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Idare ifleri telefonu : 20203 Fiatı 5 KunJl 

ey'etimiz bugUn Cenevreye var1yor 
evf·k R .. .. A B I 1 Şimdi de tahrikata başladzll!!_ 

Bı u?~u. r~~ .. ~ gar Sancakta müsellah taşnak 
aşvekılı ıle goruştu Ermeniler Türklere 

lleı,·ede bugün siyasi faaliyet tecavüz ettiriliyor 
lıpor. Temasların neticesi büyük ~~~:::::~~~ F!::~!! ::it::~;~ ~~:m!~n~:~:,~:~ 
ır nıerakla beklenilmektedir Halep~~~~:us:~en~::d~:: tazyiklerini artbrdıJar 

nak Ermeniler Türk abidesine kurşun 
'atmak suretile hakaret etmişlerdir. Taş 
naklar mahalli hükllmet ve Fransızlar 
tarafından ğördükleri teşvik üzerine 
bu hareketi yapmı§lardır. :Maksatları 
Türkleri tahrik ederek yeni hadiseler 
çıkannaktır. 

Türk halkı Taşnaklar tarafından ya 
pılan tecavüzden bitaraf müşahitlere şi 
,kayet etmişlerdir. 

Reyhaniycde tevkif edilenler 
Hama, ı 7 (Hususi) - Reyhaniye-

. R- A de tevkif edilen Türklerin mikdan on 
Eden Tevfık ii§tfi raa Delbos 'k' ışt D h b' çok kimsele· . - . . . . b.. ı ı ye vann ır. a a ır 

Cenevre, ı 7 (Hususi) - Mıl.~etler ·~~ha~ı bu temasların netıce~ını . u ~ rin tevkifleri için araştırmalar yapıl· 
Çemiyeti konseyinin toplantı günu yak yuk bır merakla ~en:ıek~ır: Bır an maktadır. Fakat tevkif edılenlere yapı 

ile .. . ,laşması üzerine burada siyasi faa~iye~ )aşmaya varılacagı umıtlennı ızhar e· lan müthiş tazyikler yüzünden aranan 
\> 'l'iir1ıt1ye arasında dost ,tekrar ba§göstermiştir. Cenevre sıyası denler çoktur. D k T ları ele geçirmek mümkün olamaınak· Franaız Yüksek Komiaeri 
e hçimsizJiğe bep mahafili konseyin bu defaki toplantı· Sofya, 17 (A.A.) - 0 tor ev· (Devamı 11 inci Nyfada) Kont c:lö Martel 

~~~~~e ~~M~~sihlr~~~ta~~~~~~~A~ın~b~ı~~~n"=~~-=====~~-----------~~=~ 
'-tınd• YllJa e~le~ecıle ,dir. reye gitmekte olan Türk delege heyeti 
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yan ıızll mak Yarından itiba\e, Harir've n~zı~la- bugün E at l-44.--Sofya aanndan geç- spanyaya yenı en bın 
' rı burada toplanacaklardır. Turkıye miştir. 

8
. dostluk mu isti- H~riciye ':'ekili. ~evfik Rüştü Arasın Doktor Tevfik Rüttü Aras, ~arda • • 

.~ tartla: Bizim Su· Türk heyetıle bırlik'te yarın buraya başbakan Köseivanof ile dış işlerı ha~ ltalyan askerı çıktı 
'i)'~ Y•Pnıaını:ıa mini muvasalatı bek~enilmektedir. .. kanlığı Protokol ~efi, Türkiye orta el-

._.._,~, delnıo~dan kaldırdığı- Konseyin içtımaından evvel Türk • . . B B k ve elçilik memurları, Yu 
• "&lllll cöste-L ;Fransız mu~ahhasları arasında Sancak çıaı · er er t 1 .1 . • a. ... au. .. • t Yugoslavya or a e çı erı ve "'llhlttl ;neselesi etrafırtda yapılacak olan go· nanıs an ve . 

llergUn . n Birgen rüşmeleriP ~ticesi hakkında şimdiden diğer bazı şahsıyetler tarafından se • 
sütununda) birşey söylemek kabil değildir. Siyasi lamlanmıştır. 

o.tfoluda kış şiddetini arttırd_!_ .Günde 44 defa 
~ok köylüler soğuktan kendini : yerden 
llYor, trenler işiemiyor yere atan ka dm 

karın ··k ld 6 - d d yu sekligi 7 metreyi bu u. gun en-
llalctn Sivasa tren gidemiyor, köyler arasında 

'Yat kızaklar vasılasi/e yapılıyor 

Sabıkalı hizmetçi dün 
yakalandı, gene kendini 

yere attı ve bayı/dı -~~tin~leketin her tara- uğraınıştır. Denizlerde de §lddetli fır· 
trıu~~eti Ve :ırdı. Birçok yel'" tınalar olmaktadır. Şehrimiz ve civa- Dün gwp acıklı ve meraklı bir hır~ 

1\alat t ren Yollarını ka- rında da kar fasılalı olarak yağmak- sızlık vak'ası olmuştur. Hadiseyi a.n· 
arnarn· ı ı ı in 1Y e inkıtaa tadır. (Devamı ci sayfada) latalım: 

~ • • Ulelide oturan bayan Nevzat, bun 

~nı ı t b ı ı dan on gün evvel Neriman adlı on seS an u say aVI kiz, on dokuz yaşlarında oldukça gü· A zelce olan bir genç kadını yanın~ hiz-

t-\tıf du••n seçı•ldı• metçi olarak almı,tır. Iyi ka1bli olan 
Bayan Nevzat, Nerimanı sevmiş, ona 
evlat muamelesi yapmağa başlamıştır. 

Fakat dün sabah yataktan kalkan 
Bayan Nevzat, evde Nerimanın olm~ 
dığını hayretle görmüş, etrafa göz gez

{Devamı 3 üncü sayfada) 

Başvekil ve 
Dahiliye Vekili 

. Ankaraya gidiyorlar _ 

!talyan matbuatı Fransız Meclisi tarafından kabul 
edilen gönüllü kanununu şiddetle tenkit ediyorlar 
Cebelüttarık, 1 7 - Röyter bildiri-, yan gönüllü müfrezesi ı ı Kanunu~ 

yor: ~ö~üne i~anıl.~r bir ingil~ ~üşa- akşamı Kadiksde karaya çıkl1ll§tır. Isim 
hidinın ifadesıne gore, kuvvetlı bir İtal . (Devanu 3 üncU ltayfada) 

Nakil vasıtaları ihtiyaca kafi değil 

Şirket, şebekenin fazla 
araba işletilmesine 

tahammülü yoktur, diyor 
Bu vaziyet karşısında bütün ümitler belediyenin işlet
miye karar verdigi otobüs servisine kalıyor. Vali : 

" Beled~l}e bu işi başaracaktır , dedi 

Başvekil İsmet İnönü, dün öğleden 
~onra Perapalas oteline gelerek rahat· 
~ız bulunan Mal~y~ Vekili ~at Ağra
Jıyı ziyaret etmıştır. Başvekil, otelde 
,yanm saat kadar ka~dı~~ sonra ~ı~ 
mabahçe sarayına gıtmış~~· DahUıye lstanbulun en büyük dertlerinden mekte hem de büyük ve tahammül e· 
,Vekili Şükrü Kaya d.a ~un Perapalas biri de nakil vasıtalarının kifayetsizli- dilm~z bir eziyet vermektedir. 
ptelinde istirİahat eln~ış.~ır.D hil" V ğidir. Şehrin büyük, dağınık olması Fakat nakil vasıtalarını tetkik edt-r• 

Bıaoıveki1 smet onu, a ıye ~ d k'l 1 zl " 1 k b 1 ' .. -... ükrü Ka a bugün Toros ekspre- karşısın a na ı vasıta arının a · ıgı 8· en unu ya nız kara vasıtalarına has· 
!;ı~ karayay hareket ediyorlar. tanbul halkına hem vakit kaybettir- (Devamı n inci sayfada) 



SON POS'f A 

Hergün Resimli Makale: a /(ıslıançlığa sebep olnıagınızl a 
Fransızlarla açıkça 
G- - ı· ' oruşe ım ... 

Yazan: Muhittin Birgen -

Kıskançlık öyle bir hastalıktır ki 
dünyada bu hastalığa müsap olnu -
yan insan parmakla gösterilecek ka· 
dar azdır. 

Her hastalığın olduğu gibi kıs -
kançlığm da derecesi vardır, bazıla
rında vücudumuzdaki zararsız mik • 
roplar gibi uyuşuk bir haldedirler. 

Bazılarında ise san uncu şiddet 
devresine g~rmiftir, insana cinnet 
buhranları geçiriecek derecede ileri 
gitmiştir. Kıskançlığı doğuracaıC se • 
heplerden daima çekinmeliyiz! .. 

T iirkiyen:in Sancak meselesin.de 

, tuttuğu azimkir yolun, vaktıy· 
le Fransaya teklif etmiş olduğumuz 
dostluk paktının Fransa tarafından red 
dedılmiş o,masından ileri geldiği sebe· 
bi ile izah edilmek istenmesi, Fransa 
cfkannı oyalamak ve gaflet içinde .tu~
mak isteyenlerin ve kafalanndakı fı· 
kiı leri, ağızlanndan çıkan sözlerle. ~k 
lamak yolundan gidenlerin eserıdır. 
.Fransa ile pakt yapmak veya yapma· 
mak rnesc:esi ayrı bir ~ey, dün izah et
tiğimiz vcçhile, Suriyede bilhassa Tür
kiye aleyhine takip edilen siyasetten 
rniiterakim hesaplar meselesi de büs· 
biitün başka birşeydi. Pakt yapılmış ol
sa da olmac::a da bizim Sancak ve Suri· 
,.e mesf:'1eleri karşısındaki vaziyetimiz 
df:'~şecek değildi. 

(QÖZ 
·Londra hayvana i 
Bahçesinin hatır, 
Gönül sayan kuşları 

' AI=IASINDA J 
HEHGUN BIR FlKRA -

Cevap ver 
Fıkra Nasreddin Hoca fıkruıdır 

amma ek dile dÜfmemiştir: 
Nasreddin Hoca bir gün iki okka 

et alıp evine röndermi§. Bocuım 
kansı eti olduiu (ibi dosnma ver -
miş .. Hoca eve döndüiii zaman ka -
nsma sormuş: 

• Binaenaleyh, er veya geç, bu \iyase· 
te ait hesapların temizlcnmeı:' ıazırndı;J 
Fransa ile Suriye arasınd?lr\ ıttifak. ~e 
selcsi, bu hesap tasfiye~ zaruretının 

meydana çıkmasına ı:ebep olrn~tur. 

Fransız efkan umuqıyesine karşı açık 
olarak sö.)'lenme~i lazımgelen hakikat 
budur. Bunu bö,·1ece hem Fransız, hem 
de cihan efkar. umumiyesine bu suret
le söylerken JUDU da ilave edelim ki 
eğer Frans'\da veyahut Suriyede bu
nun başk.r, türlü olduğunu zanneden 
devlet aJamı veyahut yüksek vazife 

1 
sahibi ~emurlar varsa onlann da der
hal f.kirlerini değiştirmeleri ve işin 
hal-. katini anlamaları lazımdır. Başka 
türlüsü ya bir gaflet, yahut ta Türk -
Fransız münasebetlerinin istikbaline 

Bu gördüğünüz ku~lar Londra haY.
vanat bahçeainin en sevilen misafirle
ridir. O kadar terbiyeli, hatır ve gönül 
sayan hayvanlardır ki, yemek zaman
Jan geldi mi, bir sıraya dizilir, hiç mı· 
zıkcılık, kavga, dövü~ filan etmeden 
birer ,birer sıralarını savarak yemekle-

- Eti ne yaptm? 
Kadm cevap verıniJ: 
- Senin rönderdijin eti kedi' 

karşı bir hiyanet olur. 

* Bu noktayı böyle tesbit ettikten son 
ra Fransızlarla şu meseleyi de açıkça 
göriişebiliriz: Bizim teklif ettiği~i~ 
şey Sancağın istiklalidir. Fransızlar, 
bu istiklfılin verilmesi Suriye birliğini 

rini yerlermiş. 

28 senede biten Yugoslav 

bozmak demek olacağı için, bunu ka· Geçenlerde Belgradda resmi kü~adı 
bul edemiyeceklerini söylediler; bu, yapılan parlamento binasının inşaatı 
ipe un se:-mekten başka birşey değıl· tamam 28 sene sürmüştür. Inşaat bit
dır. Suriy('nin canı ve lı::ıkikaten bir tikten sonra, ,fslam, Ortodoks, Katalik 
parçası olan Lübnanı ondan ayırmak ve Yahu::ilerin dini mümessilleri tarn
Suriye Birliğini bozmuyor da, Suriye-

Parlame'ntosu 

Iilikle alakası bulunınıyan Sancağın is· fından müştereken takdis edilmiştir. 
tiklali mi Suriyenin birliğini bozuyor? Binanın temelleri 1908 de atılmış ve 
Bu tarzda verilen bir cevap bizim şüp- bugüne kadar inşaat sekiz defa inkıtaa 
helerimizi ne kadar arttırsa yeridir. uğramıştır. 

Liibnana istiklal verip te Sancağa içtiği suyun ka,qnagınl 
\'C"rmiyen Fransa, demek oluvor ki, San 
cakta başka emeller sahibidir. İşte, bi- bilen adam 
ziın de şikfıyetimiz buradan geliyor, Şarab ve bira mütehassıslarının a -
biz de bu emellere karşı isyan ediyo- ğızlarına aldıkları bir yudum bira veya 
ruz. Fransa, ya bizim dostumuzdur, o şarabın nerede ve kimin tarafından i
halde böyle emeller taşımamnlı; yahut mal edilmiş olduğunu bildiklerini yaz
ta dostumuz değildir, Sancakta bir Ma- mıştık. Fakat son gelen Fransız gaze
kedonya yaparak oradan bizim hudut- telerinin birinde daha garib bir haber 
Iarımızın içine doğru süzülüp yayılmak okuduk. Bu habere nazaran Pariste bir 
istiyor, bu takdirde de biz böyle şey- su mütehassısı türemiştir. Bu adam bir 
lere milsaade edemiyeccğimizi ve bu-

kaptı, yedi. 
- Hangi kedi? 
- Hangi kedi olacak, bizim kedi. 
Nasreddin Hoca kediyi yakala • 

rnış, kantarı almış, kediyi tartmı§ .• 
Kedi iki okka gelıniş. 
Kansına dönmüş: 

- Bak kadın, demi§, kedi iki ok
ka geldi. Eğer bu tarttığun kedi ise, 
et, nerede? Etse, kedi nerede? Ce -

ba,dak su içtiği zaman o auyun dün • na karşı emniyet tedbirleri almamız Hi. k cud oldug"'unu va 
1 ı· · H yanın hangi memleketinde çı tığını zımgeleceğini açıkça söy erne ıyız. er dd f bunun mankenlik 

bir kadının mev· 

türlü münasebette dostluk ancak sami bilirmiş. Evinde ()000 çeşi en azla 
miyet üzerine kurulabileceği için biz su nümunesi varmış. yaptığını yaz. 
bu vazifemizi de yapıyoruz ve Fransız t~di~i;;;ı;;-~·İ;;;~;;;;·k;;;;·;·~Ü~~·ci;];·d;: maktadırlar. 
efldi.rı umumiyesine dönerek Fransa- vam edecektir. Bu ~adın iki ke
nın müstemleke siyasetlerini idare e- Fransa bizden dostluk mu istiyor? re aşık olmuş, fa· 
denleri Fransızların da huzurlarile ce- Hazırız, bir şartla: Bizim Suriye ile kat her iki defa• 
\'ap verrneğe davet ediyoruz. Biz pürüz dostluk yapmaımza mani olacak siya- aında da kendisi-

• süz ve rneseJesiz bir Sancağı Suriye ca- seti ortadan kaldırdığının maddi deli- ne yüz vermemişler ve: 
miasına müstakil bir unsur şekliyle lini göstersin. cHayır, ben bildiğimden _ Biz sevecek. kadın isteriz, dev a-
sokmayı teklif edince Suriyeyi kuvvet- şaşmam!• mı diyor? O halde evvela bu- d · 1 
lendirmek isteyen bir dost oluruz. Bu- nun herkesçe görülmesi ve anlaşılma· nasını ne yapalım 1 e~·-:-ıf_er_. ___ _ 
na mukabil, Fransa hududumuzun ya- sı lazımdır. Ondan sonra mücadelenin cüman olarak yazdık. Bunları okuya
nıbaşında Sancalrtan bir fesat ve entri- kendisi ve safilaları gelir. Dünyanın cak olan Fransızların bu satırlardaki 
ka yuvası yapmak istediği zaman, bi- hiç bir gailesinden yılrnamış bir millet samimiyeti takdir etmelerini ve bu a
zim karşımıza dosttan başka herşey sıfatiyle biz Şarkf Akdenizdeki Fran- çık kalpliliği anlamalarını isteriz. Bu 
çehresile çıktığını kabule mecburuz- sa entrikasından korkmadığımızı gös- sözleri anlayacaklar mı? Fransızlar 
dur. terrneğe her zaman kadiriz! derler ki: * * - A bon entendeur salut! İşte, bütün mesele buradadır! Fran- Bu satırları Fransız milletine karşı Do~rudur. Neticeyi önümüzdeki ha-
sa ya dosttur, bizimle istediğimiz e- duyduğumuz an'anevi iyi hislerin te- diseler gösterecektir. 

Omründe balılı 
Tutmamıs bir 
Balıkcı/ar reisi 

Belçikada Hana isminde garip bir 
kadın hakkında gazeteler uzun uzun 
makaleler yazmaktadırlar. Dedikof:Iu -
nun rnevzuu şudur: 

Hana zengindir, yazdığı vasiyetna· 
me kendisi öldükten sonra noter huzu· 
Tile açılmıştır. Bu vasiyetnarnede şu di
lekler okunmuştur: 

Ben ayda gövıülmek istiyorum, .er
vetimden 250 bin dolar kıymetindeki 
esham ve tahvilatımı aya yolculuk ya· 
pabilecek muhterie vakfediyorum, be· 
ni de mumyahyarak o muhteri meyda
na çıkıncaya kadar muhafaza ediniz, e· 
ninde sonunda ayda gömülrnek iste -
n m. 

Mahkeme bu vasiyetnamenin mu • 
hak olduğuna karar vermiş ve 
250 bin dolarlık esham ve tahvilatı bu 
uğurda sarfedilm-i üzere bankaya desaslar dahilinde anlaşmalı, yahut, de- sirile ve Türk efkanna tamamen ter- Muhittin Birgen 

ğildir, bunu da açıkça itirafa mecbur ;==:::=:::::::::=:::::::::::;:::=:~====~=======::::::::;:::::;::;:;:;::=:=:==:::::::::::::;:::::;:::::;:::=:;=:;==. 
olmalıdır. Bizim siyasetimiz budur. Bu 
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nu bugün söyleyeceğiz. y•nn söyl•ye- l S T E R i N A N i N A N M A ! 
po ettirmittir. 

ceğiz, dost devletlere söyliyeceğiz, Mil ' 

Bigada oturan bir arkadaşımız anlattı: 
eBurada sütün kilosu sekiz kuruşadır, kesafetinin de· 

recesi de satıcının insafına bağlıdır. Buna ekseriyetle 
tahammül ederiz, fakat bana geçen gün getirdikleri o 
kadar açık ,renkti ki dayanamadım: Sulu df!dirn, sütçü 
aksini illdia etti, hemen iddiarnı isbat için bir süt 

derecesi araştırmaya çıktım, koca şehirde bir tane 
bile yoktu .• 

Bız arkadaşımızı tanımak1ığımıza rağmen 
de bir süt derecesi bulunarnayışına oek 
fakat ey okuyucu sen: 

koca şehir

inanmadık, 

Jetler Cemiyetine söyliyeceğiz, velha
sıl, aleme aDlataeağız ki Fransa ile 
Türkiye arasında dostluğa mani ve ge
çimsizliğe sebep olan kuvvet, Fransa 
nıüstemlekecilerinin kafalarmda yaşa
yan gizli maksat1ardır. Bu maksatlar 
bir kere açıkça meydana çıksın, bize 
kafidir. Biz mücadeleden korkmayız 
ve davadan da vazgeçecek değiliz. ts-

ISTER INAN ISTER İN ANMA f 

Edebiyat 
çar kabilinden . 
şayı açtırıp biribı 
tıp tuttukları bu . 
olsaydı, elinde fenerı 
ti: 

- Aramıza niye 
kararı sen mi 

Diyojen tuhaf tıı 
- qyıe birşey ~ 
- Oyle birşey 

fener aramıza 
Bu sefer gene es' 
- Münaka~anıza 

arıyorum da .. 
~. 

Bir edebiyat gece;, 
lecekmiş .. J?iyoje~sıı• 
linde fenerı mey 
edebiyat gecesini 
sine soracaktı : 

_ Diyojen elind~ 
cesi yapılacak yer\. 

_ Ne müna:ebe bit 
sınm unutuldugtı 
yat gecesi yapıl 

Çin hükumeti ,., 
ve mali bakımdan 

·ıe• yettedir. Bunu bı!J11 
mahkumlarından 

bir şey yemerneğe 
rilmesi lazımgelen 
da hükumete 

Şimdi bunların 
tutarak yemek 
meleri için bir 



Fransa 
lV/üşkül vaziyette ~anyaya tekrar 4 bin 

ı ltalyan askeri Çikti' Roma,17(Havas)- Salıgünü 
Bir Roma· Berlin- Londra 

cephesi mi teşkil edilecek? 

................ ~ 
e "Marianne, in yaveleri 
e .. Hazır ol cenge ..••. , 

Yazan: Selim Ragıp 

F ransada cMarianne• adlı hafta • 
lık bir gazete çıkıyor. · Adından 

da anlaşılabileceği gibi sol cereyanları 
temsil eylemek iddiasındadır. «Adın 
dan da anlaşılabileceği• tabirinden be.ı-Yan ınatbuatı Fransız Meclisi tarafından kabul edilen =:~~unb~~':~~;tı;::~:,:rh:~ 

•• si sebeplerdendir. Her ne kadar bü-

(~ gonüllü kanununu şiddetle tenkit ediyorlar ;;~~u~ı~~~~!7şs~o;;, ;~::ı~::~~~~: 
l ki bır şey anla~ılmaz. Onun için ta .s • 
rih etmek isterim : Marianne, ı:,arbi 

bayz-a~tafl 1 inci sayfnda) Fasta tahkikat Mal~.~a Estepona bölgesindeki son mu yanın son İngiliz notasma verıeceği ce 
1. sıı bir ) 1 iliz müşahit har~::belerde hükfunetçilerin zayiatını vaba faalluk ettiği temin olunmakta-

• Fransada cumhuriyetçi fikirleriı ya • 
yılmasını müdafaa maksadile kurul
muş gizli bir cemiyetin isrrıidır ki, 
şimdi, Fransız cumhuriyetini temsil e
den Frijya kıyafetli genç kadına VE

rilmiş olan isimdir. Bu itibar la o:Mı t 
rianne• adını taşı:, an bir gazetenin, 
rnuhteviyatına bal~madan, solcu olu .. 
şunu berveçhipeşin kabul etmek, ta .. 
biidir. Evet. İşte bu cMarianne• ga · 
zetesi on üç ikincikanun tarihli sayı • 
sında Antakya ve İskenderun mese • 
lesine dair bir yazı neşrediyor. Bu ya· 
zıyı süslemek için bir de temsili bir re
sim basmış. Bu resimde Fransız hari· 
ciye nazırını temsil eden pijamalı bir 
adam görüyoruz. 

Se 
~>ara"a çıkt __ vapurdan 4,000 Melilla 1 1 (AA. - ng M ı· ·• · ,J - ' f ı· ı· h k 2000 o··ıu·· ve 5000 1 olarak tahmin dır. uso ını nın dörtler paktı siyasa· 

"iUada J ıgını gören bu mu- ler iddia edilen Alman aa ıye ı a - yara ı e ' d.. kı la ~tmektcdir. sına dönmeyi esaslı bir surette dü§Ün 
olan' ltftrlez ve Kadı"ksde bu- kında, İspanyol Fasının ıger sım. - Im h f 'tl ahk k t dr" 1 ldı mekte o ası mu temeldir. Bir tara 

ask . 
Yanların ve Faslıla rında oldugu~ gibi, burada da t . ı .a 1\fa ıtte tiyatro ve sinema ar açı 1 B" 1. ~. di t ile tan Sovyet cr ır ıgınin dostu Fran-

bildi_:reıktedinden. daha kalabalık yaptıktan sonra, Vanok s roye~ı Madrit, 17 (AA.) - Röyter bildiri· 'h d"l h"" ml 
-F"' r. so··ıa'ya gı"tmı"c:lerdı'r. Müc:ahitler bırçok 1 saya tevcı e ı en ucu arın tema-"' "' yor: Madrit üzcrjne yapılan taarruz ar · 

ı -nsı 
1 

kuns" clerı· dın· ıemı"şlerdir. . . b k b""l d h"" disi, diğer taraftan ise Ingiltereye 7 ~.. zn kı vazıyetı ir veya iki ya in o ge e u 
(A.A ) ra zıyorlnr Malngaııın bombardımımı kfunet lehine vfıki salfıh hariç olmak karşı gösterHen ihtimam, Romada ve 

n~ .~ec:ıısın~- -:-1. talyan matbuatı Cebelu""ttarık, 17 (AA.) - Malaga- d M d belki de Beriinde bir Roma -Berlin -~otıuı ~ ıtt f k üzere hiç değiştirmemiş gibi ir. a - h kk k 
lij 1.an ı a la kabul edi- nın ~sı"ler tarafından bombardımanı "d" b A .1 . t Londra cephesinin ta a u u temen-

l\ unun <1 rı ın atı şimalinde hükumetçı erı ec 
:eh· bilhassa İ şiddetle tenkit çok şiddetli olmuş ve Am,.rika konso- ride matuf görünen çevirme hareketi ni edildiğini aşikar bir surette göster-

ilıd., Pro spanyada bı"r mu" loshanesı"nden bac:ka banı binalar da d kl . d. d rnektedir. Bu cephe Fransayl müşkül ... :.. urmuştur. Madrit soka arı şırn ı a d 
Olduü.. Pagandanın devamı- mu·· teessı·r olmuştur. K'ilısoloshanenin h b" h tm kt . vazivctte bırakarak Sovyet ostluğu-a .. nu a normaı ır çe re arze e e ve ış- ,J ed k - k" 
go··nu··ıı··ıve. halen İspan'-•a- dosyaları kurtarılm,Qtır. 1 tk b 1 kt d 37 . nu bıralanağa mecbur ece 'çun u u ,J ~ er e rar aş ama a ır. sınerna ve 

eth-.~ 1• •• e.rın geri do""nınesı·- 1\fadrı"t örıb.ndc 5 ı· t k Fransa o zaman bu üç batı devletine ••ı'"u g ıya ro te rar açılmıştır. ını kaydetmektedir- Madrit, 17 (AA.' - Müd~~a .komi- illihaktan başka çare göremiyecek-
17 (!tA. ) tesinin saat 21-30 da neşrettıgı bır te~- Ilükfunctçiler ilerliyor tir. Göring - Musolini gör~ş~:ı~rU: • 

.. lllecı· : -Alman matbua- liğe göre asiler r'.un akşam ~emen bu- Madrit, 17 (AA.) - Hükumetçiler de bu meselenin derpiş edıldıgını bıl-
R~~Üllu k~ı tarafından kabul e· tün mıntakalar'la şiddet1ı bır taarruza bugünkü ileri hareketlerinde Aravaka diren hiç bir şey yoksa da vaziyet bu

bir ~ir gizlin;:n
1
unu «altında baş- geçmişlerse dP hükfunet ~vvet~eri ta- ve Pozuelo civarında La Koronya yolu nu göstermektedir. İngilterenin buna 

nutb ol u unan şarta mual- rafmdan ger' püskürtülmuşlerdır. San na mücavir araziyi elde etmişlerdir. iştirakine gelince, bu husus .?alen 
~ Raıetesı F arak göst~rınektedir. Fernando romtakasında kızınann vazi Yol bu suretle henüz asilerin işgalin- şüphclidir. Fakat Romada son gunler
gaı haı~lık~ansanın İspanyol Fa yeti bugü7'\ ıslah edilmiştir. Diğer cep- de bulunan kısım dahilinde dahi teh- de elde edilen ciddi malfunattan açık 

fstinsah ~n hakkında bazı helerde kaydedilecek bi~ey yoktur. likesiz bir hal almıştır. Çünkü bu kısım bir surette anlaşılmaktadır ki, Alman 

Yu g o.s IY~r~ yada H ,p;;~ lt (AmA~ s-e i;~ t~ı.l da CumhMe~i;r~ ii; tmdadrr .. _!:_·:_:_J_~c_:_~_;:~:..:_~_;:_ı~-~-~ı_:_~-~-~~-~_;_;_:_ee-;e_n_t_~_~, 
b 

Günde 44 defa kendini 

. ır türlü ha lledilemiyor Demokrasiye rer~~:.~:~~:'::ı.!~dın 
a ıl Stoyadin · h ~~~H . . . l"d ·z h 0 .. C U ffi e d 1. y Q r dirince içinde bir iki lira bulunan para Hii. TB ovıç mu a ı, ırvat partısının 1 erz e çantasile bir kaç takım ipekli elbisenin 

17 
agdanberi bir türlü anlaşma yapılamıyor de yerinde yeller estiğini farketmiştir. 

" (AA ) S · "D k ") b" f t Bunun üzerine zabıtaya müracaat 
"Vdet ed . . - aınt- Mo-ızik bir şekle sokmaktadır. emo rası er ırer esa en B kil ... h ı· 1 • ı d" eden Bayan Nevzadın verdiği eşkal ü-

L b
. aşve Milan Belgrad 17 (A.A.)- Dün M. Sto· ocagı a ıne gemışer ır, . . ı ı s_ d' · b k k... o u lıan ·ı Za b d ı . ..... l zer me ış an aşı mı ş, ıten ısıne sa ı a-

ltın L a ı e gr~ e yadinoviç ve Maçek arasın a yapı an Berlın 1 1 (A A ) - « tah•a Al- 1 d f d N oga sk H ' ' J - ı e terin e erimanın resmi gösterii-
f ed k 0 iza şatosun- mülakat belki de Hırvat meselesinin man münasebatı yeni Avrupanın esa- miştir. Bayan Nevzad Nerimanın rea-
liderjer~ ~u.halif Hırvat halli için kat'i bir adıma başlangıç ola- sıdım . mini görür görmez tanımıştır. Bayan 

tn Illesel . ~dımır Matchek i- caktır. Bu serlevha a~tında Voel~ı~ch.er Nevzat Emniyet Direktörlüğünden çı-
Uvakkat esı~ın halli için yapı- Bu mülakat Belgrad siyasi mahfel- Beobachter gazetesı M. Musolını ıle karken iyi bir tesadüf eseri olarak hiz-

Uk~ · an aşma hakkmda gö- lerinde «tarihi hadise» olarak tavsif e- yaptığı bir mülakatı yazıyor. Duçe, 1- metçisini Giilhane parkının önünde 
l.itnet h dilmektedir. Bu mahfeller M. Maçek, talyan - Ingiliz Akdeniz anlaşmasının görmüş hemen polise teslim etmiştir. 

tna felle • . d 1 . 'lAf .. ı·v• w }' "h . . . . ıı~da . F'ak Tl netıce en in malum o an atı a gırız ıgıne ragmen, Roma • Ber ın mı verını tarsın ettı· Neriman polis müdüriyetine getiri-
Sı~ nberj btt. ~:ıtchek ile on se- M. Stoyadinoviçin meharetine ve ikna ğini _ söyledikten sonra demiştir ki: }ip istintak yapılırken birdenbire ken-
~ek·ı llluhali~ ıt.ılaf akdi için çalı- kuvvetine büyük ümitler bağlamakta• «Hala Avrupa Birleşik devletleri dini yere atmış, kafasını döşemeye 

ı de erı bu m""l""k · · ~ · 1 F k k"'l netice} ~· u a atın ıyı dırlar. kurulacagına ınanan ar var. a at u· vurmağa, ağzından köpükler saçma-

Bir kolluğa kurulmuş, amma göz .. 
leri kapalı. Yani vaktin pek· erken, na· 
zırın da tatlı uykusundan henüz uyan
mamış olduğuna işaret ediyor. Önün • 
de tercüman veya teşrifatçı kılıklı bir 
zat var. Nazıra doğru eğilmiş. Biraz 
geride de başında fes, palabıyıklı, a -
yağı pabuçlu, sırtı entarili bir adam 
duruyor. Elinde boyu beraber kosko • 
caman bir kağıt tutmuş, okuyor. Bu da 
Türkiyenin Paris seliri olmak lazım 

gelen zat ki Fransaya, Sancak hakkın
da verilen notayı getirmiş olmak la -
zım. Resmin altında ise şu satırları 
görüyoruz: 

- lskenderun Sancağı .•. 
T eırilatçı - Türkiyenin sabır • 

stzlandığını, Suriye hududunda kö
tü hadiselerin vukua gelmeıi ihti • 
mal dah:linde bulunduğunu, Mil • 
letler Cemiyetinin ..• 

- Bütün bunları bu kadar az 
sözle nasıl anlatabiliyor? 

Teırilatçı- Evet efendim. Türk 
dili böyledir. Az sözle çok teY an • 
latır. 

. M eı;:ce~ınden şüphe Köylü koalisyonunun noktai naza- türümüzü ve mevcudiyetimizi tehdit ğa, adeta bir sa.r'alı arazı gösterrneğe 
neşriyatatc:: ek ın risalelerile rı aşağıdaki şartlarda hülasa edilmekte· eden yegane tehilkenin bolşeviklik ol- başlamıştır. Hemen çağırılan polis dok-
elllniy 't· muhalif liderlerin dir: duğu bilindikten sonra bunun yeri- toru Nerimanı görür görmez tanımış, 

Maarhafih cMarianne:t in neşrettiği 
bu resim ile bu resmi çerçeveliyen ya
zısı arasında hiç bir münasebet yok -
tur. Çünkü cMarianne• Türkiyenin 
Fransaya müşkülat çıkaracak bir m~ 
selcyi ortaya attığını, bu yüzden, za · 
ten, karışık olan vaziyetin büsbütün 
karıştığını ve bundan ancak Berli • 
nin (!) istifade edebileceğini iddia e -
diyor. Ncşrettiği resimde ise Türkiye
nin bir çok şeyler söylemek istediğini, 
amma bunların k&rma karışık olduğu
nu ve aniaşılmadığını ima eyliyor. e 1 olmad w .. • d"l" b" · A f"k · k · 1 ' · ıg1 anlaşıl- Kanunu esasının ta rı, ır temer· ne bir nevı vrupa ı rı aım o uyor. kendisinin sar a:lı olmadığını fakat da-

ucihetten Ma ,. küz hüku~eti.Ate~kili, devleti~ . şekli Demok.rpsi.ler biler~k v:ya bilmiye: ima bayıl~ığını, hatta bir defasında 
.~u esa . , tchek ın l!l31 ta· meselesinı kat ı bır surette hal ıçın ser- rek bolşevızmın muavın mıkrop temelı bir gün içınde tam 44 defa vücudunu 

llltı .. ~k sının ı .. ~ d · ı· 1 ·ı · ·· · 1 b" f t ~ h I" I . l k k '"<o<l. erel . . agvın a ısrar best ve gız ı rey e seçı mış muessıs er olan ırer esa ocagı a ıne ge mış er· yerdenyere atara endinden geçtiğini 
lte ~a- meclisinin içtimaa davet edilmesi. dir. Dem~krasiler, bir. grup teşkil. edi- söylemiştir. 
f1 red e so . ·•• • b 

1 
l yorlar. Bız de başka bır grup teşkıl et- Neriman o derece acıklı bir hal al-

l'li e llollJü ~Yalıst, Yenı me us ar tik.» mıştır ki Bayan Nevzat davasından 
LonQ te,.1 b. n ıst D.. ·zd. Lı·tvanya _ L. eh vazgeçtiğini. çalınan eşyaları da bağış-

t~ 17 <A.:rlcştiler Un ~eÇl l . 1adığın~ söyle~işti.~. 
bu .. ~Şçi Par . :) -Sosyalist Lig Ankara 11 (A.A.) - Boş olan vı· J{ıududunda Nerıman curmu meşhud mahkeme-
~n tısı ve ı. ı 1 kl · · ·· ·· · k d"l · ı· b . ayrı ~~;.omünist par- layetler say av ı ar1 ıçın pazar gunu sıne sev e ı mış ır. 
\ı ı.i ayrı y d C U""J• t ·ç. teşekk··ı aptıkları içtima..' yapılan seçim e umhuriyet Halk par- na ıs e Yunanistanda A 

lia~ısıni tnsd~ arası.nda müttehit tisi nan:zetleri Atıf ~ayın~ır lst?nbul asrı 
alıııdı&ı etrnışlerdir. saylavlıgına, lbrahım Kocaelı say- Lehliler hudut işaretini hapishane 

ll<ttt ~e~ıuuhahna göre lig'in dağı- lavlığına, mütekait binbaşı Meh~ yerinden kaldırdılar Atina 17 (Hususi) -Yunanistan-
ırtın l 8 deg" "Id· ı· K ~I s·· 1 1 w • A ) ·ı ig'in ~ ır. Fakat iş- met A ı ~rt?g u . urt say av ıgına ıt- Kannas 17 (A. · -Resmen bı· da asri hapishaneler yapılmasına ka-

tavsiye ~artıye .ilhak edil- tifakla seçılmışlerdır. dirildiğine göre saat 16 ya doğru tü- rar veren hükumet inşaat masrafı ol-

ı ~ e eceği zannedil- G .. : b ll fek ve mitralyözlerle mücehhez Leh mak üzere milli bankadan bir istikraz 
llg-iJb: t. ------- or~ng şu a. 1! hudut muhafızlarından mürekkep bir yapacaktır. 

lz tay Lehıslana gıdıyo-!:. grup, hudut işaretini yerinden kaldıra- --------
B~rı· AlınYare zabitleri Varşova 17 (A.A.) -.Gorıng şu· rak Litvanya arazisi dahiline götür- Tayyare gemisinde yangın 

ırı 17 (.A.anyada, bat ortalar~ndan. sonra LehısAtanda_bek müşlerdir. Londra 17 (A.A.) - Devonport-

b
. lll -A..) _ 1 ·ı· lenmektedır .. Zıyaret hususı mahıyet- Litvanya hudut muhafızlarının pro- da bulunmakta olan «Furionsı\ tayya-
ı ı cnsu ngı ız hava . a· 1 · 1 da kurt ~ L hl"l h d · ö ht ney' P Zübitl d .. tedır. ve ıa ovıeza orman arın testalarma ragmen e ı er, u u t ışa- re gemisinde bir yangın çıkmıştır. -

· oır k et bu ·· er en mu- ı ·ı kt' d h b " d b" · B~ l aç .. &un St k , . av arı e geçece ır. reti yanın a ar e ama e ır vazıyet }en yoktur. Polis tahkikata başlamış-
• ngiJ~ ~un kalaca~a en e gıt- M. Göring·in Lehistan devlet a- almışlardır. tır. 

* Görülüyor ki ernperyalizmde sağ, 
sol yoktur. Başkasının hakkına el at · 
mak ve hakikatleri tahrif hususunda 
her şey mübah ve münasiptir. «Mari -
anne» in neşriyatı, bunun yeni bir de • 
Iili dir. 

* Alman hava nazın, iktısat diktatö -
rü ve -1'rusya başvekili General Her • 

1
- ;] man Göring İ -

Haztrol talyayı ziy~ret 
cenge... etmektedir. Ide-

oloji noktasın • 
dan sıkı bir temas halinde bulunan 
İtalya ile Almanya arasında bu gibi zi· 
yaretlerden daha tabii ne ola bilir? Bt· 
ziyaretler esnasında mühim şey de ko
nuşulur, ehemmiyetsiz şey de. Binaen· 
aleyh telaş clmiye lüzum yok. Ber:in 
ve Romanın her şey yapabileceklerini 
peşinen kabul ederek ona göre hazır -
1ıkh bulunmak lazımdır. Telaşsız ve 
emin bir hazırlık. Tıpkı İngilter e gibL 

Selim Ragıp 

. havacıt .. ava teşkilAtır.... damlarile görüşmesi muhtemeldir. Varşova 17 (A.A.) -Yarı resmi 
ıgına atı azasının İ A "k ti" f ı k ' L" Yaptığı bilk ziya ngiliz • merı an care 1 Gazeta ~do. s ~ya hndazar~n . ıtdvan~~ 

lzmirde lik maçları 
Brükseıde kömür kıthğı İzmir 17 (A.A.) - Bugün yapı-

• Nevyork, 17 (A.A.) _ Matbuat hudut ha ısesıne u ut ışaretm e no-
Vat"'- Plh . · b' A "kan lngi- bet değiştirmekle olan Leh hudut mu 

ı~a ••ln hh M Runcıman m ır merı - . k" 1 "lAh 
v n 17 sı :.tı" · h d · · lamak için hafızları üzerıne on se ız e sı a at-
~ (A .... liz ticaret mua e esı ımza . 1 b" ı· 

Yetind ·A.) _ P . . t tti-i kanaatini jz- mış olan Lıtvanya 1 ır po ıs memuru 
e değitiklik kapanın Amerıkaekyıedirzı.yare e g . sebebiyet vermiştir. 

Yo tur. har etm t • 

Brüksel17 (A.A.) - Dernier Ör lan lik maçlarında Bumova Karşıyaka
gazetesi, hükumetin yakacak kıtlığın- yı 2 • O, Altınordu Bucayı 4 • O. Iz
dan dolayı yabancı kömürü ithaline mirspor Egesporu 4 - 2 ve Altay da 
karşı ko~ulmuş olan ~~~ü~ . t~h.didatı ı' Demirsopru sıfıra karşı iki sayı iie 
ka1dırmaga karar verdıgın ıbıldırıyor. mağlup etmişlerdir. 



4 Sayfa SON POSTA 

şleia BABIRLIBi l 1 EKONOMi 

Noter Salahattİn 
tahliye edildi 

Suç üstüne SÜÇ Yen: f~tanhu! . 
saylavı dun seçıldı 

Kambiyo ve 
Borsalarında 

Za 
• V azı 

Mahkeme tahliye karannı 
SOO lira kefalet şartile verdi 

Ağır ceza mahkemesinde Bey
oğlu noteri Salahattinin duruşmasına 
devam olunmuştur. 

Noter Salahattİn bir ihtilas töhme
tile on aydanberi mevkuf bulunmak
tadır ve daha ilk eelselerden itibaren 
hazinece kendi zimmetinde gösterilen 
:ı bin küsur lirayı borç olarak kabul 
etmiş bulunmaktadır. Bu suretle ziro
metine para geçmiş olmasının sebebi 
de elinde pul mevcut olmaması ve bu 
yüzden eşhasa verilen evrakın üzeri
ne (pul daire nüshasındadır) diye ya
zıldığı halde daire nüshalarına da pul 
yapıştı rı lamamasıdır. 

Davanın ikinci kısmı belediye pul
larına ait olan zimmettir. Iki aydanbe
ri mahkeme bu pullara ait zirnıneti 
tesbit etmekle uğraşmaktadır. 

Belediyeden ehlivukuf tetkikatına 
esas olan evrak gelmiş, ve bu evrak 
hakkında mütaleası alınmak üzere bu 
vesaik iddia makamına tevdi olun• 
muştu. 

Noter Salahattİn daha bidayetten
beri mahkemeden tahliyesini istemek
te fakat bu taleb mahkemece henüz i
şin mahiyeti aniaşılamadığı esbabı 
mucibesile reddolunmakta idi. 

Evvelki günkü celsede müd-
deiumumi evrak hakkında he-
nüz mütaleasını iknıal etmedi-
gını beyan etmiş, mahkeme ma
kamı iddia tarafından tetkikatın ikma-
li için duruşmanın başka güne bıra
kılmasına, maznunun mebdei tevkifi .. 
ne, ve ehlivukuf tetkikatının uzaması 
muhtemel olmasına; maznunun deva· 
mı mevkufiyetini icap ettirecek bir se
bep de görülememesine binaen noter 
Salahattinin 500 lira mali veya nakti 
kefalet verdiği takdirde tahliyesine ka
rar vermiştir. 

Boyalı sirke 
Satanlar 

Ahmet, Süleyman ve Sadık ismin
de Kalkandereli üç arkadaş sirkecilik 
yapmak suretile geçinmekte imişler. 
Bunlar daha çok para kazanmak mak
aadile Mısır ~rşısından biraz boya te
darik etmişler, sirke fıçılarının içine 
au katarak. biraz da boya katıştırmış
lar ve satınağa başlamışlardır. Fakat 
hiç bekledikleri neticeyi alamamışlar, 
üç arkadaş yakayı ele vermişler, boya
lı sirke sattıkları anlaşılarak müddeiu
mumiliğe , oradan istintak dairesine, 
oradan da üçüncü ceza mahkemesine 
ıönderilmiş1erdir. 

Üçüncü ceza mahkemesinde iki 
celsede iş neticelendi. Şahitlerin ifade
leri ile suç sabit oldu. Suçlulardan Ahı
rnet 1 ay hapse Ye bir lira para cezası
na mahkum oldu. Diğerleri beraet et· 
tiler. 

Yağmurlar yüzünden bozulan 
yollar 

..... _ 
Çaldığı patd iJe kaçarken .. . . . 

.. . d b. k t . Mustakıl namzet Serkıse bır Hafta nihayetinde borsada Maliye 
uzerın en ır pa e eroın b.\ ·ı -•· 

d
.. .. d rey lı8 verı me~ı Vekaletinin mühim bir tamimi neşre-
uşuren a am Merhum General Şükrü Nailiden dilmiştir. Bu tamimin neşri borsadaev-

E k k ı d ı H 
inhilal eden fatanbul meb'usluğu için vela layıkile aniaşılamadığından fiatlar 

roin aça çı ığın an suç u aya-
dün üniversite konferans salonunda da bir kararsızlık görülmüş ve Türk 

tinin mevkufen duruşmasına dokuzun- 1 
yeni saylav s~mi yapılmıştır. Salon borç arı bir mikdar sukut etmi~tir. 

cu ihtisas mahkemesinde başlanmıştır. 
baştan aşağı bayraklarla d Sonradan bu tamim, hariçten Tür-

Suçlu hakkındaki iddia şudur: 8 d · "b onanmış, kı"yeye ı"dhal ed•."lecek tahvı'la"tın an • 
M I k 

saat en ıtı aren müntehibi saniler -
e e sineması civarında herhangi 

bir suretle birinden doksan lira çalan 
salona gelrneğe başlamışlardır. cak hariçte parası bulunan şahıs veya 

Reyler saat 9 dan itibaren sandığa müessesenin idhal edebileceği suretin-
ve polisin takibi üzerine kaçınağa baş- tılmağa başlanmıştır. Ilk reyi Vali ve de tefsir edildiğinden fiatlar 22.4!) li -
layan Hayati bu arada bir paket eroini d ')') 1 

Belediye Reisi Muhiddin Üstündağ ra an -- ira altmış beş kuruşa kadar 
yere düşürmüş, bir müddet· sonra } :.r k ı 

hk 
atmıştır. Bundan sonra her kaza mün- yü se miştir. Borsa kapandığı zaman 

kalandığından kendisi ihtisas ma ·e-
teh\bi sanileri reylerini kullanma.ğa kararsızlık henüz nihayet bulmamış • 

mesine sevkedilmiştir. 
başlamışlardır. tı. 

Duruşmaya başlandığı sırada çal- 1 "'1 k 
ntihabın ortalarına doğru müsta· ı' er ez Bankası eshamı ağır ağır 

dığı doksan liradan dolayı H ayatiyi k'l S k" K k }'u"'kselmekte devam etmektedı"r. Cu • ı namzet er ıs ara oç in tihap sa-
kovalayan polis memuru şöyle şahitiik 

. . !onuna gelmiştir. martesi günü borsa kapandığı zaman 
etmıştır:M l k . . d d İntihap saat 1 re kadar devam et- 1 !Jj liraya kadar satışlar yapılmıştır. 

«- e e sıneması cıvarın a o- . z h' 
ı d B

. . k I k mış , 1 de sandık mühürlenmişti r. a ıre Borsuında 
aşıyor um. ırı yanıma so u ara : S b" k d z h' b d k ' · 

B k k h d k 
, aat ıre a ar şehir hududu için- a ıre orsaS'ın a' ı geçen haftakı 

«- a açıyor, ırsız ır ovaıa)) _ı b i b"" .. · b b · · 
d d

. B k k" d H . ]cl oe u unan utun köy miintehıb i sa- vazıyet aştan aşa canlı geçmıştır. 
e ı. a tım ı sonra an ayatı o u- .1 . b" · "h H f · 'd 1 d L - • • ..• d .. . b h k k n ı crı ızzat ıntı ap salonuna gelerek a ta ıptı a arın a ougday fıatlarında 

gunu ogren ıgım u şa ıs açma ta. 1 . . · · 1 . l ' J k ·· ·· ı ·· d d 
B k ı . b l d 

8
. ..d rey erırıı ıstıma etmış erdir. Kararsız ı goru muşse e sonra an 

en de ova amaga aş a ım. ır mu R I · "f· ··k J • b 1 
d 1 I k .. . d k ey erın tasnı ı aksam geç vakte yu se mege aş amıştır. Arpa ve su • 

et sonra ya;~ ay ara uzerın e çı an k d d · · 1 d 1 ·· ·· ·· ·· ... () 
1
. Id .-c..- d b" k a ar evam etmış ve saat tam beşte sam ~atış arın a can ılık gorulmuştur. 

1 ırayı a l\5ül• sıra a ır çocu ya- . b"ld" ·ı · · T "f ·k • · d · 
k Id 

. ııetıce ı ırı mıştır. ı tı ve yapagı pıyasası a senenın en 
nıma so u u ve. S . 1· b l • 1 ı · d · · k B k b k t k d eçıme stan u daki ı. mn müntf:- 1araret ı evrını yaşama tadır. 
.. .~<-d ak u paded~ Pte k a~an a amlı~ hibi saniden 12;).) şi , Karataldan :3G BUGDA Y : Son günlerde piyasa • 
ustun e çı tı. >> ı. a etı açtım. cı .. h' l:ı" "d ') . 1 d b "d f" · d 1 "d" • munte ı ı sanı en _(ı sı Catalcadan 

1 
mız a ug ay ıatı üç dört gün gibi kı-

B 
d h"k" d - mtinte ı ı sanı en h8 zi Yalovadan sa ır zaman a para adar yüksel-eroın o u ı ı. 18'> . h"b" "d • ~ b ' d 1 O k 

u sıra a a ım sor u: •>ı· .. h"b" 'd , , · · H f "h · d - d 
S

. b d k k .. . "> munte ı ı sanı en .U si, Sileden mıştır. a ta nı ayetıne ogru gün e 
<<- ız u a am açar en uzerın- 1 •ı- .. . . . , · k k d - · 

d b
. k .... t d"" t·· - .. .. f k . . •J<> muntehıbı sanıden 29 zu iştirak et- kır vagon a ar bugday ge'lmesıne 

en ır pa ,., uş ugunu ar ettınız ı · . o·- l . d .. 1.• - h · d 1 
mi? mıştır .. ıge~ ~rı e o um ve başka yer- ragme~ epsı e satı mıştır .. 

P ı . lere tayın gıbı sebeplerle intihaba jşti- Harıç memleketlere olan ıhracatı -
0 ıs mern\lrU: Ak d · I d" N b"" ··k b" h l 1 l h"' 

H f k d 
ra e ememış er ır. eticede 14 ı O mız uyu ır ız a mıştır. ta ya u -

«- ayır, ar ma varama ım. 1 C H p d" A k" ·bl k 1 k b'l 1 
Y d d I b 

w "k rey e . . . namze ı tıf Bayındır umetı o e para arımıza mu a ı ma 
ovan a ın a o an u çocugun ı ran 1 b ı 1 1 - ·ı . ' "dh ı· · b b k • d d ::... · h k"k k f Id d d" stan u say av ıgına seçı mıştir. Müs- ı a ını ser est ıra tıgın an ora an 

u,erıne a ı ate va ı o um.>> e ı. k·ı Se k" K k ··h· "kd d 1 bl ha 1 
Suçlu Hayati ise kendini ııöyle mii~ ta 1 namzet r ıs ara oç hiç bir mu ım mı ar a ta e er 1 ş amıştır. 

T rey almamıştır. Bu suretle halyaya kısa bir müddet 
dafaa etti: 

))- Çalmış olduğum 70 liradan AskerAı hı.zmette ~:~ı~;:~~~)) ton kadar sert buğ-
sonra yakalanacağımı hissedince kaç-

Almanyadan da talebler devam et • 
mağa başladım. Bir müddet sonra beni bu)unan)a•Jn mektedir. İtalyanların mübayaata baş-
yakaladılar. Fak'at bu eroin paketini ~ laması üzerine Almanlar da Sif Ham • 
ben atmadım, baberim yoktur, iftira tek •• tl •• k J 
ediyorlar.>> au u yaş arı burg 78 liradan aldıkları sert buğday-

Asıl hakik&b meydana çıkaracak Askeri hizmetlerde bulunanların ların alış fiatını 81-82 liraya kadar çı-
ı Y b I tt:kaütlük yas,ları hakkında ek olarak karmışlardır. Son günlerde Almanlar o an ovan u cınup mahkemeye eel-

b d·ı · · :A hazırlanan maddelere göre, Yarsubay- yumuşak buğdayiara da talib olmuş • 
e ı ememıştı. .ut.a yüzden Y ovanın lar ve İstanbul teslimi 6.:10 paraya ka-

bulunup getirPirnesi için duruşma baş- lar, Asteğmen ve Teğmenler için hiz- dar teklifler yapmışlardır. 
ka bir güne bırakıldı. rr.et edecekleri azami yaş (kırk bir), 

yüzbaşı ve önyi!Üaşılar için (kırk al- Şehrimiz borsasında hafta sonu fi • 

TOrkiye lsviçr& ticaret anlaşmasi 
bir sçr.e uzahld1 

Türkiye - fı.,}çr~ klering anla~ma
aı 31 Kanunuevvel l!):H tarihine ka· 
dar uzatılmıştn. 

Karamustafapaşa camii 
tam~r ed:liyor 

Tarihi kıyn~ :..·.;: haiz olan Merzi
fonlu Kara Hu.;i: !a paşa medresesi
nin belediyece tam.ir edilmesine karar 
verilmiştir. Bu hueoıı hakkında icap 
eden keşif yaptırılmış ve tamir için 
muktezi tahsisat temin o~unmuştur. -
Kartal önlerinde de ize düşen 

meçhul bir adam 

tı), binbaşılar ~ (elli iki), yarbaylar atlar: Ekstra Polatlılar 7.20- 7.25, on 
için \elli beş), albaylar için (elli se- çavdarlı yumuşaklar 6.:10-7, sertler 
~iz), Tuğgenerc.ıl, Tümgeneral, Tuğ- 7-7.30 paradan muamele görmüştür. 
amiral, tümamirallar için (altmış), ARPA : İyi mallar yani 70-71 hek
Korgeneral, Orgener ll, Kora'lliral, Or tolitrelik arpalar 5.30 paraya kadar sa
amiral1ar için (.ıltmış öeş), :\1areşal tılmıştır. Sıra arpalar da piyasada 
ve büyük Amiraik-ır için )altmış se- (5.15-5.20) paraya kadar satılmakta -
kiz) dir. dır. Arpa ihracatı devam etmektedir. 

Askeri memuriarın ~izmet edecek- Son günlerde Almanyadan çavdar 
leri azami yaş (altmış) dır. Yalnız, üzerine mühim siparişler olmuştur. Bu 
altıncı, yedinci, sekizinci sınıflar ile vesile He fiatlar bir mikdar daha yük -
memur muavinlerinin azami yaşları selmiştir. Evvelce 68 liralık tekliflerine 
(elli beş) dir. mukabil son günlerde Almanlar 71-72 

• lira öd'emektedirler. Şehrimizde de 
Hapishaneden ç1kar Çikmaz... : 6-6.10 parava kadar işler olmaktadır. 

Bir hafta evvel ha~ishaneden çı- Piyasa sağlam ~ör~lmektedir ... 
kan sabıkalı Kör Tah s ın, dün gece SUSAM : Y ag fıatlarının yukselme
Defterdar cad'desinde Ragıbın bakkal si susam üzerine tesir etmekten ha'li 
dükkanına girmiş, hırsızlık yaparken kalmamış ve bilhassa İzmirde mühim 
cürmü meşhud halinde yakalannuftır. işler olmuştur. Büyük bir firma İzmir

den susam mübayaasına başladığından 

Trakya ve Antalyadan L:i 

kine başlanmıştır . Çii~ 
yasasında 1 i kuruşa 
18.:-ro paradan satışlar 
muştur. 

NOHUD : Şe 
paradır. Almanyadan 
mıştır ve evvelce (}8 
mukabil Almanlar 
burg teslimi 7:J liraya 
bayaa etmişlerdir. Stok 
tikce azalmaktadır. 

KETENTOHUMtJ: 
yaya o/o 25 takas 
satıldığından fiatlar !) 
ı uşa kadar yüselmiştir. 
selmesinden yağ 
mübayaatını kesrneğe 
lardır. l\1aamafih 

ne ihtimal verj 
Kuşyemi 1 ;ı kuruştur 

Sif Hamburg 140 liraY' 
pılmıştır. 

YAGLAR : Yağ 
mektedir. Sabunluk 
ekstra yemeklikler 
51, pamuk yağı 45-47~ 
rah fiatlarının 28 lir jıll 
kadar yükselmesi üzer 
satılan vejetalin yağ~ 
dar daha zam edileceği 
maktadır. Vejetalin · 
lathaneler ~rar bl 
fiatların bir miktar d~ le' 
sini zaruri görmektedir 

T.lFr.IK - Geçen 
yadan bazı fabrikalar 
pağı ve tiftik mü 
rinden piyasa büsb~t~n di 
miştir. Bunun harıcın 
mütemadiyen mal 
haftalık satışlar 1800 
lunmaktadır. Fiatlar: 
hir gibi orta ayar ınal~f~ 
ve kaba mallar 120. olı 
ruştan satılmıştır. ., , __ .,._ .. 

YAP AGI : Alınanlıt~'~ ____ .. , 

bayaasına başlamaları 
lu malları 60 kuruştan ft' 
dar fırlamıştır. Bir ha ;u ..... , •• 

manya ve ÇekoslovakY' 
ye ve Rusya için de ( 
mühim mikdarda satı:;. 
Trakya ve bu ayar r1l .. ,.rıı,,t, 
nakkale, lzmir cinsleri 
tılmıştır. Merainde de 
kadar yapağı satıtları 
muştur. -....-........... .. 
Kadıköy Snreyyada 

Halk Opareti 
Bu akşam saat 21 de 
ZOZO Dalmas'In 

iş Urakile 
Eski hamall\ 

eski tlls 

Son günlerde yağan yağmurlar yü
zünden bozulan Üsküdar ve mülhaka
tının bütün şose yollarının tamirleri 
bitmiştir. Yeni yapılan şoselere bun
dan aonra yağacak şiddetli yağınurlara 
mukavemet edebilmesi için muntazam 
ael yolları yapılmıştır. 

Dün Büyükada- Karta! seferini ya
pan bir vapur Kartalda gaz deposu ö
nüne geldiği sırada vapur yolcuların
dan biri ansızın denize düşmüştUr. Va
pur durdurulmt•• "fe zavallı yolcu hay
li müşkül bir u:Ytaşmadan sonra bay
gm bir halde 1 ."".1tarılmışsa da geç vak
te kadar hüviyeti tesbit edilememiştir. 

Sigara h1rs1z1 mahkOm oldu 
Evvelki gece Mehmet oğlu F aztl, 

Beyazıtta Üniversite c8()deainde Meh
medin dükkinına girmiş, 67 paket si
gara ile 86 lç,urUf çalmıftır. Fazı), dült
kanın içinde yaka(anmıJhT. 

CAS INO DE PARIS'nin siyah kralı 

Bir şoför kaza yapm1yay1m 
Bir sahte memur yakalandi derken kendisi yaralandi 
Beyoğlu Harnalbaşı caddesinde o- Dün şofot : ,,nürün idaresindeki 

turan Celal, dün kendisine memur sü- otomobil, Jo..:ı ::: .~'oprak ta Tah ta köprü
sü vererek gelen, geçen arabaları çe- den geçerken öniıne Leman adında bir 
virmeğe başlamıştır. Celal, arahacı kadın çıkmıştır. Şoför, Lemana çarp
Mehmet ile Eşreften ikişer lira aldığın- mamak için manevra yapmak istemiş 
dan yakalanmıştır. ve otomobil tramYay direğine çarpmış. 

. • tır. Çarpmq_ çok ;riddetH :.•lduğundan o-

Suçlunun muhakemesine dün ha
kılmış ve F ~I 8 ay 26 gün hapae mah:. 
kum olmuştur. -·----.. ······--·-··-·····--= ----

lllllltuı 1111•111111 
'$ehir Tı·gatrosu 

' 

Şehir TIJatr0111 
Tepebqı 

dram lnamında 
oyun yoktur. -Fransız tiyatrosu 

Sekız hra çalmiŞ tomebilin önü m·-ıala -Jmış, camları 
Divanyolunda oturan Şevkinin pal- kırılmıştır. Kırılan c.'\mlardan şoförün 

tosu cebinde bulunan sekiz lirayı çalanıbaşı ağırca yar~!amnıs ve hastaneye , 
Şerafeddin vakalanmıftır. kalqırılm.?t'r J 

Operet kısmında 
18 ·1· 987 

Pazartesi akşamı 
saat 20.30 da 

Af K 
•••~"••• 

AL .JOLSO 
En aon ve en glizel temsili 

KOÇOK ŞARKI~ 
Pek rakmda S A R A Y sinemasindi 

Sahne arkadap ??? •... 

TÜRK INKILABI En büyük 

nda terakki hamleleri 

Bu aktam Pangaltl T A N Sineması 
Profesör Z A T 1 1 U ll O U B T 

Tekmil programı ile 
DIKKAT : Y ARlN AKŞAM YENI 



SON POST~ 

l:MLEK ET HABERLERİ 
Pkirin imarı için bir 
!~~ın hazırlandı 

:Yıl ça)ı • 
Undur şmalarının başında kasabanın ıçme 

k u:yor. Ayrıca sokaklar lüks lambalarile 
Ve her sokağa kaldırım yapılacaktır. 

l Karamanda 
Evlenenler 
Çoğalıyor 
936 da 102 çiftin evleome 
töreni yapılmış, 22 doğum 

vak' ası kaydedilmiştir 

Karaman (Hususi) 936 yılı içinde 
Karaman belediyesi evlenme memur
luğunda 102 kişi evlenmiştir. 108 has
ta be.lediye tarafından muayene ettiril
m~ ve ilaçları temin ettirilmiş, 1 02 
yavruya belediye doktoru tarafından 
çiçek aşısı yaptmlmıştır. Gene ayni 
yıl içinde belediye kabilesi 22 doğum 
vak'asına gitmiş ve kaHesi kurtulmuş
tur. 

Bursada kaymakamlar toplantisı 
Cemlik (Hususi) - Kaymakamlar 

Bursada vaJinin tiyasetinde toplanarak 
köy maarifi hakında mühim kararlar 
almışlardır. Bu arada tek dershaneli 
köy mekteplerinde de beş sınıf usulii
nün tatbik'ne kara vermislleroir. Bu 
toplantıda hükumet kona~ı olmayan 
yerlerde birer hükumet konağı yapıl
ması, harap hükumet binalarının da 
tamiri kararlaştırılmıştır. 

PAZAROLA HASANBEY 
o o 

D IYOR Kı . 

... Almanyada kızıl vak'aları deh

§etli artmış .. 

Hasan Bey - Buna imkan yoktur 
az izim ... 
·- Neden Hasan Bey? 

Sayfa S 

f Sivas ve çevresine san'afkar 
1 yetiştiren bir müessese 

Sivas san'aflar evinin daha esaslı bir şekilde 
genişletilmesi için tethikler yapılıyor 

Sivas, (Hususi) -Sivas ve çev· ·· 
resinin iş hayatı üzerinde mühim bir .._ .... ..,. .... 

I!PWI'J~sm rol oynıyan san-
.o,.,, .. ,,,,_,, .. ~ atlar evi 318 de 

kurulmuş ve ilk 
defa olarak sana· 
yi moktebi ismi· 
le faaliyete baş
lamıştır. O tarih
ten sonra yava~, 

yavaş inkişaf e

den bu müesses~ 
o vakitler burada 

;:,an·attar Evi mü- vali bulunan Mu-
dürü Rasim ammer tarafın-

Çeliker dan tevsi ettiril· 
miş ve mektepte demircilik,' maran
gozluk ve halıcılık şubeleri için muh
telif atölyeler açılmıştır. Büyük harp
te muattal kalan bu atölyeler 928 de 
«San'atlar E~i» adı ile yeniden faali
yete geçmiştir. 

Sivasın bugünkü kunduracı, de-
-~-- 1 • 1 ~ ..... 1 ........ - ........ ··-=::!"---

Lüleburgazda 
tohum üretme 
Nümune çiftliği 

Çiftliğ;n üzerinde kurula
cağı 15,000 dönümlük 
arazının istimlak mua

melesi yapılıyor 

Hasan Bey - Çünkii orası buştan
. başa faşisttir! 

San'atlar Evinde Denüreilik 
atölyesinden bir görünüt 

mirci, marangoz ustalarını yetiştirmif 

bulunan bu müessesede çalışan çocuk
lar 4 senelik jş müddetini bitirdikten 
sonra ustalık şahadetnamelerini alarak 
hayata atılmaktadırlar. Mektebe ilk 
tahsil gören, ruhi ve bedeni kabiliyet
leri müsait olan fakir çocuklar seçil
mektedir. 

Bugün bu müessesede arahacılık • 
~obilyecilik, doğramacılık, döşemeci· 
lı~: halıcılık, demircilik, torna, tesviyt" 
atolyeleri mütemadi bir faaliyetle ça· 
lışmaktadırlar. 

Bu ayrı ayrı şubelerin başında m~· 
allim olarak çalışkan iş adamlan yer al 
mışlardır. Müessesenin Direktörü Ra
sim Çeliker bu değerli hocaların başın· 
da gelmektedir. 

San'atlar Evini bu yıllarda daha e
sasll bir surette genişletmek için kıy· 
metli valimiz N::ızmi Toker tet1dkler 
yapmaktadır. Bugünkü hali ile San'at
Iar Evi hus"-Jsi idarenin faydalı ve lü· 
zumlu bir müessesesidir. 

• 

-Hidiseler @i 
Karşesmda , "1 

lıu:ı.ıde 

Güzide - Bir tane bizim mahallede 
var. Kel:menin hakiki mfınasına uy
gun gelen bir klz. Bütün kızlar seçilip 
seçilip geriye o kaldığı için bu adı 
vermiş olacaklar. 

Guzide dnvctlılcr - Bir çaya, bir 
baloya, bilet p:ı ras:ın1 veren herkes 
girerse de bu baloda, bu çayda bulu· 
nanlardan ga:zetelerde bahsedildiği za 
man böyle d<'nılir .. Sebebi dil alışık· 
lığından başka bir şey değildir. 

Guzide seyircilcr- Şöyle bir cüm
le halinde kullanılır: eFilan piresin 

1 ilk temsili dün ak~am falanca tiyatro 
da giizidc seyirciler karşısında yapıl
mıştır.» 

Böyle bir yaıı yazan kimse kendi-
sini güzide adclctmic,ı ve kendisile bir
liktc ornda bulunan difter kimseleri 
de kendinden a~ağı görmek istememiş 
tir. 

Güzide eşhac; - Güzide eşhas ta
bırin i her ağızdan işıtiyoruz. Ek~~ri
y~tle ucuz lokantaya gidenler, herşe
yın ucuzunu. kötüsünü kullanan1ar: 

- Ben:m gittiğim lokantaya en gü· 
zide cşhas geliyor. · 

Yahut ta: 
- En gi.izidc e~has ta benim · kul

l"ndığım şey1eri kullanıyorlar!. diye, 
karşılarınd~kilcl'ini kandırmaya ve 
kendi kendilerine teselli vermeye kal 
karlar. 

l . İMSET 



6 Sayta · 

Gazetelerin gramer 
Ahfeşten bir kaç ._ ___ _ 

öğretmeni 
sorgu? 

Galata kulesinin masdarı, 
mazzsı, pa/amutun emrı 

Çemberliiaşın şuhudi 
hazırz nelerdir? 

Gazetelerin imla, kıraat, gramer, virgüllerle ayırmak bugün kesin bir 
·entaks öğretmeni faziletiii Bay Ah· kaidedir. Şu hı:ılde aşurenin, türlünün 
!eşe: içinde hep bir cinsten oldukları halde 

S yın hocam, yenyana gelen buğday, nohud, pirinç, 
Önce bolbol selam, sena ve duahır- fa~ulyc, şeker ve patfıcan, fasulye bam 

lan sonra, eğer izniniz olursa sizden ) c, kabak, domate , gibi kelimeleri ne 
>azı şeyler soracağım 1 için t<. nccrede, yahu d kasede virgüller

- Nedir o soracağın şeyler ht.>hey lle birb:rlerinden ayırmıyoruz? 
cahil. ve nd.dan çömcz? . 7 - (Devekuşu) müsbet midir, 

Dıyece-k olursanız işte sıze sormak menfi midir? 
istedığim o şeyler: 1 . . 

1 (B. be be b' b b b' b 8- Rumcada bızım (a .. a .. a .. a .. ) - ır r r ır er ere ne er • . . 
be b · Jd · ') C". 1 . . k 1. yerıne kullanılan bır (pa .• pa .. pa .. r erıge em ış. um esını, e ı me- .. .. d "b 
ı b .. 1 1 b' b' · b' · 'k I k pa .. ) sozu var ır. Hayret ve taaccu er oy e .ep ır ırıne ıtışı o ar ·ı· k . . 

w d k ıfade eden bu (pa pa papa) elımesın • 
mı yazmak dogru ur, yo ·sa ~yrı ayrı d .. . b b' d (Ef . ) k 

? en sonra soz ıca ı ır e tım e· 
mı I k · k Jimesi gelirse o zaman bu Papa Efti -
2- (Kırk küp kırkı da ku pu ·m min ta kendisi mi olur, yoksa gramerde 

k_üpl) ibaresindeki bu kulp uz küple· bir ~ey mi? 
tın kapakları da yok mu acab~ '? ı · 

:3 - (Keskckçininkeskeklenmemiş- !) -Biri (bul.. ama} biri (bulaştır-
keşkekkepçe~il) sözünd~ ge-çen (kcş· ma), biri (bulmayasın) biri de (bula

kek) kelimeleri edebiyat bakımından ma tatlıs!)~anlamma gelen ve imiaları 
(tekrir) midir, (tekrar) mı? hep (bulnma),şeklinde yazılan dört 

4- [ • Açıl kilit! • Açılmaz. • A • çeşid bulama vardır. Biz bu dört (bu· 
nahtan nerede? -Suya düştü. -Su ncr- lama) yi birb.irinden ayırmak için ibare 
de? • lnek içti. - lnek nerde? • Dağa arasında bunlardan birincisi mavi, 
kaçtı .• Dağ nerde? • Yandı. - Külleri ikincisini kırmı7.ı, üçüncüsünü y~il 
nerae'? • Savruldo. ·Öyle ise: Vay be- mürekkeble ve (bulama tatlısı) anla
nim köse sakalım !] tekerlemesinin so- mına gelen dördüncüsünü de pekmez
nundaki sakal, Hacivadın sakalı mıdır, le yazsak nasıl olur dersiniz? Nasıl o
yoksa Nasreddin hocanın sakalı mı? lacak, hele sonuncusu bal gibi olur d~ 

.) - Birisinin peşinden (Voyvo.. ğil mi? 
Voyvo) diye bağrıldığı zaman bu ke· 1 O- (Tavan) kelimesinin en güzel 
Jimelerio önüne (puvan deks klamasi- kafiyeleri (havan), ·(yavan), (sovan) 
yon!) koymak gerek mi, değil mi} olduğuna göre: 

6 - Mademki yazılarımızda bir cins Başımda tavan 
ten olup da yanyana gelen kelimeleri (Devam 11 i nd sayfada) 

------------------------------~~--~~~·---ğişt.irmeden bir sulh hakimine giz -Yaralı 

Bir kadın 
Mektubun hangi memleketten 

yolJandığını bilmiyorum, gazete ida. 
resi bana devrederken yanlışlıkla 

posta damgasını kesmiş, diğer ta -
raftan mektubun imzası da yok, 
buna mukabil başında: Yaralı bir 
kadın işaretini taşıyor. Anlattığı şu: 

- Epey müddet kan koca geçi · 
nemiyorduk. Size bir kaç defalar 
müracaat etmiştim, bana hep sP.bır 
tavsiye etmiştiniz: 

- Kocana iyi muamele:! yap, ha -
talannı görmemezJikten gel, demiş· 
tiniz, tavsiyelerinizi tutarak koca -
mın metresicrini bile görmez Clidum, 
sonra tanaştığı kadınları da elde et -
tim. 

Fakat kocam şimdi tehdide geçti, 
evini terketmezsern beni öldüreı.-.1 · 
ğini söylüyor, kimse>~iz aciz bir ka -
dınım, AJ:ahtan bnşka kimsem yok .. 
Ne yapayım? 

* Anlaı:ıhyor ki mesc1e gönül va· 
di;;inden cıkm1ştır. Okuyucuma ge · 
ne kocasına karşı mu,amelesini de • 

lice vaziyeti anlatmasını tavsiye e · 
derim. Görünüyor ki söz eninde so · 
nunda hakimlik olacaktır. 

* Mektubunun hangi tebirden geldi -
jinin yaz:lJ'IlMtnı ittemiyen kadın 

oku yu cuma 
Erkek için her kadın okunmamış 

bir kitap sahifesidir. Alakasını cel
bcdebilir. Hatta çirkin olsa da. Fa· 
kat esaslı bir rabıta tesis etmek mev
zuu bahsolunca iş değişir. Bu saha
da evli bir erkekle hiç evlenmemiş 
bir erkeğin vaziyetleri yekdiğcrin -
den tamamen farklıdır. Hiç evlem · 
memiş bir erkek muhakkak hiç ev· 
lenrnemiş bir genç kızı tercih ede -
cek, diğerlerine bir eğlence gözıle 
bnkacaktır. 

Kocanız çirkin, gayri hassas ve si
ze karşı Jakayt. Ne kadar acıdır bi -
lirim. Fnkat ne de olsa sizin malınız
dır. Evinizde bir kö~eyi dolduran 
basit :ılçıdan bir heyke1 cii!i. misa -
!irliğe gittı~iniz evde gözünüze ili -
sen kıymetli birÇin vazosuna tercih 
etmez misiniz? 

'rEYZE 

SON POSTA 

Halk mosikimizin ana temeli tesbit edili 
n 

başıns Milli mosikimiz ba şlı 
varJıkhr. Hiç bir yabancı musı 

tesiri altında kalmamıştır 
Konservatuar profesörü Adnan diyor ki: " 

hatta Britanya halk hava/arınıP Ir landa, 
bünyesi 

temeline 
tetkik edilecek olursa Türk m 

istinat edeceği görülecektir 

Şarkta biraz uzun ve ağır havalar 
bulursunuz. Çö11ere doğru· daha yakla
şırsanız, melodBer gitgide yeknasakla 
ş ır. 

Görüyor musunuz içtimai hayat mil
li türküde nasıl tebarüz ediyor. Aydın 
lık ve diri hava!ar Efcnin, oynak nağ
meler, kocam'an dalgalara mini mini 
takalarla kafa tutan çevik, gözüpek de 
nizcinin, ağır ve uzun melodiler Şark 
Anadolusu çobanımn. yeknesak musiki 
de nyni manıarayı de~iştirmeden ala
bildir<ine uıanan çö! cocuğunundur. 

Macar ,,e Rumen halk şarkılan 
İşte bu hadiseyi aynen Macar musi

kisme de tatbik edebiliriz. Herhangi 
,bir akşam radyonuzla Peşteyi buldu -
nuz mu kulağınıza birden bire bir E-

Milli Türk musikisinin, milli Macar 
musikisile ayni olduğunu bütün dünya 
ya ilan eden büyük Folklor mütehas
sısı Bartok ile beraber Anado1uyu ge-

tanya halk 
tetkik edilecek 
nin temeline .,efi 
tir. O zamandıtfl ~Jıf 
riyat ya muaızati\ıe 

b. . tı'b:ı~ sernce ır ıs _ --A 
zen, m.ütehaı:;sısın tetkikatına yardım lnkfir ediiJV' 
eden Istanbul konservatuarı mual- .. ya 
limlerinden Bay Adnan dedi ki: Nihayet du"ıerı 

- Milli musikimiz!e, Macar milli nin başında g: ıc'"tl 
musikisinin, ayni olduğu iddiasını Av taritenin Bar 

0 e 
rupada şimdiye kadar kimse yapma ·ı Buna son dere<: ıS 
mıştı. Çünkü bizim musikimizi, dünya (DevaJ11l 
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Ylı \7e Limonatalı bir 
nferansta 

Kim veya hangisi olduğunu 

BILIYOR MUSUNUZ 1 _l 
En büyük, en yüksek, en uzun, en eski, 

en geniş, en seri şey, yahut mahlôk 
( Bu yaziiari kesip saklayın, başka yerde bulamazsm1z! ) 

• r-~~~--~ 

Ressam Leopold Levy 
rım saat susan adamlar artık çenelerini 
iyice açtılar. Bir taraftan yiyip içiyor
lar, bir taraftan kon~yorlar. 

En çok J8.Pyml adam- Romanya· 
da Teınesvar civarında Köfroş köyün -
de Petraci Czartondur. 1539 da doğ -
muş, 1 724 de ölmüş, 185 sene yaşa • 
mıştır, yani Zaro Ağadan 30 sene faz
lay~. 

En uzun boylu erkek - Mısırda ya -
şamaktadır, Muhammed Gazi isminde 
bir duvarcıdır, boyu 2,86 metredir. 

En uzun boylu kadın - 26 yaşında
ki Alman kadını Elzadır, boyu 2,5 1 
me tr edir. 

En uzun saçlı erkek - ffmdistanda 
Hanuman mabedinde bir papazdır, saç. 
lan 2,40 metre uzundur. 

En uzun saçlı kadın - Londrada İn -
giliz kadını Frances Stemedir, saçları 
ı,65 metre uzundur. 

En uzun sakallı erkek - Almanya -
da inn civarında Braunau köyünde ya
şamış olan Ratsherr Steiningendir, sa
kab 2,07 metre uzmı idi, sırf bu sebep
ten heykeli dikilmiştir. 

Şehriinizin yıllardır bir araya gele
memiş olan fikir ve san'at kolonisi, bi-
ribirine ahbap takdim ediyorlar, hatır 
soruyor lar. 

Fakat dikkat ettim, iki dakika evvel 
biten konferansı ağzına alan yok. 

En uzun tımaklı adam- Şangkayda 
bir Çinli papaz tırnaklarını hiç kes • En az zamanda en çok çocuk doğu -1 nesinde Siamda ölen Kral Chulalongko 
memiş uzatmıştır, şimdi 58 sm. uzun- ran kadm - Almanyada Pomeranya - .run 3000 den fazla kansı vardı, ve 
dur. da bir çifci kansı olan Sofi Binnen ,bunlardan ı34 erkek, 236 kız ceman 

Pastalar, sandviçler, süpürülüp, şer 
betler, şuruplar içildikten sonra davet 
Iller üçer, dörder kişilik gruplara ay
rıldılar. 

En garip gözlü adam - 95 5 tarihin· 1880-1881 senelerinde 19 ayda ll ,3 70 çocuğu da olmuştur. 
de doğan ve sonra Şansi şehri valisi o- çocuk doğurımıştur:, çocuklan birinci ~ ~k. ~ocası olan kadm - 24 yaşın 
lan Çinli Liu Şungdur, her iki gözün- seferde altız, ikincide beşiz olmuştur. dakı Ingılız kadını Theresa Vaughn 
de ikişer gözbebeği vardı. En çok çocuk doğuran kadm - A- 1922 senesinde Şeffield polis dairesine 

Bir tarafta Çallı: 
- Yahu, diyor. Bir acaip su içtim. 

biraz ekşi, biraz tatlı nedir o? 
- Limonata ... 

En umn kulaklı adam_ Amerikalı vusturyada Bernnrd Şaynberg 56 se- .(2 kocalıdır) itharnile çağırılmı.ş , fakat 
İnka Atohualpa kulaklanna ağır kü - ne yaşamış 69 çocuk doğurmuştur. Bu tahkikat yapılınca bu kadının 2 değil 
peler takmış ve uzatmıştır, uzunluğu kadının hiç tek çocuğu olmamıştır, 4 .nikahlı ve kayıtlı 62 kocası olduğu 
şimdi 38 sm. dir. defa dördüz, 7 defa üçüz ve ı6 defa ,meydana çıkmıştır. 

- Bilir miyim qen onu. Bekri Mus- En uzun bunmlu adam - ingil te - ikiz doğurmuştur. , En ka1aba1ık aile - 16 79 senesinde 
tafaya zorla su içirmi§ler, meyhaneye 
kapağı atınca, kafadarlanna cbir tuhaf 
içki içt im, ömrümde hiç kullanmamış
tım.» diye aniatmağa girişmiş te bir 
türlü becerememiş. Ben de galiba ona 
döndüm. 

rede Yorkşayrda yaşamış olan Tho - En geç fasılalarla çocuğu olan ba • ,Almanyada Arlberg şehrinde Lukas 
mas Vedders id~ alnının ortasından ba - Fransacia Barjak Vivarais de Pi- ,-caffen ı 091 çocuk ve torun bırakarak 
altdudağı bizasma kadar inen burnu erre Defournel isimli adamın ilk çocu ölmüştür. Bu adam 5 kendi çocuğunu, 
tam 19 sm. idi. ğu 1699 tarihinde kendisı 19 yaşında ,8 7 çocuğunun çocuğunu, 446 çocuğu

En garip bunmlu adam - Bidault iken olmuştur. İkinci çocuğu birinci· ,nun çocuğunun çocuğunu, 5 5 3 çocuğu 
isminde bir Fransız çiftçisi iki burun- den 39 sene sonra ı738 de, üçüncü ço- nun çocuğunun çocuğununun çocuğu-* lu olarak doğmuş ve yaşamıştır. cuğu birinciden ı 02 sene sonra 1801 nu görmüştür. 

Yahya Kemal, genç şairlere yeni ga- En büyük ağızlı adam - Japon Mo- de Jani kendisi 12 ı yaşmda iken olmuş En uzak nesiini gören adam - Arne-
zelinin iki üç mısrnıru okuyor. Nurul- rimoto ağzını yukan doğru kapayınca tur. Bu adam ı809 senesinde ı29 ya- r ikada Floridada Sentüri şehrinde 
lah Ataç ile Hüseyin Cabit kimbilir, burnunun ucunu tamamen ağzı içine şında ölmüştür. Çocukları hep erkek Fanni Moss 116 yaşındadır, 6 nesil gör 
belki Ahfeşten, belki Ahfeşin keçisin- alıyor. olımış ve her biri ayrı kadından olmuş- .müştür, yani çocuğunun çocuğunun ço 
den bahsediyorlar. En umn dilli adam - Hintli Yogi tur. Üçüncü defa cvlendiği zaman ka- cuğunun çocuğunun çocuğunun çocu -

Bürhan Toprak misafirlerini ağırla- Haridas dilini çıkanp alnının ortasına nsı 19 ve kendi 120 yaşında imiş. ğunu görmü~tür. Hepsi beraber ayni 
mak için sağdan sola, soldan sağa ko- değdiriyor. En geç çocuk doğuran kadm - Po- .evde yaşamaktadırlar. 
şuyor. En yuvarlak çeneli adam- 1762 se- lonyada Konin şehrinde 1763 senesin- En uzun evli yaşayanlar- Janos 

Suat Dervişi bir okuyucusu yakala - nesinde İngnterede Yorkşayrda yaşa - de 108 yaşında Margaret Krasiovna is .Roven ve Sara karı koca olarak 14 7 se 
. 1. d . minde bir k. adın .. ö.lm. ü __ ştür. Bu kadın ne beraber yaşamışlardır. Janos ve Sa 

ınış soruyor. mış olan Boots isım. ı. a am~n. çenesı o .. d k k K h 
B . . d k çe 1 b 9"' yaşın a ı en uçuncu ocası asper ra er ikisi de Macaristancia Stradova 

-Af buyurun aya~, sızın geçenler kadar yuvarlak i ı ı nesı 1 e urnu 105 • k k k' 
de bir hikayeniz çıktı. Ismi aklıma gel arasında bir madeni parayı tutabiliyor- Raycol namında ya§ında bır er e oyünde doğmuşlardı. Büyüyünce ev -
ıniyor, tabutlu, ölülü bir hikaye idi, so· du. F le evlenmi§tir. Kocasil e ı4 sene bera- lenmişler ve 14 7 sene beraber yaşadık 

d N ber yaşamış ve bu müddet zarfında 2 tan sonra Janos 172 yaşında ve Sara 
nu ne zaman çıkacak onun? En prip elli adam - ransa a an- erkek ı kız ceman 3 çocuk doğurmuş- ı64 yaşında olarak ı82 5 senesinde iki 

- Aman Bayım, o hikayenin sonu si şehrinde Kolombier her iki eli de tur. si beraber ayni .günde ölmüşlerdir. 
gaetenı'n on ikinci sayfasında idi. Go"r- sol el şeklinde olarak doğmuş ve ya - 1---- ı En çok ıuu.cu o an erkek - 19ı O se- (Arkaaı var) 

ınedinizmi? şamıştır. c::F~~==~~~~=~~~~~=~~~=~~~~~~~~~ 
- Af buyurun, farketmcmişim. En uzun ayaklı kadın - Amerikada \ 
Adam ayrıldıktan sonra Suada bakı Çençinati şehrinde 18~0 ~en~~inde ya 

yorum. Ağlamak mı, gülrnek mi Hizım .Şamış olan Mis F~~~ı Mıles ın ayak
geldiğini kestirememiş, dert yanacak ları 61 s. ın. uzun ı ı. 
bir dost arıyor. En sağlam dişli adam - Amerikada 

O dost arıyor ama ben derdimi kime Teksas'da Bovi şehrinde ~o.lo~el Vil: 
yanayım? Yanından insafsızca geçip gi :son 96 yaşındadır, ~e 32 dışının hepsı 
diyorum. de sağlam olarak agzındadır. * En çok çoeu;u olan baba-İspan -
Beş arkadaş, Güzel San'atlar Akade- ada Şerifi hükümdalarından Molla 

misi önünde otomobil bekliyoruz. Gö- lsınaildir. Bu zat M~ro~o'~a rı:~f:~.at 
rünürde hiç bir araba yok. Çal h: şehrinde S 7 sen~ ; w .~a surımı ur. 

- Saçma, diyor, hiç Güzel San'atlar 172 7 tarihinde ol ugu zaman ar a -
Akademisi olan yerde otomobil bekle· sına hepsi yaşıyan 548 erkek va 340 
nir mi? Elaleın bize ikinci mevki tram 'yani 888 çocuk bırakmıştır~ 
vaym çok geldiğini bilmiyor mu san• En muntazam çocuk d?~ ~ • 
ki?.. ·dm _ Sırbistanda NagikikU:.da ko -* ·· de çiftci Matthuv Bauer m kansı 

Tramvaya bindiğimiz zaman aziz bir 
dost odasında imişiz gibi yayıldık. 

Biletçiye: 
- Kes Babıaliye birer bilet! dedik. 
Çocuk acemi mi ne! Biletin üstün· 

deki isimlere bakıp: 
- Bizim tramvay Babıaliye gitmez! 

demez mi? 
Nacı Sadallah dayanamadı, cevabı 

yapıştırdı: 
- Sen aldırma kes kardeşim! Bütün 

yollar, oraya gider. Sen kes! 
Biletler kesildi. Biletçinin (bütün 

yolların gittiği yer) i kestirmektc gös
terdiği ferasete hayran oldum. Çünkü 
mavi kalemin çizdiği istasyon: (Etye-

yunh sene bir çocuk doğurarak 28 se-
er • t cuk de 28 çocuk dogurmuş ur, ço • 

:rın 12 si evlenmiştir, 16 sı henuz 
ana baba çatısı altında yaşamaktadır-

lar. uk d w ka 
En miitezayit çoc oguran • 

dm _ Fransız Madam ~ö Maldömör 
evlenerek birinci sene bır tek çocuk, 
ikinci sene ikiz, .. ü~üncü s~ne. üçüz, 
d'"rdüncü sene dorduz, beşmcı sene 
~şiz, altıncıw sene altız, yani 6 senede 

21 çocuk dogurmuştur. 
En çok çocuk birden doğuran ka • 

dm _ Almanyada Hameln şehriınde 
Anna Römer 9 kanunusanİ ı600 se -
esinde 2 erkek 5 kız 7 çocuk birden 

~oğurmuştur. cocukların hepsi de ya-
mez) di. 

Kemal Tahir şamıştır 

Malatya şirlıetinin 
Hisse senetlerinden 
~atın alamaz mıgız? 

Ali Sürer imzasile bir mektup al
dık. Bu mektupta deniliyar ki: 

cMalatya bez ve iplik fabrikası:. 
adı altında yeni bir anonim şirketi
nin kurulduğunu Son Postada oku -
d um, ve uğraşacağı ~anın geniş -
liği, hele bakirliği dolayısile bu te • 
şebbüsü pek faydalı, pek ümit ve • 
rici buldum. 

eBu şirketin müessisleri Ziraat, 
İ§ ve Sümer Bankalarıdır. Fakat his
se senetlerinin yansının nama, ya -
rısının da hamiline muhan·er oldu -
ğunu yazışımza bakarak nısfımn pi
yasaya çıkarılabileceğini tahmin e -
diyorum. Bunlardan bir mikta .. ben 
de almak isterdim, yalnız hisse se -
netlerinin biner liralık olduğunu 

görünce cesaretim kırılıverdi. 
Bu teşebbüs faydah, atisi müem

men bir iştir, ufak tefek iktısat edil
miş paralarını ötede heride ehemmi
yetsiz faizler ile saklıyan orta halli 
sınıf için pek mergup bir p1asman 
nhıbilir. O halde hisse senetlerini 

daha küçük kıymette yapmak sure 
tile bu sınıf halka da iştirak imkanı 
verilemez mi idi? 

* Hakikaten okuyucumuzun bu 
noktada hakkı varöır. Bu nevi iş -
lerde halkın alakasını uyandırmak 
ve tedricen çağaltmak için hisse kıy. 
metlerinin küçük tutulması lazım -
dır. Bu usulün kabulü bu nevi mü
esseselerde ortakların çoğalmasını 
ve netice olarak memlekette yerli 
malın bizzat maddeten alakadar in· 
sanlar vasıtasile propagandasının 
yapılmasını temin etmek demektir. 
Bu gibi müesseseler memlekette ne 
kadar geniş menfaat sahalarını tem
sil ederlerse o kadar çok mmi b ir 
mahiyet almış olur!ar. 

* Ankarada Af. Pıı.mire: 

Biz bir çok zamanlar nefsimizde 
tecrübe ettik. Bu çeşit u c:ı ıllerle öğ
renmek mümkün değildir. Bu iti • 
barla teşebbüsü derhal takip etmi -
yeceğiz. Buna mukabil başka bir ta
savvurumuz vardır ki kemale gelin
ce ümit ederiz ki sizi de memnun e
decektir. Gösterdiğiniz alakadan do
layı size teşekkür ederiz 
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"Melek., sineması \1 

.,., 

"Türk, sznemasz : 

BEKAR EVLiLER 
Vilyam Hindistana gidiyor. Yolda İskenderi· 

yeye gitmek üzere bulunan (Hanri) adında bir 
artist ile tanışıyor. (Hanri) bir kumpanya ile 
seyahat etmektedir. (Vilyam) bu kumpanyada, 
Flörete aşık oluyor. Derken kızın arkadaşı olan 
Şerıi de delikaniıyı seviyor. İki kız kavgaya 
başlıyorlar. Kumpanya müdürü buna bir çare 
olmak üzere (Hanri) ile (Flöret) i evlendirrne
ğe karar veriyor. Bir yanlışlık eseri olar~k kız 
(Vilyam) ile evlenmiş oluyor .. Fakat kız İsken· 
deriyeye çıkıyor, (Vilyam) ise yoluna devam 
ediyor. (Vilyam) m ailesi onu öldü zannediyor· 
lar ve zevcesi (Flöret) i alıp getirrneğe (Hanri) 
nin kardeşi (Morfi) yi memur ediyorlar. (Mor· 
fi) (Flöret) yerine Şer,riyi götürüyor. O da mü· 
teveffa Viiyarnın muazzam mirasına konuyor. 
Fıört bunu haber alıyor ve işi bozmağa koşuyor. 
Bu arada (Vilyam) çıka geliyor, iş, anlaşılıyor 
ve bu defa da (Vilyam) (Şerri) ile evleniyor. 

"S ümer, sine ması: 

Beyazlı kızlar mektebi 
Beyazlı kızlar, Senpetersburgda Smolni ensti· 

tüsünde bulunan kızlara verilen addır. Bu rnek· 
tepte saraya dahil olacak kızlar terbiye görmek
tedirler. Kızlar arasında Daniela adında bir kız 
bulunmaktadır. Danielayı seven Kont Şuvalov 
ona bir bilezik hediye eder. Kız artisı olmak he· 
vesinde olduğunu söyler ise de Kont bunu ka • 
bul etmez. Fakat kız opera şefinden gizli dersler 
~lır. Hocası .?nu tenor Kavalini ile tanıştırmak 
ıste~ .. :resaduf bu ya! Gittikleri yerde Daniela 
Arş~d~k And.reyeviçin dostu Nataliayi görür. 
Arşıduk hepsıni bir bara davet eder. Daniela da 
~avalini ile birlikte gider ve orada şarkılar 
soyler. Orada kendisine yapılan parlak bir tek
lifi reddeder. Arşidük ona kur yap::nağa başlar. 
Buna Natalia hiddet eder. Bu sırada Daniela 
bileziğini kaybeder. Bileziği tesadüfen Natalin 
bulur ve mektep müdiresine götürerek teslim e
der ve olanı biteni ona anlatır. Daniela mektep
ten kovulur. 
Şuvalov da kız hakkında fena düşünrneğe 

başlarsa da arşidük ile görüşür ve işin doğrusu· 
nu öğrenir. Arşidük Danielanın Şuvalovun ni -
şanlısı olduğunu öğrenince onu yeniden rnek -
tebe kabul ettirir. Buna mukabil Daniela arşi -
düklin ve davetlilerin huzurunda şarkı söyleme· 
ğe •cbar edilir. Şuvalov buna kızar ve çıkıp gi· 
der. De!ikanlının bu hareketi Danielayı kızdırır 
ve opera müdürünün teklif ettiği mukaveleyi 
imza eder. Danielanın ilk temsili fevkalade mu· 
vaffakıyet kazanır. Natalianın müdahalesi üze· 
rine Daniela nişanlısı ile hanştırılır ve mes'ut • 
olurlar. 

C' ("' ' o va ~a.r 1 :ı , sznem:ısz: 

BEŞIZLER 
Vak'a Kanadada geçmektedir. Bir mıntaka • 

nın biricik doktoru olan (Conkok) hastabakıcı 
(Meri) ile birlikte hastaları tedavi ile uğraş • 
maktadır. O sıralarda bir kuşpalazı salgını baş 
göstermiştir. (Con) tayyare ile yetiştirilen se • 
rom sayesinde hastalarını tedavi etmektedir. 
Hastane kurulmak icap ettiğini anlatmak için 
şehre gider ise de kimseye dert anlatamadan 
döner. Bir vak'a yüzünden doktor mcmleketi 
terke karar verir. Tam bu sırada bir adam ya • 
nma gelerek karısının doğurmak üzere olduğu· 
nu söyler ve bakınağa gelmesini rica eder, dok • 
tor gider ve beş çocuk dünyaya gelir. Bu hava· 
dis her tarafa yayılır. Doktor bu sefer çok meş
hur olur. Hastane yapması icin her taraftan pa· 
ralar akın eder. 

r -
Haftanın sinema 

Türk 
Yıldız 
Saray 
Melek 
İpek 

programlar 
: Bekar evlileı 
: Kadınlar klübü 
: Bebekler perisi 
: Macor rapsodisi 
: Cinayet masası • Ço • 

cuk hırsızları 
Sumer : Beyazlı kızlar mektebi 
Sakarya: Be~zler· 
Şık : Margarita 

~--------------J 

Macar 
Floryan namında bir mU ~ 

olan Tekiaya ders vermekte 
·ll 

pek hoşlanmıyor. Kabahatı. 
annesi Floryanı kovuyor. :a:r 

lan gençler bundan çok da 
Yeni tutulan Prişkin naJI1lll 
. 1 r\'ıııı 
bilmiyor. Bu arada F o " 1 
meşhur bir musikişinas oJı.ıP 
yor ve ona bir konser 
'hoca buluşuyorlar ve kavgıı. e 

1 :eı.ır. • yan) ~atodan çıkarılıyor. ıl' 

konservatuardan dahi affol 
meşhur bestekar List (FlorY \ 
List kızın ebeveynini görüyor 

yede mes'ut oluyorlar. 

• Saray, sineması: 
------~----------

Bebekler 
( operet) 

der· 
Oymyaıılar: Magda şnaY 

Yolf Albah Retti. 

Mevzuu: Genç kontes FelıS• 
Ksandel adında bir delikanlı ,-e 
Fakat kızın halası bu sevi~e .• 

.. de• 
tıyor ve kızı Viyanaya gon 
men iki sevdazede Viyanad~ 
Bebekler perisi operetini se) dil 
ret in başartisti (Fanni) adıil 
Ksandel bilmiyerek kızın it 
yor. Bu yüzden Viyanada .:ıaoe 
yor. Felisitas buna fevlt f95 
memlelretine dönrneğe lt~ 
K.sandal onu bulup yanJışl,gı ııı' 
ınaceralardan sonra muratlııl' 

"Ipek, sineması: 

1-(Çocuk hı 
2-Cinayet mas 
• Cinayet masası: Doktor ll 

kolıJil 
adam bir gece polis kara ııo' 
rüm işliyeceğini söyliyer~e5 
üzere kendisine yardım 
Cürüm §Udur: Doktor (FiliP) 
.keri manyetizmelemiş ve bıl 
para eline geçirmeğe karar ·r 
aonra da (Filip) i öldüreceittı . 
düğünü doktor karısına 
ve dostu ile birlikte kaçar. 

' :arada gelir. Polis te yetişir. 
larak bulunur. Cinayeti işl d:ı!l 
min eder. Doktorun karısıil Il 
tedir. Daktorun ilk kansındll 
m teselli etmeğe uğra~ır. 13ıl ~ 
lür. Bir çok vak'alardan ~o 
meydana çıkar. 

ı Res ~mler . :Yukarıdan aşağıya doğru: «Bckar Evlilern filminden güzel bir gorunuş • cBcyazlı J(ıı1~ 
• • Mekter h, nden güzel bir aşk sahnesi e «:Macar Rapsodisi» nde Syhille Schmitz ile pa 1 

ı 
Hörbiger • uBe bekler Parisiu filminde Magda Selıncider ile Wolf Abach Retty yanyan~ eP 
Aşağıda solda: «Cinayet Masası,, fj)minden heyecanlı bir sahne e Sağda üstte: cBeşııl 
filminde beş kardeş bir arada e Altta: ccBekar Evliler , den güzel bir görünüş. 
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~hile ne biçim şeydir, 
ınıiere, niçin yapılır? 

erbigeci, münekkit ve ressamlar 
arasında bir anket 

bunu 

\' 
SUt dUallf ZiYa 

lly Nurullah Ataç 
atsınız· 

Çallı Ihrahim 

iübilesi Biz de, mesela bu sene, Haziranın ga 
YapıJınaı Yapılacak. Falun· liba yirmisinde, büyük Türk hekimi ve 
Ya tıiçin ~~u :ıe nankör· filozofu İbni Sinanın ölümünün dokuz 

la bır jübile ya yüzüncü yıldönümü münasebetile bii 
lnUracaat .. jübile yapabiliriz. Bu hareket çok ye· 

jübiles· ederler: «Usta- rinde olur. Çünkü o, bütün Türk alemi 
bir kö ı ~apılac~k. Gaze için iftiharla anılacak bir kıy~ettir. .. 

Şesınde, bırkaç sa- Fakat mesela, laalettayin bır zatı goz 
. başvu .önüne getirin. Bir mektepte kırk yıl ho 

Şa lU bile rurıar: c Efendim... f!alık etmiş. Bir memuriyette elli yıl 
tkı okurnYapılıyor. Siz de ge- hizmet görmüş. Yahut bir sahnede kırk 

lllUdür:z ~ınız?. yıl göbek atmış. Onun için jübile yap-
.. 'f'·ıaııgı erler: cMuhte- mak, bunu bütün memlekete ilan et· 

tic de liıtf~n ~ın jübilesi ola rnek gülünç olur. 
a .~~kt'kı ır loca bileti al- V5.kıa jübile yapmak, kanunen suç 
Sız, bu 

1 
•• :~ sayılmaz. 

ŞQ «Ju ile. nin ne de- cBen kendime jübile yaptıracağlm!• 
d!dir? J<~nlayabildiniz mi? Ne diven adam, çalyaka edilip karakola, 
illl h llnlere · . -u suaıı . • nıçın yapılır? mahkemeye götürülmez. Fakat kanu • 

b' erı, manıf caklı cv- nun verdiği bu serbestiyi suiistimal et
ll'kar tan . 

• esıne sor - rnek te ayıptır. 
\>usur z· Kendilerine ille ı'übile yaptınnak is· ho.,, . ıya: to ... ı..ı dı teyenler, bunu elfıleme duyurınasalar, 

llta · Ye uzun uzu d'' ·· C(!va n uşun ve eşlerini, dostlarını toplayıp bu ar· 
80ta~ verdi: zularını gizlice duyuruverse1e.ç isabet 

doğru cjübile:a, ömürleri- ederler. 
' S~'atlerile hiç bir Bir ziyafet yennek şartiyle, bol bol 

eyıenıek ib.ır mikdar dünya- jübileci de bulabilirler! Hal böyle iken, 
çın Yapılan merasi ikide birde ortalığı ayaklandırmanın a-

ilave etti: lemi ne? 

* §İtndi ha () h na da yapıl-
t an 

~Yfi ltarşısınd k~ennutat, Yu-
ko a ı masada otu

~trnuı~UŞulanlara kulak 
azaıt bıyıklarını birer 

ıyor be 
.. llıazur • ~ ~mı u tat, ce • 
Ustüne gorulınesini isti

Varınc be . cevapla a rm u tat 
dıy0t! flnı tasdik ile: 

b~ * hu~b .. ş, Verdi •. 
~lün karı~t şu cevaplarla, 
oyı.,. b· ~ ırıyor· b ~ lt . 
aşka he ~~Ydir ki, hak e-

tr;:ese 
. .. On Yapılır. Baş-

hıt barı or getirir, bizde 
a~ a, ~ 

lta.z."l .. _nce bizde ... b. 
. -ıınış ol )u ılcye en 

anlar D .. 1• • aru ace-

1)} 1\laetti *. 
b-ah n, ışi ~ 

bı.ıh.ıe ata IDri . Yuzde yüz cid
t bir Şlyor: 

~ • theını san'ote b' 
et ekı•te h ' ır ınesleg~ e 

ı h· erh . ' 
• · ızrnen angı bir şe-

1Yetı erde b 
lllaks erın ha ulunmuş 

~tı t>.. adı le tıralarını can-
·•ıun ı eza-

lt haı evi bi ... ıan:a ın bağ 
de r abided· 

~ıd sadec ır: deni-
lnan:n'lidir d~· ınesle<Tinde, 
b·rı_lle bakk Yle, lllesela e'li 

!~;und a ına h • 
t}) ltaı Ura bo • ya ut alt 

rı kışın ,_ Yacısına . "b' 
.ı ını a... y J u ı-
"U aıı ;ı-. , a bu In""fh· 

~l -·•arnak " '1-
\>ıı, li' 'tir. • Yahut ~ıy-

t> 1 tı . ran ızl 
cı 'Y ar li 

tı ı 1ön·· ' ugo'nun "ı·· 
Şub Unıij .. o u-

Değerli ressam Çallı İbrahim de: 
- Jübile, diyor bir evdir. Ve Şehir 

Tivatrosu san'atkarlarına yapılır! ., * 
Münekkit Nurullah Ataç, jübileyi ol 

dukça iyi tarif edenlerden. 0: 
- Jübile, diyor, snn'atlerinde muvaf 

fak olanlara yapılan bir şeyse, kendi 
san'atlerinde muvaffakıyet kazarunış 
kimseler çoktur. 

Fakat bence jübile, kendi san'atlerin 
de yenilik, yaratmış, san'at kurmuş de· 
ğerli şahsiyetlere yapılmalıdır. 

Mesela Naşide jübile yapılabilir. Cün 
kü o, nev'i şahsına münhasır bir halk 
sahnesi mcktebi yaratmı§, ve yaşat • 
mış bir san'atkfırdır. 

Jübileleri yapılacak şahsiyetler ara
sında, Abdü!hak Hamidi, Halit Ziya 
Uşaklıgili, Yahya Kemali sayabiUrim. 

Yok eğer öyle değil de, san'atinde 
sivrilen herkese jübile yapılabilirse, 
bir diyeceğim yok. 

1 
Sonuncu muhatabım, Akademi mu· 

allimierinden genç ve kıymetli ressam 
Edip Hakkı ise: 

- cJübileıı, diyor, bir şahıs menfa· 
atine müsamere ver~lmesinc konulan 
kibarca isimdir. 

Siz buna: cSan'atkfırların başlarına 
konan ilk ve son devlet kuşu» da diye 

bilirsiniz. 
Fakat bu kör olı:ısı kuş, o iıkaraların 

başlarına 25 - 30 senede konuyor . 
Onların bu kuşu 25 sene beklerneye 

ömürleri yetmiyor. Muci?..e kabilinden 
bekleyebilenler de. zaten açhğa alışmış 
bulunuyorlar! Naci Sathdlalı 

'Yuzun :tın 0 nu t~'it etti-
cu 51iirrı nunda Ruslar Karacaahmette tamirat 

e, bü .. Yılının dönü - .. . . 

SON POSTA Sayfa f. 

KA 1 
Son moda 
Saç lııvaletleri 
Sağda:• 

Parisin en meşhur saç modası mu • 
cidinin bir modeli. Saçlar yiv'in iki ya
nında tamamile düzdür. Bukleler saç 
uçlarından başlar. Ense iyice iniktir. 

Bukleler saçlarm uzunlu~una yapıl • 

mıştır. 

Altta: 
Yiv pek kısadır. Buk1elerin yapıl -

masına tepeden itibaren başlanmıştır. 
Bukleler sıktır, en sed e uzun bırakıl • 
mışlardır. Gür uçlara iyi giden bir bat 
tuvaletidir. 

Bolerol u rob 

(!~ 
" i;;J 

Kumaş alırken 
Dikkat ediniz. 

Yünlü veya ipekli bir kumaşın pa -
mukla karışık olup olmadığı nasıl an
laşılır} 

Kumaştan ufak bir parça kesiniz. 
Bunun elyafını birbirinden ayırınız . 
Her ipliği ayrı ayrı bir kibrit1e yakımz. 
Yün elyaf fena bir koku çıkarır. Güç -
lükle yanar. Yandıktan sonra kömür 
gıbi bir bakiye bırakır. Pamuk elyafsa 
çabucak. yanar, ko ku çıkarmaz ve hiç ' 
bir bakiye bırakmaz. Kumaşın içinde 

böyle kolay yanan teller yoksa tama • 

mile yün olduğuna hükmedebilirsi -
niz. 

İpekliler de aynı şekilde denenmeli-

:.;ır. Içinde pamuk eTyaf varsa kolayc<' 
yanar. Halbuki ipek teller yün gibi geç 

ve güç yanar. 

Giyinişinize göre boyanmalısmız 
Yüz tuvaJetinin bu kadar yayılıp 

ilerlemediği zamanlarda elbiseyi tenin 
rengine uydurmak pek tabii bir mec -
buriyetti. Fakat bugün bu mecburiyet 
çok hafiflemUjtir. Şimdi elbisenizi yü -
zünüzün rengine değil, makyajımza 
uydurmak lazım. Daha doğrusu mak
yajı elbisenin rengine göre yapmak 
gerek. Bunu mahirane yapabiliyorsa • 
nız tereddüt etmeyiniz, istediğiniz 
rengi giyebilirsiniz. Mesela: Eskiden 
kalma bir alışkanlıkla esmer bayanlar 
mavi giyinmekten çekinirler. Mavi es· 
merlere yakışmazmış. Halbuki bir renk 
sarışma başka bir tarzda yaraşabilir, 
esmere başka bir şekilde .. Fakat ikisi
ni de ayrı ayrı güzelleştirir. 

Mavi giyinmek için sarışın olmak 
icap etmez. Yalnız yüzünüze süreceği
niz boyanın açık pembe olmasını unut
maınalısınız. Koyu renk bilhassa tu • 

runcu maviyi boğar. Pembenin aslm· 
da mavi olduğu için birlikte pek iyi gi· 
der. 

Pembe makyaj yeşil ve pembe el • 
biselere de çok yaraşır. Yeşil için biraz 
daha kuvvetli boyanmak şartile. Çün
kü bu renk yüzü soldurur. 
Açık mor için, ayni makyajın biraz 

daha açığı kullanılmalıdır. Yani açık 
p~mbe. Koyu mor ve menekşe ref!gi el 
bıselerle kırmızı boya sürmek lazım • 
dır. Hatta dudak boyası biraz kahve 
rengimsi olmalıdır. 

Siyah, ekseriya soluk bir yüze daha 
ziyade yaraşır. Bunun için siyah giyen· 
ler fazla kırmızılık sürmemelidirler. 
Beyaz, san ve kahve renginin her tonu 
bilakis kuvvetli ve tatlı bir kırmızılık 
ister. Bayanlar, sevdiğiniz rengin ya· 
raşmasını istiyor musunuz? 

Mahirane boyanınız. 

İ vi • • • usulleri ~ıyınmenın 

bu ik' YUk bir jüb·ı 1 Uzun muddetdenberı harap b•r hal· 
er ~ rnu~~d<ıtrı d ı e ha de bulunan Karacaahmet ~eı:;ulıklf!rı· Eteği yalnız y~nlarda iki katlıdır. 0-

na::a ıtlerı· a, ıne-ı k t f daki duvarların Usküdar be- muzlardan kol agızlarınn kadar, bole . 

Geçen hafta ince uzun boylulara giden muhtelif kıyafetleri veımiştik:· 
Bu defa da kısa boylu ve şişmanca bayanlara hangi tarz elbiselerin uyaca-' 
ğını gösteren modeBeri koyuyoruz. · 

Soldan sağa - Ev kıyafeti. Sokak kıyafet1. Öğleden sonra elbisesi. Akşam: 
elbisesi. 

tıtıd n<Je .. , e etle- nın e ra ın d · 'k' k t 
a haıc.ıti' gerek bütü lediyesince yaptırılmakta olan tamiri ronun kcn::ıdann a, J~~un ı 1 3 

e · 
Vle 4> . n . . . B d n sonra harap mezar• teklerinde yuvarlak dılımler yapılmı§· 

!.Q'lsıl ede- bıtmıştır. un a t . Bluz açık renk ipeklidendir. 
lıldann tamirine başlanacaktır. 11 

• 



"Lüküs Hayat, operetini B ı· Türkrorund: dudinlulı 
d N

. er ın o ımpıya arı 

seyre en ımet teyze anlatıyor sonra spor hareket 
Ah, ah ... Şuna buRa uymanm zara- geldi. Bizim rah - k k d ı j._ rını görürüro görürüro uslanmarn. Ge- metli de geneli - o·· u·· n en sarsı OJ 

ne başuna neler geldi. Kaçtır konuya ğinde tıpkı onun 
komşuya söylerim. Ayol o taratora - gibi kara gözlü 
lara, ballı oyunlara filfuı beni götür - kara kaşlı idi. 
meyin, hoşlanmıyorum.. Zorla değil Hem de onun giy
ya derim.. Derim amma gene her se - diği gibi çapraz 
fcrinde seksen dereden su getirir; al- yelek giyerdi. 
lem ederler, kallem ederler. Kandırır· Çapraz yeleı 
lar. dedim. Şimdiki -

Geçen akşam da öyle oldu. Konu ler ona ne diyor· 
komşu toplandılar.. lar bakayım: Kar-

- Nimet teyze, dediler, seni Lüküs voze. Hah Karva-
hayata götürelim. ze.Yaşı bizimkine 

Birdenbire kahkahayı salıverdim. benzemesin deli • 
- Ne güldün? kanlı doğrusu tığ 
Diye sordular.. gibi idi. Amma o 
- Ayol dedim, ben buna Lüküs di- da hırsızmış, a 

yorum diye tefe koyup yedi mahalle- vallahi k a n ı m 
ye ili'ın etmiştiniz. Şimdi siz söylüyor- kaynamışken bu
.sunuz, gülmez de ne yapardım. 
Meğer sonradan öğrendim. O oyun 

Lüküs diyenleri maytaba almak için-
miş.. ller neyse lafı uzatmıyalım. 

nu işitir iş itme:a 

birdenbire soğu -
yuvcrdim. Elmas
lı Atıfet varmış; o 

• 
Olimpiyadlardan dönen federasyonlar işieti 
gibi sporu kendi seyrine bırakarak ist~rabate 

Yazan : M. Nuri Vural 
Zemini, zamanı olmamakla bera-J layan federasyon bugiiıl 

her spor hareketlerimizin oldukça dur- nedense girişemiyor. 

gun ve bozuk. 'giden işlerinin yavaş ya- Yalova hamamları.,-
vaş hoşnutsuzluk tevlit etmeğe ba~la- çin gönderilen yüzücülef 
dığını söylersek hata etmiş olmayız. lık timsali olan bu 

On birinci Berlin olimpiyadının ko- sene mahrum kalıyorlıat• 
ca bir teşkilat bütçesini ailip süpürmesi Şu veya bu sebebi bil 
memlekette devamlı ve esaslı hareket· değiliz. 
leri kökünden sarsmış bulunmaktadır. Haftanın muayyen 

Varını yoğunu Berlin olimpiyadına lun bilmem hangi 
sarfeden Spor Kurumu bir gösteriş Yalovaya çalışrnağa W 
mahiyetinde olan olimpiyada i ştirak- tir. Bunu her idareci ko 
ten sonra dahili faaliyetini icap ettirdi- dir edemez. 
ği kadar geniş ve esaslı tutamadı . İşin içyüzünü uzun 

Kandırdılar gittik .. Han gibi bir ye -
rin kapısından içeri gird il-- Sonra bak· 
lık.. Taratora hani artık ~ . ım eriyor, 
perde gördün mü orası taratoradır. Ke

nu soyacaklarmış. 
Bir iskemle ge • Elmaslı Atıfetle o ıüzel evin güzel sahibi 

Berlin olirnpiyadından dönen bütün bile lüzum görmüyorut· 
federasyonlar hemen hemen işleri bit- kın olan alakamız bize 
miş gibi spor işlerin i kendi seyrine bı- den taraflarını kolayca 

re\ t te sahne .. 
K revete ka~ı yanyana dizilip otur

,iu •. Çıngırak çaldı. O kerevetteki per
de nydınlanıverdi. Aydınlanır aydın • 
tanıı.1az apukurya maskarası gibi giyin
miş bir kız elinde bir levha zıp zıp zıp 

Kara ka§ıı Kara r(;zlii delibnh 

zıplıyarak ortaya çıktı. Zıpladı. Zıpla
dı, kenare çekildi. Arkadan bir tane 
daha hep sıraya dizildiler. O çalgıcıları 
değnekle korkutan adam kızlan da 
değnekle korkutuyordu. O değneği sal
ladı mı kız hemen yana kaçıveriyordu. 
sağımda bizim Hürmüz Hanımın kızı 
Necmiye vardı: 

- Kız Necmiye dedim, bunlar hangi 
mağazanın ilanlarını gezdiriyorlar? 

O mağaza ilaru değil, oyunun adı. 
- Oyunun adını bilmiyor musunuz 

da öğretiyorlar. 
- Biliyoruz amma oyun böyle baş -

lıyor .. 
Sahi hatırlamıştım. Hani rahmetli 

Küçük İsmail Efendi yok muydu? Or
ta oyununa çıktığı zaman o da böyle 
yapar: Oyunun adı neyse en evvel onu 
söylerdi. Şimdi alafranga taratoralarda 
tavhalara yazıp gösteriyorl.arınq. 

Kızlar gittiler, perde iki tarafa açı
Jıwrdi. Karşımıza bir acayib yer çık
tı. Kahve desem kahve ~ mahal • 
lebici dükkanı desem mahallebici dük· 
kanı değil! Bir alay ipsiz sapsız beril 
aralarmda da bir kadm var ... Amma 
lle kadın, hani bizim mahalledeki Şir -
ret Zehra onun yanmda zemzemle yı
kanmış gibi kalır. Çaçaron mu çaçaron. 
Ortaya çıkıp «ah bu erkekler• diye 
şarkı söylemesin mi? Doğrusu •bizim 
zamanımızda erkek kısmı dediğin a • 
teşli olurdu. Erkek erkek diye erkek • 
!ere neler söyledi de, o kerevetteki er
kekleri bir yana bırakalım bizimle be
raber oturan erkeklerden biri bile ses 
çıkarmadı . 

Neyse herkesin kanı uyusmuş bana 
ne alem. Merıer o kahve gibi yerdeki 
in~.,niar }'\ı"Sızmıslar. Hatta o şirret 

· n da öy:e imiş. İçeri bir delikanlı 

rimde bir polis oturuyordu. nuşmıya: Kız meğer şarkı da söyler -
- Ayol pulis baksana dedim. Ne gü· miş. Memiş seni seviyorum diye b ir 

lüp duruyorsun. HükUmet sana bunun şarkı da söyledi. Erkek de ona uydu. 
için mi para veriyor. Şu herifJeri bir a- Oh yaşasın .. Yalansa iki elim yanıma 
rada iken yakalayıver de ilalernin ma- gelecek o taratoradaki insanların kar
lı, canı emniyette kalsın! şıs~da sanki tenhada imişler gibi yap-

raltarak ilerde zühur edecek faaliyetlere Her ves ilede deşile 

Bana dönüp: 
- Kadın sen sus! 
Demesin mi. Bunlar pulis değil .. Pu· 

lis kurusu .. Baktım bu sefer de bir gü· 
zel bahçeli bir ev çıkıverdi. Hani züp
pe. mi züppe bir he rif, yanında da be
nim gibi kendi halinde bir kadıncağız 
bahçeye geldiler. O züppe züppe ko • 
nuşurken kadıncağız da şemsiyesi e -
linde boynunu bükmüş duruyordu. Bir 
kızcağız gözüktü. Ufacık tefecik esmer 
güzeli. Amma üst.üme iyilik sağlık bir 
eteklik giym~. valiahi laf diye söyle
miyorum. Bacağının yarısı meydanda 
Hani kızım olmadığına şükrettim. Züp· 
pe herif ona birşeyler söyledi. O da kı· 
rıttı kırıttı . Ne olacak zaten ne matah 
olduğu etekliğinden belli.. Meğer bu 
kız hizmetçi imiş. Ev sahibieri Seyizde 
imişler .. 

Tuhaf şey bu güzel evin sahibierinin 
seyizlerle arabacılarla ahbab olup, on· 
lara misalirliğe gitmiş olmalarına şaş
madım desem yalan söylemiş olurum. 
O züppe herifle kendi halinde kadın 
orada iken bir erkekle bir kadın daha 
geldiler. Erkek valiahi billahi banı eşi 
bulunmaz bir adam.. Öyle bir erkek 
bugüne bugün beni istemiş olsa bir 
şeycikler demem. Helalından olduktan 
sonra şıp diye nikihımızı kıydınr ve 
uğrunda ölünciye kadar saçımı süpür
ge yapar kanlık ederim. 

Amma kansı .. Hani öteki züppe he· 
rif hapşırmış ta o burnundan düşmüş 
sanki.. Bir şeyler dediler ~te eittiler. 
Kaldı o kısa eteklilili kız.. 

-Meme. 

HaDi beni istese valalhi vannm 
Dedi. Bir delikanlı ortaya çıktı. De

likanlı ile kız ba§ladılar qnafişne ko-

~\\1! 

Baa Bq decJik)eri adam 

intizaren istirahate çekildiler. çıkan spor işlerimizin 

Memleket sporunu ufak tefek him- kar edilmez bir hakikattal·. 
metierle hazırlıyanlar her türlü yar- s· s K dııtı if! ız por urumun d,., 
dımdan mahrum kaldıkları için elJeri )arı olan Federasyonlar 
kolları bağlı sırası gelip de esecek olan ram istiyoruz. . 
hareket rüzgarını beklediler. Spor Kurumunun yeııı 

Ne garip tecellidir ki bizde her o- ağyara karşı bizi 111ahc0P 
)impiyad dönüşü tıpkı bugünkü man- c<Yapıyoruz, yapılacald>' 
zara memleket sporunun üzerinde bir k ve süslü kelimelerle ço·d·rl 
karabulut gibi dalaşmaktadır. k 1 h 1 

it erimizi öldürmeme 
F utbolcularile, güreşçilerile, basket

bolcularile, eskrimci, bisikletçi ve yel
kencileri ve bir okadar idarecilerile 
Serline kadar gitmiş olan Türk Spor 
Kurumunun hey'eti mecmuası düne 
nazaran bugün ne farketmiştir} 

Futbol maçlarımızda mühim kom~ 
binezanlar mı görüyoruz) 

Güreş faaliyetinde ba.11 döndüren 
müsabakalara mı şahit oluyoruz} 

Memleketin her tarafında basket~ 
bol turnuvaları mı t~rtip ediliyor) 

Kros 

Üçüncü 
müzdeki pazara ---

Flöre sesi duymaktan ve Epe şa
kırtııından gözlerimiz mi kam~ıyor) tır. 
Yoksa bisiklet turlarından, yeni yeni Geçen sene ayni maciJ!rlan kalmadı. Tevekkeli demez - yıldızlardan mı bahsedniyor) 

1~ Aş a- t pilmış olan bu m 
AÇr, ık herkesi kör,. ?r yanmı du- Bizde spor mevsimlere göre yapıl- ~ var Onlar tt u.... k bak uzaklığı ve pistin büY 
b

. S8JUI'mlfdam l·d. B" r._ kı. ~ik ı la k madıgw ında n bu sıraya diztlen işler ara-ır a ge ı. ır \lC es saç 1 a- .li . . '- . tısı altında olmasına 
d d '-- sına su sporlarını da ı ştırıverme~ ış· aim daha cazip olacağılll 
ın.. Bu kadınla bu a am -n koca b"l dew 'ldi 

imişler .. Doğrusu kadın güzel giyimli, ten ı e gı r. 
alımlı çalımlı bir kadındı. Hani bizim Bize öyle geliyor ki koc~ . Berlin 
mahalledeki başkatibin gelini gibi mo- o'limpiyadı müsbet faaliyetlerı bıle kes-
delden gi~ti. Amma zavallının ti. 
kocasınm parası yokmuş. Zaten felA • Evvelce yüzücüleri bir salonda top-
ket felaket üstüne gelir, derler. Mısır- -··-.. ·-··· .. ····-·······-··--·-·---
daki akrabalanndan birinin de kocası sen kadmını bırak başkalaruıa git. Se -
ölmilJ evlerine gelece~-· Ve o za. nin kadınını da elinden alan olur. 
vallılar bu parasızlıkta bir de misafiri Ondan sonra efendicağızıma söyli • 

ruz. 

Bir Kros Kantriden 
koşusu şeklinde yapıl~ 
kanın çalı ve hendek bi( 
dolu olması bu ite ayrı 
rı bir heyecan verınit 

ne yapsınlar.. yeyi.m.. Sahici Rıza Bey geldi. Atıfet 
Misafir de geliverdi.. Hangi kOCASı denilen kadm da xalancı Rıza Beye mütemadiyen değifen 

ölmüş yL. Fettan mı fettan o nasıl ka- gönlünü kaptırmış. Oyle erkeğe de gö- tün bozukluiuna . 
dındı AUabım! Tarille bitiremem. Ko- nül kaptınlır mı? Kendisini soyup so- rinde yarıfiJlak zevkiıı1 

cası ölmfif umurunda mı. Yanına tak· ğana çevirecek. Elmaslarından olacak, ralık arayıp ta uua-

mJ.f bir alay züppeyi geçmlıj aralarına nan paraya muhtac. Dilenecek te far- ket olacaktır. 
şarkılar söylüyor. Gülüyor. Ejleniyor kında değil. Bari bir hayır ~liyeyim 0 b' bet b'n 
Amma bakın ne oldu. Derken eve ıu; dedim. Ayağa kalktım: f .. ç . ındve 

1

1.~ . . e uzerın e yapı .. 
sızlar gelıverdi. Tam hırsız~neve gi • Dedim~ışt SaElmkınaslı hAtı~!t binana bak! .ı~ büyükı küçük bütüıı :tt 
recekleri zaman bütün evdCAUer bır • : 0 erue anayım ~ 1 d .. . · siıtl,... . . an ıraca.gı ıçın me'V 
sızla yanındakini: mıyesın: O meşhur hırsız Rızadır. He- .. bak larak _;~ot.f 

. llm t musa ası o l6" 
- Buyurun Rıza Beyefendi, aafa gel· men polise tes e ·· . A L :1 

diniz. Etraftan bağırdılar: T eşlulitımıza daıw 
h. de" ·ı ·· tletteD 

Diye karşılamasmlar mı? Doğrusu -Sus kadın! ıç gı se uçer a ~ 
hırsızlar şaşırdılar, ben şaşırdım, perde - Neye susacakrmşım. Siz de hırsız- takımla bu müaabak. 
de kapandı. Şöyle çantama blr bak • la ortaksınız galiba. sarfed:cekleri ufa~ bıt 
tım. Ne olur ne olmaz hırsızlar oraya Sen misin bunu söyliyen o arkarn - fılamaga çalı,acagız. 
gitmeden evvel ben dalmışken çantaını daki sırada oturan pulis, hırsızı yaka- telif re~kleri altı~da aldi 
da çalariardı ya! lıyacağına beni yakalayıp kapı dışarı atletlerın toplu bır ~ 

Perde gene açıldı. Hırsız da ıle bır • etmesin mi? bu müsabakalar ürnıt 
sızmış.. Rıza Beyefendi diye ortaya Tövbeler tövbesi bir daha mı tara • ve alakayı görürse 
çıktı. Elmaslı kadmla başladı kırıştır- tora .• Oraları taratora değil adeta bır- bir hareketine gelecek 
mağa. Amma neler yaptı neler. Onun sız yatağı. dide tahit olacaiını~ 
o ilk defa gördüğüm arkadqı ı~ mu Tövbeler tövbui tövbeler tövbesi. dır l 
o da tirret kadınla anlqıverdi. Oyle ya MhMt Mustafa 



··~ ;;~=---------------------------~~~~~O~N~P~O~S~T~A:-----~~--~--------------~----~~~!&~~~21!1~ 
akiJ vasıtaları ihtiyaca Şimdi de Anadoluda kar şiddetini arttirdi 

k 
Tahrikata 

cıı..ıa ifi deği) Başladılar 
(Baştarafı 1 inci sayfada) j karlar altında kalmıştır. Bu yüzden mü 

Ra~thanenin v~rdiği mal~I?ata gö~ l nakalat durmuştur. Samsundan 6 gün
re dun hava tazyikı 769 mılımetreyı den berJ tren gelmemiştir. 6 gün evvel 
bulmuş, en az suhunet sıfırın altında yola çıkan katar Çamlıbelde saplanıp 
2 ye, en f~~la su~u~et te sıfrın üstün· k~l~ıştır. Çamlıbelde devam eden tipi 
de 4,5 a yükselmiitır. yuzunden karın yüksekliği 6 - 7 mcl· 

do~ "llt 1 Jncl ısa f .ı_ 1 "' • ·ı -'- t b"' 
D • gtu de""ld' Y aua) arabalar olacaktır. uetırı ec~ o o us-
uoRaıi • gı ır· ç·· k"' 1 d f t 1 f1 Çıne, Ad l ' un u stan- lerin gümrük resmin en mua tu u • 

... h. Otya'la k da ara, Anadolu ya· ması için belediye, hükumete müraca-
"" rı) d' a ar uza b" (d Jit ır. nan ır e- at etmiştir. 

ltıen .. V ı· . B b da btı .. 80Yliyelirn k' . a ının eyana . . . 
. itinku i h ı denız vasıta- Bu hususta Vali ve Beledıye Reıaı 

'e kara Vasşt Jayatına uygun de- Muhittin Üstündağ bana dedi ki: 
.Lı . ı a arı 'b" d . 1 ~ı bati l gı 1• enız va- cc- Müracaatımıza henüz cevap 8 

-

· ll ' 'lo !uz ·· l'k ba k Nak· eın de çok ve uste 1 - m ad ık; fakat alır almaz hare ete geçe-
. ıl Vasıtala bahalıdır. ceğiz. Bu, muafiyet işi bir kanun me-

• rını ~ıra ·ı .. d · 1"' d • 1 e goz en selesidir. Meclisten geçmesı azım ır. 

l'rıı .... l'l'lnıva.y •• • Be!ediye bu işi başaracaktır.,, 
-·•vay l. uıeseleaı .. . . . . t Şeuekes· h . Belediyenin otobus servısı ıçın e· 

ihti birbirine ıba, ş~ rı n belli baş- sis edeceği başlıca hatlar şunlardır: 
h 

Yacı k glama.kla bera- s· k · s· alin· arşılayarn d • . . b' Taksim • Yenimahalle, ır ecı - ı-
ı alın a ıgı ıçın ır . . . T k · A 'Ştır. Bilh T k lıvrıkapı, Beşıktaş - a sım ve zap-

b K aasa op apı, k K ak"" s· k . E lltbek Ocarnustafa C h kapı, Bcb- - ar oy, ır ecı - -
halk ' Ortaköy g·ırşa,l derra dirnekapı, Taksim - Mecidiyeköyü. 

t 
1 

ın ~u k 1 ı yer er e o- . . .1 .. 

lılltıtler'- 1~ sabahla"ı d t Be!ediye otobi.ıslerınde bı et ucret~ 
· "en f . • n a ram- k rı ll' 'ltıan ırtır titreme · k ı_ leri de ucuz olacaktır. Bu rekabet ar-

o ~ta t k sı ço na- . . . d b"l I . u e~'l . e~ il etmekt d' şısında tramvay şırketının e ı et erı 
h etı e e ır. . d' w. .. h . 

. ~ltı 
1
• n ~iyade hi d'l makul bir dereceye ın ırecegı şup esız 

·ı ie en maye e ı -
Çı er, ın lllektep çocukları fa.- addedilmektedir. 
edcb'Iir:~r;arın çektiklerin'i <!e Belediye A~ay tdaı:esini Alıy~r 

ftrabaı ç tıklım tıklım dolu fbliç idaresı, Beledıyeye geçtıkten 
ı arının b A • w b 1 t y . de .atıcasında .. .. asarnaklarında &onra kar geurmege aş aı:nış ır. enı 

tııırlerin· 'U~uyen elleri1e kapı belediyeler kanunu, beledıye hududu 
altındaı tu.trnuş, her dakika ara içinde kara ve deniz vasıtalarını işlet

:t.erkek b~Zıhnek tehlikesine ma- rnek hakkını belediyelere vermiştir. 
Rıoj ır k · · saliand kço gençlerin bir sal- Bu hakka dayanarak Istanbul beledı-
l'~ıın saat 1 ları görülür. Bunlar, yesi, Akay idaresinin kendisine devri 
,}etaine tr~mvay bekl~en, ni· için hükumet nezdinde teşebbüsatta 
~ll Yetışm k . . b I w .. b ~1elt 'llıekte 

1
.
1 

e. lÇtn tehlikeyi u unmuştur. Duydugumuza gor7 e-
tepJA~· p 1 erdır. ledivenin talebi hükumetçe toovıp e-

..... ın t ·ı J , 

'aat 3,5 .. 
4
ati edildiği, öğleden dilmiştir. Bu da kanun meselesi oldu-

d·~!~lı de· 'ld'arasındaki manzara ğundan tanzim edilen layiha meclise 
u'Jt~ gı ır S ın k di1 .. <lnları .. · aat " da kapa- sev e ı mıştır. 

rnuteakıp E . .. .. B :L B 1 d' R .. 'ler b l .. mınonu ve u nusnsta Vali ve e e ıye eısı 
Va~iyeut'~ak ıçın hücum e- Muhittin Üstündağ diyor ki: 

ını de bir ...... gozonune ((- Akay işletme idaresini istedik. 

la beraber b hi _ Belediyeye verileceğini ümit ediyoruz. 
ı rı sa a arı 8 - S u ş· k · H · · · · b' d· 

3 
" - 20 I • ır etı ayrıyenın ımtıyazı ıtme ı-

.. 5 d ara ann da da ek· • . d . d'l'k . d'k 
d 

akika gın en şım ı ı ısterne ı .>> 
ıı. Ur cereyan kesilir. . . . . . . 
""?ltı}' lUp kalırlar B .. d d V alı ve Be!edıye Reısı Muhıtt·n 
~- - er er d · u yuz en e. O .. d "' b b'-- .. d ff k 
.~ıta l e oturanlarda 1 stun agı, u teşe ıousun e muva .._ 
lçil} c n atın, işlerine t~ vapudr.ka- olmasını dileriz. 

eq g' ye ışeme ı • 
bit 'lek~Yenlerin sayısı hergün Adalara Rağbet Meselesi 

l' Şitk un tutar. Yıllardanberi, yer yüzünde benzeri 

(Baştarafı 1 inci sayfada) 
ta dır. 

Lazkiye, 17 (Hususi) - İskenderun 
da Ermenilerden, Ortodoks!ardan, Ka· 
toliklerden ve Alevilerden mürekkep 
olmak üzere bir Vatani Partisi şubesi 
açmak için mutasarrıf tarafından te· 
şebbüslere girişmişilmiştir. Fakat mu
tasarrıfın emekleri boşa çıkmışhr. 

Memleketin her tarafındaki hava va- reyi geçmiştir. Kar yüzlinden kapanan 
ziyeti hakkında muhabirlerimizden al· Samsun - Zile yolunun bir an evvel a· 
dığımız telgraf ve mektupları aşağıya çılmasına çalışılmaktadır. 
k~y~yoruz: Üç gündenberi tamamen duran Kay• 
Tıpıden ve soğuktan köylüler donuyor seri - Sivas münakaHitı yolun açılması 

Samsun, (Hususi) - Yedi günden ile yeniden başlamıştır. 

Bir Türk jandanna zabiti 
Halep, 1 7 (Hususi) - Kınkhan jan

ilarına zabiti Cemil Türk olduğu için 
vazifesinden alınmış ve Halebe sevke
dilmiştir. 

beri fasılalı, fakat çok şiddetli olarak Kasaba ve köy yolları kapanmış bu 
devam eden kar, bütün yollan kapa- lunduğu için nakliyat kızaklar ve at~ 
mıştır. Yapılan bütün gayretlere rağ- larla yapılmaktadır. Suşehri - Mes'udi· 
men yollar açılamamıştır. Yola çıkmak ye- Koçhisr postaları da işlememektc• 
isteyen birçok lokomotifierin makine- dir. 
leri soğuktan işleyememektedir. Bura· 

Şapka aleyhine 1 
Burdurda şiddetli tipi 

Trablusşam,. 17 (Hususi) - Şapka ya ge en haberlere göre köylerden ve 
aleyhine Fransızlar tarafından San . kasabalardan şehre inmek isteyen bir 

Cakta V S 
. d I o1an mu"ca çok köylüler tipi ve soguw ktan donmus· 

e urıye e açı mış - ~ 
dele devam etmektedir. Son zamanlar- lardır. Vapurlar buraya uğramadan 
da bu mücadele Kürddağı mıntakasm· Trabzona doğru yola çıkmaktadı.rlar. 
d 

Çanakkale '\'npurunun aflattığı tehlike 
a tekasüf etmiştir. Kanunusaninin on 

beşinci günü muhtelif jandarma müf· Bartın, (Hususi) - Karadeniz son 

Ü 
günlerde yeniden azmıştır. Seferde bu· 

rezeleri Kürddağında mranlı, Zeytü· lunan 13 vapur fırtına yüzünden Amas 
nev ve Dervişan köylerine ve Na~i 
müritlerinden Ali Galibin oğlu Meh- ı cl sığınmıştır. Bu arada geçen Pa-

zar günü İstanbuldan kalkan Çanakka-
rnet ve arkadaşlarından mürekkep bir le vapuru fırtınaya yakalanarak Amas 
grup ta Fransız memurlarının teşvikiy ra !imanına sığınmak mecburiyetinde 
le yeni Kürddağının Sarıncık köyüne 
gelerek köylülerden giydikleri şapka- kalmıştır. Fakat limanda 13 vapurun 
ların başlarından çıkarılmasını istemiş sığınmış olması Çanakkale süvarisini 
Ierdir. miişkül vaziyette bırakmış, fena bir. ye 

Ümranlı köyüne gelen müfreze köy- re demiriediği için dalgalar demiri ko
lünün başındaki şapkaları zorla alarak pararak vapuru açıklara sürüklemiş-
yırtmışlar, diğer köylüler buna müma tir. 
naat etmişler, şapkaları vermemişler _ Fırtına içinde kaybolan ve akıbetin 
d

. den endişe edilen Çanakkale vapuru 
ır. · t' 

S k k
.. .. d b .. d M'" ancak ertesi gün limana dönebilmış ır. 

arıncı · oyun e u yuz en u· 

Burdur (Hususi) - İki gündenberi 
lodos havaların tesirile eriyen karlar 
yeniden başlıyan şiddetli tipi ile gene 
her tarafı kapladı. İlk soğukların baş~ 
ladığındnn beri postalar muntazam gel 
miyor. Bu yüzden üç gün sıra ile gaz~ 
te alınmadığı vaki oluyor. Sebebi ıse: 
Tren Burdurun içine kadar geldiği hal 
de postanın Dinardan otomobille alın• 
ması dır. 

Yunan dcııizindc kazalar 
Atina, 17 (Hususi) - Deniz fırtına~ 

sı ve kes:f sis devam etmE"kt.edir. Yu· 
nan merkezleri etrafında bırçok kaza~ 
lar olduğu tahmin ediliyor. İngilwreye 
gitmekte olan beş bin tonluk Frangula 
şiiebi Halkiste kayalar üzerine otur .. 
muştur. Santi ismindeki İspanya şile .. 
binin de tehlikeli bir vaziyette bulun~ 
duğu haber alınmıştır. Pireden tahli· 
siye vapurlan gitmiştir. 

Burdur postasında aksakhk Evvelki gün yağan şiddetli yağmur 
ritlerle köylüler arasında kavgalar ol- B lar yüzünden irmaklar taşmıştır. ar- Burdur (Hususi) -lk· .. d b · 
muş müritlerden biri hafif, di~eri ağır tın civarındaki köylerde birçok tarla - lodos h l . . 

1 
gun en en 

clmak üzere iki kişi yaralanmıştır. Bu lar bataklık haline gelmiştir. Ekinierin . ava arın tesırıle eriyen karlar 
köy halkı dahi şapkalarını başlarından vaziyeti tehlikeli görülmektedir. yenıden başlıyan şiddetli tipi ile gene 
çıkarmamışlardır. Ayni günde üç jan· Karadenizde şiddetli fıı1ıııalar her wtarafı ka~ladı . . İlk soğukların baş· 
darma ve bir tahsildar Dervişan kö- İnebolu, (Hususi) _ Karadenizde ladıg~ndanberı postalar muntazaın 
yüne gelerek vergi bakayasının derhal çok şiddetli bir Yıldız karayeli esmek- gelmıyor. Bu yüzden üç gün sıra ile 
verilmesini tebliğ etmişlerdir. tedir. Deniz a~ın dalgalarile sahilleri gazete alınmadığı vaki oluyor. Sebebi 

Şapka giymedikleri takd!rde borç· mü temadiyen dövüyor. Hava çok fe- ise: Tren Burdurun içine kadar geldi
larının tecil edileceği bi1dirHmişse de nadır. Şiddetli bir kar tipi Kastamonu ği halde posta~ın Dinardan otomobille 
köylüler gene şapklarını çıkarmamış- ı yolunu tamamen kapamıştır. alınma~ıdır. Müteahhidin mukavelesi 
lnrdır. Zeytünek ve Sarıncık köyleri Çnmlıbelde kar yedi metre müddeti bitineeye kadar bu gayri tabii 
Hacı Hallan ve oğullarına aitt!r. Der- Sivas, (Hususi) -Evvelki gün baş- hal devam edecekmiş. Postaların sela· 
şivan köyüne gelen müfreze köylülere layan kar, Sivas ve çevresini şimdiye meti namına mukavelenin bozulmasına 
şapkalarını çıkarmadıkları takdirde ve- 1 ~ada:. g~.rülmen;iş bir şekilde tamamen imkan varsa yapılması herhalde iyi 
sikalı silahlarının da toplanacağını bil· ortmuştur. Şehır, kasabalar ve köyler olacaktır. 

~·------------------taltıv et Ne Diyor? olmıyan Ad.:ıları, güzelleştirelim, der 
ay ş· k · dirmistir. A '%u . ır eti, bu V"2iy t k dururuz. Bu narnda bir de cemiyet ku- . Havu Ajanaı Ne Diyor? mcasltım kasası_~dan para J Bir mezat tellahnın m_ u ha. ke. ~esi 

cı, h lôy]e k e arşı· rulmuştur. Fakat bugünkü nakil vası- 1 - -llug·· k me tedir · Antakya 17 (A.A.) - Ha vas a- ça an ye gen Ağır ceza mahkemesınqe !htılastan 
~ Un u ~ bek · talarının yolsuzluğu, üstelik bilet pa-l)cı.h Illi olarak .e . en in cer kuv· ralarının da bahalılığı yüzünden Ad.v jansı bildiriyor: Kumkapıda amcası eczacı Vahra- suçlu belediye mezat idaresi dellalla• 

... ,...""''''-<\ faı].. bıstımal edilmekte- ll d I Evvelki gün Süedeye bölgesini zi· nın eczanesinin kasasından 41 lira, :t) rındnn Şaban ogwlu Saim hakkında nak· 
... ara a . l .

1 
. ların güze eşmesini eği , gittikçe ll 1 C h" 1() "'' '/oL lŞ etı mesıne ta b k

1 
k yaret eden Mi et er emiyeti müşa ıt- kuruş p::M:a çalan yeğeni Kirkor og"'- zen yapılmakta olan duruşma bı'tmı'ı:ı 

"ıt ~Ur: Ç" - sönmesini e erne zarureti k.arşısın- ' atılq~ · l unkü daha fazla a· leri Haleb istikametinde ilerliyerek lu Diran üçüncü ceza mahkemesince ve mahkeme eski hükmünde ısrar et· 
baıt 0 ~rsa bütün hatlarda dayız. · topladıkları malumatı tamamlamışlar· bir sene hapse mahkum edilmiştir. miştir. 

~ ihtl~ gols.terir. Arabalar yu··- Adalara rağbet, son senelerde art- dır. Müı:ıahit1er 1927 de Milletler Ce· f . . 1 . nı d fakat d · ' loryada ı mar IŞ e rı Saim evvelce 1 sene R ay agw ır hap~ 
f
.. a ı e çoğalır.l> mıştır; sa ece

1 
yaz mevsımine miyeti vasıtasile Sancağa yerleştirilen '"n h • ah Yani yay aya k 'b' Er Fl dak se, 1 sene amme hizmetlerı'nden ve ı..:.. 

1'1 ta...ı ey et' d m sus. • çı ar gı ı ya- Kilikya muhaciri menilerle meskun orya ·i imar sahasına ait proje- Uf'& 
Qll "'Qik ettn k ı e: Şirketin zın halk geliyor, kışın kaçıyor. Buna sene memuriyetinden mahrumiyete ~~ "a~'let l. e tedir. iki köye uğramışlardır. nin bazı yerlerinde tad.ilat yapılmıştır. hk Ctıcla. aı:arşı d göçebelik derler. Havas ajansı, bu iki köy ahalisinin Belediyece yapılmakta olan inşaatın ma um edilmişti. T emyiz mahkeme-
~tillt"ietittnek s;~ a bdaşkaca hat- Nitekim Adalarda, oturulabilecek mu"'~~l-.ı'tlere minnettarlıklarını bildir- gelecek sene bitirilmesi için yeni sene ai mezat delialı olan Sa.imin tahsildar• 

· uau Ya l a~m ır. Buna da ~· 1 "b" kb k bil ~.. Pı tnadan imkan yok- ne ka~ar bina va~sa es.lc.iden yapılmış- diklerini, şimdiki !!iyasi vazıyetten bütçesine fazla tahsisat konncaktır. ar gı ı ma uz mu a . i para alma• 
••u•Ia, br: Bır yer ~e~kun ~azsa, imar da memnuniyet gösterdiklerini, oağlık va- Ayni zamanda şehir hudutları içine a· ğa oalr.hiyetıar olup olmadığının araf• 

ol ueraher C edılemez. Bılakıs bugun, Büyükada . t" de ha'Sıl olan tedrici sdlahı ve lınan Kalitarya köyüne giden bir yo- tınlmadan hüküm verilmesini yolsuz 
•a azi kö .. ·· d .. b"ll · zıye ın · 1 b 1 h k k ~lalllı" gene ihtiyacı .. P~~su e musteskna, b"ı lal ssa Heybelı ve Bur- bilhassa mandater devletın açtığı m\j. lun da yapı ması düşünülmektedir. Bu u muş ve ü mü na zetmişti. 

·,c:, ~ , .~ar"'k n onune g..__ d · n t 1 __ ı_ b' d ) 1 Fl h ı· · · k b Mahk b "h · ~ ..... tır B .... - gaz a ı ı a ar o uru aCGA(. gi ı dele sayesin e ma aryanın tedricen suret e orya ve . ava ısının tsa ir eme u cı etı araştırmış ve 
qdehaşı. _ ~~;oldanBeancak değildirler. Üstelik Adaların tabii gü- cait olduğunu kaydettiklerini ilave e• zamanda modern bir sayfiye haline ge- mezat deliallarının makbuz vermek 

ialifadoturup da Be me~} yazıt zelliğini de berbat ediyorlar. ~yor. tiriJmesi temin olunacaktır. suretile para tahsilile de tavzif edildik~ 
"a~i'leteded~bileeekt' yoDg.~na ge- Kısaca söyliyelim: l 1 i lerini tesbit ederek eski hükümde ısra-

e"'ı' . ll'. ıger yer- ı Adal 1 b Gaze e er n gramP.r Ko··mur hlrs 1 . l3 Ot g ~rnıyecekti - ar, atan ulun yanıba~ın· . IZ arı ra karar vermiştir. 
ı.ı bcı.lde Y~U. Sen.iai r. da_dı~. En uzağı ~la~ • B~yük.~da 11 Öğretmeni Devlet Demiryollarının Sirkeci Js~ ,---------
;ı l'tı(il'tık apılacak mi:ldır. 1! -I? mıl sur atındek.ı vapur, (Baştarafı 6 mcı sayfada) tasyonundaki vagonuna girerek kö- Kazalar, dövUşmeler 

~·oi, ot...ı~n i~. A· .. en ameli Ye lar 3 .. - ~)d. ak. ıka·d· a .gidebilir. Bu hesa• El'ı....,.de havan mür çalan Ya~r oğlu Yusuf ve Ali o ... g. ııı. "ll\! ..-rup d d Id ş 1 K ... .- Küçükpazarda oturan Hasan og·Iu 
"'tıhu] b'a ae""'.:al . a a a o u- ba gore ış.ı, o.p. n.iy. e daha uzak~ Do"verim sovan lu Kamil kaçarlarken görülerek yaka-

l 
· "' erı t · k H .n_ k b Ahmede şoför Bekir in idaresindeki o-

ı tet'-~-edi 'lesi, bu e~hıa ~tm e • tı.r. · , a_ıo~-. 1 ugun. ışleyen vapurhrm. Diye ben buraya üç kısa m ıs ra yaz- lanmışlatdır. 4t ıı:~ cı t 1 - d b b k tomobil çarparak yaralamıştır. 
t._ ~t~t ~trıiş e ı esas- s~~ atsız ıgın en ır uçu ~tte gı· dım; sen de (yavan) bfiyesile buna Yus.uf, Kamil dün me~hud cürüm· -~ "errnit b )ve otobüıı işlet- dılır. d"rdüncü bir mıara ekle hakalımi ler mahkemesine verilerek muhakeme- * Calatad& Karabaş mahallesinde 

rı Otobüa i lu unnıaktadır. 2- Vapurların lodosa tahammü· oÇorba pek yavanl lerine haşla.nmı~tır. Suçhdarın yaı:ıları oturan Muhittini, Yaşar dövmüş, yum 
· Lı., 'etme 1"mt' be- ı·· k ) T kl .. .. k 1 Y s· '1(\ tn h ı yazı u yo tur. . .. . Diyeceksin deği mi} A birader ma· te tki k e<lijme'k üzere muhakeme baş· TU a gozu ne vurara yara amı~tır. 8• 

ırJce.:i • s:•usi .. te~ek.k.üller 3 - Bılet ucretlerı pahalıdır. Üc- demki çorba pek yavan, sen de içine ka güne kalmıftlr. şar yakalanniı~tır. 
Suıtc\ "t Lk~rkoy, Sırkeci- retler, umumi harpteki kömür paha- b. iki kaşık imli, ifade, ahenk kaidesi ------- * Umgada oturan İsmail ile Meh· 

1'\ah "~•ını Y · 1 I • .. '- 1 ır d I k otob·· l'tıet R - emma- ı ıgına gore xonmuş, kaldırı mamış- kat, bir kaç demet izafet terkibi ile e- Manifaturacılar toplandi met arasın a a aca yüzünden kavga 
~~k \l~~~lteı- ihti"acaıınti ar.asında it- tır. Bugün ise kömür çok ucuzdur. dat, zamir doğra, biraz da virgül, pu- çıkmıştır, Mehmet sopa ile lsmail• 

"''t ı " N · k Manifaturacılar Cemiyeti, dün Be· "~ 
t. M emın etmek- etıce: van virgül, parantez, tırna , paragraf dövmüş, yaralamıştır. 

eaela· Sab hl 1 B led' "d h" 1 yağlundaki merkezlerinde senelik kon-
. Çii t Otobu·· · a n rı _ -. e .. , ıy.e, yenı en ıç o m_.az- karıııtır, bak o zaman ne lezzetli olur. oL 1'\ıı:;: •e b' k k 1 1 d lod T gresini aktetmiı:ıtir. Kongreden sonra 4\t"k '- " l( ınme abii sa .ı mı sur atın e ve osa mute- 1 te benim faziledu Bay AhfeRim, ' 

ot b ıı:al'- Ocarnu f ·ı (6) I 2 V Ş " murahhaslar şerefine bir çay ziyafeti 
0 \ialt . it«lt. Bu sta apaşadan hamını vapur a ırsa, - apur danışacaklarım şimdilik bu ka .. 

~'•d,:'• ~••o,:d~" başka mev- ücretlerini de ucuzlatı,..: Adalar, sene :;;.~~Eğer aklıma ... ,.e günün ııirin • ::::~~:~: ... ""'"""""""'"'"""""'"'"""'"""" 
ll ı 1~()' tehlikeli;.• eri sonradan nin her mevsiminde oturulac:a~ ye~ de gene senden öğrenmek istediğim emrihazırı nelerdir} Lutfen, artık bun

ları da bir yazının içinde bana bildirir
sin olmaz mı) Selamlar, sevgiler, say· 
gılar vesaire ... 

( 
f'.di~ Otabij ır. olur. Ve Adalann güzeBettmlme~ı bazı ~eyleri sorarım. 
l~())t, )t,· 'Geliyor k d'"~· d hall--rı· D duk kı ~ ··ı te . en ıııgın en eo ı ır. uy , H ez kalsın unutuyordum. 

•iett()tobu, '18. edeceği hatlar beled;ye bu söylediklerimizi yapmağa aa~ t kulesinin masdan Çe~ 
ttı \te ._ietırecektir. Bun- karar vermiştir. --: a ah d~ _e__: • } ' d 

,...ll'ı ltlaııaaile fenni Tevfik Necati Koaol berlıtatın fU u 
1 

JIMU,j
11 

pa amu un 
Osman Cemal Kaygılı 

lsviçre setirinin seyahati · 
İsviçrenin Ankara sefiri M. Hanr! 

Martin, ayni zamanda lsviçreyi Butgar 

hükumeti nezdinde temsile memur e
dilmiştir. Sefir, Bulgar Kralına itimat• 

namesini takdim etmek üzere dün ak~ 

şam Sofyaya gitmiştir. 



12 Sayfa SON POSTA 

GeÇen haftaki fR<AlOYO 
bilmecemizde kazananlar 

Istanbul 1 inci mektep 4 üncü 11 · ı ru sokak Kumru apar. 3 de A. Güler. 
nı/tan 309 Lô.mia Aytok. BOYA KALEMt 

MUHTIRA DEFTERi Şehzadebaşı Zeynep Kamil sokak 

Bugünkü Pro"ram 
18 İkincildnuo 193'1 

ISTANBUL 

ötıe neşriyatı: 
12.30: Plft.klo. Ti.irk muslldsl. 12.50: Hava

dls. 13.05: Plakla hafif müzik. 13.25: Muh • 
İstanbul erkek lisesi ı595 M. Ali 64 de Şinasi Vehbi, Mardin Sakarya .... ' 3 tellf plii.k neşrlyatı. 

Ba,ıkesır lisesı 3 B den .33 Tahsin E . ilk mektebi de Kemal Turan, Yeşil -l Akşam ne~rlyatl: 
re~. İstanbul Ge~enbevi orta mektep köy Umran sokak 4 de Hüseyin Al • 18.30: Plükla dans musiklsl. 19.30: Çocuk-
ı A dan .352 K. Turna oğlu, Ankarr paşan, Beyoğlu C.umhuriyet caddesi ınra mnsal: i. Galib. 20: Rıfat ve arkadaşları 
Adiiye Vekaleti merkez bürosu me · 163 de Ester Saltı, Ankara Çankaya tarafından Ti.irk muslkisl ve halk şarkıları. 
mur:arından Hıfzı oğlu Galip, Kum · 176 de Scdat. 20.30: BD.y ömer Rıza tarafından Araben ha-
kapı Mollataşı caddesi 1 de Bere Gazar KİTAP vadls. 20.45: Safiye ve arkadaşları tarafın -
Tophane orta rnektep 1 de Memduh Ankara Kayseri caddesi Sergi sokak dan Türk musiklsl ve halk şarkılan. 21.15:" 
Tlmizsoy, İzmı'r Haıı·ı Rifat paşa cad 26 de Kızılay Şefkat yurdunda Sa • Saat t\yan, Şehir Tiyatrosu dram kısmı ta-
d,.._1· 136/ 1 de Nevı·n Uz, Kırklareı 3ettin, Bursa Yeniyol 22 de Ahmet A -"' rafından bir temsil. 22: Ajans ve borsa ha -
Kocahızır mektebi 4 den 305 Nerrnin var, Edirnekapı Beyceğiz Cemali so • bcrlerl. 22.30: Plakla sololar. 
İs• an bul 42 nci mektep 2/B den 295 kak ı O da Cemile, Galatasaray lisesi 
Ncrdct, Ankara Altındağ mahallesin 'dare memuru Nuri oğlu İhsan, Çan-
de 399 A. Orhan ve M. Ayhan. kırı Gazi paşa mektebi 5 de 1 39 Mu -

ALBÜI\f alla, Ankara Cebeci Eriç sokak 26 d:t 
Bebek ilk mektep beşinci sınıf Ke Rıdvan, Diyarıbekir Ziya Gök Alp 

Yarınki pror r am· 
19 ikincikanun 193'1 

İSTANBUL 

Ö~le ne!jriyatı: 
12.30: Plôkla Türk musiklsl. 12.50 Hava

dis. 13.05: Plakla hafif müzik. 13.25: Muh -mal Derin, İstanbul erkek lisesi 2/J mektebı 878 Nurhayat Erdem, Kon) a 
Hicri, Ankara Kırgız mahallesi Göre Meddiye ham altında terzi Seyit oğlu 

')cak, Kızıltoprak Ş. kahvası sokak 29 tt>Hf pHik neşriyatı. 
nek Çıkmaz sokak 9 da Kamile Atec:. " Ak<:am nesriyatı: 
K ı . · 1/D d 9.31 R'f t p da Faika. Gazi Osmanpaı::a orta rnek - ı onya ıscsı an ı a , er · " 18.30: Plflkla dans mustklsi. 19.30: İstan -

Tiirk Genel: 

BOZKURT 
TRAŞ BIÇAKLARINI 
Daima KULLAN 

Babana, kardeşine, 

dostuna ve arkadaşına 

tavsiye et, 

Çülıkü : 

BOZK URT 
t1raş b1çağ1 

bütün bıçaklardan üstün 

VE SENiN Oz 
KARDESiNiN , 

malıdır. 

. 
TANESI 
5 kr. 

tevniyal lisesi 4/ C den Servet UluSO\' tep 236 Ahmet Uçkan. bul Konscrvatuvarı namına konferans: Bay 
Ankara Ulus ilk mektebi 5/ C den H f KART Adnan tarafından. 20: Vedla Rıza ve nrl:a- ==========================::;:::::; 
S,•J·.ı, İstanbul erkek lı'sesı' 1246 Fer . Edirne Osmanlı Bankası M. Yalçıner r 602 da~ları tarafından Türk muslklsl ve halk şar-
ruh Ünsalan, Adana erkek lisesi 3/ l kızı Ş. Yalçın, Kandilli kız ıscsi kıları. 2o.3o: Bay ömer Rıza tarafından A-
d 293 Ed' s '1ülgün, Beyoğlu 4 üncü mektPp 230 

en ıp ;~;:AK Sabiha Barım, Çembcrlitaş Evkaf so _ rabca havadls. 20.45: Cemal Kamil ve ar-

Nurosm:; niye Selvilimescit sokal· 
4 Nihat <:. ıcan, Kızıltoprak kız ort rı 
mektep Satia, İstanbul kız lisesi 4, 9 
dan 1237 Muattar, Samatya Yalıbo~'U 
15 de Sühey1a, Şehzadeba~ı 12 de Nu 

kak Eminsinan mahallesi 50 de t•'cr . kadaşları taratından Ti.irk muslklsl ve halk 
lıan. İstanbul erkek lisesi 1 719 Eı cü- şarkıları. 21.15: Saat ftyarı, Şehir Tiyatrosu 
ment Cclfıl, İstanbul erkek lisesi 803 operet kısmı tarafından bir temsil. 22: A-

Halk musikimizn 
temeli tespit ediliyot 

reddin. / 
PARA ÇA~~ASI 

Kumkapı orta mektep 2/ C den 504 
İrfan, İstanbul erkek lisesi 1/ A dan 
22 7 N. Kızıltuğ, İstanbul 6ncı mektep 
2 7 3 İhsan Sen ev, İstanbul ticaret lise· 
si 1166 Nurcddin İstanbul kız lisesi 
722 Ş. Türkay. 

DİŞ MACUNU 
İstanbul 52 nci rnektep 1 den 80 Hi· 

öavet, Ankara Ulucanlar Akbaş ma · 
haİlesi Günlemeç sokak 1 de GöniiJ. 
27 inci mcktep 5/A dan 173 Fahri, Sa· 
nyer Ağaçtıbostan sokak 16 da fvi. 
Özcan, Ankara Necati ilk mektebi 
5/D dan 68f Recep Güvenç, Bursa U
murbey mahallesi Çeşme sokak 3 de 
Cemile Özpu1at. 

DİŞ FlRÇASI 
Büyükada Nevruz mevkii 17 de Mih

rünnisa, Üsküdar Kısıklı Tepelik so · 
kak 2 de Aliye, Çorlu orta mektep 64 
Faruk, tzmfr Başdurak Kahraman ıiO • 

kak 51 de M. Cemil, İstanbul Nafia fen 
mektebi 68 Vecihi, Ankara ikinci orta 
mektep ı S 7 Macide. 

MÜREKKEPLİ KALEM 
İstanbul Emni~et Sandığı karşısın -

da Ali Türkay, Istanbul erkek lisesi 
828 Y. Duru, Beyoğlu İstiklal caddesi 
48 de Ziya, Kadıköy Muvakkithane 
caddesi 1/8 de Güngör, Cihangir Kum· 

t 1 k k )Q2 jnns ve borsa haberleri. 22.30: Plakla sololar. 
Nıhat Özcan, stanbu er ·e lisesi 1 · (Baştarafı 6 ıncı sayfada) zannedildiği kadar kolaY 
Şinasi, Karagümrük .!<arakol ~~e'<?kh()· Bartok memleketimize geldi. Üç kon .500 yıl sürmüştür. 
ca cad. 4 3 Fehmi Çonkedel, Istanbul k 
48 incı mektep 2/ A dan 164 Zeki, ts- , Yalnız uruş :ı .ferans ve iki konser verdi. Kendisile Bizim halk musikimize 
tanbul 6 ncı mektep ı 1 A dan 33 Ke • 1 beraber ~ısa bir se~' ahat ~a~tık. Ada - zim. ha.lk ı:nusik.imizin 

8 
maleddin, İstanbul 48 inci mektep 4/B masrafla 100 ~ i~onıetroyn 7 kişiyi na, Mersın, Osmanıyeye gıttık. Kurnar ,fedılmı~ sıstemı meydan 
den ı 79 Sıtkı, Beyoğlu ı ı inci rnektep rahat rahat götüren nıuzotlu 1 ve Tecirli aşiretlerine misafir olduk. ,ğildir. Işte bizim kısmen 
ı 
05 

Mehmet Özcan, Beyoğlu 384 mu· · MEa CEDES - BEN Z Bartok 90 ı rni.itecaviz milli Türk mu- men istihza ile karşılanall 
· t~nezzOh otonıobill?ri ~eldi. Ll\ks: sikisi plağını aldı. Ve bana o zaman: .bu bünyeyi, bu sistemi ve 

sevi lisesi Jakpepo, Istanbul erkek li · Koı fo snrı:ıt (1 ak~ B ı es 
sesi t7 ı 8 Ali Orhan, İstanbul erkek li· knr:ıs[ No. ~5 J~taııbul) 1 ~clgr:~r:~;ı~ - Bunlardan altı tanesi hemen ta· rneli tesbit için uğraşıy~r. 
scsi 5/ A dan 385 Ekrem, Çapa kız er- resi: Diıel-lslanbul, Telefon: 40.83;). ' mamiyle l\!acar musikisinin ayni, 5 ta Bu da şeksiz, şüphesıZı 
tik mektebi 260 Sıdıka Köksal, İstan - Adresinlzi yazınız, kntaloıt gönde- .nesi onun ufak bir değişiklikle benze· sistem) dir. Binaenaleyb 
bul birinci mektep 254eRauf, İstanbul relim. Yedek parça sergimizi ziya- ridir. 1 O tanesi de ayni karakteri ifade sikisi arınonize edilir ıni 
erkek lisesi 2/ A dan 15 3 Muharrem ret ediniz. ediyor. dedi. madan evvel rica ederiltlt 
Yılmaz, İstanbul 1 inci me>ktep 4/B Bartok, işte bu suretle, fakat yavaş .musikisinin temel, özü, 
den 16 Ali Mahir, Ankara erkek lisesi ~- l en ı l\eşriya t 1 yavaş, bu beş perdeli sistemin Anada- diye soralım! Bunda 
3/A dan 81 Osman, Ankara Hamamö - )udaki halk musikimizin de temelini ,radır ki bu bünyeye uyfl" 
nu .. Dernı'rtaş mahallesi 18 de Ali Hay· Siyasal Bilgiler - Siyasal Bilgller mec- b teşkil ettiği kanaatine geldi. yarata iliriz. 
· p craltı Bilezikçi sokak 91 de Ali muasının 69 uncu sayısı zengin mündere-

rı, an~ ·· · · ·· - Arntonize etmek meselesi Yoksa Garp musiki 
Bey evı'nde Sokrati,' Lüleburgaz Sar . ca Un intişar etti. Bu nushada ısmet Inonu- -·•"~~ 

B Ad t B f k mış bir arrnonileme tar:.r.--_._..,.•~~ mısaklı çiftliği M. Muharrem Onas, nun nutku, Hazım Atı! K~yuca~ın. Nail ay nan sus u. en ırsatı açır- ik 
Isparta orta mektep 3/ A dan 32 Yasar. Kadri Oidelin, Barkolo~un, ömer Barkanın, madan ezeli meseleyi önüne sürdüm: musikisine ulu orta ta tb' 

rnekten daha gülünç, daba 
Balıkesir lisesi 7 de ı 5 5 Sadiye Ko k . Hasan Şükrü Adalın, Muharrem Feyzt Tu- - Türk m us ikisi arınonize edilemez ,ı. 

r.. ıl d ı bi bibl r.. 1 d ' ı D w ? ha cahilce bir iddia olartı lar, Adapazarı orta rnektep 2/ B denlısayın yaz arı ve 0 gun r oı:;ra ya iyor ar. ogru mu. 
350 N. Sirnsek, Dogwanbev merkezinde vardır. A . u Garp mus·k· . . Bu neye benzer bilir tıP 

J _ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • - rmonızasyon • ı ısının .sela Fransız gramerini 8 
komiser ·Halit kızı Mes'adet, İzmit Ha- mahallesi Gündüz sokak 26 da Raife 

1 
arınonisi olarak alıyorsanız doğrudur. 

cı Hasan mahallesi Hasharem yokuş u Koca duman, Kar~ıyaka Zafer sokak Türk Halk musikisi Garp musikisi ar- tatbik etmeğe ... 
ı o Bedriye, Kırıkkale Çelik evlerinde 59 da Tevfik Durak, Konya askeri or-ı monisile arınonize edilemez. Her arrno Halbuki biz budala ) 
280 de Salahaddin, Ank~ra Necatibey ta. mektcp . ~~~ap memuru '-:es'ut oğlu )li, muayyen bir musikinin bünyesin - .Y~~mak için son~na <!a~t) 
mektebi 782 Turan Şahıner, Ankara Hıkmet, Kuçukayasofya Şehıt Mehmet den, bünyesini teşkil eden melodiden .rırız: Fransızlar ıse (ıdı 
Gazi lisesi 4/B den 947 Azmi, Ankara paşa yokuşu 25 de Fehmi Baysal, Ka - çıkanlmıştır. Garp musikisi çerçevesi· cemılerler. Aradaki farki 
ikinci orta mektep 1/2 den 1 s:l Ma - bataş :rk~k lise~i 601 Ferit, Hay?ar: .ne giren milletierin musi~ileri ~ep ay-ı tabi~~~~ .~i? 
cide, Kasımpaşa N~lıncıyokuşu Mek • P.aşa lısesı Vasfı, ~nkara Cebecı Dı- 1 ni ternele dayandıkları içın aynı şekil- Guluştuk. 
tep sokak 7 de M. Inal, Ankara Altay' rım sokak 8 de Zekı. de arınonize edilmişlerdir. Ve bu iş, 

"Son r osta., n m Edebi Tefrikasa: 24 yapıp, erken gitmesine alıştığı m için bağını unutacak kadar aykırı hislere 
bu hareketi bana garib göründü. Za - düşebilir mi bilmem? Fakat bütün bun 
ten bu yakınlarda her şeyi bana garip lar gittikce ' sinirlerimi bozuyor. 
görünmiye başladı. Sofrada Ayşe, iri Sana bir şey itiraf edeyim mi'? Kü -
siyah gözleri merakla üzerimde gezi - çük Ayşe doktorun dediği kadar se • 
nerek beni tetkik ediyordu. Her halde vimli ve şeytan. Eskiden ba,ını dok-

ce düşüneeli bir kız 

Y aza n : Perlde CelAl k 1 w ı a1 vereceği sevginin arşı ıg1nı a ıp mı- torun arkasına saklarken, şimdi afacan 
Belki gene hep benim evharnım, kü-ı yaşlarında küçük bir kız çocuğu ile yacağını, beni tetkik ederek o küçiik çığlıklar atarak, ondan kaçıp benim e

~ük şeylerden müthi, facialar çıkar • geldi. Evveli bu küçük kıza iirkek, kafası ile hesaplamakla meşguldü. Dik ı tekierime sarılıyor. Ona gittikce elim
mıya meyyal ruhum. ı şüpheli gözlerle baktım. lşıl ışıl parlı - kat ettim. Kocam sık sık çocuğa doğru de olmıyarak ısınıyorum. Hem bu her 

Kendimi toplamıya çalışıyorum. O yan siyah gözlerile o da beni anlamak eğiliyordu. Belli ki onun her hareketi şeyden bihaber masum çocuğun n~ 
11rada Selim Naci ba'şını kaldırıyor, Gü ister gibi dikkatle süzüyordu. ile meşgul. Peki ama, şimdiye kadar suçu olabilir ki, zavallı küçük Ayşe 
lümsiyorum: Sırrı Niha.d bizim çekingen halimizi onun çocuhlarla meşgul olduğunu gör- her halde onu kötü kuruntularıma kur

- Küçük bir kız. Evin içinde dola- görünce, gülümsiyerek küçüğü bana med im gibi bir şey, bu yeni alaka ne ·ı han etmiyeceğim. Geçen gün Sırrı Ni-
f8Cak, patırdıcı ayaklar , ve sevimli çığ· doğru itti: red en çıkıyor'? had annesinin onu kendisine nasıl ağ-
lık lar, fena deiil, değil mi Selim bey) - Işte yeni arkadaşın Seza, dedi. Muhakk...k ki bu son günlerde ben lıyarak em.anet ettiğini anlattı. Pek mü 

Selim Naci şefkatle, takdir le gülü - Anası dışarlıklı, hastalanınca buraya pek vesvese~ oldum F eride. Senin bir teessir oldum. 
• yor. Birdenbire kocama dönüyorum: hükumet yollamış , küçüğün dili de e- kaç haftaya kadar kocan ve çocuğun!a Sen de görsen bu küçük afacanı pek 

-O çocuğun anası olacağım dok • pey kabaca. Fakat öyle şeytan şey ki, buraya gelmen !.eni pek sevindiriyor .. seveceksin. Beyaz, yumuk yüzünde si· 
tor.. hastaneden alınca, arkasından içi aızlı- yaz geçti ama, bu sene sonbahar uzı - yah parlak gö~leri neş'e ile yanıyor. 

Kocamın gözlerinde temiz bir ışık yan bir yığın insan bıraktı. yacak gibi görünüyor. Havalar çok gu". n:.. ooynuma incecik kollarını doladığı za-
yandı: Onu dikkatle süzüyorum. Bu çocuk zel gitmekt.:!. Babamı da çok göreceg~ im b k man u sı ı çetnberden evvela kurtul-
-Teşekkür ederim Seza. Zaten bu- hclkikaten zavallı bir öksüz müydü? geldi. Belki siz lzmite dönerken ben mak istiyorum. Fakat sonra e1imde ol-

na emindim, öyle pak yüreğin vardır • Yoksa kocamda ne zamandanberi de beraber gelirim. Bugünlerde asabım mıyarak onun siyah kıvırcık başını 
ki.. hissettiğim esrar, onun küçücük mev- çok bozuldu gene. Sonra kocamın son 

B kk · d k B cudı'yetı'nde mı· toplanıyordu' göğsüme bastırıyorum. Bizi böyle gö-- u tese Ür nıçin o toı? ir r I d k' ht IAk 1 S ı· K kA b' k · k zaman ar a ı sa e aa a arı, e ım rünce kocamın dudaklarında kırık bir 
küçük çocuk kurtarıyorsak bile bu n - b üfü ~şe k ır aç ~iın eve pe ta-Nacinin sık sık yüzüme dalan iri kah- tebessüm kıvrılıyor. 
da biraz evvel dediğiniz gibi bizim de ancı üŞtı. er esten açıyor, ya nız ve rengi gözleri beni sinirlendiriyor. 

d kt k lt - lt · tl Doktorun dedikleri çıktı. Sabahtan 
f 

. . k d w·l E . . . o orun o ugunun a ına emnıye e 
mekn aa~ımızk.yo egı · vımıze neşe sığınıyordu. Hem artık Selim Naci eskisi gibi esmer akşamcıı kadar küçük kızla titiz bir ana 
ışı getırece . Iki gün sonra idi. Bir sabah bahçe- yüzünü şimşek gibi sıyıran, beyaz diş- gibi meşgulüm. au suretle avunup, 

Kocam sevinçle gülüyor. Birdenbi • ye indiğim zaman küçükle, kocarnı lerini göstererek sık sık gülmüyor; derdierimi biraz unutuyorum. 
te içim burkuldu. Allahım yoksa bu karşı karşıya oturmuş buldum. Sırrı ona da düşünceli, mağmum bir hal geJ· Artık yakında geleceğin için sana 
çocuk onaı çok mu mühim '? Ni had beni görünce, gülümsiyerek: di. başka mektub yazmıyacaiım. Istanbul 

Işte bu muhaverenin üzerinde iki - Seni bekliyorduk Seza, dedi. Acaba kocamın bu e1ki dostu, o • tarafında, kocanın akrabalarında ka. 
afia IOilN bir akf8Dl kocam elinde 6-7 Onun her abah kahvaltıJ& Jalnız ndnla. aralanadaki temiz arbdatlak lacajanı 1öylüyoraun. Seai evime da-

Benim iğreti bir eşya gibi. 
leştiğim bu eve gelmek 
muhakkak. Hiç olma%88 dt 
kandırırsak bir kaç gün boll 
müsaade eder değil mi? 

Küçük Güleni beniıP 
öp, kocana selamlarımı 
ğin günler yaklaştıkca 
yor. Seni heyecanla 
lerinden Öperim canım. 

- Ne kadar 11\.a ııa._ ... --

- Kocamın işi bitince1' 
za. Nihayet bir, bir buçui 
şey. Gülen daha pek 
çin seyahatin güçlüğünÜ 
kaldı gelmekten v · 
senin mektupların beni 
du ki, her zorluğu göze 
ni, karmakarışık bir 
diğin hayatın ı daha 
için hazırlandım, yollar• 

-Çok iyisin Feride, 
düşünen iki kişiye daim• . 
lacağım ki, bunlardan bitl 
babamdır. Şimdi bir 
O da küçük Ayşe; hiç bit 
ri olmadığı halde sık aık 
yüreiimin paaı01 aiJiypr. 
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Eski Tanin Başmuharriri Muhittin Birgen -

.. garibi iktısadi teşkilitçılığın 
. hesine kalkanlar zihinlerin(~e bu 
n nazariyelerini kurmuş değillerdi 

Yaptıkları • . . y 1 1" ··hA b" YÜrü ışın ılmi m~:hiyetinden bihaber idiler. a nız ame ı ve tecru ı ır 
llıer~or)?rdı. Bütün rehberleri aklı selimlerinin ilhamından ibaretti. İstanbul 

lata bezıyesine bu fikirler 0 zaman nerelerden ve nasıl geldi, bilmiyorum 
b. rı ulda vücu 
ır te k'l'' da ge-ı 
oı.. •. .'dı~at hakkında 

··•a ıgı .. 
t~kn- . ıçın, Avru-

b· at tıpi · 
lt teşk·ı- erı ve bun-

"e ha kı atın lstanbula .. 
te et 1" go-

t"erl'tıtği ba P anları hakkın-
\J\1 • şka b' Yırll'ıi iki ır vesileye 

dah sene evvelki te-
a anlat 

rnıya geçece-

Ordunun seyyar mutfaklarından biri efrada yemek hazırlarken 
yorum. (1) Bütün bu müşahedeleri mış oldukları teşkilat işi ile Avrupadaki 
sonradan ~ yaptım ve onların başla· emsali arasında yaptığım mükayese -

ler de şimdiye kadar yalnız benim zih
( 1) Fakat, burada şunu da söyleme· nimde yaşamıştır ve onları ilk defa o

ği unutmaınahynn: İstanbul heyeti larak meydana atan da benim. 

ınerkcziyesi o sır.ılarda büsbütün na • 
zariyesiz değildi. Hayat ve tarih için • 
den çıkarılmış bir takım fikirlerlc bazı 

Yirminci asrın iktısadi karakterin • 
den doğan bu temerküz teşkilatı, 

elektrik, Slt, havagazı ve tramvay te -
sısatı kadar mühimdir. Bunların yap-dimağlarda bir yandan yeni bir devlet 

nazariyesi de kurulmakta idi. Devlet 
üzerinde siyasi ıniincvverlerin haki _ tıkları işi yakından tetkki etmedikce e-
miycti ile hayat arasında ekseriya te • hemmiyetlerini anlamıya imkan yok -
zatlar bulunduğunu gören bir iki mü· tur. İstan~l heyeti merkeziyesine bu 
dekldk, umumi işlerin politikacılar ta- fikirler o zaman nere1erden ve nasıl 
rafından değil, iş sahipleri tarafından geldi, bilmiyorum. Bildiğim bir şey 
idare edilmesi daha münasip olacağı varsa 0 da yaptıkları işin ilmi bir na -
fikirlerine varmışlardı. Bunun . için, zariye temeli bulunmadığı halde ma -
ınemlekette muayyen meslek sahıple • h' . 1 l b" "k b' k 
· · · 1 k ki t 'h de- ıyetı stanbu un uyu ır no sanını 

rı~ıln ~ırd anılydauguvge egrı'beı· ' ::kat :odeni doldurma kabiliyetini haiz olmasıydı. 
vır erın e o ' b 1 

kill d b . r meslek teskilatı vü- Onlar bir taraftan u suret e bak • 
şe er e, ıre ı: k d·~ 
cuda getinnelerini istiyorlardı. Dev • kalları teskilatlandırır en ıger taraf -
letin bu meslek teşkilatları tarafından tan da kooperatifleri kurmıya teşebbüs 
idare ve kontrol edilmesi, bir çok si • ettiler ve İstanbuldaki İtt!hat ve T erak
yasi fenahklara mini olacaktı. Hatta ki klüblerinde yaptıkları propaganda 
parlamentoların da bunların ~urah • ile bu işe de geçerek tedrj~en muhtelif 
haslarından müre~ep ~lması ıcap e • semtlerde birer kooperatıf kurmıya 
diyordu. Harbi muteakip Almanyada ha 1 d 1 • . d . b ş a ı ar. 
Vaymar kanunu esasısme e gıren u B l k ulu"unda da aynı usulü 

M }' • ta f d Un arın Ur T 
fikirler, İtalyada uso ını ra ın an Ak'b edi l bu"tün hareketi kanta· 

· dil k · t ')en Korpo ta ı yor ar, tatbık e me ıs enı rasyon . . d tti . 1 d O 
devletinin ana fikirleridir. Nitekim ay- riye şirketine ıst.ına . e r.ıyor ar .. ı. 
ni fikirler llitlerin de devlet nazariye- zaman1ar kantarıye şır~.etı~de. ;unfe
sinin esasını teşkil eder ve Hatta Fran- rit ve hususi sermaye ısse erı e .var· 
sada da yarım bir nümune olarak bir dı. Bu bünye bozuktur. Fakat, bu şırket 
«Ali iktisat meclisi» vücuda gelmiştir ve teşkilat iki üç sene. bu tarzda çalış • 
ki bunun da esasları ayni ana fikre da- mıs olsaydı kendisi tıcaret ve kazanç 
yanır. Avusturyada da halen ayni dev- f'k, ·ı alakadar olmıyan heyeti mer -

. d' y . ı rı e k Jet nazariyesi bakım ır. unarustan da k . bu sirketi ikiye ayırma ve ara· 
ayni yola gidiyor. O zamanlar bu fikir- dezıyfe d" ' rmayeyi çekerek bunun ye· 

'1 A .~_ h" 1 b' an er ı se la leri doğurar..ıar. vnıpaua oy e ır . b' t ftan bakkal rın mesleki 
- d . rıne ır ara hareket hulundugun an tamamen bı • I . . dig-er taraftan koope-

. . y ı h t rihi' sermaye erını ve haber ıdıler. anız aya ı ve ta . . a elerini kOf}'arak ayrı 
tetkik ile bu fikirlere vannışlardı ve ratıfl.er.ın sermü{ vücuda getirmek lü _ 
İstanbulda esnaf cemiyetlerini canlan· ayrı ıki teşekk kl d 
dırmıya gayretleri de bu fikirlerle a • zumunu anlıyaca ar (Arku ) 
lakadar bulunuyordu. 
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Yazan: v;on Fraqie Çeviren: Şerif Hulftsi 
Marie teyze hem çok hikaye bilir, 1 reye dirseklerimi dayadım, kuğuları 

hem de çok tatlı anlatırdı. Hele, kü - seyrediyordum. Kuğular güzel göaüs
çük iken bütün hısım a~ra~a çocukları ~~~~ini, __ güneşle parlı~an suyun iç.ne 
başına toplanır; hep bır agızdan, dua gommuşler; hayır, gommemişler, hal • 
eder gibi, ona masal anlatması için 
yalvarırdık. Elli beşlik bir ihti -
yardı. Konuşurken, başının beyaz tel -
lerinden bir kaçını eline alır, par -
makları arasında evirir çevirirdi; ve 
sanki, anlattıklarını, her teli birer hi
kaye ile aklaşmış saçından çözerdi. 

Güzel bir bahar akşamıydı; yemek • 
ten sonra, taraçada oturmuş, konuşu · 
yorduk. Gök mosmordu, yıldızlar par
lıyordu. Marie teyze susuyor, bir şey · 
ler düşünüyordu. Gözlerinde, ihtiyar· 
larda pek rastlanmıyan bir parlaklık 
vardı. Bir aralık, hepsi birer genç kız 
olan bize dönerek: 

_ Julie, Françoise ve - bana da • 
Henriette, bırakın, anneleriniz konuş
sunlar, dedi. Biz bahçeye inelim. Bu 
gece beni hatıralar sarıyor. Size güzel 
bir hikaye anlatacağım. 

- Oh! inelim, dedik. Aniatacağınız 
çok mu güzel bir hikaye? 

- Dinledikten sonra, onu siz takdir 
edersiniz. 

Bahçeye indik. Hanımelleri ve sar · 
maşıklarla örtülü kameriyeye bir k~ç 
sandnlye getirttik, \'e oturduk. Marıe 
teyzc susuyordu. Gözlerini yerde sa -
bit bir noktaya dikmişti. Sonra, ta.tlı 
çizgilerle buruşmuş yüzünü ellerıle 
kapadı. Birden doğruldu, uzanan ha • 
nımeli dalından bir çiçek kopardı, ba
şını kaldırmadan: 

- Bugün mayısın ikinci günü de V 

ğil mi. çocuklar? diye söze başla~ı. 
Duvduğunuz neşe sade bahar neşesı .. 
Halbuki, ben şimdi, içinde kederi çok 
bir neşe ile sevinçliyim. 

eBundan tam kırk sene evveldi.. Ge· 
ne bu evde oturuyorduk. Bir gün bah· 
çede dolaşıyordum, akşam yemeğine 
davetli bir kaç misafirin sofrası için 
en güzel çiçeklerden bir buket hazır -
lıyacaktım. Güller, sokak kapısının 
sağ tarafında idi; bazılarının dalları 

lerinden suyun okşayışlarından derin 
bir haz duyduklarını anlıyordum: Be· 
nim isteyıp tc haz duyamadığım ok -
şamalar ... Her yer dar geliyordu, içim 
içime sığmıyordu. Odamdan çıktım, 

salonu geçtim, kapının önüne gelince 
durdum: cAcaba güzel de1 : 1 -ımlı gene 
orada mı?• diye düşündi' tlbimde 
elle tutulacak kadar can,, çarpıntı 

hissettim. Kapıyı açtım: Güzel adam 
gitmişti. İnanmak istemedim. Fakat, 
müteessir olmuştum. Merdivenleri a • 
ğır a(fır indim. Kuğuların yanına gi -
dcceğim yerde, sokak kapısına doğru 
yürürneğe başladım. Şimdi, duyduğum 

teessür, biraz evvel duyduğum neşe 
kadar bana yabancıydı. Birden içimde 
garip bir inkisar başladı. Geri dön -
düm, kuğuların yıkandıkları havuzun 
kenarına gitrneğe karar verdim. O 
gün, akşama kadar sıkıntı içinde çır 
pındım durdum. Annem ısrar etme 
seydi, misafirlerle beraber yeme,~ bi· 
le yemiyecektim. Yemekten sonra. bil' 
iki Iüzumsuz cümle konuştum. \'P hiıı 
baş ağrısı bahane ederek oöama t' k -
tım. Komedinin üstünde çok scvd'ğim, 
ve bir çok defalar okuduğum kitaplar • 
dan birini aldım ve karıştırmağa baş ~ 
ladım. Nasıl bir ihtiyaçla bilmiyorum, 
o zamana kadar yapmadığım bir şeyi 
yaptım. Kitabın boş sahilelerinden bi
rine c2 mayıs .. Onu her geçtikçe kok -
!ardım, .dedi. Gülü ne tatlı bir okşavışı 
vardı? Isterdim ki..» cümlelerini yaz • 
m ış tım. 

cGünler geçti, o genci bir daha gör • 
medim. Hayatırnızda büyük bir deği -
şiklik olmuştu. Yazı geçirmek üzere 
Cote d'Azur'e gitmiştik. Sıcak bir gün· 
de, babam sektei kalbden öldü; zaten, 
zayıf olan annem bu acıya dayanama -
dı, yatağa düştü. Bir ay sonra, o da öl· 
dü. Bu acılar arasında ben, ince \'e na· 
rin. sarışın delikaniıyı unuttull'l. Da • 

parmaklıklar a -
rasından sokağa 
fırlamıştı. İç ta· 
raftaki ateş gül· 
lerinden bir iki 
tane kopardım; 

sonra, sokağa u -
zanan dallardan 
birini tutacağım 

Yarınki nushamızdı : 
yımın yanında 
kabyordum. Son 
bahar gelince, 
Pariste RaspaiJ 
bulvarında bir Bir izdivaç teklifi 
apartımana 

Yazan: Peride Celal yerleştik. Dayım 
zengindi; evin • 

sırada, şık bir delikanlı gördüm: Sa • 
rışındı, ince ve n~rindi, yüz~?ün. çok 
tatlı bir solgunlugu vardı, gazlerınde 
esrarlı bir koyuluk gizleniyordu. Gü -
ıerek bana: 

_ 'şunu da koparını dedi. Onu her 

geçtikçe koklardım. .. 
cHiç bir şey söylemedim. Yalnız, :u

zümün tatlı bir sıcaklıkla yandıgını 
hissettim. Arkarnı döndüm, bahçeye 
doğru yürümek üzere iken: 

_ Kızaracağınızı bilseydim.. Gül, 
çok güzeldi, dayanamıyordum, neza -
ketsizlik mi ettim? dedi. 

cDöndüm, bir şeyler söylemek iste • 
dim. Güzel bir gcnçti. Çok hoşuma git
mişti. Gene ar~~ı döndüm: cHayır, 
bilakis .. • di,yebıldıın. Ondan sonra, 
nasıl bir arzu ile bilmiyorum, elimde 
çiçekler, eve d~~r.~ koşm.ağa başladım. 
Merdivenlerin onune gelınce, durdum, 
~ahçe kapısına bak~ım. Güzel .. ~.dam 
aene orada idi, ve elıle kırmızı gulu ok
~uyordu. Merdivenleri. koşa koşa çık.
tım içeri girdim. Garıp ve manası bı
tin~iyen bir sevinç duyuyordum. Bu 
sevinç pek nadir duyulan, ve daima 
içimizde gizli kalması istenen bir his· 
ti. Mutfağa koştum, ihtiyar Nanona çi
çekleri verdim. Hep koşmak, kendimi, 
3teş gülünü akşamasını bilen bir in -
;ana okşatmak istiyordum. Annemin o
dasına koştum, kucağına atıldım. Ba · 
·ımı avuçları içine aldı, yüzümü ok • 
·adı yanaklarımı öptü. Sonra, tama -
ne~ yabancı bulduğum bir bassasi · 
vetle bana: 

- Çok neşelisin yavrum! dedi. Ba· 
"lar güneşi bütün insanları böyle ya · 
)af. 

cBir şey söylemedim. Çünkü, bu ö • 
Jüşler ve dkşayışlar aradığım ~ey~er 
ıeğildi, beni doyurmadı. Anneını elın
leki dantelasile yalnız bıraktım. Ko -
arak odadan çıktım. Pencereleri ku -
' l!ların yıkandığı büyük havuza açılan 
{Üçük adama kapandım, bilinmedik 
uzularla sarhoş bir halde yatağıma u· 
zandım. Biraz sonra, kalktım, pence • 

den hiç misaı r 
eksik olmaz, arasıra suvereler tertı ) 
ederdi. 
.. «Üniversite tahsili, hayatımı büsbü· 
t~n .. değiştirmiş, hatta zenginleştirmiş
tı. Uç sene sonra mezun oldum. Da -
Y.~m ~u sevincimi kutlulamak için bir 
sur~rız hazırlamıştı. Bir akşam, geç : 
v~kıt, arkadaşlarla yaptığım yorucu . 
bır gezmeden dönmüştüm. Ortalıkta 
bir telaş vardı, hizmetçiler öteye beri
ye koşuyorlardı. Yorgunluktan bitkin 
bir halde odama çıktun, masanın üs -
tünde bir zarf vardı. Okudum: Dayım, 
kendisini saat dokuza kadar odamda 
beklernemi rica ediyordu. Saatime bak· 
tım. Dokuza çeyrek var. Mecmuaları 
karıştırmağa başladım. Biraz sonra da, 
dayım odaya girdi. Beni öptükten son· 
ra: 

- Henriettc, dedi, hemen ipekli tu 
valetini giy. Seni kapı önünde bekliyo 
rum. 

c Şaşırmış tım. 
- İmkanı yok, dedim. Hiç bir tara· 

fım tutmuyor. Bana en büyük saadeti 
uyku getirecek. 

- Bugün benim dediğim olacak, gi· 
yineceksin, diye ısrar etti. 

cÇaresiz razı oldum, giyindim, ve da· 
yı.mın kolunda salona girdim. Parisin 
güzide simaladie karşı karşıya idim, 
aralarında tanıdığım hemen hiç kimse 
yoktu. Dayım beni biri nisbeten genç, 
ikisi de biraz yaşlı üç dostuna takdim 
etti: 

- Henriette, çocuğumdan daha çok 
sevdiğim bir yeğenimdir, diye ilave et
ti. 

«Nisbeten genç olan adam han~ dik· 
katle ve ısrarla bakıyor, kıyafetimle 
çok yakından alakadar 0.luyordu. Bu 
sırada güzel bir vals çalıyordu. Bana 
dans teklif etti, kabul ettim. Danseder
ken hiç konuşrrıadı, fakat gözlerini de 
gözlerimden ayırmadı. Dans bitince 
benden müsaade istedi. Dayımla bera
ber dışarı çıktılar, yarım saat sonra 
gene geldiler. Tahmin ediyor. fakat bu 

(Devamı 15 inci sayfada) 
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IKINCI KlSlM - A. R. Yazan: C 
Prens Yusupofla Rasputin kapıda görünür görünınez 
karşı da bekleyen otomobil, derhal mermer basamak
ların önüne gelmişti. Prens evvela Rasputini bindir· 
dikten sonra kendisi de otomobile girdi : - Şoför 1 

Tunçay, baygın bir halde ha 

Saraya dönüyoruzl emrini verdi. 

- Muhterem Prenses hazretlerinin ların önüne gelmişti. 
emirleri bu kadar mühim bir şey miL Prens, evvela Rasputini bindirdik • 

yuvasına götürülürken bile 
Niraşı biraz olsun titretme 

Demişti. ten sonra, kendisi de otomobile ginni~: - Sumer .. Sumer.. hareketsiz duruyordu. 
Prens Yusupof, ellerini uğuşturarak - Şoför!.. Saraya dönüyoruz. Diyerek elindeki küçük zurnaya Naraşın sadık uşaklanndan biri olan 

t:evab vermişti: Emrini vermişti. benziyen bir kamış parçasını çalınağa esir zencinin bile gece renkli suratında 
- Bence, o kadar mühim olmamak Şoför kıyafetine girmiş olan (Dok • başladı. merhamet ifade eden çizgiler belir .. 

lazım gelir. Fakat; her nedense, ken - tor Lazover) gaza basarken: Yılanların dilleri yoktu ama .. bu mişti. 
disi buna son derece ehemmiyet ver • - F ahametmeab hazret leri, emır çatlak kamışın çıkardığı hazin ve hazin/ Maya biraz sonra mağaradan dışarı-
di ... Mesele, gayet basit. Dadısının oğ- buyururlar. olduğu kadar da garib ses (Sumer) ad- ya çıktı: 
lu, topcu yüzbaşısı Melikof, garb cep- Diye cevab vermişti. lı yılanı afyon la uyuşturulmuş bir hale - Görüyorsun ya, dedi, Tunçayın 
hes i nden yaralı gelmiş. Tedavi edi! • Soğuktan, camları sımsıkı kapalı o- getirmişti. yanına (Sumer) den başka bir yılan 
miş. Şimdi de Kafkas cephesine gönde- lan otomobilin içini • tıpkı teke koku - Öteki yılanlar mağaranın sağına so· sokulmadı. 
rilecekmiş ... Halbuki anası gelmiş; oğ- suna benziyen - iğrenç bir koku istila 1una süzülerek oyna.şıyorlardı. Naraş kin.dar bir gülüşle mırıldan • 
lunun bir müddet daha burada alıko • etmişti. Prens Yusupof, Rasputinden Naraş, Sumer adlı yılana \)Öyle bir dı. 
nulması için Prensese rica etmiş. intişar eden bu agır kokuya tahammül göz attı: - Senin yılanların bile çok akıllı, 
Prenses de, bu işi göreceğine dair da- edemiyerck birdenbire fena halde ser- -İki adam boyundan uzun.. Maya! Efendisinin yanında çok uslu 
dı sına söz vermiş ... Işte, mesele bun - semlemişti. Maya başını arkasına çevirdi: duruyorlar .. 
dan ibaret. .. Harbiye nezareti müste - - Affedersiniz mukaddes pederl. - Hiç korkma, Nara~; O; (Fı - Maya, Tunçay ayılıncaya kadar ma· 
farını görüp de, bunu rica edecektim. Bugün biraz fazla şarab içtiğim için rat) ın eşidir. Bunların arasmda en çok ğaranın kapısında bekliyecekti. 

- Hiç zahmet etmeyiniz, azızım basımda fena bir ağrı var. Müsaade e- ounun hatırı sayılır. Tunçayı ona tes· Naraş bu korkunç meclisten ayrıl -
Prens... Lutfen, Prenses hazretleri ne de; sen iz, şu cam ı biraz aralık edeyim. li m ediyorum. (Sumer) onu daima (). madan bir noktayı daha anlamak is • 
aöyleyiniz. Himaye etmek jstedikleri Demek mecburiyerini lüssetmişti. tekilerin hamle ve tecavüzlerinden ko- tedi: 
yüzbaşı Melikof, yarından itibaren has- Doktor Lazoverin maharetle kullan- ruyacak. - Tunçayburadan k.açamaz mı} 
sa alayına naklettirilecek .. ve sarayda, dığı otomobil; bir kaç cadde dolaştık - İnsanların bile güçlükle yola geldik- Diye sordu. 
Çariçe hazretlerinin muhaflzları arası- tan sonra; Prens Yusupof'un sarayı Ö- leri ve güçlükle söz anladıkları bir de- Maya başını sallıyarak: 
na yerleştirilecektir ... Yalnız bu yüz- nüne gelmişti. Sarayın pencerelerinin virde, Maya, bu yılanlarla çok samimi - Hayır, dedi, kaçamaz. Ve ona 
başı, yarın gelip beni görmelidir. hepsinde mebzul ışıklar taşınakla be- bir dost gibi konuşuyor ve çok çabuk ka.çmağa teşebbüs ederse, bütün yı -

Prens Yusupof büyük bir sevinç gös raber, her taraf sessiz ve sakindi. anlaşıyordu. lanların hücumuna uğrıyarak derhal 
termiş: Rasputin, ağır ağır otomobilden in- Maya mn ğaraya bir takım kokular telef olacağını söyliyeceğim. 

- Ah mukaddes pederl .. Iren, bu miş, kapıya doğru ilerlemiş.. yerlere serpti .. tütsüler yaktı .. ve çok garip • - Burasını senden başka kimse bi-
futfünüze kim bilir ne kadar sevinecek, kadar eğilen iki üniformalı uşağın ara· tir ki, bu altı yılan, ağzı açık olan ma- lir mi} 
ve teşekkür edecektir ... Ah, mümk\.ln. sından geçerek içeri girmişti. Prens Yu- ğaradan hiç bir yere gitmiyordu. - Bir çok kimseler bilirler .. fakat, 
olsaydı da, onun bu sevincini bizzat supof da, onu takib etmişti. Maya: korkudan, buraya gelmek şöyle dur -
görmüş olsaydınız. Eğer, şu yalancı Evvela holden ve sonra, muhtelif - Onlara haftada bir yem getiri- sun, dağın yamacından bile geçrneğe 
Fransız karısını beklemekten vazgeç • salonlardan geçmişlerdi. Bu salonlar, rim .. çok uslu hayvanlardır. Mideleri cesaret edemezler. 
miş olsaydınız; sizi derhal Prensese Prens Yusupofun servetinin bütün en aşağı bir hafta tok durur. Bir köşe· Naraş ihtiyar .sihirbaza değerli he-
götürürdüm ... Bu gece, o hiç bir yere haşmet ve azarnetini göstermekte idi. de suları vardır. diyeler verdikten sonra, büyük bir em-
çıkmadı. Bir kaç sevimli arkadaşını da- Duvarlar, en kıymetli tablolar la; köşe- Dedi. Nar aş sordu: niyetle Ur dağından ayrıldı. 
vet etti. Zannedersem, hep birlikte çay ler, en nefis ve san'atkarane heykel - - Buraya haftada bir mi gelirsin 
içecekler. ler le müzeyyendi. Bir çok camlı do - sen} 

....................................... 

....................................... 
Demişti... Rasputin, uçları s imsi • laplarda, asırların tarihi hatıralarını ta- - Hayır. Ben her gün, hatta büyü On bin Sumerli, kalkanları ve kar • 

yah tırnak lı ellerini havaya kaldı ra • ş ı yan bir çok antikalar teşhir tdilrnek- ve sihir işleri çok olursa, günde bir kaç 
rak büyük Htr neş'e ile cevab vermif • te idi .. Bu camekanlardan birinin için- kere de gelirim. Teminatlı 

söylemek olsun. 
basmaz, Sumer . _ .. ll 
daletten ayrılın~t 
zenginlerin ve 
korumayı; zayıflıata 
etmeyi; açları, 

hastaları ve alilleri 
ma 1 Sağ elinde 
yasamız bulunsuni 
leri yurdu adalet 
etmişler .. sen de 
sm, Naraşi 

- Adaletten .,e 
mıyacağımı siz de 
Fakat kral halkı 

' ~ ne kışkırtacak ohJ 
karşısında ne 

,ti: de meşhur Kleopatranın siyah elmastan - Tunçay ne yiyecek burada) 
- Azizim, Prens... Muhterem yapılmış olan gerdanlığı parlıyordu. 0- - Onu.."'l yiyeceğini her gün ben 

Prenses hazretlerinin küçük bir rnem- nun karsısındaki camekanda da, al at- getireceğim. Gelmediğim gün kızımla 
nuniyetlerini görebilmek için, bütün lastan bir mahfaza içinde, Cengiz Ha- gönderirim .. RL 
Fransız karılarını feda ederim. nın geniş yüzlü yatağanı, korku'nç bir -Pekala. Haydi at bakalım bu ye-

Prens Yusupof, büyük bir sevinçle heybetle göze çarpıyordu. ni rnisafiri rnağaraya .. 1 
titremişti. Rasputin, Yusupof'u t8'kib ederek Ihtiyar Maya tekrar kamışını çal • 

- Şu halde .. derhal gidebiliriz, mu ağır ağır ilerliyordu. Her biri, üç dört mağa başladı .. bu sefer yılanların hep-
kaddes peder. misli altın pahasına olan bu enfes eşya. si birden buz gibi, oldukları yerde do-

Diye mukabele etmişti. ya başını çevirip bakmayı, aklına bile nup kaldılar. * getirmiyordu. Tıknaz vücudünden sar- Maya, Tunçayı kucakJadı .. mağa -
Pr"'ns Yusupof'la Rasputin, kapı - ll d k ranın ortasına götürüp bıraktı. kan uzun kollarını sa a ı ca, ergu • 

da görünür görünmez, kar.şıda bekli - h f f b Narasın ne sarsılmaz bir iradesi var-
van renkli ipek gömleğinden a i ir . b' h Id h yen otomobil, derhal mermer basamak- k dı. Tunçay baygın ır a e aşarat 

.•.... ·~ .......•..•... ·- h ışırtı işitiliyor; baldıriarına adar u- yuvasına götüriiliirken bile, kin ve ih-

zıyan parlak telatİn çizmelerinin ök • tirası onu biraz olsun sarsmamış ve tit-
ir Doktoru n çelerinden, aynı ahenkte bir gıcırtı yük- retmemişti. 

Günlük Pazartesi seliyordu. Narnş mağaranın kapısında granit • 

r 

Ziraat Vekiletiıı 
Yüksek ve orta ziraat ve Ziraat Makinist mektebi 

olup ta V ekaletimiz teşkilalı haricinde çalışmakta ~ 
açılacak ziraat işlerinde vazife almak isteyen m esi bi. 
üçer kıt'a fotoğraflarile mezun bulundukları mekte 
rihlerini, şimdiye kadar üzerinde çalışlıklan resıni 
fe ve işleri ve bu vazife ve işlerden aynlma 
lama ve ayrılma tarihlerini gösteren bir 
bağlıyarak tez elden Vekiletiınize göndermeleri 
reslerini bildirmeleri ilan olunur. "31, ~ıs6" Not!arlndan (~':) Küçük bir meydan kadar geniş olan ten yapılmış bir heykel gibi cansız ve 

--::~---------;...~.---: yemek salonunu da geçmişler; küçük ·- · · · · • · · • • ... - -----------------~---~ 

Gene süt bir salona girmişlerdi. Burası, alelade r z· t V kA 1 tı•ıı 
Evinize getirilen sütıere su katılıp ka • bir salon değil; adeta bir nefais meş· f.lÖbefCi ıraa e a e 
tılmad$nı ttıyın için biraz dikkat et - heri idi ... Prens Yusupofun efsanevi Eczaneler 
rnek kflfidir. Blr defa küçuk blr mıısrar servetinin rnahsulü olan en bedii eser- Bu rece nöbetcl olan eczaneler §Unlar • 
edip blr Oii.ktometre> sııtın nlınız. su -

ler, bu salonu küçük bir müzc haline dır: 
yun derecesini bu fllet dcrhal size göste- ·ı 

getirmişti ... Köşelerde bronz, porselen istanbul cihetindekı er: 
reccktlr. 

ve mermer heykellcrin arasına, akla Aksarayda : <Ziya Nurn. Alemdarda 
Bundan manda süte su kntılrrsıı kcs:ı.fc- {Esad>. Bakırköyünde : {Hil6.1). Beya -
tl ıız olacn~ından bu kesnfetl muhafaza hayret veren ~inbir türlü nefis eşya yer zıdda : CHııydar>. Eınlnönünde : {Meh-
lçin sfitun Içine nişasta karıştırırlar. Bu-. 1eştirilmişti. ri zümrüd ve yakutlarla met K~ım). Fenerde : (Arif). Karagürn-
nun da til.yinl pek kolaydır. Bir fincan müzeyyen ç.erçeveler, mütenazır bir rükte : (Arif). Küçukpazıırda :" <Hikmet 
süt Içine beş damla kadar tentürdlyot 1- surette duvarlara stralanmıştı. Bun • cemm. samntyada : (TeofUos). Şehre-
Hive ediniz. Eğer süt mavi bir renk alır- ların içlerindeki (Aziz) tasvirleri do - mlninde : {Nii.zım). Şehzadebaşında 
sa lçlııde ntşasta olduğu derhal anlaşılır. nuk birer tebessümle gülümsiyorlar • (Hamdl>. 
Bund n manda sütün tercyajtını kısmen dı. Beyoflu ciheUndekiler: 
almak sııretlle de teftiş edlllr. Dikkat ct-
melidir. Bir çok kapı sütlerinde tereynğı 
mlkdarı lltrcde 5-7 nisbetinde görülüyor. 
Halbuki tnbü güzel evsafı hfıiz bir sütte 

Rasputin, bunlara bile bakmamıştı. Galatada : {Hüseyin Hüsnü). Hasköyde: 
Kapıdan girer girmez, ellerini :1.ukarı {Nisim Asco) . Kasımpaşada : <Müeyyed>. 
kaldırmış: Merkez nahiyede : {Della Suda>. Şi.şllde. 

- Oh .. oh .. ohl.. Aman, ne nefis (Nargileciyan). Takslmde : (Limoncl -
tereyağı mikd::ı.rı Iltre de < 45-50) gram pastalar.. ne nefis çörekler... 0 ko k • yan>. 
kadar olacaktır. ·ı muş Fransız karısı gelseydi, hiç şüp • Üsküclar - Kadıköy ve Adalardakı er: 

(•) Bu notları kesip sakl:ıyınız, yahut hesiz ki bunlardan mahrum kalacak • Büyükadada : (Merkez). Heybellde: (Yu-
bir albüme yapıştırıp kolieksiyon ,.apınıx. tım ... Oturmadan evvel, fUnlardan bi- suf). Kadıköy Pazaryolunda : (Merkez). 
Sıkıntı zamanmuda bu notlar bir doktor rinin tadına bakayım. Mo~da : {Faik İskender). Usktldar Ab

medlyede : (Abmed1ye). gibi imdadınıza yetişebilir. (Arkaal var) 

Sivil ve askeri sanat mekteplerinin makine ve 
lanndan mtzun veyahut ta çifiliklerde ;re zira•\ 
traktör ve ziraat makinelerini kullanmayı hakki1 

1 

ta yeni açılacak ziraat işlerinde istihdam olunmıya 
dan sanat mektebi mezunlarıııın şahadetname 

nin ehliyet vesikalarını ve her iki kısım talibin de 
bulundukları işlerden almış oldukları hüsnü lıizmet 
kıt'a fotoğraflarını bir istidaya bağlıyarak tez 
göndermeleri ve muvazzah adreslerini bildirmeleri 

Vekilete bağlı Erenköy fidanlığında yeştirilen 
asma fidanlarının beheri beş kuruş ve aşısız 
paradan ve Istanbul Ziraat Mektebi ve Manisa A 
larında yetiştirilen aşısız köklü Amerika asma && ......... -

paradan fidanlıklarda satılmaktadır. Istekiiierin 
adı ieçen Müessea Müdürlüklerine müracaatları 
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ir kitabıiı hikaiesi 
laratıı3 . -----
1 lllh edUncü sayfada) az konuı.ıtu. Bir şeyler söy'E"mek iste · 
harap bire.tniyordum. Gece di, sarardı. Fakat da.> anamadı: 
llbth u halde yatağa yat• - Sizin Charenton'da bahçeli, ve 

b~ndığım :zaman da· gülleri sokakta açan bir eviniz var 
d~ saattir durn. Gülerek: mıydı? diye sordu. 
d Akşam ~Yannıanı bekliyo - cBüyük bir sevinç, fakat hüzünle'. 
e fiervıe ansettiğin adam karı~ık bir sevinç duydum, ağlıyacak b u be . , ~ 

ı.. ır ad ' nım dostumdur hm. Gülınek, boynuna sarılmak, öp -
"' arndı ' ı·· ··· ıınıad r, ve . . . sefiridir. m ek, öpmek istedim. Sonra da, gü u 

bu ın, sanınm? okşayışını hatırladım. Beni o gül gibi 
ıe bir rnu idi? Fakat, ben okşıyacak diye düşündüm. Fakat, şim-
kıılar~Y b düşünmedim. d iki ad~, o güzel delikanlı değildi. 

ben~lıtr? li Undan başka ne Yüzüne baktım: Bir zamanki gibi gü -
de·.':rı olm: bana •evet!• de. lemiyordu. Giyinişinde eski zevk yok· 

&il ktn.i? sana kafi bir te- tu. Konuşmaları, c şunu da kopann .. » 

b· arşı çok h dediği günkü kadar cana yakın değil · 
ır Vaz.i . ususi, biraz da di. Tatlı solgunluğu şimdi sapsan ve 
th Yetı:rn old - · · n·· ayırı, d' ugu ıçın ıs - örtücü bir renge tahavvül etmişti. u-
~ab~ı edı~·ernezdim. tün bun1ara rağmen evlcneccktim. 
baYağı ıyo.rum, dedim. Saadetimi, bir zamanki geçici hevesi 

?.anıankindsevmmişti. Çünkü, devam ettirerek yapabilecek miydim? 
en farklı bir neşe Bilmiyorum. Düğünümüz çok gürül -

Sen de d" .. tülü ve · bazılarına göre - neşeli oldu. 
e 1~ordu J<~Şunceye daldım. Bütün bir hayatı beraberce yaşadık. 

l}ıe eski ı~ap}arımı karış - Fakat, kocam kendisini nasıl bir his -
Çok ok db:r roman geçti, le. mütemadi bir·mazi alakasile besle-
h u Urrum · d" d ? O b atı rJ ..., , şım ı mev· dig· imi acaba biliyor muy u. , en • 

arnad - ı h ç Yrırct ıgım bir kitap.. den evvel öldü. Bir zamanlar tatlı, so -
h kaç c~ın. Gözüme evvelce gun, şimdi sarı olan bu adamı n_asıl mı 

t ~ Utn]e ·ı· t· ld k l eç k e ı ış ı: c2 mayıs .. sevdim? Bu, kocama karşı o ugu a • 
~ ok~~, koklardım ... » gülü dar, size de gizli kalmalı. Yalnız .. boş 

ttı"' • \ışı V d · i k 1 ., ıgı iİ ar ı! Isterdim sahifelerinden birine b r aç cum e 
tn. tatlı Ya~' _hcyecanile, hatta yazılı olan kitap bütün hayatımda sü • 

h A.rt k ışıle bütün o g·· ·· ren yalnızlığlmda bana bir dost oldu.» 
Ç, hı·" g1·- • 0 tatlı solının yu·~zınuu·· k 'bt" t o ~:->~ Marie tevzenin, elli beşli ı ıyannı 

re:rniyec~g-ı·m d' . d"" J f' .. . '" , ıye u· yanakları üstünde iki iri damla yaşın , 
ın son yuvarlandığmı görünce, hepimizin 

ra, baron gE'ldi. Çok gözlerini keder bürüdü. 

Sayfa 15 

• 

ADEMi iKTiDARA FÇ)RTESTiN 
IErken ihtiyarlıyıınlan grııçJe~tirir. yorgun vUcudleri diııclcştıı~r. Be!gevşek~iğini geçirir, çelik gibi b:r vncud kazandırı~ 

PAZARI 

l\1üdürlüğünden: 
tiıitı"~ ııın Uıunko"' .. y k t-t·· d d tn . 't ~ Yapt pru apra u un eposun a şaı amesı mu-
k YYar des ltılacağı 6.! 1 i. lira 21 kuruş !keşif bedelli su samıcı 

c:ıllU} ienıe k ' ~ .. ın~t Ve muhafaza duvarlannın inşaatı açı eksiltıneye 
l <tıJt..... Ut, 
"'il "4lt 26 
)a~4d;ı le /1!937 tarihine rastlıyan Saıı günü saat 15 de Ka-
t.! ~1lqc"kt \7aıırn ve mübayaat şube!: in deki alım komisyonunda 

l ll'~akk ır. 
h~ lll ten. 
~ t tvrak ıınat 465 lira 91 kuruştur. 
l.t}'aa~ Şuh~ _31 kuruş mukabilinde İnhisarlar Levazım ve mü
hb~lılttin ~ınden ve Uzunköprü Müdürlüğünden alınabilir. 
hıt llt bir l\1~hnleden en az iki gün evvel Mimar, Mühendis ve 
lik "~sı ırnar veya Mühendisle Noterlikçe n.usaddak ortak
'la al~ttı, b· v~ resmi dairelerde yapD!lŞ olduklan işlere aid ve
'ai~klatı ı~I:kte İnhisarlar İnşaat Şubesine müracaat ederelf 
tilt b,.ilt Yu~ lıyet vesikası: kanunen kendilerinden aranılan ve-

lrlikde ~ıda yazılı vesikalar ve % 1,5 güvenme parala-
t· a 1 geçen Abm Komisyonuna gelmeleri ilan olunur. (26) 

~~i '~'iit .. * * 
lira ~~Fabrikası için tip ve eb' adı tartnamesine bağlı listede 

~~ u anımen bedelli 22 kalem mobilya pazariılda yaptırıla-

lt\>~~ıık 25/1/937 t "hi ı p . .. .. d lll Ve .. an ne rast ayan azartesı gunu saat 16 a Ka-
Ş\tt tnubayaat ~ubesindeki Alım Komisyonunda yapılacak-

ı-. ~ll"ıele,. 
~lılerın Parasız obrak her gün sözü geçen tubeden almabilir. 

bitlikt P~arlık için tayin edilen gün ve saatte o/0 7,5 güven -
' ş._K.. e •dı geçen Komisyona gelmeleri olan olunur. «119ıı 

"t-~~tı· ~ ~ 
'h~·98 ~ tnucibince muhtelif eb'adda 540.60 metre mik'abı çam 
'~,lt. etre rnik'abı kazık ve gergilik çam dilmesi pazarlıkla 

l lı)( 27 
tv'ıtıtı / 11937 tarihine rasthyan çartamba günü saat 15 de 

Dr. FEYZi 
Cilrl ve znhrevi bashılıkhlr mntahassısı 

Istanbul Ankara caddesi 43 
Paz.ıırdan ır.aada hcrır\in aabahta ıı4ama kadar. 

S a Posta 
Yerebatan, Çatalçeşme sokak, 25. 

tSTANBUL 

ı -
1!.~!ninfe~~~.~~~~!ir sü-11 
tunun iki satırı bır (santim) 
sayılır. 

2 _ Sahifesine göre bir santim ilan 
fiatı şunlardır: 

sahlfe 

• 

: 1 - 40t karq 
:S-ıst ,. 
3- 200 .. 

• 
oıter yerler : 
son sahlfe : 

'- 100 
60 

- 30 

....... ş~ e rnübayaat .ubesindeki alım komisyonunda yapıla-
~t~ler 3 _ Bir santirnde vasati (8) keli-

, ltlikte ~rlık için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 güven· 4 _ !nce ve kalın yazılar tutacak-

ÖKSÜRE 
KANZU 
öKSOROK ŞURUBU 
Göğüs nedelerile had ve müzmin 

kasabat iltihablarında, zatürree, 
zatülcenb ve boğmaca öksürükle
rinde çok faydalı bir ilaı;tır. Gö
ğüsleri zayıf olanlara ayrıca tav· 
siye olunur. Bir çok profesörlerin 
takdirine mazhar olmuştur. Kanzuk 
Öksürük fUTUbu maruf eczane
lerde bulunur. 

Umumi deposu: 
INGILtz KANZUK ECZANESI 

BEYOÖLU • ISTANBUL 

LERE: 

( Istanbul Belediyesi Iliiniarı 1 
Hepsine 184 lira kıymet biçilen Beyoğlu kaymakamlığı anbarmda mev· 

cut olan küfe, aimitçi camekanı, kestane mnngalı, tel dolap vesaire salılmak 
üzere pazarlığa konulmu,tur. f.tyanın listesi Levazım Müdürlüğünde gö
rülebilir. Istekliler 13 lira 80 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mdrtubile 
beraber 19/l/1937 salı günü saat 14 de Daimi Encümende bulunmalıdır-
lar. (B.) (245) ' 1 

Şimdiye kadar binlerce · kişiyi zengin etmiştir. 
4.cU ketlde 11 1 Şubat 1 1937 dedir. 

Büyük ikramiye: 50 • 000 liradır ... 
Ayrıca: 15.000, 12.000, 10.00~ Liralık ikramiyelerle (10.000 

ve 20.000) liralık iki adet mül"afat vardır. 

D}KKA T: 
b~ ~ llarasız olarak her gün sözü geç~n şubeden alınabilir. ı me vardır. 

S -~eçen komia yona gelmeleri ilan olunur. (( 192 ıı !-_ • ..:;,ıa;.;r;..ı.;.y_er_e_g.-ö_r_e _sa_n_ı_i m,_ı_e_ö_ıç_u_m_r_ . ..: 
~l•• lı- 4.AR11kayrada yeni açllsn • cu~···~ ~~ -' • "s.a ~ . ..~~~· Bilet alan herkes 7 1 Şubat 1937 günü akşamına kadar 

14 ~ A C A "t bildini dcğiştiı miş bulunmalıdır . 
... ~ll, "Ut'ı E Z N E S L .. ·"J .. d. : ~uını Hıı l'> !·. h~ "h b'l t ·· · d k' h kk k ""''- .. lt l l A. 1-~krcııı t;~ Al .... uı.. LU tarı le.l sonra ı e uzeı ın e ı a ı sa it olur .•• 

~~ ~ fi~tl~da itid~. her g~e a~kb~ Al SAHIPLER : S.R~~EMEÇ ı~~~~~~~~~,~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-
Ub alnernea1 s1raa•nde Tel. 2018 oıııı11--•-• i 
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~Vitamin - Gıda - Kalori - Sıh 
Piriııç ·Yulaf· Mercimek. Buiday -lrmik ·Patate.· Mı.· Arpa. 

Çocuklarınızı besleyiniz ve büyütünüz. 
Huan özlü unlan nefuetleri ve tazeliklerini on aeoe muhafaza eder ve kat'iyyen boZU~ 

Çocuklarınıza yediriniz. Istediklerini ve sevdiklerini bıktırmıyarak değiştire değiştire yediriniz. V 
risi çok olan bu mükemmel, özlü unlarla yavrularınız neŞeli, sıhhatli, tombul, kanlı, canlı olurlar. 
Çabuk diş çıkarırlar, kemikleri kuvvetlenir, ishal olmazlar HASAN ÖZLÜ UNLARILE yapılan 
baların ve tatlıların ve pürelerin ve yemekierin lezzetine payan olmaz. HASAN ÖZLÜ uNLARI 
aene muhafaza eder. Daima tazedir. Hiç kurtlanmaz. Taklitlerinden sakınınız. Başka marka verirlerseJ. 
aldanmayınız. H A S AN M A R K AS 1 N A D 1 K K A T . Bütün eczaneler ve BakkallafVP 

HASAN DEPOSU: Istanbul, Ankara, Beyoğlu, Beşiktaş, Esk;ş 

• 3 

te radıoda çelllı IAaabuıaı 
liNDAL ILEC:TBIC: Icad 
e(U YI kaDaaliL 
Ila bitlll diDrara taammtba 
etUrdL 

Yemeklerinizin 
lezzet ve 

nefasetini,ancak 

de GENERL ELECTRIC'Ia 
leul tatillllatı radyoaaa ea 
1oa llarlkasmı raratmata 
mavaifall o1ma1tar. 

Ayar ve tashih cihazıitlr. 
Bu cihaz; sesin otomatik bir tarzda mfikemmelen ititilmesini temin eder. GENERAL ELECTRİC'in 

bu tetkikah semereai olan 1937 FOCUSED TONE lerilerile radyonun muvaffakıyetini haurlıyan 
pifdarı addolunabilir. . .. 

C ENERAL ELECTRl C' in "FOCUSED TONE" 

UsuiO, radyonun yanliş 
ayar1n1 dUzeltir. 

Radyo istasyon ayarı ve buluşunda 10 da 9 kişi 
hataya düşer. Fakat, "FOCUSED TONE, 
tertibatı GENERAL ELECTRIC radyolan 
sizi hayrette bırakacak surette hatanızı 

otomatik olarak tashih eder. 

Her akşam, sabah aaat yediye kadar Electric Company'nin ımvveW merkezini dinleyinlz. 
• 81,48 metre Kc. 9530 
Schennactady: 1U,56 metre Kc. 15830 

!şaret: Elektrik sesi (10 milyon voltluk elektrik sarfiyab) 
Merkezler şu şekilde takdim edilir: (This Ja the National Broadcosting Company G. E. C. and W 2 X 

AD an international Statıon of the GENERAL ELECTRlC Comp8DY Schennactady New - York.) 

Satış merkezi : Beyoğlu, lstiklil caddesi 
._ _____ ._ _ _.Telefon: 43849, Tdgraf: DEKAWE. Istanbul..--------~ 

..- Madeni kutularda kat• ... 

ALGOPAN 
bat ve di' aJr•J•r•:~a emsalsiz lllçt.r. Eczanelerden 

,. ADEMi iKTiDAR 
ve BELGEVŞE(i.LİÖİNE KARŞI 

HOR OBiN 
Her eaaııede araymu. (POita kutOR 1255 Hormobin) 

SAHARATINI 
Kullan m akla 

temin 
edebilirsiniz. 

15 gramhk Salep 
ve baharat 

Kuruştur • 

p 
Tar at 

SERT SA--·--
YUMU'A 

ve cildi pamuk 

POKER 

giderir. Hiç bir zararlı ve müshil 
Şeker hastailığı olanıJar bile alabilirler· 
SAKLARI ALIŞTIRMAZ. içilmesi . 
ve mülayimdir. Yerini hiçbir müma.sıl 

tamaz. MAZON isim HOROZ 

Osranı mJ ampul 

binde aydınlık kıi 
ka1umen ile ve,, ...... , .... ~ 

fiyatı Vat ile 

Bu suretle .her 

bir ampul kullanı 

ler rnuhafaza edi 

altıpulleri 15, 25, 40, 65, 100, 125 
ve 150 DekalrıtrWnliktir. 


