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Romangada geni rejim 1 

Yeni Başvekil Roman yada 
200 bin kişilik bir faşist 

muhafız teşkilatı kuruyor 
Rus· Romen ademi tecavüz misakının feshedileceği söyleniyor, Yahudi memurlar 
hükumet dairelerinden çıkarılacak, Başvekil: ''Romanya Romanyahlarındır,, diyor 
' . cRoman:r:ızıın ye ... . - ~o~ya~ b~ j • • '"'\ 

ncilıebraeş.·vekiu gazete • diktatörluk ıdaresı Romen sıyasetınde 
- Hükılmetimin a

lacağı ilk tedbirle -
ri yılbaşı gecesi ilan 
edeceğim, dedi. 
cRomanyanın ye .. 

ni hariciye nazın ise: 

teessüs etmiştir, di -

yordu. görülen tahavvu .. I 
Fra.nSlz matbuatı-

nm düşüncelerini hü-
18.sa eden bir telgraf 
da: 

Ve Balkan Antantı 

İdare işleri 1elefonu : 20203 Fiatı 5 kuruş 

"Denizbank,, kanunu lstanbula tebliğ edildi 

Denizbankın kadrosu 
10 bin kişiyi buluyor 

Şimdiki münferid müesseselerden bir kısım şef ve 
memurların açıkta kalacakları anlaşılıyor, iş başına 

genç elemanlar getirilecek 

- Mazinin temin 
ettiği bütün ittifak • 
lan ve dostlukla" 
muhafaza edeceğim, 
cümlesini ilhe etti. 

Rmnanyanm 
bundan sonra Ber -
lin • RMna mihveri -
ne teveccüh edeceği
ni iddia ~iyordu. 

* * Tahminlerden han-
. Yabancı gazeteler gisinin tahakkuk et--

Bir Balkan devleti kendi•ini 
Jiğerlerile hayati menfaatler ba
kımından bağlı h~asetti mi ve tıY· 
ni zamanda hep birden Balkan· 
larda ıulh ve ıükfınun muhala -
zaaına çalıımakla nıükellel tut
tuğu müddet~e enternasyonal 
cereyanlardan hangisine karşı 
ıempati duyarBa duysun Balkan
lılık Fikri bakımından diğerlerile 
birlikte dütüniiyor demektir. E
aaataki brı birlik Balkan antantı
nın her zaman için ve her türlü 
siyaset ıartları içinde sağlam 
kalma.-:ırn · f (;mfo c :! ce.k kafi bir 

ı 
Dün Denizbank kanunu, bu teşekküle Ayrıca da bu idarelerin 1 k:inunusanideıı 

ı alınan l~~n .!~~resine, De~~ll~~ı .. u - .(yaı:ndan) itiba~en ı:e~b.ank namına 
ı 1 ~~ mudurlugune, Aka! ınudu_rluğüne, ış gormeleri tebliğ edı~ıştır. Bankanın 
I~~r ve Trabz~.n .~n:_a~ ıdar~le~ı~e, .ta~- merkezi Ankaradadır. Istanbulda şubesi 
lisıye umum mudurluğüne bıldirılmıştır. bulunacaktır. (Devamı 5 inci sayfada) kat'i bir fikir edin .. ~ tiğini görecegırnız 

mek için 48 saat bek- ~ ·:~; gün uzak değildir. 
lenıiye lüzum gör • ·Şimdilik sadece şunu 
mediler. B4§1'ekil Goga kaydedelim: 

Dün gece Paristen gelen bir radyo ha-ı Romanya<Iaki hükUmet tebeddülü 
beri: (Deva mı 9 U?ICU sa.yf cıda.) 

= r=-• --
Mücrim çocuklar davasını 

tazeleyen iki yeni vak'a 

.. ı\ltmıştan fazla 
hırsızlık yapan 

bir genç yakalandı 
Emniyet ikinci 

§Ube memurları 
Bürhan adlı genç 
bir hırsızı yaka -
lamışlardır. 

: Bu yaz Büyük. 
ada, Heybeliada, 
J..""lorya, Kalamış, 
Salacak plajların
da bir çok kimse ~ 
_lerin kıymetli sa • 
at, köstek, fo • Bü.rhtın Yumuşak 

tograf makine ve paraları çalınmakta ve 
(Devamı 3 ünciL sayfada) 

Bir genç babasının 
dükkanı ı 

soyarken ele geçti 
Dün, müddeiwnumiliğe adliye tari -

hinde nadir tesadüf edilen bir hadise in
tikal etmiştir. 

Sirkecide lokantacılık eden Yorginin, 
genç bir oğlu vardır. İsmi Vasil ... Fakat, 
baba bu evladdan çok şikayetçidir. Se -
bebi de, Vasilin kendi babasının evinde 
muhtelif sirkatler yaplllli olmasıdır. Bu 
sebebden Yorgi, oğlunu evden kovmuş -

tur. Fakat, Vasil gene rahat durmamıştır. 
Bir kaç gün evvel babasının Sirkecideki 
dükkanına girmiş ve tam hırsızlığa te _ 
şebbüs edeceği sırada, yakayı ele ver -

(Devamı 9 uncu sayfada) 

Spor işleri için yeni 
mühim kararlar 

ve 

Türk Spor kurumu umumi merkezi 
memlekette sporun daha esaslı ve mun- • 
tazam bir şekilde yapılabilmesini temin 
nıaksadile ilk ağızda· yirmi bir vilayette 
stadyomlar inşa ettirmektedir. 

Muhtelif eb'adda ve bütün fenni şeraiti 
havi olacak bu stadların bir kısmı yapıl
maktadır. Diğer bir kısmı da yakın bir 
zamanda yapılacaktır. Stadyoma kavu -
~cak olan şehirlerin belli başlısı şun -
lardır: 

Diyarbakır, Edirne, Uşak, Nazillj, Kırk
lareli, Manisa, Aydın, Zonguldak, Ada
na, Konya, Urfa, Sivas, Kastamonu ve 
Balıkesir olarak kabul edilmiştir. 

Bu stadyomların hepsinde, atletizm, 
bisiklet ve futbol sahaları bulunacaktır. 
Bu stadyomlar için şimdiye kadar 200,000 
lira sarfedilmiş, icab eden masrafın sarfı 
da kabul olunmuştur. 

Sekiz ay süren bir kış mevs:mi içinde 
bulunan Erzurum.da kayak sporlarına bü.
yük bir ehemmiyet verilmektedir. 

( Dmxımı 10 uncu. saufada i 

Spor Kurumu reisi Aydın ıcıı.ıia"ı 
Adnan Ertekin. 

l
temeldir. 
Yazan= Muhittin Birgen 

(Yazısı iklncl sayfada HERGÜN 
.sütun undadır.) 

, _________ ./ 
---=--·····--···············-···-····-....... -.. ..... 

Yılbaşı çiçek 
piyasasını yükseltti 
Bir karanfil otuz, bir gül 
otuz beş kuruşa satılıyor 
Yılbaşı münasebetile, çiçek satış1arı 

hayli hararetlenmiştir. Çiçek piyasasın
da bir kaç gün evvel baş!ıyan hareket ve 

(Devamı 3 iincü sayfada) 

Mussolininin 
Hitlere 

yılbaşı hediyesi 
Roma 30 (Hususi) - Burada kuvvetle 

dönen şayialara göre Mussolini yılbaşı 
hediyesi olarak Hitlere İngiliz Kenyası
na hemhudud olan cenubi İtalyan Soma
lisini verecektir. 

Resimli fıkra 
müsabakamız 

100, 50 ve 10 lira kazanan 
talihli okuyucular 

Ayda 400 lira maaşı 
kabul etmiyen kuşcu 

Irak hükumeti, maruf kuşbaz lsmail Kuşdoğanı 
angaje etmek istedi, fakat red cevabı aldı 

Londra radyosu, lstanbul 
bü. büllerinin 

sesini plağa aldırıyor 
Dünkü gazetelerm ilanları arasında fU 

satırlar nazarı dikkatimi celbetmişti: 

clrak hükumeti, yüksek t4hstıini ik -
mal etmiş, 5-6 sene kadar teC"Übe gör • 
m'Ü§ bir ehli k'U§ miite1uıssLSı amnıakta. 

dır. Verilecek aylık 30-40 lngili-z liTa.aı -
dır. Talib olanların An karada Irak ae -
faretine evrakı miisbite ile b'rlikte ıaJı.. 
riren veya bizzat müracaattan rica oı. • 
nu.r!. 

Bu satırları okuyunca: 
- Acaba, dedim, bu devlet kuşu, 'birim 

sinek avlıyam biçare kuşbazlanmızdan 
hangisinin başına konacak? 

(D~vamı 6 ıncı sayfada) 

-~ 

lsmai! Kuşdajan .............................................................. 

Diş hastalıkları gün 
geçtikçe niçin artıyor? 

Bir diş doktoru diyor ki: " Halkımız siyah ekmekf 
istihlak etmiyor. Türkiyede bu adetin teessüs 
etmiş bulunmaması diş hastalıklarının çoğalmasına, 

dişlerin çürümesine müncer oluyor ., 
Son zamanlarda ya,. 

pılan tedkikler neti • 
cesinde dünyada diş 

hastalıklarının arttı -
ğı ve dişlerin eskisine 
nisbetle daha çabulr 
çürüdüğü görülınüş

tür. Bu vaziyet mem· 
leketimizde de mev • 
cuddur. Türkiyedf 
tedkikler daha ziya • 
de çocuklar üzerinde 
yapılmıştır. Hatti • 
mektebliler arasında Doktor Dol.tor Doktor 
yapılan sıkı bir mua- Voli Span Safiddin Eınir Orba.a 

yene neticesi istatistik halinde ~bit tabi tutulan çocukların yüzde doksan 
edilıniştir. Bu istatistik mua.> ~ueye [ (Deııamı 5 inci su.yfada) 



2 Sayfa 

( Her gün 
Romangadaki hükumet 
Degişmesi ve 
Balkan Antantı 

- Yaz.an: Muhittin Blrım -
IE)') omanyadaki hükumet değişme -

~ si, Romanyanın dahili siyasetın
de büyük bir tesir yapabilecek mahiyet
te bir değişmedir, bunda şüphe yoktur. 
Gelen hükU.met, faşizme mütemayil bir 
hüktımettir. Bu hükUınet, ana fikirleri iti
barile bir taraftan nasyonal sosyalizme, 
diğer taraftan faşı2;me yakın ve biraz da 
oportünizme kaçan bir takım fikirleri 
temsil ediyor. Bu iikirlerle gelen bir hü
kfunetin sade dahili siyasette değil, hari
ci siyasette de bır takım değişiklikler 
yapması ihtimalleri yoK değildir. Zaten 
Londradan, Parisden, Roma ve Berlin
den gelen muhtelif makamdaki sesler de 
gösteriyor ki Romanyanın harici sjyase
tinde de bir tahavvül olacaktır. Bükreş te, 
harici siyaset bahsinde dah.:ı ilk dakikada 
sözünü söyledi; cMevcud dostluklara ve 
itiliflara sadık kalmak harici siyaseti • 
mizin esasıdır• dedi. Lakin, bu, küçük 
bir siyasi muhite istinad eden ve büyük. 
bir siyaset değişmesi yapmak istiyen her 
hükumetin ilk dakikada seylemesi tJ.bii 
ve zaruri olan sözlerdendir. Bu hüku
met yeni bir intihabata çıktıktan ve sa
ğında veya solunda duran zümrelerle ya
pacağı veya yapamıyaca?{ı iti1at1arla 
kat'i şeklini aldıkta:ı sonra, elbet harici 
siyasetinde de daha va1Jh kararlar vere
cektir. Tabil bir şekilde mütalea edilirse 
Goga hükfunetinin, Berlin - Roma mih
verine meyletme.si lazım gelir. Fakat bu 
temayül meselesi ~imdilik bahis mevzuu 
deği1dir; onu vazih bir şekildoa, hakiki 
~kli ile, bir müddet sonra göreceğiz. 

* Romanya siyasetindeki bu tahavvül, a-
caba Balkan antantı bakımından nasıl bir 
mana ifade eder? Bizi alakadar eden nok
ta da budur. 

Bu noktanın miıhim olduğunu söyle -
meğe bile lüzum yoktur. Balkan antantı
nın mühim bir parçası olan bir hükume
tin harici siya.set hakkındaki fikirlerinde 
husule gelmiş veya gelecek olan her han
gi bir değişmenin bütün Balkanlar s1ya-
1etinin umumi bünyesı üzerinde mües

SON POSTA 

Resimli Makale: 1C Fırsat bir lastik top tur. X 

İstim tutmaz, f>rtmaya karşı mukavemetsız, esJd ve harab 
bır vapur tasavvur ediniz, iskeleye mu.~yyen saatinden ya 
on dakika evvel gelir, yahud da yanın saat sonra. Hayatta 
mütereddid olan adamlar tıpla bu saati saatin.~ uym•yaa \'a· 
pura benzer:er. 

Fırsat denilen şey çocukların oyunda kullandıkları lastik 
top gıbidir, atıldığı noktadan varacağı noktay,1 kadar dur
madan seyreder, onu tutmak istiyen önünden geçtiğı daki
kada sıçramasıı:ı bilmelidir, bir dakikalık tereddüci bir daki
kalık gecikme veya takaddüm fırsatın kaçmasına sebeb oltlr, 

( soz 
Dünyanın en cesur 
Hayvan mürebbisi 

Meşhur hayvan mürebbisi Trubka, ay
ni zamanda dünyanın en cesur ad:ımı o
larak ta maruftur. Trubka geçenlerde 

Vjncennes hayvanat bahçesinde yağan 

kardan dolayı hiddetlenen ve yekdiğe:
lerile kavgaya tutuşan aslanlann kafesi-

ARASDNDA ) 
~--------------------------.... 

ff Et.GüN BiR FIKRA 
Kır~ bir şişe 

Fransa kralı mı be~nct Luı bir yere 
gittiği zaman, arzu ederse içmesi için 
kırk şi§e ele jartıb götii.rurlcrmiş. Fa
kat kral hiçbir :.aman şarab istem.ez 
ve içmezmiş. Bir giin gerı.e bir yere 
gitmiş, nasılsa da cam şara':J istemiş, 
mabeyneiye söylemi~, mabeynci el. 
Zerini oğuşturmuş: 

- Hqmetmea.b affederler, şarab 

kalmamıştır. 

- Kırk fi§e c,ıerinnediniz mi? 

Sarhoşlukları 6lçen 
Makine icad edildi 

- Getirdilc., fakat maiyetiniz i~- Amerikada .sarhoşlukları ölçen bir ilet 
mi§ Zer. 

icad edilmiştir. Resimden de anlıyacağı-
On beşinci Lui emır Ve1'mi§: nız gibi bu makinenin bir ucu yakalanan 
- Bir daha sefe-re bir ı,ıP.re gider-

sarhoşun burnunun önüne tutulmakta 
ken kırk. bir şi.~e şarab alınız! 

•---------------• ve nefsindeki ispirto mikdarına göre 
sarJ·.'lşluğun derecesi ölçülmektedir. 

sir olacağı şüphes:zdır. Şu bald~ bu de- ne girmiş, onları ayırmış ve teskin et
ğişmenin yapacağı tesir acaba ne o)a - rniştir. 

Bir kaza neticesinde 
Vukua gelen Almanyada gömlekler 

beşer santim kısaldı cak? 

Bize kalırsa bu değişmenin Balkanlara Dünya çiklet istihlaki 
iaalluk eden kısmı, bugün için, esaslı o1a- Benni Ellyot isminde 21 yaşında bir Almanya milli jktısad nazırı, erkek iç 

Garib bir hastalık 

rak hiç bir unsuru ihtiva. edecek değil - gitgide artıyor genç Oklahama'nın Tulsas mahkcmceü?- çam~ırlaruu yapan fabrikalara birkaç 
d . Balk d 1 t1 · d b" · · d b. k d I ı gün evvel verdig~ i talimatta erkek göm-ır. an ev e erın en ırının Ycya Çiklet ismile maruf olan sakızın imali- e ırço e a ar şuna buna karşı ist:maı 
d. - · · t ı ı·t·k h · - · b" 'dd !eklerinin ön ve ark:ı taraflarından beşer ıgennın en ernasyona po ı ı a arc - ne yarıyan ilk maddelerin ihracatı, bu ettıgı ce ır ve şı et yüzünden mükNrcr 
k tl · d b "ili ı k hkA d santim kısa1hlması emrini tebliğ etm!ştir. e erm en '1J11a veya una meyı o - sene çok fazla mikdardc: artmıştır. Çik- olara ma um e ilmişti. Bu genç Am~-
ması, bunlann kendi aralarındaki vazi - letin imalinde kullamlan maddcln, İn- rika adliye nezaretine verdiği bir arzu. Bu tedbir mevaddı iptidaiyeden tasar-
yetıenn. ı· degı··şıı·remez B' B lk lı h ile cebı"r v "dd ı d rl ı ruf maksadile ittihaz edilmektedir ve kd.-. ır a an şuu- giltere müsternleit.e!erinden. Amerikaya a e şı et suç arm an .; ayı 
n·le, Balkan devletlerı· arasındakı· tesa - kendisın· e bı"r ameı· t lm · nunusaninin ilk gu"nünden itibaren tatbik gönderilmektedir. Amerikalıların da bu ıya yapı asını rıca 
nüdü duyan her hangi bir Balkan devleti, sakıza olan düşkünlüğü her sene artmak- etmekte bulunmuştur. edilecektir. Bu emh- verilmeden evvel 
Balkanlılık mefhumu ve bu mefhumun tadır. Bu sene bu maddelerin Anierikaya Ellyot arzuhalında ~birkaç sene evvel erkek gömleklerinin boyları ön taraft~n 
istinad ettiği şuur içinde, kendisini diğe- 1·dhaı dil .kd , , "s\.. 't- bir şimendifer kazasında basımdan a<Yır 1 95 santimden 90 :ı, arka taraflarında yilz e en mı arı geçen sene,>ı. nı ve - ., . d"rud·~· 
rine sımsıkı bağlı hissedebEil'. Birinci de- 1 4000 t f zl 1 -tu surette yaralanmıştım. o vakittenberi santimden 95 e ın ı ıgı takdirde husu-e on a a o mu:;> r. f · · b. 
recede işin bütün ehcmm!yeti burad.'.ldır. ··~·· .. ··--· ........ - .. ~ ·-·-·--·- ...•. ·- ! zaman zaman bana cinnet gibi bir ha! le gelecek tasarru ıçın ırçok neşriyatta 

İkinci derecede de Balkan devletleri _ gi bir ani siyaset değişmesı manasını ifa-, gelmekte ve bunun neticesi olarak ken- bulunulmuştu. Ismarlama gömlekler bu 
nin hep birlikte takib Pttikleri ve et _ de ede:nez. ?Isa olsa, enternasyonal me- dim.de rasgeldiğiıne cebir ve şiddet isti- tedbirden hariç bır~~ılmış. ancak gele
meleri Iazıın gelen müşterek siyasette - selelerın. ~utale~sı. __ e~asında Balka~ maline şiddetli bir tahrik duymakta~·ım. cek ayın başından ıtıbaren h~~!" ol~ak 
dir: Evvela, Balkanları ecnebi tesirinden devletlerının, elbırlıgı ıle. yaptLkları he- Bu halden kafamda yapılacak bir ameli- Almanya dahilinde satılan butun gom
kurtarmak, saniyen Balkanlarda sulh ve sablar arasına yeni bir unsurun ~arış - yatla kurtulacağımı zannediyorum> de- leklerin bu boydan küçük olmaları da 
sük11nun devamını yegan2 hedef ol3rak masını mucib olabilir ki bunu da döl't !.a- mektedir. menedilmiştir. 
tanımak. rafın devlet ıada.'Tlları başbaşa vererek -------
Şu halde bir Balkan devleti, kendisini tedkik ve mütalea edebilirler. F utt ol mrçında giriştiği Körler için beyaz baston 

diğerlerile hayatl menfaatler bakımın - Meselenin bütün ebem.Tiliyeti şurada- bahiste 27 bin /ira kabul eden memleket/er 
dan bağlı hi~ttiği ve ayni zamanda hep dır: Dünya işlerinde Balkar. devletleri, 
birden Balkanlarda sulh ve sükfınun mu- dalına müttehid b!r vaziyet almak ve kazanan çamaş·rcı kız Körler için beyaz baston usulünü ilk 
hafazasına çalışmakla mükell~f tu~tuf!u müşterek surette karar vermek mecbu- · defa kabul eden Fransayı diğer memle-

" Yirmi yedi yaşlarında bir Ingiliz ça- ı 
müddetçe, enternasyona~ cereyanlardan riyetini idrak ediyorlar mı, etmıyorlar ketler de takib etmeğe başlamış ardır. 
hangı"sine k t• d d ı ? Ett•kl · t kd" d t ~ı maşırcı kızı futbol meraklısı imiş. Bir Bunlar arasında Rio de Janiro da var-

arşı sempa.ı uyarsa uystın, mı. ı erı a ır e an ant sag rımdır futbol maçında «bahsi müşterek» e gir- ..::ı. 
0 

d .. 
1 

d edilen b' 
Balkanhlık fikri bakımından diğerlerile ve Balkan devletlninin her birine t;:ım . · . . . wr. ra a son gun er e neşr ır 
bi 1 k d .. . 1 miş ve 2 7 bın Ingılız lirası biz.m para k be bast 1 k .. 1 ·n yapacak 

·r i .te. uşünüyor demekhr. Esastaki I bir siyaset istikEılı_ verecek kuvvettedir. ile 1 70 bı·n TL··ırk ll'rası an un, yaz on !l or en -
b b ık BaJk _ kazanmış, ı 1 . t· ·· ı ·· ·· b ı t ·şı· B" u ır ı , an antantmın. her zaman Balkanlardaki tekamüle nazaran, bu .. . . arı ışare ın şumu unu tes l- e mı ır. ır 
için ve her türlü siyaset şartlan :çinde mecburiyetin her hangi bir Balkan d<.>v- Kendisine ~tı)deyı verdikleri zam.an kör beyaz bastonunu kaldırınca otomo
sağlam kalmasını temin edecek kafi bir leti tarafından idrak ediimiyeceğını far- soğukkanlılıgını muhafaza ederek. elın- bil, otobüs tramvay gibi bütün nakil va-
temeldir. Şimdilik bundan fazlasını da zetmeğe de mahal yoktur. d~ki işi~i bi~i~i7. So~ra patronundan sıtaları oldukları yederde hemen du!"a-
aradığı.mız zaten yoktur. Şu halde, , . , . • . guler yuzle ızm ıstemış, artık çıkıya - caklar ve bu suretle körlerin yollardan 

Roman~adaKı drg ~ırı,, Ba1- rum demiş. Daha sonra 100 arkadaşına . . . . . . * k · . .. - . 

1

. tchlıkesızce geçmelerı temın edilecektır. 
• an antantı üzerinde hıç bır kolu h·sır mükellef bir ziyafet çekmiş. arkasın -

~omanya, Balkan deYlet1eri arasındaki yapamaz. 1 dan da, orada gözüne kec;tirdiği bir de- rnış. Bütün bunlar, on beş günde olup 
tesanüdü kuvvetle anlıyan memlt>ketler- Mıılıi:t~ıı Birrrn likanlı ile evlenmiş, bir de ev satın al- 1 bibniş. 
den biridir; ayni z:ımanda, Rom:ınva 
r ':anlarda sulh ve sükünun 'kuvv;tıi r---------------------·------
bir taraftandır; başk..ı türlü olmasına da j ~TER i NAN, } STER . 

iNANMA! 
1.aten imkan yoktur. Şu halde, onun Bal
kan antantı içindeki mevkiiniıı değişme
sini mucib olacak da hiç bir sebeb yok
tur. Romanya hükfunetinin filan veya fa
lan mil: • eri daha sempatik olarak gi5r -
rnesi, bir taraftan h!r ideoloji mesdesi, 

.diğer taraftan da H.omaıı~ anın se15ıne - j 
tini daha iyi temi:ı e!•n •İ{ davaı;ıdır. Bun- 1 
larda hC'r hangi bir d ~ic;m~, Romanya 

in Balkan ant.:ınn bakımınd;ın her han. 

19.17 yılı bugün bitiyor. Yarın da okuyucularımız h:ıkkı:ı
da hayırlı ve bereketli olmasını temennı ettiğimiz 193h yılı 
başhycr. 1937 yılında neler olmuştur, n~ işler yapılmı~~t', 

h: aröd:ı da 1stanbulda kaç çift evlennuş, kaç çocuk doğmuş
tur? Bunları (iğrenmek, karilerimize de bildirmek !stedik. 
Alakvdar daıre ve makamlara müracaat ettik. Bu istatistıği 

e!ınde buiunduran makamdan muhabirimize şu cevab ve
rildı: 

- Bız bu ıstatistiği hazirandan sonra neşrerleceğimiz bir 
eserle bildireceği.7_ İstatistiğin bir de havadis kıymeti vardır. 
Sız eUnizdeki l:avadisi neşretmeden evvel başkalarına bıMi
rir nı!siniz !{i };izden bu havadisi vermem;zı istiyorsunuz? 
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r-
Sö z ün Kısası 

Saçma 
Kabadayılıklar 

E. Talu --il: }) iyarbakırda, dağ gibi bir deli· 
kanlı, arkadaşlarına gösteri) 

olsun diye üç ~ rakıyı bir saatin içc::-iıe 
sinde devirdikten sonra ölmüş .. 

Hadisenin nasıl cereyan etmiş olduğu 
gözlerimin önüne geliyor: 

- Şu imam suyundan, tam üç şişesini 
kendi başıma bir oturuşta içerim! 

-Atma! Dicle suyu o1sa bile, gene içe-4 
mezsin! 

r - Vallah, billfilı içerim! Üç şişe anza• 
ı rot nedir ki? 

- Ciğerlerin yınar, yahu! 
- Bir şeycik olmaz; idmanlıyım. 
- Rakının idmanı olmaz, vurur, ha! 
- Bana baksana! Ben kabadayıyım, 

Olur olmaz şeyden hiç yıkıtmam. 
- Eh! Haleb orada ise, arşın burada.., 

yarım şişe ile tamam olmazsan, bana da 
filanca demesinler. 

- Ismarla pıym! 

Rakılar gelir .. meclis kurulur .. merali 
edenler, kabaday; delikanlının etrafında 
halka olurlar .. 

- Varan bfr! 
- Şişeyi bitirdi, be! 
- Zorlu delikanlıdır o!. Hem baksan~ ~ 

susuz içiyor. 
- Varan iki! 
- Ulan .. iddiayı kazanacak! 
- Ne sanıyorsun? 
- Ama, şişenin biri duruyor. 
- Onu da hııklar, görürsün! 

Zavallı genç, bu takd!r ve hayranlıi 
karşısında şımanr, üçüncü şişeyi kavrar, 
Halkadan zayıf bir itiraz sesi yükselir: 

- Etme oğlum, basta olursun. 
Yersiz ve manasız izzetinefis galibdil'. 
- Bir şeycik olmam! 
- Yaşşa, be Mebmed ağabey!. 

Uçüncü şişe de bitmıştir. Fakat hançeı 
gibi mideye akan keskin ispirtonun kah• 
redici tesiri, bedbaht çocuğu da yere yık
mıştır. 

Tesemmümlerin en fecii, en elimi, aı... 
kol tesemmümü, affetm;.yen arazı ile, bu 
saçma kabadayıyı, bu yersiz ve manasıı 
izzetinefis kurbanını en kısa bir zamanda 
ölüme sürüklemiştir. 

Kabadayılık, babayiğltlik güzel şeydirı 
erkek harcıdır. Fakat onu gösterecek, is
bat edecek, medeni hayatta, insan elleri
ne ne güzel, ne münasib fırsatlar geçer! 

Erkekliğinizi böyle bedava harcama • 
ym çocuklar, yazıktır! 

EJ:~ 
Şehre giren otobüslere 

tuvalet yapılacak 

Şehir dışından gelen otobüsler şe • 
hir dahiline çamurlu, tozlu bir halde 
girmektedir. Bu hal çirkin bir manzara aJ 

zettiğinden bundan sonra şehre gelen 
otobüsler şehir dışında temizlenmiş o.. 
larak şehre gireceklerdir. 

Bu otobüslerin şehir medhalleri dı.., 
şında kalarak yolcularını oralarda in ~ 
dirmeleri, oralardan hareket etmeler~ 
şehre girmemeleri de düşünülmekte -
dir. Bu takdirde hem şehir sokakla "' 
nnda nakil vasıtası kesafetinin önü a • 
lınacak, hem de şehrin bu tenha semt• 
!erinde bir hareket husule getirilmiş o
lacaktır. 

latinyeye· havagazı teaiab yapılacak 
Havagazı tesisatı boğazda blne ka • 

dar imtidad etmektedir. Rumelihisan 
ve Emirganhlann müracaatı üzerine 
tesisat İstinyeye kadar uzatılacaktır. 
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Mısır 
azletti, 

Kral ı Naha s Paşayı 
kabine kuruldu 

e 

yenı 

Yeni iş olarak bütün 
teşkil atlarını 

Başvekil ilk 
gömlekliler 

ve yeşil • 
mavı 

dağıttı 
Lond,·a 30 (Hususi) - Mısır kralile Nahas Paşa kabinesi 

anısında bır müddetfonberi devam edegelen ihtilaf, bugün 
krn1 ııı kat ·neyı azktmesile neticelenmişti.r. 

Kı al .F'cıruk, k&bineyi azletmiş olduğunu hususi bi:' me-
muı ia Nahas Pt•ş2nın evine bir mektub gönde ~mek s.ıret•le 

tebliğ etmiştir. 

Azil keyfiyeti, hükumeti biraz hayrete düşrmüştür. 

Kralın mektubu hükumeti şiddetle tenkid etmektedir. 
Kralın iradesir.in az çok yakın bir istikbal1e memleke tte 

yeniden intihabat ıcra edilmesini istihdaf etmekte olduğu 
;(.;yl!':nmektedir. 

Londra 30 (Hususi) - Kral Faruk, eski başvekU~erden Meh
med Mahmud Pc..şayı yeni kabineyi kurmağ.:ı. mc:mur etmiştır. 

Yeni k&binede Jti eski başvekil, Mlsırın eskı Londra elçisi 
ve kralın başyaveri de bulunmaktadır. 

Mehmf>d Mahmud Paşa ilk iş olarak, bütün mavi ve yeşil 
gömlekliler teşkilatlarının dağıtılmasını emrf>tmiş ve dahi • 
liyeye verdiği talimatta asayişin mutlak surı>tte temininı bH
dımıiştir. 

Kahire 30 (A.A.) - Yeni kabinede Mahmud Paşa başvı-ka
leti ve dahiliye bcıkanlığını, Yahya- hariciyeyi, İsmail Sıdkı 
finansı ve generai Hüseyin de harbiyeyi der'uhd~ etmişlerd.r. 

·-···-···-f ~-··g-· · ·-iı-ı·-~·-; .... ~-· ··--···--F--ii~-· i·--~·--ı·i~·~ i ...... ·r··i«a·d·inTa·r· da·n .. 

taksimden vazgeçecek mi bir Çin ordusu 
~!~~~a~i:inb~i;"dArai~ i!f !vı~'.f tı~er~::~sr~:~:~= f B Ş k İ 1 B d İ f d İ 

[ 
Bu Sabahki J 

1
- _ Gazetelerde -ı 
- Gördüğümüz Fikirler _ 

Kurun - Asım Us bugünkü bru}makalesin
de .İstanbuldan Hopaya kadar uzanan blr 
sahil yolu yapmak lazım• diyerek Karadenl
zin her yıl bu mevsimlerde sebeb olduğu fe
laketlerin önüne geçmek icab ettiğini, Kara
denizin bir ucundan öbiir ucuna gidecek bir 
s:ıhil şosesinin aynı zamancta turistik blr yol 
olacağını tebarüz ettirmekte, bu yolun nas1l 
yapılabileceğini de anlatmaktadır . .. 

Cumhuriyet _ Yunus Nadinin bugünkü 
başmakalesinin serlevhası nDış ticaretimizi 
canlandırmak iÇinll dir. Başmuharrir, dünya
nın bugünkü iktısadi vaziyetini uzun uzadıya 
gözden geçirdlkten sonra Türk mallarına ye
ni piyasalar bulmak için ço kesaslı bir şe

kilde çalışmak lazımgeldiğini söylüyor: 

* 'fan - Ahmed Emin Yalman bugün Ro-
manyanın geçirmekte olduğu istihaleyi ted
kik ve teşrih etmektedir. Ahmed Emin maka
lesinin bir yerinde şöyle diyor: 

$Romanyada göze çarpacak ihtimal tahak
kuk edecek olursa demokrasi ve barış ceb
heslnln Romanyayı kaybetmesi ve Roman
yanın tarihin muhtelif zamanlarında olduğu 
glbl, milli siyasetinin istiklalini elden kaçı
rarak yabancı devletlere yedek ve alet ol
ması lazım gelecektir.» 
Başmuharrir, her şeyden evvel beklemek 

lazım geldiğini kaydettı\ten sonra, Hatay 
meselesini misal göstermekte ve Fransanın 

takib etme!~te olduğu yanlış siyaseti .şiddetle 
tenkid etmektedir . 

• 

Sayfa 3 

Yenı seçimden sonra 
Ronıanya 
Nereye g "diyor ? 

Yaz11n '"-' "' ' :-., R-ı~·, Em'°~ 

M üddeti bite:ı Romany,1 mebu-
san meclisinin yeni seçımi, 

bu mecliste şimdiy<' kadar mevcu~ olan 
kuvvet muvazeneslnj müfrıt sağ fırkalar 
lehine bozduğu için, Romanya kabin~sı
nin teşkiline M. Koğa memur edilmiştir. 
Maamafih bu memurıyet nazarı dik.kati 
celbetmekten hfıli kalmamı~tır. Çünkü 
bu vazife, yeni seçimdr; partisı gene bü
yük bir rey toplamaya muvaffak olan li
berallerden bir~sine v~ri1ebilirdi. Veril
memiş olması, memleketin daha otoriter 
bir surette idare edilmek istcnmesinın 

bir delili sayılabi ; ır. E,;;:ısen intihabatın 

verdiği netice, Rumen milletinin, mev
cud meseleleri, daha kıskanc; bir milli <il
çüden geçirilmesi lüzumuna işaret etme
sinden ileri gelmek1.edir. Çünkü demok
ratik cereyanları en gen1ı manada tPm
sil eden milli köylü fırkası bir hayli ge
rilediği gibi, kendilerin-= ±aş!st dedırıne-

1 S k en der Un Ve 
mek maksadile, ch~r şey vatan için> iba-
resini sembol ittihaz ede!l demir muha
fızlar, bizzat bu~r,fili kabineyi teşkil 

U bir hayli sandalye kazanmışlardır. Bu Ant '1 k y ad a n u'i f u s eden M. Koğa'nm milli hıristiyan partb1 

hal, memleketin idaresine veche vermek 

Çan - Kay - Şek Kantonu d f t 1 ı 1 d mevkiinde bulunar. krallık makamı içın 
Londra 30 (A.A.) - Daily Herald bygore'un da aleyhindedir. Müstemle - miida f aaya hazırlanıyor e er er 1 aş 1 rı 1 hususi bir işaret telakkı edilmiş o!malı 

gazetesinin bildirdiğine göre, Filistin' ke nazırının istifa etmesine dahi ihtimal ki yeni kabineni!l teş!<tl! vazifesı M. Ko-

ekalliyet halinde bırakı lmasını is İyorlar 

hakkındaki siyaset bahsında kabinede ·ım kt d' Hankov 30 (A.A.) - İtimada şayan bir Ad 30 (H ·) H t d · tiha g~a gibi nasvonal sı:ısvalist kıvamda bir 
k tli f'k' h l f tl . k verı e e ır. membadan bildirildiğin" göre isimleri 1 b kana ususı - a ay .. adın .. - J , 

uvve ı ır mu a e e erı çı mıştır. Kudüs 30 (AA) _ Evvelki gece .. 
1 

.1 . . - . ata arşı yapılan suikasdlar gun en gu- zata verilmiştir. Yem kabinenın yapacdğı 
Sir Samuel Hoare, Lord Winterton, Nablusda askerle~le. harabele .. de ta _ l.sdoy etnı mıyen bır t~~ devletler yenı - ne artmaktadır. Antakya ve İskenderun şeyleri kestirmek güç olmamakla bera-
L d Z tl d L d H l 'f B 4 en avassut teşebbusunde bulunmuşlar- .. f . . . 1 or e an ve or a ı ax, aşvc - hassun etmiş olan müsellah çeteler ara· d F k t Ç' . . d . nu us daırelerınden btr çok deftere!" a- b€r kolay da değildir. Bu renkte bir ka-
kili Filistinin taksimi planından vazge- . • ır. ~ a ın me?afılı bu bab a ketumı- şırılmıştır. binenin yapabileceği şeyler hakkınd:ı fi-

ÇJ·rmeiie ç 1 kt d &ında yarım saat devam etmış olan bır yet gostermektedır. M" t 1 k .1 d . 
0 a ışına a ır. .. . . us em e ecı er emır gömleklileri kir edinmiye yarıy:ıcak önümüzde dığc•r 

Bunların isteği, Balfour beyanna - musademll vu kua gelmıştır. Yeni müdafaa hattı . tahrik etmekte ve 11eşrettikleri beyan - bazı memleketlerd.:- görülmüş misaller 
mesine rağmen, Yahudileri, F ilistinde Mütaanızlar, karanlık içinde kaç - ~anghay 30 (A.A.) .- Mareşal !~hıa?lg~ namelerle bunları Ha~aym müdafaasına bulunduğu için, bu noktadan, bir kısım 
bir Arab devleti çerçevesi dahilinde e· , mağa muvaffak olmuşlardır . .Akka ve Kaı~Ch~k, Canton cıvarını te~hin ~ayn davet eylemektedirler. müstakbel icraatım tahmin etmeyi zor 
kalliyet halinde bırakmaktır. B u noktaij Kudüs mıntakasında yeniden bazı tev - kabı~ hır hale koymak maksadıle çelıkt2n Türklere, sen Türk değilsin, deniliyor bulmuyoruz. Fakat tahmininde zorluk 
rıuar kısmen müstemleke nazırı Orms- kifat icra edilmiştir ve sıman armeden BOO blokhavz inşası- Antakya 30 (Hususi) - Hataya gelen 1 çektiğimiz nokta!ar, Fransa ile sıkı bir 

' ._. · nı emretmiştir. Bu blokhavzlar, tayyare 1 Türklerden sa nüfusa kaydedilmek için askeri ittifak sahibi olmasına rağmen, 

Sı·vas Erzurum hattı dafii toplar, mitralyözler, sıper topları ve yaptığı müracaat üzerine evrakı Kara - bu ittifakını, yarın Aimanya ve İtalya ile 
• iaşe rnevaddı ile mühimmatın muhafaza- mud nahiye müdürlüğüne havale edil - tesis edebileceği münasebetler!.? nasıl te-

sına mahsus ambarlarla mücehhez ola • 

1938 yılı içinde memleket 220 kilometrelik 
bir demiryola daha ka vuşacaktıt 

A.nkara 30 (Hususi) - Sivas - Er -J caktır. Erzurum ve Erzincanda birinci 
zuru.rn hattı inşaat_ı 1.8~ in ci kilomet _ 1 smıf birer gar yapılmaktadır. 
reye varmıştır. Dıvrıkiy~ kadar olan B d E · d 12 E · u meyan a rzıncan a rzu -
kısım işletmeye açılmış ve yurdun bu rumda 18 1 komotiflik bire d ' ı 
kısmı da büyük merkezlere bağlan -

0 
. . :~. epo :'apı 

mıştır. Bugün 370 kilometrelik bir kı _ maktadır. Hattın ınşa edıldıgı arazı çok 
sım üzerinde çalışılmaktadır. arızalı olduğundan servisin temini için 

1938 yılı içinde memleket 220 ki - azami tasarrufla dokuz yüz bin lira sar
lornetrelik bir demir yola daha kavuşa- fcdilmiştir. 

................. ,..,~""4-·:w.-~ 

Rusyada 8 lider 
tevkif edildi 

Londra 30 (Hususi} - Moskovadan 
bildirildiğine göre yenidP..n sekiz komü -
nist lideri tevkif edilmiştir. 

Bunlar, bir ecnebi dl•vletin yardımile 
Ermenistandaki Sovyct rejimini devir -
mek ve yerine bir kapitalist hükfımet 

kurmak teşebbüsile itham olunmakta -
dırlar. 

Bir hamal 
bir mirasa 

büyük 
kondu 

Atina 30 (Hususi) - Kavalada ha-

mallık ederek hayatını temine çalışan 

Andero Vulgariş isminde bir adam la sa 

kat kız kardeşi Eleni hiç beklemedikle

ri bir servete kavuşmuşlar, Nevyorkda 

ölen daha küçük kardeşlerinden 300 bin 
dolar mirası:ı konmuşlardır. 

[! Makineye verilirken il 
Bulgar hükumeti Romanyad ari ge!en 

Yahudi muhacirle :i kabul etmiyor 
Sofya 3~ {A.A.> - Hükfunet Romanya dan 1 nnın, Guadar hava meydanını askeri bir 

Yahudllenn muhaceretin! menetmiştir. Zira 
1 
havai üs haline getirmek ist d'kl i b"l .. 

yeni Goga hukumetinin bazı temizleme ted- e ı er 1 dlrılı
blrlerl ~ima ına ve bunun üzerine de Ya.hu- yor. Bu meydan Karaşinin müdafaası için 
dilerin Romanyayı terkctmesine intizar e _ mühim bir vaziyette bulunmaktad ır. Guada-
dilmektedir. 1 r:.ı. mühim ınikdarda hava kuvvetleri tahsid 

* ve harb halinde hava meydanı askeri lşl~re 
Parts, 31 (Hususi> - Fransız gazeteleri t~hsis edilecektir. 

Romı:ı.nyada husule gelen son hukiımı-t dr-
ğışmesJ hakkında çok bPrlh!nane mııtnleaı ~r- Almanyada yılbaşı tebrikleri ayın 
da bulunmı:ı.ktaclırlnr. 11 inde yapılacak 
Rcımany:rnın da Alman '1e İtalyan bıokıı

n:ı iştirak ettikten sonra Frı:ı nsıının d )•'I sıız 
kaldığını ve İııgııt.ereden baska hl('bir m ıt
tefiki kalmadığını tebariiz ettirmektetlirlc>r. 

Yeni İtalya • Jaı,on an1a~ması 
Roma 31 (AA.> - Hariciye nazırı kont 

Ciano lle .Japonya biiyük elçi.~i Hotta diin 
ıki memleket arasında mevcud ticaro>t ve 
seyrüsefain muhahedesine zeyl bir anlaşma 
imza etmişlerdir. 

Hindistan da yen i bir hava meydanı 
Dehll 31 lA.A.) - İngiliz askeri m'akamla-

Berlin 31 tA.A.> - Führer tarafından yıl

başı tPbri~l'!rl 11 kfmunusanl salı günü ka
hul edileC'eklir. 

Hariciye nazırı Voıı NPurathla birlikte dip
lomatlar tebriklerini yapmadan biraz önce, 
Hıtıer ordu namına harbiye nazırı mare.şaJ 
Von Blombeı gle knrakuvvetleri kumandanı 

Baron Von Frlçin, deniz kuvvetler! kuman -
danı başkumandan amiral Readerln ve hava 

kuvvetleri başkumandanı general Göringln 
tebrlklerlni ka bil edMalctJl'. 

caktır. miş, nahiye müdürü kendisini celbede - lif edebileceği noktasmdan ilerı geliyor. 
r ek: Hele bir Macar gazetesmin, Romanyının 

Çin menabiinden alınan haberlere göre 
Kouangsi'nin iyi talim görmü~ kadınla -
rından mürekkeb bir ord usu 8 inci Çin 
ordusuna iltihak etmiştir. --------
Müstemlekecilerin 

Elcezirede de 
tazyikları arttı 

Haleb 30 (Hususi) - Yüksek rütbeli 
müstemleke amirlerinden bazı lan cc.>nu
b! Resülayna gelerek Ermenileri~ gizlıce 
içtimalar yapmaktadır. Ekezire hüku -
metinin teşekkülüne karşı koyacaklara 
kullanılmak maksadile Ermeniler-e kiil
liyetli mikdarda silah tevziatına devam 
edilmektedir. 

Haleb 30 (Hususi) - Elcezirc hükume
tinin teşekkülüne aleyhtar olan Arablar 
hadiselerin vehamet kesbetmesi üzt'rine 
cuma namazlarını dahi camiin etrafında 
nöbetçiler bekletmek suretfö kılmak • 
tadırlar. Arablar her gün içiı1 ani baskını 
beklemektedirler. 

Lübnanda vaziyet 
Adana 30 (Hususi) - Lübnanda muh -

telif siyasi partilerin lağvedHınesi üzerine 
muhalifler İtalyan klübüne iltica eyle _ 
mişlerdir. 

Pariste grev bitti 
Ameleler işe başladı 
Pari<ı. 31 (Hususi' - Bu sabah saat 5 den 

!tlbaren grez filen nihayet bulmuş ve bütün 
<>ervisler çalışmağa başlıımıştır. 

* Par!~ 30 (Hususi) - Yüz bin kisi _ 
nin iştirak ettiği amme hizmetleri gre· 
vi bu sabah sona ermiş ve otobüs, met
ro, tanzifat ilh ... servislerı ufak bir te _ 

ahhürle tekrar işlemeğe başlamıştır. 
Maamafih, hususi nakliyecilerin grevi 
devam Etmekte ve askeri kamyonlar, 
hallere aid mevaddın ve gazetelerin 
ııcıklini temin etmektedir. 

l~gilterede bir cani asıldı 
Londra 30 (A.A.) - On yaşında b'r 

kızı öldürmüş olan Nodder adındaki ca
ni bu sabah Lincoln hapishanesinde a • 
sıbıııştır. 

- Sen Türk değil, Alevi olarak kt!n- yarın Sovyet Ru.:;ya ile münasebatını ke
dini tesbit ettirebilirsin, demiş ve evra- seceğine dair verdiği h:ıber, yeni Roman
kına o şekilde işaret etmiştir. Bunun ü- ya hariciye nazırının dış siyasette d~ği
zerine İsa Türk olduğunu, binaenaley!ı şiklik olmıyacağına daır söyledıği sözleri 
o şekilde kaydedilmesi lazım geldiğini nakzetmek itibarile c!dden endişe venci 
iddia etmişse de dinl<:!tememiştir. De1~ - bir hava yaratıyor. 
ge nezdinde yapılan protestodan da bir Şu noktaya işaret etmek te lazımdır ki 
netice çıkmamıştır. Yugoslavya bugün Fransanın mütte[iki 

H a tayda intihabatın tarzı ve tarihi bir devlettir. Küçük İtilafın asli erkanı::ı
Cenevre 30 (A.A.) - Türk hükfuneti- dandır. Fakat hala Sovyet Rusya ile si

nin talebi üzerine, İskenderun sanca - yasi münasebeti yoktur. Bundan m:ıksa
ğında yapılacak intihab~tm tarzı ve ta - dım şudur ki Fransanm her dostu onJn 
rihi meselesi, Milletler Cemiyeti konse - dostunun dostu 0lmay.:.ı m~cbur değildir. 

yinin 17 sonkanun taı-ihli içtimaının mü- Fakat Romanyanın bııgtin bE'nce meçhu
zakerat ruznamesine konulmuştur. le giden vaziyeti ile Yugoslavyanın taay

yün etmiş veçhesi aı·:ısmd:l büyük fark. 
bir vardır. Bu husustıı.ki endişf· ve tercddüd-Rusya i!e Japonya 

.protokol imza etti'er 
Moskova 30 (A.A.) - Dün, Harici· 

ye Halk Komiser muavini Stomonia • 
kov 'le Japon büyük elçisi Sigimitsu, 
1938 için balıkçılık muvakkat rejimini 
tesbii eden bir protokol imzalamışlar -
dır. 

Altmıştan faz la 
Hırsızlık yapan 
Bir genç yakalandı 

( Hrı~ tarafı 1 i?J ci sayfada) 

]erimizde haklı r.iup olmadı~ımızı niha
yet kısmen bu gece yarısına kadar öğren

miş olacağu. Çünkü yeni başvekil M. 
Koğa, yılbaşı gecr si irad edec·~ğı nut -
kile, hükumetinin icraat.111 açığa vura
cak, milli Romanya işlerinr> verilecek is
tikameti bu gibi siya:;i ahvalin müsaadesi 
nisbetinde aydınlatac-:ı.ktıt·. 

Se"m Itagw Emeç 
-~~-----

Yılbaşı çiçek 
Piyasasını yiik seltti 

(Baqarafı 1 inci sayfuda) 
hararı-t, dün. en had halini almıştır. Bil
hassa Beyoğlunda, çiçeğe rağbPt çok faz
ladır. 

hırsız çok ustalıkla harC'kct ettiği ıçın 

yakalanamamakta idi. Hırsızlıkların ço· 
ğalması üzerine şiddetli takibata b1şlı -
yan zabıta tanınmış bütün sabıkalı!arı 

toplamış. tahkıkat yapıınıış, fakat s1bıka· 
lılardan kimsenin bu hırsızlıklarJ.1 ala -

Dün, Beyoğlunda ve İ!ıtanhulun bazı 
yerlerinde, turfanda nefıs karanfillerin 
beher tanesi 30. gi.il1Nit1 fanesi de 35 ku

kası olmadığı neticesir.2 varılmıştı. Z..ı - ruşa kadar müstPri htılmu~tur. 
bıta tahkikatını derınlejtir.nce bu hır- Sünbüllerin demr>ti 5-10, wuht,-,lif zrr
sızlıkların ev\'elce Kabat 'l: l.is~sinde 0_ - ıen ve sirnin yü7 taıw.;i 7ı) kuruştan 120 
kuyan ve a1manca ınuallımını vurdugu kuru~a kadar satılm:s•ır. 
için ınektebden kovul,ın Şukrü og u Bür-1 ç k .1 · • ld ~ d 

~ amın es mesı ır> mn ı o u •un an, 
han Yumuşak tarafırıdan vapıld.gını tes- b . d el 1 'd" f 
bit etmiş \'C Bürhaııı ev\:dki gece ya _ ı d'.~ Sl'ne: t~·yasa a. çam " ırıa tesa u e

l.im ınış ır. 

kalamıc:tır. ·u lb .. lı ı ·ı T:' w ı b .. . . , ı ı aşı ırı..nase ı l' :.ır· \ 0g un un u-
PJaı lardan başka n·ıslane ve mekteb - "k k t' tı ı · · d · . .. .. :vu oyunca ıcarc ::ııw cı ııı ·', terzı -

!erde de ış goren Burhanın altmıştan l d t h r· ·1· ı 
~ e <', u a ıve ve m~ııı a ur ı "Şyası Sl-

fazla hırsızlık yaptıgı anlaşılmaktadır. t 1. th ı d d h ll ı · an ıcare ane E'r e arnre a ıs ve-
z.~bıta bunları tesbi1 etmekle ~eşgul - rıs n• sipadşkr ollT'aktadıı·. Şek<.'r~ı ve 
dur. Genç hırsız lıakkındakı tahkıkat lı::- pac::tacı dükkanlarında da h., . tl' 1 .. 'k 1 a·ı d' - . . . B" h h .. ..ı are ı a ış nuz ı m::ı e ı me ıg• ıçın ur an enuz vı>risler yapılmaktadır. 

adliyeye verilmemi~lır. Bürhan suçunu __ . ~ , , .. , , . . .. , , , , . . , ..... ··-
itiraf etmiştir. Çalınan eşyalardan bir kikata devam etmektedir. Büıhan bugün 
kısmı meydana ıkarılmı tır. Zabıt tah- · · 



Ekmekci fırınlarında 
ikamet yasak edilecek 

Yapılan teftitlerde birçok fınnlann elek makinelerini 
kuDanmacbldan, rekabete mini olmak için bir kısım 

fıi1nlarm da kapatılcbiı ımlapldı 
·--

Atatiirkün 
Y eşilaya iltifatları 

Ye§ilay ~ münasebeüle A· 
tatfirk'• çekjlen tama telgrafına 
Bnytık öıider aşalıJd cevabı ver -
mek suretile Yeşilaya iltifat buyur
DIQflardır; 
Y~ Konıre Bethnlıjımı 
Yeşilaym on aeldziwl Plak im -

raltayı mflnesebetile ı... brtr ıös
_.._ Jilmek bWen t11e'±fir ede· 

Bakkal Hüseyin Prense. Fethiyedea evvel Fatma 
Aliye aclh bir kadını ikinci defa 7aralamıştı. 
Dün birinci yaralama vak'asmın duruşması devam etti 
~ lNIJrlreDıJr eclm, pcı1is mi- rJnıe karp bir df.yeceli olup olmadığı so

&ekaidi HÜ9eJill i.Unde birilÜll l'atma 1 ruldukta: 

=ı= : -Ne diyeyim.. Ben berbacbm. Bapm 
X. Atatürk 

1 
d ..._ alndan ,atlıyor, geceler! uyuyamıyo • 

~ yara a t~.aua w te- rum. Beni bir hastaneye gönderseler-

da 

"-------------' ne aynı 9elDtte demi§tir. 
prens Sa.bahatthıln 

Otobüs tahkikatı mı Prenaes J'et • 
tüyeye de sitlb a 

Duruşma, diğer phidlerin celbi için, 
talik oJuumQftUt'. 

Dün de 16 otobüscü 
dinlendi, açılan 

clavalaT 11 i buldu 

tıp, isabet ettire · Bir arzuhalcinin marifeti 
medıRtni nvelce .. 
yazmıFık. Bilse- SUkecide arzubalcilik eden HilsırJ is • 
yin, l"atma Altye. minde biri dolandırıcılık iddiuile adli-
yı vaktilP. bir kere ff ibePI "1f!1e ft1'Üılli1ti!'. 

OtoWls tahkikatı ile nıewgal olan Da - daha yaralaımf oldulundan. Wııd •& . Suçlu baldmı4aki iddia fUdur: Bir ya. 
biliye Vekileti JDÜ(ettişleri dün deme - disenin kadının davasmdan vazgeçmesi ralama meselesinden dolayı aliye 1 inci 
sailerlne devanı etmişlerdir. Dün vHiyet yüzünden çıktığı iddia olunuyordu. cezada tahtı muhakemeye alınan Süley. 
blııamnda ça1ıpn M!fti§ 'eyeti reisi Tev- ÖJdürmefe tefebbiU suçunduı tahtı maıı isminde birinin muhakemesi netl
fik T.ılt ve miliettişlerdea Abid in on al- ımıhabmere alınaa Bllseylııin birind eelenmiş ve hakkmds mahkUmi,et karan 
tı otobüacüyü dinieJlliflerdir. davasına Ağırceza m•hJremestnch dilD verilmi§tir. Arzuhalci Hüsnü Süleyma • 

Belediyede çahpnak:t.a olan müfettış bakı!mıfbr. na: 
Ali Seyfi dün ele otobi-s nıhlatııameleri Dünkü celsede phid olarak dinll'nHen - Sen bana 25 lira ver .. bunu bazı kA· 

.Psmalat'clG cJcmeJc .,,..a üzerinde çalışın.ıştır. Beşiktaş merkezi polislerinden Remzi, tiblere vereyim. fşıni kolaylqtmnm de-

Pmnlarda 19pllan teftltler devam et- bdroaa .,..." o111111 JhQııden lmkAn· Apla davalar OD !,iri 1:ulda ıunları anlatmqtır: miştir. 
meldeclir. Bununı. beraber İatanbulun llZ ~ Otobüs meaelesi etrafında açı1.an dava- - Hid.Weyi gör~iın. Ancak, haber Bunun Ü7ıer1De Stlleyman miiddeiumu. 
1alr semtinde çıkan ekmekler blr'blrhle htanbulda belediye tarafından yapıla- 1aruı adedi onu bulm~cıtu. Bu davalu- - aldıktan scmra vak anın cereyan ettiji O- m.flile müracaatla hadiseyi mılailmfbr. 
benrememektedir. Yapılan tecDtjlrat .,.. cak bir nthmme fınmna Hbwn s&'Gl - dan, milddelumumllik tarafmdan Ahmed ron~ya aid eve gittik. Odada fÖyle bir Sivil bir polis vuıtasile clirmi .,....ci 
mda Galata, Karaköy ve civarında, Fe- mektedlr. Bu IUletle ınayene yapan Emin Yalman a;eyhıne açılan davaya a3- vazıyetle karplaştık: Ortada, bir rakı yapdlmt ve suçlu middeiıUlllllldlfit te9e 
w ve Beletta mevcud .fınnlar büJiik memurlar muayene için ellerinde nümu- llye 1 inci cezada bqlanıbnl§tı. masası vanlı. O'stünd-! kadehler w Çt'fld Um edilmiştir. 
~Jede idare -•··-.ı..A..,.A.... baa nelik ekmek babn111 olaea'klardır. Dün Ahmed Emin Yalman müddeiu- çepd mezeler .. Şanb fitelerl ... K6fede1d Hüsn- ~ ibakemesln Mil 
_..,... 9bD ~ ~ • fataııbulda ild ytlz elli fırından halen muınlllle ildnci bir istida daha vererek, pen......ın aım lnnlmlf\I. Yerde bir kur dl ceza ":,ı::,_ ~ ~fi&. 
1dlere na•_._ laik ..;c.gmpekteclir. Her p11pn y6z doksan. bdandır. Btr çok fı- Recai Nüzhet aleyhine caza kanununun fUll ım.am lluld'Jk. Duvarlarda ~aia - larak başlanılmıştı o-
- ,_;;;;;;: 10!m :;;_,L ~-L L- nnedn kenclllemıe nldb ~ • - Z83 ündl maddesine tevfikan, cürilm ıu- nan lradmla, RÇlunmı l>irUltte çekilmlf r. 
tmft Ylplan tefti 1ente w.; ; ,;: mamaa için semtlerlndela dıler fmn - nll davası ikamesini istemi§tir. Ahmed ':ı.=:ııyordu. Hüaeyiıı bize Hayrllınu llerHI etli 
ı..ta ":ıelderdeıı tst!fade -.a.ı•~-L&- lan kira ile tutup kapatmaktadır. Bu Emin, bazı umumi yerlerde Recai Nüzhet ~ Çengelköyünde 'bfma-'AHll Hatieeııln oı:uı.uurıuı:ate yi\zclen bu..._ ı.t.nbatd cud ot n Babanın 283 ilncü madd~ ahkammca suç c- Bu odada Aliye ile birlikte altı ay- ~-
oldlllu gödUmftftür. Fınnlarda mılarm a-" ~ mev . a danberi buluşurduk. HAdlse ..n ... il, ta _ çocutunu öldibıtınek ve ceMtni g&ndilr.. 
• lst -....&...ıM- ı.-- ·•-- _ı...ı fınnm bahnnh zaınanm için ihtıyaca teşkil edecek ıekilı:!P. a-:eyhlnd~ bulun - all&M mek lddl ı ~-=--... --::--....!8~ ~ı lılfl plecet mllolanla dellldlr. l!eled;y<t, dulun11 iddia etn• kted•r Bununla ~"" bancam ınuamn floerindeydı. ıt.dıa aldl. H ...-.,.; e __ _,. .-ilmiş olan 
..-r6- W ., .-.•n - Ql'ICA lfçi tedkibt ,apıp ,mım thtlyaa kadar fınn davalar an biri bulmuştur. oynamağa bapalh .. 9illh elinde ateş a!- a,, ........ hakkında1tt dUnışma A)lr<tiii 
iltlhclaml leab etmekte oldulundan fi _ aÇtıracaktır. Bu istida, müddeiumumilik 2 nci tcd- d1> deıaişti. mahirıemelİDde netk:ele:imiftir. Bayriln. 
rma1ar hem vakitten, hem de lıçi yev- Geçenlerde yapılatı tifr teftiş emasmda kik bürosu tarafından, tedkik ed•lmck _ Şahid polis Yaver de mahkemede, ayDi nasın vekili avukat Esd Ekeman müda· 
..,....... tuaı-nıf mabadUe 11Jllan e- bir ekmelin içinde fareye tesadüf edil. tedir. §eyleri teluarJaıruş Ye denıqtir ki: faasmı yapllllf Ye mahkeme pjipkereyl 
lemeden 1lmnar yapmakta, bu suftt1e m)ftL Bu lebeble fmnlarda yeni bazı - Merkezde idim. Bir kadın gölsünü mütealub isnad edilen tuf tahakkuk et,. 

Wt Wll ekmek ytyememektedfto. tedblr1er almmuı iktiza etmiştir. Fum- Hisar faciasl kır•aılarandaa tpeutarak geldi, bem ,.ntaddn, bir adam medilf için Hayrihmasın beraetine ka _ 
ftnnlarda her atız ekmelin çWşmın lantan eberialn!n tist katı " olarak kul- Jimi takib ederek vurdu, dedL so~ rar vermiftir. 

lıımll'ol edı1meli i\taa etnftle, fakat lanılnıaldadır. Pnmm sıhhati balmnm- ikisinin dah" cesedi l Ullndl beled'ye doktorunun önünde. IUÇhlDUll • 

fi1alln llNMıellf ,erierinM Od y6ze yakın c1en ba tMi1 _,__la ı&eldllilnden fı- Berkoz aüddeiumumiliji Hisar n .. bu Hüseyin oldu~unu BfiylPdL ônce sak- Bir ŞDfDr mallktm lldu 
fmnda bu tekilde ma,meler yapmak. nnlann üzerinde Jdmae ,..tıınyaeaktır. pta'll fadMma ald tahklkatua.ı ehemmi- lamıı~- Şjeli • Tabiin yaımwta tı..a ...._de '* 

retle devam etmektedir. Diju taraftan, HAdısenin cereyan ettiğ o<bd!l bir rakı 
Hisar vapmu lharili 7.eJrıeriy• kap.tanın &0frası vanh. Pi7nus taw~ kadar hn" tramvay vataanma tupuak, •J•ltma 
JIU>töril de, Adada VP. Ada dvarında araş- fe7 hazırdL Bir de · graadonla, p!lk... kınlmasma sebebiyet 'f'el'ell tc.rer Oer • Mllteferrllı: Pollate: 

Aftllu kwamu 1-fbm brı yapa batlanım tırmalara devam etmekteclir. Zekniya 1 Plağın üdncle .Ganlerce •Ltetbn. •- men, aallye t üncü cezada garlllen durut-
Avcılar Kurumu Baıkanı BqaD Ne Pana:aJıı Zaf• ......, ..... ıı.noeı•e 814 :ae:~:o,!!>:. dü~ d~ Rumd ebliulfenerin· :ttun beni!

11 adlı bir prkı ismi yazıhJ- muı sonunda, tedblrlizlik ve clitb&ll> 
sille mhJd vaziyeti dolayısilıe av ve av- 13 nmnaraıı apartamanda blorlfer bacUI _ .J - aa ı1. ıçerwn e unan1ar ı. lik MIÇUDdan 2 ay mllddetle hapse, 88 U. 
abJda ittipl edemlyecejindeıı bahis- nın tut1*!lade, Befl1ttatc1a TenJm•l)aDe tekrar l!!fek adasına çıkmıılar, arama Suçlu HmeJlne, llh dlirin 8fiyJedikle- n para ce11sına mahktm eclHmiptr. 
le .ilUfa etmiptr. Budolan .,.....,.... 8aclık"a al4 il mama - Japınıflardır. Baı tarafı parçalanmif ola- ••••• ••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••• •••• 

• ...__ • ,. ralı nde dl ,.aalaD .- _.,_. padama- ra1t karada bulunan Hisar vapurunun baı Yel ıl)--••••••••• 
...... ..._. t•ı• ••n .u. JUllll ... .,.".,., dmut. - 1t111 c1e aıımda yapılan aracrtırmaıarda ıki CESI 

GleB Mıwame Ksaa1I Llb ııetlrlt tııl- aıaaıe tarefll'dıltl 91adtrilalft6r. sed daha bulun ..... ce: Ölü §eyhületibba dok~ llipr Nafizin Yll.BAŞI GE 
rwrllwt ._ telpaf _. ....... balm .. 24 ... tte kua7a ujTayanlar ..._..._ lostromm~-tK~· fBunllardan d~:rı eşi Bayan Mnhibe vefat etml§tlr. Xen- N o v o T R l•de 
•Hsılr Wk &elp'alınmıı bu dili ili ..__._._ ........ u.. osu afj re se aı wr. bi .__ _ _. 
..._ • .;.,,.._..,".,... rl1 - IJoRlr &DnUWD ldaıwlndeld 4202 numan- DıAer cesed tanın •d• ""' lan dW .. llhattan r 11~1. Olttt eczaa 
.- ------ Ye mestD1 llteneDll ıı otomeMı IJetllttafda abreUerde eedde - 6 mam-y-r. .,-arı ce- Hasan ıı.fim, büyük tonnıa lluaffer ~lllrıll mllftcldeeılntn bir ~ <LDB> mn '* tuatmctaa dllll' taratma 8IÇIDet 11- sedler, muayene ~ilmek üzere Beykoza , . . Alla EQLENCELER KOTIY0111Aft -~ 11"' JW""• tlttdlr. Tellnf krettn- t.yeıı DalaD ıuUa bir toellla çupan..t ....., 11 ıötürDitailştar. <:eııedJer muayene edıl - Sanel e sablr dilertz. tı ralunet ey- • nı. 
a:.-:.:.':.:'r• U 1mrwt 1- taab& - elan ~. dikten sonn ya Beykozda, yahud da K3• lesin. ŞARKIU IOZIK · * fof6r Ha.Ud ldaıellndeki 3189 numara- vakta gömültteklerdir. ------------- ,..._._ • ._ . ...... .. 

ıa otomobll Ue vatman ROaeJln ldare.stndf'kl KRTuGllUL &AD) Tl!K llUllr...... u ...-...... _._ 
ABlıerlllı lflerl: tnmTay arabası 8lrbc1 RtidaTendtgtr cad- ,.,nııp•a•fıla ... • Ti y ATBO.SU mualannızı eneldeo tedarik 

dellnde çarpıpnıtıar ,. her w.ı de buan ı v l&Sa• • 4 Paaıbtll . (Kaddr ecDn1I. 
Şabeye da•et 1llnJml)ardır. ' 01) Tepebap • Daire 

o.ttdar AKerut "*""~· *~-.an am•u IDIJrtebl CeJaremiJai IWkftiW 8aJI: (Bal<arkGJ) 
tla ,.... ...., defterinin ftea;., ::..; talebelerinden Refet l'atlbde &l'unT&Jdan at ~ __..__ .. _._ Çaıpmba : <Oltam) .,.... ,_..in ....... ftlda • De. JarUıı ,.. ..., ... ,....,. •• pnJaDDf • 7~ -r--•ba llnemllaruıda 
.......,... ._. lra1ld JID: .IWll at. Ahmec11"r. "*' w •• ' 8 ıl•: ~ ..- e- CUA KAllUllU 
,...._ *atanbalda ı. bir bafta wtında - * Pataade oturan tltlıı amelealnden A - Tiınlz aalonUJ\da .. ı IO den Wbaren •baba ,.... ___________ _ 

life mtr...ı etmeal.,. tatrada ile nlha!:t llz ottu ıe Jal1llda Cemal bahçedeki nara - tadar sürmek iMn bir topJrnU 7&Pılacat- febsa'O p: ...aAll• ..,, .... 
•Sin MfB* bulandala mem.ı,.t .,. 

1
_ taemdan dtlerelc mubteW ,.-tertnden ,. _ br. Bu toplantıya .komite tb'elerlmlz1a danU! 

..... adrlllDl IUbeJt bebemeba1 bUdlrme- ra1anm11. Olrrabpqa ,...,...ne taldan&- oldutu llln dunur. ı Ba -: lıl6tıad Y ..... ,.... 

Şelllw TIJ•tro• 
Dra n "- Twsıı9'1111 

TlptrolUdı 
Ba üpm lllll tD.81 

K • A L LI • 
Yuan: 81ulk_.,.... 

TraJedl. ~ Jllmna ... ca.r. t JDllUI'. Şehremini Hal' evinde tem.U Mııe..a ..,....... . , * Clball JClollma..-ıapqada otwu ŞehremlDt llalkevtnden: ewrtesl linll \1els q ,.... .,......, 
Bir Jf 1 lfllk cemaı otlu Ba..ı oeleDbnl orta metıebi 6- nat ıo,30 da eT1ıab laloaanü SUc......_ ....,_ lıMar ... ,..,." ...._. ..., ~ 21 IDCI .... oatua nlebam ••• u-1•tincleıı l*!'ken bap bot bir atin tekme 'ftl Sancatımıza Btlnan Mili .. konfwanl ponlan ..... mNBFM" -~•nllr. Operet kmm Pnn• ~ 

,._ p1ea ıu fnıaT&J hn....,.a atmune •Jalından yaralamnlf. Cerrahpafa 99r1lecettır. Bundan IOIU'& mn ı&sterlt lco- Aınca: DlıüU' "' arka
4
allln Bu aqam IUt 20.80 41 
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Kızılayrn yıldönümü her yerde 
tezahüratla kutlulandı 

Beyşebirde bir 
cinayet 

Gemlik'de Kwlayın 60 ıncı yıldönü· 
mü parlak bir şekilde kuUulanmıftır. --· ·---------

· Bigada yeni bir ilk mekteb açlldı 

- Beledıye temizlik iç;n 
sıkı bir kontrol usulu tat. 
bile ediyor Hasan Bey_ 

. . . Temizlik kaidelttıne 

itina etmiyen lokantalarm 
kaoanmasmdaıı SOlll'L 

Am:ırat köyü 
mektebi yandı 

... Teftış şimdi fırınlar -
da başlıyormuş .• 

Hasan Bey - Eyvah ... 
Ekmeksiz kalacaiız diye 
korkuyorum!. 

Slu'f a 1 

'' Denizbank ,, kanunu 
İstanbula tebliğ edildi 



• 8Qfa 

1 Hıdiaeler Karpmada l 
SUÇLU SENE 

--------

1 I sanlar beni karşılamışlardL Fakat hcpiİ 
btiyan mahkeme huzuruna çıkardılar. 0 kadar .. misafirliğim esnasında benim 
HAkim sordu: yüzüme bile bakmadılar. Beni i§lerıne 

- Adın ne? karıştırmadılar. Hubettiler.. ihtıl~ çı-
- 1937. kardılar. Yalan li>ylediler, dünyayı bir· 
- Soyadın yok mu? birine karıştırdılar .. ber. bütün bunlara 
_ Sene? seyirci kaldım. Emin olun hiçbir kusu-
- Söyle bakayım.. hakkında birçok rum, hiçbir kabahatmı yok. 

fikiyetler var. - Müdafaan çürüıt, aleyhindeki deJıl-
- Ben bir şey yapmadım ki.. ler kuvvetli, şahidler çok. Oç yüz altmış 
- Sen dünyada kanşıklıklara sebeb beş günün bütün fen;ı işlerine sen sebeb 

olmupun.. olmuşsun, onların hepsi sen.in malındır. 

- Ben mi .. ben ne yaptım ki?. İhtiyar cevab verdi. HWm bağırdı: 
- Daha ne yapacaksın, Avrupayı bir- - Seni idama mahkWn ettım. İdıır. 

birine karıştırmışsın. hükmü, bu gece yansı infaz edılecektir. 
- Ben mi, ben yapmadım.. İhtiyar titredi, yamız: 
- İspanyada .ınaya evladını, evlida - Benim ne günahım nr. 

babasını, karde e kardeşini öldürtmüş- Diyebildi. 

sün! * 
- Ben mi, bunu da ben yapmadım .. 
- Çin ıle Japonya arasında harb çı-

karmışsın.. mılyonlarla insan ölmüş. 

- Ben mi, bunu da ben yapmadım .. 
- Kendini mudafaa et. fakat bilmiş ol 

ki senin aleyhınde fe}ıadet edenler çok
tur. Kendini kolay kolay kurtaramazsın .. 

- Dınleyin bay nlkım, ben bundan üç 
yaz altml§ beş giın evv~i bir gece yarısı 
dunyaya misaf r ge~tım. 

- Sadede gelelim. 
- Kısa söyliyeceğim, bay hakim .. in-

Biliyorum ihtiyar, senin günahın yok, 
fakat insanların yaradılışları böyledır, 

günahlannı başkalarına yüklerler. 
Sana bu gece idam edıleceğin için de

ğıl, dünya durdukça senın aleyhinde bu
lunacakları için aeıyorum. Ne zaman a
dın akıllara gehe: 

c- 1937 seneli fena bir sene idi Dün
yaya büyük fenalıkları dokundu.~ 

Denilecek.. acıyorum ihtiyar, fakat ne 
yapayım ki elimden bir teY gelmıyor. 

lnMt Hultld 
c:::=======--====--=-------======--==---------..... ..., .... ---=====::z::= ~ ~ 

C Bunları biliyor mu idiniz? _ı 
insan mı daha sür'atli insan 

zekAsı mı? 
1 Sibiryı garlarmda sıcak su 

akıtan çeşmeler 

Sibiryada büyük 
bir ıoğuk hüküm 

SON POSTA 

IKADDNI 
Karnın çıkıklığını 

gidermek için 

Ellerinize dayanarak yüzü koyun, ba· 
fllllZ yukanda, yalnu ,eriye bükillü uza
runız. 

Kollarınızı oulcup bafınıu 

Ayaklarınızı kaldırınız. 

_"Winiz. 

En sür'atli insan 
100 metroyu an -
cak 10,2 saniyede 
toıabilmelr.
tedir. Bunu 10 sa
niye bile kabul et
sek saatte ancak 
36 kilometre ya -
par. Halbuki in -

ıürdüğü için, 'bü -

tün ıarlara 11eak 

su akıtan hususi 

~1 ı çeşme tertibatı ya Ayaklar handa, .kollar büküJil, bel 

1811 zekAsının bir eseri olan tayyare ne 
aatte 700 kilometreden fazla sür'at el
de edilmiftir. Bu suretle şimdilik insan 
ıekAsının insandan 20 defa daha sür'at
ldir. 

lzmlrll bir gencin 
Derdi eri 
km1rU oku1Uculanmdan BaJ (R. B>, 

IRDıC& dren bir mıatırllk esnumda ya
bıdan tamdıtı ctılll blr akraba tızlle 
.. olmUf. Bu dOlltlut, birbirlerinden u
IÜ kaldıklan zamanlarda birbirlerine 
lbderdWert mettublarla büabitlıı ku'f
ft&lemn.lf. Genç m pçenlerde alleslnln 
muDe, bir 1engln oocullle nltlblanmıt. 
ratat. r.e'fclle anlaşamıyor, geçlnemlyor-
11l111ft111 anda aaterUltni yapmakta olan 
9"Cln1n blı.tln tuaurlanDl, BaJ <R. B.) J9 
ıana Jakı1a anlatıJOI', bayatmdan, tall
IDden acı acı f1klyet ed1yoru1111. Bay 
OL B.) ile, genç tısı delicesine •'911or
.... Battf. bu nlkAhı&n evvel onunla H

llmnet ı.tem1f. Fakat bu anusaını ötre
._ al1ell PD9 otUJUCWD&: 

- 8en1ll ma&§1Jl onun tu'Y&let parasına 
1ı1Je yetmes cevabını Tereret cesaretin! 
mıımıtJ&r. Okuyucum, fimdi benden f1I 
..uert 80n1JOr: 

ı - Bu genç kızla mtınaaebeUml, mua
tab ptlJne dökenem, etraftan: 

_ Alçak adam .. :uısanr oıan.t msh· 
nml1etlDe kabul edlldlll J11ftDID tısını 
Q&l'ttıl demnler ml? 

2 - Bana btıttln mıannı açan. btıttln 
derd1erln1 aonam, bir umhnlyeüe Up e
dlD bu sent mm benden bekJedlli, ıate
dlll udece doatlutuma, ae'fllden bah.~ 
annr•am onu acı btr aukutu bafa)e ul
rat.mu mı? 

z:..J' pılmııtır. Bu su - kıvnk. Tekrar (1) numaradaki vazjyete 
lar, kaynar dere • dönünüz. Her sabah (10) kere yapmak ll-

cededir. Ve tren durur durmaz, hal.it, çay 1 zımdır. _ 

ve kahvEBini bir ıaniye içinde bu çeşme- Kadife rop ve kadife ceket 
lerden aldığı su ile pişirebilmektedir. 

Jtan1 ldlJ18. •vd111 ta bJaler1n1 vattlle 
~malı '" onun dunuiannı, düşüncele
tlnJ, bu mrakl nlklbuı tıyılıfından evvel 
anlamabJdl. 

Fakat eter, tarancının bir yuva ıcur
mıya yetmlyecetıne, akrabaları libl )ten
dlsi de, kanlae, bu mtlnaaebetl dostluktan 
llerl ıötürmemeaı, tend1111çln de, aevdlll 
cenç lı:uı 1ç1n de en b&Jırlı yoldur. 

Şhnc:Ut1 TUlyetıne pllnce, tutacalı 7ol 
ıene aynıdır. Eter tuancına klfl dere
cede gihenebWyoraa, •vdili adının hla
lerlnl kontrol edebWr. Fakat eter kazan
cına gtivenem17Qna, Japmaaı lbım gelen 
yegAne hareket, bu temiz dostıuta, içine 
JUftl'lanacatıarı sefaletin t1r1n1 bubtl
tırmamaktır. Çunkü, .W gönül bir olun
ca, aamanlık seyran olur!• aözü, yalım 
Leyll ile Mecnun" Kerem Ue Allı masal
lannda raatıanan Te dünyanın hlçblr 
demnde hakikat olamamlf blr hayaldir. 
Ve it! ırönül delil, bUı gönül b1r araya 
gebe, samanlık gene aamanlıttır. 

Okuyucuma, •Eler n.ztyetı mii.saldse, 
tutacatı 701 gene aynıdır!. demJftim. Bu 
aözümle ona, turulmut blr yuvayı bozmıya 
tetebbüa etmeslnl tavsiye ettlltmln far
lı:ındaJUD. Jl'atat bunu Japarken, okuyu
eumun JUdıt1anna tamamen ln&DlJO -
rum. Ve bu lnan14 bende, o yuvanın naaıl 
olsa, er gee lnlı:ıraza mahktlm bulundutu 
kanaatini 117andırı70r. Ve bu tanaatledlr 
ki, yaptıtun tavliyeyt Jerinde u11yorum. 

1 

Kahverengi kadife rop ve bolero. Ete· 
ii üç parça. Bolero metalle süslü. Jile ve 
yakası krem muslin. 
Afatıda - Gene kadifeden bir ceket 

Ceplerle, ön kenarlara gözalıcı renkte bir 
kadife geçirılmiftir. "\ 

BlrlaelUm 31 

Ayda 400 lira maaşı 
kabul etmiyen kuşcu 

Irak hilkumetl, maruf kaıbaz lsmall Ku1doğanı1 
angaje etmek ı.tedl, fakat red ce11abı aldı 

lnnail Ku.fdoOan. bW bp mıuıyne ediyor 
(BGftaro.fı l i'ACi 1t111fada) j vardı. Meseli sade Mısıra, on binleıc&• 

Ve bu tualin cevabını aramak üzen, paçalı tavuk, ve binlerce saka kuıu gön• 
Yenicamie kadar inip, kuşbazlanmwn. derilirdi. Halbuki, son üç dört sene iç1114 
gittikçe daralan, tenhalaşan, ..Uzleşen de, Mısır gümrüğünün kapısından bil 
mütevazi llemlerine karıştım. tek paçalı tavuk geçmemiştir diyebihrim.. 

İki taraftaki dükkanların kafeslerini Buna mukabil, idhalit ta azaldı. Çünkıi 
dolduran bülbüllerin, kanaryaların p'k- mesela bir tek kanaryanın on iki buçuk 
rak cıvıltılarına kapılanlar, İstanbulun lira gümrüğü var. Diğer masraflarla, ka· 
bu en çamurlu, en dar, ~n kasvetli soka- narya bize on beş liraya patlıyor. Kuş • 
tında kendilerini, bir bahar pfağında lar lüks eşyadan sayılıyor. Ve eğer böyla 
dünyanın en zengin omıanına ayak bas - giderse, meraklılar kuşu yalnız havada 
Dl1f sanıyorlar. seyredeceklerdir. 

Teudüfün karşıma çıkardıiı ilk kuı - Şu halde, bir kanarya almak istiyen. 
mütehasaw Bay Ltltfi ÖZdinç, imrünün en az 20 lira verecek? 
tam kırk yılını, kuşlara yem et.mif: - Yalan değil... İyı bir kanarya, yirmi 

_ Ben, diyor, altı sene evvel birinci liradan aşağı alınamaz. Vakıa bizde bir 
komilerlikten tekaüd edildim. J!ler .kut- liralık kanarya da var. Fakat onlar öt ~ 
lara gösterdiğim candan merakı, o ınes • mez. 
lele karşı da duysaydım, bugün emni - - Neden? 
)'eti umumiye müdürü bile olabiliıdim. - Çünkü ihtiyardır. Bilirsiniz 'ki, ötea 
Fakat bana sorarsanız, kuşçuluktan kir kuş, yavrulamak veya yavrulatmak ihti-o 
beklemek, kuş beyinliliğin dik lllsıdır. yacını duyan genç kuştur. 
Çiinkü bizim memlekette, bundan daha Sevmiyen, sevemiyecek kadar ya~lan --. 
nankör bir meslek gösterilemez. Bilir - mış olan kuş, taş çatlasa, gık demez. Ku..f 
liııiz ki, ayağında yarım yemeni ile ve fU coşturan qktır. 1 
elinde kırık bir kafesle kırlarda kuş av- Bir de vakitsiz öten terbiyesiz kuf}uı 
hyan kıptilere kuşbaz denir. vardır ki, onları üç, dört liraya kadar ve-J 

Fakat maalesef, bizim taşıdıpız ÜD· riyoruz. 
vanla, o kıptilere takılan sıfat arasında - En makbul olan hangisidir? 
hiç fark yoktur. - Ders görmüş olan kanaryadır. Ma-

Halbuki bütün dünyada bizim gibı, bir lfun ya, kanarya senenin yalnız üç ayın .. 
yeni kuş nesli yaratma, kuşların cinsleri- da öter. Usta bir hoca, kuşun üç aylık Ör. 

ni ıslaha ve seslerini terbiyeye uğraşan- tü§'ilnü, bir seneye taksim eder. Yani ku
lara takılan sıfat: Alimdir. şu, sesini ve ötme arzusunu iktısad et j 

Aradaki bu büyük fark yüzündendir ki, miye alıştırır. Sonra kuşa, güzel şarkılaıJ 
faraza Irak hükfunetinin, bir kuşbaza ay- öğretir. Ders görmemiıt bir kanaryanın,' 
da üç dört yüz lira vcrmjye kalkman çok güzel sesi olan, fakat nota, prkı, u.I 
hayret uyandınyor. sul bilmiyen bir hanendeden farkı yok-1 

- Şu halde, bizde, iatenilen evsafı haiz tur. Biz, bir kanarya ile, konservatuvar-
kut mütehusıslan var? da talebesile uğraşan bir hoca gibi meı-

Bay Liitfi, esefle boynunu büktü: ıuI oluruz. Muhtelif Aletlerle, ona muh-
- Maalesef yoktur. Çünkü bizim kut telif nağmeler öğretiriz. Ve maalesef, bQ 

mütehassıslarımız, yübek mekteb me - ifte de çok geri kalmışızdır. Mesela Al -
zunu değillerdir. Fakat bahse girerim ki, manyada, talebeleri sade kuşlardan tetek· 
tabiat denilen en büyük ilnlversitede, tec- kül etmiş koca konservatuvarlar varcıır. 
rübe denilen en üstad profesörden den Ve ayda binlerce lira maaş alan profe
gören mütehassıslarımız, kuı denilen IÖrler, o konservatuvarlarda, kanaryalara 
mahluku, yer yüzünün en maruf hayva- pn dersi verirler. ı 
nat alimlerinden iyi tanırlar!.. - Bizde en güzel kuş kanarya mıdır? ) 

Bahis açılmışken, malumat edinmek ü- - Papağandır ama, bir tanesi 300-400 
zere mevzuu değiştirdiın: liraya patladığı için, kimse alamıyor. Pa-1 

- Bizde kuş meraklıları çoğalıyor mu palan kuşların en zekisidir diyebilirim.\ 
dersiniz? Senegalden, Hindistandan, Avustralya_~! 

- Ne münasebet?" Bilakis, kuşçuluk dan gelen papalan!ar, 30 günde türkça 
günden güne, öldürücü bir allkaıızlıla 6ğrenirler. Ben İngiltereden bir papağan 
maruz kalıyor. İstanbulda topu topu iki geürtmiştim: Geldiği gün opera okuyor- : 
buçuk kuşçu var. Onlar C:.J hep bu sokak- du. Bir hafta sonra bir akşam baktım: Ha 
tadırlar. fız Bürhan gibi gazel söylilyor. MuhiU • 

Ve ne yazık ki, .lru§çular sobtı, İs - nin şartlarına, zevklerine bir musevi UJ' 
tanbulun ~ kuş uçmaz, kervan geçmez sallığile intibak ediveren bu sevimli v. 
geçididir. kurnaz mabltlku kim sevmez? 

Eskiden, büyük mikyasta kuı ihracatı (Devamı 10 UYU:U say/o.do.) 

s - Benim vutyetlmde bir iman ne 
J&Plblllr? Bu aon nallme cen.b ftl'lrken, 
o pnç Jmı Ji1retım1n olanca kabUlyetlle 
•Tdlltml de unutm&J1D! 

Bu takdirde ise, otuyucmnun birinci 
suaU hiç de dilftindilrilctı blr müşkül de
lildir. Evveli 01ı:u111cum, bir aile tızını 

ayartmıf olmıyacak, sorla lturulmut, ve 
yıtılmaaı mukadder bir yuvanın bedbaht 
kızını, en M""1 turtulut JO}una ~tırmlf 
olacak. Binaenaleyh. hakkında fena diltil
nectkler hatlı çıtamıyacaklardır. BaksıJ 
oldu1tlan halde IÖylerlene, varsınlar IÖy
leslnler. 

Bacaksızın maskaralıkları : Gönüllü askerler 

* Okuyucum, Bay (R. B.> bana Jazdılı 
mektubun batında, maceraauıı. mtlbhem 
lılr notta bırakmadan anlatacatım YUe· 
dlJor. Fakat bu TAdlne ratmen. taaancı 
hattında beni sarahat.le tenvir etmıJoı. 

lfe 1f Ptrmettedlr? Kazancı bir aile kur· 
.,. tin pleblllr ml? YON baınaten, 
JUınlanDID ayledltJerl libl, bir •Jda e -
llDe geçen para, sevdlll genç tmn en za
nrt ihtiyaçlarını bJ1Ilamıya lı:Aft detU 
IDldlr? 
Bllmlyonmı. 

Jr1ıer ,atın akrabalan, okuyucumun ka
ancmı hor görmett.e mubaIAtaya düt· 
mlflene, bay <R. B.) bu münaaebette çok 
tlAtaıı daTraDDUftır. ÇOnkti eter blancı
lml .ncüll km .mll'ud •tmlJe J'fteeelln• 

binci suale gelince, okuyucumun bana 
JUdıtı mettubclan anglllalnln tendlslne 
mukabele edecetını tahmin ed170rum. 
Parzımabal olarak, bu tahminimde yanıl .. 
aam blle, b6yle bir tekllfln okuyucuma 
tahınU edebllecett b1r sarar 70ttur. Çtln .. 
tü eter doltlutıan baklbtae, böyle bir 
tetllfln meTSUubaba olup tu Teya bu te
kilde tarfılanmaaı. l&DlJmlyetıerlnl etaııt.. 
ıntyecettlr. 

OçUncti suale ile, JUbrıdatl aatırlarım 
saten cevab Termit bulunu:vor. 

.. ,, •' 
GONCJ &.c.U 

ASKER 
ltTEY<HtUZ -
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31 Birindk8nun 

" Ben bir tımarhane kaçkınıyım 1., 

Tımarhanede Neyzen 
T evfikle karşı karşıya 

Yukan kata çıkınca beni teslim alan gardiyan İzzet: 
''O general Franko, s ... fa geldiniz, size Napolyonun 

yanındaki yatağı vereceğim,, dedi 

SON POSTA 

Brigitte Helm 
sinemayı terketti 
Meşhur yıldız "Kendimi 

artık evime 
hasredeceğim " diyor 

Meşhur Alman film yıldızı Brigitte 
Helm, sinemayı kat'i şekilde terketmiş -
tir. Bu hususta bir Fransız gazetes1ne 
bir mektub gönderen ve Fransızlara ve-

Röportajı yapa11: Faralı Kü.çiilr da eden yıldız, ezcümle şöyle deır.ekte -
CTerdme Ye iktlbu hakla ~ dir: 

- 68 - cBenim hakkımda Almanlar tarafın -
Vaktile bir yerde okmnuştwn. dan takibata uğramış ve kaçırılmış gibi 

Herifin birisinin elinden bir kaza çık - şayialar çıktı. Faka~ bn doğru değildir. 
mı~, adam öldürmüş, fakat suçunu ga- Sırf bir otomobil kazası yaptığımdan do-
yet ustalıkla örtm~, kimse caninin bu layı Fransaya gelmıştim. Bura.da b•r iki 
adam olduğunu anlıyamam1ş. ay kaldım, sergiyi gezdim. C3te d'Azur-

Senelerden sonra cani, cinayeti na- da bir müddet istirahat et~:m. 
sıl i~.ediğini, izini nasıl örttüğünü, na- Bu sırada film çevirmek için bir çok 
sıl polis takibatından yakasını sıyırdı • teklifler aldım. Hatta bunlardan bir ta -
ğmı yazmış, tabettirmiş. Kitabı deh - nesini çevirmeği bile bir ara kabul et -
şetli şöhret kazanmış. Yüz binlerce tim. l 
nüsha satılmış. Adamcağız kitabın böy- Fakat kocamla uzun boylu düşündük - J 

le kapışıldığını görünce: ten sonra nihayet memleketime dönme -
- Bu cinayeti ben yaptım, diye po- ğe karar verdim. Yalnız bu kadar değil, 

lise gitmiş. Fakat adliye. muharrir çıl· ayni zamanda sinemayı da kat'i bi:· 9e -
dırdı diye adamcağızı tımarhaneye tık- kilde terketmeği kararlaştırdım. Bu sizi 
mış. cCinayetin faili ben değilim> de· hayrete düşürmesin, çünkü Fransaya 
yinceye kadar orada kalmış. geldiğimdenberi benim için her şey de-

Galiba ben de deliyim deyinceye ka- ğişmiş bulunmaktadrr. Bundan sonra ra-
dar burada kalacağım. lümün kocamın ve çocuğumun yanında 

Mehmed: yaşamak olduğunu anladım. Bundan son-

Sayfa 7 

Paris ucuz mu, pahalı mı? 
Mağazalarda hazırı 29 franga verilen gömleği ısmarlama 
yaptırmak istediniz mi, size 200 franga kadar malolur. 

Hem de en az yarım düzüne ısmarlıyacaksınız 
Yazan: Kemal Ragıb En.,on 

- Ne 0 Faruk, diyor, daldın, gali- ra şahsiyetimi ikiye ay1rmıyacağım. Pcırute biiyilk bir terzihanenin içi 
ba uykun geldi. Git yat. Belki bir gün bu kararımdan vaz geçe- - 24 - kadar ne ararsanız orada bulabilırsiniz. 

- Nerede yatayım? ceğimi, tekrar film hayatına atılacağımı Şimdi de alışverişe çıkıyoruz: Pek çoklarının birer katı lokanta, birer 
- Halil İbrahim sana şimdi yer gös- düşünüyorsunuz. Fakat bun .. im.-:an y;-ık- Parisin ucuzluğu, orada satılan eşya- katı çay salonudur. 

terir, haydi Halilciğim, bunu al, yuka- 1 Neyzen Tevf~k tur. Çünkü ben vermi'I olduğum karar - nın güzelliği. inceliği, hele bir eşini da- Bu mağazalar, çok defa hemen her yer-
rı götür, orada yatsın. içilanak için kaç para verdin? ları, her .ne pa~a~~a olursa olsun mut- ha, yeryüzünde hemen hiçbir yerde bula- den ucuzdur; fakat büsbütün gözü kapalı 

- Burada yer yok mu? 1 - Ne parası? Çıkmak için ne beş pa-, laka yerı?.e .. getırır~~'. y .. . mıyacağınıı cicili, bicili ufaktefek eşya .. alışveriş etmeğe 1e gelmez. Birinde yirmi 
- Yok. ra verdim, ne de beş para istiyen oldu.' Onun butun zevk.c.ıne ragmen studyo işte ağızdan ağıza dolaşan bir şöhret!.. franga aldığınız oyuncağın tıpkısı, öte~ 
- Seyfiyi yukan götüre!lim, buna i Gardiyanlara pis pis iftiralarda bulun- Herkes oraya ayak basar basmaz, hep kinde 30 franga satılır. Onun ıçin hcpsi-

Seyfinin yatağını verelim. ma.. bu şöhretin nereden geldiğini araştırma- ni birer kere dolaşmak hiç te fena el-
- Olmaz, bu yukarı çıksın. Burası - Ne kiziyorsun be? Biz sana esnaf- ya başlar; bunu anlıyabilmek için sa~ına maz; zaten bu mağazaları dolaşm .. ·~ ta 

bodrum hava almıyor. Hem sana söyle- ca söz söyledik, sen anlamadin. Eğer soluna bakınırken vitı inlerın önünden başlı başına bir ~ğlence sayılır!. 
meği unuttum, bu, bizim hemşeri olu- yutturdum zannedersen aldanirsin. Hiç ayrılamaz olur. Buraya kadar gelmişken Orta halli Fransı:dar, hep buradan n!ı~-
yor. para vermeden ilk yeceden adami bu kendiniz için, sevdikleriniz için elbet veriş ederler; bu mağazalar gizli gizli 

- Desene ki yabancı değiliz. Haydi koğuşa çikarirlar mi? Yel sen bunu, be- biraz öteberi alacaksınız. insan o kadar gönlünü eğlendiren Parisli kadınların da 
Faruk gel arkamdan_ nim babamin yecelik külahina anlat! güzel, öyle ucuz ufaktefek görür ki ne işine yarar. Bir ka-pısından girerler, öte-
Koğuştan çıktık. De.mir kafes açıldı, - Ooo, buyurun, buyurun Tevfik alsa kanamaz, hangisini alsa. ötekinde de kinden çıkarlar, böylelikle izlerini kay. 

:merdivenleri çıktık. İkinci demir kafe- bey! gözü kalır. Şimdi §Urada bir şey beğenir, beder!er, nereye gittikleri bellt olm.n!. 
si de aştık. Bizimkinin üstündeki koğu- Kapıdan iri yapılı, kır saçlı, temiz pija iki adım ötede daha ucuzunu, daha güze- Bu mağazaların satışı, hclr.! mevsim 
şa girdik. Beni müdüriyet binasından malı birisinin girmesi üzerine adeta l>U- lini, daha başka türlüsünü bulur. Onur. sonlarında, kaldırımlara kadar yayıl,r; 
buraya getiren kabak kafalı gardiyan tün ko~~ yerinden oynadı: için on beş yirmi gti.n hemen hemen hiç fakat bu yaymacı eşyasınıı1 arasından 
bizi karşıladı. - Tevfik bey, çoktandır koğuşumu- alışveriş etmem~li. İlkönce gezmeli, gör- kendi işlerine yarıy:ıcak ufaktefeği J.:ı-

Halil İbrahim: za gelmiyorsunuz. meli, tanıdıkları varsa onlara sorup so- yıp bulan, parça kuma~ları karıştmm 
- İzzet çavuş, dedi. Boş yatak var - Nasılsınız Tevfik bey? ruşturmalı. Bir m:ı.hn en ucuzu, en gü- Parislilerin hali de ba~k:ı bir alC'mdır. 

mı? - Tevfik bey ne var, ne yok? Brigitte Helm zeli nerelerde bulunur; hem de yılın han- Yaza doğru kışlıklar, sonbaharda da V3Z-

- Var. Bu adam da buranın pek hatırı sayı- yu pişman olmaksızın terkediyorum. Zi- gi aylarında satılır, bunu öğrendiktcrı lık eşya, işte bu büyük mağazalarda, ina-
- Faruğa en iyisini ver. lırlarından olmalı. Gardiyanlar bile a- 1 ra burada kaybet..."lliş olduğum zevki yu- sonra alışverişe çıkmalı... nılmıyacak kadar ucuzdur. 
İzzet bana döndü: yağa kalktılar. vamda bulacağıma inanıyorum. Bizde de vardu· ya, hani bayram üc;tü, Vitrinlere baka baka dolaşıyoruz: 
- Oo, generalim, safalar geldıniz, Tevfik bey, Nihad beyin karyolasının Bu vesile ile daima iyi hatıralarını mu- yılbaşına, paskalyaya doğru dükkanların İşte hazır gömlekler ... Ketenden. pop-

dedi. Emin olun size koğuşwnuzun en yanına geldi: hafaza edeceğim Fransızlara sonsuz te - camlarını allı yeşilli kağıdlarla donatır- linden 29 franga k.idar, giyilebilecek gi-
iyi ~atağını, y~Napolyonun> yanındaki ı . - O N~hadcığ~m, mer.~a~~' .. d~.di.. Ga~ şekkürlerimi vasıtanızla sunarım. Pn'si lar: Tenzilat, fırsa;:, mecburi satış, kele- bi düzgünce gömlekler var. Fanı le, yün
yatagı verecegım.. rıbhanemıze senın de duştugunu şımdı çok seviyorum. Her sene bir iki ay bu - pir [zavallı kelepir'. .. ] diyP. kocaman ko- lü gömlekler elli, altmış franga ... B:..ı fa-

Halil İbrahim İzzetin kulağına eğil-j duydum. Hürmette kusur etmemek için raya geleceğim.• caman yazılar yazarlar:. bir yandan da nilenin metresim Louvre'den 13, 15 fr,m. 
di, yava.şca bir şeyler fısıldadı. Neler derhal efendimize arzı ubudiyete gel- kıyıda bucakta kalm1ş, ne kadar kcilü ga alabilirsiniz. Bıraz daha incesi yirmi, 
söylediğini duymadım .. yalnız fısıltıdan dim. F ransada mallar varsa, hep onlan, herr. de daha otuz frangı bulur. Fakat ısmarlama göm-
şu cümle kırıntıları kulağımda kaldı: 1 Kelime1er, ağzından tane tane dökü- pahalı sürrneğe i>akarla!·. Avrupada da lek, iç çamaşırları dlken mağazalar şim-
~ Mehmed .. hemşeri .. güzel muame- lüyor .. gayet güzel bir diksiyonu var .. bir tımar hane yandı böyle mağaza vitrınlerincl~ fsolde] diye di Pariste biraz seyrek görülüyor. Şöyle 

le .. kontrol.. ilaç .. uyku.. 1 şimdiye kadar türkcemizin bu kadar yapıştırılmış kağıdlar görürsünüz. Ora- adı tanınmış bir y~rde gömlek diktirmek 
İzzet başını salladı. 1 güzel talaffuz edildiğini işitmemiştim. da da bazı zavallıları boğuntu>'tl g<>lirPn- isterseniz yalnız diki~ parası diye yetmiş 
Sonra bana orta sıradan bir yatak Kim bu adam acaba? Siması bana ya- D e 1i1 er d en d okuz u ler yok değildir. Fakat yaza doğru kışlık seksen frank alırlar. Zaten kumaşım 

gösterdi. Uzandım. Etrafımı süzmeğe bancı gelmiyor. Bu adamı gördüm ben, kurtarılamadı, eşyanın, kış başlarken de yazhkların !:ıa- başka yerden alıp get:receğınizı anlayın-
başladım. fakat nerede? bir çoğu da kaçtılar hiden, pek ucuz elden satıldığını gör•.ır- ca büsbütün nazlanırlar. Oraclakı kumss-

Gündüz gördüğüm Nihad bey başu- Salamona soruyorum: sünüz, hele büyük mağazalarda ... İç ça- lardan beğenip ısmarlıyacak olursanız ta-
cumdaki karyolada yatıyordu. Sa1amon - Kim bu?.. Faris (Hususi) - Fransanın en bü - maşın, diyelim ... İlkbaha!'il doğru kışlık nesi yüz elli, iki yüz franga malolur. Yal-
sol tarafımdaki karyolada. Kısa boylu, - Tevfik bey, neyzen Tevfik bey.. yük timarhanesi olan Le Puy tımcrhanı.?- çamaşırları birdenbıre ucuzlatırlar. Bun- nız, böyle bir yerde bir düzüneden. hiç 
ı:smer, başında siyah bir keçe külah o- Ha, şimdi anladım. Bir iki defa gaze- sinde bir yangın .faciası olmuş, şımdiye ların bir eks!ği varsa her istediğiniz nu- olmazsa yanın düzüneden aşağı gömlek 
lan birisi de sol tarafımda.. ,1elerde, mecmualarda resmini görmüş· kadar enkaz altından yanmış 9 delinin marasmı bulamazsmız. 42, 43 vardır da ısmarlanmaz; onu da unutmamalı ... İn-

Kapının dibindeki karyolada tisör tüm. Fakat kendisile teşerrüf etmemiş- kadavrası çıkarılmıştır. Enkaz altında 39, 40 kalmamıştır. Zaten bunun için ge- sanı adeta ayıbladar ... 
pijamalı bir hasta var. Her halde mu- tik.. demek nasib burada tanışmakmış ... daha birçok kaoavraların rnevcud oldu- lecek seneye saklamazlar, ya vitrinlı:>r<? Fanilenin biraz daha incesinden, ipek-
teber biri olacak. Herkes etrafında per- Konusmalarını can kulaöiJe dinliyo- ğu ve birçok azılı delinin de yangından dizerler, yahud da mağazaların bir köşe- linin daha ağırından yaptırılacak göm-

·b· d 1 · ~ istifade ederek kaçtığı tahmiıı olunmak 1 kl ~ k d .. t b ·· f vane gı ı o ~ıyor. rum: - sindeki masalann üstün.: yayarlar. Bun- e er, aşagı yu arı or eş yuz rangı 

Nihat beyin yanında uzun boylu, sarı- - Demek gene birle~tik ha! .. Tevek- tadır. ların arasında size uygun olanı buldunuz bulur. 
şın, dişlerinin yansı olmıyan beyaz ka- keli atalarımız «Dağ dağa kavuşmaz, Yangın, gece, en azılı delilerin yattığı mu. kışın 100 franga satılan bir malı 29 
pelalı birisi var. Hararetli hararetli ko- insan insana kavuşur> dememişler. Ve koğuşun altındaki orlun deposundan cık- franga aldığınız çok olur. Hele yalnız bir 
nu.şuvorlar. . · 'b" h k b' b' 1 . t h mıştır. İlk hamled~ üst kata çıkan mcr - h 

J ışın garı ı er es ır ır erme pas a a- boyda kalan, büsbütün tek eşyanın da a 
- Merhaba evlad, dedi, geçmiş ol- nede. birahanede, kahvede randevu ve- divenler yandığından yukarıdaki dt.'lıler ucuz satıldığı bile yardır. 

sun. Tir .. biz de tımarhanede veriyoruz. demir kafeslerinde hapsedilmi~ vaziyet - Avrupaya giden bir adam, cebinde pa-
- EyvaJlah... Zaten bu gamhanei düpyada bi7.im t~ k~lmışlarcı:r. Bu sırada itfaiye de ye- rası varsa, oraya kadar gitmişken elbet 
Onunla konuşan beyaz kape18.lı da: nasibimiz tımarhanede bir karyolaymış. tışmışse ~e .. bır ~ey ya~am<!m•:1 ve has - iyi şeyler almak ister; böyll! kadrodan 
-Merhaba kardeşim, safa geldin .. j Levhimahfuzda Allah, herkese bir yer tanede bu_Yuk bır pant!t zuhur etmiştir. d1şarıya atılmış mallarla çantasını do1-

dedi. 

1 

tayin ederken bizimkinin tımarhane o- ~u. panık sırasmda deliler kapıJardan dursun, diye hiç kimseye öğüd verilmez. 
S f b 1d k 1 · - zm s Ne d . ? F k t birını kırmağa muvaffaıt olmuşlar ve bir - a a u u · acagmı ya ı .· enır. a a sen, Öyle olmakla beraber hazan inanılmıya-

Yanımdaki karyoladaki Salamon da: bir daha buralara uğramam diyordun? ı kıs~ı ~uradş~n ~th!aralrk~a~larını ku.rtar- cak kadar ucuz ufaktefek düşürülebilir. 
- Oo, dedi .. safa yeldin.. · - Oldu ... Oğlan karıdan avrıldı. Biz mı~ ar ır. ı~ . cıvar oy er ahalısı ka- Yalnız ufaktefek te değil, kışın P,mste 

Safa bulduk d . d k ld k S · .. 1 d I çan azılı delılerın taarruzuna uğrama -- · e yersız yur suz a ı . on gun er e . . . . bıle dört yüz liradan aşağıya alamıyaca-
Madem ki yukaıi çikmak istiyor ·· 1 b" . t , . t' k' h _ mak ıçın sıkı tedbule.r almışlardır. - - oy e ır vazıye e ge.mı~ ım ı em ag- ğınız bir astragan manto, yaz.ı doğru iki 

dun, neye bana söylemedin? larım hem de şu mısraı sö~r1erim: Yardımcı muallimlik müddeti yüz elli, üç yüz liraya kadar düşer! .. 
- .Ne demiye sana söyliyecektim.. uzatılıyor Bu··yu··k magyazalar 

I · dalı ı d ccO kadar çekilmez oldu ki derdim » · · · 
- şın a ucuz o ur u.. K di 1 r d k d' ' Orta mekteblerdeki yardımcı mual- Samariten, Galeri Lafayet. J....ouvre gıbi... 
- Anlamadım?. cc en 18 ım en en un iğrendim.• Jimlerın· kanunı· mu"ddetlerı· du··n sona Bunların her birisi yanyana, karşılıklı 
- Canim anlamiyacak ne var .. bu- Tamam on bec; gün, bir çuval omu~ ermiştir. Yardımcı muallimliğin üç se- üç dört binaya yayıimıştır; binaların her 

raya daha ucuz çikardin. zumda, bir çuval başımda mezarlık me- ne daha temdidi için kanun hazırlan - birisi de bizim Metro hanından, Perapa-
- Allah Allah, buraya para i1e mi zarlık dolaştım.. yatacak yer aradım, maktadır. Yeni kanun tatbik mevkiine las otelinden birkaç defa büyüktür. Mut-

Çlkılır? kaç gece Kadıköyünde Mahmud baba girinceye kadar yeniden muallim alın- fak eşyasından lavantaya; lale, sümbül 
- Canim benden yizleme, buraya türbesinde yattım.. (Arkası var) ;mıyaca.k eskilerle iktifa olunacaktır. so~anından şapkaya, kors3y.ı varıncıya 

Biraz daha ötede yetmiş seksen franga, 
giyilebilecek gibi, pekal'.i iskarpinler ... 
Bizim İstanbulda bile sene lerdcnberi ta-
nınmış markalar var ki yiiz otuz frang-:ı .. 
Altı. yedi liranın içindL', demrk .. Sonra 
bir başka mağazada b0ş yüz fran~a ka
dar satılan iskarpinler de görürsünüz. 
Gene bunun hemen hemen eşinı. tıpkı 

öyle altları üç kat köseleden, her yeri el 
ile dikilmiş iskarpinleri, yan sokakların 
birinde, bir pasajın içinde, küçük bir 
dükkanda da bula!:>ilirsinız. Burada:d fi
at, insanı birdenbire şaşırtacak kad?r de
ğişir: Yüz yetmiş beş frank' .. Faka · te

ki büyük mağazann! adı çıkmıştır. mi.iş

terileri arasında milyonerler vardır. 
Her şey, esvab, gömlek, kadın ew:ısı 

hepsi böyle, hepsi buna göre. inanılmıya

cak kadar ucuzluğun yanında, jnsanı şa
şırtacak kadar l)ahalıları da göze çarpar. 
Yalnız kumaşlar, ipekliler, kürkler, daha 
buna benzer birçok eşya Pariste hcı· yer
den ucuz. burası <la mnhakkak1 •• 

Kemat Raaıo E11son 
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1 " Son Posta " ııu. 

Hı· 
Gazetenin polis mubabirlilfni ben ya

pıyordum. Gazetenin patron• u. korkunç 
cinayetlerin, en kanflk hıntdakların 
tahkikine beni memur ederdi. 

Geçenlerde, gene böyle, büyük bir hır
sızlık vak'ası olmuştu. Şehrin ea işlek 
bir caddesinde, aı büyük tfıccarlardan 
birini soymuşlardı. Hldtsenin ell gizli 
kapaklı taraflarını ela t.esbit edebilmem 
için bizzat tüccan görmem Jlzımdı Fa
kat daha önce polise uğradım. Ba mesele 
hakkında poliste mevcud olan dosyayı 
da gözden geçirdim. Lizım gelen notları 
defterime kaydettım. Ondan sonra tüc
carın yanına gittim. 

Tüccar beni büyük bir korku ile karşı
ladı. Lakin ben onun bu haline aldırma
dıın. Çünkü gazeteciliğin en mühim prt
lanndan biri de pişkin olmaktır. Neyse ... 
Hikayemize gelelim .. 

Ben derhal, usta ve tecrübeli bir mils
tan tik gibi sorgularıma batladım. Herifin 
üzerinde daha esaslı bir tesir yapmak 
için sertçe bir tavırla: 

- Kaç yaşındasınız? dedim. 
Tüccar, büyük bir kortu ve ..,mrııık 

içinde: 
- Kırk sekiz yaşındayım, dedi. 
Polisten aldığım notlara bakarak 
- Hım ... dcdım .. fakat pol:S kayıdları

na nazaran yaşınızın elli üç olması la
zım .. aradaki bu beş senelik farkı ne ile 
izah ediyorsunuz? .. 

Bir gazeteci, daima hak ve hakikat:n 
peşinde koşan bir adam demektir .. bun
dan ötürü, gördüğü en ufak tezadlan bile 
söylemekten çekinmemelidır. 
Tüccarın hafifçe sarardığını farlı.ettim. 

Adeta kekeliyerek: 
- Arzu ve emrcdersenız nüfus kağı

dımı getireyim?_ 
- Getıriniz!. 

Oturmakta olduğum koltuğa daha e
saslı bir şekilde yerleştim. Bir sigara tel
lendirdim ve dayanmakta olduğum masa
nın şurasına burasına serpıştirilmiş olan, 
tüccara aid, kağıdları tedkike koyuldum. 
Mallarını 1.1öyle sersemce çaldıran ve 

başkalarının rahatını kaçıran bu gibi in
sanlara biraz korku salma.ıc ta gazetecili
ğın vdzifelerinderıdir. 

Tüccar nüfus kiiğıdile bera her geri 
döndüğü zaman, ben ona, gene sertçe bir 
tavırla: 

- Muhaberatınızda alfabz usulüne ri
ayet etmediğinizi görüyorum. Bu, birçok 
karışıklıklan doğurabilir .. 

Tüccar, ellerini oğuşturarak özür dılc
me· başladı .. onun bütün muhabelerini 
gözden geçirdiğime kanaat getirmişti. 
Tüccarın elline tutuşturdu~u nüfus Jra

ğıdını büyük bir dıkkatle, hatta pertav
sızla tedkik ettikten sonra: 

- Talihli bir ıtdammışsmız, ded;m .. 
me ru bir çocuk olarak doğmuşsunuz:. 

Tüc·car, adeta morararak, aileleri için
de gayri m sru doğmuş tek bir çocuk bile 
bulunmadığını \emin etti.. 

"Son Posta ,, nın edebi romanı: 21 

GAZETECiliK HAYATIMDAN 1 ıkiA11JiK•llc•Jilll9B 
Yazan: 

• 
Gümrükte beş aydanberi 
bir yanlış.ık yapılıyormuş 
Yeni idhalat rejiminin gümrük resmini arlttrdığı renkli 
pamuklu mensucattan gene eskisi gibi resim alınmış 

Yen! ldhal rejimi tararnameslnln bir aralarından yeni meclis lzasını aeçmtşler -
maddeıs1nin yanll§lıkla tatbik edilmemiş ol· dir. 
maaı nıetıce3inde. bef aydanberl, yeril sanay11 30 kişiden mürekkeb meclis hasından • 
korumak matsadlle ldhal re.ınıi yütseıWmiş tanesi lpkaen. 10 tanesi de yeniden lntlbab 
oıan renkli pamuklu kumaşlardan, eskiden edllmlşlerdlr. Eski meclis tl.zaı;ından olup tp
oldula glbl restm abnmata devam edllditi knen seçilenler şunlardır: 
anl~tlr. Bedri Nedim Gölmll, Midhat Nemli, Mu-

Kararnamenln lcab ettlll ldhal resmi, yal rad Fortun, Sabri Tüten, Abdülkerim. Aktar. 
nız beyaz pamuklulardan alınml§ bulunmak- S'Jad Knraosman, Said Ömer Dormen, Ha -
tndır. Şlmdl, bn resim farklan. beş aylık pa- san Rıza Temelli, Ahmed Bican, Şerafeddin 
muklu 1dha1Atı kontrol edilmek sureUle tes- Aleındar. Osman Nuri Kozlko~lu, Yusuf Ziya 
bit edllmeğe bqlanmıştır. Gümrük idaresi, Öniş, Ahmed Kara, Ziya Taner, Clsmtuı Nu
bu neviden hataların her zaman olabUecc~i rl Ansan, Fuad Fazlı Akgün, Hllm1 Nalli Bar
mütaleasındadır. İdhaldt yapanları ve yap - lo. Hasan Vafi, Sadeddin Serlm, Refi Bayar. 
tıklan idhalAt mlkdannı her zaman lçln tes- Yeniden seçilen meclis Azası da şunlar -
blt edebilmek mftmkün olduğundan, bu hu- dır: 
susta hazineye ald hakkın zlyaa utraması Ziya Kınacı, Azmi Tozan, Hti&eytn i.z:ııet 
en~ mevcud değildir. Ako.!man, Htlseyln Hüsnü F..czacı, Mertes ban 

Ben dahal, 1&ftG w tecriibeli bir m:1 ıtantik gibi sorgulanma b<l§ladım İdhaUt yapanların yaptıkları ldhallt mile kası müdürii Mahmud Nedim, Hamdi Batar. 
darlan tesbU edildikten aonra, allkadar ta- Beytoz deri tabrtb.sı tımyageri Nurt. cemil 

Tüccar, büyük bir hayretle uzun uzun clrlere t.ebllğ yapılarak ldballt resimlerinin Akay, Nuri Daldelen, İbrablm Kemal Bay -Ben parmaklarunJa masaya vurmağa 

ba§ladım. Herhangi Wr ,ey söylemiş ol
mak için: 

- Matbuat, dedim, sosyetede altıncı 

kuvvettir! 
Tüccar, benim bu sözlerıme karşı, hiç 

bir şey okumadığını söyledi. Ben de ona: 
- Bu zaten yüzünüzden belli oluyor, 

dedim. Neyse dostum, uzun boylu konuş.;. 
mağa lüzum yok. Kannızın ismi ne?. 

Tüccar, bekar olduğunu söyledi ve ade
ti bir kirpi gibi büzüldü. 

Gene sordum: 
- Şimdiye kadar niçin evlenmedıniz? .. 
Tüccar, ticari işlerinden dolayı bu ış 

için vakit bulamad1vnı anlatmağa bas
ladı. 

bana baktı ve: farklan lı:endllerlnden istenecek ve ıaruıu e- bura. 

- Azizim, yanılıyorsunuz, dedi, hırs1z- dllerek keyfiyet tashih edllm.lş olacaktır. Yeni Oda meclisi, yarından itibaren fillea. 

lık benim dükkanda deıN. kom~u dük- Nevyork Borsasrndo.ki panik vazifesine başlaım.ş bulunacaktır. 
kanda oldu, ded;. Borsamıza tesir etmedi Ticaret ve Zahire Borsasında 

Ben sözleri işitir i~itmez, herife ne ka- . _ 
d küf ~· · tasav. . . 1 Evvelkl gün Nevyork borsasında bir panik Dun Trakya ve Anadoludan ıı vagon 
ar rett gımı - \ur edcmezsınız .. I olmuş, b'r çok eshamın flatları birdenbire buğday gelm~ttr. Buğday plyasrun gevşet ve 

Onu .~apsettıreceg nıı, hakkında gaze:em· ı müdhiş derecede düşmüştür. Böyle olması _ l fştlhasızdır. 6,50 kuruş olan buğdaylar dlin 
de sutunlar dolu.;u yazııar yazacngımı, n:ı rağmen, evvelki gün ve dun, dolarda dü - 6 kuruş 15 paraya. 6,25 kuruş olan buğday -
bu işe fevkalade eheınmıyet vereceğuni, şukluk olmamıştır. Dün, Loudra boı·sasın - 1r.r da 6 kuruş 5 paraya düşmüştilr. Dfuı. bllf 
onu mahkemelerde süründüreccğimı, za-ı d:ı bir sterim knrşılıiı 4,9978 olarak açılan day piyasasında • - 5 para kadar düşükllit: 
rar ve ziyan istiyeceğmu söyledim. dolar 4,9980 olarak kapanmıştır ki, farlt sayı- gorülmüştur. 

labilecek bir düşüklük değildir. Frank darı- - ·-·----- ----·----Öyle ya!. Haksız mıydım?. Ne diye be- atını muhafaza etmiştir. 
ni oynatmıs, önceden bunu söylememış· Nevyork borsasındaki paniğin borsamız-
ti... da hlç bir tesiri olmıı.mıştır. H ti\, İstanbul 

Güzel Sanatlar diploma imtihanı bitti 

Etrafıma dehşet saçarak oradan çıktım borsa~ında değil, Londra borsasında bile te
ve hakikaten hırsızht1ın vukua geldiği 1 slri gorfılmemiştır. 
k d -kı.:. · d" A . ll . Dün İstanbul borsasında 18,55 lirada açı-

Onu daha fazla korkutmuş olmak için: omşu u '"'na gır :m. ynı sua erı 0 • lan Turk borcu tahvilleri 18,35 lirada kapan-
- Aileniz namuslu mudur? diye sor- 1 na da sordum .. altıncı kuvvetin bir mü- mıştır. Hükümetln Türk borcu tahTlllerlni 

Güzel San'atlar Akademisi resim kıs
mı diploma imtihanı neticelenmiş, ta -
lebelerden Saime, Mahmud Duyar, E -

lif Naci, Muhtar, Mustafa, Şükrü, Cum 
huriyet ressarru Ercümend imtihanı .ka 

dum. 1 messili sıfatile 1mu da adamakıllı kor- ycnl tahvillerle tebdil edeceği haberi gerek 
• • • • v kuttum. borsada. gerek piyasada Çl)k lyl tesirler yap-

Aılesınıft daıma namuslu oldugunu ye- ı mıştır. Türk borcu tahvillerlle beraber, şlr _ 
minle temin etrn<:'ğe koyuldu.. YARINKİ NÜSHAMIZDA: ketıere ııld hlsae senedleri de birer mikdar 

Bu sefer işi cepheden koymağa karar Bati 1 u;ssi yüksehniştır. 

verdim: Yazan: D. Koztolonrjt Yeni Odameclisi azaları seçildiler 
- Hiç sabıkamz va!" m:? dedim. ıs· ta b ı Ti·"'- t Od M ,. ... A d-
iki eım. ı· havava kaldırdı·. Nakleden· ibrahim Hoııi n u ........ e ası ec ........ zası un 

J öğleden evvel seçllmişt.lr. Tuccarın intlhab et 
- Asla, dedı. tiği 40 ve İktısad VekAletinlıı tayin et.tftl 20 

- Ellerinizi niçin yıkamıyorsunuz? de-
dim. 

- Vaktim yok, dedi. 
- Dişlerinizi temizliyor musunuz?. 

Bir kısım komisyoncular 
cezalandırılecak 

kişl-Oen mfirekkeb müntehlbl sanllerden 11 
tııne.~i A vrupada oldu klan için seçime l§tl -
rak edememişler, dl~er 49 müntehibi sanl 
dün saat 11 de Ticaret Oda.smda toplanarak 

. .. . \" . .-,; 

zanmışlar ve diploma alınağa istihkak 

kesbetmişlerdir. Bu genç ~amlara 
inkılap dersleri imtihanını da verdik-
ten sonra diplomalan verilecek.tir. Me
zunlardan Mahmud Duyar da Darpha
nede çalışan san'atkarlardandır. 

Bedava Alm•nca dersleri 

Şehremlnl Halkerlnden: 1/1/1938 den iti
baren evimizde parasız almanca derileri ve
rllecelctlr. Arzu edenlerin her gün H den iti
baren ev kD.tiblltlne müracaUan. 

- Evet temizliyorum. 

İstanbul gümrükleri Başmüdürlü -
ğünce bir müddet evvel yapılan teftiş
lerde, bazı komisyoncu·arm usule uy -

. . , .. 
- Sigara kullanır mısınız? 
- Hayır, kullanmam. 
Bir dakika kadar sustum. Sonra, gözle

rinin içine bakarak çok manalı bir şe
kilde: 

- Şimdi siz bana şu hırsızlık vak'as1-
nın nasıl cereyan ettiğini anlatınız, de
dim. Herhangi bir k!mseden şübheniz 
var mı?. Herhangi bir !z veya emare bu
labildiniz mı? Hırsızlığın kaç sularında 
olduğunu tahmin ediyorsunuz?. Dükka
nınız sigortalı mıdır?. Bu hırsızlığı bız
zat siz kendiniz yapmıi olmıyasınız?. 

gun olmıyarak defter tuttukları, bazı -
}arının da hiç defteri olmadığı görül • 

müştü. Bu komisyoncular hakkında 
gümrük idaresinin başladığı tahkikat 

henüz devam etmektedir. Tahkikatın 
yakında bitirileceği ve usulsüz defter 
tuttuklan tahakkuk edenlerin cezalan
dırılmaya başlanacağı anlaşılmaktadır. 

Bu şekilde usulsuz hareket eden ko
misyoncular hakkındaki cezai müeyyi
deler, muvakkat veya müebbed olarak 

'd" 1 komisyonculuk etmekten men ır. 

Baş, diş, nszle, grip, romatizma ve bütün ağrılarrnızı derhal 
keser. icabında günde uç kaşe ahnabilir. 

~ • • " .. • , .... ~- ' I ' ~ • 

· l" ve dfo:ünme kudre derdig-i paradan ona bahsetmedim. Mü-cTrabzondakı ış· ler senelerdenberi rudukca serın ıyor ., -
det edivordu İlk diremin bana yapılan sadakadan ve bu tasfıye olup bitmiştir. Orada şimdi ih- tim yavaş yavaş av J • 

'dd ı ı· d ki ektubu yırtmadıgı- sadakayı reddettig-imden haberi olmı-t;yar Sabiha halamızla onun oturduğu hı et e e ım e m -
evden başka hır bağlantımız kalmamış· ma memnun oldum. yacak. 
tır Bu ev ancak Sabiha halamızın vefa- İçimdeki isyan ve iğrenme o kadar * 
tın.dan sonra satılabilecek ve bizden kuvvetli idi ki bulunduğum vaziyetin Hayatımda iki değişiklik birden ol-

Bir Genç Kızın Romanı 
başka mirascısı olmadığı cihetle parası acılığına bile gülcbiliyordum artık... du: 

Muazzez Tahsin Berkand aramızda taksim edilecektir. Bayağı adam .. . Demek beni görmek 1 - İlk defa olarak küçük bir evde 
cAmcamın kızına karşı bugüne kadar ğısında ayni el, sıyah mürekkeble is • cMüdire hanıma, senin~ meşgul ol- bile istemiyor ha! Bense onun ~ında oturuyorum. 

gös ~ mış o duğunuz aliıka ve sevgiyi mini ya~tı. makla devam etmesini rica için yazdım. bir aile ocağı bulacağum tahayyul et- 2 - Bir flörtüm var. 
bund n onra da kendisinden esirge - Hiç şahsiyetı olmıyan ve belkı de bir Maamafıh artık kendini idare edebile- miştim. Ne kadar saf bir kız olduğumu Hem benim yorgunluğumu, hem de 
meme ızi rica ıle hürmetlerimi tak • katibe yazdırılmış olan bu yazıyı ku - cek yaşa geldiğin için onun yardımına şimdi anlıyorum. müdiremin romatizmasını tedavi için 
dim ederım efendim.> laklarun uğuldayarak okumağa başla- ihtiyacın olmadan da hayatını kazana· Ondan nefret ediyorum. Bundan (daha ziyade onun romatizmasını) Çeş-
Makınede yazı mış olan bu mektu - dım. bilirsin. Bir iş bulacağın güne kadar böyle onun ismini bile duymak istemi- meye geldik. Bir haftadanberi bir kur-

bun a ağısındakı Fuad imzasına uzun c Selma, masraflarını karşılamak için sana ban- yorum. bağa gibi sudan çıkmıyorum. Kabil ol-
uzun da arak bir şey söyliyemedim. c Mektubunu aldım. Hayata atılma - ka \ asıtasile yiız lira yolluyorum. Bu Gerilen asabım normal halini alınca sa gecelerimi bile dPnizde geçireceğim. 

- Mektubunu okumaz mısın k1Zun? dan evvel benimle g~X:Uşmek_ ist~i.ğ~i paranın eline vnrdığını bana birdırmek- yerimden kalktım, sükıinetle yatakha- Hava da öyle sıcak ki... 
Bırdenbire hayatta büsbütün yalnız yazıyorsu.n, bu şımd.ılık kabıl degıldır le ihmal göstermezsin sanır~. _Hayat~- neye çıktım. On dakika sonra sevgili ve Dört odalı bir evin yarısını kiraladık. 

o k an u and 1:1' hislerimi ve • bu yavrum. işi~ -~enı ~kar.adan ayrıl· na na~ıl bir ceı eyan verec:egını ve bır müşfı.k ağabeyime yazdığım cevab ha- (Kiraladık diyorum, çünkü müdıremin 
m ktubu okuyacagım zaman duyacagım makta_n men~ttıg~ gıbı ~em . de bura- şeye luzumun olup olmadıgını bana ya- zırlarunış, zarfa k'>nmuştu. bütün ısrarlarına rağmen «Kuş Cıvıltı· 

\'e be kı de öz yaşlarunı müdı- ya çagırmak unkanını goremıyorum. zaı san sana elimden gelen yardımı yap- s· d ..l-1-- degı··ı şefkat ve sev- ları» ndan kazandıgrm paranın bir mik-
. · t ı ki . - . c ız en sau.ı:l.MI 

o ermek en utandım. c Bugune kadar benım tesır ve e • maktan çe nm1yecegım. · · temiştim Paranızı aldıg-un gibi der- darını bankadan çekerek masrafa ben k rşı· ·· . . . gı ıs . 
mektubumu k~nlerım~en uza ta 7e ı ıgın_ ıçın s~- cGözlerıni öpenm kızım.> hal posta ile namınıza iade edeceğim. de ıştirak. ettim). Evin öteki yansında 

okuy )- ım müdire hamın. nın ne t~pte, ne a~lak ve secı~ed~. ~ır Bundan sonra benim için siz yoksunuz, İstanbullu bir aile oturuyor. 
k dın duy~larımı anlarruş e· kız oldugunu bılmıyorum. Hatta yuzun Mektubu bitirince bir saniye nefes- siz de amcanızuı bir kw olduğunu u- İlk geldğimiz gün ev sahibi bizi bir-

bile hayalim<Mın silinm"ştir. Bu sebeb- siz kaldım. Boğulacağım sanıyordum. ulunuz!• birimize tanıttı: 
ten sana şunu veya bunu yap diyemi - Bir şey düşünecek, bir şey görecek hal- n * _ Mühendis Mecdi beyin haremi Ze-

rk d lanmla her zaman yeceğim. Esasen lise mezunu bir hanı- de değildim. Vücudüm öfke ile titriyor, .. . . 
1 

.. 
1 

eli k"ye hanım .. kızı Meliha hanım.. oğlu 
0 u umu hta sıraya kendimi at. mm yapacağı işler de muayyen gibidir. şakaklarım zonk1uyordu. Başımı tahta Mudıreme ilk defa Y~ ~ soy e .r:1-· Nevzad bey ... 
t ı~ \akıt ba ım dönüyordu· fakat bü- İımiTde, müdire haru.nım tavsıye~ile, sıranın arkasındaki ağaca dayıyarak Fuad b7y.den .~:1enki1:1ek uO u oh~addgotls- - İzm r kız r ('Si müdıresi Neyire 

' - 1 . . kapadım ve bana çok uzun tcrrnemı ıstedigı va t c nu ı e e R . d h 
tun demi toplıyarak elimdeki zarfı ya bir bankada veya bir şirkette bir goz erıı:ıı .. .. kaldım a·· 

1 
rttım fakat size ne yazdığını söyle· hanım .. Selma eş1 anım. 

a-ır a ·ır yırttım. Bu da makine ile ya- daktiloluk bulur ve alac ~ın a !ıkla gelen hır muddet oylece · oz e- yı • 
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milyarlar etrafındaki gizli harb 

• 

Bi'zansın Defineleri 
Etraftaki bütün tehlikelere rağmen biz Magda ile Çamlıcanın en tenha günlerinden 

biri olan p'lzartesi gecesi Serasker Rıza Paşanın köşkü bahçesinde toprağı 
kazmağa kat'i surette karar verdik. Bütün ümidlerimiz işte bu bahçede toplanıyordu 

Fakat, o zaman divanı hümayun 
tercümanı olan Kalimak.i, böyle pa -
aaport sahibi olanlardan Ananyadis 
adındaki bir Rumu himaye ederek 
gfıya bir tarihçi gibi · tanıttırmış ve 
bir emri ali ısdar ettirerek Babıali yolile 
mahzeni evrakta araştırmalar yapmasına 
müsaade almış ve işte o zaman bu k:itab 
Anonyadisin eline geçmiş, birçok ellerde 
dolaştıktan sonra Derbend seraskeri iken 
vefat eden Kel Ahmed Paşazade Ali Pa
ıanuı kitabcılık hizmetinde bulunan Va
sıf Efendiye intikal etmiş ve oradan pat
rikhanenin kütübhanesine verilmiş. An
cak Vasıf Efendiden patrikhaneye inti .. 
kal hakkında bir malfunata desteres olu
namamıştır. 

Kitab latince idi. Üç beş kelimeden 
başka latince bilmiyordum. Yalnız yırtıl
ıruş, silinmiş, yıpranmış yapraklarır. ba
zılarında bir takım şekmer ve onların 

yanlarında da gayet çirkin bir yazı ile Magda. ile heyecan itınde Ç•mlıcaya §idi p inctden inceye tedkikat yaptık 
yunanca kelimeler vardı. Bunları aynen 
kopya ettik. Bana Magda da yardım etti. 
Numarasız sayfalarının bidnde, ihtıyarın 
iddiasına göre, kendisindeki asanın elle 
çizilmiş şeklini gördük. 

" Son Posta " nın 
sergüzeşt rcmanı 

-47-

O zaman yalnız Harbi.ye nezareti mu

amelatı zatiye müdüni miralay Behiç be-

yin bilhassa Fatih semtlerinde teftişler

de bulunduğu, fakat, Ka:-şıyakanın gerek 

inzibat ve gerekse polis işlerinde ihmaleBu bir asa ol.maktan ziyace üç dişli biı 
anahtar şeklinde idi ve hakikaten kabza
sı üzerinde (X III) işareti mahkuktü. 

duğumuzu söylemeğe hacet yoktur, zan- dildiği malfunumuzdu. 
nederim. Binaenaleyh bir müddet tered
dütten sonra fevkalade mahirane hafı.. Yalnız asanın dib tarafında bir çifte 

kartal vardı. Çok silinmiş olduğu için an- riyat yapmağa kara·: verdik. 
cak pertavsızla teşhis edebildim ve ona 
bakarak şeklini kopya ettim. 

Bu işaretlerin ne büyük hakikatlE>r 
sakladığını o sırada tahmin edememış · 
tim. Fakat, eseri almak imkansızdL Hat
ta bu kadarcık görebilmemız de ihtıyar 

bekçiyi ekmeğinden edebilirdi. İşte Fe
ner patrikhanesindeki araştırmalarımız

dan ancak elimde bu üç beş sayfalık kop
ya edilmiş latince ile birkaç şekil bulu
nuyordu. 

Zaruri olarak gızli ve tek başımıza ça
lışacaktık. 

Harbi umumi senelerinde İstanbulda 
asayiş ve emniyet pek perişan bir halde 
idi. Bilhassa Karacaahmed civarı ile 

Zeyrek, Fatih v~ Şehzadebaıı arkası, 
Bozdağan kemeri tarafları çok tehlıkeli 
idi .. Altmış paraya adam kesildiği bu de
virde Çamlıca tepes!nde geceleyin yalnız 
Magda ile orayı bu!"ayı kazarak ç:ılışma
ğa kalkışımız, pek akıl k5rı sayılamazdı. 

Bu itibarla bu gece mesaisinde polis 
ve bekciden korkmuyor idiysek de, mem-

leketin muhtelif yer}erind~ bir takım as
ker kaçaklarının şekavet, hırsızlık, kar

manyolacı hk yaptıkları bilindiği halde 
önüne geçilemiyordu. 

Bu kaçakların rezalet ve cinayetleri, 
bütün İstanbul halkını yıldırmıştı. 

Buna rağmen bız Magda ile Çamlıca -
nın en tenha güalerinderı biri olan pa -

zartesi gecesi iş başına geçme-ğe kat'i sıı-

rette karar verdik. 
(Arkası var) 

Bu latiııcelerden hiçbir mana çıkara
madık, fakat şeklin üzerinde son derece r 
uğraştım. Elle yapılmış bir minyatür ve 
harita arası olan bu şekillerin İstanbulda 1 
bazı araziyi tesbit etmekte olduğunu mey-ı 
dana çıkarabildim. Esasen o sırada Bey
oğlundaki kütübhane Viyanalı doktor 1 

Emil Gize'nin bizde (X I) haritasının bu- 1 

lunduğundan bahsettiği ingilızce (the 
1 

Byzantin galery) isimli bir kitab mevcud 
olmadığını bildirmişti. Binaenaleyh eli
mizde istifade olunabi1ecek yegane iz o
larak bu şekiller bulunuyordu. Ben bil
hassa asa resminin üzerinP. konulmuş o
lan arazi resmini çok şayanı dikkat bu
luyordum. Haklı da çıktım. Zira İstan
bulun ele geçirebildiğim csk: harita] ari · 

Grip, 
Nevralji, 

Baş ve Diş 

P_rtritizm, 
Ağrıları, 
Romat.zma 

le bu şekilleri inceden inceyı? karşılaştır
dıktan sonra bu asalı şeklin haritada 
Çamlıcanın tam tepesine yakın bir yerine 
tevafuk ettiğini meydana çıkardım. O 
vakit hissettiğim sevinç son derecede idi. 

Acaba Kariyedeki evin mahzeninde 
bulduğumuz kitabede bahsedilen mu -
kaddes yol bu muydu? Bana en ziyade 
heyecan veren bu ihtimal olmuştu. Zira 
(Mukaddes yol)u bulduktan sonra defi
nelerin yolu yarıdan yarıyl aydınlanmış 
olacak, belki de tamamile esrannı mey • 
dana çıkarmış bulunacaktı. 

Haritanın şarki ~ımalisinc tesadüf eden 
ve Çamlıcanın tam tep~sine yakın olan 
bu yeri keşf için Magd1 ile heyecan için
de Çamlıcaya gidib inceden inceye tedk!
b.t yaptık. Büyük bir aksilik karşımıza 
çıkmıştı. Zira tam bu yerde serasker Rı
.za paşanın etrafı duvarh çevrili köıikÜ 
vardı. 

Şekli görünen kısım ise tam bu köskün 
bahçe duvarının dışına tevafuk et~ekte 
idi. 

Serasker Rıza paşa Süreyya p~şanın 
babalarıdır. Süreyya paşa ailesile hıç bfr 
münasebetimiz olamadığı gibi köşkleri 
bahçeleri dibinde herhangi bir taharriya
ta girişmek de tehllkeden hali değildi 
Fakat burada ne pahasına olursa olsun 
hafriyat yapmak IAzım geliyordu. 

Eğer herhangi bir işaret veya yol var
la bunu ancak orasını kazarak elde ede
bilirdik. 

Kitabelerin tesbit ettiği (Mukaddes 
yol)u meydana ç1karmak heyecanile bü

Akay [şletmesl Müdt r .. ü~ünden: 
Yılbaşı Ge esi 31 - Birincikan:m • 937 
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NEVROZiN 
Baş, diş, nez[e, grip, romat:zml va 

keser. le al ı :l~a tünde Cç 
büt:ın ağrı:aruızı dErhal 
kaşa almaajlir. 

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

SAÇ BAKIMI 
Güzelliğin en birlncl tartıdır. 

Kepekleri ve saç dök.iilmealnl tedavi e -
den tesiri mücerreb blr 11Açdır. 

l &kişehir Asliye Hukuk 
ğinden: 

Hakimli • 

Çifteler nahiyesi Belpınar K. den Ebu
bekir kızı ve Cemal kansı Fatm:ı tarafın
dan aleyhinize ikame olunan ihtar da -
vası üzerine daveti kanuniyeye icabet 
etmediğinden hakkınızda gıyap kararı 

verilmiş ve iki tarafın medeni halleri 
gösterilmek suretile aid olduğu nüfus 

dairelerine tezkere yazılmasına ve usulü 
dairesinde verilecek Jistroeki ş~hidlerin 

dinlenmesine ve muhakemenin 25/2/938 

Cuma, saat ona bıraktlmasına mahkeme
ce karar verilmiş olduğundan müddeia _ 
leyh İnegöl Mezid deresinin Kanhkonak 
köyünden Keselan oğullarından Koç Ce-

tün tehlikeleri göze alacak halde bulun-••••••••••••••-

malin yevmü mezkılrda Eskişehir asliye 
hukuk mahkemesinde ha1.ır bulwıması 
veya bir vekil göndermes~, aksi takdirde 
muhakemenin gıyabında yapı~acağı ma
lumu olmak üzere ilanı ke.rli.Yct olunur. 

Sayfa 9 

Romanyada yeni rejim 
------------------

(Ba§tarafı 1 inci sayfada) 
Bedin - Roma mihverini sevindirmiş, 

Faris - Londra grupunu sılcımş görünii -
yor. 

Romanyada vukubulan kabine değlşitıı-ıı 

ğl Çek noktai nazarından hususi bir ehem • 
ın1yeti haizdir. Vakıa Goga, Fransız ~ 

cephesinin büyük blr dostu değildir. F~ 
bundan Romanyanın Fransa ittifakı siyue.. 

Yeni hükumetin prgramı tinden uzaklaşacağı neticeslnl çıkarm.amaıt 
lazımdır. Goga, hükümetlnln idaresi alt~ 

Bükreş 31 (Hususi) - Başvekil kabi - Romanya siyaseti mecrasını büsbütün de • 
nenin ikinci toplantısında yeni hükU.ınetin ğtştfremez. Bununla beraber yeni bazı tabi • 
programını hazırlamıştır. Bu gece rad : ye hareketleri beklenebilir. 
yoda okuyacaktır. Muhteviyatı hakkında Diğer Çek gazeteleri de aşağı yukarı ayni 
· dilik ı ~ t kt I4'akat umumt yolda mütaleada bulunuyorlar. 
şun ma uma yo ur. Röyter muhabirinin tefslrlcrl 
tahminlere göre: Londra 30 (A.A) - Röyter ajansının sJ .. 

1 - Meclis feshedilecek, sükunun yer- f yasi muhabiri, Romanya vaziyeti Londra mil 
leşmesini müteak.ib yeni seçlm yapılacak- 1 şahedelerine göre henüz sarih olmamakla bll 
tır raber kralın memleketin menfaati yolunda 

2
. M tb t d 1 tl t' .. y u ihtiyatıa hareket ettiği kanaatlnln mevcud 

- a ua ın eve eş ıruecegı, um - olduğunu bildiriyor. 
mi işlerde yahudi sermayesinin kullanıl- Burada tahmin edildiğine göre, Demir ıı.a 
masına nihayet verileceği, yahudi me - hafız partisinin iktidar mevkllne çıkması da• 
murların hükumet dairelerinden çıkarı- ha tehlikeli olncaktı. Kralın mümkün bbı 
ı " kl" d hükıimete atfedilen bazı Rus istilası tehlikesinden dolayı komünizm 
acagı şe ın e .. .. . . ... . . aleyhtarı siyasete temayül edebileceği naza.., 

tasavvurlara ve butun valılerın degıştı - rı itibare alınmak icab etmekle beraber, ıJun-. 
rilmesi şeklinde tecelli edilen bazı ipti- ı dan Romanyanın diğer küçük antant dev .. 
dai tedbirlere bakılacak olursa otoriter 

1 

Jetıerfle teş:iki ~~saidcn vazgeçmesi veyn .. 
kuvvetli bir hükumet tesis ediiecektir. hud şlmdikı harıcı politikada derin değişik .. 

Anı 1 ki d 1 t" d h"J4 · ·ase likler yapması icab edeceği manası çıkanla.. 
aşı ıyor ev e ın ıı ı ı Si) - maz. 

tinde tam bir istikamet değişmesı mev - Romen Harkiye Nazırtnın Tevfik Rüşdü 
zuubahstır. Ara.cı'a telgrafı 

Harici siyasetin ana hatları Ankara 30 (A.A> - B. Mlcesko, Romanya 
hariciye bakanlığına füyini münasebctile, 

Bükreş 31 (Hususi) - Romanyanın Doktor Tevfik Rüşdü Arasa aşağıdaki tel • 
harici siyasette ittifaklarına ve dostluk - grafı çekmiştir: 
lanna sadık kalmakla beraber Berlin - Ekselans B. Tevfik Rüştü Aras 
Roma mihverine büyük ehemmiyet ve - - Hariciye Vekili -

Ankara 
receği anlaşılmaktadır. Hariciye Bakanlığına tayinim müna.sebe .. 

Hariciye nazırı şunu söylemiştir: tile, Ekselanslarına, samimi b!.r dostluk ba~ 
c- Mazinin bize temin P.ttiği bütün it- 1 ıarlle merbut olan iki memleketin müştere• 

tifakları ve dostlukları itina ile muhafa- menfaatleri için en iyi bir surette kendllerl • 
za edeceğim ve bütün memleketlerle ıı; teşriki mesai ed~bllınekten mütevellid de-

.. . . . . . . rın memnuniyetim1 arzederlm. Yeni vazife • 
dostane munasebetlen ınkışaf ettırmıye mı nizam ve barışın menfaatine olarak gö • 
çalışacağım.> rrbilmek için Ekseianslarınızın kıymetli mu • 
Başvekil İtalyan milletin(! hitaben şu avenetinlze gi.ivenebilmek:le bahtiyarım. 

messagi yollamıştır: Istrate Micesko 
c- ötedenb · İtal a _ Romanya dost- Bu telgrafa, Doktor Tevfik_ Rüşdü Aras aııe 
... . e~ı ~ .. !}:ığıdaki telgrafla cevab vermıştlr: 

lugu lehındeydım. İktıdar mevkime ge - Ekselans B. İstrate Micesko -Hariciye VekiU.. 
çince bu dostluğu tesis etmek projesini !Jükre.~ 
tahakkuk ettireceğim.> Nazik: telgraflanndan dolayı Ekselansla • 

R · ti rına hararetle teşekkür ederken, der'uhte et-
usyanın vazıye tiğ! yüksek vazifeden dolayı en hararetli ~ 

Roma 30 (Hususi) - Sovyetler Birliği rikleriml arzlle bahtiyar bulunuyorum. 
Romanyanın siyasi ittifakları sistemin - Bu münasebetle, çok sağlam dostluk balıe 
den dışarı bırakılacağı gibi bundan son- lartle birleşmiş olan memleketlerimiz men • 

. '. . . . faatlerlnin en büyük nef'l için kendllerıı. 
ra (Parıs) ve (Cenevre) sıstemmın hıç teşriki mesai etmekle en derin zevki duya.ca-
olmazsa dahili siyasetten çıkarılması da ğımı Ekselanslanna beyan ve kendilerine beJ' 
pek ziyade muhtemeldir. Rom:ınya daha ııelmllel nizam ve barış lçln olan gayretleri
kuvvetli, daha emin ve b;Thassa daha az nin ifasında tekmil müzaheretlm muhalctaJı 
hodbin bir dostluklar sistemi vücude ge- olduğunu temin ederim. 

. Doktor T. R. Aras 
tirmiye teşebbüs edecektır. Romen hariciye nazırı tarafından aJDI 
Bükreş 30 (A.A.) - Diplomatik mah - mealde bir telgraf da Çekoslovak hariciye D9 

J 

fellere göre, Sovyetler Birliği orta elçisi 1 zırına gönd~ş-ti_r. ______ _ 
Goga hükumetine Sovyetler Birliğinin 

1 Romanya ile olan ademi tecavüz paktını Bir genç babasının 
feshetmek tasavvurunda bulunduğunu Dük.hanını 
bildirmiştir. Soyarken ele geçti 

Ayni mahfellere göre, Romanya (B ta f 1 · · f da) 
Ç k 

. 
1 

. ·p.t... aş ra ı ıncı say a 
Fransa ve e oslovakya ıle o an sı d.11 mı· t' A k h tli d g~ •un .. • . .., . . ş ır. nca mer ame pe er o • ....... 
ımaJatı hakkındaki mukavelelerı de mu- b d aff t · t' u suçunu a e rruş ır. 
vakkaten iptal edecektir. N'h t d.. k ·· t•· v ·ı 

M • ı aye un a şamus u ası , garson-
Bukref ne dıyor ? ların dalgınlığından istifade ederek, t~ 

Londra 30 (Hususi) - Bükreşten alı. rar dükkana girmiş ve bir kenara sak .. 
nan en son haberlere göre, Sovyet - Ro- lanmıştır. Az sonra garsonlar dükkanı 
men ademi tecavüz paktının ve Çekos - kapatarak çıkmışlar, Vasıl de içeride kaı. 
lovakya ile Romanya arasında aktedilmiş ınıştır. Geç vakit babası Yorgi, bir işi ~ 
olan silah imalatı hakkındaki mukavele- şerek, dükkana geldığinde içeride ışıli 
lerin feshedileceğine daır bazı mehafil- yandığını görerek, derhal bekçilere ha • 
de çıkan şayiaların aslı yoktur. her vermiştir. 

"Romanya, Romanyahlanndır ,, İçeri girdikleri zaman Vasili, babasınllll 
Bükreş 30 (Hususi) - Yeni hükume - çekmecede bıraktığı içinde 45 lira bulu .. 

tin umumi siyasetini izah eden başvekil nan cüzdanı elinde olduğu halde, yaka • 
Gaga: lamışlardır. 

c- Romanya Romanyaltlarındır ve Suçlu, hakkında zabıt tutularak derhal 
kral, milli hayatın temel taşıdır.-, müddeiumumiliğe sevkedilmiştir. 

Vecizelerile çalışacağını söylemiştir. Ancak, kanunun 52! üncü maddesine 
200 bin kişilik bir faşist teşkilab göre, çok yakın akrabalar arasında cere

Yeni vali ve belediye reisleri tayin e
den başvekil, 200 bin kişilik bir faşist 
muhafız teşkilatının kurulmasını da tas
vib etmiştir. 

Bundan başka bir propaganda nezare -
tinin kurulması da muhtemeldfr. 

Demokr&tların kap&tılan pzeteleri 
Bükreş 30 <A.A) - Demokratların Dimi -

neatza, Adverul ve Lupta adındaki gazete -
!eri tatil ed1lm1şt1r. 

Bu gazeteler, halihazırda iktidar mevki -
inde bulunan sat cenah müntehası fırkala
nna karşı daima hasmane neşriyatta bu -
lunmuşlardır. 

Ba'fU ajıuwna ıöre 
Bükreş 30 (A.A) - Bava.s ajan.aı muha -

birinden: 
Mutedillerin, siyası mehaf111, yeni kabine

de general Jean Antoneaconun, B. Raidu İzi
mesco ve general Paul Toedereseo'nun ve ke
za milli çiftçi fırkasının eski lzasından dört 
kl.şinin bulunmasından dolayı memnuniyet 
beyan etmektedir. Bu mehafil, bu zevatın ve 
bilhassa Fransız muhibbi olmakla maruf o
lan ilk üçünün hükiimete lşt1raklerin1n Ro -
manya harici siyasetinin an'anevt hattının 
muhafaza edilmesine medar olacağı mütale
asındadırlar. 

Romanya ve Küçük Antant 
Prag 30 (A.A) - Hükfunet gazetesi olan 

cIJdove Novıny. yen1 Romen kabinesinden 
hsederek diyor ki: 

yan eden bu gibi hadiselerde takibat ya-
pılamıyacağından suçlu serbest bırakıl. 

mıştır. 

Resimli fıkra 
Müsabakamız 
2 birinciteşrinde başlayıp 10 ikincite,

rinde biten resimli fıkra müsabakaınıza 
gelen cevablar 18 birincikanunda biz • 
zat İstanbul 6 ncı noterinin huzuıunda 
tasnif edilmiş ve gene noter tarafından 
seçilen talihliler ertesi gün gazetemiz sa. 
tunlarında ilan edilmişti. 

Müsabakamızda ~azananlara peyder
pey hediyeleri verilmekte veya gönde • 
rilmektedir. Şimdiye kadar hediyelerini 
alan talihli okuyucularımızdan bir kısmı
nın resimlerini bugün neşrediyoruz. Re • 
simde aşağıda görükn zat 100 lira kaza
nan Kartal eczanesi sahibi Bay .Mehmed 
Meraldir. Yukarıda sold3 50 lira kazanan 
Kastamonuda yüzbaşı Şevket oğlu Bay 
İhsan Barlasi, sağda da 10 lira kazanan 
Şehremininde Odaşı İbrahimçavuş ma -
hallesinde Kaşıkçı mektebi 25 No. da Bay 
İsmail Koçkapanı görüyorsunuz. 
Diğer talihli okuyuculann resin1lerinl 

nesre devam edece~iz. 
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. Haremağasının Hatıralar• 

SPOR 
Spor işleri için yeni 

mühim kararlar 
ve 

Yaza:ı: Ziya Şakir 

lmanya imparatoriçesi Sarayın genç kızlardan mürekkeb orkestrannı dinledikten 
sonra AbdüL amide: '' ~evketmeab! Genç kızlardan mürekkeb 

(Baştarafı 1 inci sayfada) derd haline giren hakem 1şln1 katı surette 
Kayak sporları federasyonu, bu sporun halletmete karar vermiştir. Beş hakem bu -

o mıntakada rn.yıkile inkişafı içln geni~ bir lunan mıntakalarda bir hakem hey'etl t.et -
program hazırlamıştır. Federasyon on bin ıı- kil edilecektir. Her sahada yapılan maçlar -
ra sariile Erzurumun en elverişli tepelerin - da bu hey'etten bir kişi bulunacak, ~ 
den blrlnde büyuk bir dat evi yaptırmııRa müteaklb toplanacak olan bu hey'et bak.em 

şahane orkestranız en in olunuz ki Berlinde dahi konserler ve.ebilir! , demişti karar vermiştir. raporlarını tedkik etmek suretlle her ftl!lle--
Eskrim Federasyonu Reisliği dl" bir takım kilü kali muclb olan hidbelerl 

Kız~ar ~u oyu~a~, sultan.~arı~ kadı.n-11 mükemmelen becermiş1er. Efendilik • ram edilirdi. Ve ziyafet masasının üs- Türk Spor Kurumu umum1 kitlbl Niza - ~!~t:.e~e~i t::!~~:se~~~~~üm~~r~=~ 
endilerı, hat.ta bızzat hunkan bıle 1 zamanımda, Ramazanı ıc:eniflerde bir- tü de, alafrangadan ziyade alaturka meddin Kırşan, Fuad Balkan'dan inhlliil e -t d 1 d S l 1 b t l b k k " den eskrim federasyonu relslliine seçllmlş _ yük bir derdi önliyebUecek en ltlnmla blı 
~e e er .er 1• • ara!. ı ~rın .. u a e - , ~~ ere gezdiğim Beyazıd camii ser- tarzda süslenirdi. tir. isveçde beden terbiyesi tahslllnde bu - hareket olacaktır. 

reddedılmezdı. Hunkar, ışı olmadı- 1 gısınden hiç farklı değil. Hatta, daha Yemek esnasında en seçme en piş- ıunduğu zaman bu sporla bllflll uğraşmış o- Milli küme fiksfüril hazırlalll)'or 
zaman memnuniyetle bu oyunlara 

1 

zengin ... diye; bir de takdir savurduk- k. . 1. ' 11 ~ lan Nizameddln Kırşanın bu sahada biiyük Şubatta başlıyacak olan milli tüme ID&9' 
. k d h ttA b bo k d" t ın, en becerık ı saray ı ar hızmet e-1 bir ff ki t - te k til b !arının ikln ısı 1 i i b d b-tün .._ __ _ ra e er.. a a azan, -o zu u- an sonra, çıkıp gitmişti. muva a ye gos rme sure e u spo- c ç n ca e en u ...-. • 
- oyun bi~inceye kadar, oturup so-J İs tan bulu ziyarete gelen hükümdar- derlerdi. Ziyafetin devam ettiği müd-1 ru lAylk olduğu mertebeye yükselteceği şüp- ~ı:;;~n~k~:çl e~d~;::~ı üz:ercer~~~s~:bol~:O 

unu beklerdı. ların yanında zevceleri de bulunursa det zarfında, saraylılardan mürekkeb heslzdlr. 5vav 

H d 
· · d h 'd k 

1 
1 a1afranga saz takımı en güzel hava1a 

1 
Su Sporlan Federasyonu Reisliği maçların daha muntazam bir şeklide c:ere • 

arem an-esın e, en oşa gı ece on arı harem dairesine davet etmek· · ı yanı i"ln oyunlara aid bütün teferriatı 1k -' 1 d DenlzcUlk federasyonu reisi Yüzbaşı Ce- " 
y, konserlerdi. Bu konserleri, ekse- yarı alaturka, yan alafranga bir ziya- ça ar ı. . IAlln vazifesi doiayısile ıstıta ettll! malum- mal etm.~ştır. Tanzı~ edilmekte olan ntstür 
ya sultanlar verirlerdi. Çalıştıkları fet vermek adetti. Almanya ımparatorunun ikinci geli- dur. Su sporları federasyonu rel.sllğlne Maraş 1 birkaç gune k~dar alakadar mıntataıara J'Ol· 
zlarda, iyi bir parça çıkardıkları za- Bu hükümdar zevceleri, daima sul- ~inde, imparatoriçeye harem dairesinde 1 ıneb'usu Alaeddln Tirıtoğlu'nun geleceği kuv lanacaktır. T~ırk Spor Kurumu depıuman 

tl k b h k d
. l k h ~ · . ·ı . vetle söylenmektedir maçları için Izmlre ve Ankaraya giden ıa -

n, mu a a unu er ese ın etme tanlar tarafından davet edilir; bazı ka- ususı hır zıyafet verı mışti. Bu ziyafet • : .. kımlara verdiği tahsisattan yüzer Ura ebllt-

oy ece a ış op ıyara en ı erını m efendilerle harem dairesinin belli esnasında, harem orkestrasının çaldığı Ankaradnkl sergi Evind~ büyük bir güreş m1ştir. e b.. 1 lk t 1 k k d.l · · d ı Ankara Sergı Evı gures salonu olacak 

-ksek görmek isterlerdi. Sultanlara, başlı erkanı da bunlara refakat ederdı'. (Tuna Dalgalan) ismindekı' vals çok ı h ı kt d B al d h ı Maınm olduğu üzere klüplere İmdr tçln 
1 

, sa onu azır anma a ır. u s on a ar c- d k .. Ank 1 i klz ....;l .. Ura ftlrll 
iyi musiki bilen kızlar da refakat e-IBu ziyafetlerde, Frenklerin hoşlarına hoşuna gitmişti. den gelecek takımlarla müsabakalar yapa -

0 
uz yuz, ara ç n se ı~ -

erlerdi. Abdülhamid, musikiyi çok gidecek yemekler, turşu1ar tatlılar ik- (Ark ) bilmek maksadlle güzel bir Ring kurulacak - mekteydl. vdiği için bu konserleri ihmal et - ' ası ı•ar tır. Salonun açılış gününde Kastamonu ta - Bu sene mllll küme maçlarının hePld Tat-
kı il k 

61.m stadında oynanacaktır. 

rsa, 
0 

iş bitinceye kadar konserin ~ A D y o ~1~---• .. •••••••••1ııı. dl siklet üzerinden müsabakalar yapılacak - B. İ. T. O. K. lflğvediliyor ezdi. Şayet mabeyn dairesinde işi o- 1 

1 

· m e An ara güreş takımları arasında ye-

--···- st nb l B rs".\sı k tır. İstanbuldan milli kümeye dahil olan dön uz uzcrın e o ey 1 J.~lüb tarafından geçen sene mUU kü.me maç-hiri için haber gönderirdi. l o M apanış B .. . d h k 
Bilhassa (cüllıs) ve (vil8det) donan- E unünkü 1iatları30. 12- 1) ~ l Türk Spor Kurumu Umumi Merkezi An - 'larını idare etmek üzere bir komite aec;llmlt-
alarında, harem dairesinde şenlikler ~ pror r•;n knrada buz üzerinde Hokey oynanacak ge - ı U. Spor teşkilatı için resmi bir mablyett ol -

apılmak adetti. O gecenin şerefine eğ- 31 Birinclkinun 937 Cuma Ç E K LE R niş bir mahal yaptıracaktlr. 1 mıyan bu komite bundan böyle blr faallye& 
celer tertib edilir; tahsil görmüş, t s T A N B v L Haz.ırlanan projeye göre ayni saha beton 

1 

yapamıyacaktır. 
-·:.' !--~-• .. eren kızlar tarafından bilhassa ha- Ötl• neşriyatı: At;t.ı J ha" ll J olarak inşa edileceğinden patenli hokey de Esasen ltlübler arasındaki anlaşmalara da 

12 30 Pllkl T" k tk:l ı Londra 'ı2S. JO L.6 oyn.amak mümkün olacaktır. riayet edilmediği için bu komltentn bllcmetı 
lanmış ovunlar verilirdi. · : a ur mus 5 ' 12·50: Bna- 7 9 Istanbulda bir müddet evvel patenli ho - vncudu kalmamıştır. 

" •. . . · . . . .. A dls. 13.05: Pldkla Türle musfldsl 13 30 . Muh- ~n-Yor11 o. J 6S r,;9~ı Abdulhamıdın (yınnı beşıncı culus) l telif plAk neşriyatı. H .
3
0: Taksİ · t ·d d Part.a 13.5.sı; 23 sı2; l:ey oynamı~a da buz üzerinde holı:e!. ~k de- Romanyalı atletler şehrimize •elecek 

.. ·· · y ld h 1 m s a ın an ıs ~ J2 fa oynanmış olacaktır. Bu sporun buyuk blr • 
u ve gecesı, ı ız sarayının arem naklen BUkreş - İstanbul muhtelit! maçı. ı Mllino ıS.119 ı rağbet görmesi ihtimali pek fazladır. Atletizm Federa.syonu, Romanya Jl'ede -

'resi pek garib bir şekle girmişti. Bu- Alqam neıriyatı: ı BruLMl 4.1.S; 4.7 ,/5 .• rnsyonlle yaptığı bır anlaşmada tt1 memle -
ada, saraylılar tarafından, mükemmel l8.30: Bayan Nine: Çocuklara masal. 19: Atına u . .w 67·3 Antrenor kampı martta açılacak ket arasında milli bir müso.baka terUb et -

umi bir sergi vücuda getirilmişti. Osman Pehlivan Tanbura: Halk p.rkılan. C•nnr9 !,4 .'9) 3, S 4 Türk Spor Kurumu memlekette futbolün mele muvaffak olmuştur. Romıı.nya - Tir -
• 19.30: Ömer Rıza tarafından arabca aöyiev. Botya '4. .S IH7 J gordüğü rağbet dolayıstle bu sporun inkişafı kiye Atletizm maçı 29 Mayı.sda Aukanda ,a-

Daha bır hafta evvel, saraylılar ha- 19.55 : Borsa haberleri. 20: Tayyare piyango- ADuterdam 1.4l7S ı. ı3S için esaslı kararlar vermiştir. pılacaktır. 
su;:l&lunıya başlam~lardı. (Hünkar so- ım keşidest, Asr1 sinemadan naklen. 21 .30 : Prac rı.ıu 21. H 6 Dışarıdan getir1len bir veya iki antrenö- .. . 

) 

ı. d ha - 1 ok Ylyana 4.22.ilt 4 .. !72J rün mtsA!sinin mahdud mıntakalann istifa- Ankarada muhım kır koşUIG 
M htelll lAlc Madr:d J' 76 ı ı 7 .>8J de etmesinden başka bir faydası olmadığı- Atatürk'ün Ankaraya ayak butıtı sin Ja nın iç taraun a, rem aga an r estra. 22.30: Ajans ve son haberler. 22.4.0: 

resine giden yolda, sıra ile sergiler u P neşriyatı. R•rlln ı.~J>O i.93 ı 6 nı nazarı dikkate alan Kurum, getırecetı an µılmakta olan kır koşusu gelecek menim • 
çmışlardı. Ve bunları da renkli kağıt- sı Birinclklnan tn CuDa VUIOft ~.:ll92 4 2us trenörün nezareti altında yapacatı blr kurs 1 den itibaren bir çok mmtaka atıetıertnhl 11-

Jarla, bayraklarla, rengarenk cam ve A N I .& • .& Budapefte 4,,1!#1 •.0 .25 ile daha verimli neticeler almata çalışıla - tirakile her sene Ankarada. yapılacak.tir. 
klğıd fenerlerle donatmışlardı. ötıe netriyatı: HU&.rlf ıOô 88 ı1..o . 9ı caktır. Bu maksadla Avusturyamn birinci sı- Eyüb klübünün sahası yapıhy• 

Bu sergilerde bakkaliy mağazala _ 12.30: Muhtelif pllk neşriyatı, 12.50: Plllı:: aeıand .... sı ., 46; nıf klüblerinden ve geçen meTSim şampi - Türk Spor Kurumu Eyüb klübünün ,ap&-

d t l 
'J d ke a··k Tilrk muslklsi ve halk tarkılan, 13.15: Dahili Yoltotıama :. .. •U7 ~·ı4U ycmlu~\l _!tazanmış olan Admlra talumının en""' •aha i"ln teşı.ııAt mimarı aın--" e-.11 .. rın a sa ı an şey er en, uyumcu u - "Ye harici haberler. M ır •a "3. 11 ,,~ :t:• .... - - k .. _.. ı;•" " ...uıo ~ .... ~ os o ~ .,... :mtrenoru Hofmanı urs için '" ... araya ge- &:ıha iizertnde esaslı bir keşif yapmasmı ı. -

kanlarında bulunması lazım gelen kıy- Aqam neşriyatı: Btoltholm 3.1J37 :s.093!i tlrmeğe karar vermlştır. ite i ti Mi a ş·nası Reşid tlnun,_nıntn 
metli eşyalara kadar, her şey vardı. 18.30: PlAk neşriyatı. 18.35: İnglllzce ders: Bu sahada çalışabilecek eskt futbolcular- m ş r. m r ı 

Meseli, serginin birine, çuvallarla sa- Azime ipek. 19: Tilrk mustkbl ••halk ıarkı- ESHAM dan büyük bk k."d"' mart b.,mda Ankarada ·~:;,~~~:·.:;:"b •;:~~bama.,. -
b 

l • . . lan (Senet Adnan ve arkadqlan). 19 30· aa- 1 açılacak ant!"enor kursunda altı ay bu mu - P aş 
un ar, tenekelerle yaglar, ıçle~ erz~k at Ayarı ve arabca neşriyat. 19."5: TÜrk. mu- j """'' .... a .. , allimin nezareti altında çalıştmlacaktır. Klüblere yapılacak malt yardım 

ve hububat dolu çuvallar, çeşıd çeşıd lsiklsi· ve halk şarkıları (Hikmet Rıza Sesg .. r Anadolu pa. " 
80 

OJ 00 .,,, :ıv Kursdan ehliyetname alanlar futbol federas- Her sene Spor Kurumu tarafından tıiib • 
peynirler, kelle şekerleri yerleştirilmiş- ve arkadaşlıırıl 20.15: Konferans: Parazf~- ~·:m. ~ 80 n.dılı oı. JJ vJ ıJ yonu tarafından muhtelif mıntakalara gön- lere yapılmakta olan mali yardım bu aen• 
ti. Onun yanında, bin bir çeşid kadın log Nevzad. 20.30: Saksfon solo: Nihat Esen- Boınontı _ Nektar •ı.uo 0 ,0 , derlleceklerdlr. Yerli antrenörlere azamı 1k1 mıntakalar tarafından yapılacaktar. 
levazımından bir manifaturacı sergisi 1 gin. 21: Ajans haberleri. 21.15: Stüdyo sabn 1 A~lırn çımen'u 9 45 9 35 yüz liraya kadar maaı, verllecektlr. Türk Spor Kurumu bu husus 1çtn &Jlldıtl 

.. d t' .lm. f Ü t f d k' orkestrası. 21.55: Yarınki program n isti.ki.Al 
1 

Merıte• bankala 9J .sı 99,)u Yeni hakem kun)an tahsisatı mütesaviyen takslm etmek lzıere 
vucu e ge ırı ış ı. st ara ın a ı ser- marşı. 1 Ba na i • JJ w, J.J Türk Spor Kurumu memlekette büyük bir mıntakalara yollıyacaktır. 
gi; lop top kumaşlarla tıbkı Mahmud- :eıer:O 

1 

6 M _..,,,"'"'-. .... - "_..... ...... 

paşadaki kumaşcı sergilerini andırıyor- .- yeni neşriyat 1 ittihat,. Dellr. 11J h 1 k 
du. Onun üstünde, bir şekerci sergisi I_ şark: o.tırmeru ı.ıs 400 lira maaŞJ ka U etmiyen UŞCU 
bulunuyordu. İdare - Dahlllye Vek!Ueti tarafından çı- 'l'erma 1. ı' o. ı' ı 

Fakat bunların en kıymetlisi, elmas- karılan bu aylık idare mecmua.sının <112) net 1 İ S T i K R A Z L A R 

1ar t h
. d'la·· · · 'd' 0 sayısı da intişar etmiştir. ı 

ın eş ır e ı ıgı sergı ı 1• gece- Siyasal Bilc'iler - Bu aylık sl-·• Uimler • f' S ltanJ k d f dil 1
.,.... A'o"l•1 Nl_.1&1•J mn şere ıne; u ar, a ın e en er, mecmuasının 80 inci sayısı dolgun bir mün- T1lrt bOrcna ı petln ıs S•J 18.50 

ikballer, gözdeler hazinedarlar, eski derecaua çıkmıştır. 1 • • ı nde.. ıs' 4S ıs 3S 
kalfalar; bütün taçlarını, gerdanlıkları- Ç.ocuk - Çocuk Esirgeme Kurumu genel • • ıı vadeı ıs s ı ıs . .ıs 
nı, broşlarını, küpelerini, yüzüklerini merkezi tarafından her hafta muntazaman 

b 
. .. . d' çıkan bu çocuk mecmuasının 613 ncı sayısı 

u sergıye gondermışler ı. renkli bir kapak içinde birçok giiul yazı ve 
Saraylılar, bunları o kadar maharetle resimlerle intişar etmiştir. j 

yerle~tirmişlerdi ki; cidden görülecek 1-h • • • • • • • • • • · ~-------
şeydi. Elektrik ampulleri altında pırıl- J 
dıyan milyonlar kıymetindeki pırlanta- 1 Nöbelci 
lar, elmaslar, renkli taşlar; dünya ser- Eczaneler 
vetinin en görülecek bir bediası, hatta, Bu · rece nöbetcl olan eeuaeler pnlar-
bir mucizesi idi. Diyebilirim ki, hiçbir dar: 
hükümdar sarayında, böyle bir servet 
yığınının bu şekilde teşhir eclilınesi gö
rülmüş bir şey değildi. 

İstanbul cihetlndekller: 

TAViLAT 

Anadol1l I pe. 
• 1 HdlU 
• 11 pe. 
• 11 ••. 

Anadolu mü. pefln 

;\,., 
ti •. ()1) 

-w ()ol 

OJ.OJ 
OJ.:JJ 

O'I OJ 

PARALAR 

1 
ful' 

1 Tnrk altını lu72 
1 Banknot oa. B. 269, 

vO.JO 
OJ JJ 
00,IJO 
00 uO 

Satı, 
1074. 
:.t70. 

istanbul hinci İflia Memurlupndan: 

(Baştara.fı 6 ncı ••1/fadıı) 
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Bay Lutfiden sonra, memleketin en 
maruf, en eski, ve en kıymetli kuşbazı, 
Bay İsmail Kuşdoğanı da buldum. Me -
ğcr, Irak sefareti Bay İsmaile müracaat 
etmiş, ve Iraka gitmesi için 400 lira da 

l
maaş vermiş. Bay İsmail: 

- Orada, diyor, hayvanat bahçesinde 
muazzam bir kuş ormanı yapılacakmış. 
Ve bu işle, kral çok yakından alakadar-
mış. Fakat, ben, maalesef, bana iki defa 
tekrarladıkları bu daveti, kabul edeme
dim. Zira benim yetiştirdiğim kuşlar o
rada yaşıyamazlar. Ve ben de, kuşlarım
dan ayrı yaşıyamam. 

- Fakat siz yüksek mekteb mezunu 
değilmişsiniz? 

- Evet ... Fakat ku~lann lisanından Sü Serginin karşısında, biri alafranga 
diğeri alaturka saza mahsus olmak ü
zere, ipekli kumaşlardan birer yer ya
pılmıştı. Bunların etraftan da bayrak-

Aksarıı.yda: (Pertev>. Alemdarda: (Eşref 

Neşet>. Beyazıdda: (Haydar>. Sa.matya
da: (Rıdvan). Emlnönünde: (Hüseyin 
Hüsnü). Eyübde: <Hikmet Atlamaz). Fe
nerde: <Vltam. Şehremininde: (Hamdi). 
Şehzadebaşında: <İ. Hakkı). Karagüm
rükte: CArlO. Küçükpazarda: (Yorgi). 
Bakırkoyünde: (Merkez). 

Müflls Vahram hakkındaki ifiiı.sın kaldı -

rılmasına 19 /11/937 ta.rihlnde İstanbul Bl -
lar, fenerler, padişaha mahsus dua lev-
haları ile donatılmıştı. Beyotfu dhetiındekiler: 

İstlklAl caddesinde: (Galatasaray) Tü-
rlncl Hukuk Mahkem.Ml.nce karar 

leyman Peygamber kadar anlarım. Berli
nin cahil kanaryalarını, ben okutmuştum. 
Abraham Paşa oradan birçok kanar -
yaları buraya tahsile getirmişti. Onlara 

verilmiş bülbill. gibi ötmeyi öğretmemi istiyordu. 
Kuşlar, ses bahsinde çok mukalliddirler. 

Ortalık karanp da fenerler yanar nelbaşında: CMatkoviç). oaıatada: Cİkt-
yanmaz, şenlikler başlamıştı. Sarayın yol). Fındıklıda: (Mustafa Nail>. cum-
bütün halkı, bir anda burada toplan- hurlyet caddesinde: CKürkclyan). Kal- Bu akşamdan itibaren 

olduiu nan olunur. (S419) 
• Ve dinledikleri havaları kaparlar. Fakat 

... ,lııııı. Berlinli kanaryalara 1stanbulun bülbül

m tı. Nöbet nöbet, ·a1af:ranga ve ala- yoncuda: <Zaflropulos). Firuzağada: <Er- her gece 

turka sazlar çalmıya başlamıştı. 1 ~::~~· :~~~~~~ <Asını). Be~ktaşta: <Sü- DARÜTIALIM MUSiKi 
Sultanlar ve kadın efendilerle diğer Bofazlçl, Kadıköy ve Adalardakiler: ç be li 

lerini nasıl dinletmeli? 
- Tutar, dinletirsiniz! 
Bay İsmail, hakarete uğramış gibi ye -

rinden fırladı: b··, ilk kadınlar da sergiye gelmişlerdL 1 Üsküdarda: (Ahmedlye>. Sanyerde: <Os- en r taşta 
E slardan mfıdn eşya üzerinde bir man). Kadıköyünde: (Bilyük, Üçler). BÜ- Şen Aile Bahçe Salonunda 
hayli alış veriş etmişlerdi. Bir aralık, yükadada: <Halk). Heybellde: <Halk). ~ icrayı terennnm edecektir. .J 
Abdülhamid de gelmiş; sergiyi gezmiş- ----------------' - Neden tutulmasın? 

- Billbill tutulur mu? 

ft ----~~~~~~--~~~~~~~~~----~----- - BillbilL ~de ku~ann de~~ ~fün 

O akşam, hünkar son derecede neş'e- lstanbul Üniversitesi Rektörlüğünden hayvanların musiki üstadı, yani dede e-
li idi. Onun iç'n her sergı·nin önünde ,." fendisidir. Biz ona serçe parmağımızın 

universitede ecnebi usta yanında çalışıp yetişmek üzere Radyoloji Enstitüsü ·H durmuş .. esnaf kıyafetine giren saray- ucile bile ilişemeyiz. ustadlığıllll hürme-
için 50 lira ücretle dört yardımcı mekanisyen alınacaktır. San'at mektebi mezun-

lllarla uzun uzun pazarlıklara girişmiş timiz, bu küstahlığa mfmidir. Fakat onu 
. ~--~-~~~~~~la~r~i ~l~e_t_e_~~ik~b_ir~~~b~·e~ş~~~~~=e~ı~·~~·~ç~~=ı~~~~~b~u=l=u=n~~~la~~~~v~e=~=k=a~v=e~b~o~~=~~is:l:er~l~dinl~~ i~n, ayağına ka~r ~deri~ Ve 

biliriz. Ben de, Abraham Paf8lllll ta -
naryalarını, bülbüllerin konser verdiD
leri bir yere götürdüm. Fakat: 

- Ya, dedim, bülbüllerin aruma bat 
ka hayvanlar da karışırlar ve öterlerse 
veya Berlinli kanaryalar, onların -1e
rini de kaparlarsa? 

Bunu düşünerek, bülbüllerin konser 
verecekleri sahanın etrafındaki ağaçlara, 
dondurulmuş atmacalar astım. Atmaca
lar, ilstadları bülbüle ı;!aga kaldırmazlar. 
Bu itibarla, billbill de, ondan çekinmez. 

Bu sayede, bülbüller gelip konserlerini 
verdiler. Ve atmacalardan Urken diğeı 
kuşlar, oraya yanaşıp ötmedikleri için. 
konserlerde falso olmadı. Berlinli ka • 
naryalar da, bu sayede bir kaç 
billbül şarkılarını kapıp gittiler. 

Bay İsmail: 

derste, 

- Geçenlerde, diyor, Londra radyosu, 
okuyucularına billbül sesi dinletti. O bül
büller de bizim billbüllerdir. Ve İngiliz
ler, o gece çalınan pHiğı. gelip Hacıosman 
baymnda doldurmuşlardı. Çilnkü yer yü
zünde, musiki dehası, lstanbuldakiler -
den daha üstün tek bülbül yoktur. 

Tam o sırada, tavandaki kanaryalar 
dan birisi bülbill kesilmişti. Bay İsmail 
yer yüzünün en yüksek san'atkirmı din 
liyen bir musiki meftunu hayranlığile se 
sini soluğunu kesti. Ve kanaryanın ~tı 
yedi dakika silren emsalsiz konserini. 
tasvir olunmaz bir vecd içinde dınledi 
Sonra merhametle dud:ı.ğmı büktti ve: 

- Yazık ... dedi. Bizde bunların kadri 
bilinmiyor. Avrupada, bir kanaryayı 
böyle bir konser verdirebilen hoca, Ka
ruzoyu, Şalyapini dinleten bir mliesse -
seden fazla para kazanır! 



p A T 1 
Kan çıbanlan, el ve ayak parmaldannm arumdaki kqıntılar, 
dolama, meme iltihabı ye çatlaklan, fleponlar, yanıklar, trat 

L 
yaralan, ergenlikler, koltuk alb çıbanları 

tedaviaini en erken ve en emin ıurette temin eder. 

~ark lsper. çiyari Laboratuarı T. A. Ş. 

lst .nbul Orman Brşmüheniisliğinden: 
1 - İstanbul viiayctinde Sarıyer kazasında hudutlan şartnamede yazılı Bel

grad Devlet Ormanının Eahçeköyü serisinden kesilmiş 22805/5 kental " 70 kes
tane ve ':.• 30 meşe odunu 938 senesi mayıs gayesine kadfil' çıkarmak üzere 15 gün 
müddetle ııçık 2rttırmaya konulmuştur. 

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

3 - Brher kental mt:şe odun, muhamme!'l bedeli 20 ve karışık odun 16 ku • 
ruştur. 

4 - Muvakko.t temina. 294 lira 15 kurustur . . 
5 - Şartname ve mukavelename projelerini görmE>k istiyenler bu müddet 

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

saat 10 da yapılacaktır. (8433) 

- -----
Orman Fakultesi Mubayaat Komisyonu Başkanlığından 

Cinsi Mikdarı Mu. Fiatı Mu. Teminatı 

Urfa birinci nevi sade yağı 600 Kg. 100 Ku. 45 Li. 
İha!e : 4/1/938 Salı saat : 14 de 

1 - Büyükdere Bahçe köyde bulunan orman fakültesi için yukarıda rnikdan, 
ınuhammen fiatı, muvakkat teminatı yazılı Urfa birinci nevi sade yağ eksiltme

ye çıkarılmıştır. 
2 - Eksiltme Vilayet ~uh&sebesi Direktörlüğünde toplanan F'akülte Mübayaat 

Komisyonu huzurunda yapılacaktır. 
3 - Eksiltmeye girı:bilmt-k için muvakkat teminatın yatınJdığına dair mak -

buz göstermek ve 2490 sa:ınlı kanunda yazılı (.vı:;a:ları haiz olmak lazımdır. 
4 - Şartnameyi görmek istiyenler her gün Büyükdere Bahçe köy Orman Fa-

kültesine müracaatları ilan olunur. (8463) 

içme suyu 
Kalecik 

isalesi münakasası. 
Belediye Reisliğinden : 

1 - Kalecik kasabasına isale edilecek içme suyunun kaptaj, çelik isale boru
su, ferşi ve depo inşası vesair teferrüatı 15/12/937 tarihinden 14/1/938 tarihine 
kadar bir ay müddetle kapalı zarf usuU le eksiltmeye konmuştur. 

2 - Keşif bedeli 18219,99 liradır. 
3 - Proje, keşifname ve şartnamesi 225 kuruş mukabilinde Kalecik Be1ediye-

dnden alınabilir. 
4 - Münakasaya iştirak etmek isteyenlerin Dahiliye Vekaleti imar heyetin

den rnusaddak ehliyetname ibraz eylemeleri şarttır. 
5 - İsteklilerin 2490 No.lu k3nunun 2 ve 3 cü maddelerindeki şeraiti haiz ol

maları elzemdir. 
6 - Mı.ıvakkat tenimat mikdarı 1367 liradır. 

7 - Taliplerin teklif mektublarını 14/1/938 cuma günü saat 14 de kadar Ka
lecik Belediye Dairesinde müteşekkil ihale komisyonuna göndenniş olmaları la
zımdır. 

8 - İhale 14/1/938 tarihine rastlıyan Cuma günü saat 15 de Kalecik Belediye 
Encümeninde yapılacaktır. c8608> 

İstanbul Defterdarlığından : 
Lira 

Beyoğlu Kurtuluş Direkçibaşı sokağındaeski 36/38 yeni 36 sayılı evin 
25/128 payı: 180 
Ortaköy eski Gürcüoğlu, yeni Sünbül sokağında, eski 27/29, yeni 3 ve 5 
sayılı ev arsasının 5/18 pay1: 62 
Amavutköy Yeni Set sokağında eski 13, yeni 8 sayılı evin 9/48 payı: 1125 
Yukarıda yazılı mallar 7/1/938 Cuma günü saat 14 de :.;a~ılacaktır. Satış bedeli

ne istikrazı dahili ve yüzde beş faizli hazine tahvilleri kabul olunur. Talihlerin 
yilzde 7,5 pey :ık'.;lla.:·ıfü muayyen vakıtten evvel yatırarak Defterdarlık Milli 
Emlak Müdürlüğünde müteşekkil Satış Komisyonuna müracaatları. (F.) (8709) 

lst .nbul Orman P aşrnühendisli .inden : 
l - İstanbul Virnyet:n in Sarıyer kazasında hududları şartnamede yazılı Bel

grad Devlet Ormanının Kurtkemeri serisinden kesilmiş 7742 kental % 80 meşe, 
% 20 karışık odun 938 senesi mayıs gayesin·~ kcıdar çıkarmak üzere 15 gün müd
detle açık ~rthrmay:ı kor.u)rrıuştur. 

2 - Arttırma 1 il /338 fa rih ine müsadif Cuma desi günü sa:. L 10 da İstanbul 

Orman Başmühendis rnuavinliğinde müteşekkil Komisyonda yapılacaktır. 
3 - Beher kental meşe odununun mulıammen :1€deli 20 ve karışık odunun 16 

kuruştur. 

4 - Muvakkat teminat 111 lira 48 ku rl'~tur. 
5 -·Şartname ve muka.-e~enarne projelerim görmek iftiyenler b·ı müddet içinde 

İstanbul Orman Basmühendisliğine müracaat edrbil; .. ı~-
6 - Arttırma günü yeni yılbaşı tatili münasebetile 3/1/1938 Pazartesi günü 

saat ıo ~., """11.,,.,,ı.-tır . (84~41 

lstanbul Gümrükleri Baş Müdürlüğünden: 
Kuruçeşme antr~posunda bulunan 530 çuvalda 46800 kilo ağırlığındaki pirJnç- ' 

lerru kapalı zarf usul il~ satış ilanı CwnhW'iyet gazeteainiıı 27/12/937 &ünlü nü.a-
........... -.... ··-•• .... -~·-~o . 

SON POSTA 

Bir hastabakıcı; 

Bu - Biocel - li 
cild unsuru 

Bir mucize aibi 
teni cüzelleştirdi 

tfedi 

Tesiri adeta sihirli oldu. Birkaç 
gtııı zarfında ynznmdeki küçük 
çizgi ve buruşukluklann kaybol
duğunu gördüm ve iki tlç hafta 
sonr .ı kendimi Meta on yaş genç. 
leşmiş buldum. Bir doktor de
mişti ki, cBioeeb cevheri bir Vi
yana Oniversitesi proresörtınOn 

büyük keşfidir. Bu cevher, şimdi 
pembe rengindeki Tokalon kremi 
terkibinde mevcuttur. Bu kremi 
her akşam yatmazdan evvel kul
lanınız. Sahahları da beyaz ren
gindeki Tokı:ılon kremini snrn
nüz. İki kreın.n tesiri lıe en es
mer ve çirkin bir tene bile yeni 
bir canlılık ve gençlik vnir. Cil
di beyazlatıp tazeıeştirir ve bn
tnn buruşukluklıtrdan kurtanr. 

/ .. . 
SEKSU.LIN 
' ·Ademi . 

. · .. iktidqr, 
· ·~ 1=1eı ! :-

~-::::: . gevşe_~liği, 

Dermansızıık, 

Vücut ve Dima{lın . ' ... 
yorgunıu§unda 

· p_fıt_~trnü.~~slr ve ~e!"~~ 
': :. • - · bir ılac;:t.ır. : .. 

. ~ '· 

Kutusu 290 )turuş 
BEŞİR K(MAL · ~- M~HMUT cE.vrr '; 
Et::zanesı t' Sirkeci 

' 

Doktor '"' 2' 
lbrahim Zati Öget 
Belediye karşısında, Piyerloti 
caddesinde 21 numarada her•JUn o 

Ö~leden sonra hastalarını kabul 

~----_. eder. "'ll•••••ll#lll' 
......... l ..... -----·---------

Son Posta 
Yemıl, SiyM!, Havadis n Halk gazetesi 

Yerebatan, Çataıçeşme sotat, 25 
ISTANBUL 

Gazetemizde çıkan yazı ve 
re~im!erin bütün haklan 
mahfuz ve gazetemize aittir. 

ABONE 

TÜRKİYE 
YUNANİSTAN 
ECNEBİ 

FiATLARI 

1 6 3 1 
Sene Ay Ay Ay 
Kr. Kr. Kr. Kr. 
-------
1-ıOO 750 400 150 
2340 12'.lO 710 270 
2700 1400 bOO 300 

Abone bedeli peşffidir. Adres 
değiştirmek 25 .mruştur. 

Gelen evrak geri verilme:. 
ilanlardan mes'uliyet alınma. 
Cevap iç~n mekiublara 10 kuruşluk 

Pul ilavesi lanmdır. 

1 
Poııtp k":.ıtusıı : 741 İstanbul • ı 
Telgraf : Son Posta 
Tele/on : 20203 

Sayfa tt 

1 İstanbul Belediyesi ilanları 1 ______ _. 
1 - Şarki Trakyadan cÇatalca yolu ile> İstanbul civarına gelip Sirkeciden 

Akdenize yollanacak hayvanat talimat veçhile Ramiye gelince geldiği günü ta
kib eden gecenin - Belediye icabınca - yarısından yani saat 24 den sonra Edime
.kapıdan ,ehre girecek ye münhasıran Edirnekapı, Sirkeci Tramvay güzergahını 
.kat'ederek Sirkeciye nakil ve güneş çıkıncıya kadar götürülecekleri merkez va-

mtasına irkAb edilecektir. 
2 - Şarkt Trakyadan keza Çatalca yolu ile İstanbul civarına gelip Haydarpa

şaya ve oradan Anadolu içerisine~ nakledilecek hayvanat dahi keza berveçhi tali
mat Ramiye gelince Ramiden hareket ve mevcud şoseleri takiben Rami, Kü
çükköy, Alibeyköy, Bahariye, Kağıdhane, Mezbaha, Kasımpaşa sırtları, Şışhane 
yokuşu, Hendek Kuledibi, Lüleciler güzergahından Kabataşa rr.uvasalat ede
cek ve oradan müttahaz usul dairesinde Haydarpaşaya imrar ve oradan da ya 

§irnendüerle veyahud Baytar Müdürlüğünden Karaağaç M. Müdüriyetine yazılı 
15-2-932 tarih ve 807 numaralı tezkere ye bağlı ve münderecatı Cumhuriyet ve 
Vakit gazeteleriyle ilanlı varakalarda muayyen yollarla dahi!e sevkolunacak"tır. 

3 - Şarki Trakyadan Çatalca yolu ile İstanbul civarına gelip hayvan borsa
sında satılınağa tahsis edilmış hayvamt ta Ramiden geçmek suretil~ yine mev
cud şose üzerinden Rami, Küçük.köy, Ali bey köy, Bahariye yolu ile hayvan bor
sasına götürülece!dir. 

4 - Fatih ve Eyüb kaıalarının Belediye sınırlan içindeki aksamından tahrik 

olunacak ve fstanbuldan Akdenize ve Anadoluya ihraç veya Hayvan borsasına 
sevkolunacak. hayvanat Edirnekap1, 'I'opkapı, Belgrad kapısı mahreçlerinden sur 
haricine çıkarılacak ve oradan semti tahriklerine göre yÜTütüleccktiı-. 

5 - Sirkeci, Kabataş ve Galata rıhtım !arına gelip Şarki Trakyay:l Küçük çek
mece yolu ile gidecek ve İstanbul dışarısına çıkarılacak veya Borsada kalacak 
hayvanat da yukarıdaki maddelerde ya zıh hükümlere tabi olarak ayni yollan 
takib ederek veçheı istikametlerine göre gidecektir. 

6 - İstanbul mm.takası köyler kes:m yerlerinde kesilip şehre sokulacak mez-

buhlar ve sakatat birincisi Bahariyede ikincisi Edirnekapıda, üçüncüsü Topka
pıda, dördüncüsü Yedllmledc olmak üzere 4 medhalden geçirilecektir. 

7 - Kadıköy Belediye hududu haricinde Pendik, İzmit, Adapazarı ve Konya
dan getirilecek et ve sakatat trenle Haydarpaşaya ve oradan Tophane mezba
hasına götürülerek muayene edildikten sonra deniz yolları ile Kadıköy iskelesi
ne getirilecektir. Bostancıdan alınan et ve sakatatlar ise kamyon veva atlı araba 

ile Bostancı köprüsünü geçerek asfalt caddeyi takiben Kadıköy iskelesıne ge
tirilecek ve oradan Tophane mezb::ı ha~ına sevkedilip muayene olunduktan son
ra deniz yolu ilt! t ekrar Kadıköy veyahut hamal iskelesine getirilecektir. 

8 - Yukarıda gösteri '.eıı yollar güzergahın haricinden hayvanatın geçmesi 
yasaktır. 

9 - Bu yolların haricınde yaklanacak hayvanat kaçak sayıiacak ve Belediye 
nizamatı mucibince sarubleri tecziye edilecektir. (B) (8629) 

EJektrik işleri ilanı 
Sındırgı Be~ediye Riyasetinden: 

. 1 - Sındırgı kasabasının elektrik tesisatının santral inşaatı ve ağaç direkler 
Belediyece inşa ve ihzar edilmek şartile makine ve elektrik techizatile şebeke ve 
teferrüatı (13,655) lira (75) kuruş keşif bedeli üzerinden kapa!ı zarf usulile 
münakasaya konulmuştur. 

2 - Eksiltme 17/1/1938 tarihinde saat 15 de Sındırgı Belediyesinde encümen 

huzurunda yapılacaktır. 
3 - Bu işe aid evrak şunlardır: 
A - Proje. 
B - Keşif cedveli 

C - Fenni şartname. 
D - Mukavele projesi. 
E - Eksiltme şartnamesi. 
F - Bayındırlık işleri genel şartnamesi. 

4 - İsteyenler bu evrakı Sındırgı Beledinesinden görebilecekleri gıoı oırer 

kopyesini bedeli mukabilinde İstanbulda Galatada Selanik Bankası beşine. katta. 
mühendis Hasan Haletten alabilirler. 

5 - Eksiltmeye iştirak edecekle1· % 7,5 teminatları tutarı olan (1024) (18) 
kuruşluk muvakkat teminatlarını ve 1937 yılına aid Nafia Vekaletinden alınmış 
müteahhitlik vesikasını veya bu nevi işleri muvaffakiyetle başardığına dair ka
naat bahş vesaiki ve Ticaret Odası vesikasını 2490 numaralı kanunun hükümleri· 
ne göre ihzar ederek teklif mektubunu ihtiva eden mühürlü bir zarf içinde iha
le saatinden bir saat evvel Belediye Reisliğine göndermeleri lazımdır. 

6 - Postada vaki gecikmelerden mes'uliyet kabul edilmez. (8550) 

1 Devlet Demiryolları ve Limanları işletme Umum idaresi ilAnları 
Devlet Demiryollan Haydarpaşa İşletme Müdürlüğünden: 
YILBAŞI münasebetile 1.1.938 tarihinde Pendik - Haydarpaşa - Pendik ara

sında aşağıda gösterilen ilave bir banUyö treninin sefere konulduğu sayın halka. 
ilin olunur. (8656) 

Trenin Pendik'ten hareketi saat (1,05) 
Trenin H. Paşa'ya vanşı saat (2,00) 
Vapurun H. Paşa'dan kalkışı saat (2,08) 

Vapurun Köpriiden kalkışı 
Vapurun H. Paşa'ya vanşı 
Trenin H. Paşa'dan kalkışı 
Tren~ Pendike varışı 

l/ıNllllll 

saat (3,00) 
saat (3,20) 
saat (3,25) 
saat (4,20) 

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 binasınchl 
satın alınacaktır. 

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

ettiği vesikaları ve Nafia müteahhitlik vesikası ve tekliflerini ayni gün satl 
14,30 a kadar komisyon Reisliğir.e vermeleri lazımdır. 

Şartnameler 182 kuruşa Ankar:ı ve Haydarpaşa veznelerinde . atılmak~cıdır. 
(8568) 

1 Emllk ve Eytam Bankası llinları ' EsasNo. Yeri No. su 

C. 27 Beyoğlunda Meşrutiyet mahal- Eski 43 M. 
lesinde Molla ayazma kodaman Yeni 138 
sokağında. 

Nev'i 
Depozito311 

TL. 

Apartımanın 

1 No.lı dairesi. 

Yukarıda adresi yazılı apartımanın 1 numaralı dairesi açık arttırma ile 1-3 
sene müddetle kiraya verilecektir. 
İhale 10.1.938 Pazartesi günü saat ondadır. İsteklilerin bildirilen gün ve saatte 

tubemize gelmeleri. ('121) 
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Havalara glvenm yiaiz 1 
Ant hararet değişiklikleri sizi nezle ve grip tehlikesine 

msmu: bıraksbilir. Fakat; 

Vücudünüzü bir kale gibi 

müdafaa eder. Gripin ••-

de soğuk algınlığından 

mütevellid rahatnzlıklan 

değil, baş, diş, sinir ve 

adale ağrılarını da 

geçirir. 

icabında günde 3 kate ahnabillr. 
Taklidl r inden sakınınız ve her yerde ısrarla c GRIPJ:N :e isteyiniz. 

• 

• 

ll. L t 
H AC 

• . : ··,· ',;. >~ 

A N T 1 N 

KUMRAL• SiYAH 

Ter ve yıkanmakla kat'iyyen 

çıkmaz; tabii renk Yeren ta· 

mnmıt yeglne sıhhi uç 

boyalarıdır. 

INGILlz KANZUK ECZANESİ 

BEYOÔLU - İSTANBUL 

~l U il l D D 1 N 

~ IB le: K 1 • 
KAYMAKLI LOKUM - KESTANE ŞEKERLEMESi 

LÜKS AMBALAjll ÇEŞiTLi LEZiZ . 

KARAMELA ŞEKERi 
Bahçe kapı - Galata. Beyo~lu - Kadıköy. 

Vdbaşı münasebetile 
Sandalyalar, Karyolalar, Portmanto!ar 

Vesaire mobilyalar 

• 

FABRiKA FIATINA SATILIYOR 
Asri Mobilya Magazası: Ahmet Feyzi 

İstanbul Rızapaşa yokuşu No. 66 Tel. 23407 

BİR KAŞE 

SON POSTA 

T ABİi GÜZELLİK 
ve 

Göz boyayıcı 

reklamlar 

Tabii güzel gorunmeğe muvaf -
fak olmak için dünyanın en büyük 
cild güzelleştirme alimi olan P. 

Dr. E. WİNTER'in formülü muci -
bince hazırlanan yağlı, yağsız ve 
acıbadrm VENÜS kremlerini kul -
lanan!ar ömürlerinin sonuna ka • 
dar VENÜS gibi güzel ve cazibeli 
kalırlar. Masa başında uydurma 
ve halk1m.ızı aldatan göz boyayıcı 

reklamlara inanmayınız. Terkib, 
tesir ve kıymeti itibarile dünya yü-

ıdinde KREM VENÜS'den daha 
üstün bir KREM mevcud olmadı -
ğını sayın halkımıza kat'iyetle ar-
7ederiz. 

Nureddin Evliya Zade 

Müessesesi, İstanbul. 

_ ... .... ....... -.. ·---·-.. ··-· ···-- ·-·· .... _ ..... _. __ _ 

L 

llan Tarifemiz 
Birinci sahife 400 kuruı 
İkinci salı:lc 25li » 
Üçüncü ı;ahi!e 200 » 
Dördüncü sahife 100 » 
İç sahifeler 60 » 
Son sahile 40 » 

Muayyen l:>ir mlıdd( c zar~ınd11 fazla
ca ınikdarda ilan ya}Jtırac&k lar ayrıca 

tenzilatlı tarifemizden istifade ede
ceklerdir. Tam, yarım ve çeyrek sayfa 
ilanlar için ayrı b.r tarife derpiş 
edilmiştir. 

Son Posta'nın ticari ilanlarına aid 
işler için şu adrE'se müracaat edil· 
meiidir: 

İlancılık Kollektif Şirketi, 
K.aılıramanzade Han 

Ankara caddesi 

Son Posta Matbaası 

Nq~riyat !li.:dürü: Selim Ragıp 

. İ S. Ragıp EMEÇ 
SAHiPLER : A. Ekrem u.5AKLIGİL 

• 
1 

GRiP e BAŞ ve DlŞ AGRILARI e NEVRALJİ e 
ARTRITIZM e ROMATİZMA e KIRIKLIK ve 

BÜTÜN AGRILARI DiNDİRiR 

Mulitiiali, J-laritalıJlayat : ~cilt:yiMl'''Ç!"'li 
Bu eıslzive '.emsalaİz takvimin~ t_aldit1er1 vaı:chr ·Ta~htlerlni alm..;,~-.lçin . .İikk~t drİı;lidJ~. t·:<: :. -· 

TakTime ılit her türl~ malümah. dünya· tanhlerini. inkılap tarihleri. -~•nl tarihlu,' tbtiralar tarlh·ı, 
dünya. devletlerinin nufuı Ye kuvYetleıı, vibıt:t v~: kanlanmız. nufwıumiU tren iltuyonlan, liman ·ve 
tıkeleler:· k~nunlarımız. ıağhk bi!s-ileri, guzt:ll.k çuel~ri n herkesin itine · yarayan daha bir çok faydalı 
mahlmab, mük~minf'l bir muhtıra defterini. pdi r~nkli hır Türk!ye lıarila11nı havi: 

(HAYAT TAKVlMl) nin taklitleri çıknııft•!' Al<l ... nır.r11:ıak İ\.ın t Muhbı-al, liıH;!alı. HAYAT takvimi) 
· - .adına dikkat etmelidir. fiatı 25, bez cı1tlisi ·. ; 'uı .. p•ır l\A,,.!,.-zı !,ı!\11l»ıİ M.AAHfF kl!n hıı.neaidir. 

Birindkin.1111 31 

\ .. , ... -- ., .. ,., 
, (} L~• IJ,,_IJ I - .. •c- .... .-9'••• •:ti ti1<.••111Ti • 
Vitamin, Kalori, Gıda, Sıhhat 

P,rinç, Yulaf, Mercimek, Buğday, irmik, 
Pa~~te:l, Mısır, Türlü, Bezelye, Badem, Çavdar, 

Ozü Unlarını Çocuklarınıza Yediriniz. 
Allahın yarattığı saf hububattan alınan vitamini ve kalorisi, kuvvei gıda
iyesi çok olan Hasan Ödü Unianna doktorunuz şehadet eder ki bayatın 
ve tabiatin en mugaddi ve en mükemmel gıdasıdır. Hasan Ödü Unlan ço
cuklarınıza tam Mi.yet temin eder. Neşvünemalarına yardım eder. Onları 
çabuk büyütür. Neş'eli, t.ombul, hastalıksız yapar. Ha.san Ödü Ualarile 
çok leziz muhallebi ve çorba ve yemek yapılır. 

Mutlaka B A S A N markasına dikkat 

ELEKTRiK 

SÜPÜRGESi 
Her ev kadınına lazım ideal bir alettir. 

• 1 Ede 
.SATILIR 

Öksürük, nefes darlığı, soğuk algın. 

lığı ve gc·gHs nezlelE>rir.clen sizi kurta. 

1 acak P.fi :,·~ i:sç ~udur. 
Her eczaneden ısrarla isteyiniz. 


