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'' . . 
Amerif. IJU nota dalıa 'Derdi H 1 SA R,, f A C 1 AS 1 

Japonya, Amerika ile Boğulanlbrahimkaptanın 
1 ·ıt • b. ·b· • d faciadan bir gün evvel 
ngı ereyı _ırı ırın en muhabirimizesöyledikleri 

ayırmak istiyor . 
"Geminin alb sekiz karıı midye tuttu, en aşağı bir buçuk 

Tokyoya verilen Amerika notası hadiseyi kapatmakla 
~raber gerginliğe nihayet vermemektedir 

iki mil yolumuzu kesiyor- lnaan albndaki gemiye aöa 
geçiremeyince denizcilikten uaanıyor dofru•a.... 

"ATA TÜRKÜN sözleri 
Suriye milletinin 

kalbine varacaktır,, 

Atatürk 
Geliyor 

Ankara, 26 (Hususi) - Atatür • 
k6a lstaabulu ten'leıu"rec:eii ıtbı 
tok pklapnqtır. 

Ankara, 26 (Hususi) - AtatUr • 
idin Ankaraya plişinin ,wlöntl • 
nafi parlak bir surette btlulana • 
caktlr. 

Evlenmiyen Karad:;;;--~1~~~~:= dftmn-. 

k 1z1 arın yetim Bir petrol gemt.l batlı ~ lıirauatoıııUıalar ... 
Zonguldak (Husual) - J0 •ıttla • (DeNW 1 tul..,,,..., 

maaşlan 6 k b b b. 1 
Ankara, ıs (llUIUll) - Tekatld bnu- çocu a ası ır ame e 
:,u::ın!~=~~;:: toprak yıgıv nı altında öldü 

( Deucım& 9 tlftCU •Jlftula) 

Tevkifhanede 
bir yaralama 
hadisesi oldu Suriye Başvekili Ekselans Cemil Maı·damın, Bqvekil 

Celil Bayara ve Hariciye Vekiline gönderdiği tel2raflar ~uıU::~:!.:d:1~8!'!~~~~~~ 
Ankara, 26 (A.A.) - Suriye Baıvekili lanalarma ve cumluuiyet hük6metinfn rasında \>ir kavga çıkmış, mevkuflardan 

Ce.~-~ Bey, h~duttan. geçerken mümtaz Azasına, bana gösterilmfi olan ha _ ... !.~~~ .. ~."~-~~!!!_cıda_ .... ,-~. _ 
&&ua&& ild telgrafı gondermi§tir: raretli kabulden dolayı en ıyt hislerimi 

arz ve dost ve kOIDfU büyüt Tirt mil-
Ebellns B. CeW Bayar leti hakkındaki derin takdir ve hayranlık 

Bafvetil - Ankara hialeriml te:yicl ederim. 
Türk topraklaruıdan ayrılırken, ebe- (DnatM z iaci _,,,.., 

Galatasaray, Beşiktaş, 
Fener ve Güneş galib 

Bu suretle bu dört takım lstanbul namına milli 
kü~eye de seçilmif bulunuyorlar 

~Tu,Jtt 
ÇALIHUŞU 
ROMANINI YENiDEN Y AZD1 
....-.~ YJ~SO,,._. 

°'~· Kaunm nlcu ~ w,..,.. hcıriçtn görflftifl 
5 2 SAWA 10 iP. Dün akpm saat on altı raddelerindel topnk Jılım altında kalan iki ameledea 

· İstikW caddesinde hU fada o1muf. blr (Devamı 2 met •tlfa44J 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Kızılagm 60 mcı gıldönümü 

~ a1tntma = Aaiarac1a pulat bir, llll"8tte tutlulandılmı yazmlfbk. Yukandaki resimler Ankara-
d ı TJhu .. ,..,,mde ~ m._,mt Ye IU m++.J..O. techfa edfJmll ubr leri ıöstermektedir. 



2 Sayfa 

Hergün 

Yazı Çok Olduğa için 
Bugün Konamadı 

'i- -t- N c- ..., , 

"Atatürkün sözleri 
Suriye milletinin 

kalbine varacaktır,, 
(Baştarafı 1 inci sayfada) 

Memleketime, karşılıklı anlaşışunız sa
yesinde müstakbel devrenin iki memle
ketimız arasında kardeşlik ınünastbetle
rine dayanacağı ümidi ile dönüyorum. 

Büyük Türk cumhuriyetine ve onun 
Büyük Şefi Ekselans Atatürk'e bil.tün 
kalbimle yük.sek bir saadet \'e ebedi itiia 
dilerim. 

Cemil Mardanı 

Ekselans B. Rüşdü Aras 
Hariciye Vekili - Ankara 

Ankarada ikametim esnasmda gösteri
len dostluk ve sempati hislerinden p~k 
ziyade mütehassis olarak, ekscla.nslanna 
en hararetli teşekkürlerimi srzederim. 

Büyük Şef Ekselans Cumhur B&şkanı 
Atatürk tarafından söylenen sözler, Bü
yük Türk milleti ve onun Yüksek Şefi j 
hakkında derin bir dostluk ve hududsuz 
bir hayranhk besliyen Suriye milletinin 
doğrudan doğruya kalbine varacaktır. 

Cemil .Mardam 

Hariciye Vekilinin cevabı 

Ankara, 26 (A.A.) - Hariciye Vekili 
Dr. Rüşdü Aras, Suriye Başvekilinin ikı 
telgrafına, aşağıdaki telgrafla cevab ver
miştir: 

Cemil Mnrdam Bey 

SO!-t POSTA 

Resimli Malcale: X Sahne haricinde aktörlük yapanlar. . X 

Bazı kimseleri görürsünüz ki muhtelli ve yekdiğerine z;d 
karakterde yüzlerce kişi He dostturlar. Bu gibi adamlar 'ha
kikatte yüzlerce kişinin önünde yüzlerce rol ya~n aktörle
re benzerler. Kendılerinin hususi bir hüviyeti yoktur, ki
min karşısında iseler onun kılığına girerler. 

Herkesin huyuna göre şertebini vermek binbir çeşid eşya 
satan ticaret evlerine yakışır, herkesin önünde gülümsiyen 
dudak, tüccar dudağıdır. İnsan hayatında benliğine hakim 
olmalı, anlaştığı ile konuşmalı, yaratıldığı gibi görünmeli, 
düşündüğü gibi söylemelidir. 

('---_s_o_z _ _ A_R __ A_~_s_o_N~D_A_) 
Paris tamamile kış 
Manzarasını aldı 

«----~---------------------· 
HELGtiN BiR FIKRA 
Yalnız piyano öğrendi 
Yeni zcnginlerdeu biri, yeni do.11tla

nndan birini ziyarete gitmişti. Konu
şurlarken bahis kızlarına intikal etti. 
Ye11.i zengin: 

- Kızımız biraz da piyano ça!ar! 
Dedi. Ev sahibi sord1.ı.: 

- Ne derecede çalıyor? 

Kızaklı bisiklet 
lcad eden çocuk 

- Şöyle böyle çalıyor ve Jinleti-
Başvekil - Şam yor. 

Başvekil ve .ben, ekselansları tar?f•n- - Şübeni çalabilir mi? 
dan Türkiyeden ayrılırken lUtfen ıfade 

1 

- Hayır yalnız piyano öğrendi.. 
buyurulan dostane sözlerden pek ziyade .. . .. . . başka çalgı, bilmiyor. 
mütehassis olduk. Bugunlerde Parısde mudhış hır kar Jll' - ıt 

Ekselanslarının ziyareti, birçok bağla- havası y~amaktadır. Yer:ere yağan 
rın yaklaştırdığı iki millet arasındaki karlar, gördüğünüz ~ibi karda da .ya -
samimiliği şübhesiz takviyeye hiznıe~ c- pılacak derecede çogalmıştır. Resımde 
dec~ktir. böyle bir kardan adamın etra~~n~a ge· 

Ekselanslannın kendi1eri hakkında iz- celeyin eğlenen genç kızları goruyor -
har buyurdukları temennileri ~fimıze sunuz. 

Alman 
Devlet adamlarının 
A ldıkları maaşlar 

arzdan geri kalmadık. Atatürk bundan 
çok mütehassis oldular. 

Suriye için bütün kalbimizle daima 
daha büyük refah ve saadet dileriz. 

Doktor Arcı 

6 çocuk babası bir 
Amele toprak yığını 
Altında lıalarah öldü 

(Baş tarafı 1 inci sayfada) 

bıri ölmüş, diğeri hafif yaralı olarak 
kurtarılmıştır. Hadise şöyle olmuc;+ur: 

Kedi köpek yerine deve 
beslemeğe kalkan auam 

Almanya hükfunetinin resmi gaze -
tesi, birkaç gün evvel Milli Sosyalist 
parti ve devletinin yüksek rütbeli bazı 1 

zatlannın maaşlarını havi bir liste ilan 
Vak'a hakikattir: etmiştir. 
Parisli züppelerden daha doğrusu Bu listeye göre Almanya umum po- İngiliz afacanlanndan biri bisikle -

herkesten başka türlü görünmeğe çalı- l Jis reisi Him.mJer, umum Almanya genç tini p~k sevenniş'. Şimdi kar, kış bisik
şan meraklılardan biri, artık nereden lik teşkilatları reisi Von Sirah haric _ lete bınmek zevkınden mahrum kal -
geçirdise geçınniş, bir deveyi apartı - deki milli sosyalist teşkilatları 'reisi se- mak istemediğinden kızağını, bisikl~.ti
manına getirmiş, ve kedi, köpek bes • ,nelik 2000 lira maaş almaktadırlar. nin arka t.ekerleğine ~btede~~k mu • 
leyenler gibi evinde beslemeğe, yanın- Nazırlar ile casusluk ve hiyaneti va kemm~l hır kızaklı bısıklet vucude ge-
da gezdirmeğe başlamış. taniye suçlarına bakan halk mahkeme- tirmiştir. 

Ev sahibi, ayak direyerek: leri reisleri de ayni maaşı almaktadır - ---------
-Ya bu deveyi bu evımden güder ve Iar. Alnıanyada mahkum olan 

yahud da apartıınan çıkar gidersin, di- Sar havzası valisi ile Berlin belediye kahve pişirici kızlar 
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r----------------, 
Sözün Kısası 

Para yiyen 
inek 

E. Tatu __ _. 

~ avallı köylüt 
~ Geçen gün gazetede okudum. 

Bilmem nerede, adamcağızın biri, ye • 
memiş, içmemiş, tasarrufun insanlar i
çın sırasında cankurtaran olduğunu dü 
şünerek, teker teker biriktirdiği yirmi 

ı beş tane kadar liracığı yatağının içiı:ıe, 
&&hba da baş yastığının altına sakla -
mış. 

Köy evleri malfım: Tek bir oda. Or -
ta yerinde şöyle böyle, entipüften bir 
bölme .. bu tarafta insanlar, öteyanda 
hayvanlar barınır. 

Bu biçarenin, hayvanlara mahsus 
llôlıne--~ le 1 ... bir ineği varmış. İstiha· 
lıt' oazariy~ine inansam, bu hayvanca
(ızın. evvelce iki ayaklı ir:eklerden ol -

1 du~ ve sonra bu he~etle tekrardan 
dünyaya ge.miş bulunduğunu iddia ve 
isbat ederdim. 

Her ne ise! Günün birinde, köylüye 
para lazım olmuş. Gitmiş, bakmış, sak
lı servetin y.crinde yeller esiyor. Bu gi· 
bi kıymetli malların yerinde esen yel -
ler fevkalade saridir= Kavak yellerine 
inkılap ederek, o saat sahibinin başında 
esmeğe başlar .. Bizim köylü de içi ya -
narak, bir de döner bakar ki, paralar i
neğin ağzında değil mi? Geveleyip du· 

1 ruyor. Fakat hayvanın üzerine saldı . 
.·'~· rya kadar, o da güzel güzel onlaıı 

ı yutaı. 

Bu hadise, cereyan ettiği köyde hay
ret uyandırmış, diyorlar. Olabilir. Köy
lüler,. temiz, saf adamla:rdri-. Han yayı 
Konyayı bilmezler. Fakat ben hiç şaş
madım. Hal ve vaktim yerinde olsaydı, 
bu adamcağızı -gözünü açmak ve haJ 
retini gidermek için- büyük şehirlerE: 
davet eder, kendisine, nice ineklerle ni
ce öküzlerin, hem de böyle az buz de • 
ğil, avuc dolusu, etek dolusu paraları 

, nasıl şapur şupur yediklerini ibretle 
1 seyrettirirdim. 

1 O da öğrenirdi ki, para denilen nes • 
ne, kalUbeladanberi, bakariye fasilesi -
nin en yakın aşinasıdır! 

T.~ 
' Generaller en fazla hangi 
yaşda muvaffak olurlar? 

İngiltere hükUmeti, ordusunun yük
sek kumandasında geçenlerde büyük 
bir değişiklik yaparak yaşlı kurnandan 
lan kadrodan çıkarıp yerlerine dalı~ 
gençlerini tayin etmişti., Bu değişiklik· 
den birkaç gün evvel Ingiliz generali 
Fuller e:Deyli Ekspres:. gazetesinde ga· 
rib bir istatistik neşretmişti. Bu ista -
tistik iki bin senedenberi büyük zafer
ler kazanan kumandanların yaşlarına 
dair bulunuyordu. Bakkallık eden Ferid, İstiklal caddesin

de Yıldız sineması karşısında, 46 numa
ralı, 4 katlı muazzam bir binayı satın 
almış, yerine başka bina yapt?rmak üzere 
yıktırmağa başlamıştır. Köşede bulunan 
binanın bir cebhesi de, Bekar sokağına
dır. Bu tarafta çalışan ameleden 40 yaş
larında Kastaınonunun Cambaz ki}.. 
yünden Ziya Halil oğlu Hüsrıü ile Üskü
darda Bağlarbaşı caddesinde 67 numara
lı evde oturan 60 yaşlannda Osman oğlu 
Sadık bir duvarı yıkmaktalarken. üst ta
raflarındaki üstü toprak dolu bir tonoz 
birdenbire büyük bir güril!tfı ile çi>kmüş, 

ikisi de toprak yığını altında kalmışhır
dır. Sadık, orada bulunan diğer arkadaş
ları tarafından kolaylıkla ve hafif yara
lı olarak çıkarılmışsa da, H~1mıüyü top
rak altından çıkarmak mümkün ol; ma
mış, itfaiyeye haber verilmiştir. İtfaiye 
gelmiş, toprağı kaldırmı,s, Hüsnü, top
rağın altından boğularak ö!nıüş olar:ıl{ çı

karılmıştır. Hüsnü evlidir. 6 tan·e ile ço-

ye tutturmuş. reisi bin sekiz yüz otuzar lira, elçilerin 
Züppe de: . .. . ve spor umum reisinin senelik maaş • 

- Alem kedı, kopek ~sler b~r şey ları da bin beşer yüz liradır. Bu maaş -
demeyiz. Ben deve b~sliyor~, d~~e a: !arda hakkı huzur dahil değildir. 

Berlinin büyük kahvelerinden bi _ General Fuller'in hesablarına göre 

ı•k babasıdır. 

Hadiseden derhal müddl'iumumUik 
habPrdar edilmiş, nöbetcl müddeiumumi 
r- ııvini Hakkı Şükrü hadiseye el koy
ı _ ... rur. 

Dün akşam geç vakit Hüsnünün CPSC-

sabileşiyorsunuz. Keyıf benım degıl nu 
istediğimi beslerim.. demiş. 

rinde çalışan on bir genç kadın, müş • muzaffer kumandanların .. yüzd~. 4 7 si 
terilerine ancak suyun lezzeti değişe _ 4 7 yaşlarında ve ancak yuzde 4 u alt -
cek derecede hafif kahve içirdikleri i- ~ış yaşlarından yukarı bulunuyormuş. 

Şimdiye kadar yapılan çin on beşer ay hapis cezasına mah • Ingiliz generali muharebe meydanın • 
Şimdi kiracı ile ev sahibi mahkeme kfım olmuşlardır. da büyük zaferler kazanmak için en 

otomatik makinelerin Kahvenin sahibi, bu madmazeller _ müsaid ~aşın riyazi bir ka:iyetle kırk likdirler. 
en mükemmeli den kahveleri hazırlıyan dört tanesine yaş ve <lort buçuk ay oldugu kanaa -

Boş şişelerden yapılan ev . . . . ı sarfodecekıeri kahve nisbctinde çiy tinde bulunuyor. 
Bir Brezilyalı boş şişelerden on iki Stokholm şımendıfer ıstasyonuna dı kahve vermekte idi. Kahve pişirici bu ·------

<.•dalı iki katlı bir ev yapmıştır. Bu ga- k!len yeni bir otomatık makine, san'a -ıd" ·t k d "kkA kendil€rine verdiw. Avusiuryada yapılacak 
. l . 1 h k "k t b' . l bT oı ız u anın gı 

rib Brezily~h şı.şe en evve ce çimen~o tın a ~k~ e~ t ır muc zesı sayı a.dı ır. I çiv kahvenin pek az mikdanm kahve - garib bir spor müsabakası 
ile birbirlenne yapıştırdıktan sonra zıf Otomatı e ıs asyondan rıhtıma gı e - 1 w k , . k lanını kendi he _ 
te batırmış ve ağ zları evin iç ta rafına cekler için biletler bulunmaktadır. Bi - erbel 0~ up gterıyketa ~d·ı r Mahkum 

0 
_ Önümüzdeki İkincikanumm 22 ve 

k ·~• 1 . . b ' l sa arına sa ma ı ı e . 23 .. .. .. 1 . A t d 'b b ' gelmek üzere dU\'arlannı yapmıştır. Jet alma ı~eyen er bedclım atıp ı et- . w • de kahve i _ uncu gun erı vus urya a garı u 
Brezilvai.ı şişeleri yapıştırmak için lerini alırlar. Buraya kadar olan mua- 1 ~~ ~ıge~ yedı madmazel .. t .

1 
r· P. spor müsabakası yapılacaktır: Salto 

bulduğu bir usul sayesinde şiıleden du· me1cde bir fevkaladelik yoktur. Asıl ~ı;ıcıler .ıl~ an.la~a:ak m~.ş 1erı_. e ~m .. şı 1 • burg civarında dağlık mıntakada ya • 
varların herhangi bir malzemeden ya- !evkatadelik, otomatiğin atılan para, ka:>:,etlerının hır ıkı hoş soz e onunu a - pılacak olan bu Ski maçına münhası • 

d wl d - b'l t' tam muk b"l" lm d h f maga çalışanlardır. d'l . 1 . t' k d kl d' pılan duvarlar an sag am ol ugunu ve ı e ın a ı ı o ayıp a a az- . . . .... ran ısız er ış ıra e ece er ır. 
evin içinde harareti daima sabit tutaca- Jn olduğu zaman, gerisini iade etmesi - .on hır genç kızın bu teşn~. mesaı- ---T A·--K V .

1 
M 

ğmı hatta tRshine bile ıhtiyac bulun • dir. len farkına varılmadan tam dort sene 
madı~ını iddia etmektedir. Brezilyalı- Makine, bir İsveç kuronuna kadar a·ısürmüş ve bu müddet içinde çaldıkları 
nın binasına koymak ıç·n seçtiği şişe - t~~a~ ~aranın he')abı.nı yapmakta ve üs- kahved:n ~~r __ birinin hisse~ine 50.000 BiRİNCİ.KANUN 
lC'r ka lın ve yeni şişelerdir. tunu ıade etmektedır. mark duşmuştur. __ ..... 

Rumi aeno 27 Arabi eo!lt 
ı!">53 1SS6 - -1 cı Kinun Pu nf aeao Kuım 

14 1937 SJ IS TER İNANM A! İSTER 

-

-

İNAN, 
~ 

'!.ini muayene eden tabib: :.ıdil Salih Ha- Bir arkadaşımız geçenlerde adliyeye gitmiş, mahkemeler- Kadın tarafının avukatı, erkek için der ki: 
şim morga kaldırılmasına l:izum ı;öo:;ter- den birine gırmiş ve şu garib dava ile karşılaşmış .. anlatı- - Çok müvazenesiz, huysuz, geçimsiz bir adam ... 

PAZARTESİ 

miştir. Cesed derhal morga kaldırumış- yor : Erkek tarafının avukatı ayağa kalkar: 
tır. c- Karı koca boşanmak arzusundadırlar. - Kadın da çok müvazenesiz, huysuz, geçimsiz! der. 

. h Kadın tarafmın avukatı da, erkek tarafının avukatı da 1 Mahkeme reisi iki tarafa da dönerek sorar: 
Bır ava rekoru kırıldı. ciki tarafın tabiatleri birbirine hiç bPnzemediği içinı. tali'ık - Hani ciki tarafın tabiatleri birbirine benzemiyor!> di-

Bordaux, 26 (A.A.) - Bordaux-Marıg- ı isterler. yordunuz'! 1 
nac tayyare meydanında bir kişilik hafifi İ c 1 E R j N A N İ :, 't' i ,~ İ N A N .v1 .~ ! 
tayyareler için beynelmilel yükseklik re- .._. ' 
korunu pilot Touya kırmıştır. L _ _J 

t.UNF.Ş 
Şevval 
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Filistinde İngilizlerle çeteler 
4 gündenberi çarpışıyorlar 

Hay/ ada müşterilerle dolu bir kahveye bomba atıldı, 
bazı yerlerde telef on hatları kesildi 

• 

1 Ku!•Gör;~;~~E;~~~'nJ ~f'E'~~~,r 
Uği devrine giriyoruz. serlehasını koyduğu 
başmakalesinde ezcüııile demektedir ki: 

.Fransızlann Hatay meselesi dolayıslle 

Suriyede Türk düşmanlığı yaratmak içln çe
virdikleri dolaplar da nihayet anlaşılmıştır. 

Surlyede ecnebi tahakkümünü yaşatmak 
lstiyenlerin Türkiyeyi yalnız Suriye 1stikllill 
değil, hatt& varlığı için bile bir tehlike, ten
dllerlni de bu tehlikeye karşı bir siper gibl 
göstermek plfını artık bozulmuştur. 

Suriyede mevcud olan ecnebi tnhakldlm\i
nün ıztırabını unutturmak için Türkiyede 
ondan büyüt mevhum tehlikeler gösteren -
lerln sahte entrikaları tabtidlr ki kıyamete 
tadar sürilb gidemezdi. Neteklm resml Tür-

e Mısırda kral - Ve/ d 
partisi ihtilafı 

l' azan: Selim RaK!P Emet 

-

. Kudüs 26 (A.A.) Şimall Filistin'deki müsellih çetelere kalıyarak ~an atmış ve bomba dışarıda patlanu.şsa da klye He resmi Suriye arasında bir kaç gün-

.karşı yapılmakta olan muharebe devam etmektedir. Bu nüfusca telefata sebebiyet vermemiştir. lüle bir temas iki tarafın münasebeUerlnde 
yeni bir tardeşllk devresl açmap klfl geldl. 

IE5) ir müddettenberi Mısırın ~ahi-
1,g) li vaziyetinde şayanı dikkat 

bir sıkıntı göze çarpıyor. Bu sütunlarda 
daha evvelce temas edilmiş olan bu mev
zu gösteriyor ki, kısa zaman evvel istikla
lini eline alan ve bunun icablarını yeri~ 
ne getirmek için huzur ve sükunete muh .. 
taç bulunan adı geçen bu memleketin iç 
durumu, bu yüzden gün geçtikçe nazik. 
leşiyor. Mısırın iç durumundaki sıkıntı 
genç kral Faruk ile iktidnr mevkiinin ek .. 
seriyet fırkası olan Vefd liderleri arasında 
da rnatlub bir teşriki mesai bulunamamış 
olmasıdır. 

muharebeler, dördüncü gününe ~tir. Ramle'de telefon hatları kesilm.i.ştir. Daha doğrusu ezeli ve ebedi hakikat kaide-
Asileri ihata harekatını takib eden kıtaat, bu sabah mu- Tulkerim'de hapishaneye karşı tüfek ateşi açılmıştır. sinin hükmü yerine geldi:. 

harebe mevzilerin~~ .~ulunmaktalardı. .. Bu gibi hidiselerin tekerrürü dolayısile hükfımet me • Elhatku yllü vela yfill aleyh 
Kaçmak teşebbusunde bulunan Arablardan murekkeb 1 b kid akş ı.. ..... · den hah dördüne * 

b" M" hm H d 'd ki Yah a· k 1 · · · mur an, u mev e amın ~ın sa ın Cumhuriyet - Yunus Nadl, Dünya 1kt1aa-
~r g~up, ıs k ar ~~~ e~üfe k t .u ~ fo. ~ıs~ ya • kadar sokaklarda gezilmesini ve ~ık yakılmasını menet • dlyatının ısllhı yolunda serleThalı ba§Dl&ta-
nın an geçer en po er e a eşı a ısın e un • mişlerdir. lesinde: 

nıuştur İstiklali için mücadele eden Mısın, o 
· H f 26 (A.A) G 1"1 1 · d vuku bul - Londra ve Parls bükfunetlerlnln Uhamlle 

Filistinin diğer mıntakalannda tahrikat devam et • aya · - a ı e tepe enn e an ~u- dünya lktısadl atının ısllhı çareleri üzerin- zaman Ve!d, milletin kahir ekseriyet re-
mektedir. sademelerde yaralanan İngiliz zabiti ölmüştür. Öldi.ı • de tedkikler y:pan esti Belçika başvekili M. yine dayanarak temsil ediyordu ve o za .. 

Hayfada bir tedhişçi, içerisi müşterilerle dolu olan bir rülen tedhişçilerin sayısı, 45 tir. Haydudların takibine Von ze~~nd'ın tedklklerinden bahsediyor ve rnan bu fıkra, kendisine hasım olaI'.ak İn-
kahveye bomba atmıştır. Bir İngiliz askeri bombayı ya • devam edilmektedir. ezcümle diyor ki: giltere ve kral Fuadı hedef tutmuştu. İs-

ispanyada Teruel şehri etrafrnda 
e Umum! harb sonu dünyasında muhtelif tiklal davası halledildikten s".>nra İngilte-

A k h l sebeblerle milletlerin mlllete alınan tehdld 

ı n ara mu te iti edici tedbirlerden dolayı dünya iktısadlya- renin rolü değişti. Bir ::ıevi tarafsız ma
tının gittikçe tçlnden çıkılması zor demir hiyet aldı. Buna mukabil, vefat eden kral 

B ••k f k çemberlerle sıkılmış olduğunu hep blllyoruz. Fuadın yerine oğlu genç kral Faruk geç~ 
U reş Q ımını Bu tedbirlerden Türk ekonomisinin de ıztı- ti. Genç kral, babası gib;, saltanatın bü~ 

5 3 d • rab çektiği noktalar yok değildir.• tün hukuk ve salahiyetlerinı kullanmak 
- gen l daiyesindedir. Ve!d fırkası ise, geçmişe 

d Dört yaşında aid muhtelif misalleri gözönünde tutarak 
Franko tayyareleri dün Barselonu tekrar bombar ıman A k uht r•t• h-kı·m saltanat makamının salfıhiyetlerini asga-

. . n ara m eıı ı a B. k "' d 

muharebeler devam ediyor 
ettiler, Madııd cebhesınde akınlar yapılıyor d h l oldu ır zzcagızgan l ri haddine indirmek istemektedir. Bu na-

oyna ı, maç eyecan 1 zari mücadele devam ederken Vefd fır-
Madrid, 26 (A.A.) - Madrid ceblıesi-ı Barcelonne, 26 

i n1n muhtelif mıntakalannda topcu ateşi cile.rin tebliği: 
(AA.) - Cumhuriyet- (T ı B~k Artvin, (Hususi) - Şehrimize bağ- kasının teşkil etmic olduguv ve icabında, · Ankara, 26 e efonla) - u rcj ~ 

ka ·· S lı Ardanuç'da feci bir kaza olmuştur. fırkanın davasını fiilen takib etmek saıtı-
devam etmektedir. Hükumet topcu kuv. Teruel'in dahilinde Asilerin henüz mu
~etlerl lsilerin Dordonyaryolu ve Ara- kavemet etmekte olan merkezlerini iha
vaka civarındaki mevzilerine ateş açmı~- taya devam etmekteyiz. 
lardır. Asiler cumhuriyet ordusunun iş- Barselon'un bombardımanı 
gali altındaki Casa de Anpo'ya nkınlar Salamanca 26 (AA.) - Radyo Nas-
yapmışlarsa da bu teşebbüslerinde mu- yonal bildiriyor: 
vaffak olamamışlardır. Teruel'in etrafında bulunan hükCt -

1 Teruel'de vaziyet met kuvvetleri şimdi bütün mukabil ta 
Teruel, 26 (A.A.) - Teruel şehrindeki arruzlara J1tukavemet etmekte olan 

vaziyeti tasvir eden Havas ajansının mu- kıt'alarımızın ateşi altında bulunmak -
habiri yazıyor: tadırlar. Concud ve Beladais yolları ke-

Şehir normal halini almaktadır. Tel- silmiştir. 

graf ve telefon hatları tamir edildiğinden Franco tayyarecileri Barcelonne ile 
Barcelinne ve Valencia ile muhabere te- Portbou'yu bombardıman etmiş le' .'ir. 
mln edilmiştir. Franco'nun mesajı 
Düşman mühim rnikdarda erzak ve Salamanca 26 (A.A.) - General 

benzin terketmiştir. Nizam ve intizam Franco kendi mıntakasındaki bütün İs
mükemmeldir. Milli müdafaa nazırı Erı- panyollara hitab eden Noel mesajında 
aalecio Prieto'nun yakında buraya gel- yakın bir zafere olan kanaatini bildir -
mesine intizar edilmektedir. mektedir. 

Emniy11t muameta.t memurları 
hakkında bir nizamname hazırlandı 

Muhteliti ikinci rşılaşmasını bugun _ e-
d · 1 Vahid isminde birinin 6 ile 4 yaşında hiyeti ile mücehhez mavi gömlekliler tcc:... hir stadyomun a 5 bine yakın bir scy1rc ,--

Ank il iki kızı, dışarıdan topladıkları ot kök - kilatı, sarayın endişelerini artırmı.,.ır. önünde gene ara Muhteliti e oyna- 'i' 

leri ve ağaç parçalarını eve getirmiş • Genç kral Faruk ile vefat eden babasının dı. 
Oyun bidayette mütevazin bir şckildı? ler, ev halkının başka bir odada meş - vaziyetlerinde şu fark mevcuddur ki, 

cereyan etti. 8 inci dakikada İskender, gul bulunduğu sırada ocağa atarak tu- vaktile Mısır efkarı umumıyesi kral Fua
kale önünde husule gelen bir kargaşalık- tuşturmuşlardır. Birdenbire büyük bir da muarız iken, bugün, halkın büyük bir 
tan istifade ederek ilk golü yaptL alevle tutuşan kökler 4 yaşındaki kü - kısmı, şahsını sempatik bulduğu kral Fa

Romenler 20 nci dakikada merkez mu- çük Naimenin eteklerini de tutuştur t- ruka karşı muhabbetkfırdır. Bundan do-
hacimlerinin ayağile mukabele ettiler. muş, zavallı kız korkudan ocağa yıkıl - layı da, mücadelede, nisbcten bir kuvvet 

Oyun seri, Ankara Muhtelitinin haki- mıştır. muvazenesi husule geliyor. Şu farkla ki 
m.iyeti altında. Kardeşinin ocağın kenarında yat - Vefd parlamentoda vaziyete hakimdir. 

34 üncü dakika: Romen kalesine fir~- makta olduğunu gören büyük kız çığ - Parlamento dışında ise, krala karşı ge
kik çekildi. Kale önlerinde iyi vaziyet lığı basmış, ev halkı dehşet içinde oda- nişçe bir sempati vardır. Maamafıh, son 
alan İskender bir kafa darbesile ik:ncf ya koştukları zaman Naimenin kıvra • günlerde, Vefd fırkasının kral tarafın,\an 
defa olarak topu Romen kalesine soktu. na kıvrana vücudunu saran alevleri _ gösterlien bu arzulara karşı verdiği ka-

40 ıncı dakika: Romen sağ açığının or- çinde yandığını görmüşler, koşup ço • rarlar ve kral tarafını tutan. Mahir. Paş~
tala.mak rnaksadile vurduğu top hiç bek- cuğu ateşden çekmişler, üzerine kilim· nın fırkadan ihracının tensıb edılmC'c• 
lenmiyen bir falso ile ikinci defa kalemi- 1 k t . .. d"" .. 1 fakat fikri ihtilafı en had bir Şt?kle sokmuşt• er sarara a eşı son urmuş er, • .. 
ze girdi. 3 dakika sonra Romen sol :ıçığı ll k - .. 1.. d k ta ama Bu ihtilafın ergeç bir reıım buhran zava ı ızcagızı o um en ur r - . . ,. 
uzaktan üçüncü golü ağlartmıza taktı. 1 d dayanmıyacağı, dayanması ıçın katı b 

Devre 3-2 mağlubiyetimizle neticelen- mış ar ır. sebeb mevcud olmadığı bilinmekle bcra-
di. k ber, bu mücadelenin sürüp gitmesi, mem-

İkinci devre başlar başlamaz Anka- Kapopino aptanı Jeket kuvvetlerinin eriyip yıpranmnsını 
ra muhteliti sıkı bir hücuma geçti. 1 O rnucib oluyor. Bu da, bin bir mahrumiyet 
uncu dakikada Bükreş kalesi iki gol tevkif edildi pahasına elde edilen istiklalin nimetle-
tehlikesi atlattı. Fakat Romenler bu rinden istifade edilmiye mani oluyor. Bü-
hücumlara mukabele ediyorlar, oyun Çanakkalede çarpışan İtalyan ban - tün hakiki Mısırlıları ve Mısırı sevenleri 

Muamelat memurları beş dereceye ayrılmıştır, terfi çok heyecanh safhalar geçiriyor. diralı Kapopino vapuru kaptanı ile İs- müteessir eden de budur. 

müddeti en aşağı üç senedir 23 üncü dakikada İskender penaltı- panyol bandiralı Magallanos vapuru Selim Ragıp Emeç 

dan üçüncü golü attı. 26 mcı dakika - kaptanı hakkındaki cezai duruşma Ça- G l·kı· b" k ") k J d 
Ankara, 26 (Hususi) - Emniyet ge üzere beş dereceye ayrılmıştır. Mua • da Mustafa dördüncü golü attı. Çok kk 1 d 1 , d İ anyol kap _ em ı 1 ır atı ya a an l 

illel direktörlüğü emniyet muamelat meıat memurları silah ta§ımıyacaklar, geçmeden Şerif beşinci golü attı Maç na a e ~apı ıç~ or ~~ ( hk . Gemlikte Ahmed oğlu Rauf Elmes 
:'llll~ emurlan hakkında bir nizamname kendilerine mahsus elbise ve ünifor - 5 - 3 gibi bir farkla Ankara muh.teliti - tam mev tu. ana a e .~ :mesı Aslanın kız~ı almak istemiş b~basının 

· · h 1 t D 1 t • · · kl d ı · ·· e ışa· - İtalyan kaptanının da tevküıne luzum ' roJesı azır anmış ır. ev e ş:ıı asın· mayı gıyece er, erece erme gor nin galebesile bitti. .. .. . .. . • . mani olması üzerine kızmış, bu bahsin 
~ tedkik ~ilmekt~, ~lan ?u _proJ_e ~m - ret taşı~~caklardır. . . . Misafir takım, yarın Toros ekspre - gormuş ve I~tan~ul mudd.eı~umılı • tekrar tazelendiği bir sırada Elmas As-
~lliyet teşkılatında fı lı polıs ışlerıı:ıın dı Tekaude sevkedilmış olan polıs sile İstanbula hareket edecektir. ğine bir tevkıf rnuzekkeresı gondermiş- lanı tabanca ile öldürmüş, orada bulu· 
rŞında kalan yazı, hesab, levazım ışleri- rnensublannın muameıat memurluk • t . d ki 1. 1 tir Kaptan tevkif edilmiştir. Bugün nan kızmı da kolundan varalamış'tır 
l-: ·· k l t k"l"t ka ·1 1 d kull l b"l 1 · "çin kendı" zmır e ıg maç an · "' • 
au gorece o an ve eş ı a nunı e arın a anı a 1 me erı ı - · . . Ça kk leye \~Ünderilmesi muhtemel- Raufun İstanbula kaçtığı anlaşılmıştır. 
ltnuameıat memurları denilen memur - !erinden fayda memul bulunm.ak ve İzmir 26 (A.A.) - !kıncı devre lig d" na a ' Rauf dun İstanbulda yakalanmışhr. 
!ara aiddir. Muamelat memurlarının yaşları tahdidi sin kanunundakı yaş maçlarına bugün başlanmıştır. ır. 

~~$~~~w~i ~tu~~~~dler~~~~işolm~ w is~- Ü~-D~in~ru9-l~~~A~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~; 
ırtıuameleler bu nizamname hükümle - damlarına mani bir halleri bulunma - sancakla Doğanspor 3 - 3 berabere kal- r h 
ılile mukayyed olacaktır. mak şartile mümkün olabilecektir. Mu 1 mıştır. Saba tan Sabaha: 

Dilenci ve Kızılay 1 Projeye göre muamelat memurları ameıat memurluğunda terfi müddeti Günün son maçını Ateş - Yamanlar 
06, 20, 25, 30 ve 35 lira maaşlı olmak en aşağı üç senedir. yapmışlardır. Bu maçda üstün bir o • 

Makineye verilirken 
Japonlar ilerleyorlar ı Nankinde Amerika elçiliği açılıyor 

yun oynıyan Ateşliler senenin gol re -
korunu yaparak 13 - O galib gelmişler
dir. 

Resimli posta 
Kartları Şanghay 27 CA.A.) _ Ç!Çn membaların- Vaşington 27 (A.A.) - Nankindeki Ame -

1ian alınan malfımata göre, Çantung cebhe- rika büyük elçiliği tekrar açılacak ve Oabu 
ıSinln Tsinan bölgesindeki Japonlı:ı.r dlin Tsl-1 gemisi Yangtse üzerinde evvelce Panay ta- Ankara 26 (Hususi) - Posta Tel -
nanın 70 kilometre do~u şimalinde bulunnn I rilfından yapılmakta olan devriye vazifesini graf idaresi hazırlamakta olduğu resim-
lioanghoyu demir yolunu geçmişler ve şimdi görecektir. 1i kartpostalların resimlerini seçmiştir. 
tl'slngtao demir yolu istasyonu Onçausunga 1· ·ıt J J d t" t 1 S .1 60 "d esimdeıi t d h"li 
doğru yürümektedirler. Hoang-Honun cenub ngı ere- r an 3 ıcare an aşması eçı en çeşı r o uzu a ı 
tahlllndc bulunan Loklluçcn yakinlndekl Çin yenileniyor muhaberelerde, altısı Balkanlara, yir-
ınevzllerl Japon topçusunun ateşi nltındı:ı.dır. Dublen 27 CA.A.) _ serbest İrlanda hükO- mi dördü diğer harici memleketlere 

ingilterenin deniz kuvvetleri metinin gelecek yıl da kömür inhlsannın İn- tahsis edilecektir. Kartpostallar basıl • 
Londra 27 (A.A.) _ Sunday Times gaze- rııtereye veren deklarasyonu, iki memleket mağa başlanmıştır. 

~i, deniz inşaat programının tatbikatın _ arasındaki ticaret anlaşmasının devam ede - • - -----
'1an bahseder~:en ezcümle diyor ki: ceği manasını tnznmmun etmektedir. Satı - Eskı Sıhhat Bakanına 

Bu yıl zarfında İngııtere '1 kruvazör, 9 Jacak kömür mikdarı 2.113.000 tondur. Bu- p d )" t ld 
torpido muhribi, 3 denizaltı, 3 mayn gemisi, na mukabil, İngiliz hliki\metı de serbest ir- eşte e ame ya yapı 1 
8 torpido ve muhtel!! diğer gemiler inşa et - lnndadan hayvan alacaktır. 
ntlştır. 1937 yılı kruvazör safının tamı:ı.mlan- serbest İrlanda hükumeti, anlaşmanın ye
hlası yılı olmuştur. 1938 yılında da torpido nllenmes1nl Londraya bir heyet KÖndererek 
lllllhrlplerle denizaltılar tamamlanacaktır. temin edecektir. 

Ankara, 26 (Hususi) - Eski Sıhhat 
Bakanı Refik Saydama Peştcde mu -
vaffakiyetli bir ameliyat yapılmıştır. 

Geçenlerde Lehistanda bir dilenci kadın ynkalanmıştı. Kilise kapılarında 

avuç açıp dilenen bu kadının bankalarda parası olduğunu, tefecilik ettiği kı

zını okutmak için Parise gönderdiği anlaşılmış ve ihtiyacı olmadığı halde 
şefkati suiistimal cürmünden mahkemeye verilmiş. 

Bir iki ay evvel Bursa polisi tiı Erzurumdan Bursaya kadar dilene dilene 
gelen bir karı kocadar. şübhe etmiş ve Üzerlerini aramıştı. Kadının hırkası
na dikilmiş bir dizi altın ve bcşibir arada, erkek üzerinde de bir ellilik ka
ğıd liralar bulundu. 

Şurası muhakkak ki sokakta avuç açıp dilenen adam bu işi san'at yapmış 
profesyonel bir dih.:ncidir. Ellerini, kollarını çarpıtıp merhametimizi tahrik 

için mukaddes hisleri kurcalamak suretile ceblerimizdeki bozuklukları toplı

yan bu insanların çoğu şefkatimizi suiistimal ederek gafletimizle eğlenen 

nankörlerdir. 
Bunu çoğumuz biliriz. Bildiğimız halde gene merhametimizi gıcıklıyan 

yalvarışların tesirinden kurtulamayız. Bunun için sokak dilenc:sın n içyüzünü 
daima hatırlamalıyız. Kaldırım dilencisi bizim saffctimize gülen ve zafımızla 
gönül eğlendiren bir hilekftrclır. 

İyilik mi yapmak istiyoruz. Memleketin her köşesindeki muhtaç vatandaş
lara elini uzatan Kızılay yardımınızı bekliyor. Bu şefkat yuvası asıl yoksuz.u· 

bulan ve bizi kaldırım dilencisiı: ııı yırtık hilekarlığından kurtaracak olan 

d Hiir1uın Cahid o ur. 



PtlffA • 

iiiiiıııl~~~·5Jlfi\; 
Gıda satan mahaller daha Nolıud çalarken 

Yakalanan 
Zahire borsasında bir 
haftalık vaziyetin hülisası yakından kontrol edilecek Sabıkalı 

• • • • • 1 kir etmesin -- Fransaya ve Fransız müstemlekelerine Mersin ve 
Bu hususta alakadarlara yenıden ve pddetli talımat J 0 b.t ·· ··ıd "ğe .. radgm~n ıuç Samsundan mühim mikdarda arp , ihraç edildi 
verildi. Mürtekibler ağır surette cezalaadınlacaklar sa 1 goru ~ un en uç aya 

mahkuııı oldu Geçen hafta içinde buğday fiatları- yükselerek haftanın son günü beş kU• 
Dava, Asliye Dördüncü ceza mehke- nın tekrar sukut etmekte olduğu ve ruşa kadar çıkmıştır. 

mesinde. Cürüm delilli, biri iki, biri üç buna mukabil çavdar satışlarının hız- Çanakkale ve Tekirdağı mallan ın.
kulaç halat, maznunun muşambası ..• landığı, arpa vesair hububatm da tarzı sır -i.20, ince afyonun kilosu 530, kaba 
Hadisenin beş de şahidi var. cereyanında bir değişiklik olmadığı gö- cinsi ıf35, Antalya ve Mersin mah P. 

Maznun Rıza oğlu 20 y~mda Mus - rülmüştür. sam çuvallı olarak 16. I 0-16.20, "1 2 &4 

tafa diyor ki: Memleketin her tarafında havalar so- naliz Tekirdağı teslimi kuşyemi 7 .1 Q 
- Ben, saat yirmi dörde çeyrek ka - ğumağa başladığından şark viliyetle- paradan muamele görmüştür. 

la Kemalbey sinemasından çıktım. Ke- rinden ilk parti av derileri piyasada Geçen hafta içinde iç ceviz piyasa
restecilerde Hacı Bekir soka - görülmeğe başlamışsa da henüz mua- smda biraz hareket görülmüsse de stO" 
ğmdalti e~e geldim. Kapıyı ça - mele yapılmamaktadır. 1run fazlalığından fiatlarda ehemmiyetiıı 
larken, eli tabancalı iki bekçi h t t' gel"nce· İh ..._ li değişiklikler olmamıştır. İç ceviz & 

..ı.:kild' ınraca em ıamıza ı • racaV" 
karşıma uı ı. •Dur!» dediler Kork -

1 
. d h .1 1 k d atlan 24-30 kuruş aralarındadır. 

t Ann m ka çt İ . . d' çı ar, yem seneye a ı o unca ya a ar ,....__..... B .. h. ih t• um. e pıyı a L çerı gır ıın. 'd .. ba ta ·r· kt d" .1.u .ııa: u mu ım racat em~ . r . yem en mu yaa gı ışrneme e ır- . w . 
Sonra bır po ıs geldi ve beni karakola 

11 
y 1n . ad tedkikat . mızı dahılde kullanmaga tamamen ım• 

götürdüler. Ne mllfamba benimdir, ne er. . ~ ızh pıylaksl rda a bulunduvkela Y~~ı kin hisıl olamadığından tacirlerimiS 
de bu ipler benimdir. Ne de, ben no - st~lmne_ ıçt~n Bazır 1 ~ ·n yen· sene gnl ışı- yalnız dış memleket alıcılanna bel bağ-
h d lm w 'tt· . 1 ı ış ır. unun ıçı ı eme- 1 . 

u ça aga gı un. Hırsızlıktan bır ke d 1 tad uarnel ler &.. • • amaktadırlar. Muhtelif yortu ve sen• 
.... kif edildimdi· B k"fh en evve mu m e nancın- .. bet'l b' .. dd ttenberl re 1ev . eş ay tev ı ane- d b" .. k b' . beklenrnemekted' sonu munase ı e ır mu e 

de yattıktan sonra 15 gün hapse mah • e u!u :r ış b' . . ır:. .. ihracat ta yapılamadığından piyasa ta• 
Belecllye tcınfıw.cfan bozuk yemıık ıattığı içitl '""NJcJccıten Jcapatılcm kum oldum. ~U~DAY. Haf~ son w ır ikı ~nu mamen sakin geçmektedir. Maarnafili 

lokGtıtıdaT"dan biri Keresteciler caddesinde zahireci Av mu~tesna olmak uzere b~~day g~lışatı yeni seneye girdikten sonra diğer ih• 
Belediye şehirde mevaddı gıdaiye nlan gizli nebatı yağ fabrikalan gibi şar oğlu küçük Musanm katibi Ali de eskı hızını ~u:az:. ettıgı~~en fı~t~r racat maddelerimizde olduğu gibi til-

satanlarla daha yakından alikadar ol • başka fabrik.alann mevcud olup olma- hadiseyi şöyle anlatıyor: g~n .. h~_fta ıçı e ır mı ar a a tik satışlarına da başlanacağı ümid e-
mağa karar vermiş bulunmaktadır. Bu dığı araştınlacaktır. Sucuklar için de - Dün gece ben mağazanın üstünde- duşmuştur: .. . . . . dilmektedir. Nitekim son günlerde ba• 
hususta alikadarlara yeniden şiddetli muhtelif sucuk imilleri ve depolarında ki odada yatarken saat bir buçuk rad - Son yedı gun. ıçı~de şehrımıze Hay- zı ecnebi firmalann daha şimdiden so
talimat verilmiştir. Bundan sonra, fı • ani teftişler yapılacak, ve alınacak nü- delerinde bekçL geldi. Beni uyandırdı. darpaşa, muhtelıf lıman~ar ve Tra~y~- ruşturmalarda bulunduklfn görülmüş-

} l ka talar birahan 1 ık ık muneler tahlil ettirilecektir. •Sizin ardiyeden çıkarken bir hırsız dan 36.fO ton kadar bugday gelmıştır. tür. Geçen hafta içinde Zafranbold 
nn ar 0 n ' e er s 8 

· · · ı rd" · · · M · d t f 1 1 ğından · · t k · 13 3 · 120 teftiş 'edilecek, temizliği ihmal edenler Süt. m~seflesin~ gelince, btadırunun ıçın ~uttuk.b' Ge a 
1 
ıyeyı aç, bakal:n1 ıçen - . e~aı: .. :~~c.t:.Z a ı pıyasa ıs e - cinştaslerıb' , 'bekdyaz cınsılınıler de k1J' 

h lka bozuk, sıhhate muzır gıda de yem bır ormül aranmak . ı en ır şey ça ~ış mı?• dedi. sız a~""'i- · ru n ır mı ar sat ştır. 
veya 

1 
a "dd tli bir şekilde cezalandı _ Diğer taraftan belediye İstanbula ha Gittik. Sokagın içindeki ardiyeyi aç- Fiatlar: Ekstra beyazlar 6, IS, altı ye- Keçi kılı üzerine satışlar devam et-

v~ren k~~ e ric yerlerden idhal edilen gıda madde - tık. Yukarı kata çıktık. Çifti 103 kilo di çavdarlılar 6, mahlutlar S.25, ekstra mektedir. Kırkım malı S2-S3, tabal 
naca ır.. b' han 

1 
. _ lerini de daha itinalı bir şekilde mua - tutan iki çuvaldaki nohudun dört çu - ekstra irmiklik sertler 6, beş altı çav- malı .32 kuruştan aranmaktadır. 

Bu arada bilhassa ıra e e~ın muş yeneye karar vermiş bulunmaktadır. vala ayrılmış olduğunu, çuvalların a - darlı sert buğdaylar 5.25 paradan sa- YAPAK: Sovyet ticaret mümessilleri 
terilere artık içki ve meze verıp ver - - 1 bari d 'dhal dil - 1 bawl ld - ·· d'"k ç t ı t _.,. ... . . . . kt' E- bö 1 Bundan böy e c en ı e e- gız arının g ı o ugunu gar u . u - ı rnış ır. geçen hafta içinde piyasadan bir ıww-
medıklen teftış edılece ır. ger Ye cek yağ, kavurma, pastırma, sucuk, bu- vallar pencerenin yanına getirilmişti. ARPA: Almanyada Türk arpalarına dar yapağı satın almışlardır. Piyasada 
hareket eden yerler bul~~acak _olur~~ lama gib~ madd.eler daha dikkatle mu· Yanında da _bir ip vardı. Demek, pen - ıkarşı konulan kontenjan rn.ikdan dol- başka alıcı bulunmadığından Ruslar,&" 
bakla17nda cezanın azamıs~. tatbık edı ayene edılecektir. cereden aşagı sarkıtacakmış. 40 - 50 ta duğundan sene sonuna kadar Alınan· lış fiatlannı bir rn.ikdar kırmışlardır. 
lecektır ... Bu .. hareket t~kerru_r edecek o- Nihayet taban helvası hakkında da ne de boş çuval eksikti Ardiyeye acaba yaya ihracat yapılamıyacaktır. Esasen Geçen hafta içinde 1150 balya kadar 
lursa, du.kkan. seddedılecektır. . bazı şikayetler duyulmuş ~e. ~eniş ?ir 1 n~rede? girmi~ .d.iye araştırdık. Bakt~ senen}n bitmesine pek az bir müddet yapağı satılmıştır. Bunlarm Bolvadlıl 

Beledıye bır taraftan halkın sıhhatı- halk tabakası tarafından ıstihlak edı -, kı, ardıyeye bıtışik, kapısı zabıtaca mu kaldıgından Almanyaya karşı yapılan ve Yozgad cinsleri 54-56, Konya mal
le !a~~nen alaka~a.r olmakla ber~~r, len bu mad~enin daha sı~t bi~ şekil •

1 

hürl~ o.~ bo~ ':.e h~rab evin ka - ihracatın durması piyasayı sarsmamış- lan 5 ı, Trakya ve bu ayar yapaklar dl 
yag, sut, sucuk gıbı mevaddın da istih- de ve daha ıyi maddelerle ımalı derpiş pısındakı muhur sokulmuş. Yukan çık- tır. Buna mukabil Fransa ve Fransa 65 kunı.ştan satılmıştır. 
salini ve ne dereceye kadar saf olup ol- olunmuştur. Bu yerler de kaza kayma- tık. Mustafanın muşambasını bulduk. müstemlekelerine Mersin ve Samsun -...... .. ... • • ... -
madıklannı yakından kontrol edecek • kamlan tarafından sık sık teftiş edile - 1 Meğer, buradan ardiyenin damına geç- limanlanndan büyük mikdarda sevki-
tir. Bilhassa geçenlerde meydana çıka- <-'ektir. rniş. Yangın bacasından içeri girmiş. yat yapıldığı öğrenilıniş1ir. Bundan 
~ - - - ft n - Benim bildiğim bu kadar... maada şehrimize de külliyetli mikdar-

Poliste: Mlltef errllı: Yavuz Sinan mahallesi bekçisi Ha - da arpa gelmektedir. Hafta sonunda A· 
san Gültekin de şöyle şahidlik ediyor: nadolu biralık arpalar ıf.05 paradan, 

Bir adam baldızım yarala~ Beyoilu Balkevinde kitah serıW - Hacı Bekir sokağının iki tarafın- Trakya malı çuvallı -i.22 paradan mua-
Fatihde, Haydarda, Kadıçeşmesi so- Kinunusaninin beşinci günü Bey - daki elektrik lambalan akşamdan yan- mele görmüştür. 

kağında 5 numaralı evde oturan Süley- oğlu Halkevinde bir kitab sergisi açı - mıyordu. Arkadaşım bekçi Mehmed, bu Çavdar müstesna durumunu muha
man evde bulunmadığı bir sırada bal • !acaktır .. Bir hafta devam edecek olan so~ak~. bir hırsızlık olmasından kork· faza etmektedir. Gerek şehrimizden ve 
dızı Arife eve gelmiş, Süleymanm ka - bu sergıden maksad, halka kitab sev - tugu ıçın bana da •beraber dolaşalım. gerek memleketimizin diğer Jimanla
rısı ile kızını alıp kukla seiretmeğe gö- gisini aşılamaktır. Sergide 936 - 937 Bu .gece bu sokağı boş bırakmıyalım!• rmdan ihracat devam etmektedir. Bu 
türmüştür. Süleyman eve gelince kan- yılına aid Türkçe neşriyat teşhi~ edi • dedı. Ber7b_:~ ~olaşıyorduk.. ~kağın sebeble mevaridat az olduğu gibi stok 
sile kızını bulamamış, fena halde kız • lecektir. Sergi serbest ziyaret edılecek- baş_ına ge.dıgımız zaman hafif bır ıslık bulunmadıiından gelen çavdarlar he-

Dünya muharrirlertnden tercümeler 
serisi: No. 12-13 

TurıenW 

Babalar 

Çocuklar 
BUIÇlldan ~ 

HtWm AU Ediz- V aıf Oncıı 

İki cildi 100 Kr. 
•EMzt KİTABEVi mıştır. Bir müddet sonra, baldızı, karı- tir. s:~~~'!d~. _Arkasınd~ bir ke~~ men satılmaktadır. Fiatlar IBğlamdır 

• k h beraber eve gelm' ler lleyoilu llııllkevu.de konfel'Ull ~ ~ıttık. El~kt~ fenerlenmızı v11Ee~g=eçe~n~ha!f~ta:y~a~n:a:za~ra=n~b~ir~m~ik~d~a~r~~~~~~~~~~~~~~~ 8• .. ve ızı ep. w w ış • Beyollu HalkeYlnden: Balı güntl saat ~aktık. Bır de ne gorelım?: Bu Musta - c: 

Suleyman, Anfey~ .. başınp çagırmış, 18,30 da eTlmbde Ba,.an Nuln Hami Da - fa, bir ucu beline bağlı bir ipi pencere- A_._ ümuz" dekı· ÇarRAmba akRAmından ı·ti·baren .... 
ters cevab vermesı uzerıne: n~end tarafından cTarth ve edebiyatta nin demirinden geçirmiş, öbür ucunu VD ,,_ r-

- Sen benim karımı benden haber - Turk güzell111tin• mevzuun:bkllonferans veri • da elile tutmuş. pencereden sarkıp ken s u 1 E R s 
1 ··t·· .. .. ., On k Jecet ve m atqa J'&P ecetUr. Herkes d · · · ~ ., B" ba • d 

siz kuklaya nası go urunun. un o geJeblllJ'. ısını y~re aı.uuyor mu. lZ ta nca - ınemasın a 
cası ben miyim, sen misin? diyerek bı· ları çekıp koşuncaya kadar evinin ka .. 
çakla üç yerinden yaralamıştır. Süley- .. ~!-kapan hınız pısına gitti. Evi ardiye il~ tam karşı kar 
man yakalanmış hakkında takibata baş Karagümrükte Çukurbostan soka • şıyadır. Sokak dar oldugu için mesafe Yeni 8eDe laaftua • Şm Ye etlenceli hafta 
lanmıştır. ' ğmda 78 nwnaralı evde oturan Diınitri de az. «Anne .. anne!• diye bağırdı. Ka-

y 1 h f.f , Arif t d . 1 oğlu 16 yaşında Aleksi, namı diğeri Ali pıyı da, ayağının topuğil· e tekmelemegw e H E N R Y G A R AT • R A İ 1 U ara an a ı o.an e e avı a - . . 
tına alınını tır. Sınan, Dıvanyol~dan ~mekte ol~n başl~dı. ~pı hemen a~ İçeri <!8lı - IEG LEMONNiER 

. ş . 18 yaşında İsmaıl kızı Munevverin elın verdi. Belindeki ipi de çözup sokaga at 
Dır~ tabanca de yaralandı de bulunan para çantasile eldivenlerini mıştı. Sonrası, işte, Alinin anlattığı gi· Namuslu 

Llngada Asya sokağında 36 numa • kapmış, kaçarken yakalanmıştır. Alek- bi Muşambanın kendisine aid olduğu-
ralı evde oturan Hüseyinle kansı soka- si hakkında takibata başlanmıştır. nu da karakolda itiraf etti. Zaten, biz 

ğa çıktıkları sırada evde yalnız kalan IHI Şehir T.fyatroso de whepim~. ?u muşambanın onun ol - Kadın 
6 yaşındaki çocukları Lfıtfi sandığı ka- llllllm Operet kısmı Fransız dugunu bılınz. 
rıştırmı-t babasının sandıkda bulunan ıı~ ! tiyatrosurıda bu akşam . Ay?i mahallenin bekçi:5i Mehıned 
tabancasını eline geçirmiş, ötesini, be - ıaat 20.30 da ıle polıs Osman ve kahvecı Ahmed Öl- Viyana operetinde rısini kurcalarken silah ateş a ,mış ve 

18

,

11

u 8 1 L M E C B mez. de ~~d .?larak dinlendiler. Hepsi 

çoc~~~~~~~~~~m-ı ~ı~~ey~~ •. :===~~V~a:W:u~m:•:n:ı:~:~~~·:~::~:~~=·~k:~:k:•:h:·~~:f:u:·~===~ S·1~L · · d 1 k Komedl 8 Perde Muddenmıwnı Orhan Könı maznu· 
mıştır. ı cuı sesını uyan ar eve oş - 1 d lm · t d' M 

- .. k L. f" . k la nun ceza an ın asını ıs e ı. aznun 
muşlar, kuçu ut ıyı an r içerisin - Dra ı Jrısmı Tepebajı Tiyatrosunda hail inkirda uşambanm ken • 
de bulmuşlardır. Liıtfi Şiş_li çocuk has· Bu akşam oyun yoktur. dine aid olma:-;~ ~ddia ediyordu. 
tane~ine kaldırı!mış, tahkıkata başlan- Operet kısmında yann akşam Hey'eti hikime, müzakereden son -
mıştır. san'atktr Naşit tarahndan c BeyimJa ra, Mustafayı nakıs olarak hırsızlığa te-

ÇarşıUpıda iki otomobil çarpaştı tiyatroya merakı • Komedllile bir şebbüsden üç ay hapse mahldbn etti. 
Dün aqarn saat 16 da şoför Ahmedln l - kavuk devrUdL Sabıkasından da cezası on beş gün zi • 

dareslndetl 2849 nmnaralı taksi otomoblll, UTUGRUL &ADI TEK yadeleştirildi. Mustafa tevkif edilerek ı· 
Beyazıddan suıtanahmede dotru gitmekte 1 kifh ıı d 
tken mukabil istikametten gelen toför isma- T y AT R O 9 U tev aneye yo an L 1 
Wn kullandıtı 2607 numaralı tatsl Ue çar - Bu gece Davet 
p~ıştır. hl otomobllln de çamurluklan e - L\DlKÔY (Sllreyya) Öfilnctl mıntata Etlbba Odalı RJJueUn -
zilm~. Ahmed müsademeye mani olmak için sinemasında den: 

direksiyonu fazlaca sağa kırdığı lç1n a:vnı za HA M L E ,., llS'l y11ı ıt1nc1 umumi lı8J'et toplantısı 

Bu akşam SAKARYA sinemasmda 
Yeni bir artistik hidise; Parla sergisinde birinci mükifatı kazanan 

Suiistimal Davası 
Emsalsiz filminin ilk büyük iraesi: en parlak yıldız 

DANl:ELLB DABBİElJX'aa CHABLES V ANEL 
plF.RBE MINGAND - YVETl'E LEBON • JEAN WOBS 

- ile beraber çevirdiği en müessir ve en mükemmel filmi 
Y .... iabl M+elclea aWınnn. Telefon: 41341 manda bir alaca da çarpmış, radntnr "N ı ' 2'7 Blrlnclllnun ım puarteat glntı aaı 

teterleklerl mıımıt fakat toför w mttterı - Yana poe: BaklrkOJ'de. ıuo da ppılacalmdaD mu&enm llaıım ~--••••••••••••••••••••••••"" 
Jere bir ,., •ım\fW. Çarpmba : °O'lkOdarda p1mııı 1 lal cllllrl& 



- Sıhhat lşleri ile utra
pnJar mükemmel bir karar 
ftl'miper .. 

-· Halb on bmlerce 11hht 
e8ll' bedaft dalıtaldıktan 

••. Aynca muhteılf haata· 
l&Jduduı konınmat içtn feh
rill Nzl yerlerifte rekli lev
halar ... tı•ımw. 

.. - C::.Q __ _ 

''H· ısar ,, • 
acı ası 



SOM l'O&~.A. 

1 Htdiaeler K.q..da 1 

soGuGA DAİR 
IKADDNll 

Bluz modası 1 

Sabah bluzları, öğleden 
sonra bluzları 

- Ellııtizar, efeddil mlnennar .. 
Dediler .. fakat ben sevgillnu randevu

lqtığımız yerde üç saıt beklediğim hal
de gene bir türlü umamadım. 

* Ben havanın soğuğunu, inMmn 10ğu-
tuna tercih edenlerdenım. 

* . Klflll sıcağa bayılırım ama, 90lukluğa 
ne kışın, ne de yazın tahaımnülm ftrdır. 

* Bu mevsimde ıki JeY güzeldir. 
Mangalda fıkır fıkır fıkırdayan çorba 

tenceresıle, insanın karşısında fıkır fıkır 
fılurdamasını bilen f(Üzel bir kadın! 

* 

_ Soluk almıpm! 
Dedi. Güldüm: 
- Sell de çok tuhaf :in.lansm doktor, 

dedim, ben hiç para verir de onu alır mı
yım .. ae ifime yanyacak! .. 

* Soğuk bu yıl kı"barl&Şilllf: :fırtınanın a-
ra basma binip ıeJdi. 

* $olulwı yaptıjı t.\r, korkun.m yaptı-
ğı tesirin ayni imif: Her ikili de m.anı 
ütretiyor. 

* Ne fena ev ahibleriyiı.. bize misafir 
gelen 1<>ğuğu; odunla karpbyoruz. 

* Çocuk, annesi.ne söyledi: 

ve tuvalet bluzları * * * -----------

1 

Frank, dört tmedenberi Terk panmna nazaran iki :misli ucuzlamııtır. O 
zaman 'bir Türk Unaı bora baricinde 10 frank eclerken timdi 20 fnnk 

P,rliyor. l'abt. .. 
____________________ .... 

Ya.zan: 1 .. emal Ragıb Enson 

- Babam, barometre gene düftü, de
mışti. Ben g!ttim baktım.. düşmemişti, 

Dedi, kalonfenn radyatörü sobaya yerinde duruyordu. Babam yalancı çık-
baktı: masın diye, oldulu yerden aldım. Taılı-

Soba, mangala baktı: 
- Ne kadar da geri kalınlf! 

- Ya sen, dedi, 1en de kendini ileri bir ~ tt K ldı. ga a ı.m. ın 

teY mi sanıyorsun? r * 
Şımdt herkes: 
- Kıt kı§! 

* Harflerin M sotutu cRı. olsa aerek. 
1 Çünkü: 

Diyor .. acaba bu: 
- Kışt kıştlar soğulu kovmalı. için mi? 

"* 
HutalUlDllf, ~tıyordum.. doktor grldi. 

c Poyraz, bora, fırtına, kar, yağmur, 

çamur, ıhlamur, kürek, kalorifer, kömür.> 
Gıbi soğuğu hatırlatan bütün k~ime

Bir bluzu degı§tirmekle bütün bir ta
kımı değiştirmek mümkündür. Bunun 
için bluzun biçimini, kumaımı .eçerken 
günlük hayatınızın ihtiyaçlarını ~z önü-

lere girmiş. lımet Huttlıi ne ılmal11ını.ı. Yaptığınız bluz neye ya

C Bunlan biliyor mu 
nyacak, nerelere giyilecektir? Sabahle
yin §Öyle bir sokağa çıkarken mi, işe gi-

1• d ı· n ,. z' ~ der~en ~i, evde ~ vizite için mf, gece-
• leyın mı, akşam mı. 

Bütün bu yer ve saatlere göre b:uzun 

Amerikada yapı
lan bir gözleri 
kırpmamak müsa
bakasında birinci
liğı Nevyorklu Mil 
Maryan Kürtis ka
zanmıt ve 2500 li
ralık .mükafatı al
mıştır. Bu kadın 
25 saat göz kapak

larını kırpmamıya muvaffak olmU§tur. 

* Am erikada bir senede 
boşananların sayısı 

1934 senesinde r t"',,..] 
bütün Amerikada t

1
1 

17.000 ki§i kanla
rından aynlmıştır. 

Bunların 6000 ta
nesi, kanlarına ve
recekleri tazmina
ta ödiy,medikleri 
içiıı hap1e atılımf
.lardır. 

-----
Du d o as f d 1700 şekli ve cinsi değişir. 

RJI a Ç lr zar ld I Sabah bluzlan: Yani aaat 9 dan öğleye Pcın. e0leMR bir fftl1lah 
muharebe JlpilmlŞ kadar hangi bluzlan giymeli? Fanileden, _ 22 - 1 farkla gene İngiliz lirası alabilirsiniz. 0-

Bir istatistik me- yıkanır, kalın krepten veya örgü bluzlar. p bal m 7 Par:_ı:_ nun gibi Türk lirası, İtalyan turist çeJDt 
1 alnız abat arıs ueuz mu, pe ı ı... .ıau.,,- h raklw, son üç asır Bu bluzlarda aranı an teY y r - d ki. leri, Alman regilter markı, angl parayı 

içinde cereyan e- lıktır. Kolay giyilmeli, mümkün olduğu sor~~p;ral~dı! .. Sergi açıldı, her iaterseniz, istediğiniz kadar almak kabil
den muharebele- ~dar ~~eve d~z biçimli olmalı, yıkana- yer yabancılarla doldu, bunlar çok para dir. Yeter ki paranız olsun! .. 
rin bir bilançosu- b~?dır. Aynı bl~zl.ar, çalışan .. ~d~.- harcıyorlar, esnaf ta bunu görüp ııman- Gene o aylarda bizim Türk lirasınıJI 
nu yapmayı kur- lar ıçın de pek pratıktır. Önden dugmeu, yor, fiatlan arttınyor. Bir yandan frank karşılığı İstanbul borı;asında 20 frank nı
muş. Bu üç yüzse- kapalı yakalı, eteğin üzeri."le çıkan düz ta düşüyor, pek çokları, bunu bahane e- tuyordu; Pariste de on yed: buçuk franga 
ne içinde cereyan veya kareli kumaştan bir bluz tam bu dip fiatlan yükseltiyor. Hele yabancı geçiyordu. 1932 de gene Fransada idtnıı 

1 f eden muharebelc- tarz sayılır. Çalışan kadınlar için daha zi- memleketlerden gelen eşya gittikçe pa- bir Türk lirası borsada on iki franktı; '"" 
rin sayısı tamam yade koyu renkleri intibah etmelidirler. haya çıkıyor. Ona bağlı, onunla yanyana kat piyasada alışveriş ederken aşağı yu-
1700 tanedir. Bu Etekle bir renkte blu7. aynı zamanda bü- yürüyen Fransız malları da yilbeliyor! .• kan on franga geliyordu. O zamanki eş. 

hesaba göre, sene başına beş muharebe tün bir rob tesirini d:? yapar. Fakat hiç Yaşamak çok güçleşti!.. ya fiatlarını bugünkü1erle şöyle yanyana 
isabet etmektedir. Bu müddet zarfında, Yabancılara sorsanız, Paris llCUZ mu, getiriyorum; dört senedenberi büyük bil' 

ed eml k ti d bir zaman bu bluzu siyah yapmayınız. k k l b bü b ·tün en fazla muharebe en m e e er en pahalı mı, onlar bunu hep bir alhzdan değişi lik yo ... He e azı eşya s u 
ba 1 ..._,_ k A Çalışmak gibi bir mecburiyetiniz yoksa 6 ' 1 Pah ' ı d ı btle 

Fransa şta ge iyor. uincilı vustur- kestirip atamazlar. Kimisi Parfsin girin- ucuz amış. aya çı.iCan ar a o saTü. r'-
d nciil"k d 1 1 koyu renklere de heves etmeyiniz. '- d ~ı So b d b ' a yaya ü§iiyor, üçü ·· u e ngi tereye. tiaini çıkıntısını kavrıyamaJJllftır· kav- ÇO& e6 • • • • nra erı yan a ır 

Ondan 10nra 11ruile Türkiye, İtalya, Öğleden aaat (4) • kadar gıyilecek nya~ kadar uzun uzun orach ~alma- lirasının bugünkü karşılığı, dört sene önıo 
Rusy, Felemenk, Prusya ve İspanya gel- bluzlar: m.Jfbr· yerlilerden tanıdığı da roktur. ceye bakınca hemen hemen ikı kat ... B9-
mektedir. Yüz sene muharebesi müstes- Bu türlü bluzlar evde ve dışarıda he- Otelle~e gide:r: Pek ucuzunda oturmaya kiden yirmi bet franklık bir mala iki bUı
na, en uzun harb rekoru Türkiye ile Ve- men bütün gün giyilebilirler. Tayyör ce- utanır orta halli olanların hepsi dolu ~ çuk Türk lirası verirken, şimdi gı-ne O 

nedildilere aiddir. Bu mücadele 55 .ene keti gibi llkı ve vücude uydurulan bluz - rada da pek güçlükle yer bulabilir· bul- malı 125, 130 kuruşa alıyorsunuz. Heli 
~ü§tür. En ~ harb rekoru da gene cekeUer bu nevidendir. Düz, dik bir ya- dulu oda için çok para koparmak 'ister- -bugünlerde frank .lrilsbütün ucuzladı. tıd 
Tiirk1Je1e aiddir. Çilnkü 1897 de Yuna- ka, düz tayyör kolları, etekleri jile önil ler. Gelmifken birkaç kat enab birkaç üç ay evvel bir Türk lirası bizim bor,._ 
nistanı bir ayda mağlub ve sulh istemiye gibi sivri açık, geniş, kabarık omuzlar. çift ayakkabı ıamarlıyayım. der· ~rada da da 20 frank ederken şimdi 23 franga çıktı. 
icbar etmiftir. Daha zinde erkek tarzını andıran bir aldatırlar. Paris, böylelerine ı:ek pahalı Bunları ~özönün~ getirince Parise pahalJ 

---------------------·-------- biçim. aörünür... denilebilir mi, bılmem ... 
Zilede bir mezbaha yaplldı 1 Smdırgı elektriğe kaVUf UJOr Bunlan dradan ve draya benzer ku- Kimisi de, bundan evvel, bir iki kere Sonra insanın en çok hoşum, giden noID-
Ni.ksar (Hususi) _Nüfusu Oll yedi Sındırgı (HUBUll} - ~ediye, k~- maşlardan .Yapmak, parlak düğmeler dik- daha gelmif, litmiştir; tanıdıkları var- talardan birisi de: Girip çıkarken, kaf 

bind f zla olan Zileye IOD listem bir baya elektrik yaptırmak u.zere faaliye- mek pek iyi olur. Meseli: Parlak deriden dır; ınağazalann a'1ı4veriş kolaylıklarını paranız var, diye soran, sayan olmaması-
en 8 . . te geçmiş, santral için 1lzım gelen mal- düpeler. bilir. Hangi mevsimde, hangi mallar u- dır!. İngilterede de kambiyo iflen seıw 

mezbaha yapılmıştır. Bu mezbaha ıçuı . direkleri temin e+"';a 13656 Tuvalet bluzlar: cuzdur, bunları öirenmııtlr; iisteUk Fran- best ama Bilyilk Britanya topraklarml 
bin lirada fazla para han:amJUfbr zemeyı ve -·Woj, az frangı da düşüktür; hele kendi mem- ayak basarken: 

arı n · lira da tahsiaat ayımı.ıştır. Saat 4 le (7) arasında meseli bir ziya- leketinden çıkarken İngiliz Una ibıe- p , 
Mezbahanın yolu bozuktur. Yolun dü • Bu;. bir müteahhide ihale edilir e- rete giderken lfyilecek en ıık bluz saten al bil - aranız var mı .... 

ka ..., -. rtnden döviz a ınipe Paris böyleleri Diye aorarlar. Bu: 
zelülmesi çalışkan yrnakam Zihni di.bnez in~Ht bqlıyacak ve tesisat altı veya a.1epten Japılabilir. GJyenln tipine beda d ·ı L L dar 

...,-- için va enı ecea aa ucuz yap- - İngilterede yapyacak kadar paranıl 
Aboydan istenmektedir. ay içerisinde tamamlanacaktır. göre Wstml :p>tde wya fantazi meselA nabilecek bir yerdir!. ft1' mı? 

=====~==============~~===~,~~~~~·~ • - Demektir; pzlerinde: 
inci dütmeli bu bluzlara en gQzel bir Fransada, İngilterede insanın en çok _ Sakın buraya, 1§ aramıya gelmit oı. 
süs olur. Kristal düğmeler de iyi gider. hOfWla giden: Para alıfVeri§idirt. Geçen mıyasıruz, .Uyecekmi§ gibl bir Nkl§ vaJlıt ,._ N Fakat porselen düğmelere heves etme- ağustos, eyltil aylarında frank daha bu dır. İpizlerden o kadar bıkmışlar ki blıo 

'-1111'8 melidir. Bunlar daha ziyade pike ve yün- kadar düşmemişti. ~l' İngiliz lirası bu- riai daha gelip orada kendıne 1f aramı)'• 
lülere uyar. gün, galiba 150 franktan fazla tatuyor, o bllunasın, yerlilerin ekmek parasını bit 

Allegl gılıan 
Sır •• 
Jtadın yaphlı bir hat&Jl koca11N 

itiraf etmeli mi? Bir okuyucum bana 
bu suali IOruyor. Ayupapdan müste
ar bir ilim ile mektub yolhyan 'bu b
dm okuyucmnun anlattılı hi.Uye kı
tadır. Diyor ki: 

- Yazın Büyükderede bir ıenç er
kekle tanıpıuştım. Bu tanl§lkhk beJli 
ahllkın müsaade etmiyeceği bir yola 
stıriikledi, istemiye istemiye sonuna 
kadar gittim. Bu mtlnaaebet biltiln bir 
yaz sürdü ve o sırada İstanbul haricin
de bulunan kocamın avdeti ile hitam 
buldu. 
Şimdi vicdan azabı içindeyim. Ha· 

yatımın ilk lekesi olan o gence arasua 
tesadüf etmesem hidiseyi belki 11nuta
cağım, fakat maalesef hiç beklemedi
lim zamanlarda karpma çıkıyor, ya. 
nmı tazeliyor. 
Yavaı 7avaı kocımm yüzüne baka-

maz oldum, kendime her teYi anlatıp 
bu müfterek hayata nihayet vermeyi 
dü§iinUyonun. Ne dersuıız?ı. 

* Kadıa kocasından ayrılmayı düfÜJl-
mekte haklıdır. Ejer ~ğu yoksa bu 
tasavwru tuvib ederim. Hatalı yolda 
ilk adımı atmı§tır, ikinciyi, üçüncüyü 
de atacaktır. Uçurumu. kenarında du
rabilmesine ihtimal verilemez, erkeği 
de birlikte .wüklemesinde mana yok
tur. 

Fakat kocasından ayrılsın veya ay
nlmum, hatayı delil, cinayeti ona 
IÖylemeyi doğru bulmuyorum. Kaba
hatli olan kadındır, ejer aöyledili gibi 
bir vicdan azabı karpsuıdaysa cezanın 
yükünden bir kımımı hiç kabahati ol
mıyan erkete yüklemek haksızlık olur. 
Bu, erkeğin erkeklik izzetinefSinde öy
le bir yaradır ki kolaylıkla iltiyam 
bulmaz, bilinmiyen sefaletlerin ıztıra
bı hafü olur, bırakımı, aaadetini mev-
caıd farzetlüı. TEYZE 

' AJqamları daha resmi ve daha mühim zaman da 135 frank veriyorlardı. İngiliz yabancı kapmuın diye adeti çeldniyor
lirumı, dünyanın her yerınde oldulu Jar; fakat çıkarken çuval dolusu banknot 

yerlere kazak 'ftya tünik biçiminde bluz- gibi burada da önilnüze gelen dClkkinda &ötilraeniz hiç aldıran olmaz .. 
lar uyar. Bunlar içın kullanılacalt ku- bozdurabllecefiniz gibi dönerken de, dt- Yabancı memlekeUere gıdip te par• 
mqlar lame veya onun gibi parlak, göz felim ki üzerinizde Fransız ftan11 kaldı, knanınak herkesin becereb.üeceği bir tf 
alıcı ve en soıı kumqlardan biri olma- harcamak istemiyorsunuz, hıngi banka- delildir. Hele bir iki ay orada kalan iDıe 
lıdır. ya götürüneniz, bir iki franklık afak btr (Devamı 10 uncu aayfada) 

l~ __ B_a_ca __ k_s_ız_ın ___ aı_a __ sk __ a_ra __ h_k_l_a_r_ı_: ________________ A __ c_em __ i_n_iş~a_n_c_ıı_a_r __ I 
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" Ben bir bmarhane kaçkınıyım!,, 

Tımarhanede gardiyan 
Mehmedle hemşeri çıktık G'!-latasaray, Beşiktaş, Fener, Güneş 
~usuf pey~amb~r, ~ember sakallı hoca kendisine ve Beykoz dün galib geldiler 
ıman etmeyınce uz~rıne atıldı ve Tekirdağlı Hüseyini 

kıskandıracak bir çeviklikle altına aldı 
Röportajı yapan: F anılı Kiiçilı 

l'hrdme n lkUINY baktı ma.hfU&Url 

Tımariuınea kadın hastalara mahsus bir paviyontm bahçeli 

-64-
- Senin adın Faruk değil mi? 
Yusuf peygamber tashih etti: 
- Farık .. Faruk değil .. 
Çember sakallı hocanın sözü aklıma 

geldi. Bu da medrese bozuntusu olmalı, 
bablardan başlıyacak galiba ..• 

- Neye? 
- Farkeden tanıyan manasına .. ben 

öldükten sonra halife olacak imamet 
ona geçecek. 

- Ne imameti? O daha Haktaala 
!ha2'.i"et1erlnin sıf.atı sübut'ıiyesinin kaç 
olduğunu bilmiyor. 

Diye çember sakallı elleri kayışlı ya
nımıza ~lmiş lakırdıya karışıyor. 

Yusuf peygamber: 
- Sen sus.. bana iman etti ya kafi 

sıfatı sübutiyeyi de sıfatı zahireyi de 
öğrenir. 

- Sen kim oluyorsun ki sana iman 
edecekmişim? 

- Tanıyor musun benı? 
- Ne olacak, delinin birisin elbet! 
- Sus kil"ır, sus .. töbe istiğfar et yok-

sa •• 
- Yoksa ne olacak? 
- Yoksa seni nan cehennemde kebab 

ederim. 
Bütün hastalar etrafımıza toplanıyor. 

Gardiyanlar hiç ses çıkarmadan münaka
pyı seyrediyorlar. Fakat vaziyetlerinden 
herhangi bir saldın§ta müdahaleye aleste 
nziyette oldukları anlaşılıyor. 

- Cahilsin acıyorum sana! Töbe istiğ
far et, yoksa halin harab olacak ~hey 
Müseytimetülkezzab! 

Yusuf peygamberin artık sabrı tüken
mişti. Gardiyanlann müdahalesine vakit 
bırakmadan hocanın üstüne atıldı. Te
kirdağlıyı kıskandıracak bir çeviklikle 
altına aldı. Yumruklamağa başladı. Ho
cadaki feryadı sormayın: 

- Yetişin, yetişin! Bu deli beni öldü
rüyor! Ümmeti muhammed yok mu? 
Müaruman yok mu? 

Halil İbrahimle Mehmed de Yusuf pey
gamberin üstüne atıldılar. Çember sakal
liyı elinden kurtardılar ama, anal::ırından 
emdikleri süt te burunlarından geldi. 

Halil İbrahim: 
- Yllsuf peygamber, Yusuf peygam

ber ne yaptın? dedi. Ayıb değil mi'! 
- Gebertmediğime §iikredın. Kafir 

benim peygamberliğimi tanımasın ha? 
Zavallı hoca taşların üstüne pesm gi

bi uzanmış, kimsenin aldırdığı bile yok. 
Yanına sokuluyorum. Yüzü, göziı ş!şmlş. 
Ağzından kan geliyor. 

- Ellerim bağlı olmasaydı, ben göste
rirdim ona diyor. Oğlumla bir oldu, kn
vun paralan.mı yedi. Sonra bana deli nu
marası yapıyor. Eh elbet ellerım çözüle
cek benim, o vakit ben ona gösteririm. 

Elinden tuttum. Kaldırdım. Halil İbra
him yanına geldi. 

- Sen de herkesi kızdırma, sana nn 
lAzım öbürünün Allahlığı, berikinin pey
gamberliği. 

- Sen sus. Biliyorsun ya sen de kavun 
paralarımı yedin. Eh anlaşıldı sizi mah
kemeye vermeden başka çare yok. İnşal
lah yann adliyeye müracaat ederim .. 

- Peki peki.. kime iaıeraen müracaat 

et. Şimdi Salamonla git de yüzünü, gözl:
nü yıkasın. 

- Sen benim ellerimı çöz! 
- Çözemem .. 
Salamon hocanın koluna girdi. Hoca 

hem Salamonu takib ediyor. Hem bildi
ğimiz nakaratı tekrar ediyor: 

- Trakyadan bir vagon kavun getir
miştim. Sattım. 100 linsını pet>n aldım, 
öbürlerini oğlum ... 
Raşid baba yatağından inmiş, biz.im 

yanımıza yaklaşıyor: 

- Damadlarım, sevgili damadlarım .. 
ne oluyor, neye kavga ediyorsunuz? Ben 
kızımın kulağını çekerim. Siz hiç üzül
meyin .. 
Kıvırcık saçlı, knra gözlü, kara kaşlı 

gardiyan Mehmed: 
- Bak Ra~id baba diyor, bu da küçük 

damadın. Kızından şıkfıyctçi. 

Yavaş yavaş, tatlı tatlı soruyor: 
- Damadım ne olmuş? Kızım sana ne 

yaptı? 
Benim yerime MPhmed cevab veriyor: 
- Üstüne başkaSl:ıı sevmiş. 
- Benim kızım öyle şey yapmaz. 
Böyle bir fırsatı kaçırır mıyım? Derhal 

söze karışıyorum: 
- Nasıl yapmaz efendi baba .. komşu-

sunun oğlile öpüşürken gözümle gördüm. 
- 1rtira ediyorsım sevgili damadım. 
Kızım böyle şey yapmaz. 
- Sana mı inanayım, gözüme mi? 
Mehmed de teyid ediyor: 
- Sana mı inansın, gözüne mi? 
- Kadın milleti b~ı evladım. Belki bir 

cahillik yapmıştır. Onu affetmelı .. 
- Affedersem bir daha yapar. 
- Ben onu döver;m. Olmaz mı dama-

dım. Affet onu sakın boşama emi? 
1 

- Peki.. 
Dikkatle süzüyorum. l{1sa, fakat be

nimkinden uzun bir boy. Yuvarlak bir 
yüz. Seyrek beyaz saçlar. başının sağ ta
rafında kocaman bir ur. bir çift ela göz, 
minimini bir ağız. Sırma gibi bir burun. 
Tatlı bir yüz. Öyle güze!, öyle tatlı ko
nuşuyor ki! 
Ağzından: cDamadım!~ kelimesi öyle 

güzel, öyle tatlı çıkıyor ki~ Konuşmak 
bu kadar tatlı olur. İnsanın hoşuna gidi
yor, bayılıyor. Mehmed: 

- Haydi babacığım, diyor git, üzülme, 
ben onları barıştırırım. 
Raşid baba gene emekliy(' emekliye gi

diyor. 
Mehmed bana yer gösteriyor: 
- Gel bakalım otur şur~yı. .. 
Karyolanın kenarına ilişiyorum. 

Mehrned soruyor: 
- Senin adın Faruk değil mi? 
- Evet. 
- Evli misin? 
- Hayır .. 
-Ne iş yaparsın? 
- Seyyar köfteci. 
- Nerelisin? 
- Kastamonulu. 
- Neresinden? 
- Taşköprüsünden. 
Başını kaldırdı. Halil İbrahımin yüzü

ne baktı. Sonra bana döndü. 
- Kimlerdensin? 

( (Arican Nr) 

Bu suı;.etle Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Güneş takımları 
bu sene de milli küme maçlarına kat'i şekilde seçilmiş bulunuyorlar 

Lig maçlarının 8 inci hafta oyunları 
da dün üç sahada birden yapıldL Alınan 
neticeleri sırasile bildiriyoruz: 

Galatasaray: 11 - Eyüb: 2 
Taksim stadyomunda Galatasarayla-E

yüb karşılaştılar. Lig maçlarına ebik bir 
kadro ile başlıyan Galatasaray dün de 
daha eksik bir takım çıkardı. Fakat ra
hat bir oyun çıkararak 11 gol attı. Bu-
na rağmen iki gol de yedi. 1 

İlk dakikalardan itibaren Galatasaray
lılar hakimiyeti elde ettiler. Eyüblüler 
de gol yememek için uğraşıyorlar. Şükrü 
merkez muavin yerinde çok muvaffak o
luyor. Haşim topu sürdü, sol köşeye so
kuldu, topu Bülende geçirdi. o da Süley
mana verdi, bir şüt: İlk gol.. 

Hemen arkasından Danyal Haıime bir 
pas verdi. Şüt: İkinci gol.. ı3eykoz-Topkaps ~ndcın heyecanlı bir cın. 

Devrenin ortalarına doğru Ha~m bir 
kafa vuruşile üçüncü golü attı. Devre 3-0 ı kül dakilaılar geçinni§, akıllarına gelip d' 
Galatasarayın lehine bitti. 1 Gol kral Lfttfüyü geri aldıkları zaman da Vefa 

İkinci devreye Eyüblüler canlı başla- l malum olan gü?.el ve hesablı oyununu 

dılar. Birinci dakikada Ferdi Eyübün bi- Kim olacak ? göstermiştir. 
rinci golünü attı. Bu golün hemen arka- Beşiktaş ilk golü elde etmek için mii .. 
sından Bülend bütün müdafileri beraber En fazla gol atanlar arasında açtığı- temadiyen topun peşinden koştu. İşte bu 
sürükliyerek dördüncü golü attı. Hakem mız müsabakanın dünkü vaziyetirıde 1 topu kovalama anlarında iki esaslı f.rsnt 
Ahmed Adem çoktandır unutulmuş olan Şeref on üç gol atarak başta bulun- Beşiktaşa iki sayı birden kazandıl'dı. 
bir kaideyi gözönünde tutarak çift vu- maktadır. Onu Melihle, Bülend bl;.ib Otuz sekizinci dakikada da Vefa Muh-
ruş cezaları verdi. Artık bundan sonra etmektedirler. Listeyi neşrediyoruz: teşem vasıtasile ilk sayıyı yaptı. Devre 
Kalecilerin de hareketleri pek kolay ol- Şeref (B. J. K.) 13 gol, Melih (G.) bitti. 
mıyacak. İşte böyle ceza vuruşlarından 12 gol, Bülend (F. B.) 12 gol, Murad İkinci devrenin ilk saniyelerinde Be. 
birini Şükrü iyi kullanarak Eyübün ikin- (G) 11 gol, Süleyman (G. S.) g gl'l, şiktaş üçüncü sayıyı yaptt. 
ci golünü attı. Bu golden yanın dakika Haşim (G. S.) 8 gol, Necdet (G. S.) Vefa bu vaziyette oyuna hakinı olmağ, 
sonra Süleyman beşinci golü attı. 7 gol, Bülend (G. S.) 7 gol, Şükıü (\") çalışırken bir gol daha yedi. 4-1 v:ııiye\ 

8 inci dakikada Haşimden derinleme 7 gol, Fikret (F. B.) 6 gol, Nıyaz.i Vefayı daha şuurlu bir oyuna mecbur 
bir pas alan Bülend topu sürdü. Altıncı (F. B.) 6 gol,Saliıhaddin (T. K.) 5 gol, etti. Vefa yavaş yavaş açılarak parlak blr 
golü attı. Süleymanın bir pasile Necdet 1 Naci (F. B.) 5 gol, Muhteşem (V) 4 oyuna başladı. Vaziyet 4-2 oldu. 
7 nci golü attı. Bir firikikten Süleyman gol, Orhan (F. B.) 4 gol, Hamdi (S.) Oyun bu suretle bitti. 
pas aldı, sekizinci golü, Bülend kapalı o- 4 gol, Şahab (By.) 4 gol, Hakkı (B. J. Fenerbahçe: 5 - İstanbulspor: O 
lan sol köşeden bir şütle dokuzuncu golü, I K.) 4 gol, Feyz.i (B. J. K) 4 gol, Nazım 35 inci dakikada Bülend Fenerin jlk1 

Danyal penaltıdan onuncu, Haşim ınaçın (B. J. K.) 4 gol. sayısını yaptı. Devre 1-0 bitti. İkinci dev-
son dakikasında 11 inci golü attılar. Ne-ı renin on beşinci dakikasında Bülend kab 
ticede Galatasaray 11 .. 2 maçı kazandı. tün azıtlı. Nihayet hakem onu oyundan ile ikinci golü yaptı. Biraz sonra grne 

Galatasaray: Necmi _ Hüseyin, Musta- çıkardı. Bülend üçüncü sayıyı yaptı. Fene" hü-
fa - Celal, Hicri, Fazıl _ Danyal, Haşim, Süleymaniye kalesi önüne sokulan Mu- cumlannın birinde penaltı oldu. Bülen~ 
Büle~d, Sül~yrnan, ~Nec?et. radın ayağından topu kapmıya çalış3n ka- penaltıdan dördüncü golü yaptı. 
~yub: Halıd - Ala~dın, Mehmed-Şük- leci Muradla beraber yere düştü. Top da Artık İstanbulspor tam manasile mü-

ru,1 Mehmed _ Ferdı, Haydar, Adnan, kaleye girdi. Fakat kaleci ağzı kanlar dafaa halinde idi. Orhan gelen bi:- topa 
Ne~ et Zaven kafa vuran Niyazi oyunun beşinci sa-

ır , • içinde oyundan çıktı. Süleymaniye dokuz 
Hake":'. Ahrn~ A~.em, (Kasımpaşa). kişi kaldı. Hakem oyunu üç dakika evvel yısını yaptı. 

Guneş: 3 - Suleymaniye: o bitirdi. Güneş de maçı 3-0 kazandı. Milli kümeye dört klUb kaldı 
Geçen hafta büyük bir galibiyet kaza- C. Şahingiray Bu vaziyet:'" karşısında, futbol fedcras-

Beykoz: 3 - Topkapı: ı yonu tarafından idare edilen milli küme 
Birinci devre iki taraf da müsavi bır o- maçlarına İstanbuldan Galatasaray, Fl! .. 

yun gösterdiler. Onuncu dakikada Şnhab nerbahçe, Beşiktaş, Güneş takımları kal
Beykozun birinci golünü yaptı. Oyun bu mıştır. 

sayıdan sonra biraz ôaha hızlandı. Milli küme oyunları 14 şubatta yeni e-
. Topkapıdan Salahaddin otuzuncu daki- saslar üzerinden başlıyacaktır. 

kada be •.. r .. ·•• tı kazandıran sayıyı Y!lP- M(ilıendis voleybolde 
tı. Turhan Beykozun ikinci golünü yap.. u 

. tı. Devre 2-1 bitti. ııagdarpaşagı yendi 
İkinci devre Beykoz oyuna daha hakim Beyoğlu Halievi tarafından tertib edi· 

bir şekilde başladı. Şahab oyunun beşinci len voleybol turnuvasına dün de devam 
dakikasında üçüncü golü güzel bir şütle edildi. Fakat bazı klilbler!n gclmerr.ec;in
yaptı. Bu vaziyetten sonra Topkapı nıüte- den dolayı ancak üç maç yapıldı. 
madiyen sıkışık ve müşkül vaziyette oy- Çelikkol, Beyoğluspora 15-6, 15-8, A-

Be§Uc.~-Vefa maçın~ bir emtafttmıe nadı. Oyun bu usretle 3-1 Beykozun le- kınspor Halkevine hükmen, Mühendıs il, 
hinde bitti. Avusturya mektebine 15-2, 15-2, gal:b 

nan Güneşliler, Süleymaniyeyi ağır bir 
mağlubiyete uğrataaaklannı ümid ede
rek oyuna başladılar. Fakat Süleymaniye 
müdafaası canlı, atılgan bir oyun çıkar
dı. Melih YusufWl çektiği bir firikiği ya
kaladı. Kalecinin hatasından istifade ede
rek birinci golü attı. Devre 1-0 Güneşin 
lehine bitti. l 

İkinci devrede Süleymaniyeliler daha 
canlı oynuyorlardı. Güneşliler dakikalar 
geçtikce gol atamadıklarından sinirleni
yorlar. Tabii oyun çığırından çıkar gibi 
oluyor. Tekmeler vesaire ... 

Hakem Nuri Bosut ayağında golf pan
talon, ellerinde kahverengi deri eldiven
lerle bu hareketlere aldırış etmiyor. Su
ya sabuna dokunmadan, yağdan kıl çe
ker gibi karar veriyor. 

Bu hal 35 inci dakikaya kadar devam 
etti. Süleyınaniye kalecisi Muvaffak to
pu bacak arasından kaçırdı. Muradla, 
Melih birbirlerile çarpışarak topla bera
ber kaleye yüklendiler. Nihayet top Mu
radın ayağile Süleymaniye kalesine gir
di. 
Maçın ilk dakikasındanberi ayağında 

to, olsun olmasın muhakkak önüne ge
lene tekmeler savuran, Rauf ifi büsbil-

Beşiktaş: 4 _ Vefa: 2 geldiler . 
Milli kümeye girecek takımların aşağı ?ünü~ en mühim oyunu Haydarı)aş:ı -

yukarı vaziyetini tesbit edecek olan bu Muhendıs arasında idi. Mühendi:1 bu ma
maç tahmin edildiği gibi çok heyecanlı ,çı 15-10, 15-9 la kazanmıştır. 
oldu:. . Şişli Perayı 4 - O yendi 

Mudafaa hatlarının en kıymetli oyun- Dün sabah Taksim stadyomWld . _ 
L•tf" - . a )apı 

cusu u uyu merkez muhacım olarak oy- lan Şişli - Pera maçında birinci de\ rede 
natan Vefa nasıl bir düşünce ile böyle Vahab iki gol atarak birinci devreyi Şiş
hareket ediyo:,. ha~a anlıyamıyoruz. li lehine 2-0 bitirmiş, ikinci devrede de 

Oyun tarzı ıtibarıle daha ziyade müda- gene Vahab iki gol daha atarak Şis1i ta
f~a oyuncu~u olan Lutfü merkez muha- kımınin 4-0 galib gelmesine sebeb ,~lmuş
cım oynadıgı zaman Vefa tamamile müş- tur. r----------·-----=----------------

Li g maçlarında 
Beıilıtq 
Fenerbahçe 
Günef 
Galatcuaray 
Vela 
Beykoz 
l.tanbul•por 
Eyüb 
Süleyman iye 
Topluıpı 

O. G. 
8 s 
8 6 
8 6 
8 5 
8 4 
8 2 
B 2 
8 1 
8 1 
8 o 

klüplerin 
B. M. 
3 o 
1 1 
1 1 
2 1 
1 3 
3 3 
2 4 
1 6 
1 6 
1 7 

vaziyeti 
A. Y. P. 

38 12 21 
37 8 21 
30 8 21 
34 15 20 
20 17 17 
10 14 15 
13 16 14 

9 42 11 
7 27 11 
6 36 9 

--------------------------------~ 
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GEÇ GELEN TELGRAF KULAGINIZA KÜPE OLSUN! 

• 
Kadın: 

- Ah artık tahammülüm kalmadı di-
' ye, hıçkırdı ve buruşuk yanaklarından 

yaşlar süzülerek pencereye d.Oğru: yurüdü. 
Dışarıda müdhiş bir fırtına vardı. Kar 

llıpa lapa yağıyor, rüzgar evi şidd.-tle ;ar
sıyordu. Arada sırada: boğuk köpek ulu
maları, damlardan düşen kixemidlerin 
çıkardıkları gürültüler duyulmakta idi. 
Kadın pencereye başını daya~ uzun 

uzun dışarısını, zifiri karanlıkta uçuşan 
karları seyretti Sonra birdenbire döndü. 
kapının önünde sapsarı, hareketsiz duran 
kocasına baktı. Yüzü takallWı ederek göz
leri büyüdü, boğuk bir sesle acı acı hay
kırdı: 

- Necmi deli olacağım... düşün evlidı
mız küçük ahşab gemisi ile korkunç dal
galarla mücadele etmekte §imdi Ah, be
nim güzel oğlum, aslan oğlum benim. O
kumadın mı Necmi? Bugünkü gazeteler 
ne yazıyordu: cMetin dün Ereğli lima
nında bekleniyordu. Gecikmesi endişeler 
uyandınyor. Fırtına şiddetli.. gemiden 
alınan son telsizde !ırtma yolumuzu ke
siyor, ilerlemek imkansız deniliyordu.> 

Kapının önünde duran erkek asabiyet
le dudaklannı ısırdı. Yuzü büsbütün sa. 
rarmıştı. 

Rüzgarın uğultusu gittikçe artıyor. Dt· 
şarıda kırılan camlann ş:ıngırtılanna, 

roken, yıkılan duvarlamı. gurultülenne 
benzer korkunç sesler var. 

Oda çok sıc~k, sobada odunlar alev a· 
Iev yanıyor. Yeri kapiıy11n yumuşak, kır
mızı halının üzerinde her şeyden haber
siz tekir bir kedı uyumakta. 
Kadın artık ağlamıyor, yanakları ıslak 

ve gözleri birer ateş gıbi ya."lıyor. ltolla
nnı havaya doğru kaldırmış: 

- Allahun, Allahım, diyor, çocuğuma 
acı. Küçük g~isine yolunu göster. Alla
hım,o ölmesin.Hayır, hayır daha. pek genç, 
onun yerine ben öleyim. Şımd. ne az:ıb 
içinde kim bilir .. korkunç bora, fırtına VE 

canavar gibi saldıran yüksek dalgalar .. 
sonra gecenın karanlığında dalgaların ü
zerinde her an devrilmek tehlikesı ıç·n

de çatırdıyarak sallanan küçük ahşab 

gemi. Nihayet oğlum, benim biriciğim. 
dümende saç, baş perişan, sırsıklam, ya
nı başında ölümün nefesini duyarak ge
misini kurtarmıya çalışan cesur ev~.iidım. 

Susuyor. Sonra telaşlı bir hareketle 
döniip koltuğun üzerinde duran siyr.!ı 

yün atkısını alarak başına örtüyor. Ke_..,. 
disine ümidsiz, muztarib bir tavırla ba
kan kocasını çılgın nazarlarln süzerek. 
sesini alçaltıp: 

- Onun çektiğini çekmesem bile diyor, 
içinde bulunduğu felakete biraz yaklaş
malıyım. Sokaklara fırlıyacağım. Rüzgar 
göğsümü dövsün, soğuktan donayun ve 
fırtına beni bir yaprak gibi savursun, u
murumda değil, o, engin denizlerde kü
çük gemisi ile çırpınırken ben burada şu 
sıcak, rahat odada oturamam. Denizi, ev-

Yazan: 
Peride ceDI 

Ia:dınn yutmak ıstiyen denizı daha yakın-1 Hizmetçi kız <'la sevinç\e gülmeye 'oaş
dan görmek, çocuğumun b~şında esen fır- ~dı'. fabt ihti~arı~ ~irdt?nbir~. ~zü de
tmayı iyice hissetmek ıstıyorum. gıştı, kolları yeısle ikı yanına duştu ve te-
Dudakları keskin bir tebessümle aralık, ~lı, korkulu bir tavırla sordu: 

fakat b tebessümde ins9..llm içini ürper- - HanUl'l gitti mi? 
ten ne müdhiş bir mana var!. - Evet efendim. Fırtına müdhiş, ken-

Siyah atkısını: başına dol yarak· bi.r rtiz- disine o katlar da çıkms.masmı, başına 
gar gibi o adan fırlayıp çıkıyor· bir felpket gC'lebikcC'ğ nı söyledım. 

Kocası arkasından ba~ıcıyor: Efendi ile hizmetçi na yapacaklal'ını 

- Hanım, hanım nerey ? şaşırmıs bir halde bakıştılar. 
&?vab yok, eamlar kır 1 cak gib' şan- İki saat sonra ihtiyar kadın bir sedye-

gırdadı köpek ulumaları tızlı!a~tı. nin içınde eve getirildi. Onu rıhtımda, 
İhtiyar adam bitkin bı tavırla yere- karların içinde ynrı donmuş bir halde 

çöktü <' ! rin" yü ı.in° k payarak hıckır- bu uşlardı. Yapılan bütün tedavilere 
maya başladı. BOy ece yarım saat kadar rağm<:'n artık onu kurtarmak imkansızdı. 
geçti. Eve getirild"ğindenberi kocası başucun-* da idi: 

- Beyef ndı, beyefendL - Kurtuldu han.ım, oğlumuz kurtuldu. 
İhtiyar adam b rdenbm~ doğruldu. El- Sıhhat ve neş'em yerindedir diye. yaz

lcrini yaşlarla ıslak yüzünden çekerek, mış .. 
harab, p ı işan gözlerle karşısındaki hiz- Son nefesini verinciye kadar kulağının 
metçi kıza baktı. Kızın elinde bir telgraf dibinde bu sözleri duyan ihtiyar kadının 
var. Efendisine yaklaşarak fısıldadı; da neş'esiz. meyus olduğ'unu, azab içinde 

- Beye.fendi bir telgraf. öldüğünü kim söyliyebilır. yüı;ü öyle sa-
~Gemiyi Ereğli limanına çektim. Sıh- kin. dudak arındaki tebessü.mde o kadar 

hatim, neş'em yerindedir. Sizi ve annemi tatlı bir mana vardı ki... 
hasretle kucaklarım ... 

İhtiyar adamın yüzü <>evinde. aydınlan
dı. Derin, rahat soluklar aldı ve teıgr.tfı 
hizmetçi kıza doğru uzatıp bağırdı: 

- Evladım kurtulm~ kurtulmus anh-
yor musun kız, kurtulmuş! · 

YARINKİ NUSHAMIZDA: 

E e trikci 
Yazan: .MiJı. Zoşçen.ko 

Rusçadan çeviren: H. /.ı.laz 

1 İstanbul Belediye i ilanları ~ _____ _ ___ , 
Keşif bedeli 1251 lira 27 kur~ olan Zührevi Hastanesine yaptın•acak hela açık 

eksiltmeye konulm~r. Keşif evrakile şartnamesi Levazım Müdürlüğünde gö

rülebilir. İstekhler 2490 No, lı kanunda yazılı vesikadan başka fen işleri müdür
lüğünden alacakları fen ı>hlıyet vesikasile 93 lira 85 kuruşluk ilk teminat mak

buz veya mektubile berabeı 28/12/937 Salı günü saat 14 de Daimi Encümende 
bulunmalıdırlar. (B.) (S3 l9) 

EN tı40t>Mİ$ 
(STiıtAPTAN 
c:,O N~A ·· · 

NEVBOZ iN 
kı.,.llanmakla kabildir. 

Bir b8mlede nezle ve gripi geçirir. Harareti anr'atle dOştırllr. 

Baş, diş, sinir, mafsıll, adale a~rılan ancak NEVROZ1N almak 
suretile çarçabuk defedilebilir. 

Kat'i Tesir 
icabında günde 3 kaşe al1nabilir 

isim ve markaya dikkat. TakHdlerinden sakmmız. 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLiSİ 
İDARE HEY'ETıNDEN . 

l - Seksen bin litre benzin alınacak,tır. 
2 - Şartname her gün Büyük Millet Meclisi Muhasebe Mil~ürlüğünden be • 

delsiz o1arak alınabilir. 

3 - Eksiltme 10/1/938 Pazartesi günü saat 15 de Büyük Millet Mecu.i i&ır. 
heyeti odasında olacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle olacaktır. 
5 - Muvakkat teminat 1110 liradır. 
6 - Teklif mektublan 10/1/938 Pazartesi günü saat 14 de kadar Idare heyeti. 

ne verilecektir. Bu saatten sonra mektuhlar kabul edilmez. 
7 - Şartnamenin 4 üncü maddesinde istenilen vesikalar temjnatın kondtığa 

zarf içerisir.e konulmu§ olacaktır. c8348> c~lh 

Baş, d 1Ş, nazla, grip, romat zma ve bütün ağrı :armızı derhal 
keser. icabında günde Uç kaşe ahnabilir. 

•Son Posta,, mn edebi romam: 17 vinci kesik ve soğuk ciimlelerle anlatı-ı imtihanlardan sonra sana veririm ol - hazan fanteziye kapılarak sürükleni • 
yordu. Amcamın oğlunun bütün mek- .maz nu? yorwn. Hayal bu ya; bir kaç b in lira

Bir Genç Kızın Romanı 
tublan müdırem nki ere cevabdan baş- Gece yatağımda, uzun uzun. babamı lık bir sermayem olsa, mektebimi bi
ka bir şey deği miş meğer ... Kendi ar- dü.şündüm; bir ~ecik. ~vrusunu gör- .tirince herhangi bir müessesede alelA
zusile ve benden haber almak i~in bir m:den dünyaya gozlennı kapa.ın:_ş olan de bir memur olacak yerde serbest ti
satır ~lsun yazmamış. Ne ham, ne muşfik babamı .. : Faka:, çocuklu~~a carete a·tılır, bir kütüıflane açardım. 

cİzmir Kız Lisesi Müdüriyeti Ali -
yesine. 

«Efendim, 
«Mektebin.iz. talebesinden kerirnem 

Selma R~idin lnart taksiti olarak .... !i
cra, İzmir ...... bankasına havale edil
cmiştir. Keyfiyet iş'ar ile hürmetleri
«min kabulünü rica ederim efendim.• 

Zavallı babacığım! 

Sinirli eller:ıe onun başka bir yazısı
nı arıyorum. Işte bir tane daha; babam 
bunda da mekteb taksiti gönderdiğini 
bild;riyor, fakat bir üçüncüsü daha u
zun ve doğrudan doğruya müdiremin 
kendisine hitabe'1 yazılmış: 

«Muhterem müdire hanımefendi. 
cİzmirden müfarekatinıin ancak bir 

«ıki ... y kadar süreceğini zannetmişken 
crnuhtelif işler yüzünden bu seyahatim 
«Uzadı Şimdi de rahatsızlığını bir müd
edet daha İ.7.mire avdetten beni mene
«diyor: halbuki bi:r tanecik kızınıdan 
cbu kadar zaman uzakta kalmanın beni 
«ne kadar üzmekte olduğunu tahmin 
• edersiniz. Bu üzüntümü bir parça ol
«SUn izale eden şey, onu sizin mü.şfik 

M ez T-L-: B k d kalbsız adam varabb"m! Son mek- olsun, onun benı sev:nllii olması ıçımın uazz awu.n er an " B k .. tü h .... ~., ı.. fik · b · ır.. .. tubları Ankaradan geliyordu ve kağıd- oksüz acısını biraz yumuşatıyor şimdi.. u u P ane a-:r-u........ n ır ~ 
.. kollarınız .a:asına .~~net elmiş olma-

1 
larda cAvukat Ahmed Fuad• başlığı * gündür beni tatlı bir hayal gibi san -

cmın tesellisı~ır. ~uç~k !.~ta.:an.as~z ka vardı. Satırları arasında ehemmiyetli Bugün birdenbire başımın içinde bir yor. Emele, Sabahata, hatta öteki ar-
clan s~~acıg~~ ~ksuzlugu~u b~l~ırme bir şey göremiyeceğimi anlayınca bila- ışık yandı ve çoktanberi düşünüb de lrndaşlarıma bile bundan bahsettim: 
emek ıçın kalbınızın sıcak hıslerını ver-ı A" • .. ı 11 d d•Y• b" ammayı hali t .•. . . ihtiyar kagıdları tedkik etmege koyul- ıa e eme ıgım ır mu e - - Tasavvur ediniz ~uklar İzmirin 
cdigınızden dolayı sıze ne kadar teşek- . "h . A • tim. ' 
kür tsem d B ·· k d ·· dum. Eski tarı lı olanlar alelade cıns- en işlek bir yerinde mesela Kordonda 

c .~. • az .ır. ugun_e a ar gos- ten iken yıllar geçlikce bunlar güzelleş- Babamdan bana kalan para dokuz se- . .. .. ' .. 
cterdigınız sevgı ve şefkatı bundan son- . So kt b kA y dı .. ;ne benim ihtiyaclarınıa kafi gelemezdi. bu kutuphane açsam ... Fakat sızın bil-

d _1_ d' . d . . . k mış. n me u un agı parşumen d' y. • 'b' .. t·· .. 
1 

. bl la 
crra a_ll\.en ısın en esırge:nemenızı te : ve üstündeki damga da kabartma el ya- Bahusus ki iki defa ameliyat oldum, bir ıgımz gı ı us uste yıgı m~ kita ar 
crar nca eder ve ~cagızımı evvela zısı. .. Demek amcamın oğlu zengin ol- çok hastalıklar geçirdim ki bunları yal- dolu bir kitapcı dükkaru değil, içindıt 
•Allaha, sonra da sıze emanet ederken nız mektebin doktorunun tedavi edebil- yer yer masalar konmuş ve müşterile-
cderin hürmetlerimin kabulünü istir- muş. . m · k b"l d -·ıd· D ek müdirem ilk · .. . . 

. .. . Ben bir polıs hafiyesi gibi araştırma- esı a 1 egı 1• em rın oturub okumasına musatd bır sa • 
cham ederım muhterem mudıre hanım- y •• seneler kt b benim taksitimi ya -
•efendi.» lar yaptıgıma rrulerken kapı yavaş ya- _ rne e e A k _ lon ... Burada benden başka daha iki 

va açıldı rnüdiremin sevimli başı gö- tırdıgı halde sonradan meccaru o ut k d . . . . 1.. 
Gözlerimde yaş arla bu mektubu .. ş .. ' .. muş ve benim tahsilim için ayrıca ken- a ın galışacak. Bıns.ı kıtab $atman, 

- rundu Onun merak ve teI.aşla açılan . ··t k' · d ı k k · · ı k tekrar tekrar okudum ve tanımadıgım :. . . .. .. . . · dısi de masraf etmiş. Bunu anlamak be- o e ısı e ya nız o uma ıçın ge ece 
b b - d- .. k k ıh· d d . tatlı gozlcnnı gorunce kendimi tutama- . • k d .. 1. .. t .1 1 1 1m k .. a acıgımı uşunere a ım e erm k k bo ld ni altüst etti. Bu fedakar a ının ilyı ı· muş erı er e meşgu o a ıçın. 
b. d d z Ilı 11 b b dan aşara onun ynuna san ım. v. • 1 ··a Y• • b"l . 
ır sızı uy um. ava , zava ı a a- ,v. • gını nası o eyecegımı ı emıyorum, Yaramaz Perihan sözümü kesti: 

c g-ım b . - Annecıgrm, benım melek huylu, f k t l 1 rt k d' 1 ı enırn. . .. ·-· . - a a ne o ursa o sun, a ı ıp omamı - Gelenlere çay, kahve, gawz ikram 
Fuadın ilk mektubu Istanbuldan geli- yuksek duyguluha~ecıgım. Sdız ,olma aldıktan sonra ona yük olrnıyacağım. edecek m· . ., 

yordu. Bunda müdire:mden gelen bir saydınız ~enım alım ne o~u~ ~·. Kendi hayatımı yapmağa azmettim; -~s:n· .. 
mektuba teşekkür ediliyordu. İkinc'si Yaşlı g~lerl~ 1:'8kıştık. Ikimızın de Bunun için hiç bir şeyden kaçmıyaca- Hep guluştuk, fakat Sabahat gayet 
ve üçüncüsü gene İstanbuldandı ve bir dudaklarımız tıtnyordu. ğım. Bunu düşünerek imtihanlanma ciddi bir sesle: 
imtihanda muvaffak olduğumdan dola- - Babamın mektubunu ben sakla - ateşli bir istekle hazırlanıyor, gece gün- - Niçin olmasın? An<::ak o zaman 
yı memnuniyetini yazıyor, ötekisinde yım mı anne? düz durmadan ~·yorum. mağaza ile salonu ayırmak lazım gele-
de apandisit ameliyatımın iyi bir su- - Bunların hepsi senin kızını; fa~t * ,cek. 
rette bi~ olmasından duyduğu se- .istersen şimdilik gene bende kalsın, Ya§B.ınak için çalışmayı düşünürken (A1'kaaı V4T) 
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lstanbulcla gömilil milyarlar Japonya, Amerika ile ingiltereyl 
biribirinden ayırmak istiyor Defineleri 

(BaftaTajı ı inci ıayfada) selesi olduğu mütaleasında bulunmak •
1 

d da birbhinden ayırmalı istihdaf etmekte- tadırlar. Bir akşam üzeri Maliye Nazınnın Cağaloğlun aki konağına, Eaumanın, yanın dir. Bu aynlıı Ar.ya siyasetinin muvaf- Japon imparatoramm ••tim t 

şapkalı bir ecnebi ile girdiğini gördüm ve hayretten dona kaldım.· Baumanın fakiyeü için elzem addedilmektedir. Tokyo 26 (A.A.) -İmparatorun Di"' 
bacında bir kırmızı fes vardı ve bir Türk gibi giyinmişti Bu itibarla diplomatik mahfeller Pa- yet Meclisinin açılışında okunan mesa-. 

Y nay ve Lady Bird hadüıelerinin bir İng\- jmda, Japonya ile müttefikleri arasm .. 
Ahmed Suavi mesleğinden atıl~ığı için J 

• sıralarda gayet dilgir olmuş bır halde 
idi Onun için sık sık meyhanelerde gö
rülürdü. O vakitki Galata meybanel~rin
de kendisine rastgeldikten sonra muhte
lif bahanelerle birkaç defa buluştum. Es
kiden pek seviştiğimiz bu iyi kalbli adam
la esasen ölen karım tarafından uzak 
bir akrabalığımız da vardı. Ahmed Sua
vi mesleğinin meraklısı bir adam olduğu 
için esasen gayet ketum bir tabiatta idi. 
Bir kat daha ketum olması için ailesi ve 
namusu üzerine söz aldıktan sonra kendi
sine cereyan eden bütün vekayiı baştan 
aşağı anlattım. Talat paşaya hadiseyi ih
bar etmek istediğimi ve nasıl karşılandı
lımı dahi olduğu gibi hikaye ettim.. . 

Ahmed Suavi hadisey: derhal pışkin 
ve tecrübeli bir polis gözile ve son dere
ce hayret ve merakla nazan itibara al
dı. Kariyedeki evin bodrumunda buldu
ğumuz kitabeyi görmek istedi. Kendisini 
gizlice eve götürüp gösteraiın. Magda ile 
de tanıştırdım. Magda onun eski bir po
lis olduğunu öğrenince Ahmed Suaviyi 
evvela iyi bir nazarla görmedi. Fakat 
akrabam olduğunu anlayınca memnun 
oldu. 

Ahmed Suavi Neue Freie Presse muha-
biri Abraham için tereddüdsüz: 

- Bu herif casusun biridit! Her türlii 
lşe bumunu sokacak kıratta bir adam
dır. 

Demişti. Gayet korkak bir herif oldu
tu için Abrahamdan korkacak bir şey ol
madığını söylüyordu. 

Fakat Ahmed Suavi, bir polis merak 
ve heyecanile, sahte Bauman'ı belki de
fin~lerclen fazla merak e:tmişti. Bu ya
man haydudu bir defa mutlaka görmek 
istiyordu. Halbuki bu mel'un iblisin ye
rini yurdunu, nerede bulunabileceğini 
ben de bilmiyordum. Magda dahı sadre 
fifa olabilecek bir şey söyliyemiyordu. 

Ahmed Suavi sahte Bauman hakkmda 
beİıim §iibbelerimi de ~ok dikkate dE'ğer 
ve meraklı bulmuştu. Zira Bauman'ın as
la bir ecnebi olmadığı hakkındaki hissi
mi söylemiştim. 

O sıralarda idi ki bir akşam üzeri ma
liye nazın Cavid Beyin Cağaloğlundaki 
konağına, Bauman'm yanında şapkalı bir 
ecnebi ile beraber bir otomobilden ine
rek girdiğini görünce S'ln derece hayret
lere düşmüştüm. Bauman Avusturya -
Macaristan ııefareUnden olduğunu kuv
vetle zannettiğim ecnebinin yanında, 
fesli idi. Ecnebi ona daha önden girmesi 
için de hürmeUe yol verm•tti. • 

Ben Bauman'ı böyle hiç ummadığım 
bir yerde ve anda görünce son derece he
yecana kapılarak hemen konağın bu;un
duğu caddenin nihayetindeki Hasan Na
fiz eczanesine girdim ve Ahmed Suaviyi, 
telefonla, olması ihtimali bulunan her 
yerde, aradım. Maalesef bula.madım. O 
vakit Cavid Bey;n konağından çıkmala
rını belki bir saal kadar bekledim. Çık
madılar, esasen çıksalar da otomobilleri
ni takib etmenin bem kolay olmıyacağı
nı, hem de bir fayda verıniyeccğini dü
şünerek oradan uzaklaşmağ.ı mecbur ol
dum. 

Fakat diğer bir gün öğleden sonra Ah
med Suavi ile konuşarak gid"rken tam 
Karaköyde biroenbıre Bauman'ın gayet 
ıık bir .kıyafette geçmekte olduğunu gö
rünce hemen Suavinin kokma girdim, 
heyecanla ona: 

- Aman! dedim. İşte, ta kendisi. 
ıirndi sana göstereyim onu .. 

Ahmed Suavi: 
- Kimi? 

Gel 

Diye sorup hayretle yüzüme bakıyordu. 
- Baumanı! 

- Yok canım, hani, nerede? 
- İşte gidiyor! 
Filvaki Bauman karşı kaldırımdı:ın Ga

lataya doğru hızlı hızlı yürüyordu. Ah
med Suavi birden heyecnnlanmıştı. He
men adımlarımızı sıklaştırdık. O da 
sür'atle yürüyen :adamı görmü~ü. Fakat 
ilerimizden gittiği içjn yüzünü göreme
mişti. Bana: 

- Emin n;Usin, o mu? diye sordu. 
- Tamamile! 
- Öyle ise takib edelim .. 
- Şübhesiz. 

- Münasib bir yere gelince ben bir 

" Son Posta " nın 
sergüzeşt romanı 
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bahaneyle önüne geçer, yolunu ke~~-jr:'. 
Sen istersen hemen ortayı çıkıp goruş. 

Derin bir hayretle yüzüne baktım: 
- Ne diyorsun yahu? dedim. Biz heri

fin şerrinden kurtulmak için izimızi kay
betmiye çalışıyoruz. Sen bana herifin 
yoluna çıkmamı tavsiye ediyorsun .. çolt 

tuhaf! 
Ahmed Suavi büsbütün heyecanlan-

mıştı. Heyecanlı heyecanlı bana: 
- Korkma, diyordu, akıllı düş~andan 

korkulmaz. Bahusus şimdi biz de varız, 
armud toplamıyoruz a! 

- İyi ama, uyuyan yılanın kuyruğuna 
basmakta mana ne? Heriften öğreneceği
miz ne var ki? Biz işımize bakalım! 

Ahmed Suavi acı acı güldü: 
- Anlaşıldı.. deci\. Senin gözün fena 

yılmış. 

Peki, bari biraz daha hızlı yürü de, ben 
şu defineler imparatorunun yüzile mü
şerref olayım .. 

- Ha, bak, o olur. Yalnız herifin gözü
ne ben görünmiyeyim de ne yaparsan 
yap! 

- Yahu, seni hemen silah çekip öldü-
recek değil a! 

- Sen galiba iblis herifi tanımıyorsun. 
Yapar mı yapar. Öldürmeye karar ver
mişse pundunu buhır .. 

- Ama yaptın ha!. 
Ahmed Suavi böylece söyliyerek yüzü

me bakmıştı. 
- Sahi, senin yü7.ün sarardı!. dedi 
O sırada Bauman hızla bankalara doğ

ru dönen caddeye sapma!~ üzere idi. Ara
mızda beş on metre kadar bi!' meı;afo kal
mıştı. 

Ahmed Suavi: 

1 
Halbuki sonra sonra ve hayretler lçtn- Uz _ Amerikan teşriki mesaisi vücude ge- daki dostluk ve samimilik artmasıııdaD 

de öğrendik ki Bauman iblisi hangi nP- ürmemif olmasından dolayı memnuni- dolayı memnuniyet gösterilmekte, gi -
vide bir vak'a yapacaksa o va.k'alarda yeUerini beyan ve bu hadiselerin anca1' riştiği her muharebeyi kazanan ordu -
meşhur olan adamları etüd etmekte V(' Japonyanın İngiltere ve Amerikaya lr'.ar- nun muvaffakiyetleri sitayişle zikre • 
onların tamamı tamamına kılığına gire- .§1 ittihaz etüği hareket tarzları arasında- dilmekte ve meclisin, vaziyetin vahim
rek o işleri yapmakta son derece mahir ki farkı tebarüz ettirmiş olduğunu \tay- liği sebebile teklif edilen adi ve fevka • 
bir iblisti. detmektedirler. lade askeri büdceleri kabul etmek su -

Belki o gün de o Eyüblü Halidin kılı- A.merikanm yeni notası • retile, hükumetle teşriki mesii etmesi. 
_ğına girmişti. Zira, biz. Eyüblü Halidle . 26 (A.A.) - Amerikanın temenni olunmaktadır. 
d d b. .. betl ta .,. k Vaşıngton, 

e sonra an ır munase e nıy.ı ve Tok 
0 

bü .. k elçisi B. Grew, Amerika- bloka 
bu adamcağıza, kendisi farkında olma- Y yu J on hükumetine vermiş- Çin sahillerini 8 

dan, pek boş bir iş gördük ki bunu yi'ri n_ın notasını ap Şanghay 26 (A.A) - Japon deniz 

gelince nakledeceğim. Kendisi o gün Ka- tırN. d y gtse hadiseleri hatırlatıl- kumandanlığı Tsingtaonun Çin vapur • 
k" d b kild r11• • b' tü 1" ota a, an lanna kapatıldığını bildirmiştir. Bu su ra oy en u §e e geç ıı>ını ır r u dıktan sonra şöyle devam edilmektedir: 

hatırlıyamadı. Am ·ıca h··ırumeti 14 kanunuevvel ta- retle abluka bütün Çin sahiline yayıl-
G k B" o fin l · · erı u maktadır. ere ızans e e erının esrarını rihli notaya Japonya tarafından, Panay 

meydana çıkarmak işinde v.e gerek _bu hadisesinin mes'uliyeti kabulü, tarziye Çinlilerin bir muvafakiyeti 
sebebJe başı"?d~n geçen eJım vekayıde be an ve tazminat teklif edilmek sureti- Şanghay 26 (A.A.) -Çin menabiin-1 

Ahmed Suavının hana yardımı olmuş Y . · d k' b kl ğ • . . v. •• • 

mudur? Buna tamamile evet diyemem. le cevab ve:ılm~ı~ e ı ça u u u mem den bıldırildigıne gore, Hopeı ve Çan • 
k nuniyetle gonnuştür. tung eyaletleri hududu mıntakasmda fa 

(Ar a.n VCT) Amerika hükumeti. alınan tedbirler aliyette bulunan Çin milli çeteleri, Yen-
---------- hakkındaki Japon hükumetinin izaha:ı- J çan, Yangsing ve Loling şehirlerini ge-

K ü/lÜr işleri: nın Amerika hükumeti tarafınd~ 14 ka-ı ri almışlardır. Bu çetelerin esas hedef! 
nunuevvel tarihli notada serdedılen me- Tientsin - Pukeu demiryolu boyunca 

Lise imtihan taJimatnamesi talibata uygun olduğu fikrindedir. Hadi- Japon münakalat hatlannı kesmek •• 

Muvakkat Lise imtihan tal:matna -
mesinin müddeti bitmiş olduğundan 
yenisi hazırlanmaktadır. Haricden me 
zuniyet imtihanlarına girmekte olan -
lar hakkındaki karar iki sene daha mu
~eber addedilmiştir. 

senin ne gibi hal; vce şartlar içinde vuk·ı 1 dir. 
bulduğu hakkındaki hükümlere gelince, Ş ha d R kl"b'. t .. 

- • · bah t ang Y a us u une ecavuz Amerika hukumetı mevzuu s no asın-
da son vardığı neticeleri bildirmişti ve 
bir 81.lreti Tokyoya gönderilmiş olan ken
di tahkikat evrakına dayanan bu netice
lerde israr etmektedir. 

Yüksek tedrisat wnwn müdürünün Amerika hükumeti. ittihaz edilen Ja-
tedkikleri pon tedbirlerinin Japon makam veya kuv 

Yüksek tedrisat wnum müdürü Ce- vetlerinin Amerikan tebaa, menfaat ve 
vad tedki.klerine devam etmektedir. mülklerine karşı diğer taarruz veya mü
Cevadın reisliği altında şehrimizde bu- dahalelerinin önüne geçecek şekilde mü
lunan umumi müfettişlerin iştirakile essir olacağını ümid eder. 
Maarif Müdürlüğünde bir toplantı ya - Amerikada tefsirler 
pılmıştır. Toplantıda zam alacak mu - VaşiPıgton, 26 .A.A.) - Tokyoya ve:i-
allimlerin tesbiti, mekteblerin önü - len Amerikan notası, hadiseyi kapat
müzdeki ders yılında sınıf vaziyeti et- makla beraber, Amerikan - Japon dip1o
rafında alacakları yeni şekil, lise imti - matik gerginliğine nihayet vermemektir. 

Moskova 26 (A.A.) -Tas ajansı bil• 
diriyor: 24 Kanunuevvelde Şanghayııı 
Fransız mıntakası içinde meçhul bazı 

· seler Sovyetler Birliği vatandaşla -
rmın klübünde idare Azasından bulu -
nan mühendis Frurin apartımanına bü: 
yük bir bomba atmışlardır. Fruri ha
llice yaralanmıştır. 

Ayni tarihte, beynelmilel mınlaka •• 
daki İnturist ajansının binasına da bİl' 
bomba atılmıştır. _...:_ _____ _ 
Tevkifhanede bir 
Yaralama hadisesi oldu 

han talimatnamesinin verdiği neticeler Japonyanın vereceği tazmniat mikdan (Ba~taTafı 1 inci sayfada) 
- Sen yavaşla! etrafında görüşülmüştür. henüz tayine muhtaç ve Japon vadleriM biri öbürünü yaralamıştır. Yara1anaJi 
Diye kolumdan çıktı ve sür'atle fık j 

Yüksek tedrisat müdürü yüksek ted Amerikan itimadı, notanın son ra51nın mevkuf, hırsızlık için girdiğ! evde ev sa• 
Bauman'a yetişti. rı'sat mekteblerın· e talebe hazırlıyan d ·· t d·gw· vechile mahdud bulunduğu Ba ·yi -ıd.. N"-·- ,. Ben uzaktan herifin yandan yuzune a gos er ı 1 ~ • • hibi polis srı 0 uren ö4lllıın su11' 

ınekteb programlan ile yakından ala - için, Japonyanon ~n~eki . ~Atı A- ortaklığından tevkif edilen ve halen di-
baktığını ve birdenbıre geriye dönüp pek merika tarafından büyuk bır ıtina ile ta- 1-er bazı hırsızlık suçlarındıın mevkut 
müstehzi bir haldP. gülmeğe başladığını kadar olmaktadır. ı> 

kib edilecektir. bulunan bahriyeli Salimdir. Salim, tev-
gördüm. Yanına gittiğim zaman bana: Parasız halk musiki dersleri Beynelmilel bakımdan, umumiyellc kiflıanede kahvecilik etmektedir. Gene 

- Ayol! dedL Bauman dedi~in define- J!!mlnönii Haltevinden: İtlncJUnun ba - tahmin olunduğuna göre, nota Japonya mevkufiardan San Bekirle aralarmda bil' 
ler imparatoru bu mu? şından itibaren EYlmizde parasız halt. mu- yeni hadiselere sebebiyet verdiği takdir- alacak meselesinden açıklık vardır. 

- Evet .. tanıyor musun? siki derslerine bqlanacaktır. Bu dersler: de Amerikanın Vaşington muahedesi dev 
- Nasıl tanımam, bu adile sanile meş- Solfej, koro, teman, piyano, viyolonael, alto letlerile müşterek bir hattı hareket tayin 

hur Eyüblü Halid.. ve bas derslerinden ibarettir. Bunlardan her edilmesi için devletlerle diplomatik tcş-
Dün bu bahis tazelenince iki mevkuf 

dövüşmeğe başlamışlardır. Bu sırada, Sa
rı Bekir, bir mangal ayağını taşa sürtmeıt 
suretile eğeliyerek yaptığı bıçakla Salimi 
yüzfuıden, kolundan, kamının sağ tara
fından ve diğer iki yerinden olmak üze
re beş yerinden yaralamıştır. Maamafth, 
Salimin yaralarının hepsi hafiftir. Yaralı 
Salim tevkifhane revirint! yatırılmurtır. 

- Kim bu? hangi birine den.Dl etmek anu edenler Ca- riki mesaiye doğru bir hatve olarak telak-
- Bilmiyor musun? blotlunda mert.es binamıza ıeıeret bilroda ki edilebilir. 
_ Yok... kayıtlarını yaptmp bu husuatald şartlanmı- d'. nl • 
- Meşhur dolandırıcı ve yankesiciler- zı ötrenel>lllrler. Japon uşma ıgı 

dendir. Kendisini pek iyi tanırım. Eyüblü Londra, 26 (A.A.) - Panay hadisesi 
h ~ • 0t-ı..:: .. İzmire ; .. de edildi ' h"k- t' ta f ndan ve altındiş Halid derler. Yaman bir kurttur. ua uvwo - dolayısile Japon u ume ı r~ ıA . -

Bu mu defineler imparatoru? 

1 

Kurtuluş - Beyazıd hattında işleyen rilen tarzivenin Amerika hukumetınce 
_ Emin misin Suavi! 12 otobüsden ikisini belediye işlemeğe kabul edil~esi hakkında tefsirlerde bu-
- Para cüzdanıma emin olduğum ka- salih bulmamıştır. 415, 498 numaralı lunan diplomatik mahfeller bu tarziye-

Sarı Bekir hakkında tahk~knta başlan
mıştır. Hadiseye, müddeiumumi muavin
lerinden Hakkı Şükrü el koymuş, dün ge.. 
ce geç vakte kadar tahkikatın rn~gul .ol• 
muştur. 

dar! olan bu otobüsler İzmire iade edilmek den sonar Amerikada Japonlara karşı 
- Allah Allah! Yanlış görmüş olmı- ~zere dün vapura yükletilmiştir. hissedilen düşmanlığın tamamile zail o

yasın? .. 
O vakit Ahmed Suavi kolumdan tutup Yangın başlangıcı 

çekti: Beyoğlu İstiklal caddesinde Rumeli 
- İstersen görüşeyim, dedi. Adamca- lıanının dördüncü katında oturan Bay 

ğızı biraz ürkütmüş oluruz. Şakirin daıresınde bir yangın baş· 
Duyduğum hayret tasavvur olunamuaz. }angıcı olmuş, itfaiye yangını, başka 

Eyüblü Halidle Bauma::. arasında ne mü- katlara sirayetine meydan vermeden 
nasebet var? söndünnüştür. 

NEVROZiN 
Baş, diş, nezle, grip, romatizma ve bUtUn ağrılaranıza derhal 

keser. lcabanda günde Uç kaşe almabH~r. 

lacağını zannetmemekte, fakat Vaşirg-
tonun sulhu kurtarmak için elinden ge
leni yaptığını göstermek arzusunda bu
lunduğunu tahmin etmektedirler. Evlenmiyen kızlaren 

yetim maaşları 
(B~u.arajı l inci sayfada) 

Bu mahfeller, Japonyanın Londraya 
vereceği cevab, Vaşingtona verdiği cevıı
ba benzediği takdirde İngiltere hük\ımc
tinin de aynı suretle hareket edeceği kn

vetli bir cereyan vardır. Kızların evlennaatinde bulunmaktadırlar. 
dikleri zaman ikramiye verilmek sur~U

Yeni hadiseler olursa le maaşlarının kesilmesi esası muhafaza 
Vaşington 26 (AA.) - Röyter bil· edilecektir. Fakat evlenmiyerek 25 yap

riyor: İyi malumat alan mahfeller A nı dolduranların, şimdi olduğu gihi, ye
merikanın J aponyaya verdiği notayı tim maaşlarının kesilerek ellerine> 'ki bu
Amerikanın hadise hakkında makul çuk senelik maaşlarının ikramiy!' olarak 
her türlü tavizde bulunmaya amade verilmesi usulünün kaldırılması düşü'lül. 
olduğu manasında tefsir etmekte ve mektedir. 

f k t · t'kb ld eni hadiseler Japon 'ı a a ıs ı a e Y w .. Evlenmiyen kızların üzerinde bu su-
. t h.'kümsüz oldugunu gos -teınına mm u . . . retle devlet yardımı muhafaza ed:lmiş o-

terdiği takdirde tavızın son haddıne ı ıacaktır. 
kadar gitmiş olan Cumhur Başkanının 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ cie~~ ~ ~ddclli ~dhlrl~ ittihan Ôl - t ti 
mevkiinde olacağını bildirmektedirler. çu ve ar 1 ar 

Başlıca müşkül Ankara 26 (Hususi) - Ölçüler ni -
Londra 26 (Hususi) _ Tokyodan zamnamesi mucibince ölçü ve tartı sa • 

bildiriliyor: hibleri elde bulunan ölçüleri pullu bir 
Gazeteler, Amerika efkarı umumi - beyanname ile be!ediyeye iki yılda bir 

yesinin Japon cevabından umumiyetle bildirmeğe mecburdur. Bu yıl da üzerin 
Grip, ·memnun kalmış olduğunu bildinnektew de 1936 yılı damgası taşıyan ölçü ve tar 

, dirler. 1 tılar yeni senenin birinden itibaren 31 
Ağrıları, 

Romatizma Nevralji, 1 Mikayo gazetesi de mevcud başlıca l gün zarfında belediye ayar memur -

~--••••••••••••••••••••••••••· ~~külünWikb~e~d~~~rme-lu~M~derilm~o~~~~ 
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Son Posta'nın tefrikası : 84 

Geçen bilmecemizde kazananlar 

Yazan: Ziya Şakir 

Mavroyani efendi, Abdülhamidin şehzadeliği sırasında birgün karşısına geçmiş: 
"Valideniz veremden vefat etmiş. Pederin:z de kadın düşkünlüğü ve işret yüzünden 

ayni akıbete kurban gitti. Bu gidişle siz de onları t-akib edeceksiniz 1,, demişti 

1 1 birincikanun tarihli bilıne<:e
mizde kazananları aşağıya yazıyoruz. 

İstanbulda bulunan talili okuyucuları
mızın pazartesi, perşembe günleri öğ

leden sonra hediyelerini b izzat idare
hanemizden almaları lazımdır. Ta~ra 
okurlarımızın hediyeleri posta ile ad
reslerine gönderilir. 

Buyuk ve şık albüm 
Malatya lisesi devre 1, 8Klll l/A dan 325 

Cem~. 

ZARİF BİR ÇAY FİNCANI 
İstanbul kız orta mektebi 129 Neriman. 

Yanko bey1 İstanbu1da doğmuş olan tahdid etmiş. Hatta arasıra konyak i - şısına oturarak beraber içerdi. MÜREKKEBLİ KALEM 
yeğeninin zekasını takdir ederek onu çerken, bundan bile vazgeçmiş. Ben, bu adamı yakından gördüğüm (Son p 08ta hatırah) 
l'Viyanaya aldırtmış, orada tıb fakülte- Mavroyani, Hamid efendide bu salah için çok iyi tanının. Çok yak.ışıklı idi. Beşiktaş muhtelit ortamekteb 1/ A dan 22t 

sinde tahsil ettirmiş, iyi bir doktor ola· eserlerini görür görmez. onun hayatı- Fakat o kadar riyakar ve müdahin bir Perihan 'Üstar. Lüleburıtu ııtmekteb 318 LI.· 
rak yetiştirmiştir. Mavroyani, mekteb- nm ve hissiyatının mecrasını değiştir - adamdı ki, doktordan ziyade, bir dal - ıu Orue otlu, Cağaloğlu Kmlay caddesi No. 

ijen o kadar parlak bir şahadetname ile mek istemiş. Genç şehzadenin kadın ve kavuğa benzerdi. Büyüklerin karşısın- 19 k d~ !1~ ~eİ~M~~ :0-n~~~:~ 
ç~tır ki; Avusturya başvekili içki zevklerini; yav~ yavaş spora ve da, alnı yerlere dokunacak derecede e- ~:/hazırlama ~rta mektebi 73 Mu.ata.fa B. 

'Prens Meternihin bile nazan dikkatini hayvanlara tebdil etmiş. Saraya, bir çok ğilirdi. Saray halkından herkesin nab- Kılıç. 
celbetmiş, onu huzuruna celbederek: atlar, inekler, koyunlar, kuşlar, güver- zına da, ayn ayn şerbet vermeyi çok ALOMİNYOM BARDAK 

- Sizden, burada da istifade edebi- cinler getirtmiş. Bir taraftan da, Hamid iyi bilirdi. Sesi, son derecede tatlı idi. (Son Posta markalı) 
lirdik. Fakat, Viyana mektebinde yeti- efendiyi ata binmeye, araba "kullanmı- Türkceyi, İtalyan şivesine kaçan, ga- suıta.nahmed Kaba.sakal No. %5 de Lebl 
terı bir doktoru, kıymetini göstermek ya, denizde yüz:miye, ava gitmeye he - ıib brr ahenkle söylerdi. Fakat hitab et- Löklar, İstanbul kız lisesi 722 GiikMe Türkay. 
için, İstanbula gitmenizi istiyorum. veslendirmiş. tiği insanlar üzerinde iyi bir tesir hu- Beyoıtlu Kumbaracı yokuşu Joeef Kara.su. is-

Demış· ve eline bir tavsiye vererek, Hamid efendi, bu yeni hayata girer sule getirirdi. tanbul 1 lncl mekteb 3/ A dan il Nezih Erkal, 
k İstanbul erkek llsesl 465 Asaf. 

aoğruca İstanbula göndermiş. girmez, sıhhatinde büyük bir farit his o tarihte sarayuı es ilerinden işitti• 
Mavroyani, elindeki bu tavsiye sa- ettiği için artık Mavroyaniye dört elle ğime göre, bu doktor Kapilyon, aslen BOYA KALEMİ 

şesinde, derhal bir askeri hastaneye sanlmaya başlamış. Günden güne, min- Napolili imiş. Memleketinde ciddi bir Beyoğlu 29 uncu mekteb 692 Bedi ör.e~ 
l · ok ed h k. lı ~ rt B ka d f Abd·· 1 ~ . ·· ter · k ıkmt lı man, Beylerbeyi ilk okul 149 Jale, İstanbul yer eşmış .. arası ç geçm en, e ım nettar gı a ffil.!j. en, ç e a u - muvafıakıyet gos . ~ıyere s ı ticaret lisesi 1144 cemaleddln, İstanbul er-

İsmail paşanın delaletile de, o tarihteki hamidin ağzından bizzat işittim. Mav - bir hayat yaşadığı ıçın para kazal)Il1.ak kek lisesi 4/L den Ali Türkay, Bandırma İh
tıbbiye mektebinin (hıfzıssıhhai umu- royaninin, kendi hayatı üzerinde oyna- maksadi le İstanbula gelmiş. Bir müd- saniye mahallesi General KA.zmı ÖZalp cad-
Dliye) hocalığına tayin edilmiştir. dığı mühim rolü, şöylece izah ederdi: det serbest doktorluk ettikten sonra, desi 32 de Feride, Malatya aut ~.ekteb 3 

O t iht • t bb" kt b. d d - - Benim taliim yaver imic:ı ki Cena- bir kolayını bularak asker kıt'alannın de İlhan Ferhad, Erzincan 3 tıncii tum mu-ar e, 1 ıye me e ın e ers ~ ' hasebe kA.tlbi Said Pazarcıklı Ankara Ba-
ler, fransızca verilirmiş. Kitablann bıhak karşıma Mavroyani gibi bir ta - b irinin tababetini der'uhte etmiş. Hatta cettepe Yoldaç sokak 40 da E. Ataman. 
ıtürkceye tercüme ettirilerek derslerin bib çıkardı. Bu adam ~ni bütün za - mensub olduğu kıt'.~, 1~ısır valisi ~e~~ MUHTIRA DEFTFBİ 
türkçe verilmesi için Mavroyani çok ça rarlı şeylerden vazgeçırerek hayatımı med Ali paşanın uzerıne sevkedildigı Bakırköy Kartaltepe 2 inci mekteb 5/B den 
!ışmış ise de, sözlerini dinletememiş. kurtardı. B iraderim, (yani Sultan Mu- zaman, o da bu kıt'a il~ beraber gitmiş. Sabri Şalt, Antalya ilse 5/ A dan 692 Sakıb, 

Aradan biraz zaman daha geçmiş. rad) çok talisiz imiş ki; (Kapilyon) gi- Avdetinde, damad Halıl paşaya tesadüf 44 üncü mekteb 5/ A dan 205 Kıymet Acun
;c.1661 tarihinde) padişah Sultan Me<:i- b~. bir d?ktoru~ elin~e dünyanı~ en bü- eder~k ?nun. sa~~sinde saray hizmeti· sal, cağaloğlu orta okul 1/C den 22 Na -
ijin uzun süren hastalığı ehemmiyet yuk felaketlenne ugradı. Derdi. ne gırmış. Bır muddet sonra da, şehza- ~e h~:;,ı~şak c~;:rdan~ün1bN~ka!! 
k betmiş Bir doktor hey~ti tarafından Eski saray halkınca malfun olan bir de Murad efendiye intisab ~derek onun oğlu Kemal Erkara, Eskişehir şimendifer u:.U uzadıya muayene edilmiş. Bu keyfiyettir ki; Sultan Muradın hususi hususi tabibliğinde yerleşmış. Fakat; e- fabrikası montajında 19043 cemal Atik. A-

lıeyet arasında, Mavroyani de bulunu • tabibi dokdt~r Kapily~~· içkiyi sondbdeh· 

1 

fendisinfe hdayır ve b~1:nki~aati do1~nm1ak dHaurm.?azau··rzı. İstıkHU mahallesi Çlmen 10kak 2 de 
Bu muayene esnasında genç rece sever ı. Bunun ıçın de, bu be a t şu tara a ursun; ı a s -ma um o an 

r~uş.p dişahın nazarı dikkat~ cel- adamın sabahlara kadar içki içmesine şekillerde - onun felaketine sebebiyet DİŞ MACUNU 
b~ttigıv~' iç:n saray doktorları arasına a- müsamaha eder; hatta kendisi de kar- vermiş. (Arkası var) İstanbul Park kapısı gümrftt muhafaza 

-=-..,,._..._..,.._,,_._.== =......,=-===-- ===--_....,.....,._ ,===--- memuru kızı Neriman Üzean, Kmnltapı orta 
4mması için emir vermiş. İşte; Ma\rro- r- ~ 1 mekteb Seyfeddin, İstanbul 1 hıcl mekteb 
!.3rmni ı·~lk. defa olarak bu suretle saraya Bl_r_ D_o_ ktorun lf::l A D V Q sınıf l / A dan 49 Azmi, Adapazan tzmıt cad-
&- ~ ~ desi 8 de Fethi, Payas gümrük memurlann-

O günden itibaren, Dolma bahçedeki G un 1 u k Pazartesi dan Esad kızı Suna, 2 inci mekt.eb {2 Sabahat . 

. (Eczanei hümayun) da, haftada bir gün Notl•rınd•n (*) l!ugünkü program niş FIRÇASI 
11öbete giren Mavroyani, nöbet günle- 27 Kinunuenel 93'7 Pau.rtesl (Son Posta markah) 
linin birinde, eczanede oturub durur - K Ü'"'Ük '°'OCUk [arda t s T A H B U L İstanbul Cağaloğlu Mollafenart caddesi 35 

1mi Y Y Ötle neşriyatı: de Haydar, Cağaloğlu erkek orta mekteb 178 
~en, telişla bir ~ar~m ağ~sı ge ş: Kulak ağrıları ve 12.30: PlA.kla Türlt musikisi, 12.50: Han· Nureddin, İstanbul erkek llsest. '1H Alt, Hay-

- Harem daıresınde bır hasta var. dls. 13.05: Plakla Türlt musikisi. 13.30: Muh- rebolu Hisar mahallesinde Halli Maksud, 
Sizi istiyorlar. Kulak iltihapları tcur plak neşriyatı. Konya gedikli erbaş orta mektebi 23 KA.zun, 

Demiş, Mavroyaninin önüne düşerek _ 1 _ Akşa0 mÇoneşkriytaltı: Ç~pa kız öğretmen okulu 345 Melike Engin. 
18,3 : cu yatrosu (Tiltll ve Mitil 

e>nu harem dairesine götürmüş. Bir çok defa pratik hayatımızda pek Ahirette>. 19: Bayan İnci : Şan Piyano ve CEB AYNASI 
Hasta, o tarihte henüz on yedi yaşla- küçük çocuklarda şiddetli bir ateş ile be- keman retakatile. 19,30: Konferans : Doktor <Son Posta markalı, 

ııında bulunan, (şehzade Abdülhamid raber büyük ıztırablar ve allamalar için- Salim Ahmed (Elektrik çarpmasınd•n ko- Bakırköy Çlv1U hamam sokak 1'1 de Rıza 
efendi)dir. Hastalığı da oldukça ehem- de çırpınan vak'alara rastge11yoruz. Ço- runmal. 19,55: Borsa haberleri. 20: Rifat ve Özkaraca, 43 üncü mekteb 52 ömer Faruk, 

cuk küçüktür, ıztırabım, derdini söyli- arkadaşları tarafın.dan Türk muıııikisi ve İstanbul erkek lisesi 803 Nihad,« üncü mek-
miyetli bir soğuk algınlığından ibaret· yemez. Çiğerlerinde, boğazında ve diğer halk l}arkıları. 20,30: Hava raporu. 20,33: ö- teb 255 Yaşar SüheylA, t4 ünci mekteb 258 
~- Şehzadeyi o vaktin sayılı hekimle- echlzesinde maddi ve uzvt blr şey bulu- mer Rıza tarafından arabca söylev. 20,45: M. Seymen. 
rinden Kız Mehmed bey tedavi etmiş namıyor. İşte böyle zamanlarda kulak - Semahat Özdenses ve arkadaşları tarafın- KOKULU SABUN 
ise de, verdiği ilaclar iyi gelnıemiş, has- larm muayenesi mutlak hatıra gelmeli- dan Türk musikisi ve halk şarkıları (Saat (SOn Posta markalı) 
talıkı ufmlerce sürüklemnic:ı. Mavro - <lir. Çocuğun sakin gibi durduğu bir da- ayarı). 21,15: Radyofonik opera (Sapho} ş f s k k x__ •-

o-· -s da kikada muayene esnasında sağ ve sıra stüdyo orkestrası refakatile. 22,15: Ajans ha- Cdaloğlu ere 0 a 4 de N. v~an, ~-
yani, derhal Hamid efendiyi te viye ile sol kulak üzerine parmakla tazyik berlerl. 22,30: Plakla sololar, opera ve operet tanbul erkek lisesi orta kısıaı 2/A dan Nl-
girişmiş, bir hafta zarfında. şehzade ta· yapmalıdır. Derhal çocukda büyült bir parçaları. 22,50: Son haberler ve ertesi gü- had, Kuşdili cadd~sl 58 de Erol Barbaros. is-
mamı.le ı·yı·ı.,,~ı·ş. h ~.- bn~1ar O zaman nün programı. mir Tepecik Kagıdhane caddesi H2 de 

-:-·· çırpınma ve aytu.L .... a - · Gencay oğlu cengiz, Konya llseal 102 Celll 
Mavroyani; şen, şakacı, son derecede büyük bir ihtimal lle kulak iltihabı kar- 27 - Birinci.kanun· 193'7 Puartesi K'omtr, Antalya nafıa başklttbi Nevzad oı-

şısında bulunduğumuza hükmetmek ll - A N .K A R A ~ 
hoşsohbet bir adam olduğu için şehza- zımdır. Bu tabii mutahassısın muayene- ötıe neşriyatı: lu Vedad. 
He Hamid efendi, kendisinden pek çok sile tahakkuk edecektir. 12.30: Muhtelit plak neşriyatı, 12.50: Pllk: YUVARLAK DÜNYA KALEMTRAŞ 
boşlanmı.ş. O tarihten itibaren de ar- ıau mesele cidden mühimdir. Bazı vak'- Türk musikisi ve halk şarkıları, 13.15: Dahlll (Son Posta. markalı) 
tık sık sık temasa başlamış. aıar vardır ki, bir iki gün içinde kulakta. ve harici haberler, 16.00: İnkılap dersi (M. İstanbul cumhuriyet kız Usesl 1/A dan 80 

216 Fethi Sezer, Tarsus ortamekteb l/A dan 
Muzaffer, Aydın ortamekteb 696 isman Me· 
riç, İzmtr Karantıne Necatibey ilkokul 4 den 
480 Galib Altıok, Beylerbeyi Çamlıca cadde
si 87 de Muzaffer, İzmir Nam~ Yayıcı 
oğlu yokuşu Kuşbaz sokak 65 de Mebmed, 
Zafranbolu Gümüş okulu beşinci amıf lOf 
Ercan, Konya gedikU erbaş orta otuıu 

32 Hasan Uysal, Konya gedikli ortunekteb 
'12 den Sabri Engin, Hayrebolu berber Ah- • 
med yanında Maksud, Beyotıu 35 bıcl met
teb Bahaeddin Soydanbay, Borçka tahr1ra.tı 

katibi Arif Mete kızı Güne~. Bara crta
mekteb 3/E den 620 Cemil, iatanbal m n
sesi 597 Nevzad, Ankara Cebeci Briç .okat 
26 da Rıdvan, Ankara erkek llse.!i t•ı lılas
har Levend, Konya gedikli ortam.elrt.eb '11 
den Ahmed Saygı, Edirnekapı dit dottoru 
Übeyt oğlu Özdemlr Ölçer, Tophane Orlme
e.ltı sokak 1 de Memduha TeriılzsoJ, htanbul 
erkek ilse.si 635 Celil, İstanbul 8 1ncl metteb 
372 Neja.d, 44 üncü mekteb 504 vaımar. Ka
dlrga ilkmekteb Kemal, Bql.ktaf Hllbılt;IJe 
caddesl 97 Seniye. 

Eglence şehirlerinde 
60 gün 

(B4§tarafı 6 ncı aıa.yfadfl) 
san, cebindeki parayı da harcar, memle
ketine döndüğü zaman rıhtım üz.sinde 
hamallara verecek kadar paraıı. ya bhr., 
yahud o bile kalmaz da bineceği tabinin: 
şoföründen ödünç alır... Nerede bldı ki 
para gitürsün! .. Fakat götürecek olsa bf .. 
le İngiltere ile Fransadan, İsviçreden 
başka hiçbir memlekette buna imkln 
yoktur. Romanyada yazın Sınayada, kı
şın Bükreşte, İtalyada San Remoda, Vi
yanada cBadent de, Atinada cLutrakya,. 
da kumarhaneler var; böyle yerlerde ka· 
zanan, kazanıp ta kendi memleketine pa
ra götürmek istiyen hiç kimse görülme
miştir ama, haydi kazandınız, diyelim! .. 
O leyleri, şilinleri, liretleri, drahmileri 
ne yapacaksınız? .. O memleketten dıpn
ya çıkaramazsınız, orada yerleşemezsiniz, 
fazla eşya satın alamazsınız, alsanız o za.. 
man da kendi memleketinize d6ndüğfl
nüz vakit gümrükten bırakmazlar. Ka
zandığınız para, başınıza derd olur!. Sen 
parayı getir, ben çıkarmanın yolunu bu
lurum., diyenler de vardır ama ne de ol
sa gene az çok bir üzüntü demektirL Be. 
reket versin böyle havadan para b.zanü
maz da turistlerin arasında buna 'ben:aer 
derdi olanlar yok gibidir! .. 

Fakat Fransada bu kadarcık üzfuıtii· 
den de uzaksınız... Hayal bu ya!. Diye
liın ki on bir frank verdiniz de bir piyan
go bileti aldınız. Birinci ikramiye çakacak 
olsa, tam beş milyon franktır!. Yahud da 
kumar oynadınız da kazanacağınız tuthl. 
Olmaz ama, haydi oldu, diyelim. Bu ka
dar parayı ne yapayım, diye hıç 6.zülme
yiniz!.. Bankaya götürür, İngilız lirası, 
yahud dolar alırsınız; çantanıza doldurur 
yola çıkarsınız. Ne arayan olur, ne so
ran!.. Paranız olsun yoksa!.. 

Kemal Ragıp .ltUOllı 

Merzifonda bir esrar kaçakçıhg' 
Merzifonda bir otelde misafir olan 

Sinobun Kabayazı mahallesinden Ö -
mer oğlu Ziyaeddin Ünsal'ın üzerinde 
kaçak esrar bulunmuş, otelde de esrar 
istimaline müsaade edildiği anl•ştlmış, 
otel kapatılmış, otel sahibi Abdurrah· 
man ile Ziyaeddin Ünsal adliyeye ve -
rilmişlerdir. --·- .. .. ---··-.................... 

Son Posta Aradan çok geçmeden, Sultan Mecid akıntı başladıktan sonra teşh1si kendi Esad Bozkurd) Halkevtnden naklen. Nermin, Kumkapı ortamekteb 584 M. Ali 
vefat etmiş; tahta, Sultan Aziz geçmiş. kendine konulur. Fakat bazan kulak ak- ~am »eşriyatı: Tu.ş. Beyoğlu 11 incl mekteb 5/B den 539 l--==---,==-======-=- ..-----1 

maz, 11Uhab devam eder ve nadlr olmak- 18.30: PlA.k neşriyatı, 18.35: İnglllzce ders: Mehmed, suıtanahmed Nakllbend caddesi Yevmi, Siyası, Havadis ve Halk p.met.esl 
Saray kaidesi mucibince, diğer şehzade- la beraber (Menenzlt) görülür. Bu va- Azime İpek, 19.00: Türk musikisi ve halkım·- 62 Nusrat Biner, Vefa ıı.sesı 3641 Kemal U-

y- Yerebatan, Çatalç~e sotat. • 
!er gibi Abdülhamid de büyük sarayın ziyete gelmeden kulağın zarını delmek kıl.arı: (Makbule Çakar ve arkadaşları> 19.30: yumsal. l S TAN BUL 
!harem dairesinden çıkarılarak hususi ve cerahati dışarı almak 1A211ndır. Saat ayarı ve Arapca neşriyat, 19.45: Türk KİTAB 

tve müstakil bir saraya yerleştirilmiş. Ancak bu sayede çoculı: rahat eder. Ağ- musikisi ve h~lk şarkıları : (Belma ve arka- Gaziantep Uae 4/B den 860 Halis Erdotan, 
Abdülhamid, bu müstakil sarayda n durur, at94 düşer ve tehlikenin önü daşları). 20.ı~. Spor konuşması : Vildan A - Denizli Kışla caddesinde No. 163 Şaziye, Kü-

kendisine bir maiyet halkı düzrniye alınmı.ş olur. şlr. 20·30: Plakl~ da~ musikisi. 21.00: Ajans ~ahya lise 3/ A dan 2ı9 Fethiye Yürür, Cum-
habe:lerl. 21.15. Studyo salon orkestrası. huri et kız lisesi 248 Nuriye, N1'antaşı Ihla-

başlamı.ş. Bu arada Mavroyaniyi de, <•> Bu notıan kesip saklayınız, :rahud 21.55. Yarınki program ve istiklal marşL mu/ sokak Tem.1zyuva Apar. 1 de Sev'an, 
(Hususi tabib) sıfatile yanına alınış. bir albiiıne yapıştın:p koleksl1on 7apuıu. Bandırma Halkevinde Mukadder Umut, Es-
Genç şehzade, o tarihte de münzevi bir Slkıııtı samaınnncla bu notlar bir doktor Nöbelci klşehir Milli Hlklmlyet okulu 4 Oncü sınıf 10 
hayat geçirmekle beraber, kadınlara gibi lmdadınua yetişebilir. ismet Aytugem, Adana İnkılab okulu 620 Sa-
son derecede düşkünlük gösterirmiş. Eczaneler biha Ayvaz, Ankara P. T. T. u. M. hesab iş-

' 
1 

!erinde Sabri Tuna oğlu Fedal, Ankara Dev-
. ~ e Mavroyaniden de, mütemadiyen Y enİ neşriyat Bu gece nöbetçi olan eczaneler tanlar- rim ilk okulu 353 Perihan Telemez. 
kuvvet ilaçlan istermiş. dır: 

B . ·· M.a · k "-ok. Duygusu - Çok faydalı yaSJ.lar ve İstanbul cihetindekiler: 
ır gun vroyanı onun arşısına Y"" Aksarayda: <Pertev), Alemdarda: (Eşref 

geçmiş: resimlerle intişar etmekte olan haftalık Ço- Neş'et), Beyazıdda: (Bel""'A), Samatyada: Ankara Gazı lls~i 402 Kemal, Adapazarı 
cuk Duygusu gazeteslnln on üçüncü sayı51 I A..ll) ortamekteb 267 Kumru öztunç, Beylerbeyi 

- Valideniz, (verem ) den vefat et • çıkmıştır. CTeofllos) , Emlnönünde: <Mehmed Ka- Çamlıca caddesi 58 de Sadiye, İzmir İnh1sar-
.miş. Pederiniz de, kadın düşkünlüğü ve zıın) • Eytlbde: (Hikmet Atlamaz>• Fener- l::ı.r tütün fabrikası emniyet tşıert filmrl Talat 
işret yüzünden ayni akıbete kurban İstanbul Ü!;ilncü icra memurluğundan: de: <Hüsameddin), Şehremininde : <Ham- o~ıu Safa Ay, Malatya Moda Şinasi terz1ha-

d . d ehin 1 di) , Şehzadebaşında: (Asaf), Karagüm- nesi Nuri Güşmen, Mardin gümrük taburu 
gitti. Bu gidişle yakın zaman a sız e Bir borçtan dolayı r o up paraya rükte: Arif>, Kü,.ükpazarda.: CYorgl), 

l 7 d y satın almak komisyonu relsl kızl Fahriye, 
onları takib edeceks iniz. Benim vazi- çevrilmesine karar veri E'n parça an Bakırköyünde: (Merkez), ... Karagümrük 27 inci mekteb 70 de Muaıı~ 
fem

1 
size tehlik eyi haber vermektir. ibaret oda takımı ve bir adet seccade ve Beyoğlu cihetindelcilu: Kurç, Menemen Hükfimet karşıaında muakıb 

Ya, bugünden itibaren zevklerinize saire eşya 10/1/938 tarihinP. müsadif pa- Tünelbaşında: CMatkoTiç), Yilksekkal- i. Hakkı kızı Muammer, Ödemiş Fethi Uy-
mutedil bir şekil verirsiniz, veyahud zartesi günü saat 9 da Süleymaniyıe ma- dırımda: <Vingopulo), Galatada: (Mer- guner ellle Cevab Gürbliz, Ayvalı Edreınld 

1. t d ı h il S d 10 N h h kez), Taksimde: (Kemal·Rebul), Şı.,11- caddesi tatlıcı ve şekerci All Bıçakçı oğlu 
ben, manevi bir mes'u ıye e duçar. 0 - a esinde, Avni paşa · a 0 ane de: (Pertev), Beşl.ktaşta: (Ali Rıza). 

- · ~ d tal'b 1 ı Recai, Uşak ortamekteb 324 All Bursalı, U-
mamak ı'çı·n çek ilir, giderim, emış. onünde satılaca5ın an ı o an ar yev- Boğaziçi, Kadıköy ve Adalardakiler: 

şak ortamekteb 343 Fahredd1n, Davudpaşa 
Bu sözler, Abdülhamidin iç ine o ka- mi mezkUrda mahallinde hazır buluna- ÜakMarda: (Selimiye), Sanyerde: (A- ortamekteb 69 Hüsnü Özyalçm, Çapa 31 inci 

KART 

-------=====-=====-==---===------...... 
Gazetemizde çık.an yazı ve 
resimlerin bütün hU:1arı 
mahfuz ve gazetemize aittir. 

ABONE FIATLARI 

1 6 3 
Sene Ay Ay 
Kr . K,. Kr. 

'fÜRKİYE 
- - - -
1400 760 400 

YUNANİSTAN ~340 1220 710 
ECNEBİ 2700 1400 800 

Abone bed~li peşindir. Adres 
değiştirmek 25 kuruştur. 

1 
AJ 
Kr. 

160 
%70 
300 

Gelen evrak geri verilmn. 
lliınlarclan mes'uliyet alı.nnuu. 
Cevap için mektublara 10 kuruşluk 

P ul ılavesi lazımdır. 

......................... 
Posta k~ıtusu : 741 İstanbul 
Telgraf : Son Posta 
Telefon : 20203 

dar ı.ş· lemış· ki; derhal vaziyetini değiş· cak memura müracaatlaa lÜZWDll IÜn sat>, Kadıköyilnde: <Moda; Merkez), Bil- mekteb ôz Yazıcı, İnönü mahallesi Urbay 
betini 

olunur. , ..__yü_._k_ad_a_da_: =_<Halk) __ ._aey __ b_eUd_e_: _<_H_ .. _lk_J_ • ..,,. sota.t 23 de Emine. Ada.paaa orta.mekt.eb ., ______________ _. 
tirmiş. Kadınlarla olan münase ,. 
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c=ı•=;=====~-=~-.---------ı.-:==m--=:::::;::=-.-=-==-~=-~=======:-:-:==:::==~ ~ E LE K T R 1 K TABÜ GÜZELLİK TESiSA Ti ELEKTRiKiYE TÜRK 
SON POSTA 

ve ANONiM ŞiRKETi 
Göz boyayıcı 

reklamlar Mühim ilin 

SÜPÜRGESi 
Her ev kadınına lazım ideal bir alettir. 

• 1 Ede 
SATILIR 

TORK .ANONiM ElEKTRiK ŞiRKETi 
Mühim ilin 

Elektrik §İrketi, memurlarının 1937 ıenesine ait «pemben renkli hü
viyet kartlarının 1 lkindkanun 1938 den itibaren iptal edilerek, 1938 

aeneai için muteber olmak üzere uyeıilu renkte kartlarla değiftirilece

iini sayın mÜ§terilerine arzeyler. 

Bu kartların baı tarafında Şirketin unvanı olan «TÜRK ANONiM 

ELEKTRiK ŞiRKETi» yazılıdr. 
·Yukarda gösterilen evsafa uygun olmıyan kartlar ıabte addedilme· 

li ve hamilleri polise haber verilmelidir. 

Şirket müıterilerinin bu ilina riayet etmemelerinden çıkabilecek 

neticelerin meı'uliyetini kabul etmiyeceğini ıimdiden beyan eyler. 

DİREK.TÖRLÜK 

MEYVA TUZU 
EN HOŞ VE TAZE MEYV.ALA

RIN USARELERINDEN iSTiHSAL 

EDiLMiŞ T ABll BiR MEYV A TU-

ZUDUR. Emaalıiz bir fen harikası 1 
olduğundan tamamen taklid edile- ı 

bilmesi mümkün değildir. Hazım· 

ıızlığı, mide yanmalarına, ekıilikle

rini ve muannid inkıbazları giderir. 

Ağız kokuıunu izale eder. Umumi 
lıaya.tm intizamsızhklarını en emin 

surette ıslah ve insana hayat ve 

canlılık bah§eder. 

INGILIZ KANZUK ECZANESİ 

BEYOGLU • IST ANBUL 

Tabii güzel gôrünmeğe muvaf • 
fak olmak için dünyanın en büyük 
cild giizelleştinne fili.mi olan P. 
Dr. E. WİNTER'in formülü muci -
bince bnzırlanan yağlı, yağsız ve 
acıbadem VENÜS kremlerini kul -
!ananlar ömürlerinin sonuna ka -
dar VENÜS gibi güzel ve cazibeli 
kalırlar. Masa başında uydurma 
ve halkımızı aldatan göz boyayıcı 

reklamlara inanmayınız. Ter.k:ib, 
tesir VC' kıymeti itibarile dünya yü
ziinde KREM VENOS'den daha 
üstün bir KREM mevcud olmadı -
ğını sayın halkımıza kat'iyetle ar-

zederiz. 

Nureddin Evliya Zade 

Mıiessesesi, İstanbul. 

e~~Es~~am veve ~~~D~l~~~m:' 
nn memleketin her tarafınll gön
erilııı ktedır. İhtiyaçlarınızı ve 

l 
kutaloğUmuzu istı>y niz. 

Eskişehir: Ahenk Çıkaran 
•-•mttz:5::11-m> S. Su ıd ._ __ _ 

. .. · .. . 
~ sEKSl)LIN 

.. 'Ad~mi ~-

.. iktidar, 
Bef· · · 

.. .-: g~~ekllği, 
oermansızıık, 

, v4.but ·u . DimaQın 
'iv yorgu~ılAunda 

,p~k .. ":lüea~lr: ~. ei'nl~ 
;r~:':/~ır 11açtır:i ··'_ 
- .. ~-··· .·.... .. . 

. Kut~su 200 kuru• 

. BEŞİR KEMAL · •. MAHMUT CEVAT 
· · Eczanesi - Sirkeci 

Muhbralı~ Haritalı Hayat akviµıi Çıkh 
Bu eıılz ve em•aJaiz: takvimin taklitleri v_ardır Taldıtlertni almamak fçiD dikkat etmelldir. 

T~kvlme ait her türlü malümab. dünya . tarihlerini. inlalap tarihleri~ dınt tarihler, ihtiralar b.rihl;,~ 
dünya devletlerinin 'aufuı ve . kuvvetleri, •ilayel 've ka:ralanmız. nufuaumu~ tren btuyonlan, liman ve 
fıkeleler . . kanunlarımız. ıathk bilgilerı. güullik çarel•ri ve herke.in itine farayan daha bir çok faydalı · 

"malumati, mükemmel bir muht•l'ft defterini yedi rf'nkli bir Turkiye haritasını ha.fi: 
... · ' · .( HA")',AT TAKViMi) n~n hklit!e~ı ç1kmııtır Ald11nmarnak için ( Mubbrııh Harttah, HAYAT takvimi) 

.adıi:ıa dikkat etmelidir. fintı 2.'), be,;ı. cıltliıi ,\.) kuru tur. Markf'zt lıtanbul MAAR1f ldtAphanrıldlr. 

Teaiaab elektrikiye Türle Anonim Şirketi, memurlarının 1937 ıene
aine ait .«mavi renkli hüviyet kartlarınm 1 tlrincikanun 1938 den iti· 
baren iptal edilerek 1938 aen~i için muteber olmak üzere «bej» 
renkte kartlarla deiiıtirileceğini sayın müıterilerine arzeyler. 

Bu kartlann baı tarafında ıirketin unvanı olan «TESiSATI ELEK... 
TRIKİYE TÜRK ANONiM ŞiRK.ETi» yazılıdır. 

Yukarda gösterilen evsafa uygun olmıyan kartlar sahte addedilme
li ve himilleri polise haber verilmeliir. 

Şirket mü§terilerinin bu ilana riayet etmemelerinden çıkabileceli 
neticelerin mes'uliyetini kabul etmiyeceğini ıimdiden beyan eyler. 

DiREKTÖRLÜK 

TARAÖA İSYAN EDEN SAÇLAR 
Ekseriya bulunduktan yeri terketmek arzusuııda 

olanlardır. Binaenaleyh 

Saçlarınızı İtaate Ahştırınız 
Bunun en iyi çaresi 

l PERTEV BRiY ANTiNi 
kullanmaktır. 

1 Devlet DemiryoJları ve Liman!arJ işletme Umum idaresi ilAnlan 1 
Muhammen bedeli 3000 lira olan 200 adet 50 Kg. lık dökme demir dirhem J 

30/XlI/937 Perşembe günü saat 10* da Haydarpaşada gar binası dahilindeki ko.
misyon tara~ından açık eksiltme ile satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 225 liralık muvakkat teminat ve kanunun tayin 
ettiği vesaikle birlikte eksiltme günü saatine kadar komisyona müracaatları ıa • 
zundır. 

Bu işe aid şartnameler komisyondan parasız olarak dağıtılmaktadır. (8368) 

~ 

Muhammen bedeli (195000) lira olan 100 ton metal ile muhammen bedeli 
(172400) lira olan 80 ton külçe kalay ve 10 ton rıntimuvanın bedeli serbest dö • 
vizle ödenmek üzere 4/2/1938 Cuma günü saat 15,30 da l.apalı zarf usulü ile 

Ankarada idare binasında satın alınacakt ı r. 
Bu ışc girmek istiyenlerin metal için 11000, kalay \ ' e <:ntimuvan için 9870 li

ralık muvakkat tf'.minat il? kanunun tay;n ettiğ~ ves:knları ve Ndia müteah •, 
hidlik vesıkası tekliflerini )lyni gün saat 14,30 a kadar komisyon reisliğine ver• 
rnelcri litzımdır. 
Şartnameler 862 kuruşa Ankara ve Haydarpaşa · veznelerinde s:ıtıJmakladır. 

(8486) 

~ 

Muhammen bedeli 36500 lira olan sabit ve seyyar telgraf makine ve yedekleri 
8/2/1938 Salı günü saat 15,30 da kapalı zarf usulü ile Ankarada idare binasında 
satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 2737,50 liralık muvakkat teminat ile kanunun tayin 

ettiği vesikaları ve Nafia müteahhitlik vesikası ve tekliflerini ayni gün saat 
14,30 a kadar komisyon Reisliğine Vt!rm el eri lazımdır. 
Şartnameler 182 kurqp ~kara ve Hay,qarpaşa veznelerinde satılmaktndır. 

(8568) 

ISTANBUL HAVAGAZI VE ELEKTRiK VE TEŞEBBOSATI 
SINAIYE TÜRK ANONiM ŞiRKETi 

Mühim ilin 
lıtanbulda Havagazı ve Elektrik ve Tqebbüsatı Sınaiye Tüt'k Anoni~ 

0

Şirketi, memurlarının 1937 senesine ait ukiremitn renkli hüviyet kart
larının 1 ikincikanun 1938 den itibaren iptal edilerek 1938 senesi için 
muteber olmak üzere <ekınnızı» renkte kartlarla deği!tirileceğini sayın 
müıterilerine arzeyler. 

Bu kartların bat tarafında tirketin unvanı olan «IST ANBULDA 
HAV AGAZI VE ELEKTRİK VE TEŞEBBÜSATI SINAIYE TÜRK 
ANONiM ŞiRKETi» yazıladır. 

Yukarda gösterilen evsafa uygun olmıyan kartlar sahte addedilme
li ve hamilleri polise haber verilmeliir. 

Şirket mü,terilerinin bu ilana riayet etmemelerinden çıkabilecek 
neticelerin mes'uliyetini kabul etmiyeceğini §İmdiden beyan eyler. 

DiREKTÖRLÜK 

İstanbul Orman Eaşmühendisliğinden : 
ı - İstanbul ViJGyetinin Sarıyer ka7.asında hududları şartnamede yazılı Bel

grad Devlet Ormanının Kurtkemeri serisinden kesilmiş 7742 kental % 80 meşe1 
~? 20 k:mşık odun 938 senesi mayıs gayesiM kadar çıkarmak üzere 15 gün müct. 
detle açık nrttırmay:ı kor.ulmuştur. 

2 - Arttırma 1/1/938 tarihine müsadif Cumartesi günü saeıt 10 da İstanbul 
Orman Başmühendis muavfoliğinde mü t€'şekkil Komisyonda yapılacaktır. 

3 - Beher kental meşe odununun muhammen bedeli 20 ve karışık odunun Hl 
kuruştur. 

4 - Muvakkat teminat lll lira 48 kuruştur. 
5 __ Şartname ve mukavelename projelerim görme:k i~tiyenler b l müddet içinde 

istnnbul Orman Başmührndısliğinc müracaat edebiJirl ..... 
6 - Arttırma günü yeni yılbaşı tatili münasebetile 3/1/1938 Pazartesi günü 

saat 10 da yapılacaktır. (8434) 

Doktor "" 

[brahim Zati Ogüt 
Belediye karşısında, Piyerloti 
caddesinde 21 numarada lıergnıı 

Ötlcden sonra hastalarını kabul 

~----• eder. 

B~lsoğu~luğu 
'1~ fRENQIYE. yai<aıdrm~rnak için 

o A ı. .. '-'" •y ı da,ç arıc~~ · 

PROTEJiNDill 



12 •71• SON POS~A 

Mideniz bozuk, dJllniz pısslı, kabız çekiyorsunuz. lşttbanız yok mutlaka 

H A EYV ÖZÜ 
" 

alınız. Yenm bardak su içinde alman ve meyva usarelerinden yapılan bu hartta midenize rahat ve huzur verecektir. 
'ite 25, bUfllk 40, d&t nal ... &O 

HASA GAZOZ ÖZÜ 
Limon, portakal, mandalina çeşidleri vardır. Meyva usarelerinden yapılmıştır. Şampanya gibi lezzetli ve mide"fidir. 

MfsatJrlerJnlze Hasan Gazoz ôzn iham ediniz. 
Yakında ananas, çilek, muz, frenk Oztlmü, kayısı, ağaç çileği nevileri çı.kacaktır. 

t•t••I 2S, bUrDk 35, dGrt rnl•ll 150 kuruttur. 

,----------------------------,r ilan Tarif em iz 

' 

MEU~ll~JIM ·~ 

G R 1 P, BAŞ ve D 1 Ş A 6 R 1LAR1, 

NEVRALJi, ARTRITIZM, ROMA TIZMA 

ve bütün ağrılarını dindirir 

SiGARA TiRY AKiLERiNE MÜJDE:~-. 
Fennin ıon icadı olan ve yfizde 89 dereceıinde tütnnün • 

nikotin ve aair zehirlerini süzen 

DOKTOR PERL 

Sıhhi ağızlıkları Anupadan gelmiıtir. 

Satış yeri : Pi PO PAZAR 1 Suıtan Hamam 
1 O adet ilacı beraber 100 kuruı 

HAZIMSIZLIK 
Hayatın zevkinden insanı mahrum eder. 

PERTEV KARBONAT Komprimeleri 
Çok temiz bl· Karbonattan ve toz karbonat almaktaki mnşkt114t göz 

onünde tutularak yapılmıştar. Her eczanede satım. 

Birinci .ahile 400 kuruı 
l kinci whı'le 25ti » 
Üçüncü ~ahi!e 200 » 
Dördüncü sahile 100 » 
iç ıahileler 60 » 
Son .alıile 40 » 

Muayyen bir müddn zarfında faz.la. 
ca mikdarda ilan yaptırac&klar ayrıca 
tenzilatlı tarifemizden istifade ede
ceklerdir. Tam, yarım ve çeyrek sayfa 
ilanlar için ayrı b:r tarife derpiş 

edilmiştir. 

Son Posta'$ ticari Hanlarına aid 
işler için şu adrPSe miiracaat edil
melidir: 

• bincılık KoDelttlf Şirketi, 
Kaıhramansade Han 

Ankara ca44esl 

ŞAYANI HAYRET 
BiR TEN 

" Makiyajh ,, 
görünmeksizin 

~ HAVALANDIRIL
MIŞ YENi PUDRA 

CILDDE HEMEN GORONMEZ 
Makiyajı aratmıyan ve hatırlatma

yan taze, nerrnln ve cazip bir sevimll
lilc, o kadar ince ve o kadar hafifdir ld 
cild üzerinde adeta görünmez bir pud
radır. Hiç kimse, yüzünüze bakınca 
güzelliğinizin tamamen tabii olmadı
ğını iddia edemez. 

Bunun sım, yeni chavalandırma. u
sulÜ sayesinde temin ve Tokalon pud
rası da bu usul dairesinde istihzar o -
lunmuştur. Gayri kabil zannedlldilf 
halde on def.a daha ince, daha hafiftir. 
Hemen bugünden chavalandırılıruj. 
yeni Tokalon pudraamı tecrübe ediniz. 
Bütün gün, işiniz başında çalıştığınız 
halde, yüzünüz kat'iyyen nerminliğini 
kaybetmiyecektir. Bütün gece dans et
seniz bile teniniz, daima ter ve taze 
kalacaktır. Yalnız Tokalon pudrası sa
yesinde cazip ve sevimli bir güzelliğe 
malik bir ten temin ediniz. 

So~-p;_-M.tı;;..--·-·---.... -· 
Nepiyat Mflddr11: SeUta Ragıp BtMI 
~ • ....._ .. __.. S. Ragıp BMrt; 
IMIAU'"............ ... .... t1fA&LIOU. 

Niçin herkes tarafından tercih edilir? 
Çünkü: 

GRiPIN 
Bütün airılara, hasiabk 
başlangıçlarına karşı tesiri 
yüzde yüz olan ve hiç 
zararsız en kuvvetli 

müsekkindir. 

,____ G R i Pi N-----. 
Nezle, soğuk algınlığı, grip rahatsızlıldannda, baş, diş, mafsal 

romatizma, isab ve ada le ağnlarında icabında günde 3 
ka§e kullanabilirsiniz. --------

Taklitlerinden sakınınız ve her yerde 
ısrarla G R 1 P İ N isteyiniz. 

j • - ' ' ' . 

1 lstanbul Vakıflar DirektörlUğU ilAnları 1 
Cemaatlerce idare olunan vakıflardan Balat'ta Pulyaşon ve Selanikc ve Uo

kapanı Musevi sinagonu vakıflarına 2762 sayılı vakıflar kanunile nizamnamesine 
ve olbabdaki talimatname hükümlerine tevfikan tek mütevelli tayin edileceğin
den alakalıların 5/1/938 tarihine kadar İstanbul Vakıflar Başmüdürlüğüne ale-
1Usul müracaatları ilin olunur. (8436) 

lstanbul Orman Başmühendisliğinden : 
1 - İstanbul vilayetinde Sarıyer kazasında hudutları şartnamede ya.zıh BeJ.. 

gratl Devlet Ormanının Bahçeltöyü aerisinden kesilmif 22805/5 kental " 70 .kes
tane ve % 30 meşe odunu 938 senesi mayıs gnyesine kadar çıkarmak üzere 15 gün 
müddetle nçık arttırmaya konulmuştur. 

2 - Arttırma J/1/938 tarihine müsadif Cumartesi günü saat 10 da İstanbul 
Onnan Başmühendisliğinde mille§ekkil Komisyonda yapılacaktır. 

3 - Bt·her kental mefe odun, muhammen bedeli 20 ve kar!Jlk odun ıs m • 
ru§tur. 

4 - Mu\'akkd temina' ~ lira 15 kuruştur. 
5 - Şartname ve mukavelename projeler ini görmek istiyenler bu müddet 

içinde İstanbul Orman Başmühendis muavinliğine müracaat edebilirler. 
6 - Arttırma günü yenı yılbaşı tatili münasebetile 3/1/1938 Puartesl ,nna 

saat 10 da yapılacaktır. (M33) 


