hayata atılmam bayram neş'esi var; ben bu zevklerin - yu~rı 5~yor~~n:1 e!~dım, çok yolasım işaret etti. O tarafa baktım ve - Hayır Selma, ben o gece Sa.baha-
lfızım; bu muhakkak ... Bu seneden son- ne olduğunu hiç bilmedim ve halfı da terle.?o:11 ustumu degıştıreceg1?1" .. .. o saniyede kalbim heyecandan duracak tin evinde sabaha kadar dansedilece -
ra bu mektebde y~ hakkımı kay- bilmiyorum. M.~dı:e hanını, cana yakın bır guluş- zannettim. Yatak üzerinde pembe bir ğini öğrendim. İzmirin bütün .. kib~~ 
bed ,·eğim; kendime ba~ımı sokacak bir Gizliden gizliye beni saran bu acı le guldu. tül bulutu vardı. aileleri oraya davetli imişler; boyle bı 
yer ~ramalıy.ı.ı:1 ar~~k. Ü~ive:si~eye ya- duyguyu atmak için yürüdüm. Bir kö- - Ben de seni aramağa gidiyordum. Her şeyi unutarak koştum. Aman Al- eğlenceye kısacık bir elbise ile gide -
zılabılm~k ı~ın g~n~elık ı~tıyaçları- şede iki küçük <bekar• kız, başbaşa Benim odama gelir misin? lahım; bu ne güzel esva.btı. Sevinçden mezsin. 
mın te:nın,, ed~esı .lazım gelırken bu- vermişler, konuşuyorlardı. Ne söyle- - Şimdi mi? yerimde duramıyordum. Ellerimi çır- Hayretle gözlerim açıldı: ·t-
na da imkan goremıyorum. diklerini işitmediğim halde sivrilen çe- - Evet, hemen şimdi, benimle be - parak sordum: - Siz benim gece toplantılarına gı 

ber 1 B b b · mı·? meme şı·mdı'ye kadar izin venniyordu-
Sözlcrim belki aslında basit bir iki nelerinin manasından onların da benim ra ge. - u esva enım • 

kelimeden ibaretti, fakat sesimde gizli gibi kimsesizliklerine acındıklarını nn- Yanyana yürüdük. Odasına girdiği- - Hayır, komşu kızının. nuz ya! }3U-
olan göz yaşlarının sofradakileri üzdü- ladan. Ayaklarımı sürüyerek ve bui:"1- miz vakit arkamızdan kapıyı itina ile O da gülüyordu; fakat ben artık ben - O zaman sen daha çocuktun. n. 
ğünü hemen anladım. Bana cevab ver- lanan gözlerimi on1ardan ayırarak yak- kapadı. değildim. Ar~~aki elbiseyi yırtacak: gün on sekiz yaşında ge(lr~! :~; 
.... ,,.den herkes önündeki yemekle pek laştun: İçimden: kadar tellşla ustümden attım ve hele-
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lstanbulda gömülii milyarlar etrafındaki gizli harb 

Defineleri 
Otobüs işine Pazar 
tatili de fasıla vermedi 

(Bqtcsnıft 1 lftc:t •f/fda) 
kendi yamı ile ya!lbq delfldi. 'Ozıerin-

Birdenbire duvann arlıaıından ağır t8flar b · r ölüm ıeli esi r bi dökildüler, mahzen c1e durmıya lüzum görmü1oru&. 

toz duman içinde kaldı. Magda kollan ile bana sanlmı-, korkudan acı bir çığlık Bu mubavenden ~ llOJlla Am 11aye-

koparm14b. Her ikimizde sapsan kesilmişdk rin wkllP.tint dn'uhde etmif olduğu 
söylerunlı olan avukat Bay Yusuf 'Kenan-

Ôyle alellcele pülmüşe benzemi • / So dL Bır defa kttabede (üç iks) olmuı ki- dan bir mekıub aldıt. 
1or. .. n Posta tt Dl11 fi.. Bu sarih ... .Afagı yubn diğer lba - Bu mektubda: 

Maamefih Beaıan'm anaıjı ve defi· sergüzeşt r"' manı reler de adeta açık l!çık gösteriyor: .Avni Bayerht Ahmed ED)in Yalmana 
nelPrln tz;ni halle.Jen -' klfüeyl buldu- _ 38 _ (Semavi ımparatôrluk SR11a açıktır!) yolladığı ihtar ınektubwuın avukat Ya-
lumuza filbhe etmiyorum. diyor. Bu, L-ıdll lftıftm Siamiriyye gö- sur Kenan tarafından yazılmadıtmı• 

Magdaya heyecanla sordum: Magda kitabeni,n tercümesini 0 gece, lünün bir ':>alıkçuma söylenilmiş bir söz kaydeden bir cüın» var ki Bay Recai 
- Map! Asıl meseleye gelelim. Şim- 1 fil 1 Nüzhetin telefonda siyledikleri ile birle-

di bu kıymetli ıı..a .. ı.....h ....,..,.ı.ka -'---·~ tekrar tekrar, bir kaç defa kontrol etti, değii a! .. (Semav imparato uğun yo u o-........... .,. --u.ı. ~- "\. 1 ı ) · ·1 k ist "ldi,.i fiyor. Mühim bir noktadır, fakat daha 
1 karcılaştırdı. vzerınde tızun uzadıya -dil- rada sana açı ıyor cenı me enı & 

lizımdır. Nasıl alacağız? Onu söy e.. 7 nıühimi de var: 
_Ben de onu d~üyorum. qer ha- ~i.Ladü, harikulade bir cehdle utrqtı. Va- 8 ~açık! .. O yol neresi o!uyor? Şüphesiz: Avukat Yusuf Kenan bu mektubunda: 

kikaten bu da tertibatlı oiarak yerleşti- kıi o kadar sevinçle, ÜZE'r:nC; hayat teh- Mukaddes yol. Bu kit:ıbede (baba oğul ·Davayı talı::ib etmemek taranm venniı 
rı. 1 .... 1• ise hem ta.,n, hem de ~-famızın likeal de ıreçirerek ele geçirdilimiz bu ve ruhülkudüs ilzeri11e) diyerek haç da b 1 de 

1 &H"' .,. aa u unuyorum. cilyor, IP.bebin..I an atı-
kınlmamaaı ıçin bir tedbir bulmak ll- kiıabenin definelerın yerini hemen ha.- çıkarmıyor. (Mukaddcs yol), (Baba, o- yor. 
zım. ber vermemiş olmasından dolayı son de- 1 tul ve ruhülkudils üzerinde) diye yeri Muhterem avukatın mektubunu aynen 

Magdanm 0 mühim ında bu IÖyledik- re~ canını sıkılmıştı. Bir türlü itiraf et- gayet sarih g<i9teriyor. koyacağı7... Ancak bahteUili aebebe aid 
ler:ne tamamile !timad etmemin tabii o- ınemekle beraber l\iagdaJtın da bu rü- - Viıkıa dolnı. Magdac:ğım. Yeri gös- cümleyi yamuya tukukfinularla konU§
lacağı aşiklrdır. Zira Mag<!P. onda IOll muzu bir hamlede hlledememiş olması, teriyor. Fabt, ı:-e:ge'elim, (Mukaddes tuktan sonra haklı::mus olmadıjı neticeai-
derece meı'ud ve 1evka1Adt heyecanlı i· onu da fena hal~e sı~ir~~ndirmişti. 1 y )1) neresi! Baba _ o~ul _ rubülkudüsün ne \•ardık. Müsaadeaile, mektubun wp.u-
di. O vakte kadar kel,~ni ifşa etmediği S!l!l derece h•ddetlıyaı: ·· · • ereJA?. Onu biz nereden bilelim? m~ havasını da asla dejişt1rmiyen bu 

• sırlan sırf bu heyecanı tesirlk idi ~ bi- - Koca bir definenin yeri otomobil • uz~n :J k k" k' be (M k ddes yol) cümleyi istisna edeceı..z. 
1 1 ·· • · "b" ı Ad -ı..ıinizt) Ben kor arım ı ıta u a e;• rcr birer sayıp döküyordu. ere yo aos~enr gı ı .rı.a& an 5A"' • • • • ·ı ~ Ymuf K........, mektubu 

"'ihay_. taın ----- L...-...a-ı..:- -lrıp -klinde, wabud otomatik ..a1r .. ıata ma • atye onu yerınden çıkarırken benim gı -
n •:a :r .._.._.. U1T~uu11: ~ 1 r- " ~ 1 Bay Yusuf Kenanın mektubu flldur: 

duvardan dıpn almağa kaıar ver~ Fa- kmeleri gibi (düğmeye baı;,mı:r., 1ağdan ır.ı:me ramak kalan cehennem yo unu 8on Posta IUetesl netriJat mtldtlrlillüna: 
kat t.unu yapabilmek için uzun demirler define çıkar!) diye gös~rileeek delil a!. l göınermif olınaauı_ 18 • 12 - m tarihli nöaharwan onuncu 
bulmak IAzım teliJO?da. J'abt ıerek 1 Elbette rümuzlu olur. diye hayli IÖylen· (Arkaft var) aaytumın Udnc1 sutununda BaJ Recai Möz-

m&hzeni, gerek bomboş Ye harab bir bal- 1 bet Baban& atfedllen beJana' arumda Is • 

d .ın-... hal E'Af 1 ~-------------""'- 1 
mimin de ıeçtliin1 gördöm. de olan evin içini kAmilen ua 16-- • fli ence ~ -, Çalışmadan t.evazu ftl sütheU prensib 

de böyle bir demir parçası bulamadık. .fiılehlrlerlnde e lr [ oktoru.1 . bildlltm halde her nasıla lamlmln karıştı -
o vakit 0enim ııuma lletıerııe bera- Y G ,~ n 1 •. 1< ra..n-1 nıdılı bu blcllsede 'ftZlyetl ıanıh zarmeıı-

ber getirdiğım kalın iple bıJ işi yapmağa 1 60 giln il n1 bJaııed1yorum. Fllhatlka Avni Bayere ald 
iL! fi r• d ("') bir lkl lf t.atlb ettim.. Anc&k: Okunanca miln 

karar verdik. ( Bqtaf'afı 6 tıcı sayfada) n 0 8 1 n 8 ft dereea.tı Ue de benim JUID&dılllm mtlablt o-
tp1 bir bmencl tölbule. bftfee ft IOll du!. Benzetmek gıbi olmasın, tıpkı mev- l dl l d lan bu proteatonamQt ben bulrlamadım. 

derece dikkatıe taşa geçiraik, w uçların- ıudda cemaate nasıl iimonata dağılırsa Ağız arda ve f er, e Ben1m J'Ulhaıi•mde bamı•mnam•ttır. Re • 

dan birini Magda, birini ben tutup tap burada da büyük büyük tepsilere şanı - u e"elıelerin le-e.eklıQl cal Ba.baD Te Aml aa,. benim JUl}ıanemcle 
timizle b" dl- bi du ard nı 11 'V' bu lf1 mbakereal lçln taJ1l)atmıf delWer-

butüD ~i~ "' birır nd rehızl •ilerim panya kadehlerin; ciolduruyorlat; ıırası Alızda bir çok tiikilrillt balerl me.cat- dJr. 
dlflMJa ~.;.,, .&lf ın 8 • ye plip de içeriye pren, masaların birinde tur. Bunlar tülı:üriik 1fraa ederler. Bu Bauen hlıdlaenln cereyanı, dedikodunun 
kadar fırlamıştı. . . yer bulan her !-eyyahın önüne birer ka - mayi kalvtyeU haabU. mlkroplann i\re- aeJl'l ft protestonamellhı guetelerde neşri 
Doğrusu hayret,ler i~d.~ ~a!chm· Zira, deh koyup ıeçiyorlar. Mevluddan farkı, meaine lwmen mlni olur. ıaıumda Bunada bir daftDID mubakemeel 

h llikat M d tüy ed ji gibi du Dlflerln üzerlndeld taşların tefekkiUQ- için bulunmakta ldim. Proteat.o mtmdereca-
il en ag a ~ . J ı . , • burada daha kapıdan g!rerken koyun gi- 1 ne gellnce ttilı:tlrüklerden çılı:an karbon P. tına Bursada okudutum Akşam p.zetealle 

vann içınden demırden !~ manıvellnın, bl birer birer herkes rayarlaır, içeriye zının atızdald mllhlere tesir edenlı: ~Jnl mattan oldum. Bende mevcudu dah1 bulun-
tapı ınkletl 6zerlertnden kalkar kalkmaz tiyle bırakırlar· ıampanya da gene böyle zamanda. tükrütün terlı:lbinde balunan m11&n blr reamt eördlm. 
yerlerinden fırladılmı ,ermüştti_m. sayı ile dağılır: müsln Ye blrlqerelı: c:Utlerln Usennde ve 1 Dnaya ıellnce: Bunadan udetlmde ba· 

O vakit duvarm ukatından bır saniye Masalarda oturup bas:ıbaşına bir şişe bo;vunlarında tqıarın birlkmeaine, evve- na bir alacat daftal halinde anıecWen bu da 
içinde ajır laflar bir ölüm ,ellleai aibi -mpanva a"tıranlar da~ v&r ama bunlar 1' JUll"IP" ve aoma mr1leten ini ı.tıar t va Qzerlnde tedklkatımı yaptım. Ancak 

ld ı mah .- " Y ' da mıtroplarla birleşerek dJf et.ıerln1n (."") bu davayı tatlb etmemek tarannı ver-
bütün k1:1vvetile ~ökü iı er, zen toz ya ıet bqına gezen zengin Amerikalılar, UUNNanmuma •beb olur. mit bulanQ01'111D. 
dumanı ıçindc ka~dı. • ln,ılizlerdir; yahud da para yemeğe Pa- Dltlerbl altmdatl taflarm mentel bn 1 Badece blr alacak daftll baUncle bana Te-

lfagda _kollanle bana sarılmış, korku- Ne gelen dışarlılıklar. 1 w ıent ma,uertnln mmaandan b1llale rUIDlfken Sinin dedltoduu ballDI aıu ba 

da acı bır çığlık koparmıştı. tık gittijlmiz ka.."ıvelerde befer, onar plir. lhMLleDln Dhramanlan aruuıda balanınak 
Her ikimiz c?e sapsan kesfimip.ik. Ben dakika otururken buraiarda yarmıpr, bi· tile~= ~:!t ': ~lt = = :: ::. :edl; 

bu yıkılmanın eflrilltftritndE.n ziyade eh- rer uat eğleniyorduk. :ı-·akat ne de olsa ıerrıı açıimuına cutıffln aa.Danmasına I den Wntmln ba dedl1rod1I De daha falla b-
prıdan iptilırJı o1JDMJndan endite edi· tercümanın elindeki gezme programına " neticede ba taflardan hutle selen ntfill'IJmamUI ICln ba llabaa wrmet meo • 
yord~. 'Fakat matldb elan taşı ~rtar- uyacnksın•z? O'ç bet r.umara seyredip bi- Piyore hastalıltna miibtell ohmur. lşte barfJetlnde bldun. 
mıı 'Juıunuyorduk. Hemen kıymetli tap rer kadeh de f81Dpany:ı ı~tikten sonra ıe- ı bunlann mlhanlk1 bir surette 9&kanlm&· Mektubumun ayın suetenllde 
yerden ı.ldım, boynumdan kalın yün at- ne hep birden ayala Jcaiktık. Biraz ar - ::ca::r:etar:, :e:.lf doktoruna •nıJ&r'lll"I& dllertm. 
Junu çık:ınp sardım. Oradakt nlizıe 7• kaya kabp başkalarını bekletenler, proı
leştirdim. Sonra gözlerine kaçmış tc:mlan ramda yazılı hareket şaatlerlnl geclkti • ...:·~:n~ ~~ :.::: 
silmekte olan Magda'ya: . renler, haylaz çocuklar lit'i tercüman • lllluda •• ....,..,. .. noUar Mr ..._ 

- Yer a!tınöaiti asan •tika iflerinde dan azar i§.idlyor; onun ic' n işaret verilir llbl bndad•ID ,....... 

nepinl 

Yuw.fX... 

Avni Bayer ne diyor ? 
Bii' bu mektubu aldıktan aonra Avni 

Bayer! bulduk. Jtendisi aftbt Yuml 
Kenamn kararmdan haberdar c1elll4lo 
Böyle bir karann ver:lml§ ol.mama de 
ihtimal vermiyordu: 

- Yanlıf olmam, ciedL 
Telefonla Bay YusuL K.eDanı aradık. 

Klilbe litmiştt. bulamadık. Fakat evlndell 
teytd ettiler ki mektubda Jlnhpk ,.. 

tvr. 
Avai J1a7erin yeni a..+eden 

Anlaşılıyor iti hukuk ış!nde Bay Aftl 
Bayer yeni bir ıvukat a!'ıyacaktır. Fakat 
ikarr.e edf'Ceği ceza davası içhı vekilini 
seçmiftlr, adını ~orduk, söylemedi: 

- Yarın •müracaat edeeeliZ görürs&e 
nüz, cevabını verdi 
Yalnız bir tesadüf bize bu awkatm ._ 

mini öğretti. Fakat bu metele öyle bir cıe
ı·eyan oldu ki yazmaktan çelcinlyoru.z, bl-
raz nurlu bir hale gelmesini bekleme,t 
tercih ediforuz. ·-------
"Şimdi elımelı 
Otoba.te,, 

(BafUnafı J ttaci •Jdtuk) 
rarak kendiaile konuşmala bqlamlfbr• 
Yuatafa, vatmanhldan çekildikten llODl1tm 
bir otobüs almış, orobüacülüle bqlamıl" 
tır. İki arkadaflD nasındaki konupna, bil 
aralık tramvay ve otobüs rekabetine iDo 
tikal etmif, Mustafa, vatman Fuada: 

- Şimdi ekmek otobüste.. zaten tram
vay tJrketi üç aya kadar iflis edecek.. 
hepinız gelip c.-tobüscülerin yanına mjı. 
nacaksınız! demiştir. 

Fwıd da hiddetlenmiş: 
- Haydi oradan.. ciemiftir- aenin oto

büs dediğin günde bir lirayı zor kazanı.o 
yor. Yarın öbür gün, siz aıelip tekrar vat. 
manlığa bqlıyacakımıız. 
Şehzadezaşında baflıyan bu konUflllllt 

tramvay Beyazıda gt"lci;ği zaman, Musta. 
fanın framvaydan inmesile nihayete er
miı;, vatman Fuad, Mustafa inerken, eo 
kasından: 

-- Haydi defol flJfadaııl diye baiırmıt
tır. 

Mustıfa da bunu duymuş, ~dikten 
sonra Fuada küfretmiş, Fuadın polise 
müracaatile, Mustafa, dün akşam, Sultan.. 
al mC'd birinci sulh mahkemesine verilıt 
miıtir. 

~im Repd, o arabk tramvay sahaDe 
lılmda bulunan bir yolcuyu phid ola. 
rak dinlemiş, Mustdanın suçunu sabit 
görmiif, .kendiainl dört gUn haplsle dM 
Ura para cezasına r.ıahkdm, fakat, bu ee
ıayı da iskat etmiftir. 

Korsika Hmanlannda grev 
Ajaccio, 19 (AA) - Korafk•nın bütiill 

limanlarında amele, ücretlerin artırııma. 
l1l1l .iaıiyerek grev ilin etmiflezdir. 

hiç böyle tehlikeler olduğunu bilmiyor- verilmez, herkes otokardaki yerine ko -
1 

--,-·--·--
dum.. ~edim. Az ~ ben de cehenne- şuyor. Gece yansından sonra saat iki bu- meyhane, iki kadeh Şllmpanya, bir kadeh 
me kurban gıdlyordum!. H•yabmı sana çup, ilçe doğru otokar, !'?ene herkesi ken- prab, bir fincan kahve. hepsi yaz yirmi 

Dünkü kır koşusunda G. Saray birinci 
medyunum Ma~a. . di gideceği yere kadar götürüp bırakıyor. beş franga ... 

~Jagda, sen oerece c;ddl bır sesle, sa- 1ıte size bir Faris dans la nuit. Beş 
d~-!: 

- işimizi görelim! 
Diyeı ek yerdeki daAmık eşyamızı sür

at!e toplıımağa başladı. Ev111 pem:eresin-
dcn sokağı iyfCl• tarusud ettikten sonra 
sür'atle dışımya çıktık. 1 

O gün o taşı bavulumda nasıl bir tüy 
gibi, hiç ağ1rlığ1nı duymadan taşıdığımı 

1 
hlla hayretle hatırlarını. 

O civarda epeyce dolaştıktan sonra güç 
hal ile bir araba buldu~. Şehre gelince 
de arab:ıyı savup bir ctomobile atladık. 
Karaköyd'? ben mdim. Evin anahtarlan 
nı aynı uulle aJd:ğun ya7.1haneye g&ı
de:dim ve hemen Beyoğluna çıkarak en 
büyük eUtince - Almanca. lugat kitabı
nı satın ııld .m. 

işte o gece bu lugat sayesinde kitabe -
dt:Jd ·yazıların ballile uğraşuk. Bu ka -
dar heyecanla ele geçirdiğimiz kitabede 
ise aynen ıu basit ibare yazı1ı idi: 

111. x 
Semavi İmparatorluk aaaa açlktll' 

(veya açılmıtbr) 
Mukaddes yola 

Kemal Ragıb Euon. 

Kendinize beyhude vere eziyet ediyorsunuz. 

NEVROZ.iN varken_ ıstırab 
c•kllır mi? 

DhJci kdps,a lftinılc nlenler 

BeJotlu Halkevi tarafmcian tertib e
dilen kır kOfularınm birincisi diln sabah 

Şifli tramvay deposu ile tutla harman

lan arasında 5000 metre olarak yapıldı. 
Takım halinchr Galatuaray 11 puvanla 

birinci, Kasmıpqa 29 la Udnd, Beyol!De 
spor 40 la ftç(lncfl oldular. 

Ferd itibarile Galatasaraydan lbrahtll 
15.53 dakika ile birinci, gene Galataa
raydan Sokrat !Jdncı ve Receb nçünca 
oldular. 

G. Saray Güneşe 6 -O yenildi 
Baba, oiul " rulndlnıcltla B d• ğnl - •tm ld üte ır d büt • (BGf f4nlfı 7 illet •1/fada) İlı:.lncl devrede Betlttaflılar sene .blldlll 

üzerine (veya üzerinde) Aft 11 a an ve UfU e en m Ye 1 UD Jletikfat· t . ~ 1 oynamaya bafladılar. ıs ıncı dakikada Efl'8f * ağrı, SiZi, sancılarla nezleye, romatizmaya karp ~ ilk daJdlrıdın lUbaren Top • d6rc1Dnctl, Şeref beflncl. golleri attılar. Bun • 

.Ju kitabe görünüşte alelade bir mezar N Ev • oz • N tapra arp bAJrtmlret tema etWer. Setl - c!an aonra Befllı:taflılar dört gol daha atarak 
kitabesi gibi görünüyordu. 1''akat bu bir 1 llDal datıtada Şeref ve lkl dalı:.1ka 10nra da maçı 9 - 1 kazandılar. 
mezar kitabesine veya hir dua parçası- Bü:tı kafa ile 1k1 Sol attılar. Bu ıollerden İkinc1 kiline maçlan 
na benz•yen :barelerin her biri baa+ .. n _. Topkabılılar mödafaaJ& çekildiler. Ve İtine! küme mqlaruıda Galata Gençler. 

,_.. pi ,_,emek 1çln atrqmaya bqladılar. Jl'a .. 
baş:ı birer rümuzdu. İfte bu rümuz e· .. - k a 'e 1 er i D i al ı n 1 • • ki& • IDcl d•lt11rad• ..., ~ ıoıı attı. Sümenpora hilkmen. Kuuııpqa Karaaiim -
veıce eıde edilmif ına111maın tatbik edf- leabınJa t1IJntle I A•,. alı.utlllr. MI*.,.,., . ., rüib blellne Jl)dendi - röte ı- o gallb ıelmJfıst. 
lince ft:vkalade Uıeınmi1ette ltıir roı• oy- uj J& ftlra* illi atmmJal'lal'dı. Dl'fN de bu 19· Tatalm stadyomu sabah maçında da Pe • 

aıyacaktı l~ .. •-••••••••••••••••••••••F _. .._ n - AmaTUdköfle 
1

•
1 

ben.bere blm.,. 



10 ' Sayfa 

So.ı Po .. ta' .ıın tefrikası : ?7 

Yazan : Ziya Şakir 

"Nöbet odası,, nın haricinde kalan herkes. hatta 
Osmanlı l.nparatorluğunun halkını teşkil eden 38 
milyon nüfus, Abdülhamidin harekef eri hakkında tek 
söz söy :emeğe cesaret edemez!<e:ı , bura dakiler hün-

karı bol bol tenkid eder er'"' i 

Hele nöbet yerinden dışarı, bir - Eyvah!.. Efendimiz, mühürii ge-
adım bile atamaz. Şayet, her hangi bir ne o pintiye vermiş. Gelir de, huzur: 
sebcble kahve ocağından uzaklaşmıya girerken, o iğrenç paltosunu çıkarıp ba 
mecbur kalırsa, camlı kapıyı büyük bir na verirse, alimallah elime almam. Ne 
dikkatle kilitler, anahtarı üzerine alır. tuhaftır, şu efendimiz? Sanki memle
Nöbet odasında bulunanlar, padişahın 1 kette başka akıllı adam yokmuş gibi, i 
en sadık bendeganından oldukları hal- kide birde onu sadrazam yapar. Bu a
de, bu ihtiyat ve itiyadı terkedemez. E- dam bizim köye gelsin .. eğer bir hafta 
sasen, kahve ocağına, kahvecibaşıdan muhtarlık yapabilirse, şu mübarek sa-
başka da hiç kimse giremez: kalmıı kökünden tıraş ettiririm. 

Muhtelif tarihlerde, nöbet odasının Bu garib ve gülünç tenkid!er, derhal 
daimi sakinleri şunlardı: Abdülhamide aksedcrdi. Hünkar, bun-

Esvabcıbaşı İsmet bey, müsahib Lut- ları söyliyenleri tekdir veya tecziye ct
fü ağa, seccadecibaşı İzzet efendi, mek şu tarafa dursun, bilakis güler ge
ibriktarbaşı Kamil ağa, tüf ekci Ha- çerdi. 
li1 .. bey: tüfckci Hacı Hasan paşa, Bütün bu kalabalığın içinde, Abdül
musahıb Hacı Mustafa, şamdancıbaşı, hamid hakkında en küçük bir tenkiede 
tütüncübaşı Ali bey, miralay Lltü bey, bulunmıyan bir adam varsa; o da, es
g~diş .müdürü Hacı Mahmud efendi, vabcıbaşı İsmet beydi. Abdülhamidi 
k1lercıba.şı Osman bey, Dr. (Arnavud) hakikaten candan bir muhabbetle seven 
Bayram efendi, doktor Mukim bey (pa- bu zat, hünkarı tenkid mahiyetinde bir 
şa), berberbaşı Mustafa bey, kuşcubaşı söz sövlcndiği takdirde derhal yanın 
Osman efendi, gazcı Sıdkı efendi, Ar- dakinev döner; söz söyliyenlere işitti
navud yüzbaşı Hasan ağa, tüfekci Arif recek surette: 
ağa, Zeybek Mustafa, bckcibaşı Osman - Bir takun terbiyesizler, efe.ndimi
ağa, harem külhancısı Arif ağa. zin işlerini ve siyasetlerini beğenmc-

Bunlardan başka Arab müsahibler, mezlik ediyorlar. Acaba bu ·cahiller ne 
nüfuzlu tüfekciler d~ ~tıbkı bir maha.1- bilirler? Efendimiz gibi akıllı bir p~di
le kahvesine gelir gıbı- buraya gelıp şah dünya yüzüne gelmemiştir. Efen
yarı~ saat,. bir saat otururlar; kahve, di~iz, her şeyden, her şeyi bilir. Fakat 
çay ıçerlerd~. . . . _ ne çare ki; bu sarayda, bendegan adı 

Yukarda ısırnlermı saydıgımız zat- verilen cahil ve kaba insanlar arasında 
lardan ekserisinin kendilerine mahsus onun kıymetini bilen yok. 
odaları, uşakları, hademeleri, muavin- . . 
leri olduğu halde, vakitlerinin pek çok Çınkod~n .. bı: tavan altın~ ~urulm~ş 
zamanını bu süfli bu mukassi bu ha- olan bu kuçuk ınsan mahşerının en mu
vasız ve- ağır kokulu yerde g~çirirler- hım hus~siyetlerinden biri d~, .b~ra~.a 
di. Tepsiler içinde gelen yemeklerini. Y.~şı.~an ınsanların. ~arakter1erı ıdı. Go
bile 0 kirli masaların Üzerlerinde yer- runuşte, candan cıgerden dost olan bu 
lerdi. adamlar, senelerdenberi her gün, her 

(Nöbet odası) aynı zamanda, başka- saat ve he_r dakika karşı karşıya. otur
tib ile diğer nöbetci katiblerin geçid ye- dukları, bır kabdan yemek yedıkleri, 
ri idi. Bunlar; Abdülharnide evrak tak- aynı bardaktan su içtikleri, b~rbirl.eri
dim etmek, yahud yazılamıyacak bir ne,. (Ka_rdcş), (Kapı yoldaşı) ~ı~e hıtab 
şeyi istizan eylemek için huzura çık- ettıklerı. h~lde;. h~r fı.:satt~ ıstıfade .e
mak isterlerse, buraya gelirler; müsa- derek ~ırbırlerının gozlennı oymak ıs
hiblerden birini Abdülharnide gönde- terlerdı. 
rirler, cevab gelinceye kadar burada o- Abdülhamid, içlerinden birine küçiik 
turup beklerlerdi. Bu beklemeler bazan bir iltifat gösterse, derhal onu gözden 
bir çeyrek, yarım saat, hatta üç çeyre>k düşürmek için teşebbüslere girişirler-
bile devam ederdi. di. 

Asıl hayrete şayan olan cihet şurası- Vaktile nöbet odasının en nüfuzlu 
dır ki; bu nöbet odasının haricinde ka- şahsiyeti (LUtfi ağa) idi. Bu adam 
lan herkes -ve hatta, Osmanlı impara- - eskiden, Kastamonu vilayetine nıer
torluğunun halkını teşkil eden otuz se- but olan - (Boybad-Boyabad) kazasının 
kiz milyon nüfus- Abdülharnidin hare- bir köyünde tevellüd etmiş, köyünde 
ketleri hakkında tek söz söylemiye cc- aç ve sefil kaldığı için, hamallık ve sa
saret edemezken; buradakiler, dahili ve 1 ire gibi bir işle hayatını kazanmak 
harici siyasetten tutturarak, hünkarı maksadile İstanbula gelmişti. 
bol bol tenkid ederlerdi. (Arkası var) 

Meselıi; Fransa hükUmeti ile siyasi ---- • -------·-
bir gerginlik var, değil mi? Artık bu- ~ Posta 
radaki mütileal.arı dinlemeli: 1 Q OD 

- Vay efendım, Fransa, kim oluyor- ==""="---===='==::===-==:===== 
muş. Ne haddine (koca ali Osman) aka- Yevml, Slyasl, Havadl.s ve Halk ıaıete.sl 

fa tutuyormuş. Kabahat, hep (efendi
miz) de imiş. Eğer Gazi Osman Paşaya, 
cı:Şu ordularımdan birini al da, yürü!• 
deyiverse, Gazi paşa bir haftada Fran
sarun suyunu içer, öbür tarafa geçive-
rirmiş. l 

Veyahud, Avusturyalılarla aramız a-

Yerebatan. Çatalçeşme ı;okak, 25. 
İSTANBUL 

Gazetem.izd~ çıbn yan ve 
ı esimlerin bütiill haklan 
mahfuz ve gazetemize aittir. 

çıldı, değil mi? , 1 ABONE FIA TLARI 
- Avusturya Gavuru da kendini fa

sulye gibi nimetten mi sayıyor. Alimal
lah efendimiz isterse, elinin iki parma
ğını şöylece uzatıversl! kralın gözlerini 

1 6 
Sene Ay 

Kr. Kr. 

3 
Ay 
Kr. 

1 
Ay 
Kr. 

kör ediverir. Fakat; mübarek, yapmıyor TÜRKİYE 
ki... İşi, sadrazama, hariciye nazırına YUNANİSTAN 

1·{()0- 7 vO 400 IBO 
1!340 12-0 710 271) 
27uu 1400 bOO aoo bmıkıyor. Onlar da meseleyi uzattık~a ECNEBİ 

uzatıyorlar. 

Veyahud, Abdülhamid İngiltere sefi
rine fazlaca ilt.fat etti, değil mi? 
~ Efendimizin ne acaib hali var? Ge

ne İnv,ıliz elçisinin yüzüne o kadar gül
dü k: .. o böyle yaptıkca, Frenkler de şı
marıyorlar. San~i böyle şeylere ne lü
zum var? Eskiden elçiler. fıli Osmanm 
ayak1r\r nı öperlcrm!ş. Simdi efendi
miz. Frenk elçilerinin ellerini sıkıyor. 

Mesela; bir sadaret tebeddi.ilü vuku 
bulmus da, sadrazamlık mevkiine Said 
pa;.a gelmi~: 

Abone bedeli peşindir. Adres 
dı:ğıştirmek 25 kurı.ştur. 

Gelen evrak geri verilme:&. 
ilanlardan mes'uliyet alınma:a. 
Cevap ıç•n mektuplara 10 kuru§luk 

Pul ilavesi lazımdır. 

Pusta kutusu : 741 İstanbul 
T ~lgraf : Son Posta 
Tdef on : 20203 

·-----------1 
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~ 35WATT <ı 
OSRAM 
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''-

• Ampul iizerindeki marka9 
ziya kudretini ve istihlak 
edilen vat ınıktannı garanti 
eder. Iler vata mukabil da
ha ziyadar bir ışık veren 
Osram B ampullerini alır-, 
sanız daha ucuz bir ışık 

elde edersiniz. 0~\(.ATv"' 
,,._O 35 WATT ~,,,. 

.1~~--~o~s~~[A~M.._ ...................... .. 

Del~!l lümen lambası asgari bir istihlak temin eder. 

~ Dr. IHSA. SAMI ... ' 1 
BAK TERlYOLOJf 

LABORATUARI 1 
Umumi . kan tahlilitı, fıel!gi noktai 

naurındaıı Vaaaerman ve Kahn ~amül

leri , hn lı.üreyvab uyılmaaı, tifo ve 
11tma ha.Wılı.Jarı teıhiııi , idrar, balgam, 
cerahat, .kezurat Tiı •u tahlilitı, ült ra 
miluoıkopi, huıuai aşılar iıtihıarı. Kanda 
üre, teker, Klorür, Kollesterin miktarları
nın tayini. 

• Divanyolu: No. 311. Tel: 20981 ,ı 

1938 YILBAŞI 

HAVA KURUMU BüYUK PiYANGOSU 
Bü3Tftk ikramiyesi 

( 500.000) Liradır 
Ayrıca 200.0W, 150.000, 100.000 70.000, 60.000, S0,000, 

30.000, 20.000, 15.000, liralık ikramiyelerle ( 100.000, 400.000) 
liralık iki adet mükafat vardır. 

Kqide Yılbaşı gecesi yapılacaktır ... 
Biletler : (2,5), (5) ve (10) liradır. 
V akıt kaybetmeden hemen biletinizi alınız. 



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

28 gün zarfında Y•th kadınları 
daha gene gösterir. 

Cildinizin genç, terü taze •e pembe kalması için onu 
besleyiniz. Artık burutukluklar kalmadı: 

25 yaşından 90ll -

ra; cildiniz, kıy -
metli Biocelini 
kaybetmeğe bq -
lar. Eğer hemen 
beslenip ihya e -
dilmeue buruşup 
solar ve ihtiyar -

-w. 

50 yaşlarında mil • 
yonlarca kadınların 

karakterleri genç o
labilir. Fakat, ihti· 
yarlamış gibi gö -
ründükleri cihetle 
erkeklerin yüzünde 
hiçbir itibarları yok
tur. Son zamanlar
da büyük bir ilim. 
Viyana Tıb Fakülte

B i o c e l bu yeni 

cild umurunda 
cildinh:inkinin ay 
nidir. Adeta be -
'erenizin lazımı 
gayri müfarikidir. 

Cildinizi açlıktan 
öldünneyiniz. O • 
nu Biocel ile bes
leyiniz ve yaşlan-

dıiınız :umanJar

da bile cildinizin 

daima taze ve ca-
zip görünmeaiai 

temin ediniz. 

8 ı O C E L 
gösterdi 

Tecrübe edebiliriz. 

Biocel'i zengin bir cil
de malik olan 50 yaşla

nnda bir kadın 30 ve 30 

yaşlannda bir kadın 24 

yaşında görünebilir. Genç 
kızlar da hiç bir vakit 
göremiyecekleri sayanı 

hayret bir tene malik o • 

lurlar. 

sinin profesörü tarahndan keşfe
dilen bu yeni cild unsurunda ke
mali itina ile intihab edilmiş genç 
hayvanlarda g:zlenmış cild hücey
ratı me.rkezinden ıstihsal edilmiş 

saf Biocel vardır. Bu cevher, pem
be rengindeki Toka1on kreminde 
cildinizi beslemek ve gençleştir
mek için matlup nisbet daire
sinde mevcuddur. Geceleri yat
mazdan evvel kullanınız. Beyaz 

rengindeki (yağsız) Tokal ota 
kremini sabahları kullanınız. 

Terkfüinde 4Beyaz Oksijen> bu
lunduğundan birkaç gün zarfın

da birbirinden daha beyaz üç le
vin üzerine cildinizi şayanı hay
ret bir surette beyazlatır. Siz de 
he.'"llen bu iki kremi kullamnağa 

başlayınız. Memnuniyetbahş n~ 

ticesinden son derece memn:.ın 

kalacaksınız. 

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

Binlerce Tokalon müşterisinden müe11eaemize mektub 
yazanların mütahedeleri kendiliğinden •elen en kıymetli 
delillerdir. 

(T okalon KreminWlen bihalJnn İ•tilade ettim. 
Yinümdeki çirkin lıabarcılıüu z.ail oldu .... ) 

Z. 8. H. O. Fatsa 
(T okalon kreminin benim cilJimin ne•cine çok 

uygun geldiiini itiral etmeyi bir vazife bilirim. 
Cild'm eamer olduğu halde Tokalan .ürdükten aonra 
beyazlanmalıta ve ulak lıabarcıklar tamamile zail 
olmaktadır.) 

B. Şehir 1. B. M. Eti .. Tü. Konya 
Mektupleran aalllerı do•J•l•rımızde ••khd1r. 

Açık 

Belediye 
Eksi' tme hanı. 

Sular İdaresinden : 
İıbremizin bir yıllık kırtasiye malzemesi ihtiyacı ~çık eksiltme ile satın alına

caktır. 
1 - Bu husus ıçin tanzim edilen şartname ile kırtasiye malzeme cedveli para. 

sız olarak levazım servisinden alınabilir. Ve nümunelcrı görülebilir. 
2 - Açık eksiltme şc..rtnnme hükümlerine göre 22/ilkkanun/937 Çarşamba günü 

saat on beşte Taksimde: İd:ıre binasında mü~cşekkil komisyonda yapılacaktır. 
c8420• 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı İstanbul 
Sa'ın Alma Komisyonundan 

1 - Deniz vasıtaları için 74 kalem malzemenin 27/12/1937 pazartesi günü saat 
1 l de kapalı zarfla eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - Şartnamesile cins ve evsafını gösterir liste ve nümuneler komisyondadır, 

göriilebilir. 
3 - Tahmini tutan 6790 lira ve ilk teminatı 510 liradır. 
4 - İsteklilerin o gün eksiltme saatınden bir saat evveline kadar 2490 sayılı 

kanur.un 3~ nci maddesi hükmüne göre hazı::-lıyacakları teklif mektublannı Ga-
lata eski ithalat &ümrüğü binasındaki komisyona vermeleri. (8233) 

Dr. A. K. KUTıEL 
Kıiraklt T opçal•r cad. 18 

LUMBAGO 

A~RILARI 
TESKI n f DEJl 

Yap. işlen lla .. .u 

Nafıa Vekaletinden: 
l - Eksıltmeye konulan iş: Devlet mahallesinde Emniyet abidesi ile Gümrük 

ve İnhisarlar Vekfileti &rasındaki sahaya yapılacalt: olan Adliye Vekileti binası 

inşaatıdır. 
Keşif bedeli: 547,000 liradır. 
2- Eksiltme 6/1/1938 PHşembe günü saat 15 de Nafia Vekaleti yapı işleri U· 

mum Müdürlüğü eksiltme komisyonu odasında kapalı zarf usulile yapılacaktır. 
3 - Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri evrak 27 lira 35 kuruş bedel mu

kabilinde yapı :Şlerı Umum Müdürlüğün den alınabilir. 
4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklile.:in 25,630 lira muvakkat teminat ver

melerı ve Nafia Vekaletinden alınını§ yapı müteahh1dliği vesikası ibraz etmesı 

ve yaptığı en büyük işin 150,000 liradan aşağı olmaması lazımdır. 
5 - 1steklilerin teklif mektublannı ikinci maddede yazılı saatten bir saat ev· 

\'eHne kadar KomiS"'"~ı Reisliğine makbuz mukabilinde ''ermeleri muktezidir. 
Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. (4544) (8378) 

MEYVA TUZU 
EN HOŞ VE TAZE MEYVALA

RIN USARELERINDEN iSTiHSAL 

EDİLMİŞ T ABIJ BiR MEYV A TU

ZUDUR. Emsalsiz bir fen harikası 

olduğundan tamamen taklid edile

bilmesi mümkün değildir. Hazım· 

11zlıiı, mide yanmalarını, ektilikle

rini ve muannid inkıbazları siderir. 

Ağız kokusunu izale eder. Umumt 
hayatın intizamsızlıklarını en emin 

surette ıslah ve insana bayat ve 

canlılık bahteder. 

INGILIZ KANZUK ECZANESi 
BEYOGLU • IST ANBUL 

Devlet Demiryolları ve Limanları işletme Umum idaresi ilAnları 

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

Bu işe ~irmek istiyenlerin 5000 liralık muvakk:ıt teminat ile kanunun tayin 
tayin ettiği vesikaları ve Nafia müteahhitlik vesikası ve tekliflerini ayni gün 

saat 14 de kadar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 
Şartnameler 375 kuruşa Ankara ve Haydarpasa \•eznelerinde satılmaktadır. 

(8357) 

Çocuk ~slrgeme Kurumu Genel 
Merkezlııden : 

Kurumumuz Ankarada Keçiörendeki Anakucağı müessesine ilaveten yüz ya

taklı bir çocuk pavyonu inşasına karar vermi' Ye paviyonun projesini müsaba

kaya koymuştur. Projeleri muvafık görülenlerden birinci ·.re ikinciye cem'an 500 

lira mükafat verilecektir. Müsabakaya girmek istiyenler Kurumun muhasebe 
Direkiörlüiünden izahat iaüyebilirler. c8418• 



12 Sayfa SON POSTA 

Mideniz bozuk, diliniz prtslı. kabız ç-.kiyorsunuz. lştihanız yok mutlaka 

ASA EYV ÖZÜ 
• ı.hnız. Yanm bardak su içinde alınan ve meyva usarelerlnden yapılan bu bıırika mideruze rahat ve huzur vereceı tir. 

fit• 25, bUrUk 40, dört nllall &O 

•• •• 
ASA G z z zu 

Lunon, portakal, mandalina çeşldleri vardır. ı..eyva usarelerinden yapılmıştır. Şampanya gibi Jezzetll ve mıdev.dir. 
11.isafirlerjn,ze Hasan Gazoz ôzn ikram ediniz. 
Yakında ananas, çilek, muz, trenk nznmo, ı ayısı, ağaç çile!i nevileri çıkacı1kbr. 

fl9eal 25, bU~l!k 35, difrt Misli 50 klU'UflUr. 

193 aatliMaarifDuvarTakvimleriÇı~b. 
.. Fakat taklitleri vardır. Dikkat etmeli.d~i;;,~_ ~~i.~~ft.-::--1 r~ 

Her türlü ma.lümlltı , vııkıtlerl. aaatl~rı menimlen, han detitlklikı,.nnı, fırtnıal~n.'&rabf~i:;ı·j~ .. ~ , · .: 
fan , tarihi Yakalan, darb,meaell~rl . manuerl, hikaye Ye latifeJert baYI . ' 0 ~ : :; 

Umumun ragbetinl kazanan bu Takvimlerin ·taklitleri ç1kmıttır. Aldanml\D'lak için ( SAAnJ M,nnnar 
1 AKVlMl} adına ve (SAAT) reımtne dı k.kat etmelıdJr. Merkezi: İıtanbul Maarif KJtaphaneeldfr.· 

CAFER MüSHiL Şekeri ,,~ s o N M o o A 
Tesiri kat't içimi kolay RENKLERDE 

' en iyi müshil t•kerldlr. Yeni Venüs Rujları 
Bilumum eczanelerde bulwıur. Posta kutuau 1255 

Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü Rektörlüğünden : 
ı - Yüksek Ziraat Enstitüsü dershaneleri için 34 adet sıranın yerinde yaptı

rılması açık eksiltmeye konulmuştur. 
2 - İhale 27/12/937 Pazartesi günü saat 15 de Rektörlük binasında yapıla-

caktır. . 
3 - Mclıammen bedel 2340 ve muvakkat teminat 176 liradır. 
4 - Daha fazla izahat ve parasız şartname almak istiyenlerin Enstitü Daire 

Müdürlüğüne müracaatları ilan olunur. c8269> c4484> 

1 

ORANJ, MANDARiN, RUBİ, 

KAPSİN, PURPUR VE KIRMIZI 

renklerde her simaya yaraşan ve 
yakışan VENÜS Rujları reklam 
fiatına satışa çıkarılmıştır. Çok 

sabit ve cazibeli ve şayanı tavsiye 
bu yeni VENÜS Rujlannı muhak-

kak tecrübe ediniz. 
Nureddin Evliya Zade 

Müessesesi, İstanbul 

.. 

1 

1 ·-------------------------. 

GRiP, BAŞ ve DIŞ A~RILARI, 

NEVRAtJi, ARTRiTIZM, ROMATiZMA 

ve bütün alınlarını dindirir 

ilan Tarifemiz 
Birind .alail• 40() lıaraı 
llıinci .ahi/• 250 » 
Oçüncü .alail• 200 » 
Dördüncü Nhil• 100 • 
iç •ahi/eler 60 Jt 
Son aalıile 40 a 

Muayyen bir müddet zar!mda fazla .. 
ea mikdaı Jı ilin yaptıracaklar aynca 
tenzilatlı tarifemizden iı.tifade ede
ceklerdir. Tam, yanın ve çeyrek sayfa 
lllnlar !çin ayn blr ıarlfe derplf 
edilmiıtir. 

Son Posta'nm ticari ilAnlarına ald 
iıler fçi.n fU adrese müracaat edil· 
n1elidir: 

blncd1lı: Konckttf $1rkeU,. 
Jl[abramanzade Baa 

.l.Dkara caclded 

Son Posta Matbaua 

N~Tiyat .Müdüril: Selim Ragıp BfMI 
S. Ragıp EMEÇ 

sABtPLEBI: A. BJc,-ent UŞAKLIG11' 

BirincikAnaa 20 

Baş ağrısı, diş ağrısı 
NEVRALJi 

Bütün ıstırabları teskin eden 

GR • 
1 PiN 

Bilhassa burJara karşı mnessirdir. 

iş başında, seyahatte, evde her zaman 
yanınızda bir kaşe 

'Bulundurmayı ununnaynn•· 
Kalbi bozmaz, mideyi ve bObre~leri yormaz. 

icabında günde 3 kaşe alınabilir. 
Taklidlerinden sakınınız ve her yerde ısrarla 

G R 1P1 N isteyiniz. 

E " 
ç o il 

d•y•nır" 

d•h• fu:I• ,,, .. 
verir. DOny•nın e• 

iyileri ol•n EvereadJ 
j)lll•rlnl iar•rla ı.tertnla. 

8 O UR&. A 81RADEA1 e A •• Ssl 

i S T A N B U L A N 1.( A R A · ı Z. M . İ R 

Arkadaşlarına sordu ona 

KREM PERTEV DIDİLER 

Masörüne sordu yine 

KREM PERTEV DEDİ 

Hekim.ine sordu tekrar 

KREM PERTEV nmı 
Nihayet 

Cilt ıpütehassısına müracaat 
etti, aldığı cevab şu oldu: 
Fen alemi ;KREM PERTEV 
den daha faydalı ve daha ye· 
ni bir keşifte bulunmadı ki .. 

• 

PHILCO RADYO'nuzu 
AYIN 20 sinde 

gelecek olan partiden önceden 

• temin ediniz 
HELIOS MÜESSESATI 

Galata, Voyvoda cadd. t.>.4-6-8 
Telf. 44616 •relg. 1rnLlOS 

1STANBUL 


