
ffALKIN aôzO 
HALK 1 N KULAGI 

ıNALKIN D 1 L 1 

[Bujıo~_J6 Sayfa/ 

;y uı ifleri taleienu : 20203 PAZABTU~ 6 - BİRiNCiKANUN 1937 İdare ifleri telefonu : .aoa 

Fr8nsadan cevab bekliyoruz 
Hatayda gizli maksatlardaiı uzak bir 

siyaset takib edilmesini istedik 

1 Başvekil 
,, Şelırimizde 

Celal Bayar lstanbulda 
bir iki gün kalacak 

Başvekilin Balkan merkezlerill 
ziyareti tarihi mayısda 

kararlaııcak Cenevre itilafının Hatay Türkleri aleyhinde en hafif bir nisbette 
te/sirine mahal bırakılmıgacaklır. Aksi takdirde geni bir hareket 

tarzı takib etmek mecburiyetinde kalacağız 

Ankara, 6 (Huıuat muh4btri111izden): 

iki tarafs._.rasmda bir anlaşmanın 
gecikmiyeceği ümid ediliyor 

Ankara, 5 (Hususi Muhabirimizden) - Bayrama rağmen, Hatay meselesi 
Fransız hükUmetine bir nota ile vaki mü- etrafındaki siyasi faaliyet devam etmektedir. HükUmetiınizin istediği şey, Ce-
iacaatimizP en kısa bir zamanda cevab nevre itilafının Fransa tarafından samimi surette tatbikını temin etmek ve tat

Büyük ve mDıt bir clawa ...,mtunu 
Batayın yeni njiminin mer'iye~ konma
sı münasebetile son zamanlarda orada 
görülen kasde ınakrun bazı hareketlerin 
bertaı af edilmesini temin maksadile 

ve,.ilmesine intizar edilmektedir. 

: 

BCl§tıeleitin seyahati esnanftda aumı, 
bir Te.nni 

Ankara, 5 (Hususi) - Bqvekil CeW 
Bavar, yanında hususi kalem direktöıil 

tatbikatta ihllle ~yan Cenevre t.m- Baki Sedes olduğu halde bu akşam 19.51 
hiJdlerinbı ruh \"e manası, bu mlllt dava- de kalkan trene bağlanan hususi bir vw 
da Türk nüJletinfn gösterdilf derin hu- gonlıı tstanbula hareket etmiftir. 
saslyetin; hükfuneti tabiatile ·vazife :ve Celal Bayar 1stanbulda bir iki gün ka. 
meg'uliyetlHinin icab ettirdiği yeni bir larak hususi işlerile meşgul olacak, çar
h'lreket ta:zı se~eğe sevkedecefi nota- şamba veya perşembe günü buraya döu .. 
da ehemmıyetle ışaret edilmiştir. müş bulunc.caktır. 

(Devamı 14 üncü Myfada) (Devamı 13 üncü sayfada) 

bikat esnasında Cenevre esaslannın Türkler ~leyhınde en hafif bir nisbette tef-
Paris Büyük Elçimizin elile ayın iki- 5irine mahal bırakmamaktır. Umumi surette hüküm süren kanaate göre, bu ga- Yugoslav Başvekilinin Roma 

ende Frama Hariciye Nezaretine tevdi ~ 
yet tabii \'e meşru olan gayenin istihsali etrafında Paris hükumeti ile Ankara y ı 

seyahati 
edilmiş bulunan notanın ana çizgileri · R 

hükftmeti arasında yakın bir anlaşmanın tahakkuku gecikmiyecektir. u g o s a v y a n ı n o m a 'hakkında henüz tereşşüh etmiş .malftmat 
yok ise de iyi haber alan mehafilde yü-

rütülen tahmlıılere göre Hatayda yeni re- zamin vazifesini Türkiye gibi üzerine al-,sadlardan uzak, samimi bir elbirliği yap- t k 1 dahı•l olması 
jirnin teessüs, inkişaf ve muhafazasında mış bulunan Fransa bu işde gizli mak- mağa davet olunmuştur. Aksi takdirde pro o o una ................................................................................................ 

Petrol-Benzin meselesi 5 _Ac_ı ~~.kayıp imkinı araştırılacakmış 
bh d dk k d 1 

Tuan elçiliğimizin batlıatibi, ce e en te )• e )• ı•yor Maral edibimiz HaliJ Ziya 
UfQlılıgifin oğlu 

Petrol ve benzinin inhisara -tabi tutulup tutulmaması 
hakkında yapılan tedkikler 

Ankara, 5 (Hususi) - Petrol ve ben- ta idi. Bu hususta İktısad Vekaletinde 
~nin inhisara tabi tutulup tutulmaması kurulan bir komisyon meseleyi be~ ceb-

. hakkında hük\mıet tedkikler yaptırmak- (Devamı 13 üncü sayfada) 

Fener Güneşe 4 - 2, Vefa 
G. Saraya 4-1 yenildi 

1 

Trikolor bugün Galatasarayla karşılaşıyor 
~ 

Halil VeJaJ Utaklıgil 
Çolr az .;iren bu hastalılı sonun

da hayata gö~mni kapadı. 

Blı1ll v...ı •••• 
(Y ..... ıa .. ..,...ı 

11 sene süren 
hnerbahçe-Oilru!~ maçından heyecanlı w sa.f1t.<ı Bir le.in 

Dün Şeref sahasında Güneş-Fenerbah-ı va ,Unlf&iz.. sojuk yok.. uvkll b1r fat.. B.Jtkeeir. (HUl\Jlf) - ~yvalıtla Kü-
çe karşılaştılar. Bu oyun meraklıları stad- bol maçı yapılmuma sebeb oJdu. güWy arumdt la ~t obmlt, a... 
7oma doldurm~tu. Saha yumupk .. ha- (l)•H• r tllCll ....,. ... , {DtıHU J1 inoi ..,...,_ 

Bir Fransız gazetesi Romada mühim meseleler 
görüşüleceğini yazıyor, Yugoslav Başvekilini ltalyan 

ordusu mümessilleri karşıladılar 
Pariste çıkan Le Petit Journal ga -ı line· bir askeri bir de ilrlısadi hey'etm 

zetesi Romadan aldığı bir telgrafa at- refakat edeceğini, ve bu esnada iki dev 
fen Rom.aya giden Yugoslav Ba.şveki- (Devamı 13 üncü sayfada) 

--......... 1 ..... --·· .. ·-·································------

ince, sevimli ve azimkar 
Bir Genç Kız •.. 

işte, büyük bir alaka uyandıracak olan yeni edebi 
romanımızın kahramanı 

Kadm duygusunu eni~ anhyan 
ve en hassas bir incelikle 

tahlil eden 
Muazzez Tahsin Berkand 
Soa eserinin 8lt güzel eseri 

olduğunu söylüyor 

"Bir genç kızm 
romanı,, 

Tatlı bir aşlı 11• lıagal 
roman.Jdır. 

Cumartesi Günü 
Başlıyoruz 
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Her gün 
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Türklüğe yabancı olan 
Pantürkistler 

- Yazan: fuhittin Blrıen 
·le. on zamanlarda bir lnsım dünya 
i;';2J muhitinde gayet kuvvetle göze 

caroan bir Panturanizm, batta, daba daT 
ve daha hususi manasile bir Pantürkizm 
var. Meseli, üç gün evvel, arkadaşlan
rnızdan ikisinin sütunlarında, Vnrşova 

kaynaklarından çıkmış hususi bir haber 
göriildü. Bu habere göre Japonlar, mer
kezi Asyada Panturanist bir hareket yap
mak istiyorlarmış. Bir taraftan Mogolla
.Jı, diğer taraftan şarki Türkistanı ve ni
havet, ba~ bir yoldan da garbi Tiirkis
tanı ayn ayn birer devlet halinde istik
lal hayatına geçirip sonra da bunları bir 

1 

Resimli Makale: 

SON POSTA 

X Tasa .• X 

Birincikanun 6 
= 

r- -~ 

Sözün K .sası 
Gene Tıtbz adli 
Hakkında 

E. T·•fu ---ıııJ 
tF:!!!!. eçen gün bu sütunlarda çık

~ mış olan bir yazıma, adli tıb 
işleri müdürlüğü birkaç gün evvel Son 
Posta-la ce\·ab vermiş. 

B.ızı resmi makamların fartı hassasi
yetlerine otuz üç yıllık muharrirlik haya
tıMda fazlasile alışmış bir insanım. Üze
rinde uzunca durup ta, muharririn ne de
mcx istediğ?ni incelemek külfetinde bu
lunmadan herhangi bir yazıdan derhal 
alınmağa, ona itiraz etmeğe [ruhi taba
bette] nasıl ad verirler? Bunu bilmem. 
Bildiğim bir şey varsa, benim, o mcv .. 

zuubahs yazımda, Tıbbı adliyi istihkar 
eden, lüzumsuz gören, ehemmiyetini in-· 
kôr eden bir ima dahi bulunmadığıdır. 

araya toplamayı ve hatta, bu memleket
lerin Müslüman olmaları hasebile, başla
rın:ı bir de halife vcrmeği düşünüyorlar
m:ş. Söylemeğe hacet yoktur ki bu Japon 
Panturanizminin gayesi Asyada Rusya
yı vurmaktan baş'ka bir şey d~ğildir. Bu
g~:ıden yarına tahakkuku ne dereceye 
kadar kabil olabileceği şübheli bulunan 
bu yalancı Panturanizm, ister kıs

men, ister tamamen tahakkuk et
sin. yahu~ isterse yalnız bir proje 
halinde kalsın, netice aynı şeydir: Bir 
Japon Panlurfnimıi. yani bir Japon si
yaseti. Bu asra göre milli bir istiklal ha
yalı için henüz hazırlanmamış olan bu 
memleketler, kimin elile müstakil olur
~arsa olsunlar, neticede onun malı ve 
mülkü sayılmıya, o elin nüfuz ve hakimi
yeti altında yaşamıya mahkfundurlar. Şu 
Jıald~ bu Panturanist propagandaya biz 
Türkler:, hissen dahi olsa, lüzumundan 

Korkuya mübeddel olan fazla ihtiyatın adına tasa 

derler. Tasa insanı belinden bağlıyan ve daima bulun

duğu yerde saymaya mahklım eden bir hastalıktır. Bu 

hastalığa mübteıa olan adam hiç bir işe teşebbüs edemez, 
muvaffakiyetsizliğe uğramak kork-usu ile tesadüfen i -

çinde btılunduğu işi de ileri götüremez. 

Bir işe muvaffak olacağınıza inandığınız kadar kay -
betmek ihtimalleri bulunduğunu da düşünmelisiniz. Bu 
takdirde muvaffakiyetsizliği mucib ola.bilecek sebebleri 
göz önüne getirmiş ve onlardan kaçınmak için icab eden 
tedbirleri de almış olursunuz. Arlık vazifeniz korkunun 
ve endişenin tasa halini almasına meydan vermeden ileri 
atılmaktan ibarettir4 

Ben, şunu demek istedim: cSon zaman
larda, bazı avukatlar, müvekkillerini ka-

nunun pençesinden kurtarmak gayesile, 
tıbbı adliy ..... müracnati suiistimal eder ol
dular .. halbuki en büyük criminologue'le
rin, ve ezcümle meşhur Lotribroso'nun 
na7-ariyesine göre her cani mutlaka anor .. 
mal ve az çok delidir. Ve her cinayet i§" 

( DA ) 
Lond~a balerinleri 
Ara ında mü abaha BiR 

-·ı· Leh Camharreisl 
'10 yaşına basdı 

lendiği anda, onu işliyen kimse, hiddet, 
teessür, kıskançlık, melankoli, teheyyü9 
gibi nıhi bir bozukluğun tesiri altında; 

bulunmuştur. Tıbbı adli - pek haklı va 
fenne uygun olarak - bunu kaydediverdi 
mi, cani kurtulur, ve hiç olmazsa cezası .. 
nın hafiflediğini görür. Bu da, sosyal niM 
zam bakımından zarardır!> 

fazla bir e,bemmiyet vermemek mecburi- Da?gın11ğile mefhur Emrullah c-
yetindeyiz, demektir. fendi, bir bayram sabahı, bayram na-

Tarif ediyorlar I 
1 * mazını kılmak için mmic gitmi~. Ale-

F:lkat, Türklüğe ve Turanlılığa yaban- !usul namazdan evvel bayrom nama-
·cı milletler tarafından yapılan bu pro- zımn na&"J kılınacağını tarif etmişler. 
pagan da sade J aponyaya münhasır de- Emrullah efendi, yanındakine dön-
'ğildir. Başka memleketlerde de buna milf: 
benzer hareketler vardır. Lehistan ve - Ben, demiş, bundan sonra bC§ 
Almanya da Panturanist ve daha yakın vakit namazımı bu camide kılacağım .. 
rnanasile Pantürkist olmuşlardır. Bu iki Geçenlerde Londra balerinleri ara- _ Sebeb ~e? 
fikir, her iki memlekette de, bugünkü sında bir müsabaka yapılmış ve klasik _ Ba1;sana, namaza başlamadan, 
Rusyayı düşürmeğe matuf bir siyasetin dansları en güzel ve en kusursuz yapan 1 namawı nasıl kilınacxığuu tarif edi-
esaslı unsurları olarak kullanılmaktadJr. ba1enn· e büyük' bir mükafat verilmi<:ti. z ı -s yor ar ... 
Son zamanlarda bazı Alman gazetelerin- Yukarıdaki resimde bu müsabakaya ~- -* 
de bu Siyasetin inkişafına dair bazı ma- tirak ;den balerinleri gÖrÜyOrSUilUZ. y Um r U k la r L re m; l yon 
kaleler gömme ilişti. Bilhassa, Rus inkı-
labının Kafkasyada yaptığı bazı hataları Şekerin suda erimigen Kaz anan bo/::siir 
geniş bir nisbette istismar etmek isteyen bir terkibi bulundu Boksör~ük .asıl san'::ıtı:. nın a~ kar tl'-
bu siyaset, gaye olarak Rusyanın dahi- ·- roin eden sr.n'attan olmadığı muhakk~k-

Şlındiye kadar .şekerin suda eridıgi-
len zayıflamasını gözetiyor. ni biliyorduk. Fakat zamammızm kim- tır. Bun1ardan hangisi yumruklrınnm 

Gerek Varşova, gerek Berlin, bu siya- d A d km-vetile hr.smının çehresini altüst -et-yagerleri su a erinıiyen }'egane ma -
sette Türldük bakımından ne dereceye denin şeker olduğunu isbat etmişler _ rneğc muvı:.ffak olmuşsa -elin.:? hürtlY'tH 
kadar samimidirler? Yani, Türklük bakı- d" Bunu . . C'C>~ • bett hamı bir servet te geçmiştir. 'le~lfı Demp-

ır. n ıçın 'l~ere o nıs e - . 
mından bu siyaset ne dereoeye kadar zı hal kanştmnak kufi gelmekte imiş! sc1•ın servet: 50 mil!on, Tunneyin 4~ \'e 
Türk lehinde ve rnüsbet bir gaye takib İşte bugün bu t kib il İngiltere ve l Tommy Farm 60 ınılyon franK hesao e
eder? Acaba, Türklükle a~akalan olmı- Amerikada •awm;~an k:t'iyen müte-' d·!mektedir. Meşhur boksörlerin en fak;

yan bu Pantürkistler, bu sıyas_et!e y.aın.~z essir olmaz ~ gmükemmei şemsiyeler ~-~~~-ı??:·. ~~~:i .~ ~!_Y?:' .f~:1!ktı:; 
Rusyanın parçalanması gayesım mı gu- k'b 
d- 1 ksa 'hem onu parçalamak yapılmaktadır. w ı nıayi halınde kumaşın üstüne dö -

uyor ar, yo ' B" İngil' mecmuasının yazdıgına külmektedir. Kumaş kuruduktan sonra 
hem de sonra, Rusyadan ayrılacak Türk- ır ız t dd w k 

1 lerin chamUeri> olmak da istiyorlar mı? göre bu şayanı .ha~re ı:;a. t:ye B ~ - iıtü enince perdahlı ve hiç bir suretle 
Bu suallere sarih surette cevab vermek roz Oktoasetat 1smı verı mış ır. u er- ıslanmaz bir hale gelmektedir. 

-==== 
kabil değildir . .Tapon Panturanizminin ga- Rusluk1a münasebettar bir zümrenin işi- I bilahare •Kar Helvası. tarzında bir :cad 
yesi, her mlde, bellidir; o, Asyanın Tu- dir. ı oiduğunu bizzat kabul ve tasdik etmiş ol-
ranlı milletlerini ve Türklerini Rusva- * duğu b"r hayalden başka bir şey değildir. 
dnn ayırıp kendi chimayesi> altına al~ak Türklüğün bize göre en yakın ve en Bununla bu1ber, aksini :farzettiğımiz za-
ist!yor. Avrupalı milletlerin güttükleri olgun bir parçasını teşkil eden Azerbay- man dahi, hıt siyaseti yapacak olanlar ne 
Pantürkist siyaset İSe, zahiren, bu tarzda can hakkında birkaç ay evvel yazdıkla- J:ıponlıır, ne Almanlar, ne Lehler, ne de 
emellerden an ve sırf Ru.syanın parça- rımla da bir dereceye kadar izah etmiş bir kısmı Fransızlar veya onlarla müna
lanmasını temin etmekle iktifa eyler gi- olduğum vechilc, en yakın Türklük me- sebcttar olan beyaz Rusya tarafdarlan
bi görünmektedir. Buna inanabilir mi- selelcrinde bile, Türkiye Türkleri için öır. Bütün bu hareketlerin hiçbiri Türk, 
yi7.? Açıkca söyliyelim ki, hayır. güdülecek müteaddi bir siyaset bahis hiçbiri Turnnlı sayılamaz. Türkler düşe-* mevzuu olamaz. Tarihi realiteleri olduk-ı eclclerse, kendi ellerile düşmcğc. kalka-

Her iki siyaset de, Türklüğe yabancı o- lan gibi kabul ve bu realiteler içinde caklarsa da gene kendi ellerile kalkmıya 
lan iki csiyaset> den başka bir şey de- Tli!kler için daha iyi hayat şartları tc- mecburdurlar. Milletlerin tabi olmaları 
ğildir. Umumiyetle Türklerin ve bilhas- mc.-nni eylemek biz Türkler için yegane icab eden tabii inkişaf kanunlan bunu 
sa biz Türkiye Türklerinin iyi bilmemiz maklıl olan bir görüştür. Türkiye devleti- bö:Ie emreder. 
lizımdır ki Türk olmıyan devletlerin nin Sovyetlerle takib ettiği dostluk si- Bunun için, Türk efkarını bu muhte
yaptıklan 1:u tarzda siyasetlerin gayesi, yascti ise he.m yerinde, hem de iki tara- lif bayrakfor namına yapılan Panturanist 
ne geniş manada Turanlılann, ne de hu- fm menfaatlerine gayet uygun bir siya- hareketlere karşı :tahzir etmeği bir vazi-
susi ve yakın manada Türklüğün men- settir. Panturanizm, Ziya Gökalpin bile, fc bildim. Muhittin Birgen 

İşte, benim iddiam ibu! 
Bunda, Tıbbı adli müessesesinin şere .. 

fini tenkis, haysiyetini rencide edecek 
hlçbir cihet var mı? 

Bilakis, ckendilerinin de dahil bulun. 
duldan halk kütlesinin, yazılarını seve. 
seve okudukları> muharriri hakire, ince, 
ince cehil isnad eyliycn kendilerL 

Buyuruyorlar ki: cE. Talu deliliğin hm 
dudunun muayyen olmadığını söylüyor .. 

lar. Kendileri böyle düşünebilirler ve bu• 
nu böyle bilebilirler .. > 

Memurluk hayatından kalma bir it;-ı 
yadla, gazetenin. bu cümleyi ihtiva eden 

:Satırlarının altına, az kaldı: cAidiyeti c.t: 
betile, İstanbul Tıb Fakültesi alal hasta"' 
lı1tlan ordinaryüs profesörü Bay D. Maz.. 
l har Uzman'a .. > yazıp, sayın bilginimize 
, gönderecektim. 

Leh Cumhurreisi Moscicki 70 yaşına Zira, demin adını zikrettiğim Lambro. 
basmıştır. Moscicki, yetmiş yaşında ol- so'dan tutun da, Paristc Salpetriere ıı
ınasına rağmen çok dinç ve sağlamdır. marhancsinin meşhur başhekimi müt.e
Ve bilhassa avcılığa çok meraklıdır. veffa Şarko'ya kadar eserlerini okudu-
Yukarıdaki resimde kendisini geçen - ğum birçok alin:ı1erin ibu yoldaki kanaat. 
terde avda vurduğu bir parsla beraber ler.ini, mütcaddıd vesilelerle bizim mat.
görüyorsunuz. buatta tcyid eden ve hatta daha da ileri· 

Brezilyada büyük 
bir elmas bulundu 

yfl vararak, deliliği hepimize muhtelif 
şekil ve derecelerde teşmil eyliyen, ken• 
dilcridir. 

Ben yanlış, bir kanaat edinmiş isem, 
İngiliz gazeteleri Rio de J aneiro'nun vebali onların boyunlarına olsun. 

Korono Manteı elmas madenlerinde Tababetin Iayuhtili!;tine gelince, bunu 
S2 bin İngiliz lirası kıymetinde yeni bir iddia etmek biraz fazla cür'etkarane bir 
elmas bulunduğunu haber vermekte - hareket olur. 

dir1er. Latincede bir darbımesel vardır: cEr-
Bu yeni elmas 1929 da bulunan ve rare Humanum Esh derler. cAldanmalt 

ı 00.000 İngiliz lirası kıymet biçilen insanlar içindir!> 
•Cenup istavrozu» tesmiye edilen meş- insani bir i~ olan tıb müntesibleri 
hur elmasın bulunduğµ yerin civarın - ise, ne kadar bizden üstün olsalar, fevkal• f 
da ele geçmiştir. beşer sayılamazlar. l 

cCenup istavrozu» 1 18 kırattı. Bu Ve fekvaJbeşer olmadıklarına en yeni 
defa bulunan 78 kırattIT. Ancak bu ye- bır delil de, kendilerini kasdetmiyen bir 
ni elmas işlenmem~ olduğu halde cCc-
nu istavrozu> ndan daha parlak bir hal 
de bulunmaktadır. 

Malıim olduğu üzere en büyük ve 
en parlak elmaslar Brezilyada ve bil -
hassa Mcna Gcar eyaletinde bulun -
muştur. Ancak meşhur büyük Mongol 
e]rnasile mukayese edilebilecek diğer 
bir elmas daha bulunmamıştır. 

yazımdan dolayı, bizzat itiraf eyledikleri 
gibi chayret ve hatta teessür> duymuş 
olmalarıdır. 

fanti hesabınadır. Her iki mnnada "'e her ı 
iki istikamette de, bu siyasetler, yalnız, r . . 
Laat hesablarına göre tertib cd lmiş şey- t 

TAKViM 
. BiRiNciKANuN İNANMA! iSTER --u takib ve tatbik edenlerin kendi men- ı J S T E R } N A N 

lerdir. Bunlardan, gPrek Turanlılığın \'e Arife günü icrtanbulun en çok satış yapan ticaretha - mi bu adam?• hitabına da ehemiyet venniyerek 20 kişi-
gert:>k Türklüğün elde edecekleri istifa- neleri ara ... ında bır etüd yapmak istemiştik. En kalaba - ye niçin bu mağazadan alış veriş ettiklerini sorduk. Hep- 1 

Rumi sene 6 Arabi-• 
1353 1SS6 

de ya hiç, yahud hiç denecek derecede l ·ğmt, bayram münasebctile an kovanı gibi işleyen şe - sinden: 
ehemmiyct~z şeylerdir. Bu noktayı açık-ı kercileri de bir kenara bırakmış. fersah fersah geçmiş o- -Burada pazarlık yok, fiat maktu da ondan cevabını 
ca söylemeği. işleri sathi surette görme- lanını Beyoğlu semtinde bulduk. İki tane veznesi vardı, aldık. 
ğe mütemayil bir kısım 'lürk efkarı için, ı ve veznedarlan para almaya vak1t bulamıyorlardı. İki Bµ. basit bir hakikatti. Belki çıok eski zamanlardan 
şu sırada çok faydalı buluyoruz. veznenin ortasında itilip kaJ...,]maya ehemmiyet vermi - beri de biliniyordu. Fakat biz bütün şehirde cmaktu fi -

Hatta bu kabilden olarak biuat Türle- yerek durup göz ucu ile takribi bir hesab yaptık. On da- ah usulüne yüzde bir ticarethanenin bile riayet etme -
le:- eli' ? Paris merkezinden idare edilen kikada iki vezneye 2.SO lira ödendi. mekte olduklarını düşündük, her hakikatten ne kadar 
bir hareket de aynca dikkate değer. Bu- Bu rağbetin sebebini anlamaya çalışarak bu defa ma- bas1t olursa olsun herkesin istifade edemediğine inan •

1 
nu>:ı da, bir nevi lx>vaz Rusluk hareketi ğazanın kapı:ıı önüne çıktık. İçten ve dıştan gelen edeli dık, amma ey okuyucu sen: 

oldıığunu rnnnPdiyoruz; bizct" bu da 1 S l E R j N A ~1 1 S T E R 1 N A N M A 1 
mu'lllPldir. Y~ Fransanın bir zümresi ve n, 
sınıfı ıle alakadar, veyahud, sırf beyaz L ...J 
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"Müstemleke • • 
ıstıyoruz,, 

Almanya dan 
müstemleke 

sonra Lehistanda 
talebinde hulun du 

Varşovada yeni bir mesele : Fransız müstem!ekelerinde Lehist~a imtiyaz 
verileceği söyleniyor. Varşovada Balkanlan alakadar eden meseleler görüşüldü 

Pa::is, 5 (Hususi) - Fransız hariciye/ D<>lbos'un Varşova ..eyahatine has·ret-1 nın müsteınlekata müteallik meta1ibatı
İ il.azın Delbos ile Leh hariciye nazırı Beck nıektedirler. nın Fransız efkarı umumiyesi taraimdan 

E
asında görüşmeler devam etmektedir. Petit Parisien gazetesinin hususi mu- anlayışla karşılanmış olduğunu memnu-
arşovadan gelen resmi haberlerde Le- habiri Bourgues yazıyor: niyetle kayci.etmektedir. 
stc:nm müstemlekelere müteallik ta- cİstikbaJde icra edilecek olan beyne!- Sağ cenah müntehasının organı ol:ın A. 
blerde bulunduğu hakkındaki haberle- milel müzakereler sahasında Lehistanm B. O. gazetesi, Belbos ile Beck arasındaki 

doğru olmadığı bildirilmektedir. Fa- Frımsız - İnfliliz grupları ile Alman - İtal- görüşmelerin Fransız müstemlekelerinde 
t buna rağmen gazeteler bu meselenin yan mihveri arasında bir mutavassıt va- Lehistana verilecek imtiyazaıtın noktai 

görüşülmüş olduğunu ısrarla yazıyorlar. ziyetini işgal edeceği tahmin olunabilir.> hareketini teşkil edeceğini yazmaktadır. 
nynı zamanda Lehistanın bir istikraz ta- Nüfus meselesi Balkan memleketleri 

hinde bulunduğu da tekzib edilmekte- Varşova, 5 - Lord Halifax'ın geçenler- Varşova, 5 (A.A.) - Delbosla Beck a-
. de Berlini ziyareti, Alınanyanın müstem- rasındaki müzakere iki saat kadar sür-

Beck, bilhassa Delbosun Londra müza- lelceler hakkındaki metalibatı meselesi - müştür. Alınan haberlere göre her iki 
~releri hakkında vermiş olduğu izahata ni beynelmilel meşgalelerin birinci pla- devlet adamı bugünkü enternasyonal va-

Von Neurath'm Bedin istasyonunda nına vazetmiştir. ziyPti bundan birkaç ay evvelki vaziyete I 
elbos'u selamlamış olmasına büyük bir Bu seyahat, Lehistanın siyasi mehafi- nisbetle daha iyi bulmuşlardır. Müzake- ı 
"ka göstermiştir. !inde derin akisler hasıl etmiştir. reler bilhassa orta Avrupa, Tuna havzası l 
İki devlet adamı, Avrupadaki gergin- Lehistan, fazla nüfusa sahih olan bir ve Balkan memleketleri hakkında cere-

fbğin zevale yüz tutmuş olduğunu mem- memlekettir. 1950 senesinde nüfusu 42 y:ıt' etmiştir. 
"1Uniyetle müşahede etmişlerdir. mnyona çıkacaktır, zira her sene 400.000 Almanlann istedikleri 

Beck, devletler arasında doğrudan doğ- kişi artmaktadır. Berlin, !l - Alman müstemleke hare-
ıupa müzakereler icrasrna tarafdar ve Lehistan, yeryüzünde işgal edeceği ye- kc:i şefi He!nrich Schnee, Danziger Vor
tiu usulün mürevvici olduğunu gizleme- ri istemekte, kendisi için müstemlekeier pesten gazetesinde yazdığı bir yazıda 
mlştir. Mumaileyh, Çekoslovakya ile Leh taleıb etmektedir. şöyle yazmaktadır: 
1ıkalliyeti hakkında mevcud olan ihtilaf- Müstemleke talebi şiddetlendi cAlman m1stemlekeleri meselesi, an-

amin müşkül görünmekte olduğunu ilave zibe rağmen gazeteler, gene müstemlekat desi suretile halledilebilir.> ~
ların eski ve bunların derhal halledilme- Varşova, 5 - Dün neşredilmiş olan tek- cak bu müstemlekelerin Almanyaya ia-

etmiştir. meselesinden bahsetmektedirler. Paris, 5 (A.A.) - Yugoslavyanın Pa
Hükumetin naşiri efkarı olan Express ris sefiri Puriç dün akşam Belgrada ha

Lehistanm vaziyeti Poranny, büyük harflerle, cMü.stemlekat rcket etmiştir. Delbosun Belgradı resmi 
Paris, 5 - Gazeteler, mütalealarım istiyoruz> diye yazdıktan sonra Lehista- ziyru-eti esnasında orada bulunacakhr. 

Japonlar iki lngiliz 
vapurunu bombardıman 

etti er, biri battı 
Japon kuvvetleri Nankine 35 kilometre 
· muharebe devam ediyor 

yaklaşdılar, 

Yunanistanda 
on köylü 

soğuktan öldü 
Yunan sularında vapurlar 

işleyemiyorlar · 
Şanghay S (Röyter bildiriyor) - ,Nankinin 35 kilometre şarkında kam A 

r Tukvo ve Katung adındaki iki İn - Küyung üzerine yürümekte olan grup, . Ati~a 5 (H~susı) .- Hemen bütün 
lfliz vapuruna bu sabah Vuhunun Ja - 4 birincikanun tarihinde öğle vakti, bu Yunanıstanda şıdcı:tıı kış . baş.lam.ıştır. 
<.avın tayyareleri tarafından bombardı - şehrin varoşlarından birine vasıl ol - Her tarafta kar yagıyor. Şımalı Yuna -
!C"' • t T 1 ada y ~ ka · d' prnanı sırasında bunlara isabet etmiştir. ,m~ ve derhal taarruz hazırlıklarına nıs an ve ~a Y .~gan r şun ıye 

V 1 ·· t :--l an ta b~laınıştır kadar emsalıne tesaduf edilmemiş de -\ apur ann guver esurue ve Y. - • . d f 1 dır 
}!raflarında pek bariz bir şekilde Ingiliz .. Cenub mıntakasmda Lishui üzerine ıece e ~z a . · .. .. 
ı'J>ayrakları resmedilmişti. Tukvo vapu- yurümekte olan Japon kolu, 4 birinci- v Kardıca cıvarında 0 n .. ko~lu .~ar yı -
~ateş almış, Katung vapuru keza a - kanunda sabahleyin saat 1 J de Lishui- gınları al~~nda _kalar~k o~~~· Ka -
tgır surette hasara uğradığından bu va- nin 12 kilometre cenubu şarkisinde ka valanın koylcrınd~ hır çok tutun de -
tpurlan baştan kara etmek mecburiyeti in Paimtang mevküne varmış ve he - polaı:ının ve,_evl~~~. çatıla.:-1 ~rın k~ -
•lbasıl olmuştur. men buradaki Çin mevzilerine taarru- safetınden çolanüştur. Selfuıik - Atına 

Gene Vuhu'nun bombardımanında za başlamıştır. telgraf ve telefon hatları tekrar bozul-
lngiltereye aid olan ve damında İngi - Nankindeki Çin ordularının Wuhu muştur. . . 
[iz bayrağı bulunan Depoya da bir bom istikametinde ric'ate ba§lamalt üzere Bütün Yunan den~zleı:ınde de şid -
i>a düşmüş damım çökertmiştir. olduklarını tahmin ettirecek bazı ala - detli fırtına vardır. Yırmıden fazla va-

ş h 5 (AA )- Bir İngiliz im mevcuddur. pur muhtelif li.man1~r~ iltica ederek 

kurn
ang ay · · 1 p· g w Uzlaşma ümidi yok fırtınanın hafiflemesını beklemekte -panyasma mensup o an ın - o .. , . 

vapuru Vuhu'da Japon tayyarelerin - . Hongkong 5 (A.A.) - Royter bıldi- dirler. 

! den atılan bornba1arla batırılmıştır. ,rıyoNr: nk" d M al Ş K Ş k Aynorozdan alınan telgraflarda bil-
\ T ky (A.A) bl"v, a ın e areş ang - ay - e hassa Yarım adanın şarkında şiddetli 
1 ° 0

• 
5 

· ~ Te .ıg. ile Alınan büyük elçisi Trautmann ara- kar fırtınası hüküm sürmekte olduğu 
Nankin cephesınde, şınıal mıntaka- sındaki müzakereler bugün bitmiştir. bildirilmektedir. 

smda Tanyang'ı işgal etmiş olan J a - Alınan rnalU.mata göre, mareşal ---------
ponlar, iki grupa ayrılmışlardır. Şang - Kay - Şek Japonlar silahla taz-

Birinci grup, Chinkiang istikame - yikte bulundukları müddetçe hiç bir 
tinde düşmanı takib etmekte ve Nanki- sulh müzakeresine imkan olmadığını 

ı nin 65 kilometre şarkında kain olan bu bildirmiş ve evvela Japon kuvvetleri -
!~in mevziini ihata etmekte olan müs- nin geri çekilmesi lüzumunda ısrar ey
.ıt.ahkem hatlara doğru ilerlemektedir. !emiştir. 

lngiliz ordusu için 
1 O milyon lngiliz 

tahsisat kondu • 
ı as 

Londra, 5 (A.A.) - İngiliz ordusu yiik
ee·I{ kumanda heyetindeki son mühim de
ği.şiJdiklcr den bahseden People gazetesi 
diyor ki: 

Bu değiş:klikler harbiye nezaretinin 
h,1zırla ... gı deniz planı tatbikının başian
gıc1dır. Bu ı)lanm tderrüatı kanunusani
de lıelli olacaktır. Bilinen bir şey varsa o 

da İngiliz ordusunun dünyanın en kuv
vetli ordu::ıu haline getirileceğidir. 

Ordu için yüz milyon İngiliz lirası tah
sisat konulmaktadır. Hava ordusunda da 

gelecek sene teşkilat yapılacoıktır ki bu 

da yüz milyon İngiliz liralık bir masrafl 
icab ettirmektedir. 

Zirai kalkınma 
Yeni projeler mayısdan 
evvel meclise verilecek 

Ankara, 5 (Hususi) - Ziraat Vekaleti 
zir~i kalkınma plarunın hazırlanması et
rafındaki çalışmalarına devam etmekte
d~r. Vekalette teşkil edilmiş muhtelif ko-
misyonlar tarafından hazırlanmakta olan 
kanun projeleri mayıstan evvel Meclise 
sevkedilmiş olacaktır. 

Yeni silolar 

Ankara, 5 (Hususi) - Ziraat Vekaleti 
mE>vcud silo1ara ilave olarak yeniden si
lolar yapılmasına karar vermiştir. Bu 
maksadla bir kanun projesi hazırlanmış
tır. Siloların istiab kabiiiyeti 100 bin to-
na çıkarılacak ve icab edea yerlerde ye
niden silolar yapılacak~ 

Beynelmf lel -J S4~ 
hadiselerin iki At.:E E 
günlük hülasası 

Gazetemizin çıkmadığı iki gün içinde 
hariçte en göze çarpan hadise l"ransız 
hariciye nazırı Delbos'un ort.a Avrupa 
seyahati olmuştur. Fransız hariciye na
zırı Varşovaya giderken Berllnden geç
mlş ve Alman hariciye nazırı Fon Neu
rath'la bir müddet görüşmüştür. 
Fransız matbuatı bu millakat.a büyük 

bir ehemmiyet vermekte, Fransa ile yak
laşma arzusunu gösteren Almanya ile 
basmane harekete devam eden İtalya a
rasında Berlln - Roma mihverine rağ
men bir hattı hareket ayrılığı göründü
ğünü tebarüz ettirmektedir. 

Berllnden sonra Varşovaya varan Del
bo:;'un Lehistan payıt.ahtında müstem
leke meselesine de temas ettiği ve bu 
meseleye aid bir teklif karşısında bu
lunduğu anlaşılmaktadır. 

Londra müzakerelerinin akisleri: 

Fransız nazırlarlle Londrada. cereyan 
eden müzakerelerin akisleri devam et
mektedir. Bu arada Portekiz matbuatı 
Almanyanın Portekize aid Angola müs • 
temlekesinin Almanya tarafından isten
diği hakkında rivayetleri mevzuu bah
setmektedir. Llzbon gazeteleri Porteklzin 
böyle bir talebe kat'iyen razı olmıyaca
ğını yazarak Alınanyaya hücum etmek
tedirler. 

Çin - Japon harbi: 

Japon kuvvetleri bir taraftan Nank:lne 
doğru llerl hareketlerine devam eder
lerken diğer ta.raftan Şanghayda da ha
diseler olmuş, .Japon kuvvetleri Fransız, 
Amerikan imtiyaz mmtakalarına teca
vüz etmişlerdir. Bu yüzden Şanghayda 

bazı hadiseler de olmuştur. 
İngilterede: 

İngil terede belli başlı hadise ordun un 
yüksek kumanda heyeti arasında yapı
lan son değişikliklerdir. Yaşlı kuman
danların hemen hepsi istifalarını ver
mişlerdir. Bunların yerlerine genç gene
raller getirllmlştlr. Gazeteler bu deği
şikliği müsaid karşılamışlardır. 

Amerikada: 

Amerikada 8ilahlanma işlne yeniden 
hız verildi. Yakında parlamentoya bu 
meseleye dair bir teklif yapılacaktır. 
İ5panyada: 

Madrid cephesinde taarruzlar, muka
bil taarruzlar devam etmiştir. Cumhuri
yetçiler Madridi müdafaa için yeni ted
birler almışlardır. 

Fifütinde: 

Filistinde kanşık.lıklann önü alınma
mıştır. Arab çeteleri faaliyetlerine de
vam etmişler, bazı Yahudi köylerine ta
arruz etmişlerdir. 

Mamure 
Civarındaı/(i 
Tren kazaşı 
Maraş, 5 (A.A.) - Dün Mamure civa

rındaki bir köprünün bozulması ve şid
detli yağmurlar neticesinde ray altındaki 
an=ı tonraklarm kayması dolayısile vukua 
gelen kaza yüzünden Maraş postası d_a 
gelmemiştlr. Kazadan kurtulanlardan bır 
kısmı aktarma suretile bu akşam Mara
şa gelebilmişlerdir. Bunların anlattıkla
rına nazaran kaza çok ani olmuş, loko
m0tiiin su içerisine girmesi üzerine beş 
on metre ilerdeki rayların topraklardan 
yukarıya dcğru çıkması görülmüştür. 

Posta bugün de geç kalmıştır, 

Madrid'in 
Müdafaası 
Jvfadrid, 5 (A.A.) - Nafia nazırı Los 

Rios gece Madride gelmiş ve bir nutuk 
soylemşitir. 

Mumaileyh, bu nutkunda nihai zafere 
ol:.ın imanından bahsetmiştir. 

İngiliz amele partisi lideri Madridde 
M:ıdrid, 5 (A.A.) - Attlee, beraberin

de mcb'uslardan Mis Hellen Wilkinson 
ve Philip Noel Baker olduğu halde bura
ya gelmiştir. 

Bütün gazeteler, İngiliz amele fırkası 
liderini hoşamedi temennilerile ka.rsıla
mı~lardır. 

* San Sebastiyen, 5 (A.A.) - Barselon
dan bildirildiğine göre İspanyadaki İngi
liz maslahatgüzarı Valensiyadan Ganı

desaya nakletmiştir. Barselondaki Japon 
konsoloshanesi de kapanmıştır. 

Belçika Kralının kardeşi 
lngiltereye gitti 

üstende, 5 (A.A.) - Belçika kralının 
birqderi Prens Charles, İngiltereye git
mek üzere vapura binmiştir. 

...................... _ 
• Berlin ve Londra 

temaslarının 

doğurduğu ümitler 
Yazan: Selim Ra~p Eme~ 

D 

U 
ngiliz Meclisi has Lordu Ha-

. lifax'ın hususi surette Al -
1 manyaya giderek Hitlerle yaptığı mü-
· ıakattan sonra İngiliz ve Fransız sa -
lfilıiyetli adamları Londrada bir top -
Jantı yaptılar ve bunun neticesinde bir 
de tebliğ neşredildi. Eğer, İngiliz na • 
zırlarile bu teması icra eden Fransız 
nazırları, Şotan ve Delbos gibi Radi -
kal sosyalist kanaatli kimseler olma -
yıp da muhafazakar renkli parti adam· 
lan olsalardı, Avruparun oldukça ger
gin duran vaziyeti bir parça daha ge
rilirdi. Fakat, bereket versin ki bu iki 
nazır, yetiştikleri mektebin zihniyeti i
tibarile olgun kabiliyetli kimselerdir 
Bir davayı tedkik etmeden ve peşinen 
«hayın demeyecek kadar chukuk:ır. ter 
biyesi almışlardır. Nitekim, Londrad<L 
Lord Halifax'ın verdiği izahatı mütea-

1 kib İngiliz Başvekili ve Hariciye Nazı-

1 

rile icra ettikleri mülakatta da bu zih· 
niyetle hareket etmişlerdir. İki tara c. 

1 

fın mesaisini ve görüşmelerini hülasa 
eden resmi tebliğ, resmi Almanya 
tarafından Lord Halifax'a 'anlatıla» 
şeylerin bir müzakere mevzuu olabi -
leceği anla~ılmaktadIT. Şu fark ile 1d 
İngilizlerle Fransızlar, Alınanyanm 
müstemlekelere aid olan iddialarıp!z 
yalnız kendilerini değil, alelfunum ip -
tidai madde i.şile alakası olan bütün 
devletlere aid bir mevzu olduğunu Vf 

bu işin, o bakımdan gözden geçirilm~ 
sini istemektedirler. Bittabi, bu ara~ 
bütün muallak duran meseleler de, ay
n ayn, fakat binnetice hep beraber 
tedkik olunacaktır. Almanyanın kana -
ati ise şudur: 

Evvela müstemleke meselesi halle -
dilmeli ve sonra, sırasile ehemmi mü -
himme takdim ederek bütün davalar 
gözden geçirilıneli. 

Dikkat edilecek olursa göıiilür ki, 
aradaki telakki farkı azimdir. Alaka -
dar devletleri ve binnetice bütün dün
yayı geniş mikyasda bir silfilı tahdidi 
ne sevkedebilecek olan İngiliz - Fran
sız noktai nazarı, umumi bir rıza tah • 
sili suretile işlerin hal ve tasfiyesini is
tihdaf etmektedir. 

Almanya ise, her türlü manialara 
rağmen davasının tahakkuk ve inta~ 
ettirilmesinde musırdır. Evvelce, te .
laffuzu dahi bir hiddet ve şiddet toka .. 
dının infilak etmesine vesile veren mili: 
temleke işinin gözden geçirilmesi iddi -
ası, bu şeklile, ortaya çıktıktan son~ 
nihayet bir usul meselesi teşkil eyle -
yen bu göıiiş farkının bir sureti tesvi
yeye bağlanması güç bir şey olmasa ge-
rektir, - Selim Ragıp Emeç 

lngilterede 
Japon aleyhclarlığı 

Japon eşyasını hamil bir 
vapur boşaltılmadı 

Londra, 5 (A.A.) - Liverpool'da 2ott 
kadar Dok amelesi Kanada'dan gelen 
Düses of Richmond gemisinde bulunan :.: 
2·)() ton Japon mamwatı eşyayı tahliye-
den imtina etmişlerdir. Vapur, bu eşyayı 
tahliye edemeden yeniden Kanadaya 
dönmek mecburiyetinde kalmıştır. ' 

Konyada selden 
yıkılan evler 

Konya, 5 (A.A.) - Şehirde sel zaran 
tesbit edildi. 37 ev tamamen, 35 ev kıs
men yıkılmıştır. Zarar 73 bin lira radde-
sindedir. Bugün felaketzedelere para da
ğıtılmasına başlandı. Bu yardım ilerde ya
pılacak yardıma mahsuben yapılmıştır. 

Fi/ipin adalarında 
Şiddetli bir kasırga 

Manille 5 (A.A.) - Dün Filipin'in 
merkezi adalarında şiddetli bir kasır -
ga olmuş, Samara şehrinin etraf ile a
)akası kesilmiştir. 



SUN POSTA 

Bayram Şehirde Çok 
Neş' eli Geçti 

Boğazda bir 
Vapur bir yalı 
Rıhtımını söktü 

Belediye kazaların önüne 2eçmek için bayram 
yerlerinde salıncak kurulmasına izin vermedi. 

Şirketi Hayriyenin 67 No. lı 
vapuru da büyük bir 

tehlike atlattı 
İki gündür poyrazdan esen rüzgar, 

evvelki gün lodosa çevirmiş, Marma • 
rada şiddetli bir fırtına olmuştur. Bu 
yüzden Adalar ve Kadıköy seferleri 
güç bir şekilde yapılabilmiştir. 

Bu arada bazı vapur kazaları da ol
muştur: 

Dün sabah saat sekizi kırk geçe tren 
sit olarak Karadenize gitmekte olan Fe 
lemenk bandıra1ı Harnış isimli vapur, 
Baltalimanında şiddetli akan suların 
cereyanına kapılmıştır. Vapur, akıntı -
dan kurtulamamış, baş tarafını Zeki -
paşanın yalısı rıhtımına çarpm1ştır. 

Sademe çok şiddetli olmuş, yalının 
r1htımı 5 - 6 metre kadar denize uçmuş
tur. Vapurun baş tarafı da su hizasın -
dan delinmiş ve su almıştır. Vapur, yo
luna devam etmemiş, tamir için, Sarı 
yer önlerinde demirlemiştir. 

Atlatılan bir kaza 
Bu akşam bitecek olan şeker bayramı 1 ba~ram yerlerinde çokca görülmüştür. Sirketihayriyenin 67 numarnlı va _ 

şehrimizde çok canlı ve neş'eli bir hava Delediye hududu içinde eşek ile nakli- • d bı'r kaza atı tm tı B k 
• • y puru a a ış r. ev oz -

içinde geçmiştir. yat yasak edılrnış oldugundan bayram ela evvelki sabah saat d ha e~ ket _ 
Bayramın birinci günü olan cumartesi 

hava açık geçmiş, dün öğleden sonra ka
panmış ve yağmur çok hafif bir şekilde 
se:-prniştir. Şehrin muhtelü semtle:rfode 
bayram yerleri kurulmuştur. Fakat ka
za!:ıra meydan verilmemesi için beledi
ye salıncak kurulmasına izin vermemiş
tir. 
Çadırlar içjnde oyun oynatan bazt hok

\abazlar, havanın büsbütün kapalı gide
ceğ'ni zannettiklerinden belediyeden ça
dır kurma ruhsatnamesi almamışlar. bu 
yüzden bayram yerlerinde hokkabaz -
görülmemiştir. 

Bu bayram da fayton, araba, talika, 

d b l K k 1 
.... , n on a r e 

yc.rlerin e u yı ara açan ar goru.me- den 6 7 numaralı vapur, Kanlıca va uğ-
miştir. Havan~n. kısmen kapalı olması 1 rayacağı sırada, Katadenizden g~lmek-
bayram yerJerını doldurmamış, daha faz- t 1 n ı·ngiliz bandır ı K f·gpol _ . 

1 
t• t 

1 
y • 1 • e o a a ı on J va 

l~ c;mema ara, ıya ro ara ragbet edı.mış- puru burnunu akıntıya kaptırdığından 

tı:. . .. 16 7 numaranın üzerine doğru gelmiştir. 
Bır bayram yerınde uç çocuk yaralandı Bunu gören şirket vapurunun kap -

Eyüb bay~am yerinde, 13 yaşında Na-I tanı, Kanlıcaya yanaşmamış. Anadolu 
mık Kemal Özcan ile Şefik Çakır ve (9) hisarına doğru yol vermiş ve kazanın 
yaşındaki Gülizar tel üzerinde kayarlar- (;nü bu şekilde alınmıştır. 

kerı yere düşerek muhtelif yerlerinden -------· -----------• * ~:~~~~~~~:;:· tedavi için hastaneye knl- s o n i k i g Ü n 1 Ü k 
Bayram ınünasebetile kapalı buiunan 

~=~~~!~r ve rnektebler yarın sabah açıla- z a b 1 ta v J ı, 'a 1 ~ r 1 
~ 

lstaııbulda mekteb 
buhranı var! 

Çıkmadığımız bayram günlerindeki 
zabıta vak'alarını aşağıya yazıyoruz: 

Bnyranıın birinci günü: 
1 - Fatlhde oturan Mehmed Gonül, İh

san, Nureddin ve Mehmed adlarında dört ar 
kndaş bayram akşamı yıkanmak lizere Çlnill 
hamama gitmişler. aralarında kavga çık -
mış ve dört arkadaş takunye ile birbirleri • 

lstanbulda on lise, yirmi üç orta retleri kira parası almadan terkedemi- 1 nln başlarını yarmışlardır. Kavgacılar ad -
mekteb, 245 i şehirde olmak üzere '4 31 yeceğini bildirmiştir. Bu medreseler - llyeye verilmişlerdir. 
ilk mekteb vardır. Geçen sene ilk m ek- den bir kısmı k.T. h 1 k üzere 1 .2 - Yaşar isminde bir arabacının idare 

. u up a?e 0 :11~ .. ettıği bir yük arabası Ferlköyde bayram ye-
teblerde 69,906 talebe okumuş iken bu a~rılacak, tahsısat temın edıldıkçe ku- rinde Gülfem adlı bir kıza çarparak muhte-
sene mekteblerdeki talebe m evcudu bu tuphanelerin sayısı arttırılacaktır. ıır yerlerinden yaralamıştır. 
mikdarı aşmıştır. Geçen sene aded~ l ~ Kütüphanesi en zengin bulunan şe- 3 - Kuçukpazar Hacıkadın sokağında 6 
olan orta mekteb sayısı bu sene yırmı hir İstanbuldur. Maarif Vekaleti her numarada oturan Hasan ile metresi Sacide 
üç ık rılmış bir orta mekteb liseye t f . .. .. 1 . . 1 ı· arasında Hasanın bayramlık elbise yaptır -

e ~ ~ . ' ara takı kutuphane erı ze~gın eş ır - maması yüzünden çıkan kavga neticesinde 
çevrılmıştır. meğe karar vermiş bulundugundan ye- Sacide çakı ile Hasanı göğsünden yarala -

Buna mukabil orta mekteb sınıfla - ni kitaplar 1938 senesinde temin edi _ mıştır. 
rında yer bulmak pek güçtür. Her sı- hp vilayet kütüphanelerine tevzi olu _ 4 - Horhor caddesinde oturan Mehmed, 
mfta '40 - 50 talebe okumaktad B d k .... h . uzun zamandanberl beraber yaşadığı met -

~ . ır. u nacaktır. Bu ara a utup anelerın ec- resi Şerifeyi odunla başından ağır surette 
sebebten h~le~ mevcud hse ve orta nebi dilde yazılmış eserlerle de kıy _ yaralamış, kendisi de zabıta tarafından ya
mekte~le~ ıhtıyacı karşılayacak sayı - metlendirilmesi münasib görüldüğün- kalanmıştır. 
da degıldır. İlk mekteblere gelince, bu den Maarif Vekaleti 1938 senesinde ~ - Sofular caddesinde oturan Akay ida
sene talebe sayısı bir mikdar daha ço _ .. . . . .. • . resı şeflerinden Rlfatın 3 yaşındaki oğlu Al

y ld - h ld . . kullıyetlı mikdarda mubayaa edecegı tny evleri önundekl arsada oynarken ağzı a-
ga ı:~ı ~ e ~~rıbtır ki mekteb sayısı 
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kıtablar arasına tanınmış garb muhar- çık bir kuyuya düşmüş, boğulmak fizere ı -
aza ı .. mış ır. ı~a, bu işlere sarfedıl - 1 ir'erınin eserlerini de ilave edecek _ ken kurtarılmıştır. 
mek uzere 45 bın lira istendiği halde t . 6 - Şoför Süleyman Yalçın idnreslndekl 
ancak maarife bu mikdarın 15 bini ve- ır. 2036 numaralı otomobil Tophanede Huriye 
rilmiştir. ~u yüzden kira ile tutulan -·Ü ... Ç.-M •• 0 .. -Hl·M· .. ··P-A .. N_K.R ... A ... S .... G ... 0 ... R •• E •• -S •• I .. ~~~ ;~~a~:~~~ır~arparak muhtelif yerlerin -

mekteblerın geçen seneki kira ücret - , B ik' · ·· ·· 
1 

. ayramın ıncı gunu: 
erı azaltılmak mecburiyeti hasıl ol - ı _ Kasımpaşada Doğramacı sokağında 
muş, bina sahibleri rıza göstermedik- Bundan bir ay evvel LOS ANCELOS oturan 55 yaşlarında Selime köprü üstunden 
!erinden rnektebler tahhye edilmiştir. olimpiyadında lOO.OOO kişinin huzurunda geçerken ayağı kayarak düşmüş, sag kolu 
· yapılan üç beynelmilel Pankras güreş- kırılmıştır 
Istanbul Ma::ırif Müdürlüğü ilk tahsil 2 _ Y~şllko d t Aleko Lsmlnde bl-• d k. tek .1 t 1 b . leri şöyle ki: y e o uran 
çagm a ı mı a e eyı mekteblere rlsi blr para meselesinden dolayı Süleyman 
tevz.ie muvaffak olmuşsa da her maarif 1 - Cim Londos ile - Pankras şampiyo- adında bir adamla kavga etmiş ve Süley -
memurluğu mıntakasında yeniden bir nu lakabile sakallı canavar DEAN. manı ağır surette yaralamıştır. 
çok çift tedrisatlı mektebler açılmış _ 2 -- Ali Baba namını taşıyan meşhur 3 - Yenlbahçede Gureba hastanesinde 
tır Maarif Vekalet · kt b b. t Ermeni güreşçi ile Amf"rikanın dün- yeuı yapılmakta olan binada bekçi Erzu -

• • • • • 1. ~e e ınası e- rumlu Sallh oğlu 70 yaşında Mehmed bina -
danki ı.şınde çok tıtız davranmakta, ya şampiyonluğu için güreşen A- nın asansör boşluğundan kazaen yere dü • 
muhakkak müsaid binalar tedarik e - merikalı DİCK DA WİSCOURT. şerek vücudünün muhtellf yerlerinden yara-
dilmesini istemektedir. 3 - 1stanbul'un Tatavlasında yetişmi~ ıanmı§tır. 

Şehir dahilinde mekteb olın - .. _ sonra Amerikaya gitmiş ve şimdi 4 - ~amarot Mustafa adlı bir adam Bey 
. . . aga mu dünya şampiyonluğuna namzE:d oğlunda Istlklal caddesinde, arabacı Ham -

.;aıd bır çok medrese, ımare! vesnire parsumun saatini çalarken yakalanarak cür 
vardır. Bunlar yn metruk durmakta, YORGİ ZAHARİAS ile - İtalyan mü meşhud mahkemesine verilmiştir. 
veya kira ile bir başkalan tarafından JOE SAV ALDİ. 
tutulmaktadır. Maarif Vekaleti istan - Bu üç büyük güreşlerin galiblerini gör- l dhalAtlmız ihracatımızdan fazla 
bul Maarif Müdürlüğünden bu gibi mek için ÇARŞAMBA matinelerden 
mekteb olmağa elverişli medreselerin itibaren 

Tutulan istatistiklere göre, bu yıl, gerek 
ldhalD.tımız, gerek ihracatımız, geçen yıla na 
znran artmış bulunmaktadır. 936 yılının llk 
dokuz ayında 66,655,420 Türk lirası olan ld -
balatımız, bu yılın ilk dokuz ayında 

79,268,320 liraya çıkmıştır. Keza. 936 da 
64,190,858 l.lra olan ihracatımız da bu sene 

mekteb şekline ifrağ edilmesini iste • 
mi.ştir. Maarif Müdürlüğü bunları bi -
rer birer İstanbul belediyesinden ala -
rak mekteb olarak kullanacaktır. Yal
nız Vakıflar idaresi ilk mektebe tah -
vili en koHıy ve en muvafık olan ıma· 

AL KAZAR 
sinemasınd~ programa ilaveten .ızösterile- 77,111,595 liraya yükselmiştir. 

kf l Bu yılın dokuz nyında, idhalatımız, 1hra-
ce ır. catımızdan 2,156,725 lira fazladır. 

Birillcikinun • e 

Üvey oğlunu balta ile 
yaralayan baha 

Kansını da döven suçlu cürmümeşhud mahkemes= ne · 
verildi ve 1 sene 27 güne mahkum oldu 

Hahcoğlunda bayram sabahı karı - oldu, karımla kavga ettim ama.. üvey; 
sını döven ve üvey oğlunu da balta ile evladımı yaralamış değilim, demıstir.' 
yaralıyan Ruscuklu Hakkı isminde bir Yapılan muhakeme neticesind: de 
amele ~~ ~eyoğlu müddeiumumilıği- suçlu Hakkı l ay, 2 7 gün müddetle hap 
ne verılmiştır. se mahkum edilerek, derhal tevkif o .. 

İddianameye nazaran, hadise şöyle lunmuştur. 
olmuştur: Mahmud oğlu Hakkı, karısı lk .., 
Sırına ve üvey evladı Niyazi ile birlik- j SarhOŞIUQUO muhakemesi 

te Halicoğlunda karısına aid olan bir Bayram günleri içinde şehrin muh .. 
evde oturmaktadır. Hakkı bir çok de - telif semtlerinde sarhoşluk vak· lan 
falar karısına e\'in satılmasını teklif et olmuş, suçlular derhal adliyeye verıle
miş, fakat Sırma ve evin yarı hissesine re'"k, muhtelif cezalarla tecziye o un -
sahib bulunan Ü\'ey evladı Niyazi bu muşlardır. Bunlardan iki hadiseyi aşa
teklifi reddetmişlerdir. Nihayet bay- - ğıya yazıyoruz: 
ramın birinci günü, bayram namazın - Gal~tada Ali oğlu Basri isminde bi
dan evvel Hakkı kalkmış, kansı ve ü- ri fazla sarhoş bir halde caddeden ge .. 
vey oğlu ile bayramlaştıktan sonra ge- çerken, pastacı Vasilin su ile dükkanı .. 
ne ayni meseleyi tazelemiştir. Ancak, nın önünü yıkadığını görmüştür. Bas -
teklifi bermutad gene reddedilmiştir. r i hiç bir sebeb olmadığı halde, Vasi • 
Buna fena halde kızan Hakkı karısı lin elindeki su tasını kapmış ve adam .. 
Sırmayı dövmüş ve o sırada eline ge - cağızı güzelce ıslatmıştır. O sırada ~ol
çen bir balta ile evin hissedarı bulu - dan geçen Hüseyjn isminde biri işe 
nan üvey oğlunu da omuzundan yara- müdahale etmek istemiş, fakai sarho_şt 
lamıştır. Suçlu dün Beyoğlu cürmü onu da dövmeğe teşebbüs etn ı ·ştir. 
meşhud müddeiumumisi Cemalin h u- Derhal adliyeye verilen Basri, Bey
zuruna çıkarılmış, ifadesi alındıktan oğlu sulh ceza mahkemesinde t ay hap 
sonra nöbetci sulh mahkemesine gön- .se mahkum olmuştur. 
derilmiştir. Kocasının mahkfun olaca- Bak k.. ·· d t ber H 

y • A ır oyun e o uran renç a -
gını anlıyan Sırma her ne .kadar bıl~ - sip de, sarhoş bir halde Servetin ka1'-
h?re davasın~an vazgeçmışse ~e, ha - vesine giderek gürültü çıkarmış, bu a-

ddısede balta ~Ieahcke:h bu~und~~ndan, rada kahvenin masalarından birine bix 
ava umumı ama gor" ru vAi () - k . . k 
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yumru ındırere paramparça etm1ş -
unmuştur. tir. Suçlu Sultanahmed 1 inci sulh ce-
Suçlu mahkemede: za mahkemesinde 5 lira para cezasına 

- Filhakika, aramızda münakaşa mahkfun olmuştur. 

Vapur nakliye tarifesi yükseliyor Bir maden imtiyazı feshedildi '. 
Tutulan istatistiklere göre, vapurların Edirne vilayetinin Keşan kazasınn b:ığlJ 

t:cr>ri eşya nnkiye tarifeleri son sene zar- Kurugeçit köyünde çıkan ve 1336 senesinde' 
. . .. . . .. bir fermanla imtiyazı Emine Mediha, Zell -

fmda hır haylı yukselmıştır. Bu yuksc- ha Zafer, Ay!;e Sabiha ve şerikleri namına 
lış, bütün dünyada, aynı şekilde hissedil- verilmiş olan ~Linyit madenine aid olmak ü .,• 
rnPktedir. Bunun sebebleri hakkında ya- zere İktısad Vekaleti blr fesih mazbatası ha
pılım etüdie:, navlun yükselişinin, gemi zırlıyarak Şurayı Devlete vermiştir. ŞOrayJ 

fikdanındar. ileri geldiği neticesini mey- Devlet. maz1?_a~ıl;Y~_!~s.<!!~ ~t~t}!::....___ 
dc-.na çıkarmaktadır. Gemi azlığının da, Ô L Ü M 
dr.vletlerin silahlanması tedbirleri dola
yı~ile, gerelr inşaat tezgahlarının meşgul 
olması, gerek iptidai maddelerin fazla ta
leb karşısınde pahaya çıkması sebebile az 
si;>ariş yapılmasından tevellüd ettiği an
laşılmaktadır . 

Mil tef errlk: 

Tuz istihsalib arbyor 
Gümrük ve İnhisarlar Vekaleti ta

rafından, Tuzlaları.mızda on sene için -
de istihsal olunan tuz hakkında b ir is
tatistik vücude getirilmiştir. Buna gö -
re: 

927 senesinde 172,63 1 ton, 928 de 
241 , 159 ton, 929 da 143,000 ton, 930 da 
J 46,200 ton, 93 1 de 170,400 ton, 932 
de 218,450 ton, 933 de 191 ,500 ton, 
934 de 191,500 ton, 935 de 21 4,830 ton, 
936 da 199,800 ton, 937 de 300 bin 
ton. 

İstihsal seneden seneye artmakta 
dır. 

Galatasaraylıların çayı 
Bu akşam saat on yedide Tokatlıyan 

salonlarında verilecektir. Davetiyeler ce

miyet merkezinden, mektebin kapısından 

ve spor klübünden tedarik edilebilir . 

Belediye hesap işleri müdiirü Ke. 
mal Tulgar ile Belediye müfettişlerin
den Hayri Tulgarın valideleri Bayan 
Binnaz Tulgar vefat etmiştir. Cenazes~ 
bugün 1 1 - on birde Maçkapalas dör .. 
düncü katından kaldırılarak Beşiktaş • 

•• 1 

da Sinanpaşa camıınde namazı kılın .. 
dıktan sonra Karacaahmeddeki ail~ 
kabristanına defnedilecektir. 

Oğullan: Kemal Tulgar 
' Hayri Tulgar ----·-· ,_........,_.... . ·----.-----Şehir Tiyatrosu 

111111111111111 Draın kısmı Tepebaşı 
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1 BÜYÜK HALA 
111111111 1 4 Perde 

Operet kısmı: Fransız tiyatrosunda 
Bu gün saat 15.30 da ve 
akşam saat 20.30 da 

iNTiKAM MAÇ 
3 Perde 2 tahlo 

ŞEYH AHMET 
Türkçe sözlü ve ıarkılı 

RAMON NOV ARRO 

8 Birinci Klnun Çar ıamba akşamı 

S O M E R Sinemasında 
sinemacılğın ıaheseri olup 

VlKTOR FRANSEN - GABY MOR.LA Y ve JORJ RIGAUD 
gibi büyük dehakir fransız artistlerinin muhteıem temsilleri 

ATEŞGECESi 
muazzam, zengin, göz kamqbncı ve dramatik filmin ilk iuesi 

\i Şerefine B Ü Y 0 K G A L A 



6 Birlııcild.nun 

Çiçekdağının Y ozgada 
bağlanacağı söyleniyor 

Vilayette göze ç.rpan bir imar faaliyeti var, yollar 
yapıhyor ve köprüler tamir ettiriliyor 

r ozgaddan bir görüni.i§ 

Yozgad (Hususi) Burada hararetli 
brr yol faaliyeti vardır. Yozgad - Yerköy 

(!>sesinin istasyondan itibaren beş kilo-
-. ........ - ··-•••••••••••••••••-1.•••••· .... ·---

Çanakkale ile 
Balıkesir arasında 
bir otobüs kazası 
Çanakkale ile Balıkesir arasında da 

I'*' otobüs kazası olmuştur. Posta i.§ini 
\P'en 1 14 numaralı otobüs, Balıkesir -
den gelirken Çanakkaleye yakın bir 
Virajda yağmur yüzünden hendeğe yu 
ıvwlaruruş, yolculardan üç kişi hafif ve 
Jbir kişi ağır o1mak üzere dört kişi ya
~r. 

metrelik kısmı. yap~, sellerin yolu 
tahrib etmemesi için, 9 ve 12 · nci kilo
metreler arasında sekiz bin lirayla hare- ' 
lı olarak duvarlar inşa edilmiştir. 
Boğazlıyan - Fakılı yolunda 5, Yoz -

gad, - Sorgun yolunda 8, Sorgun - Maden 
arasında 5 kil-Ometrelik şose yapılmıştır. 

Sorgunla Maden arasında iki beton köp
rü, iki de menfez yapılmıştır. Ahşab köp
rüler de tamir edilmektedir. 

Vali Fevzi Gürel vilayetin bazı mühim 
işleri 'hakkında vekaletle temaslarda bu
luıımak üzere Ankaraya gitmiştir. 

Belediye reisi Abdurralunan hasta ol
duğundan, kendisine sıhhat müdürü ve
kalet etmektedir. Belediye meclisi sık sık 
içtimalar yaparak faydalı kararlar al
maktadır. Yerköy - Yozgad otobüslerin
de ihtikar yapılmaması için devamlı kon
trole karar verilmiştir. Kırşehir vilayeti 
kazalıtrından Çiçekdağın Yozgada ilhak 
edileceği söylenmektedir. 

Vak'a mahalline Balya müddeiumu
.bfisi giderek tahkikata el koymuştur. 
rSa.ralılar arasında bulunan yolcular -
ıldı.m Ayvalık müddeiumumisi kazada 
ıpföriin kabahati olmadığını söylemiş
tir. Yaralılar hastaneye kaldırılmı.ş 
tardır. 

Köye ait bina ve arazi 
haczedilemiyecek 

Bir müddettir devam eden odun buh
ranı zail olmuş, bol mikdarda odun gel

- meğe başlamıştır. Geçen yıl bu zamanlar 
buraya kar düşmüştü; bu yıl henüz yağ
mamıttır. Sürekli yağmurlar yağmakta
dır. Ziraatçiler güzlük tohum ekmeğe 
başlamıştıı-. 

S O .N PO S 'T A Sayfa S 

Çanakkalede 
r.ocaçay taştı 

Zafranbolu dericiliği 

Bir yıllık bir köy gelini 
bindiği araba ile dereye 
yuvarlandı ve boğuldu 

Debağların birleşerek ve 45 bin lira sarfederek 
tesis ettikleri muazzam fabrika anlaşamamazlık 

yüzünden metruk bir halde duruyor 

Çanakkale (Husuai) - Bir hafta -
danberi yağan devanılı yağmurlardan 
dereler, ve Çanakkale - Ezine yolunda
ki Kocaçay taşmış, sular nalband dük
karuarına kadar girmiş, ve Aziziye ma 
hallesine geçilmekte olan küçük köp -
,rüyü de basmıştır. 

Limana gelen vapurlar da denizin 
pek sert olmasından iskeleye yanaşa -
mamış ve yolcularını çıkaramamıştır. 

Yağmurdan sonra şehre sulu kar 
yağrnağa başlamış ve hava çok soğu -
muştur. Zafranboluda deriln bdyle dabak1anıyor 

Son günlerde şehre yağan yağmur 
rnikdarı 150 milimetredir. Bu yüzden 
Biga ovasının büyük bir kısmı su al -
tında kalmıştır. Çanakkalenin ekseri 
evlerinin bodrum katlarını da su bas
mıştır. 

Bir yıllık bir köy gelini 
derede boğuldu 

Bu arada Çanakkaleye bağlı Kus 

köyünde de feci bir kaza olmuş, biT ka 

dın dereye düşerek boğulmuştu"r. 
Kus köylü Hasan pehlivanın kızı 25 

yaşında Fatma kocası Ali ile beraber 

dağdan odun keserek köyüne götür -

mek üzere arabasile su makinesi ya -

nındaki dereden geçerlerken teker -

leklerin civata1armın gevşemesile a -

raba derenin içine yuvarlanmıştır. Bu 

sırada araba üstünde bulunan Fatma, 

araba altına kayarak derede boğulmuş, 

Ali de beygirlerin dizginlerine sarıl -

mış ve beygirlerle yüzerek sahile çık

mıştır. Henüz bir senelik gelin olan 

Fatrnanın feci ölümü köyde derin bir 

teessür uyandırmıştır. 

Balık.esirde bir çocuk boğuldu 

Zafranbolu (Hususi) - Esasen dere 
içinde kurulan Zafranbolunun daha çok 
derinliklerine doğru iniyoruz. İlkönce 
çok karışık alışmadığımız bir koku ve da
ha sonra da büyüklü, küçüklü renk renk 
kalabalık bir köyün kafilesi bizi debağ
lıane önünde istikbal etti. Köpeklerin 
hücumuna uğrıyan yolcuya değil.. hücum 
eden köpeklere acıyan nev'inden insan
lar oldııgumuz için, bu saldırışa aldmı 

bile etmedik ve yürüdük. Koku gittikçe 
artıyordu. Bir adam önüne bir yığın 
hayvıın postunu alınış, dereye sokup çı
karıyor ve sonra sureti mahsusada yapt
lan ım ığın uzerine yığıyor. İlerliyoruz, 
meşin elbis(!li adamlar çıplak ayaklarile 
ha\·uzım içinde deri yıkıyorlar. Bir sıra 
adam derilerin üstündeki kılları temizli
yorlC'lr. Bu görünüş güzel, saatlerce durup 
tedk:k edip folklorunu yapacağım, ah şu 
koku olmasa (!) 
Değirmen gibi bir yere girdik, değir

men gibi değil, değirmen, fakat un öğüt
müyor, kabuk öğütüyor. Kim bilir kaç 
yıllık ömrünü bu muzır binanın içinde 
harcıyan aksakallı ihtiyar elindeki kü
rekle etrafına bakmadan kabukları te
kerleğin altına sürüklüyor. 

Zafranbc:ılu debağhanesi, oldukça eski 
tarihi olan, vaktile iki üç bin nüfusun y~ 

Balıkesir, (Hususi) - Şamiıya bağ- gane medan maişeti olmuş bir deri ima-
lı Kurddere köyünden. Kasım oğlu on ıatanesidir. Debağhanenin kuruluşu, Zaf
üç yaşındaki Mehmed ök~z arabası ile ranbolunun kuruluşu kadar eskidir. Har
beraber dereden geçmek ısterken mü- bi umumide ve milli mücadele sıralarm
~azenesini kaybetmiş, suya düşerek bo-. da Zafranbolu debağhanesi milli müda-
ğulm~tur. faaya ehemmiyetli deri yetiştirmiştir. 

hangi bir ihtilaftan ötüru pek az Z&IDaQ 

işledikten sonra faaliyete nihayet vermif 
ve herkes eski ibtidai şekildeki çalışın .. 
sına dönmüştür. Bugün, demir külçe ha
line gelen tesisat ve taş tuğla yığını ol-c 
maktan başka bir mana ifade etmiyen 
fabrika binasında; yirmi beş kişinin kırk 
beş bin lirası ehli keyif uykusuna dalımı 
bulunuyor. 

Zafranbolu debağhanesinin bugünkü 
deri istihsali tarzının ibtid'ailiğine rağ

men oldukça ince deriler elde edilmek
tedir. İnce deriler elle imal edilmektedir. 
Hali hazırda 68 debağ imarntanesi olan 
bu müessesenin, istihlak olursa, yılda a
zami istihsali muhtelif cinslerden 50 
bini bul.maktadır. Son yıllarda fabrika
ların teşviki sanayi kanunundan istifade 
edişi burada elde edilen derilerin istih
laki üzerinde müessir olmuştur ... 

Bugün faaliyetine devam edebilmesi 
için burada toplanan ve bu yüzden geçi
nen yüzlerce kimsenin bazı mükellefi
yetlerden fabrikalar misillü istifade et
melerinin temini çok yerinde ve musib 
olacağı kaıJaati vardır. 

Son zamanlarda orman kanununun tat
bik edilmesile de deri imalinde kullanı
lan döküntü çam kabuklarırun şehre id
hali menedilmiş, bu yüzden de debağha
nenin faaliyeti oldukça sekteye uğramış-. 
tır. 

HükO.met köyü ve köylüyü himaye için 
1 J'eni tedbirler almakta devam etmekte

! ata:. Köyliinün dstihsaJ.atını arttırmak 

r9ı şimdiye kadar zir~te müteallik a:ti

la., eşyaya ve hayvanata haciz konamı

Fmdu. Köy kanununa eklenen iki madde 

ile köye aid bina ve araziye de haeiz ko

lıacuyacak, bu binalarla araziden vergi 

ile aJınmıyacaktır. 

Çorlunun haritası yaptırılıyor 
Burada eski ve ibtidai tarzdaki çalış

mağa nihayet vermek maksadile yirmi 
beş şerikin iştirakile bir limited şirket 
teşekkül etmiş ve bu şirket kırk beş bin 
lira sarfederek oldukça büyük bir fabri
ka kurmuşlardır. Maalesef bu kadar pa
ra ve emek sarfile meydana gelen bu bü
!Ök müessese şüreka arasına giı:en her-

Zafranboiu debağhanesinin istihsal eı.. 

tlği muhtelif cins derilerin bir kısmı de
riciliği ile müteradıf olarak yürüyen ve 
her tarafa kundura sevkeden, Zafranbo
lu ayakkabıcılarına satılmaktadır. Bun
dan başka İstanbul, Kastamonu, Bartın 
gibi civar ve kaza ve vilayet merkezleri
ne gönderilmektedir. 

· Erdekte bir yaralama vak'ası 
Balıkesir (Hususi) - Erdeğin Karşıya

b l:öyünden Hüseyin oğlu Mümin, ar • 

Zafranbolu dericileri elbirliği ile kur
dukları fabrikayı, gene elhirliği ile dal
dığı ehli keyif uylı-ı.;.o::undan upııtdilrsalaı
kenrH haklarında h~yırlı olur. 

KÜÇÜK MEMLEKET HABERLER1 -
Tekirdağı parti kongreleri rum tahvillerinden, Balıkeslrde, Ziraat ve ~ 

Tekirdağ Cumhuriyet halk parti oc~ Bankaları şlındiye kadar 400 tane satm.~lar 
kongreleri Halkevinde yapılmış, vali ve par- dır. 

t1 başkanı kongrelerde bizzat hazır buluna- Adanada 10 aylık cürmü meşhııd vak'alan 
rak halkın dilekleri ile yakından alaka.dar Adanada iklııcikii.nun ayında 25, şubatt.t 

• 

1 kadaşı Mustafa oğlu Hasa.nla. birltk!e 
Kestanelik köyü mer'asından !tamış k.es
ınişler, ciönerlerken köy korucusu önle
rine çıkmış ve kendilerini yakalaml§tıT. 
Mümin ve arbd~ı korucunun üzerine 
Micum etaUşler, bekci de silihla muka
bele ederek Mümini bacağından yarala
IXllştır. 

olmuşlardır. 39, martta 41, nisanda 33, haziranda 36, tem- • 
~kirdatmda. smlf iş birlikleri yapıldı muzda 40, ağustosta 29, eylfilde 40, birtncl
Bütün mekteblerde sınıt iŞ birlik- teşrinde 46 cürmü meşhud vak'ası tesblt e-

Çorlııdaıı. güzel bir görüniif Ieri tesis edilmiştir. Haftanın muayyen gün- dilmiş ve hepsinin de adliyece mua.melesi lk~ 
!erinde t-Oplantılar yapılmaktadır. mal edilmiştir. 

Çorlu (Husum) - Çorluda birçok ye- edilerek yapılacaktır. Kasabadaki mev-
Yenişehir hükômet doktorlutu Bercamada yoksul çocaklara yardııa 

nilikler vücude getirilmektedir. Kasaba- cud elektrik tesisatı da genişletilecek ve Kaş hükfımet doktoru Fatin Dalaman, Bergama (Hususi) - Yoksul çocuktan ko-
da yeni yem evler yapılmakta ve nüfus k~baya getirilecek su membaındaki Yenlşehir hükıimet doktorluğuna tayin e - ruma hey'eti 285 fakir çocuğa yemek verme· 

Korucu ve kaçan diğer suçlu Hasan ya. 
ı kalanmış, yaralı tedavi altına alınmıştır. 

artışı göze çarpmaktadır. Kasabanın kaptaj faaliyeti de ilerletilecek _ dilmiştir. le başlam~tır. 
müstakıbel haritası kadasttro heyetinin tir. Şehir mezbahası da ıslah edi- Adana.da Okaliptüs çiftliği --- -----

Adanada merkezi Ceyhanda olmak üzere TaşköprUde bir yatı mektebi ha.zırlamakta olduğu paftalardan istifade lecektir. bir Okaliptüs işleri şefliği ihdas ve bu uzi-

· - Şeker bayramını nasıl 
geçirdin anlat bakalım Ha-
9an B~y?_ 

Pazar Ola Hasan Bey Diyor ki: 

Hasan Bey - Çoluğu ço -
cuğu donatıp .. ona buna bah
§İf vererek, 

... Eşe dosta kutu kutu şe~ 
kerler götürerek geçirdim a
zizim. .• 

... Yani senin anlayacağın, 
şeker bayramı, pek tuzlu bir 
bayram oldu.. 

feye Bolu orman mühendis1 Fahri tayin edll- yapıhyor 
miştir. . Taşköprü, (Hususi) - Eski kay ~ 

lçel seferberlik ~ü~ürlüfü makam Kemalin başlattıgıw ilk t -
Kırklareli (Hususi> - Uskup nahiyesi mli- . . ya ı O 

dürü Emin, İçel vilayeti seferberlik mödlir- kulunun ınşasına devam edilmekte -
Iüğüne tayin edilmiştir. dir. Kasabada çok büyük bir ihtiyacı 

Trakya istatistik yıIIıtı karşılayacak olan bu okulun ikmalini 
Ankara (Hususi) - Yeni ~kil olunan halk sevinçle beklemektedir. 

Trakya Umumi Müfettişliği mıntaka istati&
tik bürosu taraf111dan hazırlanan istatistik 
yıllığının pek ya.kında bastırılması kararlaş
tırılmıştır. 

Bu işleri görüşmek üzere şehrimize gelen 
Trakya umumi mütettişllği istatistik bürosu 
şefi Raruf Okay umumi müdürlükle temas 
etmiş ve Edirneye dönmüştür . 

Balı.kesirde satılan milli tahvillerimiz 
Balıkesir (Hususi> - 22 ikinciteşrinde on 

dokuz liradan sat~a çıkarılan Sıvas-Erzu-

Gemliklilerin bir temennisi 
Gemlik (Hususi)- - İstanbul - Gem

lik postaları akşama doğru gelmeğe baş
lamıştır. Evvelce öğleden sonra gelen 
posta şimdi akşam geldiği için ayni gün
de tevziat yapılamamaktadır. 

Halle postaların eski şekle ircaını dıle
mektedir. 



• Sayfa 

[-Hadiseler Karıısında ~ i 
\ 

~AV~AM GCNC 
Kapı açıldı: 

- Buyurun, siz mi geldiniz? 
- Bayramda ilk ziyareti size yapıya· 

ruz. 
- Ne iyi, ne memnun olduk. Biz de 

şimdi size gitmek üzere evden çıkacak· 
tık. 

Kapı kapandı: 

- İlk ziyaret bize imiş .. 

alın .. minimini maşallah ne kadar da bü
yümüş .. yok yok karışmayın; o mendil 
onun nakkıdır. 
Kapı tekrar kapandı: 
- Çok şükür gidebildiler. Amma da 

çok şeker yiyorlar. Hele çocuklarını her 
bayFam yanlarına alırlar.. öyle ya, işin 

ucunda mendil var. 

Kapı tekrar açıldı: 

SON POSTA Bir.incikaoun 6 
:::! 

1KADoN1 ... 7iRAAT!Ell 
Kombinezon K } B k 
Askıları nasıl UZU arın a ımı 
Yapılır? Jf .. * 

Verimli bir ıürü yetiıtirilmesi.nde, yeni doğan kuzuların beılamesi ' 
ve ıağlıklarının korunmcuı çok ehemmıyetlidir ~ Bir kazanan «Jyla 
bir ana ve babadan doğmcui, onun da ana ve babaaı gibi olmaaına 
kali gelmez. Beklenilen iyi vasıfları ortaya çıkaracak aal amil, iyi ve 

lenni bakımdır. 

- Ne olacak, ki.mi tanıyorlar ki gide
cekler .. 

- Bay bay, sizi istiyorlar. Kuzuların doğmı -
- Hah, siz misiniz, Bay Ali; çok mem- ya başladığı şu mev-

- cŞimdi size gitmek üzere evden çı
kıyorduk> dediğime iyi ettim değil mi? 
İşimiz yok da onlara gideceğiz. 

nun oldum. Memurlarımın içinde en ha- simde koyun yetişti-
tır.sinası olduğunuz gibi en liyakatlisi de ricilerinin, kuzu ba -
muhakkak sizsiniz .. ilk fırsatta terfiiniz kımına aid fenni bil-

Kapı tekrar açıldı: ciMtine gideceğim. gileri öğrenmeleri, 

- Hoş geldiniz, safa geldiniz. Ne iyi 
ne iyi.. maşallah yeni manto da çok ya
kışmış, esasen size ne yakışmaz ki!. 

Kapı tekrar kapandı: hiç değilse bir kere 
- Ne sırnaşık şey .. guya benim gözüme daha hatırlamaları 

girmek istiyor .. hiçbir işe de eli yatmaz çok faydalı olacaktır. 

Kapı tekrar kapandı: 
mübareğin .. ilk tensikatta kapı dışarı e- Sırası geldikçe hep 
deceğim.. söylemişimdir ki köy 

- Neye damladılar .. ben sanki neye K k ldı, k k d lüzümün, içinde bu -
l,l'kl apı t.e .rar açı apı te rar_kapan ı. Du, basit ve herkesin bildig~ i bir işdir. 

ge •.u erini bilmiyor muyum?. Hanım ye- F k t h b f d ka _ lunduğu işe yetecek 
ni mantosunu gösterip, caka yapacak.. .~ a ıç ır se er e p: açıldıgı ~man Fakat her i~de olduğu gibi bunda da u- k d bil . . k d 

v . . soylenenle, kapı kapandıgı zaman söyle- fak.tefek bazı noktalar vardır ki onları a ar gısı yo e-
dogrusu hıç de bır şeye benzememiş. E- nen birbirinin aynı olmadL 1 . . : .. . . ğildir. Fakat bu bil-
sasen ne giyer de ona yara ır . . . . . . bılmemek .ş. hem guçleştırır, hem d~ en gi yıllarııı ilerleyiş 

K t k . ş ..• Nıtekım zıyaret<lllerın, zıyarete gel- iyi şekilde olmasına mani olur. İşte bir adımına uymıyarak 
apı e rar açıldı. dikfori zaman söylediklerile, ziyaretlerini . , . 

- !şte iyi dostlar böyle bayram gu··nıe- bitirip çıkarken ö led"kl . d b" b" ._ kombınezon askısında unutulmaması .c:ı- göreneğe bağlı kal -· · · · ı s Y 1 erı e ır ırı gelen nokta] · d v · · b - - ihti 1 t · nnde bızı hiç unutmazlar .. bir şeker bu- nin aynı değildL zım ar. ıgı ıçın ugunun yaç arına ye mı-
yu.rmaz mısınız? Allah aşkına bir daha İsmet Huitlsi 1 - Askı hiçbir zaman (verev) kuma~- yor. Fennin icablarını günden güne mev-

tan kesıimcnıelidir. cud bilgisine eklerse bizim de ileri mem-

verişli bir yemdir. Yulifı.n temtz, to~ 
ve taşsız olması tabii şarttır: Fakat Jr:D.. 
zular için bir de, evvelki yılın mahsuJftı 
olmasını tavsiye ediyorlar. İlk günlerde 
kuzu başına 40-50 gram yulM vermeli, 
sonra sonra bu mikdarı 150 grama kadaı: 
çıkarmalıdır. Yulaf, gerek kasablığa çı .. 
karılacak erkek kuzular için; gerek da
mızlığa kaJacak dişi kuzular için ayn! 
derecede faydalıdır. Kuzular mer'aya çı
karıldıkça yulaf nisbeti azaltılabilir. O 
zaman daha ağır yemler vermek ve me
sela susam küspesi gibi yağlı şeyler ye-. 
dirmek gerekleşir. Küspeyi kepekle ka • 
rıştırmak iyidir. Erkek kuzular kesime 
gönderildıkten sonra bu yemi dişilerden 
de almak ve artık mer'ada otlamağ3. bı· 
rakmak iktısadi olur. 

C Bunlan biliyor mu idiniz? =ı 
Ziyanın 
sür' o.ti 

1 1 Saat yere düşünce 
neden durur? 

2 - Genişliği umumiyetle (6) sant;_ I leketlerin uyanık tarımmanlan der~ce-
metre olarak kesilir. sinde kazanca ve dolayısile refaha erışe-

3 D'kmedcn 1 tl 1 1 ccğimiz muhakkaktır. 
- evve mu a ca uzun u.. B .. 1 k . t d·v· k b k 

gvu""'a dogvru ~ıkı sık ··t~I ı·d· ç· ugun an atma ıse ıgım uzu a ı-•. ~ ı u u enme ı ır. un- . A • • 

.. . mında da bır fevkaladelıkten zıyade, u-
ku: Bu vşekılde yapılan ütü ile askı azami faktefek, fakat ehemmiyetli yenilikler 
uzu;ılugunu bulur. Kullanıldıkt;a uzam.ık vardır ye bunlar koyun yetiştirilerince 

Ziyanın saniyede 

katettiği sür'at 300 

ihtimali kalmaz. benimsenmek gerektir. 
Bir saat yere 4 - Uzunluğuna ütülenen 3skmın - di- Koyunlarmın kuzu, yapağı, süt gıbi 

düştüğü zaman, kilmeden evvelki - genişliği (6) santi- hasılatından eskisine bakarak daha üstün 

kk 
- metreden kendi kendine (4) santimetrP bfr kar bekliyenlerin her şeyden önce ra asını muvaze- • 

. ye iner. Çi.inkü uzunluğıına doğru çeki- dikkat edecekleri nokta kuzuların bakı-

sür' ate 

mermi bu ~ 

' ulaşama- tt 
f"l 

maktadır. 

·, net halinde tutan 1 len kumaş eninden kaybeder. Umumi o- mıdır. Çünkü doğan kuzuların soylu ve 
amud direkler kı- larak bu genişlik _ biraz da dikilirken verimli birer ana ve babanın yavrusu ol
nlır ve onun için daralacağı ıçin _ kafidir. Daha ince isti- ması, onların da verimli olmaları için 

kafi değildir. Onları yüz güldürecek bir 
yen bayanlar kumaşı (6) santim yerine hale eriştirecek yegane yol, iyi ve fenni 

Kuzular kendi başlarına yemlenmeğe 
alıştmlmaJı, kat'iyen ana koyunlar yanı .. 
na bırakılmamalıdır. İlk zamanlarda 
biraz fazla yaramazlıkları olursa da, üg 
aya varmadan 20-25 kilo kadar ağırla
şırlar! Böyle bakılacak bir sürünün ku-1 
zularının sat~ta daha fazla para. gettra• 
cekleri gibi, damızlıkta da daha çok ve
rimli olacakları şüphesizdir. 

* 
Pirenin atlama kabiliyeti 

Pire, en sür'atli 

atlama kabiliyeti-

ne malik bulunan 

b a yvanlardandır. 
Fakat bir pire bir 
fil kadar büyüye-
bilseydi, mesela 

Eyfel kulesinden 
atlı yam azdı. 

* Çok yaşaman m 
sırrı 

Otuz yaşını aşan 
her kimse, yaşile 

ağır lığı arasında 

matlub olan nisbe-
ti temin edebilir 
ve hatta bu nisbe
tin biraz da altına 
inerse, çok yaşa
manın sırrını keş

fetmiş demektir. 

durur. 

Ullt 

Beynelmilel göz hastalıkları Hukuk talebesi Muıra davet 
kongresi edildiler 

Kahircde toplanacak olan beynel • M d b lmı"1 1 turizm fi · 
milel göz hastalıkları kongresine işti _ ısır a eyne e 0 sın -
rak etmek üzere tıb fakültesi ordinar _ den üniversiteye bir mektub gelmiş -
yüs profesörlerinden İgershaimer ile tir. Mektubda üniversite talebesi ve 
doçent Naci Bengisu, Mısıra gitmişler • bilhassa hukuk talebesi için tatilde Mı-
dir. sıra bir seyahat teklif edilmektedir. 

-

CÖNÜLiSLERi 
Çocuhsuz bir evlinin 
Serbesti ı er ... ccsi .. 

• Memleketin İs tan bula uzak bir kö
şesinden bir mektub aldım, adı Ş har· 
fi ile başJıyan bir okuyucum hayatının 
hikayesini anlatıyor. Söyledikleri şöy
le hülasa edilebilir: 

c- 28 yaşındayım. 9 yıl evvel ba
bamın ısrc.rı üzerine bilmediğim, gör
mediğim, tanımadığım bir kızla evlen
dim. His~i hissime, huyu huyuma uy
madı. Bununla beraber aradan geçen 
müddet içinde bir başkasını sevme
dim, çekip gittim. Fakat geçende kar
şıma bir kadın çıktı, seviştik. Kendi
sine bütün derdlerimi anlattım. Evlen
me teklifinde bulundu. 
Çocuğum yok. Bunun için kanun 

belki iki kadın almaklığıma müsaade 
eder. Fakat ben iki kadını birden ida
re edecek servete malik değilim, ne 
yapayım?> 

* Okuyucum anlaşılan kanunu okuma-
mıştır, her şeyden evvel kendisini ikaz 
f!deyim: 

- Medeni kanun bir erkeğin aynı 

zamanda iki kadın almasına hiçbir 
halde müsaid değildir. İkinciyi almak 
için birinciyi bırakmak lazım. Bunun 
için de ı;,öyliyeceğim şu: 

- Çocuğunuzun olmaYlıŞl size bir 
dereceye kadar hareket serbestisi ve
rebilir, yaşınızın küçük oluşu bu ser
bestiyi artırabilir. Fakat bir kadının 
dokuz senedir çocuk yapmayışı bun
dan sonra da yapmıyacağına delil sa
yılamaz. Hislerinizin yekdiğerine uy-

mayışı mühim bir eksikliktir, fakat bu 
eksikliğin diğer kadında da karşınıza 
çıkmıyacağı ne malfun? Şimdikinin ne 
olduğunu biliyorsunuz, ikincisi ile 
tanışalı bir ay olmuş, bir ay anlaşmı
ya kafi gelemez, istikbal meçhullerle 
doludur. Meçhul ise daima tehlike do
ğurur. Başka bir nokta daha var: İkin· 
ci kadın sizinle meşru yol haricinde 
tanışıyor, sevişiyor, belki de metresi· 

niz oluY,or. Demek ki herkesin metresi 
olmıya kendisinde bir meyil vardır, 
bu meyil belki sizden evvel de bir tat
bik sahası bulmuştur. birini biliyorsu
nuz, diğerini bilmiyorsunuz, tercih e
diniz. 

TEYZE 

1 
1 

(5), (4) santim kesmelidirler. bir bakımdadır. İyi ve fenni bakım; ku-

5 - Askı yapılacak band, ütülendik- zuların sadece sağlığını korumakla kal

ten sonra ters tarafından ikiye katlanıp 

kP.nardan itibaren yarım santimetre içer

den elle yahud makine ile dikilir. Mak!ne 
diki~i tabii daha sağlam olur. 

maz, onların daha iri ve kemikli, daha 
ince ve çok yünlü, daha yağlı ve bol sütlü 
olmasına hizmet eder. 

Kuzular doğmaya başlayınca, bunları 
analarile birlikte sürüden ayırıp ağılm 

6 - Suare elbiseleri ile giyilen kombi- içindeki ayrı bir bölmeye yerleştirmek Birkaç yıldıt yurdumuzda hızlanml§ 

olan Mer!nos koyunculuğunun bu öğüd
lcre daha çok kulak vermeleri lazım gel• 
diğini bilhassa hatırlatırım. 

nezonların askıları pek uzun olacağı iç:n 
arka taraftan kruaze olarak dikilmelidir
ler. Yoksa omuzlardan kayıp, düşerler. 

Brodeli roplar 

ilk yapılacak işdir, yoksa havaların çok 
güvensiz o!duğu şu günlerde yeni kuzu
ları mer·aya bırakmak onların vakitsiz 
esintilerden kırılmalarına sebebiyet ve
rir. Ağıldaki bölmelerine, köyde buluna

L C. G. notlarından istifade edilmiştir.] 
Tarımman 

bilecek sap ve samandan kabaca bir ya- Zirai müşküllerinizi, öğrenmek istedikleri .. 
taklık döşemek yeni kuzunun ve yeni nizi bize yazın • size ceva.b verelim. 

,.._,.__~ - ananın sıhhati için çok lüzumludur. Böy

lzmir ve Adana 
Hava sef~rleri 

lelikle henı kuzunun anasını doyasıya 
emmesi temin edilmiş olur, hem de ana
sının ilk günlerde muhtaç olduğu is~r:ı-
hat verilmiş olur. Devlet Havayollarının İngiltereden son 

(Ağız sütü} dediğimiz ilk günlerdeki olarak getirttiği tayyarelerle kadrosu on 
' sütü alabilesiye emmiyen kuzuların son- bir tayyareyi bulmuştur. Her sene Anka .. 

radan barsaklanndan ırahatsızlanarak ra ile İstanbul arasında yapılan hava se
yediğini iyi hazmedemediği ve bu yüz- ferJeri kış aylarında ilkbahara kadar ta .. 
den vakitlice gelişemediği fennen sabit- til t>dilirdi. İstanbul ile Ankara arasında .. 
tir. [Bu süt bir hafta on gün kadar sürer] 1 kı hava seferleri posta mahiyetinde gö
ondan sonra analarını mer'aya çıkarm:ık 

Brode modası devam ediyor. Biçimleri 
sade elbiselerin hakikaten iyi bir süsü de 
0Juyor. Hem yeni bir robu, hem de ge
çen seneden kalmış yeni fakat çok düz 
bir elbiseyi şu gördüğünüz brodelerle 
süsliyebilirsiniz. Şık, sade ayni zamanda 
jeğişiktirler. 

Sağda - Üstü elbisenin renginde işle
;:ıe beneklerle süslü beyaz bir jile. Bu 
jHenin çevresi (1) numaradaki gibi (te
yel) iğne işienrniş. 

Solda - Bu robun kollarında, baskının 
ve korsajının önünde görünen brode, 
kordonla yapılmıştır. Yani açık renk bir 
kordon kumaşa ince ince dikilmiştir. 

ve kuzuları ağılda bırakmak muvafık 
olur. 

Yeni doğan kuzuların göbeğine biraz 
ctentürdiynıh sürnıeği; doğuracak ko
yunların ard.Jannı daima temiz bulun
durmağı unutmamalıdır. Gebeliklerinin 
son günlerinde şuradan buradan pis rnik
roblan kapan koyunlann, çok defa ku
zularını attıkları görülmüştür. Onun için 
bu mikroblarm ötede .beride üremesine 
de meydan kalmamak üzere ağılın içini, 
havlusunu bol kireçle kireçlemelidir. Ka
zara bir yavru atan koyunun yattığı ye
ri, ve bu yerdeki yataklık saplan derhal 
yakmalıdır, yoksa atma hadisesi öteki ko
yunlara da bulaşmak tehlikesindedir. 

ı ülclüğünden bu seneden itibaren kışın. 

da scferleı·, hava müsaid gittiği gün!erde 
yapılacaktır. 

Adana ve İzmir hava istasyonlarının 
her türlü hazırlıkları tamamlanmıştır. 

Yirmi üç nisan bayramından itibaren ha .. 

vayollarının on bir tayyaresi İzmir, A .. 
darıa, Ankara ve İstanbul arasında se
ferlere başlıyacaktır. Pilot kadrosu ta· 

mamlanmış bulunduğundan Balkan an
tantına dahil devletlerin hükfunet mer ... 
kezleri ile Ankara arasında yapılacak ha .. 
va seferleri ancak gelecek yazdan itiba .. 
ren yapılmağa başlıyacaktır. 

En eshi 
Kuzular, ilk günlerinde ayn bir besiye Tayyarecimiz öldü 

muhtaç olmazlar. Analarının sütü onlara 
Yaşayan arkad~ları arasında en es

fazlasile yeter. Fakat 15-20 gün sonra 
bu sütten başka yiyecekleri de bulmalı- ki tayyarecimiz olan mütekaid albay 
dır ki vaktinde gelişip mal sahibine fay- Salim İlkuçan bayramın birinci günü 
dalı olsunlar! Bu çağda onlara verilecek Yeşilköy istasyonuna gelirken kalb 
en iyi yem, yumuşak saplı, küf kokusuz .sektesinden vefat etmiştir. 
kuru yonca veya çayır otudur. Havafarın Merhumun cesedi Gülhane hasta - • 
iyi olduğu günlerde ağılın önünde oynaş- nesine getirilmiştir. Cenazesi dün as -
mıya. çıkanlan ~uzu~~r, dönüşlerinde keri merasimle kaldırılmış, Beyazıd ca 
yemlıklerde bu yıyecegı ~1 .. ~ol b~lma- miinde namaz1 kllındıktan sonra Şe -
lıdırlar. Azıcık yemlenmegı ogrendıktcn hidliğe götürülerek merhum General 
sonra hemen yulaf rejimine başlamah- Şükrü Naili'nin yanındaki makbercye 
dır. Son fenni araştırmalarla öğrenilmiş- defnedilmistir. Cenaze merasiminde ar 
;ir ~ ~ay~ buzağı, kuzu ~~sair ~çük ya~- kadaşları, tayyareciler ve Hava Kurn
.aki çıftlık hayvanları ıçın yulaf; en el- mu azaları bulunmuşlardır. 
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"Ben bir tımarhane kaçkınıyım!,, 

Herif boğazımı sıkıyor, 
nefes alamıyordum! 

Herkesle iyi geçinen 
J\daaadaA huer 

karakteri hakJcta. 
da ma"1taat il4. 
yor: 

bir genç 

Ne de kuvvetli adammış, imdadıma koşanlar bir türlü 
beni elinden alamıyorlardı. Artık ümidimi kesmiıtim 

Sureti umuml
yede herkesle iyi 
geçinmek muame. 
lesinde nazüt dav-
ranmak isterse de, 

Röportajı 7GJIOll: 

-43-
Konuşması git -

g de sür'atleşiyor -
du. Artık kelim.ele -

anlaşılmaz ol -
u. Kısa b.ikaye
bir anlatıyor, 

a anlatıyor, 

an! tıyordu. 
dan da hafif 
köpükler gel -

ım e 'başlamıştı. 

Do !TUSU korkuyor -
dum. 

F anılı Kiçiilı 

• 

, damarına bastıkları gibi sert ve ak • 
si olur. Arkada§larile bir arada eğlenmeo 
ği. hoş vakit geçinneği arm eder. Beı 
yere sokulup etrafındaki hldiselere br. 
şı uyanık bulunur. Şakaya tahammtll e. 
debilir. İşlerine hile ve fesad karıştırmak 
istemez, hislerini kolaylıkla meydana 
vurabilir. 

~ 

Zeki bir tip 
Küta.hya oku,u-

cu.lantıı&&Zdan R. 

Akk1'f sonıyor: 

- Jlıwaff ak ok-
cak -.m? 

~avfa 7 

Dünkü maçlar 

Fener Güneşe 4 - 2,. Vefa 
G. Saraya 4 - 1 yenildi 

Trikolar bugiln Galatasaragla lıarşıla1ı11or 

• 
Ya bana saldırır

la? Tetılrte duru -
Zeki olanlar, mL ~lt&lar 

vaffakiret ümidle- Dfıft B.,actafa ,..,.. ,e.I bir O!fl'tı Çtkoran 
yordum. O habire ftnwfeıHde. bW- gWIMif 
hızlı hızlı söylenmekte devam edl- Samimi olarak aöyliyeyilll, btl ite 
yordu. Birdenbire bir a71iı - bafladığıma bin kaıe pişma olmuş -

IWı üzerinde üç defa döndü. Soma tek- tum. Fakat bir kere ok yaydan fırla -

rini tesadilflert (BQfforafı l ind 1111/fa&I) mat için topa en kıla bir ,:amanda ay• 
bağlamadıkça te- Oyuna GOnflflller bqladılar ve J'erıer- tından çıkaran Süleyman, Hapm ve BQ. 
oebbiialeri nftbe. bahçe kaletlne mkuldular. Melih, Sall- lend nıevsimhı en gtızel sayılarını yapt• 

rar bana döndü: mıştı. Daha tımarhanenin kapısında 

- Söyle bakayım.. Hakkı taill hazret- böyle bir tehlike üe karşılqlrsam ora-

lar Zaruri olarak tatbik edilen bu siste~ 
tinde az veya çok haddin ve Murad bir iki f(lt çeldiler. Ne- · 1ı b. yapılmasını icıab ~ 

mutlaka muvaffak olurlar. tice yok.. uzun pas ır oyun 

~rinin sıfati sübutiyesi kaçtır?. 4a ne olacak? da,_1,__ .. ı.ı.. Re- tirdi. · 
._ ?:I ncl ıu ... da sol tarafta Da.uw- Gal tasaray Vefa maçı bu itibarlı 

Ne oevab verecektim? Tekrar etti: , Küçük ~uk yanıma sokuluyor: içli bir zekl sahibi bir Q8RÇ şad topu birbirlerine bıraktılar. Bunu 4-1 li: netice;e ;ağmen baştan sona kaı 
Eyüb1Ultan.dn fırsat bilen Naci kaptı. Bülende verdi. O dar heyecan ve zevk içinde geçti. - Haydi say bakalım! - Geçmiş olsun ağabey! 

- ?!!. . . . . . - Eyvallah! 
- Neye susuyorsun? Bilmiyorsun , - Ağabey senin adın ne! 

Salahaddin de k4- da 25 rnetı~ k.ad~r kaleden açı~ta-duran Vefa takımı ofsayd siitemile oyna~ 
rakterinift tahlilt.a Fikrete geçırdL Fıkret falaolu bır şut çek- saydı belki oyun daha büyük bir sayt 

ia! Zındık. Çabuk söyle! - Faruk. .Senin? 
Gözleri daha fazla açılmış, yüzü kıp- - Kemal .. 

istiyor: tt. Cihad plonjon yaptı. Fakat golün s'l iarkile bitebilirdi. 
Kendini meyda.. köşeden girmesine mani olamadı. İlk devrenin 3-0 Vefa aleyhinde bi\. 

iırmızt olmuş, sakalı titriyor. ' - Neye getirdiler seni? 
İçimde bir korku var. Herif sağlam - Pantalon çal.mıştun da? 

' na vur.m;yan i~ 44 üncü dakika .. Esadla Yusuf beraber . 1 .k. . d ed Galıtasara"' • . mış o ması ı ıncı evr e .,. 
bir zeki, etrafın- topa çıktılar. Yusuf kaptL Salahaddıne ..ı ı. kett• 

aırtlağıına sanlacaktL - Ne? Ü 
.. - .. d . . . E- nurgun oynama6 a sev ı. 

daki hid\selere geçirdi. çuncu mu afı gıbı oynıyan . . . dakika bdar hl, 
Bir adım geri çekildim. O, bir adım - Bir y.erden pantalon çaldım. Sa - karı:ı müteccssii °" sadın vokluğundan istifade ederek topu Natekun Vefa yırml . 

~- · ·· d d" H- dd. k f a kim ovnadı ve bu arada penaltıdan bır dı 

~
rledi.. ben bir .adım ~h~. ger~.. tarken yakaladılar. 
bir adım daha ılerledi. Boylece koşe- _ Eyy? 

lur. Az söyleyip ortaya gon er ı. ~same .n ço e~ sayı yaph G•latasaray bu vaziyetten 
çok dikkat etmesi 'ir çıkış yaptı. Melıh kafa ıle devren~n sonra ilk devredeki güul oyununa başla· 

sı~tım. dil Oradan da Sakalının her teli titriyerek sormak- - Mahkemeye ver er. 
~ devam ediyordu: buraya geldim.. .., 

S .. 1 •· ı di ' - Mahkeme sana ne dedı. - oy e, soy e yorum. - dedi B ·· 
_ !!. . . . . . . . . . . . . . . - Ceza gormez . ura ya gon -

derdi. - Susuyorsun ha!.. d ? 
Mengene gibi iki el gırtlağıma ya- - Kaç gündür bura asın. 

pştı. Mümkün olduğu kadar bağınyo- - Yirmi gündür. 
lamı - Hep burada IDl yatıyorsun? 

1 ~ Yetişin, yetişin! İmdad, boğuyor- - Evet. 
tar beni, boğuyorlar.. - Baban, anan yok mu senin? 
ı O boğazımı daha fazla sıkıyordu. - 1lar. 
llu"tlağıma bir şeyler tıkanıyor, gözle- Konuşurken çocuğa dikkat ediyo -
jllmden yaşlar boşanıyor, önümden kı- rwn. Toparlak bir yüz.. Kalın kalın kö
~cun gibi bir fey'ler geçiyor, kulak - mür kaşlar. Simsiyah gözler. Bu gözler 
Jarım zonkluyor. bazan donuklaşıyor, bütün manasını 

Karnik, Kani yetıştiler. Bizi ayırma- ;kaybediyor. b vakit, ne söylediğinin 
la çabalıyorlar. Hoca hem onlara tek- farkına varmıyor; dalıyor. Sonra anne

atıyor, hem de boğazımı sıkmakta !erimizin melaikeler sıvazladı, dedikle-

bı gı toplamasına delllet eder ki; bunu son dakikasında boş kaleye beraberlık 
sırası geldıkçe faydalı bir surette izhaı golünü attı. 
edebilir. Bir şeye çok merak eder ve ne· İkinci devrede Güneş hakim ... 10 uncu 
ticesini ahncıya kadar üzerine düşer. dakika .. Rebii topu ortaya gönderdi. Le-

--- bib iska geçti. Murad yakaladı. Sol bir 
Neş'eU bir tip burun şatile sağ köşeden Güneşin ikinci 

l'cıtihten H. Yu- golünü attı. 
kan aoruyor: 

- Hayatta m~ 
va.jfak olacak mı· 
yı.m? 

Felaketler, her
keste müsavi de
recede tesiri er 
yapmaz. He:- şeye 

rağmen neş'esinı muhafaza etmekle 
muvaffakiyet yollannı açDU§ olur. 

Niyazi ile Naci yer değiştirdiler. 
Bülend topu sürdü. Çizgi kenarından 

çevirdi. Fıkrete verdi. Fakat o şüt çeke
medi. Bülend kaptı. Güzel bir şiitle bera
berlik golünü attı. 

30 uncu dakikada Murad şüt çekti. Hü
sameddin tuttu. Fakat bloke edemedi. 
Re!:>ii elinden aldı. Melih dokundu. Top 
üçüncü defa Fenerbahçe kalesine girdi 

35 inci dakikada Muradın bir şütile Fe
nerbahçe kalesine dördüncü gol girdi. 

dı. 

Bülend, Necdetten gelen bir pasın ken
disi için mühim bir fırsat olduğunu gör· 

mtiş ve bütün Vefa müdafaası arasından 
sıyrılarak dördüncü sayıyı pek güzel bir 
şekilde yapmıştır. 

Galatasaray, Necdetin, kalecinin eline 
attığı bir dP penaltı kaçırdı. Oyun son· 
lara doğru daha sert ve şiddetli bır şe
kil almca Galatasarayın ihtiyatlı ve ka.. 
çaınaklı oyunu gene başladı. 

Müsabaka büyük bir zevk içinde vı 

Galatasarayın hakimiyetile bitti. 

Ömer Besim 

Beykoz Beşiktaşm karşısmda 
çok güzel oynadı 

vam ediyordu. Artık etrafı zindan ri cinsinden titıeyerek kendisine geli
i görüyorum. Nefes alamaz bir va - yor. Bütün konuşmamız imtidadınca 
etteyim. Sağlam artık hapı yutmuş- ayni hal tekrar ediyor. Suallerime de

Son Posta 
fotoğraf tahlili kuponu 

Fcnerbahçeliler büsbütün bozuldular. Şeref sahasında birinci maç olarali 
Bir aralık top beşinci defa Fener kale- Beykozla - Beşiktaş karşılaştılar. Beşik• 

... 

w vam ediyorum: 
- Elveda baba Faruk. Çıldırmak ug- - Kaç yaşındasın sen? 

tıim • • • • • • • 
sine girdi. F.tcat hakem ofsayd olduğun- ta§hlar çok güzel bir oyun çıkardılar. Fa.ı 
dan savmadı. • kat kullandıkları bozuk taktik yüzünden 

ı"U1da ölüyorsun! . _ - On iki. ,.\drea • • • • • • • Bir müddet sonra maç 4-2 Fenerbah- bir türlü gol atamadılar. Beşiktaşlılar bü-
çcnin mağJfıbiyetile bitti. tün Beykozlulan on sekiz pas çizgisi içi~ 

Küçük çocuk pencerenın önunde - Mektebe gidiyor musun? ptKKAT 
~ykırıyordu: - Hayır. Fotograf ıahllll 1çln bu kuı>onlardan 

ne soktular. Ve kendileri de aralarına Giim·ş: Cihad - Reşad, Faruk - Daniş, 
R:z.l, Yusuf - Rebü, Murad, Melih, Ömer, girPrek kale önüne doldular: Tabii bu 
Salahaddiıı. vaziyet karşısında hiçbir oyuncu şüt çe. 

- Yetiş~n .. yetişin .. hoca kısa boylu - Şimdiye kadar hiç gitmedin mi? 5 adedlnln rönderilmesl tarttır. 
~stayı boguyor. . . . - 4 üncü sınıfa kadar okudwn. Son- / 

Odada oturanlardan bır kaç kışı da- ra istemedim. - - • ... -·--... - ... -.... •• 
~ yardıma geldi. . . . - Peki şimdi evde mi oturuyorsun? yorum. İçimden bir ses «Al şunu, al 

F~kat .. h~:a da. ama ~vvetlı ımış. or- - Hayır .. babam beni bir demirci - şunu!• dıyor. Ben de alıyorum. 

Fcnerbahçc: Hüsameddin w Lebib, Se- kemeı hale geldi. Ve bu arada kurtulan 
dad - Mchmed Reşad, Angclidis, Esad - top da Beşiktaş kalesine tehlikeli anlar 
Orhan. Fikret, Bülcnd, Niyazi, Naci. yaptı. Maar.ıafih bu da pek uzun sürme

Bır turlu benı ellerınden ala~ı.y. nin yanına çırak verdi. _ Doktor geçiyor. 
. Artık kendimi kaybetmiş gıbıyım . . . , Pencerenin önünde duran uzun bo _ 
r şeyi hayal meyal görüyorum. - Demırcı sana haftalık venyor mu. b ··mı .. 

1 
.. Y 

ık . ı· · lu sarışın adam u cu eyı soy er soy-
Çatır çatır - ı ıra verıyor. . . d b l 

•• • • v - O halde neye böyle kötü §eyler lemez odanın ıçın e u unan herkes 
Kapı açılıyor, Jandarma, Salim cışa- , yalağından fırlayıb pencereye koşu -

bey, gardiyan içeri giriyorlar. yapıy,orsun. yor: 

Allah Salim ağabeyden razı olsun, - ······· _Doktor bey, doktor bey .. daha kaç 
L-ı· kurtarıyorlar. r-.;&-ber sakallının -, Bundan evvel de hırsızlık yaptın 
~ yem gün beldiyeceğiz? 
elinden alıyorlar. Ayakta duramıyor, mı. . • _ Doktor bey Allah aşkına muaye-
küt yere düşüyorum. Şakaklarımda bir - Evet ikı defa daha yaptım, yaka- ne mi edeceksin, ne yapacaksan yap 
~ltu, bir ürperme var. Başım dönü- landım. da buradan gidelim. 
ı.rnr galiba .. oda dalgaya tutulmuş bir - Sana ceza verdiler mi? ,,,- - Doktor .. 

Galatasaray 4 - Vefa 1 
İstaııbul lig şampiyonasında aynı maç

ta aynı müsavi puvan vaziyetinde karşı
laşacı:ık olan bu takımların oyununa her 
iki taraf da büyük bir ehemmıyet veri
yordu 

Yenilen takımdan birinin lig liderli
ğinden düşmesini hazırlıyacak olan bu 
müsabaka evvelce yürütülen tahminleri 
hiç de haksız çıkarmadı. 

Vefa takımının İstanbulda en düzgün 
futbol oynıyan bir takım halınde bulun-lflapur gibi bir yukarı çıkıyor, bir aşağı _ Vermediler babama teslim etti - Do - ktor .. 

~yor. ler. _ Aman doktorcuğum! ma .. ı. dün Galatasarayı düşündürdü, ya-
Salim ağabeyin gür sesi bir uğultu _ Doktorlar muayene etmediler mi Bütün kovuşlardan inceli kalınlı ses- rın diger takımları da düşündürecektir. 

lıalinde kulağıma geliyor: ,seni? Jer yükseliyor. Doktor, bu sözler sanki Vefa takımının hafızamızda bırakan 
- Giydirin şu sakallıya deli göm - _ Ettı1er. kendisine söylenmiyormuş gibi sür'at- güzel oyunu yanında fazla sert ve hırçın 

ieğini! Aklı başına gelsin! Şuna da bir _ Ne dediler? le geçerek odasına giriyor. oynadığı kalacaktır. 
~um su verin. - Kanun çıktı, bundan sonra hırsız- Koridorda git gel var. Hepimiz pen- Se!"t futbol makbul ve mergubdur. Ha-

Karnik öfkeli öfkeli bağırıyor: Jık yapanların ellerini kesecekler de- cerenin önünde Medine dilencileri gi- talı ve kasdi bir şekilde olmamak p.rlilc. 
- Bu kadar zır deliler de buraya diler. bi dikilmiş bakışıyoruz. Galatasaray bu mevsim güzel ve tatlı 

~kulur mu? Ya çocuk ölseydi? Şu ka- - Bak bir daha böyle şeyler yapar- Kaniye soruyorum: futbol oynuyor. Dünkü oyunu da bun!ar-
ıilarcık odaya bu kadar adam tıkılır mı? san ellerin kesilecek.. yapacak mısın? _Acaba bugün doktor beni muaye- <ian biri idi. Vefanın sert oyunu, Galata-

Nıyazi başıma bir bardak su boca e- - Aah.. ne edecek mi? sarayın bu kuvvetli takımı kolay mağlub 
itiyor. Biraz açrlıyorum. Hocaya deli - Söyle bakayım neye çalıyorsun? Karnik cevab veriyor: etmesine yardım etti. Galatasaray hucum 
gömleği giydirmişler. Ayakta hem do- - Ne bileyim ben. Hoşuma gidiyor. - Zannetmem.. hattında lüzumsuz ve fazla diribling ya-
~ıyor, hem de hala hiddetli hiddetli Açık bir kapı gördüm mü, yahud mey- - Neden?. pan oyuncu fazladır. 
~yleniyordu. danda bir şey buldum mu, dayana.mı - ( A,:taı wr) Her hangı bir akatlıia maruz kalma-

di. 
Bcsiktaşl•lı:ır, bılhassa birinci devrenin 

başlarında hayret edilecek kadar güz:?! 
oynadılar. Beykozdan Bahadır ve Meh
m<'rl canla başla oymyarak kalelerini ıyi 
müdafaa ettiler. Birinci devrede Hayati 
bir gol attı. Bunu diğer goller takib ede-
cclr zannederken yukarıda bahsettiğimiz 
se!>ebden dolayı Beykozlular büyük teh-
1 keyi atlattılar .. devre de böylece bitti. 

İkinci devrede Beşiktaşlılar bütün 
~avretleril~ Beykoz kalesine yüklendi-
1 r. Fakat netice yok. 30 uncu dakika .. Be
!': ktaş müdafilcrı arasından sıyrılan Şa

ha h sağ koseden b raberlik golünü attL 
Bu golden sonra Beşıktaşltlarm düzgun 
oyıınu bozuldu. Artık topa şuursuz vu
ruslar yapıyorlar. Oyunun sonuna do/rU 
aç-ıldılar. Beykoz kalesine yüklendıler. 

N"tice yok. oyun 1-1 beraberlikle netı
ce;0ndi. 

Beykoz: Ss.fa - Bahadır, Halid - Mch
m"d, Kemaı. Sad ddın - Turhan, Galıb, 
San3b, Said, Kazım. 

B ~ikta : Şevket - Hüsnü, Faruk -
Feyzi, Em 0 r. Rıfat - Hayatı, Hakkı. Na
zım. Şeref, Eşref. 

Hakem: Jo'E:ridun Kılıç (Eyüb) . 
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Almanlar filmciliğe 
yeniden hız verdiler 

bir notları • 
gecenın 

----=-
En tanınmış ve muktedir Fransız sinema rejisörlerinc'e!l 
Marcel l'Herbier, Ufa stüdyosu tarafından uzun b:r 

En kısa zamanda b~nlerle frank kazandınız, kalksanıza arhk ... Fakat şeytan: "Oyna, müddet için angaje edildi. Birçok yeni filmler çevrilh or 
kazanırsan servet, saadet seni bekliyor! .. ,, diye hiç durmadan fısıldıyor... Sond zama

1
nlardaA: , 

pey urgun aşan 1-

- 8 - Y Q.ZOn: Kemal Raıab Euon man film sanayiini 
Kı .. mızının ustune bir lira koydunuz; canlandırmak üzere 

beklıyorsunuz... Alınan hükumet nin 
Krupye b~ğınyor: faaliyete geçtiğini 
- A vos jeux messieurs! .. Faites vos haber vermiştik. Bu 

jeux!.. Marquez vos jeux!.. Rien ne va cümleden olmak üze-
plus! .. Fini!... re en eski ve en muk. 

Beyaz, fildişinden minimini yuvarlak tedir Fransız sinema 
dcmüyor, dönuyor; en sonunda krupye rejisörlerinden ve 
gene bağırıyor: son bir iki sene zar· 

- Treute deınt!.. Rouge, paire et fında Saadet, Sili. 
pa~e!.. başına, Yeni adamlar, 
Kırmızı çıktı ha? Bir lira kazandınız, Mahkfımlar kalesi gi-

işte ... Bir lira koyup bir dakika sonra bir bi büyük ve çok be-
lira kazanmak .. aman ne iyi şey! .. Böyle fenilmiş filmler ha-
kazanç hangi işde görülür?.. Sırtınızda zırlamış olan Marcel 
taş taşımıyorsunuz? Bir dairede oturup, l'Herbier de meşhur 
bın turlü dedıkodu içinde, kıskanç, kem ~an Ufa kumpan· 
gözlerin önünde didimniyorsunuz; oku- yam tarafından uzun 
yup yazıp göz nuru dökmüyorsunuz. Sa-
de bir helecan! .. Ne çıkacak? Kırmızı mı, 

Krupye'nin küreği kırmızının üstünde boynu bükük duran paracıklannızı 
yakaladığı gibi si rükleyip götürüyor. 

müddet için angajo 

edilmiştir. 

Belli başlı Fransız 

sinema yıldız ve sa
natkarlarından maa .. 

kara mı? lşte bunun helecanı. Fakat şu 
dekora bakınız bır kere: Maroken kol
tuklar, saraylara yaraşan avizeler. Tak
mış takıştırmış, surmuş sürüştürmüş, kı· 
nla döküle etrafınızda dolaşan, yeşil çu
hanın üstüne bir fiş tc kendisi koymak 
için yanınıza sokulurken çıplak kolları 

saçlarınıza dokunan, muhteşem kadınlar. 
H~psi smokıng giymiş, kazandınız mı gö
zu nüzün içme bakan, beş on frank bah
şiş verince: 

dan çatlıyacak gibi. Şimdi işte kırmızı rışmış, gözlerinizde acı bir gölge... Bu 
çıkarsa biıtün kaybettiklerinizi, bir elde, süs, servet, günah saltanatı içind~ bi~l~r; 
yeniden kazanmış olacaksınız. Kendi le frank kazanıp kaybeden siz mıydınız. 
kendinize söz veriyorsunuz: cTöbeler Kazinonun deniz üstüne açılan büyük 
töbesi, bir daha yapmıyacağım!.> diyen kapısından çıkıyorsunuz ... O, nurlar için
çocuklar gibi: de pırıldıyan bahçeye karşı daraçanın 

da J acque Fcyder, LUiaıı HGJ"Vey c Yedi tokcıt > :filmimle 

- Mercı bieu, Mousieur, pour les em· 
ployes! .. 

Diye hep bir ağızdan teşekkür eden 
L-upyeler ... 

Bu saltanatın, bu ıhtışamın içinde pa
ra k3znnmak ne iyi, diyorsunuz. Kazan
dığınız ıki lırayı bıraktınız: Dört oldu! .. 
Ne olursa olsun, onu da bıraktınız: Sekiz 
oldu ... Bir lira, üç dakikada sekiz lira ol
du ha! .. Artık bu hırsa siz de aşlandınız: 
Kırmızıdan kaldırıyorsunuz karaya, ora
dan kaldırıp çıftc, çiftten alıp teke koyu
yorsunuz... Diyelim ki taliinizin de eni 
boyuna uygun düştü, işte birkaç yüz 
frangınız, yarım saat içinde birkaç bine 
çıktı!.. 

Yanınızdakilere bakıyorsunuz: Yeşil 
çuhanın üstünde yazılı sayılara da para 
kovuyorlar; hem de o numara çıkarsa bir 
lir;ı yerine otuz altı lira birden alıyorlar. 
Bir iki el, siz de denedıniz; siz de öyle 
oynadınız. Tnm o numaranın üstünden, 
yanından, ko e inden işte siz de binlerle 
frank kazanıyorsunuz ... 

İçinize adeta doğuyor: 
- Ya, b.r de kaybedersem? diye kor

kuyorsunuz. 
Kalksanıza artık!.. Kolay kolay kalkı

lır mı ya? .. Bıraz önce gözden çıkardığı
nız yirmi otuz lira, bir saat içinde yüzleri 
geçti, bine yaklaştı. Şeytan da hiç dur
madan dürtüyor: 

- Kazanırsan, diyor, zengin olacaksın! 
Düşün bir kere! 

Çok kazanmak hırsı, sizin de gözlerini
zi bürüdü; o hırsla oyunu büyüttünuz! .. 
Şimdi de çok para koyuyorsunuz; daha 
çok kazanıyorsunuz!.. Arada bir, kaça
mak bir bakışla önünüze bakıyorsunuz: 
Bir yığın fiş toplanmış... Saymıya hem 
ko .. kuyorsunuz, hem sıkıbyı>rsunuz Her
ke .. size bakıyor, gibi geliyor ... 

Fakat işte kumardaki tali de tıpkı ka
dın gibi. .. Yüzunüze gülüyor, ümide dü
§iirüyor: 

- Hepsi senin, her zaman senin ... 
Diye vadler ediyor, sizi kendine bağlı

yor... Bağlandığınızı, siıruklenmeğe baş-

ladığınızı görür gör~z birdenbire deği
şiyor. birdenbire yüz çeviriyor. Demin 
size o kadar sokulurken, büsbütün sizin 
olmuşken şimdi b'r yabancı gibi sızden 

kaçıyor, u?.akla ıyor, du manlannızın ya
nına gıdıyor. Bır de bakıyorsunuz kı ak
şamd nberi o kadar yur k çarpıntısı 
içinde kazandı ınız paranın yarısı, bir ki 
elde 'divermı . Geriye kalan da kardır, 
dc>v p kalk ::ırı Hayır . Onları kuı tar-

mak ı<' n, ·· · üzd kılc>rın hepsini ortaya 
sürüvor unu ! Di)elım kı hepsini gene 
kırını ıya koydunuz. Yi.ıreğiniz çarpıntı-

_ Bunu kazanayım, kalkacağım artık!. boylu boyunca dizilmiş hasır koltuklann 
Diye yemınler ediyorsunuz. dan birine kendinizi atıyorsunuz. Uzak
Krupye, hep öyle durmadan bağırıyor; tan uzağa mızıkanın ses~ ~ış şıkırt~larına 

ola her iki masada toplanan fişlere J karışıyor. Artık bunları ışıtmeğe bıle dn-
sa a s • B d b" b'. t·· k 
şö:,rle bir göz gezdiriyor, sonra gene yan~.yorsu~u.z. ura an . us u un nç: 

0 fildışinden ldiçi.ık yuvarlağı eline alı· ~ak. ıçııı yerınızden g~ne kalkıyor~~nuz, 
·k· asanın ortasındaki fırıldağın bıtkın adımlarla merdıvenlerden ınıyor· 

yor, ı ı m d y •• •• 

içine fırlatıyor. Öyle bir fırlatıyor ki bil- su.~uz! c
1
addkeye ogru yur~ty~r1sunuh\: ..... aralardan birinin üstüne düşme- Dukkan ar aparunış ama vı rın er a a 

ya, .. um k B··ru ·· 1 kl · k tl 
d ··nce fırıldagı~ n kenarındaki pirinç· açı -··· u n o gom e erın, rava arın, 

e'l 
0 

' ' 1 ·· · d k. f' tla ki · · 1 ten çivilere çarpa çarpa dönüyor. Göz - atK.ı arın uzerın e ı ıa r san . s~zı~.e 
lcrıniz hep 0 beyaz fıldişinde ... İşte kır- eğleniyor: 50. fr~~· l~O. frank, ıkı ~uz 
mıı.lya düşerken gene 0 san çivilere çar- fraık ... Demın sızın elınızden geç~ b~~-

or siyaha dogyru gider gibi oluyor ... lerle frankın yanında ne kadar duşkun 
pıy ' 1 ş d ~ t d y • bir Gene sekiyor, tekrar kırmızıya dönü~or, saylar... ım i ~ş .~' .~.ra~~n- egen. : 
ondan da kurtuluyor, artık siyahın üstun- den bire tekrar gozunuzun y onune g~Iıyor. 
de duracak gibi iken yanı başın~~ki .. c~ı- Yarun sa~t .evvel kazandıgınız o bı~lerl.e 
fırın. üstüne kayıveriyor... Busbutun frank cebıııızde olsaydı o kadar begendı
kavbetmedin' ama ıcoyduğunuz para- ğiniz o iskarpin, o Hind ipeklisinden b~ 

· d ıhz g·tu'·ı Yürek çarpıntısı yun atkısı, hepsi sizin olabilirdi. İçiniz nın yarısı a a ı ... 
b. b"t" t yor Gene beklivorsunuz: sızlıyor. Fakat bu sızıya hazan şeytanın us u un arı . ~ 

B'l d'·nu-yor Bu sefer kırmızı- sesi de karışır: ı ya gene o ... 
tü·nde duruyor. Eh, ne ise ... Hiç ol- - Git, gene oyna ... Bu sefer kazanınca 

nm us d ~ f 1 .. tü d- . ı H maz a demin sıfır çıktığı zaman kaybet- a·ıa az 
1
a us ne uşmezsın. emen 

tP:niz kurtuldu. Şimdi bir kere daha kalkarsın. 
kırmızı çıkarsa büsbütün kazanacaksı- Diye hiç durmadan fısıldıyan bir ses ... 
nız. Gene kendi kendınize yeminlere baş- Ne kadar kaybederseniz ed'niz, eğer 

eskisen bır iki kere kazanmışsanız, onun lıyorsunuz: 
_ şu parayı kurtarayım, hemen gide- tadını bir türlü unutamazsınız; her zs

mar.. kazanacağım, diye içinizde bir türlü 
kırılmıyan hır ümid vardır. Sanki kazan
mak pek tabiidir ama nasılsa bir kc>re 
kaybetmişsiniz. Hatta: cŞöyle olmasaydı 
kazanacaktım, böyle yaptım da kaybet
tim .. > diye hiç yoktan bahaneler bulur, 
kendi kendinizi inandırırsınız!.. Bir daha 
böyle bir kazaya düşmiyeceğinizden e
min, tekrar oynamıya başlarsınız. t~te 
s·ze kumarbaz psikolojisi!.. İnsan bir ke. 
re de oymımıya başladı mı, parası bitin
ci) e kadar, satılıp savulacak elinde hiç 
bir şey kalmayıncı) a kadar oynar. İşte 
bu da cBır kumarbazın encamı!.> Ma
nakyan sağ olsaydı, dört perde, sekiz tab
lo ile bir dram yapıp oynar, seyredenler
le beraber kendisi de ağlardı ... 

ceyim! .. 
Dılya, gene kırmızıdan siyaha seke se

ke fırıldağın içinde dönüp duruyor. En 
sonunda yapacağını yapmış, ı;ızı bu 
rakıp başka bir erkeğin kollarına düşen 
vefasız bir kadın gibi, siyah bir sayının 
üstüne kurulup oturuyor!.. Gözlerinize 
inanmak ıstemiyorsunuz. Ne yazık ki iş
te krupyen ·n birisi: 

- Treize! .. Noir, impaire et manquc! .. 
Dıve idam hukmünü teyid ediyor; öte

k' d elınde gene ba ka türlü bir kürek, 
kırmızının iı tünde bovnu bükük duran 
paracıklarınızı yakaladığı gibi ~ürüklevip 
gotürüvor!. Gitti işte ... Hepsi gitti!.. Bü
tün kazandıklarınız da gitti, kendi koy
duğunuz paralar da gitti... Onlarla bera
ber kurduğunuz hülyalar da yıkıldı, yok 
oldu ... 

Kemal Ragıp Enson 

Barbarosun türbesi daha iki sene 
olduğu gibi kalacak 

C binizde, daha başka paranız varsa, 
onların mukadderatını da gene kırmızı 

ile karanın arasındaki köşe kapmacaya 
hır kacak kadar sinirlendinizsc, yazık, Beşiktaşda Barbarosun türbesinin 

etrafında bulunan dükkan, arsa vesa -'z" •imdıdcn ha r verevim ki onları da 
irenin ist ·mıaki ile burada bir meydan mu•l ka kaybedeceksiniz! .. 

N olurdu demin 0 kadar kazanmış- vucude getırileceği yazılmıştı. Buranın 
k n kalkıp g'deydiniz ya!.. Fena mıydı meydan haline sokulması için henüz 
s kı b'rkaç vüz frankla birkaç bin para temin edilmemiştir. Esasen bele
fr k kauımp çıkmak? .. Duvarları hep diye Barbaros türbesinin etrafının a -
a,n. larla knplı salondan geçerken bu çılmasını Eminönü meydanının açıı -

ınasından Sonrayro bırakmıştır. Bundan muhteşem d korun içinde kendi hayali- .. . " . . . 
- ·· y·· ·· ·· k k dolayı turbenın etrafı bır ıkı sene daha nizi goruyorsunuz. uzunuz ıp ırmızı, . . k· 1 k 

L· k lkm 1 L. açılamıyacak, halı ıle hıra vaca br. kaşlarınızı"l vır 11.cu a ış, ı nmız aı-

Rene Clair, Jl,!lien Duvivier gibi tanm-J 
m1ş Fransız rejisörlerinin hicret eder -
cesine Amerikaya gitmeleri Fraıwz 

san'at aleminde yarattığı elim tesir he
nüz yatışmadan Marcel l'Herbier'nin de 
Almanyaya gitmesi Fransız sinemacıları. 
nı ve sinema meraklılarını çok mütees
sir etmiştir. 

Almanysya ne için gitmekte olduğu 

hakkında vaki ol!'ln suallere Marcel nier· 
bier şu mühim cevabı vermiştir: 

- Son zamanlarda Fransada istediğim 
gibi film çeviremiyordum. Bir;ok mü)
knlat ile karşılaşmakta idim. Doğrusu bu 
hal beni çok üzüyordu. Tam bu sırada 
büyük bir fH.m çevirmek için Ufadan ba
na bir teklif vaki oldu. Bu teklifi büyük 
bir ınemnuniyetle ve derhal kabul eyle
dim. Çünkü nihayet sırf arzuma ve tec
rübelerime ıstinad eden bir film çevıre
bileceğim. Bu suretle 1938 senesinin ılk 
!ilmini Alman stüdyolarında çevirmiş o
lacağım. Bilinmelidir ki Alman sinema
cılığı ve Alman stüdyoları Fransız sanat
kar ve yıldızlarını bütün dünyaya tanıt
mak hususunda pek büyük hizmet et
mişlerdir. 

Arkadaşım Jacques Feyder şöhretinin 
temel taşı olan cTherese Raquin> filmini 
Berlinde ~virdi. 

Rene Clair'in cParisin damlan altında> 
filmi dahi Almanya sayesinde tanındı. 

Düşürunelidir ki ilk Fransız sesli filmi 
olan <Aşk gecesi> Almanyada vücude ge
tirildi. 

Annabella Pariste kendini göstermeğe. 
tanıtmağa bir türlü muvaffak olamıyor
du. (BerJin) sayesinde büyük yıldızlar 
crasına girdi. 

Charles Boyer'in film çeviremiyeceği-

J 

Fakir talebe filminde lrfarika Rock 

ni, filmde muvaffak olamıyacağını iddia 
eden ve bundan dolayı kendisine rol bile 
vermek istcmiyen Fransız rejisörlerine 
karşı Berlin ona cBaskın> adında bır f ılm 
çevirtti ve bu film sayesinde Fransızlar 
uyandılar ve Charles Boyer'in kıymetı::ıJ 
anlıya bildiler. 

Fransada, vatanımda beni anlamama .. 
ğa; takdir etmemeğe başladıkları sırada 
(Berlin) bana elini uzattı. Bu eli büyü!( 
bir sam1miyetle kabul ettim. Orada çc. 
virecek olduğum filmin ismi: cAdriennc 
LE:couvreur> dur. Bu filmin sinema tnri· 
hinde yer alacağını iddia edebileceğim. 
Bu filmden sonra iki büyük fılın daha 
çevireceğim. Filmlerin almanca nüsha· 
halan dahi yapılacaktır. 

Yeni çevrilen Alman. filmJ~ ıra ray scfahatlerinde Wılly Fntsdı ,ıc 

Heli Fin ken=cllcr 
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M. Karteri kim .. ıd·· d .. ? o ur u. 

Trent, tavşanı kaldırdı w kırılmış ba
catmı yokladı: ..aene Karterin işi. Ne
den doğrudan doğruJ8 öld1irmez de ezi
yet çektirir hayvanlara.h diye homur
dandı Te \aqam öldtlnır•k yoluna de
f8.JX1 ettL 

Bu h&di8eden atı: IQDla, ava çıkan 
Kaner, Trent'e ru*Jaırwt, aralarında 

alız d&lqı elmWJ M Trelıt, d8"atı ye
ml§tt. 

Sabaha karşı Karter, evden 500 met
re ötede, bir tarlada yüzükoyun yere u
zanmış, ölü bir halde bulunmuştu. Kal
bine bir kurşun yemişti. Doktor, ölümün 
bir gün evvel ve öğleden sonra olduğunu 
tesbit etmişti. 

Trent, gazınocuya şöyle diyordu: 

- Şu Karter de kendisini sözde avcı, 

sporcu diye satıyor. Bu gidişle bir gün 
hapı yutacak ama, bakalım ne zaman? 
Ne vakit yola çıksam, yarı ölü bıraktığı 
tavşanlarla karşılaşıyorum. Halbuki be
nim de hayvanlara karşı ne kadar mer
hametli olduğumu bilirsin. 

Akşam olmuştur. Bu elin sahibi, Kat. 
terin hizmetcisidlr. Yerden bir parça pa
muk almıştır. cHanım fena kadın değil 
ama, ah biraz da.ha temiz olsa.~ diye mı
nldanıyor. 

Müfettiş işe elkoyarak, Trent'in teh
didlerini meydana çıkardı ve onu sorgu
ya çekti. Trent, Karterin ölümünden zl
yadeslle memnun olduğunu, buna cidden 
müstahak bulunduğunu, fakat katil ha
disesi ile zerrece alakası bulunmadığını 

temin etti. 

Bu sırada Karter, kansına ihtarda 
bulunuyordu: 

- Jesse Marttıt'ln la!ını istemem. Ar
tık bu bahsi kapat. Şlmdlye kadar ara
mn: tatsızla.şmadı. Dennis'i görürsen, 
kendi.sile bu gece görüşmek ıstedlğlml 
söyle. Gene bl.rinden borç almış. 

Bir müddet sonra, babası Karterin 
ötekinden berikinden borç para aldığın
dan dolayı tekdir ettiği ve tendis1ni 
gömıek istedi&'! oğlu Dennis, fitil gibi 

sal'hoş olarak eve gelm1.ftir. Babasının 
kendisln1 görmek istedl~ni öğrenince 

bir şey söylememiştir. Madam Karter, 

kocasının nerede olduğunu merak etmek

tedir. Ve: 

ı- Daha evvel gelmellydi!» diye endi
şe.sini açığa vurmaktadır. Dennis, sanki 
başka blr şeyle meşgulmüş gibi anneslnln 
sözlerine hiç cevab vermemiş ve bir ara 
sanki bir şey söyliyecekmiş gibi durala
masına rağmen sonra bundan vazgeçe
rek yatak odasına girml.§t.ir. 

Madam Karter, sadece köpeği gezmeğe 
çıkardığını, fakat kocasını görmediğini 
ağlıyarak beyan etti. Dennis de o Gün 
öğleden sonra hep dolaştığını, babasına 
rastlamadığını söyledi. 

M iif ettiş sorr:uJanna ve tahkikatına devam etti. 

Mesele çok muğlak göriiniiyordu. Fakat, tes3-

düfen bir cümle keRdisine bir ipucu verdi. Derken biri-

1 

sine ani l>fr sual sordu ve katili yakaladı. O halde Karteri 
kim öldiirmiişiii. Bunu resimlerden bulabilirsiniz. Bula

' ınazsaııız ( 13) üncü sayfaya bakınız. 

Lir İng:liz karihatürii: 

~--~-=--------~----~~~~~~~~~~~~~~~ 

Hatayın Yarıda Ka an 
Bayramından intıba ar 

• 

Hataylılarm bayramı kutlulamak için kurdukları taklardan biri müstemle
keci memurlar tarabndan yıkılırken_ An ta-kya sokaklarında gezen devriyeler. 

T:ıklar yıkıldıktan sonra inzıôat devriye
leri halkı dağıtıyorlar ve bir manga asker 

Antakya Rıhtım caddet.indeıı geçiyor 

Biitün tazyiklere rağmen Hataylı halk 
yer yer Hatayın istikW bayramını coş

kun bir neş'e içinde, milli danslar ve şar
kılarla ~iıd ediyorlar. 

Köylerden akın eden köylüler davullar l3 bayramı kutluluyorlar. Türk konsolosu 
coşkun bir şekilde tezahürat yapıyorlar. otomobili ile Halkevine giderken, halk 

• 
Anavatana bağ -

1ı müstakil' Hatay 

sokaklarında coş -
kun bir neş'e içinde 

dolaşan Hataylı yav 

rular bayram gü -
nünde Halkevine gi • 
diyorlar. 

Takların yıkıl -

masına ve bayramın 
menedilmek isten -
mesine rağmen Ha • 
tay1ılar Halkevinde 
Türk konsolosu ö -
nünde istiklal mar -

şını okuyorlar . 

• 
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MONOLOG: 
-·------

Aya seyahat 
, Teleskop nedir, siz bilir misiniz? Kimi-

1 niz biliyor, kiminiz bilmyor ha. Haydi 
gene bilmiyenler bilenlerden öğrensin 
aemiyeyim de ben öğreteyim. Teleskop 
ta bır cins dürbündür ama öyle elde taşı
-nan cinsten minimini dürbun değil .. kos
kocrıman ama ne kadar kocaman bilse
niz bir insandan daha çok büyük dürbün. 
ş·mdi de soruyorsunuz: 

- Bu dürbünle ne yapılır, denizdeki 
kayıklar mı seyredilir? ... 

Hayır, d nizdeki kayıklar, kırdaki a
ğaçlar seyredilmez, bu koskoca dürbünle 
aya. yıldızlara bakılır. Ben baktım ve 
gördüm. Hatta dürbünün içinden aya da 
.gittim. 1nanrnıj"Or musunuz, bakla anla
'tayım: Dürbünün camını çıkardım. Bir " 
\Y<)l göründü, o yoldan gittim, gittim. Aya 
#'ardım. Meğer benim geldiğimi aydan 
görmüşler. Dünyadan bize bir misafir 
ıocuk geliyor diye sevinmi§ler.·Beni kar
§l'lamıya çıkmışlar. Hep bir ağızdan: 

yordum. Çobanlar sürülerini bırakmışt 
bana bakıyorlardı. Hani o Merih dedik
leri yıldız var ya Onun insanlan öteki
lerininkilerden ileri olsa gerek. Gerçi 
tramvaylar, otomobiller, şimendiferler, 
daha bizim dünyada görmediğimiz çeşid 
çeşid şeyler, orada var. 

- Hoş geldin dünyalı kardeş? 

Diye bağırdılar .. ben de onlara: 
- Hoş bulduk aylı kardeşler dedim. 
Beni aldılar. Bir açık otomobile bindir-

( llilcr. Ayı gezdirdiler. 
- Aydaki insanlar nasıl? 

Diye soruyorsunuz. Durun, biraz sabır
olun anlatacağım. Oradaki insanlar da 

~izim gibi, fakat ay bizim dünyaya ben
~emiyor, ayda neler var, neler ... Oranın 
ııt-oprakları leblebi, evleri şekerden yapıl
pnış Evlerin bahçelerindeki havuzlarda 
~ yerine limonata dolu, derelerden çe
§id çeşid şerbetler akıyor. Bir derenin 

Derken efendim uzaktan bir kuyruklu 
yıldız göründü. Kuyruklu yıldızdan doğ
rusu korkarım. Çok korktum. Kaçmak is
tedim. Fakat nasıl oldu bilmiyorum, ka
çamadım. Kuyruklu yıldızın kuyruğu a
rasına düşüverdim. Meğer ne fena şey
~- Uğraştım uğraştım, bir türlü çık:ı
mıyordum. 

Ben uğraştıkça, kuyruk daha ziyade 
birbirine karıştı. Nihayet öyle oldu ki 
kurtulmama imJdn kalmadı. Ter içinde 
uyıındım. 

Etrafıma bakb.m. Karyolamda 
Yorgana sımsıkı sanlmışım.. 

idim. 
~

rnıızı suyunu içtim baktım, halis vişne 
rbeti imiş. Diğer bir dereninki sanm
aktı. Ondan da içtim o da turunç şer

beti imiş. Orada evleri taş yerine akide 
}§€'kerinden yapmışlar .. yalnız evlerin ka
wıları yok. Nereden mi evlere giriyorlar? Neye şaşırdınız? .. Bütün bunları siz 
IDPrun durun anlatıyorum canım.. biraz sahi diye mi dinlediniz .. hiç sahi olur 
sabırlı olun. Ayda evlere pencereden gi- mu? Ben size rüyamı anlattım. 

rnrler. * * 
-- Merdiven dayayıp pencereye çıkı- ........... ·---····-···-· .. ··········-····· ........... ... 

yorlar! . r-Bil d ~ 
Dıye düşünuyorsunuzdur. Hayır. Ayda mece e 

in5anlar kollarını şöyle kuşların kanad- Kazananlar 
1arı gibi kaldır1p indirdiler mi, hemen 20 İkinciteşrin tarihli Çocuk say· 
ftu~lar gibi uçuveriyorlar. Onun için ka- famızdaki bilmecede kuananları 

SON POS"l'.& 

l1~~M_er_ak_ll_v_e_F_ay_d_al_ı~~' 
işaret levhaları 

Çocuklar, 
Sokak başlarında, ötede beride asılı ba

zı levhalar görürsünüz. Bunlara işaret 
levhası derler. Otomobil kullananlar bu 
levhaları gördükleri zaman levhaların 
manalarını anlar ve ona göre hareket e
derler. Bakın bu levhaların :resimlerini 
koyuyor ve altlarına da manalarını yazı-
yoruz: 

Yavaşlamak lazım 

İlerde iki yol bir
birini kesiyor 

Tehlike 

İlerde dönülecek 
yer var 

Bu yoldan gidil- Bu yolda bir oto
mez mobil diğerinin 

yanından giqemez 
Otomobil kullanan mesela ilerde iki 

yol birbirinı kesiyor manasına gelen işa
reti gördü mü, derhal sür'atini azaltır, 

çünkü öbür yoldan gelen bir otomobili 
sür'atli gittiği takdirde görememesi ve 
bir kazaya sebeb olması ihtimali vardır. 
Bu yoldan gidilmez manasına gelen işa
reti gördüği zaman o yoldan gitmez ve 
bu levhataT -:ayesinde otomobil kazaları
nın önüne geçilir. Levhalar beynelmilel
dir. Dünyanın hemen her tarafında ay
nidir. 
-nıi;·;~~;r--............. ___ _ 
halledenler 

Kaybolan para, 
çahnan otomobil 

Bay Unutmaz, ismınin aksine çok u
nutkan, çok dalgın bir adamdı. Bir gün 
bankaya gitmiş, bankada bulunan on bin 
lirasını almıştL On bin lirayı bir çıkın 

yapmış ve çıkınla birlikte bir taksi oto
mobiline binmişti. Otomobilden lindiği 

zaman cebierini yokladı. Ellerine baktı. 
On bin lira yoktu. Birdenbire şaşırdı. Ne 

bulamadı. Bakındı, bir başkası otomobile 
binmiş, otomobili kaçırıyordu. 
Avazı çıktığı kadar: 
- Hırsız var, otomobil hırsızı var, oto

mobilimi caldı kaçıyor. 
Diye bağırdı. Polisler koştular. Çalı

na::ı otomobili, başka otomobillerle takib 

yapmalıydı? Orada bulunan hususi 
otomobil gözüne ilişti. Bay Unutmaz 
otomobilin kime aid olduğunu hiç düş .. 
meden içine giriverdi. Otomobil 
masını da biliyordu. Hemen otomob" 
yürüttü. 

Otomobil sahibi civarda bir dükkan 
idi Sokağa çıkınca otomobiliııi 

ettiler ve durdurdular. Bay Unutmazı 
tomobilden indirdiler; karakola götür 
!er. 

- Sen otomobil çaldın ha?! 
- Ben mi, ben hırsız değilim. 
Hırsız değilsin de kendine aid olmıy 

bir otomobili alıp son sür'atle nereye 

pıları yok. Ben de onlar gibi yaptım. Kol- yarın neşreUeeği2'. 
larımı şöyle bir salladım. Hemen uçmı- Bu bihneceye iştirak eden ve he· Geçen bilmec~ diyordun? bulmuş, karakola getirmişti 
yayım mı, galiba ben kollarımı çok fazla diye kazananlar hediyelerini Per • mizi halledip kol Bay Unut.ma.z, cevab veremedi Çünkü Bay Unutmaz şoförü görünce sevin 
sallamışım ki uçtum uçtum uçtum. Ay- şe.mbe günü öğleden sonra idareha· saati kazanan o- başkasının otomobiline niçin bindiğini, ve başkasının otomobiline niçin bindiv. 
(fan ayrıldım. Yıldızlarm yanlarından nemizd.en almalan lizımdır. Taşra kuyucumuz, İs- nereye gittiğini unutmuştu. hatırladı. Bay Unutma.zı serbest bırak 
geçtim. Ne güzelleri var görmeyin, bir okuyuculanmızın hediyeleri posta tanbul Erkek Li- Bu sırada tali Ündadına yetişti. Banka- lar. Bay Unutmaz da otomobilini aldı 
çoJdarmdan beni gördüler. Mendil salla- ile adreslerine gönderilir. s e s i n d e n dan aldığı parayı içinde unuttuğu taksi ad:ıma özür diledi ve parasını getiren go-
C:lılar.. çoban yıldızının yanından geçi- l 1 63 Muzaffer. otomobilinin şoförü otomobilinde parayı före de bol bah.iiş verdi. 
······················-····································································· ................................................................ . 

VENÖ BÔLMEC!EMÖZI 

Resimde gördüğünüz babanın iki ço
cuvu var. Çocuklar saklanmışlar, fakat 
babafarı onların bulunduğu yeri biliyor. 
Onlar karışık resimdeki noktalı bölükler 
arasındalar. Bakalım babalarının yaptı

ğı gibi noktalı bölükleri kalemle biraz 
ka:-artarak ~iz de çocuklan bulabilecek 
mi iniz? Bulursanız resmi kesin, bize 
gö derin. Eı!' kişiye bir vazo ve bir kişi
ye bir resim çerçevesi, diğer yüz kişiyi d e :ıyn ayrı güzel ve kıymetli hediyeler 
Vl receğiz. 

Mukavvadan bir maskara yapabilirsiniz 

harf, diğeri ayni harfin üzeri cPriın, de
nilen işaretle işaretlenmesini. 

Sizdeki şekillerde noktalı çizgileri kes
miştiniz. Resimdeki çizgiler sizde ke
siktir. 

cA• kesiğini üstü işaretli cA• kesiğine, 

lşte size takla atan bir palyaço resmi./ ruz. Boyadıktan sonra, bir makas alınız, 

Siz de mukavvadan böyle bir palyaço parçaları ayn ayrı oyunuz ve noktalı çiz

yapmayı herhalde istersiniz. Madem ki 1 gilc işaret edilen yerleri gene makasla cB• kesiğini üstü işaretli cBt kesiğine 

istiyorsunuz; kolayı var: Büyük resmi kesiniz. Dikkat ederseniz her noktalar sıkıştırınız, diğer harfleri de A ile B yl 

gazeteden kesiniz .. bir mukavvaya yapış- çizginin yanında bir harf göreceksiniz. yaptığınız gibi yaptınız mı oyuncağınız& 

tmnız. Güzel görünmesi için de boyayı- Her taraftan iki tane vardır. Biri yalnız sahib olursunuz. 
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6 BirincikAnun SaJf• ı 1 

• 
iki liraya temizlediğiniz elbise ve kadın roplarını yalnız 

5 Kuruşluk F E V A 
ile yew bir hale koyarsınız. Bütün ipekli, keten ve yünlü mensucab, çamafll'lan, fanileler, bilhassa üniformalan, hah, çuha ve kumqlan, boyunbağı ve nazik ipekli qya, 

cam bronz, nikel, krom, gümüt ve madeni e,yayı ve kirli ve pis eıki menaucab, halılan, seccadeleri, yemek kaplan 

BİR DAKİKA İÇİNDE TEMiZLER. 
Almanyanın yeni icadettiği bu pyanı hayret ihtiradan bütün kadınlar memnundur. Dünyamn her tarafında müthiş bir rağbet kazanmıştır. 

HASAN DEPOSU · 30 Kuru,tur. Toptancılara lenzlllt. 

1 lstanbul Vakıflar DirektörlUgü iıanıarı 

Mikdarı Muhammen beclPlleri. İlk teminat İhale günü 
CİNSİ Metre Lira Kuruş Lira Kuruş 

Altı kalem bez. 9450 2906 25 217 97 13/12/937 Pazar-
zartesi. Saat 15 de . 

Gureba hastane~e lüzumu olan yukarıda cins ve mikdarı yazılı altı kalem 

bez açık eksiltmeye konulmuştur. İhalesi yukarıda yazılı gün ve saatte Vakıflar 
Başmüdürlüğü binasındaki komisyonda yapılacaktır. Şartnamesi hergün Leva-
zım Kaleminde görülebilir. (8018) 

P A T 1 
iç ve dı§ buur memelerinde, baaur memelerinin her türlü 
iltihaplarında, cerahatlenmif fistüllerde, kanayan basur me
melerinin tedavisinde daima muvaffakiyetle ıifayı temin eder. 

1 ~------K-ad_ı_kö_y_v_a_kı_fla_r_D_i_re_k.ı_ö_rı_ug_u_i_ıa_nı_ar_ı ______ I 
Muhammen kıymet " Muvakkat teminat 

Lira Kr. Lira Kr. 

144 60 11 12 Kuzguncukta Delikoç sokağında 3 Mü. 
sayılı arsanın tamamı. 

Yukarıda yazılı arsa satılmak üzere nrttırması 10 gün uzatılmıştır. İsteklilerin 
8/12/937 günü saat 15 de Kadıköy Vakıflar Müdürlüğüne müracaatları. (8179) 

CAFER MUSHiL Şekeri 
Tesiri kat'i, içimi kolay 

en iyi müshil t•keridir. 
Bili'ımum eczanelerde bulunur. Posta kutusu 1255 

Yüksek Miihend s Mektebi Arttırma ve 
Eks.l'me Komisyonundan: 

Mektebimiz malzeme liıboratuvarı için 24 adet granit taşlarının kesmeğe mah
sus şartnamesi mucibince destere alınacaktır. Beherinin muhammen bedeli 28 

lira olup ilk teminn!ı 51 liradır. Eksiltıne si 27 /12/937 tarihine ratslıyan Pazartesi 
günü saat 14 de yapılacaktır. İsteklilerin şartnamesini görmek için hergün ve 
eksiltmeye girmek için de belli gün VP. saatte Gümüşsuyundaki mekteb binası 
dahilinde müteşekkil komisyona müracaatları ilan olunur. c7507> 

> I:'oktor ~ 
[brahim Zati Ogüt 1 Can Rızkullah Kürdi 
Ee;ecıfya knrş1sında, Piyerlotl 1 Halepte bütün Türkçe 
raf.desinde 21 numarada hergUn ve yabancı gazete ve 
l'ı(leden sonr ı hastalarıuı kabul mecmualar bayii 

'9 .. eder. ... 1 ~-----------"' 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--

BİR KAŞE 

NEOKALMiNA 
G R t P e B AŞ ve D İŞ A G R 1LAR1 e NE V R AL J 1 e 
A R T R 1 T 1 Z M • R O IVI A T l Z M A e K 1 R 1 K L 1 K ve 

BÖTÜN AGRILARI DİNDiRiR 

ı, ...... Bayanların en gizli güzelliğini ~ .. 
Y<tlnız bende bulursunuz. Fakat ben güzellik er.stitülerinde değil1 eczaneler

de bulunurum. 

İsmim F E M i L dir. 

Bütün kremlerinizden, rujlarınızdan, pudralarınudan evvel ben size Ilzımım 
Beni adet zamanlarınızda arayınız. Gayet sıhhi, ufak, yumuşak1 ucuz tuvalet 

bezleriyim. Benimle bir defa dost olan hem hayalını neş'e ile geçirir ve hem 
de ebediyen bana minnettar kalır. Benden aynlamaz. Her eczanede, perltimö. 
ri ve tuhafiye mağazalarında, kadın berberlerinde kutusu 65 kuruştur. 

Umumi deposu: İsmet eczanesi ve Iaboratuvan, İstanbul 

Galata. Telefon: 49247 

EM 

' 

... 



SON POSTA 

Bir Aksilik Yüzünden 
Çev.iren: 

K. N•rıır 

• 

• 1 

• 

Birirfo!~~hr.wı 5 

Acı bir kayıp • 

Tiran elçiliğimiz başkatibi Halil Vedad 
U ~klıgil hasta.. 

Bu haber evvela Tiran elçimizin bir 
telgrafı Re hariciye vekaletimiz binasın
da yayıldı . 

Ve birdenbire o zamana kadar kendisi· 
,ne hiçbir zaman müsaade edilmemiş olaır 
şeyi istedi: 

cO halde dondurma isterim.• 

Trenin kalkmasına daha yirmi dakika ı 
\.'.vardı. Siyahlar giyinmiş ~en~. . güzel 
.~r kız yanındaki haşan av kopegııu .teıı
acınden güç zabtediyerdu. Ailen Sander 
*tasyooa gir~r girmez onu prdü. Yak· 
~tıkça g'ı.izelliğinin daha qok farkına 
~ardı. 

Tiran elçimiz: 
- Halil Vedad Uşaklıgil ..-ahim derece

de hastadır, kardeşi Bükreş sefareti baş
k&tibi Bülend Uşaklıgili telgrafla haber· 
dar edini~, tayyare ile gelsin, diyordu. 

cYo .•• Hürriyet amma.. kanun daire-ı 

sinde.> 

* Vedad Yeşilköyün Fransız mektebinde 

f - İşte, dedi, bv sıkıe1 mm yolculu~d~ 
insana neş'e verecek bir arkadaş. 1ırmı 
lieş dakika başka nasıl geçer. Hele insan 
IDu kadar aeyecah olunq. 
~ Heyecanlı olması boşuna değildi. Haf
talardır iş aramıştı. Nihayet bir şirketten 
lbugün bütün namzedleri çağ'.!'nuşlardı. 
f'a 1.Ju iş de boşa çıkarsa. Öyle ya nam
,ftd bir o mu? Kimbilir daha kaç kiji var? 

* Köpek, sahibinin etrafmda dönmeğe 

oaşlomıştı. Zincir, genç kızın baeaklarına 
iolandıkça genç kız sinirleniyor, yardım 
rster gibi etrafına bakınıyordu. Allen oııa 
ac:ıdı. Böyle genç bir kız neye sade siyeh
hır g~yinmiş? Herhalde matem içinde oi
malıydı. Hem güzel, hem de matemli b4r 
gr~nç kıza yardım edilmez mi hiç? 
. Allenin zaten yüreği yanık. Amcası 6-
leli ne kadar olmuştu ki... Daha bugün 
ilk defa nıatemden çıkıb ince çizgili kah
ve rengi elbıselerini giymemiş nuydi? 
t 

* Genç kız eteğini köpeğin zincirınden 
kurtarmıya uğraştığı için Allenin yak
laştığını duymadı. Fakat köpek, onun 
1cendini uslandırmıya geldiğini farketmiş 
gibi hemen üzerine atıldı. Delikanlı geri 
'çekildi. Köpek daha atıldı. Oyun yapmak 
istiyordu belki ama fena bir oyun oldu. 
Dişleri, delikanlının pantalonunu dizin
fien paçasına kadar parçaladı. Çıplak bir 
'bacakla, bir jartier ortaya çıkıverdi. 
l 
: Allen, kıyafeti şirket müdürünün hoşu-
na gitsin diye o sabah ne kadar da özene 
bezene giyinmişti. Kız gürültüye döndü. 
:J)elikanlı dilinin ucuna kadar gelen kötü 
0

kötü sözleri içinde zor tuttu. 

- Köpeğinizi neye kollamıyorsunuz? 
- Affedersiniz, köpek benim değil Bir 

arkadaşıma götürüyordum. Götürmez ol
saydım. Zararınızı öderim. 

Biraz evvel delikanlı da ayni şeyi dü
şünmüştü ama bu dakikada buna gön
lü bir türlü razı olamadı. 

- Gerçi kabahat benim. Yanma sokuJ. 
mamalıydım .. demin bir kabahk ettim, 
~ffcdiniz. 

- Kabalık mı? Bilakis, çok nazik dav
randınız. Müsaade ediniz de zararınızı.. 

ı M. 
- ümkün değil, mümkün değil. .. 
Genç kızın zararı ödemesine razı ol-

1 ınamıştı ama elbisesini değişti-.:-mek için 
• eve dönerken içi kan ağlıyordu. Acaba 
örücüler bu koca yırtığı kaça tamir ede
ı;eklerdi? 

* Evi istasyona yakındı. İkinci trene ye-
tişi!'se geç kalmış olmıyacaktı. İşin fenası 
r 

Genç kız: cAh, affedetsmiz, dedi, köpek 
betıhn değil, bir arkad<ZfımıR... zanınnızı 

öderiım,I, 

siyah esl_d bir k~stümd~n başka elbise~i / ıstediğimiz gibi sade giyilisinrz. .dizim 
yoktu. Sıyah elbıse yenı de olsa ona hu~ müessesemiz pek büyük değil ama inti
yakışmazdı. Ne çare ... Paçaların yıpran- zamda birinciyiz. Memurlarıroızın sade 
mış yer.inden .sark~n ipleri tırnak mak~- giyinmesini, hele siyah rengi pek beğe-
sile kesıp temızledı. Ceket zararsızdı. A_- . . B d .. ·· ··t k' dı· ·e . . nırım. u uşuncem o e ı namze er 
tık: beyaz beneklı mavı kraVRhni. da Çl- "b ] b'l' d' s· • b" • •L · d•• •• . • . . garı ge e ı ır ı. ızın, ızım gı•Jı uşun-

~a~ma151. ı3Z~m gel~~~:d~. ~~vatı.~ .!enı- düğünüz giyinişinizden belli. S·:tlı günü 
lığ:, e.bısenın eskilıgını butün butun a- saat onda vazifenize başlarsınız. Daha ev-
çığa vuruyordu. Dolabından eski siyah vel satış şubesi sekreteri Bayan Hayns'ı 
kravatını çıkardı. Bağlarken büzülmüş görüp talimat alın. 

yerlerini saklamak için epeyce uğraştı. Allen önce bir rüya görüyor:.ım s:-ın-
İkinci trene dar yetişti. 

Şirketin bekleme odasında daha bırçok 
nJ.mzedler bekliyorlardı. Hepsi de göz a
lıcı, şık şeyler giyinmişlerdi. 

* En son geldiği için müdürün yanına en 
sonra çağırıldı. Ona da herkese sorulan 
sualler soru1du: Yaş, tavsiye kağıdı vesa
ire ... Şimdiye kadar bu kadar namzcc!
den biri nası! olsa seçilmişti. Direktör ih
timal, görünüşü kurtarmak için onu d.ı 
şöyle bir sorgudan geçiriyordu. Sorduk
ça aksi yüzü tatlılaşıyordu. Bunca insa
nı gözden geçirip sıra sonuncuya geldiği
ni görür de hangi direktörün yüreği fe
rahlamaz? 

Sorgu bitmişti. Allen odadan çıkıyor
du. Direktör kaşlarını çatıp seslendi: 

mı~tı. Yavaş yavaş kendini topl::ıdt. Sek-
retere koştu. Satış şubesinin genç sekre

ter; sabahki siyahlı kız değil mi imiş? De
mek siyahlar giyinmesinin sebebi varmış. 
Allen'i görünce gülümsiyerek: 

- Bu işe sizin seçildiğinize çok sevin
dim. 

Dedi. Güzel, gri gözleri sözlerine can
dan gelen bir sıcaklık katıyordu. N<! ça
buk ta dost olmuşlardı. 

Bir öksiJik yüzünden Allen'in hayatın
da iki ışık birden doğmuştu. Ümidsiz ve 
mahzun girdiği yerden ümid ve neş'e 
içirıde çıkarken kendi kendine: 

- İşler yolunda, diyordu. Yakında ni
~an günümüzde, bugünü hatırlasın diye 
(Ifayns) a bir av köpeği hediye ederım. 

YARINKİ NÜSHAMIZDA: - Sizi işe alıyorum. Gelenlerin hc.psi 
sanki iş istemiye değil de bir karnavala içki içmiyen Kraus 
gıdiyormuş gibi renk renk giyinrrişler. Yazan: Yoroslav Hıişek 
Nedir o efendim çeşid çeşid kravatlar, Ruscadan çeviren: H. Alaz 
renk ıenk kostümler. İçlerinde yalnıı: s;z -----~--.-;,------~ 

Acı haber çabuk yürür, hemen İstanbu
la da geldi, buradan Tirana soruldu, Ti
ran elçimiz yekdiğerini takib eden tel
graflara: 

- Yerli, ecnebi bütün hekimler Vedad 
için ellerinden geleni yapmaktadırlar, 
§eklinde cevab veriyordu. En sonlarından 
birine: 

- Ümid azdır, kelimelerini de ilave 
etti. 

Ve nihayet arife günü herkes bayram 
hazırlığı ile meşgul iken meş'um neticeyi 
anlatan haber de gelip ulaştı. 

* Bükreş ile Tiran arasında tayyare se-
feri yoktur, Bülend Uşaklıgil ilk trenle 
Yugoslavyaya gitti. Oradan sonra trc 
hattı da yok. Otobüse veya otomobile at-

{ lacl1, hesab ediyoruz ki, bütün be~1i~!ni 
sarsan endişeler arasında bayram gunu o
raya varmış ve kardeşinin ölüsü ile kar
şılı:ı şmış olacaktır. Şimdi üzerine düşen 
vazife, güç vazife, elim vazife sinirlerine 
karşı koyarak, kederini sonraya bıraka
rak onu alıp İstanbula getirmek, ailesinin 
hergün gidip hatırasını tazeliyebileceği 

aile makberesine gömmektir. 

* Halid Ziya Uşaklıgil ilk çocuklarını 
kaybetmek felaketine bundan 35 yıl önce 
uğradı. O zaman Nişantaşmda oturuyor
du, kendisi için acı hatıralar ile dolu o
lan bu muhiti bırakarak, yanında büyük 
kızı ile sevgili Vedadı, Adaya kaçtı. Ha
tır:ılarında anlatırken der ki: 

c- Vedad o zaman iki ile üç yaşı ara
sıııdaydı, ve Adaya geçer geçmez onu 
yakalıyan boğmaca öksürüğü ile hırpala
na hırpalana yaşından daha küçük görü
nen. koca kafalı, ince boyunlu, sapsarı> 
kuru ve cılız: 

c- Bunu da mı kaybedeceğiz? .. 
Korkusunu veren, bulunduğu yerde 

yaslanıp kımıldamak istemiyen, yalnız 

iri, kara gözleri ile yaşıyor görünen, oy
namaz, sevilmez bir çocuktu.> 

... bu mahzun ve durgun çocuktan ne 
çıkacak diye beni düşündürürdü.> 

* Ada Vedada yaramıştı, beş altı yaşında 
tombul, gürbüz bir çocuk oldu, Yeşilköye 
ta~ındılar. Meşrutiyetin ilk yılı idi. 
Üstadın Taninde fKara Halit. başlığı 

altında küçük bir fıkrası çıktL Metin göz
ler;mizin önünde değil, fakat meali el'an 
hatırımızda, gene Vedad'dan, Halil Ve-
da~i'dan bahsediyordu: • 

- Minimini ellerine minimini iki bay
rak almıştı. Göğsüne de rozetini takını§
tı, bana gelerek sordu: 

cHürriyet ne demek baba? 
-tHerkesin istediğini yapması, demek.. 
O zaman ellerini çırparak bağırdı: 
cYaşasın hürriyet!, 

okudu. Galatasaraya girdi ve Galatasara .. 
yı ender görülen bir zeka ve ~hpna ne
ticesi olarak hayatının on be§inci ile on 
altıncı yılı arasında bitirdi. Büyük har· 
bin son yılları idi. Babası. onu alıp Al· 
manyaya götürdü. Berlin ünivenitesine 
yerle§tirecekti. Evvela yaşı küçük oldu· 

ğu için almak istemediler, fakat ~ 
ecnebi sıfatına bakarak göz yumdular. 
Sulhu müteakip Vedad Fransaya gitti, o
rada da cPolitika ile FinanS> okudu. İs· 
tanbula dönünce Osmanlı Bankamna gir
di. O kadar çalışkan, zeki ve sevimli idi 
ki kısa bir müddet sonra bu müessesede 

o zamaniar herkese nasib olını

yan bir taltif eseri olarak, mü
fc~ !işliğe terfi etti ve bunu mü
teakip te bir tesadüf l\eticesi olarak ha· 
riciyeye intisab etti. Londradan başlıya
rak Avrupanın birçok şehirlerini dolaştL 
Bir müddet sonra yurda döndü. Avrupa

da tahsil etmiş olduğuna bakmıyarak, u

niversiteler arasında mevcud muadeleti 
düşünmiyerek hukuka girdit memleket 
kanunlarını da ögrenmek istiyordu, hu
kuku bitirdi. Belçika sefareti başkatibli-

gine tayin edildi. Sonra da çok sevdiği 
Alinin Tiran elçiliğine yollandığını işi~ 
tince daha sönük bir yer olmasına rağ
men buraya becayiş edilmesini istedi. 
Yolladılar, hayatının son günlerini orada 
ya~ıyacakmış .. 

* Vedad uzun boylu, yakışıklı, çok se-
vimli 33 yaşında bir gençti. Fransızcayı 
hatta yüksek tahsil görmüş her Fransı·· 
zm da bil~miyeceği inceliklerile bilirdi. 
Almancaya, İngilizceye tamamen muta
sarrıftı, sor. zamanlarda Tiranda bulun· 
masından istifade ederek italyanca da 
öğrenmişti. 

Vedad ayni zamanda da mükemmel bir 
ınıısikişinastı, piyanoyu bir Virtüoz gibi 
Ç? '~rdı .. 

* Halid Ziyıı Uşaklıgil için ne diyelim! 
Geçen yıl muharrirlik hayatının 50 in· 

ci yıldönümü münasebetile Halkevinde 
yapılan törende gençliğin kalbinden co
şup gelen minnet ve hürmet hislerine te
şekkür ederken: 

- Artık memnun ve müsterih olarak 
ölebilirim, demişti, kader ona bu 80Jl is
tirahati de çok gördü. Hayatının '10 inci 
yılından sonra hayatının en büyük acısı 
ile karşılaşıyor. Bembeyaz saçları ile .. 
yetim kaldı. B. U. 

Bahkesirde tezyini san'atler 
sergisi açıldı 

Balıkesir (Hususi) - Balıkesir Hallte-. 
vi, bir tezyini san'atlar sergisi açmeğa 

karar vermiş, sergide teşhir edilmek ü .. 
zere halktan eser toplamağa başlamıştır. 

-Yazan 
f Hafid Fabrf Ozıns;J 1 

feden uzak olduğu kadar nisbeten top- di, hemen hepsi buradalar... Yalnız cekti, fakat Adnan, gayri ihtiyari bir 
lu kalabalıktan da uzaktavdı. Salahaddinle kemani Ziya ge1emiye ~ el hareketile klsa kesti: 

Oturdular ve bir !alız~ geçmeden, cekler. Telefon eltiler, evvelden başka - Biliyorum .. Nerimarun eski tanı-
Jıı dnan. Şazmend hanımefendiyi karşı- yere sözlü imişler! Nizanı da gemide.. dıklarından ... 
larmda bu1du. Ayteni getiremedi... Fakat en ziyade Adnanın sesindeki ton Şamıende 

- Ooo! .. Safa geldiniz, Adnan beye- Nerimanın gelemiyeceğine üzülüyo - kafi geldi. İğnesini batıracağı kadar ba
fendi! ... Doğrusu bizi öyle şereflendir- l um. Telgraflarında rahatsızım diyor- tırmıştı. 
diniz ki ... Ne zamandır görüşmemiştik lar! Bu esnada müzik ~, danseden-

. . v. de... Bu «diyorlar» hafif, şüpheli bir du - ı l t ı rdı. 
' Kı; :-geç.ır~ıgı ~orku ve ~~b~. tesirl- idi? Yalıda .~en düşünüp de ehemmi- Şazmend bir taraftan bu sözleri söy- dak bükülüşile söylenmişti. ~:nr;;~sa arına o uruyor a Şaz -
le hala. bıtkın hır hasta gıbı ıdi. Ara- yet verınedıgı bu tesadüf şimdi Adna- lerken diğer taraftan göz ucile Malı- Adnan birdenbire doğruldu ve ade-
~~da rbırk~ç k_er~ «Vazgeçelim, yalıya nı ürkütüyord~. A mureyi süzüyordu. Adnan, kızı takdim ta göğsü~den bir taş kapak çekilmiş - Durun, Hümeyrayı çağırayım, de-

?nc ~» c.mıştı, faka~. ~dnan bunu Mahmure hala arabadaki korku ve etti: g:bi geniş bir nefes aldı. Ne ala! demek di, ha~ır ~ans ~itmiş~~.. ~ . 
hiç dogru bulmamış, Gülsümle Fatma- ızt.ırabından kendisiıni t.oplıyamamıştı, . . 

1 
M amafi . .. Ve ilerıye dogru yuruyerek, sagdaki 

Y1 da telaşlandırıp işi yeniden alevlen:. değil ki ikinci bir sarsıntıya tahammül - Mahmu~ .. yakın ak~ab.amdanb:. ~~r:anı!elmı!orb ha dir h,ı:ıye du- masalardan birine yeni oturmuş olan 
dirmckten korkmuştu Hem belki Mah et . ' E b" 1 . b' hAa· Şazmend, bır anda samı.mileşen u- şun u, stalıgı a ane . erhalde kızına isaret etti Hümeyra, ?.aten, et
mure bu ak.şanı bira~ egv !enir bu gu··: h sıru b sa~enl b ~ e. ~erud Aırdna ıse)d'e, tün yalancı mondenler gibi kıza san- bugün Beylerbeyin~e olan bitenle ala- rafındaki can sıkıcı komplemanlardan 

' em u a a a ıçın e anın a ı ak ·· t ·· t kr Ad na döne kas v bu hastalıgın Evet muhak rültü ve ahenk içinde bu elemli hadi- tahanunülü yoktu. O halde eri dön- ar op u, sonra e ar na - 1 ar · ... t •• - sıyrılmağa can atıyordu. Ablasını ve 
seyi biraz unuturdu. Onu sıcağı sıca- mek daha doğru olmaz mıydı! rek: kak Act:ıanla kar~I.ruı~ çeki~ - Adnanı görünce gülerek hemen kalktı 
ğına tekrar karanlık yollardan geri çe- Fakat tereddüdden tereddllde geçen :- Ali~ bağı.şlasın:: ne ~e. gü~el .~- Y?.r! Haın kadın, ~yaz~yı ne de gu - ve beyaz gelinlik ell::W.sesinin uzun etek-
virmek ve yalıda odasının uzletine bı - Adnan bu düşüncesini tanıamlıyanıadı. cagız! dedi. Demek boyle .şır~, ıncı gı- nunde harekete getırmış ya.:. !erini bir kraliçe edasile sürüyerek, da-
xakmak, bütün muhayyelesini tekrar Arkalarından merdiveni çıkan kadın- bi akrabalarınız var da şımdiye kadar Şazmend bu. ~aber ~ında Adna- madla beraber onlara doğru geldi. 
akşamki çirkin ve tehlikeli va~•a etra- lı, erkekli kalabalık bir grup onlan iter bize tanıtmadınızdı? nın kayıdsız gıbı durub bir şey söyle - Adnan da ayağa kallanıştı. Bir kaç 
fanda işletmek olmaz mı idi? Işte her gibi önlerine katmışlardı. Adnan, bir Adnan Şazmendin bu sözündeki is- meyişini kendisi için pek zev~ bulma- kelime ile tebriklerini bitirdi ve buse
şeyden evYel bunun önüne geçmesi Ia- anda, sert erkek kollarile yumuşak ka- tihzayı pek iyi anlamıştı. Emindi ki mış olmalı ki aklınca onu bıraz sinir- fer Mahmureyi kızile damadına Şaz
zımdı. Bilhassa kızın kulaklarını yır- dın omuzlarının kendisini Mahmure i- bu kadın da, pek çokları gibi, Mahmu- .Iendirmek istedi: mend hanımefendi takdim etti Hü • 
tan o en büyük hakaret kelimesinin a- le beraber yukarıya sürüklediğini his- renin hakiki hüviyeti ne olduğunu bi • . - Zavallı kızcağızın kocası da hala .meyra, Mahmurenin elini sıkarken, an
kislerini caz sesleri ve neş'e kahkaha- setti ve ~te bir lahza sonra danseden liyordu. Neriman herhalde ona da ka- Izmirden dönemedi. Bere.ketversin. ki ladık manasına hafifce Adnana göz kır-
ları ile boğmalı idi. çiftlerin döndüğü yukanki salona çık- fi derecede malfurıat vermişti. Fakat Dayı bey onu son zamanda hiç yalnız pıyordu. 

Şimdi holde kızın mantosunu ve ken- mışlardı. hiç sesini çılia.rmadı, ve gözlerile u • ,bırakmıyor. Hani siz de tanırsınız ca- Hey gidi Hü.meyra! .. Gelin değil, ha-
di pardesüsünü vestiyere verirken baş- Adnan önce gözlerile etrafı araştı- zaktan salonu a~tırdı. mm .. Neri.manın hep Dayı bey diye ta- kikaten kraliçe de olsa meşhur Şaz -
ka hJ düşünce zihnini burguladı. Ge- rarak bir köşede boş bir masa aradı ve Şazmend, Adnanın bu bakışını der- kıldığı .. çok şakacı bir adam.. hah tüc- ,mend hanımefendinin kızı olmaktan 
ne Nerimanı hatırlamıştı. Acaba bu - ta dibdeki bir pencere dibinde istedi- hal yakalamıştı. carL.. kurtulamıyacaktı!. 
rada mı idi, yahud birazdan gelecek mi ğini buldu. Bu masa cazbanddan ve bü- - Dostl.arunızı. mı arworsunuz? de- Sazmend ihtimal daha devam ede -
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etrafındaki gizli harb 

Bizansın Defineleri 
Kızımdan aldığım bir telgratta şu satırlar vardı: " A tJraham isimli zal- bir kaç 
defa eve geldi. Müstacel görüşmek istiyor!.,, Bu telgraf beni de, Magdayı da 

heyecan.ı düşürdü. Bu adam benden ne istiyordu? 
İşte o vakit Bauman'm o meçhul cu { 

nıartesi mülakaiını reddettiğime şiddet
le pişman oldum. camların arka&ından 
Polonez köyünün tepelerini dalgın dalgın 
seyı·etınekte olan Magdaya dedim ki: 

- Magoa! Bauman'ın randevu günii 
o1an cumartesi geçti değil mi? 

- Dün, cumartesi idi, geçti tabii. :Ni-
çin sordun? 

- · Baumrın'la görüşmek istiyordum. 
Magda meyus bir gülüşle güldü: 
- Onlar belki işlerini bitirdHer! dedi. 

.Bakalım, sana ihtiyaçları kaldı mı'! 
Evet, b<>Jk; işlerini bitirmişlerdi. Bir 

hafta kalbimde gizli bir yeis ve kederle, 
ancak güze1 Magda ile teselli bulrr.ağa 

çalışarak, Polonez köyünde o gal'ib köy 
evinde kıldım. 
İstanbulda kızıma şimendifer kumpan. 

yasından maaşımı alıp idare etmesi için 
telgraf çektiğim zaman kızımdan şöyle 
bir telgraf aldım: 

c.Abraham isimli zat birkaç defa eve 
geldi. Miıs~cel görüşmek istiyor.> 

Her Josef Şteher, çenesinde sivri bir sakal ve gözünde altın bir . gözlii.k 
bulunan nazik bir adamdı. 

İşte bu telgraf beni de, Magdayı da he
yecana düşürdü. Bauman'ın adamların
dan olduğuna benim de hiç şüphe et
mediğim bu Neue Freie Presse muhabiri 

cılacak adam, beni böyle evime kadar ge
lerek ne için aramış olabilirdi, beni ne 
için arıyorJardı? 

Demek işler henüz bitmemişti. 
Magdaya: 
- Bir tehlike olduğunu zannetm1yo-

rum, dedim. Zira fena maksadları olsay. 
dı bu herifi evime musallat ederek beni 
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zevat vardı. Kimleri gördüğümü söyliye
rniyeceğim. Bunların arasında sonradan 
harb zengini olmuş birçok adamlar da 
vardı. 

Mediha beni eskiden tanıdığı için her
kesten fazla ikram etti. Onun için kala
balıkça olan bu ziyafeti hiç yadırgama-

mıştım. Abrahamın bana Avusturya -
Macaristan sefaretinden dediği zat, uzun 
boylu, çenesinin ucunda sivri bir sakal 
parçası olan, altın gözlüklü pek kibar ve 
nazik bir zattı. 

Her Yosef Şteher, pek nazik. Beni ha-
zıruna: 

- Kıymetli ve muhterem dostum pro
fesör Ulştayn'm en büyük dostu .. 

Diye takdim etti ve sağına oturttu, son 
derece iltifat etti. 

(Arkası var) 

Yugoslav Başvekilinin Roma seyah1ti 
(Ba.~tarafı 1 inci sayfada) 1 - Avrupa sulhunün muhafazası-

let arasında bir takım iktısadi anlaş - nı ve A vrupada yeni siyasi teşekkülü 
malar imzalanacağını yazmaktadır. Ga alakadar eden umumi meseleler. Bitta
zete, görüşülecek meseleler esnasında bi bu meseleler arasında her türlü ka· 
Yugoslavyanın, İtalya - Avusturya - ranlık kuvvetlerin suiniyetlerine karşı 
Macaristan ara~ında imzalanan Roma AHupa nizamının her bakımdan mü · 
protokoluna dahıl olması imkanının da dafaası keyfiyeti vardır. 
araştırılacağım bildirmektedir. 

* Veneclik 5 (A.A.) - B. Stoyadino -
viç, saat 13,30 da Venediğe gelmiş ve 
Romaya doğru seyahatine devam et -
miştir. 

İtalyan - Yugoslav hududunda B. 
Stoyadinoviç'i İtalyan hükCımeti ile İ
talyan ordusu mümessilleri karşıla -
mıştır. 

Yugoslav Başvekilinin treninin geç
tiği yoldaki bütün istasyonlar, İtalyan 
ve Yugoslav bayraklarile donatılmış 
idi. 

Komaya göre neler görüşülecek? 
Roma 5 (A.A.) - Yugoslavya Baş

vekili Stoyadinoviçin Roımaya yap -
makta olduğu ziyaretten bahseden Gi -
ornale d'İtalia Romada görüşülecek me 
selelerin bilhassa üçe ayrıldığını yaz -
maktadır: 

Arapkirde zengin 
Bir maden kömürü 
Damarı bulundu 

Arapkir, (Hususi) - Arapkire tah
minen beş saat mesafede, Şötük nahi
yesinde zengin bir maden kömürü da
man bulunmuştur. Maden arama mü -
hendislerile, dördüncü umumi müfet -

tiş Alpdoğan tarafından gönderilen mü 
tehassıslar maden mahallinde tedkikat 

yapmışlar ve bu maden parçalarının 
bir kısmını alarak Ankaraya götür -
müşlerdir. 

2 - İtalya ve Yugoslavyanın orta 
Avrupa ve Balkanlar ile olan münase • 
betleri, bu hususta Giornale d'İta1ia di
yor ki: 

Yugosla\•ya Bulgaristanla geçen ~u
batta yaptığı ebedi dostluk muahede -
sile Balkan kadrosunun tavazzuhuna 
çok kıymetli bir surette hizmet etm ~
tir. 

3 - İtalva i1e vu ' ı ... , " ;ır.· nca 
~ ı::-

ki ekonomik ve politıK münascbt'der, 
bu münasebetler geçen mayıs içinde t a 
yin edilmişti. Şimdi bu yeni esa~inrın 
rnüsbet bir şekilde halli kalıyor. İtalya-
A vrupada ne toprak ilhakını ne de bir 
monopol veya Hegemonya tesi<dni is ~ 

temiyor. İtalya, her dı.!v;ı:-~ın istn~: ;,ıine 
hürmet eden sağlam bir esasa müste .. 
nid teşriki mesai münasebetleri ister. 

Petrol - Benzin 
Meselesi 5 cebheden 
Tedkih ediliyor 

(Btı§tarafı 1 inci sayfa.da) 
heden tedkik ettirmektedir. Tedkik ecrt'f 
len mevzular şunlardır: 

1 - Bu işin İktısad veya Gümrük -:V~ 
kaletlerine bağlı bir umum müdürlük ta-. 
rafından idaresi, 

2 - İnhisar işinin bir şirket uhdesinq 
verilmesi, 

3 - Petrol ve benzin inhisarının, İnhi
sarlar İdaresine bağlanması, 

aieni surette aratınazlardı. 
Esasen kuş uçmıyan Polonez köyi.inde 

fazla kalmamız da şüpheyi davet eclecek 
bir hale gelmişti. Hemen. İstanbıı!a inrr.e
ğe karar verdik. Kızıma Abraham gelir
se yarın akşam buluşacağım saati tt>l

Resimli zabıta 
hikayemizin 

hal şekli 

Bulunan kömür madeninin çok zen

/---•••••-••••- gin olduğu görülınüştür.Divrik - A • 

l 
rapkir hududunda bulunan bu nahiye-

4 - Benzin ve petrol işile meşgul şi1' 
ket ve tacirlerin ellerinde stok bulundur. 
mıüarı kayıd ve şartile inhisardan vazge< 
çi!mesi, 

grafla bildirdim. 
Ertesi günü Magda ile buluşacağım:z 

yeri kararlaştırdıktan sonra hemen l\fös
yö Abrahama randevu verdiğim yere 
gittim 

Abraham Şişlili Mer zuka ile beraber 
beni beklemekte idi. Beni pek endişeli 
b1r yüzle karşıladı: 

- Nerelerdesiniz a canım? dedi. Harb 
· ilan olundu, ortalık allak bullak.. siz 
~meydanlarda yoksunuz? 

- Bir mesele mi var? 
- Profesör Ulştayıı'dan haber var .. 
- Yok canım! 
- Evet.. profesör Suriyeden Dalmaç-

yaya dönmüş. Avusturya • Macaristan 
sefaretinden bir zat sizinle m;istacelen 
görüşmek istiyor. 

- Sefaretbanede mi? Benim sefaretha-
neyle bir işim yok .. 

- Yok canım, hususi surette .. 
- Mesele nedir? 
- Profesör Ulştayn'ın sizinle Kariye-

dek! ev<le bulduğu şu (X) işaretleri me
sP. lcsi için zannederim?.. Merzuka ha. 
nımla biz sizi bu akşam oraya götüre
ceğiz. 

- Nereye? 
- Merzuka hanımı tanımıyor musu. 

nuz? 
- Maalesei. 
Abraham meşhur Merzukayı hemen 

bana preı.anta etti. O vakit pek neş'eli 
bir kadın olan Merzuka hanım gayet şen 
bir tarzda atılarak: 

- Ben beyefendiyi tanırım, dedi. Bi
zim Medih&arm evinde kendilerini bir 
defa görnıüşttiın. 

- Medihalar nıı? 
Şişlili Medihayı mahallelim olduğu 

için pek eskidenberi tanıyordum. Merzu
ka o bol ve gümrah gülüşlerile ilave etti: 

- İşte oraya gidiyoruz, dedi, Mediha-
lara ... 

Mösyö Abraham, Medihalarda o akşam 
benimle görüşmek istiyen ecnebi diplo
mat tarafından hususi bir ziyafet verildi-

ğini ve bu ziyafetin sırf benimle görüş
mek için hazırlandığını ilave etti. Bu ka
dar hazırlığa hayret ettim. 

- Peki, hemen mi gidiyoruz? dedim. 
- Hemeu .. 
Ve hakikaten üçümüz bir otomobile at

lıy:ırak Medihanın Şişlideki evine gittik. 
Orada, o nkşamki ziyafette pek mühim 

S AÇ BAKiMi de ayrıca demir madeni de bulunmuş -
tur. 

5 - Rafinalar işinin bir şekle bağla11 
ması. 

Karterl öldüren, karısıdır. Ona tarla
da rastlamıştı. Aralarında Jesseye dair 
bir takım sözler daha geçmişti. Karter 
silahını a~aca da.yıyarak cebinden bir 
paket sigara çıkarmıştı. Madam Karter, 
silahı yakalıyarak ateş etmişti. Fakat, 
endaht sırasında tüfeğin geri tepmesi, 
omuzunu fena halde zedelemişti. Katil 
kadın, yarayı kapamak için pek malum 
olan arnica ilacı lle pamuk kullanmış -
tı (5 numaralı resim). Müfettiş, hizmet
ci kızın ifade verirken bu ilaçla pamuk. 
tan bahsettiğini gözden kaçırmadı. Ya
ranın da omuzda oluşu, bunun daha zi
yade bir silah tepmesi neticesinde ola
bileceğini tayin ettirdi. Onun üzerine 
Madam Kartere ani olarak sorduğu : 

«- Omuzunuz neden yaralandı?)) su
ali ile suçu meydana çıkardı ve kadını 
Yakaladı. 

Güzelliğin en birinci şartıdır. 

Kepekleri ve saç dökülmesini tedavi e -
den tesiri mücerreb bir llaçdır, 

Baş , diş , nezle, grip, romatizma, nevralj ı, kı n klık ve bütun 
ağrılarımzı derhal keser. lcabmda günde Uç . ~a.şe ahnabiUr. 

Taklitlerinden sakınınız ve her yerde ısrarla GRIPIN isteyiniz. 

• HASAN DEPOSU 
Sahibi Eczacı Hasan 

Muhterem müşterilerinin, ahbablarının ve bltün 

din kardeşlerinin bayramını kutlar. 
........................................... ~ 

1 Grip, 

" 

A E 

Baş ve Diş Ağrı ları, Nevralji, Artritizm, Romatizma 

17 sene devam 
Eden bir kin 

(Btı§ tarafı 1 inci sayfada) 
rniz adında biri k:ız kardeşinin katili e
niştesini öldürmüştür. 

Ayvalığın Küçükköyünden Muammer 
oğlu Murad on yedi yıl evvel karısı Ra
mi7.eyi kendisine ihanet ettiğini bahane 
ederek öldürmüş ve bu yüzden habse 
girmişti. Bir müddet evvel de mahkumi
yet müddeOni bitirerek hapisten çıkmış, 
köye gelmışti. On yedi yıldanberi enişte
sine kin besliyen Bahtiyar oğlu Ramiz 
bir gün Mura~:ın Ayvalığa gittiğini ve 
akşama döneceğini öğrenince yolda pusu 
kurmuş ve beklemeğe başlamıştır. Ayva
lıkt~ işini bitiren Murad köye döndüğü 
sırada birdenbire Ramizin hücumuna ma
rU7 kalmıştır. Ramiz derhal tabancasını 
çekmiş ve kız kardeşinin katilini birkaç 
yerinden ağır surette yaralamıştır. Ya
ralı vak'a yerine gelen otomobille hasta
neye kaldırılmışsa da bir müddet sonra 
ölmüş, katil Ramiz yakalanmıştır. 

Başvekil 
Şehrimizde 

(BG.§tarafı 1 inci sayfada) 
Başvekili istasyonda Vekiller, Riyaseti .. · 

cumhur Başyaveri Celal, mali: müessese
ler direktörleri, Başvekalet ve vilayet er .. 
kanı teşyi etmiştir. 

Balkan merkezlerini ziyaret 
Ankara, 5 (Hususi) - Başvekil Celal 

Bay:ırın sor. günlerde gazetelerde mevzu. 
ub:ıhs edilen Balkan merkezlerini ziya
reti tarihleri ancak mayısta kararlaşa. 

caktır. 

Adliye tayin ve 
Terfileri 

Ankara, 5 (Hususi) - 35 liraya ter· 
fi eden hakim ve müddeiumumilerin;. 
isimlerini bildiriyorum: 

Muğla müddeiumumi muavinliğine Su ' 
ruç müddeiumumisi Seyfeddin, Uzunköprü. 
müddeiumumiliğine Bafra müddeiummnis11 
Sahir, Salihli ceza hakimliğine Ardahan müc! 
delumumisi Ömer. Bodrum hakimllğine Sa "' 

B. 1 ·ı · t · düştü llhll ceza hakimi Cevad, Bozöyük müddetum.\I 
ır ngı iZ ayyaresı ' miliğine Anamur müddeiumumisi Sami, İs -

İki kİŞİ öldU tanbul müddeiumumi muavinliğine Uşak 
. . . İn müddeiumumi muavini Fethi, Uşak müddeı-

Brındısı S (A.A.) - Muntazam - umumi muavinliğine Afyon sulh hakimi En·· 
giliz hava hattına mensup bir deniz tay ver, Nusaybin hakimliğine Garzan ha.kimi Nl 
yaresi, Marsilyaya gitmek üzere hava- yazı, Saray h!i.kimllğlne Ahlat sulh ha.kimi~ 
lamrken kapaklanmı.ştır. İki kişi öl - Mustafa, Bünyan ceza hakimliğine Ermenalı:~ 
m"ş bir kişi yaralanmıştır. ceza hakimi Tahir, Karaman hukuk. h~kiın-' 

u ' llğine Bünyan ceza bakimi Hasan, Urgü~ * müddeiumumiliğine Bulanık müddeiumumt a 

Roma, 5 (A.A.) - Hindistandan gel
mr>kte olan dört 'motörlü bir İngiliz deniz 
tavvaresi Brendiziden hareketinden bi
ra~. sonra denize düşmüştür. İçinde bulu-

nan mürettebattan ikisi ölmüş, dördü ya-

ralanmıştır. Altı yolcu da keza ağır su
rette yaralanmıştır. Bunların arasında 
eski bava nazırı Salmond da vardır. 

Ludendorff'un sıhhi vaziyeti 
Münib, 5 (A.A.) - General Luden

dorff'un sıhhi vaziyeti hak.kında son bül
tEn. son günlerde hastanın vaziyetinde 
salah hasıl olmuş olduğunu bildirmek-
terlir. 

Hasta, akli melekatına tamamile sa
hiİ"ldir. Fakat hastanın kuvveti mütema
di~ren düşmektedir. Kendisine bakan iki 
d"ktor. hastanın vaziyetini vahim addet
mekte devam ediyorlar. 

sl Mehmed, Ankara müddeiumumi muavin
liğine Kalecik müddelumumlsi Sami, Mersl&i 
sulh h1Udml1itlne Tekirdağ müddeiumumi mu 
a'finliğine Edirne müddeiumumi muavini Fa.' 
ma tayin edilmişlerdir. 

Edirne sulh hAtımlltine Edirne hlklm mlL 
avını ADdülkadir, Edremid m\lddelunıumllta 
Aine İzmir an muavini Abdullah, Bahkes• 
müddelumumtl1~e terfian o yer müdeiu • 
munıl muavini Necmeddin, Tavşanh müdd• 
1umumillğine o yer müddeiumumisi İbraW.. 
Memduh, Sivas mü<l6le1umumt muavinliğini 
terfian Sivas müddeiumumt mua'Ani Mus " 
tafa tayin edllmi§lerdir. 

Ayni kal'arnamede 30 ve 22 liralık sorga 
hakim ve bakim vekllliklerıne tayın edilene_ 
ıer vardır. 

Veziristanda vaziyet 
New-Delhi, 4 (A.A.) - Veziristan'da. 

va7.iyet iyileşmiştir. Bazı İngiliz - HinaH 
kıt'aları Veziristanı terkederek eski gar
nizon mahallerine dönmüşlerdir. 
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;;;;;;;;:;;;;:;m::::::::::~~ Sarayında 33 .flf ~ S P O R .~<o/%~ 
~ i~'Jı'.t Bir sel'le Romen T rikolor takımı 

~~!!!~·~H;;a~r~e;;m~a~ğ~a;;s=ın=ı=n=H==~=t=:=y~=~~=:u~=~~:~ttl b1~a:::~:~: ~ı: s~!~!i!~~!~~~r 
Birdenbire kışlalar tarafından birbirini müteakip silah sesleri yükseldi. Buııu 2 • O,- Beyoğluspor Trikolor'u 2 - O yendi, 
yaylım a!eşleri takib et i. Saray bir anda .karışlı ve harem dairesinde~.i kadınların Beşiktaşla Bevkoz berabere kaldılar 
canhıraş çığ:ıkları duyuldu. Abdülhamid he kireç gihi bir yüzle dışarı fırlamıştı· 

Galatadaki sarraflar, diğer dükkan- muzikası gelmiş.. mutad vechile (nö- dairesindeki kadınlar, genç harem ağa-
cılar- askeri bir ihtilal var diye şakır bet) çalmıya başlamıştı. ları: 
:şakı; dükkanlarını kapamışlardı. Gala- Bu vazifeyi pazar günleri mabeyin - Eyvahlar olsun! Düşmanlar sara-
ta halkı, şuraya buraya kaçışmıya baş- muzikası ifa ederdi. Çarşamba günü, yı bastı. 
>iamıştı. Korku, Bcyoğluna sirayet et-ı (Bahriye silahendaz taburu) nun ban Diye bağrışarak oraya buraya ko -
mişti. Burada da bir panik başgöster- dosu, perşembe günü de (Tophane :nu- şuşmıya başlamışlardı. 1 
mişti. İstanbul un Eminönü, Bahçekapı, • zikası) gelirdi. Diğer günler, muhtelif Tüfekçilerle cSöğüdlü bölüğü• efradı ' 
Sirkeci cihetleri de birbirine girmişti. alay bandolarının nöbeti idi. Vakıa, a- derhal silahlarına sanlmışlar; saray 

Buralarda bu heyecanlı hareketler lay bandolarının muzikalan da fona kapılarına kôşmuşlardı. Müşir paşa, 
devam ededursun; Köprünün Galata değildi. Fakat, ilk saydığım üç bando, Küçük Tahir paşa, Halil bey, Yusuf 'ı 
cihetindeki başında bulunan .<Az.izi~e) ci.dden. b~yük bir zevk ve takdir ile bey ve saire gibi büyük tüfekciler, nö
karakolu ile Bahçekapıda, -şımdı, Ka- dınlenırdi. bete~ yaverler, hün'.kar çavuşlan • o 
rako mağazasının bulunduğu yerde.:ti- !şte ~ gün de bahriye bandosu gel- sırada Abdillhamidin bulunduğu - kü-t 
Bahçekap1 karakolundan zabitler, ka- mış; -hıç unut.marn - cLe jour et La çük mabeyin dairesinin önünde top •

1 
nun!ar, askerler koşa koşa vak'a ma- nuib ismindeki operanın çok sevdiği- ıanmışlardı. 
halline gelmişlerdi. miz bir parçasını çalmıya başlamıştı. Abdülhamid üstkattaki odasından .~~Et3E::!!.:!:'!=:;~..n~8~~~li\t;tiiiiımi~~-
, Arab tüfekciler, bunlan görür gör- . ~andonun ça~dığı yer ile harem dai: derhal aşağıy; inmişti. Rengi, bembe-J . . 
mcz; kasaturalarını havada sal~anuya: .r:~ı arasında hır haylı mesafe, ~e ikı yaz kesilniişti. Doğruca kapıya gelerek Pem - Rometı tnkımı maçın.dan. bir mtıba 

- Yaklaşmay1!1 .. ~akarız.. dıye ba- yüksek d~var bulunmasına ragmen, orada toplananlara: Romanyarun birinci sınıf profesyonel ı takımların maçı beklendiği kadar ııe,.. 
ğırmıya başlamışlardı. . haremd:k.i kızların, kaduıların çoğu, _ Ne oluyor? demişti:. futbol ltlüblerinden olan Trikolar bay- canlı oldu. 

Zaten böylece bağırmasalar da, yan- kafeslerın arkasına toplanmıştı. F kat bu s 1 h. kims b e- ramda Taksim stadyomunda iki maç yap- İlk devre sıfır sıfıra bittL , 
iarına hiç kimse yaklaşamazdı. Çünkü, Sarayın her tarafında derin bir ıü - a •şti Ç~nka e.! ı~l:.ı. el c~v~ Ye ı tı Birinci oyun Şişliye karşı idi. Düzgün İkinci devrede Süleymaniye hllkim bir 

..:1.· • f k Arn d t kCı t hüküm ·· - d T :.ti! rememı . u u, sı dil ses erının n - · t d 
1 'ı&Aıncı ır anın Arab ve avu a- ne suruyor u. J..Kt mu- d geld'ğind ld - d bir çarpışmadan sonra 2-1 galib geleli. - oyuna başlamış ve evrenin son arma 

i>urlan efradile tüfekcilere hiç kimse zikayı dinliyordu ~: en hab:rd e~, v ~~ne 0 
ugun anı kinci maçını da dün Beyoğluspora karşı doğru Süleymaniyeden Hamdi üstüste 

'0.okunamaz; her hangi rütbeyi haiz o- Birdenbire, kışlalar tarafından birbi- ımse .. 
1
h .;r egı · .. h yaptL Birinci devrede penaltıdan bir gol iki sayı yaparak takımını galib mevkie 

~iursa olsun; kendi bölük, tabur ve alay rini müteakib silah sesleri yükselmiş - Abdu amı ' ~~ecanını guç_ n:.u a- yiyen Romenler ikinci devrede ağır bas- çıkarmıştır. 
kumandanlarından başka hiçbir zabit ti Birkaç dakika devam eden bu, tek faza ederek, sualını .tekrar _e:ınıştı. . tılar. Rakib kalesini bir hayli zorladılar. Süleymaniye. Muvaffak - Ruhi, BÜl'o 
:vc amir, bunlara müdahalede buluna- tük silah seslerini, şiddetli yaylım - ~e. oluyor? Nedir, bu silah seslen? Fakat Banıbino Beyoğlusporun ikinci han - Sabri, Orhan, Reşid - Rauf, Danlı. 
mazclı. ateşleri takib etmişti. demışti. golünü attıktan sonra oyun yavaşladı ve İbrahim, Sabri, Süreyya. 

İki taraftan koşup gelenler, tüfekci- Saray birbirine karışmıştı. Harem (A,.ka.sı var) · bu maç da 2-0 aleyhlerine bitti. Topkapı; Tahsin - Hakkı, Sabahaddin 
erin bu ihtarı üzerine derhal geri çe- Trikolor bugün gene Taksim stadyo- - Şeref, Mehmed, Tahsin - Yunus, Kamil. 

'kil~lerdi. ~ munda, Galatas~rayla. karşılaşacaktır. Salahaddin, Hamdi, Besim. 
1 Aziziye karakolu kum~ndaru Gi~~~ ,,.Bir Doktorun 1 ~~ A D v o 1 Her iki maçta da kendilerini yormadan ikinci kUme maçları 
Mustafa paşa; derhal zabıtlerden bınnı ~ ovnadıklarından, bütün kuvvetlerini ve 

ik. · Ü ı ·· ., İkinci küme lig maçlarından olan Ga-bir arabaya bindirerek Yıldıza, ıncı G . n uk Pazartesi gayretlerini san kırmızı takıma sakladı-
'ıfırka J...ııınandanı Şevket paşaya gön- otlarından (*) BugUnkU progr•111 lar demektir. Oyun saat 2.45 dedir. lata Gençlerbirliği - Feneryılmaz maçı 
&rmişti. Aynı zamanda vukuu hali hi- 6 Kinunueneı 1931 Pazartesi Bu müsabakadan evvel Galatasaray B dün yapılmış, 2-o Galata Gençlerin gaü-
kaye eden bir rapor yazarak Abdülha- Kızılın ihtilatları 1 s TAN Bu L tnk1mı İstanbulsporla karşılaşacaktır. biyetile bitmiştir. 

öır.ı ı t Davudpaşa - Karagümrük karşılaşnıaa mide. arzedi.~ek için başkatib Tahsine Ve tedavisi hakhında 6 e ncşr ya ı: lstanbulspor EyUbU buyuk 
takdım etmıştı. _ 

3 
_ 12,30: PIAkla Türk musikisi. 12,45: Galata- . . da sıfır sıfır berabere bitmiştir. 

saray - Rumen Trlkolor maçL 12,50: Hava - b f ki& d Fakat hadise Abdülhamide arzedi- Bazı çok a~ kWl nk'aları vardır. Bo- dls. l3,0S: Pllikla Türk musikis1. 13,30: Muh- lr ar yen 1 
!inceye kadar, aradan bir saat geçmiş- ğaz hınnak o kadar şiddetli olur ki bo- tellf plflt n~rlyatı. Dün 1stanbulspor, Eyühle kar§ılııştL E-
ıti. Bu müddet zarfında Köprüden bir yunda büyüt bezler olur, §işer ve 11ti- Akşam ıı~yatı: yübün, son :r.amanJ.arda aldığı neticeler 
tek kimse bile geçememiş, bu iki Arab hablanır. Ameliyat& kadar gider. Bu gl- 18,30: Plllkla. dans muslk1sl. 111: Çocuk ti

bi vak'alar maalesef tehllkell ve ölümle 
tüfekci, Köprüye sahib ve malik kesıl- neuceıenır. Bazı kızıl vak'alan vardır k1 yntrosu. (Falaka). 19,30: Konferans: All KL 
ıniştL çok zehirli isprltotoklar tahtı tesirinde mi Akyüz: Çocuk t.erblyesL 19,55 Borsa hn-

Bir saat sonra, Yıldızdan gelen ara- hastalık başlayıp daha döküntü devresi berlerl 20: Rlfat ve arkadaf}an tarafından 
t Türk musikisi ve halk şarkılan. 20,30: Havn balar, sökün etmı·şti. Bunların iç. inde görünür görünmez bir halde iken uın·~ı 

' zıı zat raporu. 20 33: Ömer Riza ta.rafından arabca Sarıklı züh· af alayının zabı·tıeri ile, Ab- tesemmüm lle hasta gider. Kı ur- · tın 
ree knsabat ta :yapar, Bu da çok vahim söylev. 20.45: Belma ve arkadaşlan tara -

dülhamid tarafından gönderilen yaver- bir ihUlA.ttır. Kızıl böbrek lltlhabı ya- dan Türk muslk.lsi ve halk earkıları es. A.). 
ler bulunmakta idi. par. Bu da ikinci kısımda söy- 21,15: Radyo fonlk opera CFaust> Stüdyo or-

Bunlar, tüfekcilerin yanına gelir gel- ledlğimlz gibi lk1 derecede olur. kestrası refakatlle. 22,15: Ajans haberleri. 
mez arabadnn inmişler·, her ne talebler' Ya hastalığın nıc. iki harta • 22,30: Plakla sololar, opera ve operet parça-

1 J ldra d k lan. 22,50: Son haberler ve ertesi gQnilD varsa., Abdülhamid tarafından kabul e- sında. veyahud daha sonra r a co . 
kesif albonıln görülür. Bir hasta tanı - programı. 

dildiğine da.ir teminat vermişlerdi. Bu- rım ki idrar 0 kadar azalmıştı ki yirml ANKARA 
nun üzerine tüfekciler: , dört saatte bir kahve kaşığı mlkdıınna 

- Faddal, ya büyük kumandani! ' inmişti. tireli hali gayet a.şlkArdı. Mnn-
Diye; ellerindeki kasaturaları kendi I maflh bu hasta kurtulmuştur. Şimdi ç'Jk 

bölük kumandanlarına teslim etmic:ler-ı iyidir. Kızıl kulak lltıhabları yapar, yıl-
:ıı ıarca a.kıntı devam eder ve sağırlık hu. 

di. sule geUrir. Velhasıl kızıl vücudün öte-
Bu iki cür'etkara verilen teminata ne I sinde berlsinde blr takım npselcrde bü

dereceye kadar riayet edildiğini bilmi- I yük çıbanlar da yapar. Bunlar da ame-
yorum. Yalnız, bu iki çavuş, Orhaniye Uyata kadar gider. 
kışlasına getirilerek orada, Arab "!abit Kızıldn difteri 1htllfltı çok görülür. Kı-

- - zıııı olanların boğazlarından netme alı-
lerin odalarında tevkif edilmişti. Ertesi nıp muayeneye sevketmelidlr. Bazan 
gün de, rütbeleri -doğrudan doğruya_-ı difteri mlkroblan d iştn içine karışır, 
evveli mülazimliğe terfi ettirile.:-ek ancnk bu muayene ile meydana çıkar ve 
doğruca beşinci orduya gönderilmişler tedavisinde geç kalınmamış olur ve bun-
di lar mutlaka sür'nUe ve mümkün mer-

o 
.MEŞHUR, YJLDIZ l\fUHAREBESi 

tebe erken yapılmalıdır. 
<•> Bu notları kesip saklayınız, y:ıbud 

bir albüme yapıştırıp koleksiyon yapınız. 
Sıkıntı zamanınızda ba notlar bir doktor 
gibi imdadınıza yetişebilir. 

6 - 12 - 937 - Pazartesi 
12.30 - 12.50: Muhtell! pIA.k neşriyatı, 

12.50 - 13.15: Pl~t: Türk mus1k1.sl ve halk 
şarkılan, 13.15 - 13.!0: Dahlll ve hartcl ha • 
berler. 

Akşam neşriyatı: 

18.30 - 19.00: Muhtelif plM: neşriyatı, 
19.00 - 19.30: Türk musllds1 ve halk §arkı -
lan. <Halüt Recaı ve arkadaşlnrı), 19.30 -
19.45: Saat liyarı ve Arabcn neşriyat. 19.4ı5 • 
2C.15: Türk muslklsl ve halk şarkılarL (Mü
zeyyen ve arkadaşları). 20.15 - 20.30: Kon -
fernns: Server İsklt, 20.30 - 21.00: Plflkla 
dans musikisi, 21.00 - 21.15: .Ajans ha.berlerl, 
21.15 - 21.55: Stüdyo salon orkestrası. 

1 - Tschalkovsld Pique Dame. 
2 - Strauss Song Vlennolse. 
3 - Bolsde!fre Sulte Lorraine No. 2,3 
4 - Fuuchey Rose nıe. 
21.55 - 22.00: Yarınki program ve İstlkIAl 

mıırşı. 

Şi§li - Trikolar kaT§ılaşmasından 
Heyecanlı bir safha 

bu maçın büyük bir hususiyet gösterrni
yeceği kanaatini vermiştl 

Nitekim böyle oldu. İstanbulspor takı-

Hazır sırası gelmişken, size meşhu: 
1 (Yıldız muharebesi) nin de içyüzUniı 

nakledeyim. 1 

Nöbet el 
Eczaneler 

-, 1 mı nefessiz olmasına rağmen, Eyübün o-
yeni neşriyat 1 yununa faik bir maç çıkarttı ve altı tane 

------------ gol attı. 

Belki bu meseleyi bilirsiniz. Fakat bu 
mühim hndisenin de bugüne karlar 
meçhul kalan tarafları vardır. 1 

Bir şeker bayramının ikinci günü 
idi. Harem dairesi, büyük bir neş'e ! 
çinde bulunuyordu. Bir gün evvel ol~ 1 
duğu gibi bugün· de takım takım sult:ı.n- 1 

lar, YÜkeHi aileleri tebrike gelmişlerdi. ! 

Bu gece nöbetçi olan eczaneler şunlar. 
dIT: 
İstanbul cihctindek.ıler: 
Aksarııyda: (Sarım), Alemdarda: (Ab
dülkadir), Beynzıdda: (Cemil), Samat
yada: (Teotilos>, Emlnönünde: (Salih 
Necati), Eyübde: (Arif Beşir), Fenerde: 
<Hüsameddin). Şehrernlnlnde: (Nazım> 

Şehzadebaşında: Cİ. Hakkı), Karagum~ 
rükte: <Sund), Küçükpaz:ırda: (Necati 
Ahmed), Bakırköyünde: (Merkez). c 

Beyoğlu cihetindek11er: 

Taşan - Merzifon Halkevi tarafından çı
karılan bu mecmuanın 43 üncü sayısı çık
ımştır. 

Avcılık, atıcılık ve bahkcılılı: - Ayda bir 

Eyübün dün bu kadar büyük bir sayı 
farkile yenilmesinin sebebi, takımın, top
lu bir oyun oynıyamaması ve her oyun
cunun kendi başına çalışmasıdır. çıkan bu mecmuanın 20 ncl sayısı intişar et- .. . . 

ınlştlr. Bu sayıda avcının bileceği şeyler, 57 Eyub takımı belkı, en ful şeklınde çık-
sene avcılık, iki aşk, balıkcılık hakkında tek- mıştı. Oyun taktiğinde muvaffak olamadı 
nlk bilgiler, balıkcılık, dev balıklarlle müca- ve zaruri neticeye vardı .. yenildi. 
deleler başlıklı alAkalı yazılar ve muhtelU re- İstanbulspor takımı: Mecdi; Samih, 
simler vıırdır. · H · 1 ·1 d S Hasan; irfan, ayrı, smaı ; A nan, a-

Aıtan - Elaztz Halkevl tarafından her ay b3h, Sami, Nejad, Enver. 
çıkarılan bu mecmuanın 31 inci sayısı çık - L .. "b• H l·d· M hmed AlA dd .. M h 
mıştır. ..yu : ?. ı , . e '. ae ın, • e -

çocu _ Çocuk Esirgeme Kurumu tara- mcd, Şukrü, Faık; Ferdi, Zaven, NeJad, 

Fransadan cevab 
Bekliyoruz 

(Baştarafı 1 inci sayfada) 

Antakyada cı:Yeni Gün» gazetesi ni~ 
kapandı? 

Antakya, (Hususi) - Sancak halkınm. 
fikirlerini neşreden türkce Yeni Gün ga.. 
zetesinin kapatıldığını yazmıştım. Gaze. 
tenin kapatılmasına sebeb bir ilAve çı
karmasıdır. 

İlavedeki yazı şudur: 
cGazetentiz. itizanmızda da bildirdiği

mi% gibi son vaziyet üzerine çıkarılması 
lazungelen yazılardan dolayı birçok sü
tunlan boş olarak basılmış, ancak dün 
gece saat 22 de vaziyet tekrar değiştiğin
den bu ilavenin eklenmesi zaruri olmt11-
tur. 

Parti Başkanımız Bay Gani Türkmen, 
gece saat 22 de Delege tarafından davet 
edilmiş ve bu mülakat yarım saat sür
müştür. Mülakattan sonra Parti Başkana 
gazetemize şu mühim beyanatta bulun. 
muştur: 

c- Delege ile mülakatımızda bayrai 
meselesini görüştük. Delege Suriye bay-. 
rağının indirilerek bir daha çekilmiyece
ğini, bununla beraber hükumetin bayra
ma iştirak etmemek karannda devam et
mE>kte oldt.:lunu, Yüce Komiserin gelm.i
yeceklerini bana resmen bildirdiler. Hal
kımızca bayram yapılıp yapılriuyacağını 
yarın (bugün) kararlaştıracak ve keyfi. 
yeti bir beyanname ile ilan edeceğiz.. 

Suriytt Başvekilinin sözleri 
Faris, 5 (A.A.) - Suriye Başvekili 

Cemil Mardam, Tan gazetesi muharririne 
b~yanatında, Fransa - Suriye muahede. 
sinin her iki memleket menafii hususun
da karşılıklı bir himaye ve garanti rejimi 
kurduğunu söylemiş, Hatay ihtilafının 

s•n eti hallini Suriye halkının adaletsiz 
bulduğunu kaydeylemiş ve Suriye-Fran
sa muahedesinin Fransa tarabndan taSa 
diki lüzumunda ısrar etmiştir. 

Renk renk uzun etekli elbiseler giy-1 
miş; pırıl pınl elmaslar ve şefkat ni-1 
şanları takmış kadın grupları daireden 1 
daireye geziyorlar, bazı dairelerde de 
genç saraylılar, çalgılar çalıp oyunlar 1 
oynıyarak büyük bir zevk ve neş'e için
de e~leniyorlardı. 

Tünelbaşında: (Mntkovlç), Yüksekkaldı
rımda: (Vingopulo), Galatada: (Mer
kez), Taksimde: <Kemal-Rebul), Ş!şll
de: (Pertev), Beşlktaşta: (Ali Rıza). 
Boğaziçi, Kadıköy ve Adalardakiler: 

fından çıkarılan bu haftalık Çocuk mecmu- Haydar, Faruk. E k" J J B k.,. 
l asının 62 inci sayısl renk.il bir kapak içinde Hakem: Bürhan (Galatasaray). S l spanyo aşve J,1 

Vnkit, ;kindiye yaklaşmıştı. Sarayın 
saıt:tnat Kapısı önüne bahriye bando 

Usküdarda: (İttıhadl, Sanyerde: <AsaO, 
Kndıköyünde: <e det - O.$Jllan Huliısi), 
Büyüka.dııda! .(Halk) Heybelide: CTanaş). 

çocutıan aılkadar eden bırçot yazı ve re- SU'eymaniye Topkapıyı ikinci Parisde 

isimlerle çıkmıştır. · , 
Boğaziçi - Bu aylık resimll mecmuanın devrede yendi Paris, 5 (A.A.) - Eski İspanyol Baş-

ıı; inci &aYl-'ı 'l'enkli bir kapalı: içinde çık- \0 C'kili B. Largo Caballero, bu sabah Va-
m~tır. Ligde en müşkül vaziyette bulunan bu lcnoialdan buraya .gelmiştir. 

-
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6 Birindk.anun 

Dr. HAF iZ CEMAL 
(Lokman Hekim) 

Dab!ll7e mlltelııumau P9zardan maada 
lıerınn <2 - ın Dlva1170lu numara 104. eY ıe
letonu 22391 - 21<Kf 

TÜRKİYEDE: 
En çok kullanılan 

HALKIN MALI OLAN 

H A L K 
braş bıçaklandır. 

ÇÜNKÜ: 
Sahlplerl ÖZ TÜRK TÜR. 
Her yerde 10 tanesi 15 Kr. 

, "" .. . ' T ABII GUZELLIK 
ve 

Göz boyayıcı reklamlar 

SON POSTA 

2 

<J~'l.ALlJ1ı.7. 
,,_O 35 WATT ~ 
OSRAM 

• 
iyi ışık 

Osram l!J lambasını kullanınız. 
Ucuz bir ışık temin eder. 

Söglam iş 

D~kalümen lambası asgari bir istihlak temin eder. 

Jllm ______________________________ , 

Sayfa ıs 

Tabii güzel görünmeğe muvaf -
fak olmak için dünyanın en büyük 
cild güzelleştirme alimi olan P. 
Dr. E. WİNTER'in formülü rnuci -
hince hazırlanan yağlı, yağsız ve 
acıbadem VENÜS kremlerini kul -
!ananlar ömürlerinin sonuna ka -
dar VENÜS gibi güzel ve cazibeli 
kalırlar. Masa başında uydurma 
ve halkımızı aldatan göz boyayıcı 

reklamlara inanmayınız. Terkib, 
tesir ve kıymeti itibarile dünya yü
zünde KREM VENÜS'dcn daha 
üstün bir KREM mevcud olmadı -
ğını sayın halkımıza kat'iyetle ar-

1938 YILBAŞI 
1 HAVA KURU.AU e··vuK PiYANGOSU 

.. 

zederiz. 

Nureddin Evliya Zade 

Müessesesi, İstanbul. , 
Son Posta 

Yevmi, Blyast, Ha va~ ve Halk gazetesi 

Yerebatan, Çatalçeşme sokak, 25. 
İSTANBUL 

Gazetemizde çıkan yazı ve 
resimlerin bütüü hakları 

ınah!uz ve gazetemize aittir. 

ABONE FIATLARI 
1 6 3 1 

Sene Ay Ay Ay 
Kr. Kr. Kr. Kr. 

TO'RKİYI 1400 7UO 400 15tl 
YUNANİSTAN :.340 1220 710 270 
ECNEBİ 2700 1400 800 300 

Abone bedeli peşindir. Adreı 
değiıtirmek 25 kuruitur. 

Gelen eVTa.lı geTİ verilme2. 
lliinlaTdan me•'aliyet alınma. 
Cevap ıçın mektuplara 10 kwııılu.k 

Pul ilavesi liz.ımdır. 

1 

Poıta kutuıu : 741 İstanbul 
Telgraf : Son Posta 

Telefon : 20203 , ____ , 
___ , ______________________ _ 

Son Posta Matbaası 

Netriyat Müdürü: Selim Ragıp .lmet 
S. Ragıp EllEÇ 

SAHİPLERİ: A. Eknm UŞAKLIG1L 

ikramiyesi 

O) Liradır 
Ayrıca 200.000, 150.000, 100.000 70.000, 60.000, 50,000, 

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

1 

Keşide Yılbaşı gecesi yapılacakbr ••• 
Biletler : (2,5), (5) ve (10) liradır. 
Yakıt kaybetmeden hemen biletinizi alınlL 

İstanbul Belediyesi ilanları 1 
Otobüs işletmek için belediyeye yeni müracaatlar vaki olmaktadır. 
Şehir içerisinde. gerek eskiden mevcud ol:ın gerekse yeniden açılan otobüs hat

ları tamamen dolmuştur. Hiçbir hatta otobüs ilavesine imkan olmadığından 
yeniden otobüs çıkarmak ve işletmek için badema müsaade verilerniyecektir. 

• 

Boşuna müracaat edilmemesi lüzumu ilan olunur. (B.) (8161) 

Operat8r • Urolog 

Dr. Mehmet AH 
idrar yolları 

hastalıkları mOtehnSSlSL KOprUba'jl 
Eminönü ııan, 'fal: 21913 __ _ 

Dr. Ihsan Sami 
ÖKSÜRÜK ŞURUBU 

Öksllrllk ve nefes darlığı, boğmaca 
ve ktzamık: öksUrOkleri için pek 
tesirli ilaçtır. Her eczanede ve ecza 

depolarında bulunur. • 

KASADA 
SAKLAOIGINIZ 

DAQ.A 

(~$M[ 
VAZİ Y [TİN D~DİQ 

ONU rAİZL~ 
QANk'.AYA V[QİNİZ 

uususi S'ARTLARIMIZI 
SOQUNUZ 

DİŞ TABiBi 

RATIP T0RKOGLU 
Ankara caddesinde: Meserret oteli 
karşısında (88) No. lı muayeneha· 
nesinde hergQn saat on dörtten 

r 

(19 ) a kadar kabul etmektedir. 

.. L'"'• • "•"'•'' ,.u;;"S te111ı... ~·l• .. ın•JI 111eıı •d•• 
n "9....Ualu ı•"'11l •• 
\'ahıua ı 

I -1· ooy•••L d• .. tııır. 
ISTlllUl : Tllnel M91dını •o. 1 
,~ •~u . htllopııı•n 
lsttJlıb, Mdavı glla4trlllr 

ilan Tarifemiz 
Birinci .alaile 400 hnıı 
I kinci aahile 250 » 
Üçüncü aalti/e 200 » 
Dördüncü sahile 100 » 
iç aahileler 60 » 
Son aahilc 40 » 

Mua:;yer. bir müddet zarfında fazla· 
ca niikdaı Ja llıin yaptır:ıcaklar ayrıca 
tenzilatlı tarifemizden ü.tifade ede
ceklerdir. Tam, yarım ve çeyrek sayfa 
ilanlar ~ç!n ayn bir larifc derpiş 

i:dilıniştır. 
Son Pc.sta'nın ticart illn1arma ald 

işler içi.n f\l adrese muracaat edil· 

tneliclir: 
iıincılık Kollektll Şirketi. 

&ahramanuü Baa 
AD.kara cadd..S .__ ______________ J 
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bronşit, Grip, nezle, 
kırıklık ve tekmil 

baş, diş, romatizma, nevraır, 
ağrıların yegane devası 

ağrıları Istırabı sükôna, ' neşeye, 

• hastalığı sıhhate çevıren eksir 
GRİPIN GRIPIN 

Bilkimya saf ve kudretli madc. eler
den en son sis ' em usullerle imal olunur 
Çabuk tesir eder, kalbi ve mideyi boz. 
maz, yormaz. En inadcı baş ağrılarını, 
en sinsi diş ve s:nir ağrılarını, ron- atiz
ma sancılarını derhal geçirebilirsiniz. 

Nezle ve gripi, daha ilk işaretler be
lirdiği anda bir kaşe "Gripin,, alarak • 
def etmezseniz baıka hastalıklara yol 
açmış olursunuz. 

\ 

Yıllardanberi tecrübe olunmuş ve 

ağrılarla, grip, nezle tedavisinde kat'i 

bir deva olduğuna umumi kanaat geti-

rilmiş bir ilaçtır. 

Zamanında alınmış bir tek "Gripin,, 

sıhhatinizi ağrılara ve hastalıklara kar

şı garanti eder. 

icabında günde 3 kaşeye kadar alabilirsiniz 
188r eczanede bulunur, fakat markasına dikkat ediniz," G R İ p İN İ israrla isteyiniz! 
1 ' ' • , , .... 

Bu radyonun 
ayarı şayan~ 

hayret bir 
h8disedir! 

İdaresi gnç ve karışık 3 

veyi\ 4 dOğme yerine 

bnıorı ayarları bir mer
kezden idure eden tek 

düğme geçmiştir. 

Bunlardan başka yalnız PHILIPS'in temin e:tJbildiği bir çok te'<Qmül radyonuzu intihap etmeden önce 1938 
~ PSILlPS modellerim tecrObe ve tetkik cdınl z. 

l 

MEYVA TUZU 
K EN HOŞ VE TAZE MEYVALA· 

RIN USARELERINDEN ısnHSAL 
EDiLMiŞ TABii BiR MEYV A TU

ZUDUR. Emıalıiz bir fen barikuı 
olduğundan tamamen taklid edile
bilmeıi mümkün değildir. Hazım

sızlığı, mide yanmalarmı, ekfilikle

rini ve muannid inkıbazları siderir. 
Ağız kokusunu izale eder. Umumi 
l1ayatın intizamıızlıklannı en emin 

surette ıslah ve insana bayat T• 
canlılık bah§eder. 

INGILIZ KANZUK ECZANESi 
BEYOCLU - ISTANBUL 

,.,. ADEMi iKTiDAR 4' 
ve BELGEVŞEKLİÖİNE KARŞI 

HORMOBiN 
Tabletleri. Her eczanede arayınız. (Posta kutu.u) 1255 Horw obin 

> Galata İstanbul , - . 
TARAGA iSYAN EDEN SAÇLAR 

JJ Ekseriya bulundukları yeri terketmek arzusubda 

İ olanlardır. Binaenaleyh 

Saçlarınızı İtaate Ahştırınız 
Bunun . en iyi çaresi 

Satı, e PHİLIPS S~LONU Galata J eneral Han, Voyvoda cad. 17 ve acentaları OROZDİBAK, İstanbul BAS- PERTEV BR.ıYANT•ıNı• 
IUACI.YA~, Istiklal caddesi, Beyoğlu - EKREM, Kadıköy Muvakkithane caddesi 49 - AHMED ve 

J•riarJ C HAMiD Ozgül, Pendik ve başlıca taşra vilayetleri. }a, kullaıım&kbr. 


