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ı umumi, kaosızlı ve kemik hastalık arına şi a 

e eri ço ur. Çocu lar, Gençler, Genç kız ar v 

ih ·· yarlar her yaşta istimal edebilirler. 

Tercih 

'in 

edilmesindeki sebep 
GRiPiN 

Bütün ağrılara, hastalık 

başlangıçlarana karşı tesi
ri yüzde yüz olan ve hiç 

zararsız en kuvvetli 
müsekkindir. 

r GRIPIN l 
l Nezle, soğuk algmllğl , grip rahats1zlıkları~da, baş, diş, 

mafsal, romatizma, Asab ve adele agr1larında 
1 2 saatte 3 tane kullanabilirsiniz. ..1 

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

OGV AZ-IÇI. Aylık mecmuas•nm 

Yılbaşı münasebetile fevkalide ayısı çıkmıştır. Bu nusha sayın 

Valim;zin yüksek ve §erefli namına ithaf edilmiştir. 

-

Soa Posta 1 
Yerebatan, Çatalçeşme sokak, ıs. 

ISTANBUL 

han fiatları · 
1 - Gazetenin esas yazısile bir sU

tunun iki satın bir (santim) 
sayılır. 

ı - Sahifesine göre bir santim ilan 
fiatı ~unlardır: 

Sahlfe : 1 - tOO karlif ' 

: lt- 250 • 
1-200. 

• : '- 100 • 
D!ler yerler : 61 • 
Bon sahlfe : - SO • 

3 - Bir santirnde vasati (8) keli
me vardır. 

4 - İnce ve kalın yazılar tutacak
ları yere göre santimle ölçülür. 
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Son Posta Matuaas• 

l\eşriyat ~.d. : Seli:n Ragıp EMEÇ 

SAHIPLERI• ( A. Ekrem UŞAKLJOlL 
• S. Ragıp EM EÇ 

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

o 

BIRE, 
1000 

ı: 

~LADIR 

.,-

. -

-·!... 
- . ,.,,(k, 

- J &, .,, l 
!; ..AJ 

- - - o S'-. , ~ • 

OksUrenlere : B. KI 
\ 

'f 
1 

CiLDiNiZi B SLEViNiZ 
ve ona, taze nermin ve genç bir manzara veriniz. 

ViYANA ÜNİVERSİTESİNİN MEŞHUR BİR TIB PROFESÖR()' 
Genç hayvanlardan istifade ettiği yeni bir cild 

unsuru keşfetmiştir 

BU YENİ TEDBİRİ TECRÜBE 
EDİNİZ. SİZİ GENÇLEŞTiRE • 
CEK VE GtJZELLEŞTİRECEK 
TİR. 
. İşte, genç hayvanlardan istihsal e· 
dilmiş bu yeni cilt unsuru, cildinizin . . _ ~ 
derinliğine nüfuz ederek buruşukluk- rışır ve sert cısımler teşekkül eder 1 

1 t kkül etti w i · 'lk . mesamata dahil olunca açılm.alarıJl 
arın beşel yan ne; 1Y~rı, 

1 yumuJa- ve binnetice teni berbat eden gayrisil 
maya aş a c erı veya zayt a- dd 1 . t . be ııJt 

an üz adalelerini besler. Binlerce ma e erın m~sse rnesıne se P o 
y Y .. .. .. . Su geçmez yenı Tokalon pudrasmı ıec 
kadınlar, bu usulu buyük muvaffakt- rübe etmek için parmağınızın ucutl' 
y:t~~ tat~ik :tmişler~. Bu müstahz~r biraz pudra koyunuz ve suya hatırı 
butun duny da emsali arasında yega- nız, sudan çıkınca parrnağınızın koıi 
nedir. Bu cevher, şimdi, cildinizi bes- olduğunu göreceksiniz. 
lemek için matlup nisbet dairesinde 
Tokalon kremi terkibine karıştırılmış
tır. Akşamları yatmazdan evvel pem
be rengindeki ve sabahlan beyaz ren
gindeki Tokalon krernini kullanınız. 

Tokalon kremi ile beraber su geçmez 
yeni Tokalon pudrasını da kullammz. 
Daimi bir rütubet, cildin mesameleri
ni tereşşüh ettirir ve pudranız su geç
mez cinsinden değilse bu rütubete ka-

HER SABAH DAHA GENÇ GöRONONOt 

Hav Kurumu 

Şimd:ye kadar binlerce kişiyi zengin etmiştir. 
3.i:U k şlde 11/lklncl kAnun /937 d dir. 

Büyük ikramiye: • O liradır ... 
Ayrıca: 15.000, 12.000, 10.000 Liralık ikramiyelerle (10.000 

ve 20.000) liralık jl-j adet mükafat vardır. 

DiKKAT: 
Bilet alan herkes 7 1 Ikinci kanun /937 günü akşamına kadar 

biletini değiştirmiş bulunmalıdır . 
Bu tarihten sonra bilet üzerindeki hakkı snkit olur ... 

Fen Fakültesi Dekanlığı dan: 
Fakültemiz Fizik Enstitüsünde 50 liıa maa"lı bir daktiloluk açıktif 

Namzedin Lise mezunu olması iyi Fransızca bilmesi ve seri yazması tarttı1 
Arzu edenlerin müracaatı. 

PiHeri, 
Fenerleri 

ve bilhassa 

i o 
narın s 

En parlak ziya 
kuvveti vardır. 

HeJ yerde Dalmon markıtsını ısrarla ısl<'yiniz. 
Umumt depol!!r: "'Tiiitrik'Rıe 51 No. lu Poker lııçı•' lun deposudur. 

lzmlrde a HUsnn Öz Ödeıııişlı. Su.ıuhnn civurı Nu. 'J..o/_9 ~ 
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Türk milleti istiklilsiz yaşayamaz 
T AZYİK HALA DURMADI -
haklarını müdafaa 

Adana yarın Kurtuluş 
Bayramını büyük 

_ m~~~şj~le ku tl ulayacak şaşmamaktadır.lar- -
Sancakta mahalli hükumet memurlarile Fransız 
idarecileri son günlerde faaliyetlerini arttırdılar 

Bu yıl gapılacak merasirnde Türkün hiç bir zaman~ 
' 

ATATtJRK ı 
Dün Hariciye V ekliini 

uğur/adılar 

istiklalsiz yaşayamıyacak yaradılışta oldugu ve : 
Adananın istiklal savaşında müşkül vaziyeiten 1 

kendini nasıl kurtardıgı tebarüz etiirilecek J 

Istanbul, 3 (A.A.) - Reiei
cumhur Atatürk, Hariciye Vekill 
Dr. Tevfik Rüştü Aras'ı bugün ea
at 17 de Dolmabahçe sarayında ka
bul buyurmu~lar ve bir müddet 
görüşmüşlerdir. Müla.katı mütea
kıp Atatürk Dr. Aras'ı otomobille
rine alarak ~hir içinde bir gezinti 
yaptıktan sonra hep beraber mo
törle Haydarpaşaya aeçmişler ve 
rıhtıma çıkarak Ankaraya hareket 
etmekte olan Hariciye Veki1imizi Güzel Adananm umumt görünüşü 
teşyi etmişlerdir. t, Oc c- Adana, 4 (Husust muhabirimiz- Bu yıl kurtuluf bayramı için çolr 
~ «001- r den)- Yarın Adananın kurtuluf bay zengin ve geçen senelerden daha ma,' ..::::========::::::::::::::_;:: ramıdır. Kurtuluf bayramı bu yıl gl). kemmel bir program hazırlanmıflır. 
Yugoslavya rülmemif bir surette parlak olacaktır. Adananın bayramına Hataylılar da it' 

Sancakta Türklere karp yapılım tazyik lara alt bir vesika. Suçsıu bir Türk• .• Şehir bugün ba~tan başa donanmıt bu tirak edeceklerdir. 
gönderil eıı ce1p B:u.lgarzsfan mutlu günü timdiden kutlulamağa Ankara, 3 (Husust) - AdananıD 

hi Pa~as, 3 <:t:ususi) - Bitaraf mü~a- .müdafaa yolundan bir an şaşmamakta D k k • l • ba,lamıftır. (Devamı 4 UncU aayfada) 
ıu:ı;~n~.~a:ıcaga gelmeleri üzerine ma- müşahitlerle temas için her tehlikeyi ra tının a ıs erı . 
müst ~~t memurlarile Fransız göze almaktadırlar. Hataylılar, muhte- lspanyol kara SUlarında 
göste;:e~ ~ ı~arecileri sıkı bir faaliyet rem müşahitlerin el ile tutulur, gözle Sofya gazeteleri, pakt yeni 
halkını müş~i~;nışllardır. Bun~r Türk görülür bir dereceye varan tazyikiarı Balkan binasının temelini Alman harp gemı·ıerı·nı·n tç· ki er e temas ettırmemek . . 8 k h 
b~şn :U a gkelınedik hile ve entrikalara tesbıt edikel~eıklerı~lden ve ane~ Tü~.lkı- teşkil edecektir, diyorlar 

nna tadırlar. nın ist ~ ateşı e çırpınan oz rk- h k • ı k d 
la!~~~ mahallf hüktunet memur- ,lerden müteşekkil olduğuna kanaat ge- atıBYeluggraots,la3vy(aHu_sBusull)garı·sSotanfyadroosattlbuku are etı orta ıgv ı arıştır ı 
go··g·h un tazyiklarına •ehditlerine tireceklerinden şüphe etmemektedir -

us geren 'r.r ' ' h ı b 
ne natay Türkleri haklarını ler. paktı etrafında araret i neşriyntta u J • ... • • • • • • ,. • 

. Montrö muahedesine 
Italya da iştirik edecek 

Berlin siyasi mahafili, İngiliz -/talyan anlaşması 
karşısında ihtiyatlı davranıyor 

a Lon.d~a 3 (Hususi) - Observer 1 - ltalyamn bilahara Montrö mu· 
e Zetesrnın d·~· ... .. hed ı . . . k. L d In T ver ıgı ma umata gore a ename enne ıştıra ı ve on ra 
f gı ız - halyan itilafı şu hususları ih- deniz muahedenamesine de iştiraki na-
~ınektedir: (Devamı ıs inci sayfada) 

Fenerbahçe Güneşi 1- O, Galatasaray 
Vefa yı 3-0, Beşiktaş Beykozu 2-1 yendi 

Feae.-"bah~ • Günq maç mctaD heyec:aalı bb- salme 
(Tafallit !1Jt0r aayfamıZda). 

lunmaktadır. Mir gazetesi: cGi.izel ha- spanya dalıılı harbının beynelmılel bır ıhtılaf halıne 
ben serlevhalı başmakalesınde diyor gelmesinden endişe ediliyor. Asiler bir Fransız 
ki ~Bu anlaşma Balkan memleketleri gemisini bombardıman ettiler 
münasebetlerine daha ziyade bir vu· Londra, 3 (Hususi) - Berlin siyasi )>ir ihtilaf haline gelmesine mani ol· 
zuh verecektir. Bulgar - Yugoslav pak· mahafili, Königsberg - Soten hadısesi mak için diğer devletlerin izhar etmek 
tı mütekabil hürmet üzerine yüksele- dalayısile son derece end~e izhar et • te oldukları arzuya iştirak etmek iste 
cek olan yeni Balkan binasının temeli· mektedirler. Bu mahafil, Almanyanın memesinden korkmaktadırlar. 
ni teşkil eyliyecektir. İspanyA dahili harbinin beynelmilel (Devamı 3 üncü sayfada) 

Paktın imzası beynelmitel siyaset ba 
kırnından mühimdir. Slavhk aleminde 
derin bir meserret teviit edecektir. 

Atinada neşredilen tebliğ 
Atina, 3 (Hususi) - Hükümet tara 

fından neşredilen bir tebl:ğde Bulga • 
ristanın Yugoslavya ile olduğu gibi Ro 
manya ve Yuııanistanla da ayni ~ekil· 
de muahedeler akdetmek için tekHfte 
bulunduğu teyit edihnektedir. 

Türk - Bulgar dostluk muahe-clesi de 
1934 senesine kadar temdit edilmiş bu 
lunuyor. (Devamı lS inci sayfada) 

Gecenin 3 ünde 
Karako/da gariD 
Bir hadise 
Kendisini karakota atan 
yüzü gözü yaralı kadın 

bir şey söylemiyor 
Evvelsi gece sabaha karşı saat üçte 

Kumkapı polis merkezinde garip ve 
esrarlı bir hadise olmuştur. Herkesin 
uykuda bulunduğu bir sırada sokakta 
bir kadının inleyerek ko,tuğu görül· 
müt ve kadın sallanarak kendisini po
He merkeıi koridoruna atmıfhr. Zabı· 

(Devamı 4 tiDdl uyfacla) 

!Yer alt1nda 45 sene 

Toprağın 
altındaki 

ev 

Maden kömür 
ocaklarının 

acı, tatlı 
tarafları 

Maden hayatmm 
hususiyeileri ... 

Et. .. Ç&Wf 

Karanlıklar 
adamı 

anlatıyor 

Gün altında 
iş görmek 

bize gor!!unluk . 
verır 

Zonguldak 
körnUr madenlerinr:e 

Etem çavutun •ııalatbklar• 11 Inci aayfam•zdad•r ı 
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Resimli Makale: Teferriiatcı olmayıniZ 1 a r--
Hergün ----Milletin iliklerini 

Kemiren bir afet 

Yazan: Muhittin Birgen-

E vet, hiç fÜphe yok, milletin i · 

liklerini kemiren bir afettir : 

Afyon mürekkebatı, esrar. 
Kaçakcılıkla mücadeleye memu; aa 

lan teşkilatın yaptığı kaçakcılık taki· 
batı her hafta bize bir takım rakamlar 
getiriyor: Şu kadar şundan, bu kadar 
bundan yakalanmış kaçak madde var
dır. Bu rakamlar bazan yükseliyor, ba· 
zan a:çalıyor, fakat, verilen bütün ce
zalara, yapılan bütün takibata ragmen 
kaçakcılık devam ediyor. 

Bu kaçakcıhğın içinde yalnız güm • 
rüğü veyahud umumiyetle iktısadi ha
yatımızı alakadar edenler vardır. Ben 
bunlara o kadar ehemmiyet vermiyo • 
rum. Gümrükler bir azalır, bazı eşya· 
cb himaye payları - elbet bir gün geiip 
düşecekler! - biraz düşürülürse bunlar 
da kaybolup giderler. Devam ettıkleri 
müddetçe de ne kadar fenairk yapsalar, 
nihayet bir varidat fenahğından, ya· 
hud iktısadi bir zarardan ileri geçe • 
mezler. Halbuki bu kaçak rnaddelerm 
içinde, morfin, eroin, esrar vesaire 
gibi türlü türlü maddeler de var ki 
bunlar milletin iliklerini kemiren ze
hirlerdir. İşte, asıl fenalık ve afet de 
budur. 

* Muhafaza te~kiliıtının tuttuğu ista -
tistiklere göre bu t~kilatın ihdasın • 
danberi şimdiye kadar bu nevi madd~· 
lerden tutulan kaçak yekunu dokuz taa 
na baliğ oluyormuş. Gene bu tcşkila· 
tın tahminlerine göre elde edilen ka • 
çak eşya, yakalanamıyarak kaçak gi
ren maddelerin, vasati bir hesabla, an· 
cak yüzde onunu tutuyormuş. YHl.de 
on, fakat vasati olarak ... Eğer kaçsk eş 
ya arasında bu afyon mürekkebatı ve 
esrar gibi yükde hafif, balıada ağır ve 
binaenaleyh kaçakcılığı kolay madde • 
ler üzerine aynca bir nisbet hesabı ya· 
pılacak olursa görülür ki ele geçen 
mikdar, geçmiyenin belki yüzde beşi 
bile değildir. Şu hesaba göre, ele ge • 
çenle geçmiyeni kıyas edecek olursak 
karşımıza korkunç rakamlar çıkar; yüz 
ton, yüz elli ton, iki yüz ton ... Kim bi • 
lir, ne kadar! 

Bazılan yaratılıştan fazla teferrü • 
atcıdırlar, kılı kırk yarmadan harekete 
geçmezler. 

(s z 
Balık ısırmasile 
15 5'anlim suda 
Boğulan adam 

java adalarındaki nehirlerde bir ne 
vi balık vardır. Bu balık hanaıi insanı 
ısırırsa o insanın vücuduna bir kesel 
gelir ve derhal yuvarlanır. Bunun için 
yerliler kat'iyyen nehire girrnezler .. 
Böyle bir balığın mevcut olamıyacağı 
iddiasında bulunan biri geçenlerde bir 
gün nehire girmiş ve balık ısırmasile 
suya düşmüştür. Su gerçi fazla değilse 
de kendini idare edemediği için 15 san· 
timi geçmeyen suyun içinde boğulmuş
tur. 

\ 

Teferrüat toprağı saklıyan bir pa • 
patya tarlasına benzer, zeminde ne ol· 
duğunu göreınezsiniz. 

AS 
··------------------------· 

HERGUN BIR FlKRA 1 
Dalg1nhkla 

Tanınm•J dalgınlardan Bay •-» 
ye sonnuşlarclı: 

- Hayatının, sana en bahnlıya 
mal olan dalgmhğım hatırla.r mı -
sm?. 

Bay •.. » cevap verdi: 
- Hatırlanm, decli, bir "tarihte 

evlenmeğe kalkm~tım.. Şimdiki ka
rmun kız kardeşini babasından iste· 
yeceğime dalgmlıkla tiıncliki kanmı 
isteyivermiştim! • 

·--------------------------· Şoför talim 
Otomobilleri 

---------
Ak saçlı doğup Siyah 

k k Nevyork belediyesi 'oför talim ara-
saçlı ölen er e balarına birer hoparlör konulması ka-

Amerikalıları yetmiş 5ene fası ıle 
iki kere hayrete düşüren bir vak'a ol
muştur. Bir Amerikan gazetesi bu htı
diseyi şöyle anlatmaktadır: 

Bundan takriben 70 sene evvel Va
şingtonda ak saçlı bir çocuk doğmuş, 
çocuk 'büyüdükçe saçları sakailan da 
beyaz olarak büyümüş. Altmış yaşma 
varıncaya kadar vücudündeki bütün 
kıllar bembeyaz imiş. Fakat 60 ından 
sonra mühim bir değişiklik olrr.uş, ih· 
tiyann saç ve sakalları birden bire ka
rarmıştır. Doktorlar bu hfıdisenin sırn 
nı keşfetmek için uğraşmakta irni~ler. 

Dünyanın en zengin lisanı 
Ingilizce imiş 

rarını vermittir. 

Şoförlük öğrenen yaptığı her hare
keti ağzile söyliyecektir. Bu sayede 
etrafta bulunanlar söylenileni duya
cak ona göre kaçmak lazımsa kaçacak
lardır. Mesela toförlük öğrenen aeri 
basacağı zaman : 

- Geri ba!acağım 1 
Diyecek ve otomobilin arkasında

kiler hoparlörden bunu duyacakları i
çin hemen kaçacaklan tabiidir. 

Yirmi yaşına kadar 
Ailenize kaça mal 

olursunuz? 

Fakat, sırf keyif verici, yahud, da • 
ha doğrusu, uyuşturucu madde olarak 
kullanılan bu tonların yanı başmda 
memleket dahilinde çıkan ı.•e alçak de· 
receli afyon şeklinde tiryakiler tara 4 

fından kullanılan zehirlerin mikdan 
da vardır ki bunlar muhafaza teşki:a • 
tının kontro!ünden geçmediği için, :a
biati ile, bahsettiğimiz bu rakamlar!a 
nisbetlerin haricinde kalırlar. Milleti 
tahrib eden bu afetin kuvvetine bun • 
lan da ilave edecek olursak işin eh~m· 
miyeti, felaketin büyüklüğü o zaman Şimdiye kadar dünyanın en zeng!n Almanlar da istatistik işinde Arneri-
daha iyi anlaşılır. llsanının arapça olduğu zanncdilirdi. kalılardan geri kalmak isternemektedir * Halbuki Avrupalı lisan alimleri dünya ler Son gelen almanca gazetelerin binn 

DA 
Insanla at 
Arasında bir 
Atlanıa rekoru 

) 

Insaniann dünya atlama rekoru 
1936 da 8 metre 6 santimdir ki bu re
kor Almanyada zenci Joe Ovent tara~ 
fından temin edilmi~tir. Hlbuki gene ay 
ni senede en fazla atlamış ve atlama 
rekorunu kırmıf olan c.6Musia» adlı 
beygir F ransada ancak 7 metre 60 
tantimetre atiaya bilmiştir. 

Londrada sarhoş hayvanlar 
mahalleyi ayaga kaldırdılar 

Bir kaç ıgün evvel Londranın bir 
semtindeki bütün kediler, köpekler, ve 
beygirler sarhoş olarak mahalleyi aya
ğa kaldırmışlardır. 

Deyli Ekspres hadiseyi şöyle anlat· 
maktadır: 

On fıçı Perrier farabı nakletmekte O· 

lan bir kamyon elektrik direklerinden 
bir tanesine çarpmış, bütün fıçılar dö • 
külmüş. O civarda bulunan köpekler, 
kediler ve araba beygirleri, yerlere dö
külen bu şarabı içmişler, ve alışmadık
ları bir şey olduğu için derhal aarhot 
olmu~lar. 

Içki hayvanların üzerinde çeşid çe
şid tesir etmiş, köpekler havlamağa, 
kediler kenarlara sinerek miyavlamağa 
başlamışlar; beygirler, arahacıların 
kamçılarına kulak asm,adan kişnemeğe 
başlamışlar ve çifte atmağa koyulmuş· 
lar, halk evlerde ve apartımanlarda 
pencerelere hücum etmiş ve bu garib 
manzara iki aaat kadar sürmüş. 

Koku cemigeti Bu Bfetle mücadele etmek lazımdır. nın kelimesi en bol lisanının ingilizce de bir istatistik mütelıassısı bir gen
Biz bu mücadeleyi eğer bir kaçakcııık olduğunu iddia etmekte imişler. İngil:z cin yirmi yaşına gelinceye kadar vasa-
mücadelesı şeklinde yapacak olursak, cenin 425,000 kelimesi varmış. Bu ke ti olarak ne kadar gıda aldığını hesap- lngilterede yeni bir cemiyet kurul-
yani işi sırf zabıta faaliyeti bakımından limelerin 240 bini almancadan, 120 bi lannştır. muştur. Bu cemiyetin ismi: Koku ce-
tutarsak yanlış bir yoldan gitmiş o1u· ni ·Yunan ve I...3tinceden, 40 bini de Bu hesaba göre herkes bu yaşa ka - m.hyetidir. tBu daJ şarap mütehassb 
ruz; çünkü bu nevi mücadelenin temm mulıtelif lisanlardan alınmışmış. dar 2756 kilo ekmek, 4 l 70 kilo su, 1032 ları, çay eksperleri, ~ikemperverler, 
edeceği fayda şu yukarda zikrcttığ'miz -·-· ·-·-~-----.. ----·--= kilo et, 246 kilo peynir, 249 kilo yağ, tıp adamları ve kimyagerler başbaşa 
rakamiann ve nisbetlerin hudurlunu vasıtasile gerek doğrudan doğruya, ge- 429 kilo şeker. 1 so- kilo tuz, 2046 kilo verip Koku'yu tarif edecek yeni yeni 
geçemez. Bence asıl mücadele, mil!e - rek dalayısile bu afete karşı şidaetli sebze, 680 kilo meyva yermiş. kelime ve tarifler aramaktadırlar. 
tin dimağında yapılmak lazımdır. Mt.>k bir cidal açmalıdır. Açılacak olan bu r.o l k Bu cemiyetin müessisi, Londralı bir 

Ikincikinun 4 

Sözün Kısası 

Bana gönderilen 
Bir şiir kitabı için 

._ _ _ __ lsmet HuiQsl .-

D elikanlı §Bir.. biraz beni dinlel 

misin ? Bilirim ki dınlemek~ 
ten pek hoşlanmazsın. Senin sevdiğin 
§ey dinlemekten ziyade dinletmektir .• 
fakat ne olur, bir an için buna razı ol. 
Gerçi senin mdinde pek kıymetinl 
yoksa da, senden epey ya~lıyım.. BenJ 
sayma, ya~ımı say!. Dinliyor musun? .• 
Buna memnun oldum. Sözün Josaslll"' 
da söyleyivereceğim: 
İpek nasıl elde e<lilir ..• Bilir misin~ 
İpek böceği tohwnlarını sepet:er i " 

çine koyarlar. Bu tohumlardan ufak a• 
ma çok ufak böcekler çıkar.. bunları 
kağıtlara yayarlar. Evveıa dut yapra" 
ğını ufak ufak .. sonradan daha iri kı ' 
yar, verirler. Eöcekler yava§ yavaŞ 
büyür~r.. uyurlar, uyanırlar.. yap • 
raklarla beslenirler .. ve nihayet askl • 
ya, çıkmak zamanlan gelir. Askıya, ya 
ni dikilmiş çalı süpürgeleri üzerıne ÇY 

karlar.. orada ipek kozalarmı yapar" 
lar. 

Bu söylediğim şeyi beğendin demele 
§airim .. Bunu bir şiirinde mi anlata " 
caksın? Yok o kadar acele etme, niçiJS 
söylediğimi diŞin .. hani şu se,vn şiir 
kitabın yok mu.. bana ipek böceğinirt 
ipeği nasıl yaptığını hatırlatan odur .. · 

Farzedelim : İpek böcekleri tO" 
huınlannı yukarda anlattığım ?ekilde 
evvela sepete koymasalardı, son a besı' 
lemeselerdi, doğrudan doğruya to 1 

humlann üzerlerine de askıları dikse-" 
lerdi ne olurdu? Hiç, değil mi? 

Kabul ediyorsun, ve sen de benim ,t 
bi: 

-Hiç! 
Diyorsun. Öyleyse delikanlı şair, 

bana verdiğin kitabını geri al ve eğer 
satışa çıkanlmış nushalan varsa topla.ı 

Çünkü sen daha bir ipek böceği to• 
humusun, nahak yere kendini mahvet• 
me .. kafanı bilgiyle besle. Askıya çık " 
m.tk zamanın bir gün muhakkak gele• 
Cf'ktir. 

İşte şiirlerini o gün yazar VP şiir ki" 
tabını o gün bastırırsın .. Bugün mab• 
volacağına o gün bir kıyınet sahibi ol! 

İsmet HulUsi 

---·-··-···-· ....... --· ------·-·-·-- . ........-
Biliyor musunuz ? 

ı - İngiliz şairi Lord Byron ka9 
yaşında ölmüştür? 

ı - Lampride kimdir? 
3 - Meşhur Fransız ihtiliilcisi Ro ; 

bespierre kaç yaşında ölmüştür? 
(Cevapları Yarın) 

* Dünkü Sualle.rin Cevnplan: 
1 - Güzelliği ile meşhur olan Luc' 

rece 1480 de doğmuş, Papa 6 ncı AleW 
sandrın kızıdır. Bir çok kalem erbabı' 
na san'ati, güzelliği, işvebazlığı ve ci " 
nayetlerile mevzu olmuştur. Viktot 
Hiigo ı833 de tarihi bir dram ,razmı~ı 
1634 de de Donizetti tarafından i.i9 
perdelik bir opera yazılmıştır. 

2 - Monte Kristo adalan iıkJeoiı' 
de, Korsika ile Toskan arasındadıf• 
Meşhur Fransız romancısı Ale"san ~ 
dre Dumapere'in yazdığı Monte Krist0 

romanı ile bu ada şöhret k!lzanmıştJf• 
3 - Amerikanın 1 ı inci reis:cumhıl' 

ru James Knox Polk'tur. ----- .... ' -- -·- ,_ . ...-.....-..-.... .. ._........, teblerde, Halkevlerinde, ders ve kon· • manevi ddalin pek büyük faydalar ve- Ul asır ı agaç 
f h B lh avukattır. Şimdiye kadar kokuyu ta • T • k d · d erans alinde ve sokaklarda, nakil va· receğine çok inanıyorum. i assa ço- Nebatat mütehassısJarı dünyanm en ı ayyarecı a ının ına T 

ı d h ı k rif eden beşyüz kelime bulduklarını sıta arın a da erkesin gözüne çarp:ı· cukların dimağlarında yapı aca te • yaşlı ağacını keşfctmişlerdir. Bu ağuç T ayyarecilik aleminde kadın uçuctı 
cak ek"ld s 1 b · ı · t"kb ı· 1 korum k b k h · d d" söylemektedirler. ş ·ı c a ı mış mat u propaganda sır er, ıs ı a ı o sun a a ·ı- Meksikada Santamarva şe rın e !r Bu ların en me., h uru olan Mary Hi Iz eo 
lcvhalarile hu"" la"sa halkın ·· ·· ·· mından çok tesı"rlı" olur. • bo SS k t 33 t ed" Ingiliz sosyali:!!tlerinin meşhur pey- . 

• c gozunu aç - agacın yu u ru me r ır ve zamanlarda yeni bir rekor kırmak ıf 
mak ve bu nevi keyif vasıtalarının bir Mesele çok mühim olduğu için, e • ağ~; tamam altı bin senelik bir ömre gamberi, piyes muharriri Bernard temiş ve 12 bin metreye yükseldikte~ 
insanı ne suretle tahrib edebileceğini hemmiyeti ile münasib bir dikkat gös- maliktir. 60 asırlık ağacın ~eref!ne ge- Shaw ile, dünya tarihinin ana hatları 

1 
~ 

herkese, her zaman ve her yerde mü· termemize ihtiyaç vardır. lecek hafta zarfında merasim yapıb- muharriri Wells de bu cemiyetin aza- sonra, matörüne ariz olan bir sakat~-
temadiyen anlatmak lazımdır. En gü- Muhittin Birgen cakmı~. sındandırlar. yüzünden kendis"ni paraşütle atrnııll~ 
zel mücadele vasıtac;ı bence budur. ;==:::==:=:::=;;:::::;:::;;:=:=:=:=:;:::=::::;:::;::::;:=::::::=.:=:=:=::::;::;::::::;:;:::;::::;:::=::::;=-::::=::::::=::::~=:=:=:;::;::::;::::=::=_ mecbur olmuştur. Cesur tayyareci 1 

Hatta, bu mücadeleye en ziyade köy r . 1 bin metreden aşağı düştüğü zaman: f~ 
s~_hasında ehemmiyet vermelidir. Çün İ S 1., ER İ NA N ı• S TER } N AN M A f. na bir tesadüfün neticesi olarak ruı,f 
ku en çok tahribat köydedir. Bir taraf- gar kendisini bir bataklığa sürükleJ1l1 

tan cehalet, öbür taraftan bu keyü va· Bir arkadaşımız söyledi: dığım! işittim. Tanımadı~ım bir adamdı, sizinle konuş- ve Mary Hliz, bataklıkta sırtından ~ 
sıtalarının hususi cazibesi ve nihayet Gedikpaşa yokuşunun alt tarafında bir kalabalık gör· mak istiyorum, diyordu. Bir kahveye oturduk. Bana raşütü çıkaramıyarak batmağa baŞ1! 
rakının köylü için fevkalade babalı bir düm. On, on beş kişi bir c::emsivenin etrafma toplanmış- mşı, bu vaziyeti uzaktan gören köylvJ 
madd h r el" ıı J şilpheı; kalabalıkların arasına girmemekliğimi tavsiye ı 

e a me g ışi köylerde bu keyif lar, üzerine üç beş iskarnbil kağıdı koymuşlar, bir çeş : t ler yeti erek kadını, bogv azına kad~. 
maddelerine bilh b"" ··k b ile söze ba~Jadı \'e nihayet saatimi çıkarıp verdi. O za- f , 
. . • • assa esrara uyu ir kumar oynuyorlardı. Merak ederek baktım. Fakat o an· battıktan sonra, kurtarınağa muvaf 'ı 
ıs_tı!a s~hası ~~mıştır. Köyde zabıta teş da cpolis geliyor• diye bir gürültü koptu, adamlar çil man anladım ki benim harp içinde kendisine Kayseride b 
kılatı ıle mucadele ı"se ı"mka·nsızdlr. · · ı ·k Id - b d d . olmuşlardır. Kaburga kemiği ve _4 yavrusu gibi dağıldı. Fakat bir iki dakika sonra farkct· ıyı ı yapmış o ugum ır a am ı, saatımın çrı' ndığın: l lf11ıv 
ç_ü~kü her köyde zabıta bulunmadığı tim, içlerinden biri saatimi aşırmıştı. Dalgın ve sıkıntı!ı gı";rmi.:ş, hırsızı tanıyormu~. elinden aımı!i \"e b<~n.ı iaJe kolu kırılan Mary Hilz, iyi 0 ur 0 şt 
gıbı bulunsa da bunlardan ekseriyetle bir vaziyette yoku~u çıkarken arkarndan adımla çağm!· etm~ş.i. e:ıeveyninin bütiin muhalefetint! r f 
bir fayda olmadığı muhakkaktır. men gene t lyyaresine binmiş ve re~0 

Bunun için bu işi Maarif Vekaleti e- 1 ST ER I NA N İ ST ER İ N AN M A ! br tesis etmek icin tecrüeb!cr.n~ bO 
le almalı ve elindeki tem·ir teşkilatı ',unıştır 

________________________________________________________________ _] 



harp gemilerinin ı Artvinde karın 
trtifaı bir buçuk • Ingiltere, İtalya ve 

Arap memleketleri 

ar ştırd 1 Metro yu buldu • Amerikadan / spanyaya 
Artvin g (A.A.) -On senedenbe- yollanan motörlerin 

. span ya dahili harbini n beynelmilel bir ihtilaf haline 
gelmesinden endişe ediliyor. Asi er b. Fransız 

gemisini bombardıman ettiler 

ri görülmemiş bir şiddetle üç günden- hikayesi 
beri yağan kar, fehirde bir buçuk met- • ngiltere ile İtalyanın son yaptık • 
reyi aşmıştır. Zayiat ve telefat yok- lıarı anlaşma müzakerelerinin te • 
tur. Gaz, şeker, un gibi zaruri ihtiyaç mas ettiği çetin noktalardan biri dt~ 
maddeleri kontrol al b na alınmıştır· İngiliz imparatorluğunun başlı~~ yo · 
Borçaka ve Hopa ile telefon rnubabe- lunu teşkil eyliyen Şap denızınden, 
ratı kesilmiştir. Ardahan telgraf hattı- İtalyanın Habeş, Eritre ve SomalJ 
1n tamiri için merkezden müfrezeler müstemlekelerile olan rnuvnsalasım 

(Baştarafı ı inci sayfada) bürosu Salamanktan bil'diriyor: İkinci- narak salı günü kongre açılır açılmaz çıkarılmıştır. Bugün hava açıktır. temin eylemek için ne suretle istifad 
. Yarı resmi Corrcı:;pondance Diploma teşrinin sonunda Bilbaodaki Kızıllar is harp halinde bulunan memleketlere • eyliyeceği idi. Bugün, bu .anlaşmao.m 
tıq~e hadise hakkında şöyle diyor: panyol Falanjı azasmdan ve :'-lman te- gönderilecek silahiara ambargo konul- " Ispanya 

1
• çin esasları kurulmuş oluyor. Ingiltere ılt'J 

Ispanyadaki Kızıllar, Almanyanın baasından Hothor Guedde'yı kurşuna masını ve Amerikan tebaasından bu- sıkı bir dostluk muahedesi yapmış 0 • 

beynelmil 1 h · 1 d' 1 ı · b d •ıd• lan Yemenle Hicaz hakkında İtalya. . ~. e ayata mutad ve zaruri ad diz~ış er ır. . • lunanların muharip dev et ere aıt ge- m te er egı" ır 
dettıg usuıı - · B F G Bomb--ıman ı · · • dil ' ' çok riayetkar ve tatminkar teminat ere rucu etmedikçe yanı ır nuısız emısı wuı milerle seyahat etme erının men e ı -
Pal~s gemisine yapılnu~ olan gayri ka· . Edildi ... mesini istiyeceğini bildirmiştir. Yaşington 3 (AA.) - Hükumet verdiği gibi alelfunuın Arap toprakla? 

Anulınnı § ddet hareketini tamir etmedikçe Bayonne, 3 (A.A.) - Asilerin üç Madridi Kurtannnk İrin bundan böyle Amerikan tebealarına hakkında İngiliz ve Arap menfaatlerı· 
anya da mukab be b ·ı r-· l ni gözetecek bir hattı hareket takıp zınd . U tedbirler ittiha· gemisi, Ll ncheve'un takri n eş mı Madrid 3 (A.A.) _ Guadalajara verilecek pasaportlann üzerine «s • eylı'yecegwın. 

1
• de taahhu"t etmiş. bulun • 

an gerı durmıyacaktır d f -1- l b· b d w ·ıd· k d 
' Ecncb' d 1 . • açıkların a se er etmcıc;.te 0 an n; cephesinde hükumetçiler ileri harekete panya için mute er egı ır» ·ay ının maktadır. Bu münasebetle Italyanıi' 

• 
1 ıp oması mahafili ise bila - · · · k' b ba d · · B I kis IspanJol d hill . Fransız gemısını ta ıp ve om r ı- geçerek bazı noktaları bilhassa Ab- konulmasını emretmıştır. u surete Şap denizi romtakasındaki menfaat • 

a harbınde Alman . . 1 , il . . 1 'd Am 'k 1 ya tarafından atı'a 'lk . man etmıştır. spanyoı gemı erı, yıT- lanque Alguera ve Mirabueno kasa- hükumet, spanyaya gı en erı a- lerinin esas mahiyeti de anlaşılmış o u· 
le büyük bir endi~en· ~ toplar dol~yıs• miden fazla top almışlardır. Hükumet baların•ı işgal etmişlerdir lılarm himayesini deruhte etmediğini yor. Bunlan şimdılik üçe irca eylemek 
Bu mahafil, diplom~~i~r ettemş ebkbt~lıl"l~r tayyareleri, meseleden haberdar edilir Asiler ~iddetli mukabil hücuma açıkça beyan etmiş oluyor. mümkündür: 
hakik" b' h .. e us enn b 1 w '" • .. t 1 k 111 

. •. ır arp numayişi ile teyit edil· edilmez hemen un arı araştırmaga geçmişlerse de hükumet tayyereleri bir D -rt 1 B led·ıyesı·nı·n 1 - ıtalyanın mus em e e cezası 
lnf!>ının usulden olm.ad ~ 1 d • .. . h bed o yo e muvaffakıyetle himaye edebilmekı ınekt d' 1 ıgıru beyan eyle çıkmış ar ır. kaç saat suren bır mu are en sonra • • 2 _ Bunlarla ana vatanın muvasalasım 

Be:ı:ır ~r. Bir Rus Vapuru Daha Yakalandı bunları geri püskürtrneğe muvaffak faalıyeti temin eylemek; 3 • İtalyanın şar~ 
zareti, Alma(~.) - ı::rop.aganda Ne· Londra 3. ~A:~·) --: Moskovadan olmuşlardır. Bugünkü hareketler asile- Adana. 4 (Hususi) - Dörtyol be- memleketlerile olan ticaretini inkışal 
hücuma ma n lrpl gemılerı tarafından Reutere bildırıldıgıne g~re, ~o~kova: rin elindeki sevkül~eyşi bir kaç nokta- lediyesi şehirden istasyona ve Atatürk ettirecek imkanlan yaratmak. 
gemilerinin rubır'z tta mışl olan İspanyol ya gelen haberler, Pesltışev ısmındekı yı tehdit suretile Madridi kurtarmağa parkına kadar olan yolları mükemmel Gerek taahhütlerinden, gerek miiza; 

nne o mayın iki ta .. · 11 
olduğunu bildinnekted' Dünkü ne Sovyet vapurunun ası spanyo ar tara- matuf umumi bir hareketin başlangı· surette yaptırmıştır. kereler esnasında vermiş olduğu temi· 
ta, Soten hadi · d ırb. no- fından Cebelüttarık açıklannda yaka- cıdır. nattan anlaşılıyor ki İtalya, şimdilik 

sesın en ~ka bir hadi b b k 1d w 

&eye ~üteallik bulunmakta idi. - landığı ve bi~ahara ser est ıra ı ıgı Yılbqı Şerefine Ak eni sene bütçesi İngiltere ile ahenkli bir münasebct te-
Berlin, .3 (AA.) -Propaganda N . merkezindedır. Salamank 3 (A.A.) General Fran· ayın Y ... . sisine taraftardır. Çünkü bu ahenkten 

~~~ Alı'lkmany~ n: ~spa.nya arasmda :ı. 3545 tonHatoluk Postişev vapuru, ko, divanıharpler tarafından idama Ankara, 3. (Husu~ı? - Denı~yol· gene istüade eyliyecek olan bizzat t • 
denız hadisesmin 31 Kanunu- Odesa civarında Nikolayefden aldığı mahkum edilmiş olan iO koınii.rıisti lan ve Akay ıdarelerının .1.93? butçe- talyanın kEndisidir. İtalya, ayrıca, Ha• 

~elde .Amiraı Spee kruvazörünün dökme demir hamulesini Belçikada yılbaşı münasebetile affetmiştir. Gene- lerini~ encümenl~r~~ ~et~iki bıtmek Ü· beşistanın ilhakından sonra arazi nok-
te\~~~=~deki İspanyol vapurunu Gand şehrine götürmekte idi. ral, daha evvelce yüzlerce mahkumun zeredır. Akay ~uduru~un . m~aşı ~~- tasınd~n tamam:n m:mnun olmuş b~~ 
~ . esı suretiyle başl~ oldu- Amerikanm Vaziyeti da idam cezalarını hapse tah- ni bütçede henuz tesbıt edılmış degıl- lundugunu, yen.ı yenı maceral~rda go 
gunu teyıt etıni§tir. ,.. . . . . ... •w d' zü olmadığını, Ingiltere aleyhınde her 

ı Washington: 3 (A.A.) - Ayan vıl etmıştır. Bunla.rın sıyası ıg- ır. ,.. . •. _ . hangi bir Arap hareketine rnüzaharet 
Bir Alınan kursuna d' "Idi meclisi hariciye encümeni reisi M. falata kapılarak hareket ettikleri an la- Salahıyettar makamlar mudurıyet .. . w. • 

Berı· 3 ( "' ızt h · 700 1' k Id w gostennıyecegını de aynca beyan et • 

-
ın, A.A.) - Alınan istihbarat Pittmann gazetelere beyanatta bulu- $1ılmıştır. anesıne ıra maaş onu ugu ve kted' ş h Id · tl Ak • 

- ' T b h . . d'l'k k b k Id v me ır. u a e, umumıye e 
u ~n~nın ş~ ı ı . 8~ ıra ı ıgı deniz statükosu temin olunmuş bulıı • - a o st u 

Türk Heyeti Reisi Tahranda muhteşem bir ziyafet 
verdi. Ziyafette 400 davet.i bulundu 

di ~ahran, 3 (A.A.) - Pars Ajansı bil· ler heyeti ve hükumet merkezi müm· 
ıst'L~or: Yılbaşı gecesi, Tü:rk heyeti re· taz zevatı olmak üzere dört yüze yakın 
te§e eın?ı .ı;rüsnü, ikametgaıunda muh davetli hazır bulunmuştur. Süvare, sa 
te İ~ bır .. zı~afet vermiştix. Bu ziyafet bahın saat yedisine kadar devam etmiş 

n hukfuneti azası, mebuslar, elçi tir. 

Çiııde isyan Yugoslavua Kraliçesi 
llareketleri durmadı Londraya gitti 

b Ş~ghay 3 (A.A.) - Mevsuk ha· Belgrnd g (A.A.) - Valide Kra-
er S~ an menabiden öğrenildiğine gö- liçe Mari, yanında Kral ikinci Piyerin 

;;• ıanfuda Çan - Su • Liang ve Hang- küçük kardeşi olduğu halde, bu sabah 
r ~- ~n askerleri arasında isyan ha- Londraya hareket etmiştir. Küçük 
e etlerı deva t ek d' A k 1 h ·ı· · 1 b·· .. . m e m te ır. s er er, prens ta sı ını ngilterede yapacakbr" 
ut~n. ~artıleri ve ezcümle komünist M. Stoyadinoviç 

Yunan deniz 
uvvetleri 

Tersanenin tayyareler e 
karşı müdafaası için 

tertibat alındı 

Atina, g (Hususi) -ı Hükumet ta· 
rafından gazetelere verilen bir tebliğ
de Yunan deniz kuvvetlerinin takviye 
edilmesi maksadile yüksek harp mec
lisi tarafından bir program hazırlandı
ğı bildirilmektedir. 

Bu programa göre tersanenin tay· 
yare hücumlarına karşı müdafaası için 
lüzum görülen mıntakalarda tahkimat 
yapılmasına bltflanmıştır. Ayrıca bah· 
ri yeni tesisat da yapılacaktır. 

Par~ısını de ihtiva eylemek üzere bir Belgrad, 3 (A.A.) _ Başbakan 
;<te cep~e)) hükumeti kurulmaBllll is- M. Stoyadinovisr. bir kaç gün istirahat Beriiner Tageblata 
ernektedır. için bu ak~ lsviçreye hareket et· Yeni bir Başmuharrir 
Rom h · miştir Tayin edildi anya ava ve bahrıye · N Berlin 3 (A.A.) - Serliner "Ta-

B" ~zın istifa etti Ingiltere bu yıl dört büyük geblat'ın başmuharriri M. Paul Schef-
h ukreş, 3 (A.A.) - M. Tataresee zırhl b k fer'in vazifesine bugün nihayet veril-

ava Ve bah . M K f'l'' 1 yap raca · 'f rıye nazırı . aran ı ın miş ve yerine Lokalanzeiger gazetesi-
ıntı asını k b 1 · · B k'l b Londra 3 {A A ) D ·ı T 1 'k· n u etmıştır. aşve ı u · · - « aı Y e eg· nin eski başmuha.rriri olan M. Schwar-
ı ı nez reti ve'kfıleten idare edecektir. raph» gazete:i, 1937 de iki değil dört zer tayin edilmiştir. 

Adanada bahar 
zırhlının tezgtıha konulacağını ve bun· 
lardan her birinin otuz beş bin tonila· Sovyetlerin 1936 istihsal 

bi tdan~.' 4 (1-lususl) - Havaların toluk olacağını tasrih eylemektedir. planı 
r . aç gundenberi iyi ve güneşli git- M k 3 T · b'ld' · 

ınesınc w Ad ,; f fAk d l . d os ova, - ass aıansı ı ın • bahı rngmen geceleri, bilhassa sa· ana e a etze e erme yar tm . 
ı k 'rı ortalık soğumaktadır. Bu ara- Ad (H ") D" ll 1 yor · 1 S 1 b' I'"' .. u hararet d . V 'k' ana ususı - ortyo u ar Gazete er, ovyet er ır ıgı agır en-

k recesı sıfırdan aşagı ı ı- Seylapzed 1 d 1 ak .. .ı.. . . .. k lA d • d" . Ye adar d" k . . . e ere yar ım o m uzere oustrısı, muna aat gı aı en ustn ve 
]•w uşrne te, sular bır sanbm ın- 300 lira p '1 od k" .. Er h ff d" . halk k . I'kl .. 

ce ıgıBnde buz tutmaktadır: zinlile d a~OaOı I~ un ve .. odmur: I • la93ıP. ~n.hustln 1"' I omıser ı dennın 
una v • w r e ıra para gon ermış er- u ıstı sa p an arını zamanın an ev 

ragmen bır kısım ngaç ve d' B 'kt 1 1 1 1 b' . . ld ki . . ıneyvulu . ek . b .. ır. u mı arın arttınmasına ça ışı- ve ıtırmış o u arına daır Stalın ve 
r çıç açmıstır. Bır kısım ag kt d K ] d dı I d f' clikl · \'e bahçele d . ' .. .. k ma a ır. ızı ayın a yar m arı e- Moloto a ver en raporlan neşret-

t d. r e erık ve elma gorulme • vam etmektedı'r kted' e ır. . me ır. 

Lehistanın müdafaası 
s Var . va, 3 ~ Polanya parlemento
u maiıye encüm"'ninde Fransız istik· 
~~ hak~~nda verdiN izahatta, başba· 

Vekılı B. Kwiat Kowski ezcümle 

........... ·-···-···········-···· ... ·····--------- -------------------
demiştir ki: Belçika Kralı Kongo'ya 

Bu istikraz işi, Polanyanın mudafaa- gidiyor 
sı meselesi ile çok yakından alakadar-
dır ve doğrudan doğruya mareşal Brüksel, 3 (A.A.) -Le Soir gaze-
Smigiy - Ridzin Fransayı ziyaretine tesi kralın yakında Kongo'ya gitmek 
bağlı bulunmaktadır. tasavvuruncla olduğU:Du bildinnektedir. 

1 

~abennın bu ıdare ıl.e alakası olmadı· nuyorsa da bunun arkasından İtalya 
gını beyan etmektedırler. ile Fransanın görüşmeleri gelmesi ta • 

1 biatile beldenmek lazımdır. O zaman 
Giride düşen ngiliz tayyaresi b attı da, ortaya ne gibi meseıeıer çıkncak 

Atina 3 (Hususi) - Giridde Mi
rabelo hava limanında denize düşen 
Ingiliz hava nakliyatı kumpanyasına 
mensup deniz tayyaresi havanın mu
halefetinden dolayı kurtarılamıyarak 
batmıştır. Içindeki tayfa ve yolcular i
le posta çantaları kurtarılmıştır. Ingi
liz kumpanyası batan tayyarenin tnyfa 
ve yolcuları ile posta çantalarını almak 
üzere diğer bir tayyare göndermi~tir. 

tır? Crasını Allah bilir. 

* Amerikadan İspanyaya gönderilmek 
üzere bulunan vE son dakikada bir 

kanunla önüne 
geçilen tayyare
ler hıkayesinin 
ne garip bir ma -
cera geçirmiş ol
duğunu bundan 

({aramanda ekmek buhranl 
Karaman (Hususi) - Burada iki 

gündenberi ekmek buhranı başgöster
miştir. Bun~ Sdbeb Karamanda un bu· 
lunamamasıdır. Buğday fiatlarında 
mithim bir değişiidik ~kıtur. Şimdiki 
halde ya1nız birinci ekmek çıkmakta
dır. 

evvel kaydettim. Bu hadisenin önüne 
geçebi~ olması ayan azasm
dan bir zatm dahili harbin ta· 
rifi ıçın bulahilmiş , olduğu 
bir formül neticesinde mümkün oı • 
m~tur. Bu ut, dahili harp denılebı -
lecek olan isyan hadisesini şöyle tarif 
ediyor: 

[Sabahtan Sabaha 1 

J - S'ilfıhlı bir ihtilaf ki, binnetıce 
(Devamı 1 1 inci sayfada) 

·--::s 

~an Prust, çah u k!. 
ehir mütehassısı Prust'un !s
tanbul için hazırladığı planı 

heyecan içinde bekliyorum. Şehır -
cilik ilmindeki cehlimiz o kadar ka
lındır ki bugüne dek hath müstakim 
denilen hendese alfabesini bile kav· 
rıyamadık. Doğru yol adını verdiği
miz en büyük cadderniz bile eğri 
büğrüdür. 

Bu şehre bir gün gelip ilmin eli 
hakim olacaktır. Buna şüphe yok. 
Fakat o mes'ud güne kadar şehrr 

bütçemiz de cehlimize kurban gi .. 
dccek. Onun için cPrusb un plfuum 
sabırsızıl Illa bekliyoruz. Daha ş un ,. 
diden bu plMııiL ana hatları hakkın
da kulağımıza çaiınan haberler bizi 
teselli etmeğe başlath. 

Şehir mütehassısı tstanbulun ya
yılış, açılış istikametleıini pek iyi 
keşfetmiş, &ıklet merkezini tayin 

etmiş ve pUmını ona gön~ hazırlama 
ğa ba§lamıştır. 

Mütehassıs anlamış ki bu dağınık 
şehrin en tabii yayılış istikame~i Bo
ğaziçine doğrudur. Şehrin deniz a~ı· 
rı yerleri ancak mevzii birer sayıiy( 
olabilir. Fakat Mecidiyekoyünden 
ve nhtım boyundan Roğazın Rume-
li yakasına doğru esasen tabii ihtı • 
yaç ile başlamış olan açı ışı şehir· • 
cilik ilmin metodlarile tesbit d · 
mek ld.zımdır. 

Onun için diyorum ki bugünf.' k · 
dar yanlış bir düşünce ile bütün hı· 
zını Adalara teksif eden İstanbul be 
leeliyesini bu yaz da aynı sakat ıs • 
tikamete para dökmekten kurtara -
cak pianı mütehas~is bir an evvel 
hazırlasın yoksa şehir bütcesi Hr:s 
tos yollarına ~ıı asfalt döşeyecek! 

Bürhan Cahit 
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e sn af • 
mıy 

Esnafın Cemiyetlere intisap 
etmediğinden şikayet ediliyor Nurosman i yede 

Bulunan 
Cesedin esrarı 

Altın 
çalan 

bilezik 
kadın 

Et fiatları 
Yükseliyor 

Fatihte oturan Hacer dün Mahmut-
paşa yokuşundan inerken yanına so· Geçen seneye göre eti on 

Ticaret odası esnaf şubesi 1937 yılı ı edip de kaydını tescil ettirmemekte · 
için esnaf cemiyetleri idare şekillerin- dir. 
de ve muamelatında bir çok yenilikler Çünkü bize müracaat edip ruhsat • 

Yapılan araşbrmalarda 
iki mektup bulunmuştur 

kulan bir kadın bileğinde bulunan bir kuruş fazlasına yiyoruz! yapmayı tasarlamıştır. name istediği zaman cemiyete kayıtlı 

altın lirayı birdenbire kopararak kaç
ınağa başlamıştır. Kadının: 

Bugünden itibaren bütün cemiyet· olup olmadığı sorulmaktadır. 
Son günlerde et fiatları yeniden lerin eski makbuzları imha edilmi~ bu Halbuki ruhsalnamesiz berberlik 

yükselmiştir. lunduğundan .. yenilerinin kullanılması yasaktır. Sıkı bir kontrol sayesinde hem - T utuq, tutun 1. diye haykırması 
Bir müddettenberi Nurosm~niye c~- üzerine kaçan hırsız kadın yoldan ge

mii arkasında bulunan cesedın tahkı- çenler tarafından yakalanmıştır. 
ikatına Emniyet Müdürlüğü 2 inci şu· Yakalanan kadın hakkında yapılan 
be tarafından devam edilmektedir. ilk tahkikatta kimsesizler yurdunda o-

Maktulün açlık ve sefaJetten öldü· turan Mehmet kızı 25 yaşında İsmet 
ğü söylenmekte ise de bu cihet henüz olduğu anlaşılmış, müddeiumumiliğe 
kat'i surette tesbit edilmemiştir. . gönderilmiştir. 

1 O gün kadar açıkta kalan cesedın -------

Belediye istatistik şubesinin hazır- na başlanacaktır. Ayrıca muhasebe def halkın sıhhati üzerinde tesir hem d~ 
ladığı bir istatistiğe göre perakende terleri de yeni şekilde tutulacak, sene· cemiyetimizin ve dolayısile cemiyet · 
Karaman eti satışı 935 birinci teşrinin- lik bilançolar her cemiyetin azasına lerin menfaati üzerine müessir olun • 
de vasati olarak 42 kuruş 10 para iken ayp ayrı gösterilecektir. muş olacaktır. Dört bin beşyüz her • 
9~W birinci teşrininde bu miktar 41,5, Bilumum esnaf, küçük tacir ve kü- herden ancak 1500 kadarı cemiyeti • 
936 ikinci teşrininde 39,5 a düşmüş- çük taeirierin ticaret odasına ve aid mize kayıtlıdır. Demek oluyor ki bir 
tür. Dağlıç eti 935 ve 936 birinci teş- oldukları esnaf şubelerine kaytlarına çok herherler muhtelif semtlerde ruh· 
rinierinde 4 7kuruş iken 936 ikinci teş- da bugünden itibaren başlanacaktır. santnamesiz çalışmakta, hiç bir şekil-
rininde 44,5 8 düşmüştür. Kıvırcık ta Esnaf cemiyeti reisi ve umumi ka· de tecziye edilmemektedir.» fare ler tarafından gözlerinin oyuldu

ğu ve parmaklarının kemirildiği bildi
rilmektedir. Bu cihet te henüz kat'i su

Dört yaşında bir 
çocuk yandı 

ayni nisbet üzerinde bir düşkünlük tiplerinin toplu bir halde oda umumi Garsonlar cemiyetinden biri de şun· 
göstermektedir. Fakat havaların müsa- katipliğine bu hususta yaptıkları şika- ları söylemektedir: 

rette tesbit edilmemiştir. it devam etmeyişi günden güne fiat- yetler ehemmiyetle nazarı itipara a • «- İstanbul içindeki garsonlardan 
Samatyada Mehmetpaşa akaretle- ların yükselmesini intaç etmiştir. lınmış, ilanlarla esnafın kayıt işini yap- pek azı cemiyetimize kayıtlıdır. Hal Cesedin elbiseleri üzerinde yapılan 

aramada iki mektup çıkmıştır. Mektu· 
bun bir tanesi maktule aittir. Ve son 
günlerde sefalet çektiğini bildirmekte· 

rinde oturan çimento fabrikası işçile- Bugün bu etierin kilosu 50 ile 55 tırmala'rı kendilerine bildirilmiştir. buki İstanbulda binlerce garson çalış
rinden Alinin 4 yaşındaki Esma ismin- arasında satılmaktadır ki geçen seneye Esnaf cemiyeti reisierinden bazıları maktadır. Bu garsonlar cemiyete ka • 
deki kızı annesi bakkala gittiği sırada nazaran kiloda hemen 10 kuruş bir bu mesele etrafında şunları söyle - yıtlarını yaptırmamak için muayene 
oda kapısı önünde yanan maltıza fazla fazlalık göstermektedir. mektedir: vesikası almaktan imtina etmekte ve dir. 

Fakat ikinci mektubun kimin tara abanmış, bu sırada etekleri tutuşarak « Bir çok esnaf, cemiyete kaydedil- kaçak olarak garsonluk yapmaktadır. 
koşmağa, feryad etmeğe başlamıştır. Av yüzünden bir modiğinden cemcyetlerin varidatı o Maalesef bir çok gazino ve kıraathane fından yazıldığı meçhuldür. 

Morgun ceset hakkında vtrdiği ra· 
por etrafında da sıkı bir ketumiye~ 

Et raftan yetişen komşular tarafından uOTUCU ya .. ~lan dı nisbette azalmaktadır. Cemiyetlere n~ ı u ler bu şekilde garsonları çalıştırmak • 
çocuğun entarisi çıkarılmışsa da vücu· Dün Anadolu hisarında Bendler ci· kaytlı bulunanlarm yekunu üçte bir d M k l 

gösterilmektedir. dunun muhtelif yerlerinden ağır suret- nisbetinde azdır. Müşterek menfaat ta ır. uayenesiz ve vesi asız ça ışan 
varında av yüzünden bir yaralama ha- cak garsonları haber aldıkça ihbar ediyo-

M,aktulün boğazında görülen yara, 
ölen adamın bir cinayete kurban gitti· 
ği kanaatini muhafaza ettirmektedir. 

Zabıtanın bir iki güne kadar Nuros
maniye cinayeti etrafındaki ~ran kal-
clıracağı ümit edilmektedir. ' 

Bir kadın evinde· 
Ölü bulundu 
Halıcoğlunda Bademlik caddesinde 

Ermeni kilisesine ait evde oturan 45 
yaşında Tirgakidiris i~minde bir kadın 
evinde ölü olarak bulunmuştur. Mua
yeneden sonra ölümü şüpheli görülen 
ihtiyar kadının cesedi Morga kaldırıl-

te yaralandığı için Şişli çocuk hastane· esasına göre yapıla yardım ~ekil • 
disesi olmuştur. 

sine kaldırılmıştır. leri ve açılacak dispanser için esaslı şe-
Anadoluhisarında oturan fsmail ve kilde çalışabiirnek ve faideli neticeye 

K üçüh zabıta arkadaşları, Haydarpaşa lisesi talebe- varabiirnek için evvela bu mahzuru 
V ak, aları sinden Nuri, Salim, Vahap, Besim, Sa- ortadan kaldırmak lazımdır.)) * K d k.. .. d O ... it, dün sabah av lanmak üzere Bendle· Berberler cemiyet i idare heyeti aza· 

. a ı oyun e.. smanaga. . ma- rı'n cı'varında dolaı<ıırlarken Bendler'ın d b' d ·· 1 ·• I k d' T sın an ır zat a şoy e soy erne te ır: 
hallesınde oturan tuccar Hamdının 13 .. d .... K" ·ı 1 ·ı k d 1 k 1 

d k
. k C ·ı k ak .. mu uru arnı , smaı ve ar a aş arı· « - Bir ço yer erde herherler ruh· 

yaşın a ı ızı emı e yı anm uzere k k 
. d ..... h d b I l .. na, orulukta avianmanın yasa oldu- satnamesiz çalışmakta, bize müracaat 

gır ıgı amam a u unan manga yu- ... .. . . B ·· d 
.. d · • .. 1... . .. . gunu soylemıştır. u yuz en çıkan 

zun en tesemmum a aımı gostermış, .. k · · d K" ·ı 1 
b b

. h I .. . muna aşa netıcesın e arnı avcı arın 
aygın ır ade Numune hastanesme ı· d ki ••f .... 1 k k k · · 

k Id ı e ın e tu egı a ara ırma ıstemış-

a ırı mıştır. . T''f k l K" · ı· 1 

* Ed. k d F 'h I k tır. u e pat amış , arnı ın pa tosu-
ırne apı an atı e ge me te eki . · 1 'k 

1 H
.k · 'd · d k' 

185 
nun et erını de dı ten sonra saçma-

o an ı metın ı aresın e ı numa- 1 • ~ · 
ra lı motosıkJet dı ls ız ve sagn Saım ıs- lh .. ... .. ı· 1 . . . ... sanın gogsune ve e me sap anmıştır. 

ruz. Yalnız iş bizim ihbarımıza bira • 
k;lmamalı, mütemadiyen kontrol edil· 

melidir. Cemiyetimize tekmil garson· 
ların kaydedilmesile yalnız cemiyet 
kazanmaz. Halkın sıhhati vikaye edil· 
miş olur. Çünkü muayene vesikası bu· 
lunınıyan garsonda her türlü emraz bu 
lunabilir .» 

Pek ynkında 

Sinemasında 
. . . ... . . ar orada bulunan korucu Demır oglu ı 

mınde bırıne çarparak agır surette ya- y 1 d h ] N" h · k 1 . ara ı er a umune astanesıne a -ı 
ralamış, yaralı Cerrahpaşa hastanesme d l I B d .. d.. .. ı 

rnıştır. göreceğiniz esrar ve dehşet filmi 

Morgun bugün vereceği rapor ka· 
mm ölüm aebebini tayin edecektir. 

k ıd ı ırı mış, avcı ar ve en mu uru ya-
a ırı mıştır. k 1 • 

* D
.. B ik E fb a anarak tahkıkata başlanmıştır. 

O JO ICR U G lR GlORIA HO K un eş taşta şre ey apar-
tımanının soba hacası tutuşmuş, gelen 

Belediye şefkat sa .. d1g1 itfaiye tarafından sirayetine meydan Şehir d1şmda yeni yollar yap1hyor 
~ Sihramiz kuvvetindeki yüzük - Esra-

rengiz ölum - Kan içen vampirler vesair müthiş sahneler .... ---·r B led
. Şefk t d ... t af d verilmeden söndürülmüştür. Belediye yol faaliyetine devam et-e ıye a ıan ıgı ar m an 

n.· 't · 936 · · d b k 1 * Fındıklıda Kauçuk fabrikasında mektedir. Şehir dahilindeki yolların 
p.ıncı eşnn ayı ıçın e ıra ı an 
163 d t lt .. .. k tl' t çalışan Muammer, makineleri temizler- tamir ve inşasından başka şehir harici 

Gecenin 3 ünde 
Karako/da garip 
Bir hadise 

a e a ın, gumuş ve ıyme ı aş-

lar k b'l 1954 5 ı· d' w •• ken sol elini kaptırmış, yaralı bir halde yollarda da inşaata ehemmiyetle de-a mu a ı , ıra ve ıger mu· . 
t f 'k k b'l d 699 li .. Beyoğlu hastanesine kaldırılmıştır . vam edılmektedir. Bu meyanda Top-e errı eşyaya mu a ı e a ra o- 1 
dü ·ı · t' B k b'l * Beyoğlunda spironun ·fabrika- kapı - Yeşilköy, Kurbağalı dere • Göz-nç para verı mış ır. una mu a ı . . . 
ıene bu ay zarfında borçlular tarafın· sında çalışan Leon elındeki odun par· tepe yolu ikmal edilmek uzeredır. Bu ta memurları kadının yüzünden kanlar 

(.8aştarafı 1 inci sayfada) 

dan Şefkat eandığına ödenen para ça~ını. f~rılda~ makinesinde keserken yolları~ uzunluğu 25 kilometre 612 aktığını, baygın bir halde sallandığını 
'kt d 2403 5 1. d sag elim makıneye kaptırmış, Beyoğlu metredır. Bunlardan başka Florya • 'k'd b' d ·k· ı·ı k 1 yu''zünı.·ı· 

mı arı a , ıra ır. . . l O ve ı ı e ır e ı ı e ı e an ı 
hastanesme kaldırılmıştır. PlaJ, stinye - Büyükdere, sküdar - ·· t k h k d ... .. ·· ı kendı' or ere ıç ır ıgını gormuş er, • 

1 
. * Beyazıttan Şehzadebaşına giden Paşabahçe yolları da ikmal edilecek- · · · · 1 1 d ki 8ZIIı hırSlZ H·· . ~ . . . .... . . . sını ıçerı a mış ar ır. 

1 useyın oglu Hılmı bındıgı tramvay- tır. Bunların uzunluğu 23 kilometre- M h 1 k d b t b''t''n ıs eç u a ın za ı anın u u • 
7 muhtelif ev soyan Vahram yaka· dan atlarken düşerek başından ağır su· dir. Bu yollar için şimdiye kadar 9600 1 ... t k b' ·· ]erne .. rar arına ragmen e ır şey soy • 

lanmış ve müddeiumumilikçe dogru· rette yaralanmış, Cerrahpaşa hastane· lira ııarfolunmuştur · 1 h k ki d .. . . · mış, ya nız ıç ırı ar arasın a : 
dan dogruya 2 inci ceza .mahkemesıne sıne kaldırılmıştır. y·· ·· ·· ··ı tl k t' ·· .. ·· ı·ı· . . . . . - uzumu ıı e e es ı, yuzumu -
veril mıştır. Suçlu tevkif edılmıştır. * Samatyada otu~an 12 yaşında MUrattipler Kongresi kaldi letle kesti ı. diye mırıldanmıştır. 

A 'k' . k h l k d Urkan arkasına asıldıgı tramvaydan K d ı· ı· 1 ·· ·· 
yrıca ı ı. eve gırere ırsız ı e en .. .. .. ... T·· k .. tt' I ı'yeti dün Ba- a ının ıme ıme o muş yuzun· 

.. . .. . duşerek başından ve yuzunden agır su- ur mure ıp er cem d f 1 k ... ·· Huseyın de yakalanarak muddeıumu- bıal' dd . d k' b' larında saat en aza an aktıgını goren zabıta, 
"]'W k l .. . rette yaralanmış Cerrahpaşa hastane· ı ca esın e ı ına d h 1 b' b'll k d' · · H k' mııge sev o unmuştur. Huseyın tev· • 13 d k l . . kd d ekierdi Fa er a ır otomo ı e en ısını ase ı 

kif olunmuş ve mahkemeye verilmiş· sine kaldırılmıştır. k t ek o~gret ertını ~ ed.elc edı'g"'in. de. hastanesine kaldırmıştır. Kadın der-
a e serıye emın e ı em n h ... . . 

tir. Bir ay içinde bedestende 17,880 kongre 17 ikincikanuna talik edilmiş- aı koguşlardan bırıne yatırılmış. yüzü * Doktor Kenanın apartımanından liralık satiŞ yapaldl tir pansurnan edilmiş, yaraları sarılmış ve 

4 
· zabıta sabaha karşı kadını yeniden is-

,5 kilo kurQ,J1D çalan Osman 2 ay hap- B I d' · t t' 'k be · · h } 
y- e e ıye ıs a ıstı şu sının azır a- ticvap etmiştir. Esrar içinde gömülüp 

se mahkum olmuştur. dığı bir istatistiğe göre mezat idaresi lzmir KIZ Talebe Vurdu kalan bu kadın zabıtaya ancak şu üç 
tarafından teşrinisan i ayı içinde lzmir Kız Talebe Yurdu azaları dün cümleyi söylemiştir: 

TA VIM 
2 inci KANUN 

Rumt ene 
4 

Arabt sene 
1862 1856 - -1 cl Kanun Resmt sene Kasım 
22 1ll37 &i 

PAZARTESI 

SABAH 

j 
Şe vv al 

JMSAK 
:3. D. 

S. \ D. 2 85 21 12 47 
ı 7 26 5 39 ı 

Öl{le İkindi Akşam Yatsı 

::ı. D. s. u. B. D. s. u. 
E. 7 26 9 47 12 - ı as 
z. 12 19 14 .JO 16 52 18 30 

5035,5 liralık altın, gümüş avani ve sabah saat 10 da Lalelideki yurd bina- «-lsmim Mari ... Kirkor isminde bi
kıymetli taşlar, 7328 liralık halı, 5517 aında senelik kongrelerini akdetmek ü- rinin evine misafir gitmiştim. Kendi· 
liralık müteferrik eşya satılınıştır. zere toplanmışlarsa da birlik nizamna- sil e ~kalaşırken yaralandım 1» 

f k' 1 b mesinin anlaşılınıyan bir maddesinin Bütün ısrarlara rağmen kadın bll 
a Ir ta e eye yardım tavzihi için merkezden malumat iste- hadise hakkında başkaca hiç bir malu-

Mekteplerdeki himaye hey'etleri- nilrnek üzere kongre başka bir aüne mat vermemiştir. Gece yarısından son· 
nin tabi bulundukları kaza ve nahiye bırakılmıştır. ra, yüzü parça parça olmuş bir halde 
Çocuk Esirgeme Kurumları ile teşriki sokaklara düşen ve merkeze koşan 
mesai ederek fakir talebeye muntazam Tavuklari m ararken - ·- --- . 'ş;hi; i·if;i;;;~-
bir şekilde yardım etmeleri için maa- hı.ınouı lltltdıııtıl Tepebaşı 
rif müdürlüğü tarafından bütün rnek- Aksarayda Çakırağa mahallesinde $rhir1i'yaftosu dram kısmında 
teplere bir tamim gönderilmiştir. oturan Ahmet kaybolan tavuklarını oyu~tur. 
-~ ' · - - - ··-·- ·~· ~-~ civarda ararken komşu bulunan Hilmi Fransız tiyatro:m 

yeni Neşriyat tarafından hırsız zannile atılan taşlar- Operet kıstılında 
la gözünden agı"' r surette yaralanmııı- Pazartesi günü 

L'eneide - Meşhur L1rlk tMr VlrJllln Y akşamı sattt 20,30 da 
(L'enelde) 1 Türkçeye ç vr1lınlştır. Çeviren tır. Yaralı Cerrahpa~a hastanesine kal~ LEyLA 
Ahmet Rcşıttır. Bu i\1zel eseri herhalde o- dırılmış, Hilmi yakalanarak, tahkikata ve 
kumak gerektir. • lbaşlanmıv.tır1 ll E C N U 

Adana yarın Kurtuluş 
Bayramını büyük 
Merasim le 
Katiulayacak 

(Baştarafı 1 inci sayfada) 
kurtuluş bayramı olan kanunusaninin 
beşinci salı günü burada da büyük me· 
rasim yapılacaktır. 

Ankarada bulunan Adanalılar bay: 
ram jçin hazırlanmaktadırlar. 5 kanu· 
nusani gecesi Ankara Halkevinde bir 
toplantı yapılacak ve sabaha kadar bu 
gü-el yurd parçasının kurtuluş sava
şına ait hatıraları canlandırılacaktır. Ay 
nca milli oyunlar da oynanacaktır. 

Kurtuluş bayramlarını kutlulamalt 
üzere şehrimizde bulunan Adanalılar .. 
dan bir çoğu memleketlerine hareket 
etmişlerdir. 

Haber aldığıma göre bu yıl Adana
da yapılacak merasirnde bilhassa mem 
leketİn İstiklal savaşından nasıl kur· 
tulduğu ve Türk mill .. tinin hiç bir za• 
man istiklalsiz yaşayamıyacak yaradı· 
lışta olduğu, Adananın ne gibi şerait 
altında ve müşkül vaziyette kendini 
kurtardığı tebarüz ettirilecektir . .............................................................. 
Marinin esrarengiz hali zabıtayı büs .. 
bütün şüp~elendirmiş, «Kirkor)) ismi 
üzerinde araştırma yapmıştır. Neticedo 
Kirkor yakalanmıştır. 

Zabıta bugün bu esrarengiz hadise· 
yi aydınlatmış olacaktır. _ ................................... __.....-.... ·-=-~ 
~adıköy Sureyyada 

Halk Opareti 
Bu akşam saat 21 de 
zozo 

DALMAS'ın 
iştirakile 

PiPiÇA 
Yarın akşam Azak 

sinemasmda P 1 P 1 Ç A 

er 
büy 

knym 
lığı a 

·m 
>ıla 

ın o 

ı im 
am( 
ı is 
n ış 
,Ian 
le 



- Hasan bey ga t~_, .. .. il' i mi?.. ze ~-ue gozune ı~-

SON POSTA · 

Pazar Ola Hasan Bey Diyor KI : 

... ilk partide 27 memur açıkta bı
rakılmış ... 

Hasan Bey - Eh, bundan sonra 
burası da csüt limıın:. oluvor, dese -
n eL -

Sayfa 5 

tütün getirilmiş, bunun altı dengi ki

losu kırk beş, bir dengi kilosu on üç 
kuruştan mübayaa edilmiştir. 

Gebzede sürek av1 
G ebze (Hususi ) - Avetlar Ziraat 

memuru Cavidin riyasetinde sürek a-

vına çıkarak dördü diri ve ikisi de ölü 
olmak üzere () domuz vurmuşlardır. 

Hidiseler ~
Kar$1Sinda~ . . . .. 

lJU.h~U gU.ıl 

Pazar - Para kelimesinin tahrif e
dilmiş şeklidir. Parası olanların ge· 
zip cğlendikleri, parasızların evlerın 
de oturdukları güne denir. 

Pazar yeri - Pazar gününün eğ
lence parasını fasulyeye, pirince, ıs
panağa veren adamların gezinti ye· 
ri. 

Pazar gezmesi - Sabahleyın kav
gası yapılan, gece de cefası çekilen 
eğlencenin adıdır. 

Pazarlık - Pazar günler! genç kız 
ların beraber gezdikleri nişanlıları, 

genç erkeklerin o gün için kollarma 
taktıkları güzel kızlar. 

Pazar tarifesi - Pazar gazmesi· 
ne çıkacaklara hiç faydası olmıyan 
vapur, tren ve tramvay tarifeleri. 

Can pazarı - Dftllrya pıyasasmda 
Romanof rublesile metelik etmiyen 
bir şey. 

Pazartesi - İşçini.n, memurun, 
serbest meslek sahibın\n istemiye is 
terniye işe gittikleri gün .. Bu günde 
memur dairede uyur. Daktilo şiş a
yaklarını isknrpinden çıkarır. Tüc· 
car bir gün evvelki masrafını he· 
saplar. Yani herkes bir gün evvelin 
tesiri altındadır. 



6 Sayfa S O N PO S T ~ 
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lkincikanun 4 4 

•• oz 
Kasır, Ordu, Bucak, Bayıryayla 

ve köylerinde 200 binden 
fazla Türk yaşamaktadır 

Anadolunun aynlmaz bir parçası olan Antakya dağları 
Üzerinde Türkçe ve Arapça asıriardanberi çarpışıyor 

-3- (*) 

Antakya idaresinin bugünkü idare merkezlerini ve yollarını cösteren haı:ıta 

Antakyanın cenubundaki silsileye 
~ası veya Antakya dağları denir. Te
':>eşir devri tabakalarından $llÜteşekkil 
.:>lan bu silsite de Torosların dış iltiva· 
'arından sayılır; bünye ve teşekkül iti
)arile Aamanosların aynidir. T ersier 
.onlarındaki inşikaklarla civar arazi -
len ayrılır. Bir çok vadilerle arızalaa· 

mış olan bu dağlar üzerinde en yüksek 
nokta denize yakın bir yerde Akra te
.Jesidir. (1750 m.) Arazinin büyük bir 
'·mmı çam ve sedir ormanlarile ört.ü -
üdür. Daha cenubta bulunmasına rağ-

nen iklimi Amanoslardan farksızdır. 
;ububat ve mevya rnebzülen yetişir. 
)u dağlar üzerinde başlıca dört coğrafi 
yöre göze çarpar: Kuseyr, Ordu, Ba -
yu, Bucak. Daha cenupta Hazne, Say
lUn, Hetye, havalisi de bu mmtaka • 
1an sayılır. 

Tüzk köyleri 

Yasati 500 metre yükseklikteki Ka
m veya {Kuseyr} yayiası Antakyanın 
:enubu f8rkisine düşer, burası idareten 
A.şağı Kuseyr {Karsu), Orta Kuseyr 
(Babturun), Yukan Kuseyr (Şeyh • 
köyü) diye üç nahiyeye ayrılmıştır. 

Nisbeten derin vadilerle oyulmuş o • 

nin bir kısmı Kebir nehri havzasına 
düşer. ·Buralarda Bityaa ve Kaaab yay
lalan yazın çok ziyaret edilir. 

Fransız ~m baları Antakya kazası
nın nüfusunu 150 bin olarak göster -
mektedir. Nefsi şehirdeki 40 bin nüfus 
ile Harbiye ve Karaınut nahiyelerin -

deki 35 ~in nüfusu çıkaracak olursak 
Kuseyr ve Ordu nahiyeierindo 75 bin 
nüfus kalır. Fakat hakiki mikdarın da
ha ziyade olduğu fÜphesizdir • 

Türk Yurdu 

Idareten Lazikiye hükumetine bağlı 
olan Bayır ve Bucak nahiyeleri de An
takya dağları üzerindedir. Arızalı v: 
ormanlık bir saha üzerinde olub arazi 
cenuba doğru meyillidir. Karaduran 
dağlarından Sayhun - Hazne havalisi
ne kadar uzanan bu nahiyeler haftan 
başa bir Türk yurdudur. Bura Türk -
lerinde Oğuz efsanelerinin kıymetli 
yadigarları aaklıdır. Her iki nahiyede 
70 binden ziyade Türk nüfusu vardır. 
Garbte Kandil deresi üzerinde Saray, 
Kebir nehri üzerinde Kebelli büyükçe 
merkezlerdendir. 

Türkçenin hududu 

Kası dağları daha cenuba doğru de-
lan Kuseyr yaylasında güzel mer'alar 1 d C vam eder. bnihani burunun an isri-
ve çayırlıklar vardır. Pek çok hayvan şugur'a doğru çekilen hat üzerinde bu-
beslenir. Ayni zamanda mıntakanın lunan Hazne ve Sayhun havalisinde de 
hububat ambarıdır. Buğdayları eski • Türkler yaşamaktadır. Burcuislam ve 
denberi meşhurdur. Şarkta. A.si vadisi- Sulaylı gibi büyük Türk köylerini ihti
ne dik yamaçlarla inilir. Bir iki köy is- va eden Hazne nahiyesinde 30 bind 
tisna edilecek olursa buralar Türk köy- ziyade Türk vardır. Bu mınt~kadaek~ 
lerile doludur. A bd · ·· k · h d d 'b"d" ra eresı tur çenın u u u gı ı ır. 

Ordu mıntakaaı 

Garbte Ordu nahiyesi de arızalı bir 
yerdir. Burada mer·alar ve ormanlar 
çoktur; güzel ve zengin çiftlikler, 
mümbit tarlaları, ve mütenevvi meyva 

Arabldc istiliaına kartı 

Bu saydığımız nahiyelerin idare 
merkezi olan Sayhun havalisi de dağ
lık ve arızalı bir yerdir. Şark ta Asi va

disine dik yamaçlarla iner. Merkez na
hiyesinde yaşıyan Türkler cenubtan 

ra cıy öl 

o 
Son Posta 

nan 

Resimli 
zabıta 

hillageleri 

o 

ı 
B1r 10nbah&r gtı

ntı. hapialıant ta
pm açıl4ı n cörilmceb 
1a1ml1 sabıtalı dıı}any 

Çıktı, B1r hırsızlık IUÇWl• 

dan ~ ane h&pla ceza
m çekmJ.It1. llaksatm. 
mataatm etra.tuıa bakın· 
dı ve bndlstııl ele nren 
&damı diiQJıdQ. 

2 cOrtlmceb btr umuml ıeıe
fcm odatına lfrdl. Otomata 

telefon bad1a ıcm reıı1 bir fe7 oı.

makla beraber, Qabucat eli ya.ttı w 
aradılı llmııaraJl buldu. Oaye\ kısa 
t.onUJtu,. Mubatabma cHalo Kosl. 

dedl. Betlo. bıJd1nl koru. Q1md1 o

raya d&m!J7orımb-
Mol. 'Gu haberdmı 1a10 dt mem

nun olınd 

3 Mos, bir murabahacı ol --:ıt 
geçinmekle beraber, 1 ;1-

btte, hırsızlarn, yataklık ede .t• 

lmın1§ eşyayı satın alan kur• IŞ 

adamlanndan blrlydl. Doğrusu 1 ' 

terseniz «Örfuncc~inD telefon e tl' 

den tirkmil§tU. Polise müraca:ı.t • e• 
ret, meçhul bir tehdide maruz ıc:ıl· 

d.ılmdan bahlsle himaye ıstedl. 

7 Adllye doktoru ct' 

sedl muayene e· 4 1108. fo1D1 umanda u
f&lı Foka'a kapılara 

dlttat etmeatııı, t111tlere bat· 

masını IOJled!. ıı:atı mahttmı-

5 :Uilfettl§, n6-
bette bulunu

;rordu. aaat 10 nu on 
ceçe, bir polis, teıe!on
ıa aldılı bir vukuat ha
bertnı kendlsine blldlr
dl. Bu habere göre, i
nnoa Mos Isminde bl
rld, bançerlenınlş bir 
halde auı olarak bu
lunmQf, n bunu da. Uk 
olarat blzmetçls1 ror
mil§ttı. 

6 lımfettto bir taraftan a.bıta dokto
rana h&ber JOIW'ken, tUter taraf-

derken, müfettl§ de uşııı: 

Foks'u sorguya çekıyor· 

la.rdan. Orümce~ tehdldtnt 

~~ilAve ettı. Bu Tak'a.

dan b1r ıı:ı gece sonra, cÖıilm

cer u:onn bahçesinde cızıı 

cızn tettıtatta. bulunuyordu. 

saat e.u td1. 

8 J'ot.t poll!e, heınen o dakl
u telefon et.mi§t1. Böz1lnQ 

bltırırken de, fUlllan Ulve etti: 
c--Patronum, bana, blr öıiimcet

ten n onun tehdit ett!Atııden ba

hls de etmıotı. Yüfettı§, ada.mla

rından blrlnl toşturarak, •Örilm· 

~· nerede bulurls.rsa tutup ce
tımıelert için polls tarakoluna 

haber ;önderdL Ve uW Aletlnt 

blr göz attı. Bu taW f.letımn bir 

ucu tıpkı ustura gibi teskindl. 

tan matyet1D4m bir tav tıtne ftk'a mahal

ııne tottu. Koa talblnden hançerle Turul

m~tu. Han acak olmMJn• raıtmen pen

cerelerln .atı aıtıya tapaıımıf oldulu mU

fettl§ln 16sQııden kaçmadı. Perdeler 1nd1-

rllmemJttl. 

du. Foks e!endlslnin keP' 

dlslne lüzumu olmndı~ıP1 
.... 

anlayınca, bir tek atn1ııl' 

üzere bir kahveye çık.tll1~ 
ve saat onu bir geçe döll' 

d~de kapıyı açık, e' 

!endl.sl de ölü butunmuştıl-

9 Müfettio bir de. 
evra.t çantaama 

baktı. Bo§tu n Fok.staıı 

da, efendlııinln, yazıhane- ı Q J&Qfettl§, aJni a
manda :tannakan

dekl t:asasında. aslA nakit 
pt ed1lml~ olan 1Ulhaney1 

para bırakmad4ını ö#· 

rencn. B1r murabahacmm 

dalına na.tlt paraya 1htt

yacı olurdu. Ve çantnsın

c1a her sefer 200 inıuıı 

Urası kadar para bulun

makta oldu~unu da an

lach. 

~ tettit e ttı. SonrP, bır t-

lettrıt fenerlle bahçe,ı a
radı n 1atedl~ libl ehem

miJeW b1r şey bulamadı. Bu 

mada &dliye doktoru, ıo

tolrafçı n parmat blerl 

mütehassısı da iflerlle mef
ıuldüler. 

ll ram bu sıralarda, Örürnc:i 
bir k:lra evlnln merdlveJll 

ni çıkıyordu Jd, bir el omuzuna 

tundu. Örfunce~ yakalandı~ını ~ 

ber alan müfettl§, adllye dok~ 
yerıne bırakarak tnmkola k~t.U· 

ıı 
riimc~ cebtnden çıkan e§ynyn 

hassa ehemm.Jyct atıetti ve bllllıı! 
blr deste maymuncuk üzerinde fl 

la durdu. 

., 

S onraları ıorpya çekilen Or ümcek, lilhakika Moı'un evine gitti iini, v• niyetinin de ıadece onrı 
lece güzel bir pataklamak olduğunu it ira/ ve iddia etti. V e ıö.zii ne töyle devam etti: 

_Bahçede, birtakım talianların arkasında •alılonmıı belıliyordum. Uıağın Jııarıya fllıtığını ıördiil 
Pencereye doğru gittim. Bir de ne göreyim. Men yerde yahyorda. Hemen ,radan a:alrlafhm 

Bunun üzerine miilettit f" noktaları nazarı dikkate aldı: 
1 _ Orümceğin Çerinde yalnız. birkaç kuruı para bulunmuflU 
2 - lıe yarayacak parmah izler i bulunmamıttı. 
3 - Kalıve ıah'bi, Fokwn o ıaatlerde oraya geldiğini, e1aıen halfada birkaç giin ayni •aatlerde orııf~ 

uğr-adığını ıöylemiıti. Ve miiletti~ bütün bu mülahazoları elde ettikten ıonra, kararını vndi. Bıı lıararı 
idi? •. Katilin kim olduğuna bulamadıy•anız, (12) inci uıylaya bakını~. 
~~~======~====~==========~~========-=~~ 

bahçelerini ihtiva eder. Ordu rnıntaka
sından aynlıp ayrı bir nahiye merkezi 
haline sokulan Kasab köyü istisna edi

lecek olursa umumiyetle Türklerle 
meskundur. Antakya - Lazikiye şosası 
Ordu·dan geçer. Ordu yayiasının gar
::ıında yükselen Akra dağı ile Karadu
ran tepesi buralara ayrı bir hususiyet 
verir. Asiırmağı ile Kebir nehri au bö
·ümü :hattı üzerinde bulunan bu arazi-

( *) Ikinci yazı cumarteai ,W.ü iJı.. 
İfU etmittir. ' 

gelen arablık istil~sına kartı asırlardan
beri mukavemet göstermişlerdir. Cis

rişugur·e giden yol kısmen bu havali
den geçer. Bu yol türkçe ile arabçanın 
karşılaştığı yerdir. Hiç şüphesiz dil hu- Burada Asi vadisi üzerinde vaktiyle 200 bine yakın Türk yaşamaktadır. Bu 
dudu vaktiyle daha cenubtan geçiyor- Antakyayı muhafaza eden eski kaleler radaki alevi akalliyetinin de aslen Türk 
du. Şarkta Hetye nahiyesi hattımaiJi ü- sıralanır, Gisrişugur kaza merkezi olup olduğu .şüpheaizdir. Bu suretle yekun 

zerinde eski bir merkezdir. Bu nahiye idareten Halebe bağlıdır. daha ziyade kabarır. Antayka. dağlan 
de Türk köyleriyle doludur. Arazi or- Görülüyor ki Antakya dağları ve Torosların devamıdır. Anadolunun ay

man ve çalılarla örtülüdür. Bu kısım- yaylaları öz Türk yurdudur. Kasır, Or- rılmaz bir parçasıdır. Bu dağlar üzerin
c!"l. Asi vadisine dik yamaçlarla inilir.

1 
du, Bucak, Bayır yay la ve ll:öylerinde de Türkçe ve arabça asır lardanberi 

çarpışmaktadır. J 
F ranaız idaresi buralarda Türk 1 

tebi yerine arabça okutan eski ~ 
mektebler açmıştır. Fakat çok d~ 
kökleri olan Türk kültürü her Y"' 
kendini aöst~rmektedir. 

Himit Sadi sete" 



4 İkincikanun 

e 1 s~---·y r a? 
Genç kız nişanlısına baktı: 
- Artık beni sevmiyor mu-

sun? .. 

-Bu da ne demek? 

- Ben anlıyorum. Eskiden 
babam k dı apı şarı edinceye 
kadar evde km d' n çı azdın .. şim-

ı onu beklemeden çıkıp gidi
yorsun!.. 

• • • 

, 
- İnsanlar da t kı kuş . . ler.. ıp lar gıbıdır -

-Bunu nasıl anladın? 
- Bunu nasıl ını · 

basit: insanları anladım. Gayet 

D a t u 
Kadın sokağa çılanıştı. Dört saat son· 

ra geldi: 
- Bilsen kocacığım, dedi, nerelere 

gittim ,nerelere gittim .. 
- Gene bir kaç defa otomobil tut • 

:muşsundur .. 
- Bilakis ancak bir kere ... Çünkü kah'ld' da saçma ile avlamak 

ı ır. 

-;;:~:;::--~----~----------~h~iç~s~a~v.m~!~~ aa alı 
Anlayışlı öyledi: 

-Bir erkek - .. d k k uşuyorum erse 
or mamalıdır .. fakat bir kadın üşü· 

yorum dedi mi işte o zaman kork
ınak lazımdır. 

AnlaYlflız aordu: 

-Neye) .. 
-Erkek ü-

ça . . ' şuyorum, dedi mi bir 
ı y ı tıyor dem k . e tır. Kadın UfUYOO 
ıurn, dedi m· 
to . . 1 muhakkak kürk man· 

ıatıyordur. -
ı, ı b 

- Sen iyi baba 
değilsin. 

-Niye? 

- Yaramazlık e-
dersen . 

Yemış ver • 
rnem dedin d e .. 

- İyi baba ol • ~.--.--
saydım ne derdi ? m. 
. - Yaramazlık et· 

- Çocuğun bütün mendillerini yı -
karken yırtmışsm, şimdi yeniden men· 
dil mi alalım? 

- Lüzum yok bayan, ben ona e~le 
burun silmeyi öğretirim. 

SON POST~ 

asıl Ister e Iz 1 
Bayan hizmeteiyi çağırdı: 
- Yavaş yavaş sana kızını. 

ya başlıyorum. 

Himıetcl cevab verdi: 

Sabır b 

!ayfa 

Şehir tiyatrosu da 
s ü 

• 

«Sürtük)) Neyire Neyir eserin temeliydi. Böyle 

Adlı eseri jçin .. hayattan üç dilim, bir role ilk defa .çıkıyordu. Bilmediği 
demiş .. höyle bir piyes için en iyi ta- bir tipin dilile konuşuyor, bilmediği 
rif bu tariftir. bir tipin jestlerini yapıyordu. Neyire 

Sürtükcle ~evin erkeği var. Bu er• Neyir kudretini burada gösterdi. Bil

k.ek bir kadınla nikahsız yaşamakta· mediği tipin dilini yadırgamadı. jestinj 

dır. Kadın erkekten ayrılır ve gider. benimsemi~ti. Birinci perdede bir ki· 

Ben k 
w d :

1
.:. t O gittikten sonra eve bir aürtük bar kadın oldu. Ve bu üç tipi biribirin 

- ann agrısm an §1A.öye e • . .. 
derdim. Şimdi de kocam baş ağrısın • gelır .. Bu babasız, kaldırımlarda do~ den ayrı olarak canlandırclı. 
dan şilcayetçL muş, kaldırımlarda büyümüş bir kız- Yaşlı komşu, Said bir eofta ağzile 

mükemmel konuttu. Şaziye makyajile. 

giyini,ile, konuşma tarzile ya.Jlı bir 

kötü kadın tipini ~tb. 

- Sizi tedavi edelim klli Kocanızın, dır. Evin erkeği Sürtüğü alıkoyar. O-
artık karm ağnsmdan şikayet edip ba· . . . . . - .. şını ağntmazsınız. :nu temızletır, gıydırır. Surtuk. evdo 

s bl bellim 
Açık göz sinemada ikinci mev

ki bilet almıştı. Birinci mevkie ka

çıp boş bir yere oturdu. Yamn

dakine: 

- Gördünüz mü, dedi, 

mevki bilet alır, birineide 

rum Kimse de farkına 

ikinci 
oturu-

vara-

m az. 

Yanındaki: 

- Öyle amma, ikinci ile birin· 

cinin farkını vermelisiniz .. 

-Size ne oluyor? 

- Sinemanın &ahibi benimi 

Hasis ameliyat o
lacaktL Ameliyat 
ıı...._. .. o)ma yatmadan 
parasını saymıya 

başladı; hasta balo
<!1 yanma sokuldu. 

- Ac~leye lüzum 
yok. 

- Onu biliyo • 

evin :kadını olur. Fakat bu çok devam 

etmez.. Sürtük kendini kaldınm1ardan 

salona getireni de beğenmez ve gider. 

Çünkü artık o kibar bir bayandır •. 
kaldının sürtüğü değildir. 

Sürtüğün gelişi. Sürtüğün y. yı· 

~ı ve Sürtülün kibarlaşıft bütün bun
lar «Sürtük» de temiz bir lisanla va 

çok güzel anlatılıyor.. Karışık va\'"a· 
lar konulmnmıf• müthi~ vak·alar ol· 
muyor. Amma o kadar güzel tertip e· 

Tak~it ile terko& 
• 

Samiye çok iyi idi. Cahide Talat, 
Sami, Avni ve rolü olan diğer bütün 
arti t1er «Sürtük,> de paylarma düfen 

vazifeyi bihakkın ya,pmış sayılabilir .: 

ler. 

Ikinci hizmetçi rolüne ~kan Mu· 
.azzez daha a~idir, fakat yarın için 

ümit :verebilir. 
lmıet HulU.i 

Isligenler çoğalıyor •• 

Bu parayı defateL 
bir yere getirmekliğim mümkün de
ğil. Buna mukabil ayda dört beş li· 
ra taksit parasım kolaylıkla vere • 

bilirim. Karagümrükte oturan bir okuyu

cumuz bu meseleye temas ediyor, 
Söylediği şudur: 

İstanbul suyu şimdi belediyenin· 
dir, belediye de halkındır, o halde 
ben bu taksit usulünü kabul etme • 
sini belediyeden isterneyi haklnm 
teltık'ki ediyorum. Lutfen yazmız. 

P !nez.sen, Yemiş ver
ınem derc:r ı 

- Karınızla h m üz tanışmadım. 

rum. Bayıltılaca • 
ğım için her ihti • 
:male karşı üzerim • 
deki parayı bir kere 
sayıyorum. 

~ on gün önce Son Postada bir 

okuyucu mektubu görmüşti.mı. Su· 

lar idaresinin havagazı ve elektrik 

şirketlerinin eserine uyarak tak • 

sitle tesisat yapmasuu istemiyordu. 

Ben de ayni vaziyette olduğum için 

talebi pek ho~uma gitti, fakat ara • 

dan epey zaman geçtiği halde et

raftan ses sada çıkınadı&rmı görün· 
ce göze çarpmamış olduğuna htik -

mettiro. Mesele); tazelemekliğime 

müsaade eder misiniz? 

·Karagümrük: Hakkı N url Sert 

* 
Okuyuculanmımı aorguhrm. 

- ın ... - Keşki ben \..le öyle olsaydım. 

e tebe gelllllyea 
İki kardeşten biri mektebe gelmiş 

öteki gelmemişti. Mualliın gelene sor· 
du: 
-Kardeşin niye gelmedi? 
- Dün öğleden sonra evde oyun oy· 

nadık da .. 
- Pencereden en fazla sarkabilme 

oyunu o kazandığı için rnektebe gel • 
medi Pencereden tepesi aşağı yere 
yuvarlandı. 

az çb •• 
Kadın berberi, saçını ondüle yaptı· 

ğı kadın müşterisinin olmıyan sakalı· 
nı traş ediyordu: 

-Bir gün, dedi, iki kadın müşteri 
birbirlerile bir kavga ettiler .. saç saça, 
başbaşa geldiler .. 

-Tabii sizin de canınız sıkılmıştır. 
- Bilakis memnun olduk. Biraz ev -

Vt:l her ikisi de saçlarını yaptırmışlar 
dı, yeniden yaptırnuya mecbur kaldı
lar. 

- Birinci katta oturduğunu i>Öy· 

ledin, halbuki dördüncü kattn o • 
tunıyonnuşsun .. 

- Ben mcrdivenleri dörder dör· 
der çıktığım için kendimi birinci 
laıtta oturur ddederim. 

Bakımz ben bir evde ot.uruyorum. 
Yirminci asırcia susuz bir evde 'O • 

turmanın fecaatini bilmez değilim. 

},akat tıpkı dedelerimiz gibi mahal· 

ienin çeşme:1i.tıden sakaya su 'taşıt -

mnkla ihtiyacımı gidenniye çal §I • 

yorum. Bu suretle harcadığun pa • 

rarun bir terkos abonesinden eksik 
olmadığım da biliyorum. Fakat ne 
yapayım'? Sormuştum, bana tesisa . 
.tm 40 küsur Uraya malolacağını 

cevablanmız 

M. Cahit İmroza: 

- Size sıra ile başta kh\sik §Rlr -

lerimiz Fuzuli, Nef'i, Nedim, Nnbı, 

Şey Galip olmak üzere Teviik F•k· 

ret, Cenap ŞebabedrEn, Abdülhak 

Hamit, Yahya Kemalin eserlerini, 

son devrin hececilerini, Nazım Hik· 

meti tavsiye ederiz. Bundan başk7ı 
~·abancı bir dil bii'iyorsanız, yabancı 

bir edebiyatı takip etme'k.ten de geri 
kalmaymu~ . .Mesela Alfred de Mus· 

set'nin Les Nuits (Geceler), Rolla 

ve Contes d'Espagne les 1ta1i isimli 

eserlerini tavsiye ederiz. Lfıtın ~aır· 

lerini de ihmal etmeyiniz. 



SON POSTA 

Şık bir yün bluz ( YlriJII 

Bu bluz el örgüsüdür, kendiniz 

,- azeilik babisieri f 

Kuru cilf mi, 
Yağlı cilt mi ? 

yapabilirsiniz? 

Vücudün 
Güzelliği için 

-~~~~ 1 1!~ :!:::'!'!!~·ve acemi· 
lik devresi, biraz masrafı vardır. Ve 
her sporun muhtelif sebepler yüzün -

' den bayanların bir çoğu için elveri~ll 
olmıyan tarafları vardır. Fakat yürü • 

~ YÜf her yaşta, her tipte insana yarıyan 
masrafsız ve kolay bir spordur. Fay • 
dası büyüktür. 

·~'üzünüzün derisini genç ve güzel 
eklamanın en zor tarafı nedir bilir 

misiniz? Yüzün her tarafının • yağlı 
veya yağsız - aynı cinsten olmayışıdır. 
Bakarsınız birinde burnun ucu, burun 
Lanadlarının k.ıvrım yerleri yağlı, ya
naklar tamamile yağsız, çene normal. .. 
ve ilahtır. Başka birinde çene, yanak -
lar yağlı, diğer taraflar normal veya 
yağsızdır. Bütün yüzü aynı tekilde 
yağlı veya yağsız hemen yüzde bir ka
dın bulunmaz. 

İşte bunun için yüzün her köşesini 
ayrı ayrı tetkik ederek onlara uyar fe· 
kilde bakmak lazımdır. Tabit, imkan 
derecesinde. 

Mesela yüzün fazla yağlı ve mesa • 
meleri açık kısımlarını şu başit ve tabii 
usulle tedavi etmek mümkündiir: Faz 
la yağlı ve baharlı yemekler yememek. 

1 

Çünkü bu nevi yemekler cild ıuddele- · 
rini tahrik eder, çok yai ifraz ettirir. Yün örgünün can sıkan tarafı, biçim ı ( 1) tane keserek şişteki taneleri bi tl • 
Bunların yerine sebze yemeye çalış • verebilmek için sık sık sökülınesidir. riniz. 
malıdır. Yemek yemekte bu kaideleri Verdiğimiz izahat sizi bu zahmetten Arka - (76) tane ile b~layımz. 

tamamile kurtaracaktır. Tıpkı ön gibidir. Yalnız yaka açıklığı-
gözeten bayanların dldler~nin fazla (3 · dah k d b 

Ö ·· y k t kt ik" t iki' nı ) santimetre a yu arı an aş-
yag~ landıg· ı nadiren ıörülmektedir. E- rgu - a a ve e e e ı ers • 

.. lA 'k .. .. nı· k ı b' larsınız. aasen umumiyetle sebze yiyenlerin yuz astı orgu. ger ısımar ır sıra . b 1 
ters. bir sıra yüz yani düz örgü. Kollar - (56) tane ile aş ayınız. 

cildi daha güzeldir. .. ' ( -4) santimetre lastik örgü. Düz örgü-
Buna mukabil cildin fazla kuruluğu- ?.n :-- (SS) tane j}~. b~l~!~?ız. de (20) santimetreye kadar (5) defa 

nu gidermek için gene pek basit bir (Çunku bu bluz kalın yunle orulurse birer tane arttırınız. Sonra iki yanlar
çare vardır : Iki üç ayda bir kere on beş güzel olur. İnce yünle örerseniz tane- dan her sırada birer tane keserek ko· 
gün sabahları aç karnma bir kaşık zey- leri çağaltmak lazımdır. Fakat güzel lun yukarısını yapınız. Ş işte ( 1 O) tane 

olmaz) ... <9> .. sa .. ntimetre lastik örünü~. kalıncıya kadar. 
tin yağı irmek. Yalnız unutmayınız ki S d b 1 (26) t ~ onra uz orgu aş ayınız. san ı· S 

1 1 açık b ,__ k 
t. - k b ı · · b" d d . . . . d onra so omuz arı ıra:.uıra zey ın yagı ço es eyıcı ır gı a ır. metreye kadar vakit vakıt ıkı yan an k ll - k h p bı'r a d . 

Ş. 1 • · ·d d k 1 . o ar, on ve ar ayı e ra a şış-ışman ıga ıst ı a anız yo sa me se e ( 3) defa bırer tane arttınnız. Kol yer-
1 

d" . k lt:.-t"ğ' · .. ·· .. 
k k ı ı · · .. b:-..:ı (5) (6) ere ızıp ya anın ~ ı ını orunuz. yo ama eğer o ayca şişma.n ıyorsa - lerını once uuen tane, sonra B od 

0
.. .. .. u"zerı'n . h 

b. r e - rgunun e sıya 
nız bu zeytin yağından alacağınız faz- defa ırer tane keserek açınız. y" 1 d . 1 eceg"ı'nden t 

1 un e sonra an ış en eye 
la kaloriyi, yiyeceğinizden bir şey ek- (30) ayni santimetrede orta yerden iğne olarak küçük köpek şekilleri is . 
silterek telafi etmelisiniz. Ancak bu (20) tane birden keserek yaka açıklı - terseniz her köpeğin göz yerin~ bir kü
auretle şişmanlamaksızın yüzünüzün ğına başlayınız. Bu açıklığın yanında çük cam veya maden boncuk koyabi -. 
yağsıziağını giderebilirsiniz. evvela (3), sonra (2), (1), iki sıra da lirsiniz. 
~ .......................................................................................... . 

Kolayca y~pabileceğiniz elişi garnitürler 
Yaprak şekli~de metal klipesierden sonra şimdi daha ucuz, daha basıt 

yeni bir cins garnitür çıktı. Yünden yapılmış klipesler ... Bunlar da yaprak 
şeklinde örülmektedir. Elbiselerin yakasına, beline konulmaktadır. Yünden 
yapraklar başka yerlerde de kullanılıyor ve çok şık görünüyor. 

Birbiri üzerine dikilmiş yün yapraklardan yapılmış bir sentür görüyor
sunuz. Toka yerine yünden yapılmtş ufak bir kordon ve tahta bir düğme 
dikilmiştir. Sıkı durabilmesi için yaprakların altına kumaş bir şerit geçi -
rilmiştir. 

Diğer modelde yün yaprak, fötrden yapılmış bir el çantasına fermetür 
olarak konulmuştur. 

Ayni yaprakları bir yastığı süslemek için de kullanabilirsiniz. O zaman 
yaprakları ayni rengin açık ve koyusundan iki renkte yapmalısınız. Ve iki 
iki dizmelisiniz. Yaprakların sap yerlerinden geçen çizgiler de yünle işle
necektir. Yastığın iki yan diki~i üzerindeki düğmeler tahtadan olabildiği 
gibi yünden örülüp içieri pamr·ıa da doldurulabilir. 

Bu yün yaprak sık iğne ile ve kalın bir yünden (2) numara kroşe ile örü-
lecektir. ı 0-12 zincirle başlamak kafidir. Her hangi bir örgüden artan biraz 

yün bu işi mükemmel görür ve size 
hiç para harcamadan şık bir garnitür 
kazandırır. 

Yürüy\i4 ~an, ça~yan, hasta, 
sağlam, genç, yaşlı herkes içindir. 
Günde bir aaat.. Tercihan sabahlan a
çık havada yürümek, vücudu hareket
aizlikten, yarı ölü bir hale gelmekten 
korur . 
. C - Yürüyüşün iÜr'atini her gün 

biraz arttırınız . 
• D - Kalbinizi yormamak için düz, 
ba.tınızı dinlendinnek için mümkün 
olduğu kadar tenha bir yol seçiniz. 

E - Ayaklarınıza düz ökçeli, hiç de· 
ğilse kısa ve kalın ökçeli, ayakkabılar 
giyiniz. 

Böyle bir yürüyüşün sağlık ve gü -
ı:ellik bakımından faydası ölçülerniye
cek kadar büyüktür. Bütün gününü e
vinde, veya iş başında dar bir sahada 
ve mahdut hareketlerle geçiren ba -
yanlar vaktinden evvel solmıya, yüz 
ve vücut adaJelerinin zindeliğini kay
betmiye ma.hkfundurl.ar, Halbuki gü~ 
n ünün bir saatini yürüyüşe veren ba · 
yan kanını canlandırmış, sinirlerini 
dinlend~ olur. Yüzüne renk, vü • 
caduna incelik gelir. Genç ve güzel 
kalır. 

----------------------
Şapka modeli 

Blanş Simonun modellerinden birı. 
Bu şapka mantonun yakasındaki 

kürkten yapılmış bir toktur. Fötrden 
de yapılabilir. Yüksekçe bir kalot. Bıl
hassa yanlarda, ortası biraz basıkçadır. 
arkası da hemen hemen onun aynidır. 
Şapka yan giyilmektedir ve sağ yan 
biraz daha yüksektir. Sağ gözü kapı • 
yan vualetle daha şık görünmektedir. ........................................................... _ .. 

OICUYUCU 
MEKTUPLAR.I 

Okuyucu/ara 
Cevaplar 
İzmit B. A. M.: 
c 18 yaşındayım, esmerim. Cildimin 

mümkün oWuğu kadar mun zaman 
genç ve güzel kalması için ne yapma -
lıyım?» 

Sizin ~ aşınızda iken cilt bakımı pek 
basit ve kolaydır. Yüzünüzü daima iyı 
ce temizleyiniz. 

Sa balıları yağlı bir krem sü -
rüp parmak uçlarınızla yüzünüzün her 
tarafına hafif hafif vurarak kanın ce -
reyanını kolaylaştırınız. 

Mıde ve barsaklarınızın muntazam 
çalışmalarına çok dikkat ediniz, cHdm 
onlarla alakası pek büyüktür. Fazla et 

Saçaktan bir 
tuvaJet 

Bu mükemmel akşam tuvaleti t.ı 

mamile saçaktan yapılmıştır. Ar}: ... 
sivri bir §ekilde bele kadar açıktır. 13· 
lin ön kısmında saçaklara süslü bir şe 
kil verilmiştir. · Yanlarda elbisenin kOr' 
saj kısmı eteğe iliklenmiş gibidir. O 
muzlarda da ayni saçaktan birer · ptıt' 
ça sarkıtılmıştır. Rengi beyazdır. ( 

Parisin m~ur terzisi Jan Paı uıııl 
modellerindendir. .; 
·····························~···· .. ······-~ 
1 EV KADlNI BiLMEliDiRı 

Elmalı çörek 
b

. ,rt 
Bir buçuk bardak una ıraz tuı 

bir buçuk kaşık maya tuzu karışurl 1 
nız. Buna bir yemek kaşığı tcre)'ıı, 
ilAve ediniz. Azar azar su katarak }l 

mur yapınız. Ne pek katı, ne de P~ 
sulu olmamasına dikkat edinliz. v~, 
tane elmayı yıkayıp soyunuz. DiliJll ~ 
yiniz. Çekirdeklerini ayıklayımz. 'ftı 
tayı unlıyarak hamurun yarısını a~1 

nız. Elma dilimlerile bu hamurun O 
zerini süsleyiniz. Üzerine dört ktıf 
kadar (arzunuza göre) ~ekerle bır' 
tarçın serpiniz. Hamurun kalan y~~ 
sını da açınız. Bunu elmaları dizdı~ 
niz birinci parçanın üzerine kapayı~ 
Kenarlarını bastırınız. Yağlanmış 

• tepsiye koyup orta bir ateşte ysfl' 
saat pişiriniz. Sonra dilim dilim }teS 
sofraya alınız. Çayla beraber yenfl'l 
için mükemmel bir çörek - keyk oW 

* Leke çıkarmak 
'Sazan çamaşır yıkandığı halde .. sı 

nek lekelerinin çıkmadığı görv1'" 
Bunları tekrar yıkama}t, hattA ka~ 
mak beyhudedir. Ufak bir fırçayı bf
zine batırıp lekeyi iyice fırçalayıtl 
Derhal çıktığını görecek.~iniz. 

* Pas lekeleri 
Çamaşır üstünde pek çirkin gi.i ıı 

nen pas lekeleri de basit bir şeı
giderilebilir. 

Ufak bir kaba biraz amonyak lt0~ 
lekeli yeri bunun içine batırınıt 
iyice ogunuz. BL--inci defada çıltP ~ 
bunu bir kaç defa tekrarlayınız. 
hakkak tertemiz olacaktır. / ..................... ·-···-······--······---....... . 
yemeyiniz. Cildiniz o zaman güzel 
lır. 

* Beşiktaş Bayan C: . 
Cildinizin sarılaşmasının, yüzıııı 

mütemadiyen bademyağı sürrnerı iJ 

ileri geldıği m .. hakkak Esasen )' l" 
yağlı hiç bir şey yirmi dört saat 
rakılmaz. Yarım saat kafidir. "'18 

ğınız kırmızılıklar için bilakis Jle 
bir krem kullanmalısınız. Ve b0~ 
sebze, meyva yemelisiniz. Hiç 0 

sa uzunca bir müddet için. 



4 Ikincikinun SON POSTA Sayfa S 

Dünkü Kış idrnanları 
• 
Idrnanların esası, kış 

Lik Maçlari 
Güneş, kalecİsİnin hatas{ yüzünden 

Fenerbahçeye 1-O mağliip oldu 
oyunları ve yürüyüşlerd .. r 

Galatasaray 
3-0 

Vefanın 
kazandı. 

gol rekorunu yaptı 

sert oyununa 
• 

Istanbulspor haftanın 

"' ragmem maçı 

Çok aür'atli yürürneğe lefebbüa edilmemeli, kendiniz için en müsait olan 
bir hızla kollanmzı muntazam bir surette adımiannızla hem ihenk üze

re aallıyarak bir tempo dahilinde yürüyünüz ve her kilometre nihayetin.:le 
bacaklannızı dinlendirrnek için bir kaç yüz metre gayet hafif yonılınadan 

kotunuz 

Fcnerbah,... G ·· dı . . ,~, uneş kalecisinın topu 
şarı gıdıyor diye bırakmasile bir gol 

ı 
Fen b h yaparak likteki 
(aU er 8 çe 1 mühim oyunların 

"e' O dan b:.rinı daha 
ı.~encrb h . kazanmış oldu. 
ikıyetı :ı~e~ın pek küçük bir farkla fa
fır sıfıra ~k~ g.eçen oyun ilk devre sı-

, ı ıncı devren· 1 
doğru da F . ın son arına 
erdi Uzun ene~n bir tek sayısile sona 

d · sen erden beri ayni hatlar 
a oynayan oy u1 · unc ardan teşkil edil· 

mış olan Fenerbahçe b"t" .. 
rine ragwmc . k"' • . u un galıbıyetle 
b· n ın ar edilmez ki bü ük 
ır şansla berabe y 

durmaktadır. r oyunlan kazanıp 
Lik 

yunu o%açlarınd~ k~z:tndıkları her o-

Beşiktaş Beykozu gen di 

Fenerhah ukça. ınuşkulat içinde bitiren Galatasaray Vefa maçından bir enstantane 

m 
. çe dıkkat edilecek olursa b':.ı dın hiç beklemediği bir sırada çektiği ateşlenecek kadar sert b~.::ıaması haklı 

evsım en a 1 ık -s rasında b z go ç aran takımlar a- şütle takımına havadan bir gol kazan· endi§elerimizi mucip oldu. 
lık ulunmaktadır. Doksan dakika dıı-dı. Nitekim oyunun daha ilk on birın' ci 

oyunu esnnsı d b" ük b' · k yapamıyan F n ~ uy ır tehlike , Topu dışan gidiyor dıye enara çe- dakikasında artık gayri kabili taharn 
müddet be eneriller oyunun uzun kilerek bırakan Cihat, topun kendı ka· ;mül bir dereceyi bulan Vefalı Vahidin 
ne kend'l r~~re d:vam etmesı üzeri- .lesi içine girdiğini gördüğü zaman bir .kıyasıya tekine vurmlanna tahammül 

ı en bıle uın·ıı · k · · ·ı · ·h t k d' · ·-ıı ler. Mühim ı ennı esmı§tı- çok seyırcı er gıbı ayret en en ını a- edemiyen Gündüz de en ufak bir mu-
sayı farkiyi b't ~. 1 d ' lan bu oyun Uk e ı ecegı sanı· ama ı. lmbelede bulunduğu bir sırada hakem 

müsavi bir şekil~ dakika1ar~n sonra Son yirmi ikinci dakikada yapılan bu ikisini de dışarı çıkarmak suretile işi 
tının her adam a ı. ~ene~ hucum hat sayı oyunu bir hayli kızı§tırdı ise de ,tahfif etmek istedi. 
marke eden Gü: ı:~ün mertebe iki tarafın gittikçe artan gayreti oyu- Galatasarayın sahanın çamur derya· 
lilde tatbik ettikiş . er, bıraz da sert · nun şeklini bozmadı. sı halini andıran pisliği içinde toplu hü 
fak oldular denebi~~ =yed~ rnuvaf- Fenerbahçe: Hüsametiin- Yaşar, Fa cumlar yaparak ilk devrede biri Nec-
tının en çok aks eş hucum ~at zıl, Cevat, Angelidis, Mehmet Reşat, 

ayan oyuncusu saga- Niyazi, Naci, Ali Rıza, Esat, Fikret. 
Güneş: Cihat - Faruk, Reşat - Yusuf, 

.Rıza, İbrahim - Melih, Salahattin, Ra
sih, Daniş, Rebii. 

Hakem: Sadi Karsan (Galatasaray). 

Galatasaray güzel oynadi 
Galatasaray, senenin en zorlu oyu:J

larından birini dün büyük slk:ıntılar· 
dan sonra atlattı. 

ı 
G. &• 19 34 senesı lik 
Vef• maçlannda, Gala 

tasarayın 3 oyun 
cusunun sakatıanması, yedi oyuncu ile 
galip gelmesile biten maçın az kalsın 

Dü k bir eşini dün de seyretmiş olacaktık. 
n ü nıaçlardan bir görünü§ Memlekette en düzgün futbol oyna-

çık Melihle adet kontu tlı .b. yan takımlar sırasına koyduğumuz Ve 
makta a ra gı ı oyrıa ed 
en ın" ı~rar eden Güneş hücum hattı fa takımı n ense zaman zaman sert 
fır usaıt şekillerde yakaladığı üç beş ve hır~ın oynamak suretiyle aşağı yu-

rn .~atı wnahak yere heba etti Bütün karı kokleşmekte olan iyi hislerimizı si 
ustag · · · .. r· .. H mı nı 0~nculan bir araya toplo.- lıp go uruyo.r. akemin düdüğiyle kl- KofUda birinci gelen kız 

Gelecek atletizm ~vsiminde daha 
iyi dereceler yapabilmek içtn her at
letin muhakkak surette takip etmeğe 
,mobur olduğu kış idrnanları programı
nı bir kere gözönünden geçirelim ve 
icap eden lüzumhı şeyleri öğrenmeğe 
çalışalım~ 

İlk yapılacak şey ciğ€rierin kudre 
tini arttıran ve bu suretle kalbe daha 
,iyi ve daha saf kan tenlin e~en hare· 
.kfıtı teneffüsiyeyi öğrenmektır. 
, Kı~ idmanlarının esasını bazı kış o
,yunları ile bilhassa yürüyü~ler, teşk.il 
eder. Yürüyüş iyi ve muntazarn bır 
'halde yapılırsa atietin sıhhatini t~k~ 
,viye ettiği gibi bacaklarının kuvvetını 
ve vücudunun çevikliğlııi de arttmr. 

, Kış yürüyüşlerini ihmal ~den her· 
hangi bir atlet gelecek atıetızm mev· 
,siminde iyi neticeler alınağı ümit et-
memlidir. 
Yürüyüşler hakkında birkaç söz: 
Çok sür'atli yürürneğe teşebbüs edil 

memeli, kendiniz için en müsait olan 
bir hızla kollarınızı muntazam bir su 
rette adımlarınızla hemahenk olmak ü 
zere saHayarak bir tempo dahllınde yü 
rüyünüz ve her kilometre nihayetin
de bacaklarınızı dinlendinr.ek için bir 
kaç yüz metre gayet hafif yorulmadan 
koşunuz. Ayaklarınızın biribirine rnü
vazi olmasına dikkat ederek yürüyü· 
nüz. Yani yere basarken ayak burun· 
larınızın ne içeriye, ne de dışarıya doğ 
ru bakmamasına dikkat ediniz. Yürü· 
yüşler esnasında muntazam bir suret 
te nefes almağa çalışınız. 

Kış idmanlarının nasıl yapılacağını, 
çok faydalı o1an günlük bir progranı 
halinde aşağıya yazıyorum: 

Birinci ay 

Birinci ha:lta : 
Cumartesr. 6Jh kilometre yürüyüş. 
Pazartesi: Terbiyei bedeniye hareket 

leri ve serbest hareketler ile ipe tırman 
ına. ., 

Çarşamba: 71fı kilometre yürüyü§. 

Perşembe: Herkes kendi speciaHt&si 
üzerinde style için hareketler yapacak 
MUkavemet ve pasif hareketler. İpe 
tırmanma. 

Atletler için faydalı ııı tlıır 

ipe tırmanma ve serbest kol hareket· 
leri. 
Çarşamba: 7 1fı kilometre yürü~ i.ı~. 
Perşembe: Serbest suples han ket e

ri, jimnastikhande aletlerle ça -.ma. 
Style hareketleri. Serbest har tleı 
ve mukavemet hareket eri. İ pe tır . ıan 
ma. Masaj. 

Vçüncü halta: 
Cı'\Jnartesi: 7 1fı kilometre yü rüyü~. 

Pazar: Büyük koşucuların nıühim 
musabakalarda tatbik ettikleri taktik· 
leri mütalea edin ve teknik üzerinde ça 
lışın. 

Pazartesi: Jimnastikhanede si.ir'aı ha 
reketlcri. 

Salı: Masaj. 

Çarşamba: 7 1,6 kilometre y !riiyüş. 
Perşembe: Suples hareketlerı. Jim• 

nasti'khanede aletlerle çalışma, ipe tıı 
manma. Style hareketleri. Serbest ha· 
reketler ve mukavemet hareketleri. 

Dördüncü hal ta: 
Cumartesi: 8 % kilometre yürüyüş. 
Pazar: Büyük müsabakalarda koşu • 

euların yapmış oldukları vakitleri va 
müsabakalar hakkındaki tekniği rnüta 
lea ediniz. 

Pazartesi: İ pe tırmanma. Style haıc
ketleri. Serbest hareleetler ve mukave· 
met hareketlri. Hafif masaj. 
Çarşamba: 6 kilometre yürüyüş eski· 

sinden biraz daha sür'atli olmak üzere. 
Serbest hareketler. Müvazene ha ı t:.ket 
leri.. Jimnastikhaneele aletlerle ça ~~~ -
ma, ipe tırmaruna ve çekme hareketle
ri. Serbest kol hareketleri. 

Cuma: Hafif Masaj. 
Cumartesi: 9 kilometre yürüyüs. Va· 

sat bir sür'atle. 
Yürüyüşe çıkmadan evvel atletın a~ 

,lıktan mütevellit bir yorguluk hisset
memesi için hafif bir kahvaltı yapması 
Jazımdır. Yolda yiyip içmek için durul 
pıamalıdır. Kalın çorap ve geni'? ta -
banlı ve topuklu ayakkaplar gıyilme
lidir. Elbise hafif fakat sıcak tutar ol· 
malıdır. 

Kroskantri sür'at koşucuları, rnanıa· 
,cılar, atlayıcılar ve atanlar içm tavsi· 
,ye olunmaz. Diğerleri ki kroskantr: ko ş olan Guneşliler için de ufak tefek ran kırana gıden Vefa takımı galip gel-

gnyretlerl b k · · · ka e u maçı kazanmasına im- me ıçın mı, yoksa az gol yemek için 
n Yoktu · b t t b'k B . · mı u arzı at ı eder anlaşılır bi.r iş 

d 
ırmcı devre bittiği zaman ikinci değildir. İki takım arasında samııni 

evrede · · d tl kt b k ce. .. . vazıyetın kolay kolay değişe- os u an aş a herhangi bir hissin 
sü;! u.mıt edilmiyordu. İlk sarfettikleri hakim olduğunu zannetmediğiıniz içın 
cı d:~r kayb~tmiş olan Gün~liler ikin- 1bu oy~n:~~ devam eden şekline daha zi 

det, ikisi Süleyman tarafından üstüste 
üç gol yapıvermesi Vefa takımını sa
hada müteroadi bir surette hatalı oyna 
mağa mecbur etti. 

İki takım onar kişi ile oynarken ge· 
ne sert bir harekette kendini sakatlı-

Cuma: Hafif masaj. 

Ikinci halta: 
· ,şabilecek olanlardır. Bunlar kışın her 

,hafta müsabaka yapacakları şüphesız· 
Cumartesi: 6% kilometre yürüyüş. dir. Eğer ciddi surette kroskantrı için 
Pazar:. Herkes kendi specialitesi üze ,çalışıimıyorsa yukanda gösterdiğimiz 

rinde mütaleada bulunup teknik ve me ,program müsabaka günleri istisna edil' 

tı:· ede bır müddet beraberliğ; zora yade uzuluyoruz 
ı llluhaf . . · · N . aza debıldıler. Galatasarayın V efa ile, Vefanın Ga-
uzakia~:en kopup gelen bir ~üc~u 1atasarayla _likte paylaşrlacak bir koz _ 

Yakalam~ olan Nacı, Ciha- Jan olmadıgı halde oyunun birdenbire 

Kır kOfUIUDa itfuik eden Slenç kızlar 

yan diğer Vefa oyuncusu da sahayı ter 
ke mecbur kalınca takımlardan biri bu 
suretle dokuz kişi kaldı. İlk devrede üç 
gol yapan v~ bir o kadar fırsat kaçıran 
Galatasaraylılar, ikinci devrede he
,men hemen oyuna tamamiyle hakim ol 
,du lar. 
, Necdı!litı ka..,:11'dığı fırsatlar hesapsız, 
,D<ınyalin }üzumsuz çalımları da oyunu 
zaman zaman tatsız bir şekle sokuyor
pu. 
Vefanın her çareye baş vurarak yap 

,tığı müdafaa oyunu kendilerinin az bir 
/)ayı farkiyle işten sıyrrlınalarına yar
dım etmişse de bir futbol maçı olması 
,itibarile de bizi cidden üzmüştür. 
, Galatasaray: Avni- R~at, Lfıtfi- Eş

tak, Salim, Suavi - Necdet, Süleyman, 
Gündüz, Haşim, Danyal. 

Vefa: Müvahhit- Saim, Vahit- Mus
,tafa, Latif, Abdu.ş - Hasan, Süleyman. 
,Gazi, Hüseyiın, Muhteşem. 

Hakem: Ahmet Ad em (HilB.l) 
(Devamı 15 inci sayfada) 

safe hakkında fikir edinilecek mek üzere takip olunmalıdır. 
Pazartesi: Serbest iuples hareketle· Cihat Ömer 

ri, jimnastil4hanede Aletlerle çalıpna, Bst1 yUkset atıama Tllrldye retortmenı 

. SOOO Metre kotuya ittirak edeni~ 
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' l Şimdiye kadar dört kişi M atmazel Doktor ünvanını 
almışlar, bu da Fransız istihbarat bürosunu şaşırtmıştı. 
Işte nihayet bu gazımla kendimi ortaya alıyorum 

Y zanJ Erae Gor lg 
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çı 

• a z 
* * • Bugün ortad~ sakat bir zihniyet vm. 18 yaıınc:lan küçük olanlmın 

lutbol oynarnalarına müıaade edilmiyor, halbuki, dünyanın her ye
rinden yedi yatından itibaren çocuklar lutbole baılarlar, bugün biz· 
de latbolün ,ok sönük olmaıının bir ikinci sebebi de gcnçlerimi· 

:in kültür li.zik yapmamalaTı ve atietik bir bünyeye sahip 
olmam alarıdır. 
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ı a s e 
Zonguldak t.ömür ocak!arının en ihtiyar işeisi Etem 
Çavuş hatıralarını anlatarak " Son Posta , okuyucu

larını maden kuyularında gezdiriyor 

SON POSTA' 

Uğursuz g kut ge 

a ·din göz 
ger a lığ nı Atinada 

Sayfa 11 

Abdülhamit Antuvanete yakut bir gerdanlık vermiş ve kendisini yaverlerinden 
birine nikô.hlamzştı, bu kadın Rusyada ve Atinada uzun maceralara karıştı, son 
zamanlarda Atinada sefa/ete ugramıştı, buna ragmen gerdanlığı satmıyordu, bir 

sabıkalı onu öldürdü ve gerdanlıgı çaldı, kendisi de boğuldu 

-:- Biz karanlık] rm clamıyız. Gün altında iş görmek bize yorgunluk 
verır. 1\ den kuYllSUndan yeryüzüne çıkınca sudnn ç~ balık gibi 5er • 

Pariste ~ etıoekte olan Detec

tive mecmuasmdzm: 
Abdülhamit 1899 yılında ve Sent 

Antuvan gününde, çok sevdiği rum 
doktorunun kızı Antoinette•e çok kıy
metli yakut bir gerdanlık vermiş ve o
nu kendi yanında bulundurmak için 
yaverlerinden birine nikahlamıştı . 

Abdülhamit bu rum kızını çok ae
viyordu. Ve onunla mahrem macezalar 
geçiriyordu. 

O tarihlerden çok sonra, yani bir i
ki hafta evvel ihtilaller.in, inkıllplann 
rüzgariarına kapılan o giinkü güzel 
rum kızı Atinanın aşağı mahallelerin
den birinde sefilane bir aurett hayata 

5e1Jlle riz. gözlerini yumdu. 
- 1 - ibaret çelik bir sap altında uzun bir Geçen kanunuevvelin altısında bu 

rak Eklına kurdu değilim ben! Ben top· çubuk! Bu acfıi!b bastonun büyük mari· gün görmüş zavallı ihtiyar kadın c-
urduyum iş · · · · • b b k b 1 d Baba . d ' çıyım, ı~çı .. • fetleri vardır. Elem çavuş, u aston]a vinde katledilmif olara u un u. 

şında ::~~i~~ madeniere on dört ya • ocak bağlarının sağlamını, çürüğünü a- Katil onun kafasına iskemle vura-

daElma kurdu olmadığını söyleyen a • yırdeder. ~ . rak öldürmüştü. Sonra da, kanlı cese· 
m Yer altı işeisi Etem ça t _ Af· cOcak bağı• nın ne oldugunu bıl - di saklamış ve bir paket yapmak üzere 

federsı· . vuş u .. · · k' · .. · k ştı d .. nız, sıze Etem çavuşu tanıtma· mem biliyor musunuz? Maden lŞlen • se ız gayrı musavı ısma ayırmı . 

Abdülha~ i 'in 
ve göz 
AntuvanL ~te 

v:~ obnce sözlerini nalde başladım. Ev- dikce altı oyulan toprak tabakalarının Polis tabii derhal tahkikata başladı. 
a u noksan · · t . · .. Atinanın bütün sabıkalıla.n elekten ge- kız bir doktor tarafından Abdi;'hami-

Etem çavu !şı .amamlayayım: çökmemesi için, galenlere tersıne don- • 
dadır. Fakat ş, ş.mdı tam altmış yaşın· müş bir c h şeklinde vurolan direkiere çirt.ldi. Kadının yaşlı olmasına rağmen de ihbar edilmiş; ve bir gece ... ren-

' Yarım asrı on yıl asan 
1 

gençlere karşı bazı inhimakler besledi· giz bir ,ekilde, rahibelerin elim.. n ka· 
yaşına bakarak E'~ • .. cbağ• derler. Etem çavuş, a tı oyulan 
§e mind . ı.çffi çavu~ artık ko· b d' ği malumdu. çınlmıştır. 
. . erınde Pill€kleıneğe namzed bır koca dağlan sırtında taşıyan u !rek- Polisler tam on defa katilin izi üze- F evkalade güzel olan bu k ·z, Ab· 
ıhtıyar znnnetln€yıniz, aldanırsmız. Ilere işte 0 elindeki acaib bastonun çe- rinde olduklarını zannettiler ve tam dülharnit tarafından evlatlık edılmiş-

Etem çavuşun doğduğu zamanlar kiç tarafile vurur. Bu vuruş, tıpkı; bir on defa yanıldıklannı anladılar ve bir tir. (Çünkü, Sultan Muradm kızı ol· 
·~~~ anne. denılen yapı tarzı inşa : piyanistin piyano tuşlarını yoklamas.· türlü bu fakir kadının niçin katledildi- ması da muhtemeldir.) 
:cı ıgın henüz rneçhulü idi. Faka!, E· na bel}zer. Tuşuna dokunulan akorrl • ğini anlamadılar. Bu kız, Abdülhamidin su, utuna 
em çav~şun kontrüksiyonu cheton suz bir tel, nasıl ki düzensiz bir sesle - Bunun acaba nesine tamah etti- Antuvanetin 800 resmi kadar sarayda kalmış, koca kati n ol-
~·k:yı~~ b' .. c ben buradayım!• derse, bastonun çe· ler? diye bir hayli hayret edildi. lü dokunmak iatememif. Onda bir u· muştur. lnkilaptan sonra - 'aktile 

ır govde, geniş omuzlar kiç tarafile yoklanan direk bağlar da Jf.. w t hh .. t . ş Ne latanbulda ne kendisini himaye eden - (Aleksandn 
sert Çizgilerle bezenmiş tunç bir çeh: sağlamlıklarını, çürüklüklerini öylece Nihayet esrar çözüldü, kadının es- dgur ~~bae d uledm e mı · At' ada 'aat-~Girlandi) ismindeki bir (Ma n) la' re v k e mu e en aonra ın k . . A • . . d 
1 e ına ile bey azlığı gidernmış saç- açığa vururlar. ki bir hatıra defteri bulunmuştu. Bu mak istememiş. Ne vakit elini aürse: buluşm1ı. ıçın tınaya gıtmış, ora a 
ar. Etem çavuş akordsuz bir bağa rast· ı defterin birinci sayfasında «ölümüm· _ ((Hayır hayır, bu i~i yapamıya- ltalmıştır. _ 
İşte «Son p . ladı mı hemen hastonunun kazma ucu· den sonra okunacaktm> ibaresi yazılı cağım!)) der, ve mücevherini aaklar- 1 

tında g ostaıı karıler;ne, yer al • nu çevirir ve o bağa bir cX:t işareti ya· idi, defter tabii okundu ve şu satırlar mış.. Amerikadan spanyaya 
akisleri~l':~rk beş yıllık iş hayaLının par. Bu o demektir ki: Bu bağ hemen polislerin bilhassa nazarı dikkatini eel- * gönderilen motörler h'k' esi 
larnun andıracak, ma den kuyu· değişmelidir! Dcğişmezse tepedeki bas be tti: Ihtiyar kadın son zamanlarda dil ev (Baş tarafı 3 üncü sayfada) 

acı tatlı taraflarını baştndnn kıya dayanaınaz, kınlır ve ço"ker. Ve... «İhtilal sarayın etrafında ... Bizi teh- nerek geçiniyar ve arkaısından gelen k · b" ·k k• • geçen ve şah d' ' kıJ amcıiar memle etın U) u 
ı ı olduğu b.r çok korkunç 0 zaman bu çöküntünün altında bir dit ediyordu. Abdülhamit beni çağırt· kimselere de yüz vermiyormuş. Bir mını i--e:al etmış' bulunurlar; .. 

maden ka 1 k 1 ~~ 
ı za arının en enteresanlarını kaç csağlam ölü• nün kalması ış' den bi tı ... Ben huzura. ç.~ . mak için s.üs en: hayli zamandanberi kendisine papaz 2 _ Kıyamcılar, asıl hukt .\etten 

an atacak ı - k ı B' b' b"k" t t P<>rt . 0 an adamın muhtasar bir le değildir. dim, odasına gıttıgım zaman ımseyı süsü veren birisi e yaşıyormuş. ır ge· ayrı ve ona muhalif ır u ume e • 
resı. Etem çavuş, artık: «Buyurun bayan- bulamadım. Birdenbire arkadaki kapı ce sahte papazın eli Antoinette'in göğ- sisine muvaffak olurlar; 

* lar, baylar!• diyor, sizleri toprag~ın iıs- hızla açıldı. Abdülham~t ile - .. -sonr~ süne ilişmiş. Antoinette mücevherini 3 - Her iki taraftan biri veJa he:ı 
Ttirkiyen· .. En ld - - dı l -. . I d d 'k •w • b' t bada hangisi yabancı yardımlardan u.Lüa • 

ın nufusu on yedi milyon· tünden fazla ömür harcadıgıw toprag~ ın dan ve. r paşa. 0 ugu. n. u ogren · göm egının a tın a ı tıgı ır or ak dur B ab k d d b · de ederler; bu üç halin tahakkuku t • 
· u on yed' ·ı · · d altındaki evine davet d ' 8 .. k ğim- bır z ıt ve on ışı ka ara am saklıyormuş. Orada kıymetli ir ~eyın ku 

1 
ı mı yon ıçın e maaen e ıyor. oz artı bab d 

1 
da 'd' S dirinde Amerika firmaları, taraflardan 

bi:uk'a~ını gören ve tanıyan on yedi ihtiyar maden kurdunun. Sözlerinde içeri girdiler, ~ am Aabda.~a arı~ . ı ~ mevcut olduğunu anlayan Socrate ta- dilediğine silfıh ve cephane gönder • 
ışı yoktur, dersem mübalağa ol - ara sıra, onun size aniatmağı ihmal et· Zavallı babacıbgıml, ulhamıdı ço matelakis kadını öldürmüş ve giranba- mekte kendini serbest addeder. E-

maı. Onun . . w d . . severdi. Onu öy e zamanlarda bütün ha gerdanlığı çaldığı gibi kaçmıf... g~er bu formül bulunmamış olsaydı, 
h 

ıçm, ızin verin de maden tigı· ma encı ıstılahlan yer al4ına haAs auatıııın h . ' ' mevcudiyetile müdafaa etmek istedi. Bir kaç ay sonra, bir gen,.. bu yakut· Am 'k d .. 
.J ususıyetlerıne vakıf olma· tabirler olursa söze karışabileceğinı. k ~ Madrid hükumetine erı a an yuz-

dan v .• Kiı~ t .. Enver paşanın üzerine yürüdü, fa at lardan birisini aürmek isterken yaka· lerce tayyare gönderilecek, o zaman 
e ve.,, Etem çavnc: size yer altını gı uzerine geçen satırlan seslen· k ı gezdirs· ·-s 0 sırada on ı ıç birden vücuduna aap-- }anmış ... Hiç bir ~ey bilmediğini söyle- Almanya ile İtalya daha faal bir mü -

re ~- .ını, toprak altında yüzlerce met dirrnek imkanlan olsa idi de genç bir }andı ve babnm cansız olarak yere ae- miş. Fakat dayağı yiyince, cinayeti a· dahaleye mecbur olacak ve bılinmeı 
\.1\!rın ikte uzanan ku'\:uların kıyısı· l~östebek gayretile yarım asırdanberi nı bu • .J rildi. ğabeysinin i~lediğini itiraf etmiş. artık daha neler olacaktı. 

' cagını tamtsın. Bu yer altı ziya· ye~i~ a!tını eşeliyen Etem çavuşun söz Bu manzaranın karşıısında bütün i- Derhal ağabeysini aramışlar bir tür- Selint Ragıp 
~:ti, size yer altına dair anlatılacaklan lennı sıze aynen; aynı ton, aynı eda ve tidalimi kaybettim ve babamın üzerine lü ele geçmemiş, fakat bir gün bu ~ıen· ························----······ .... ·············••« 
.a~ıkile kavramanız için elzemdir. Ve aynı lehçe ile dinletebilseydim. Kendi kapandrak ağlamağa başladım. Kalktı· cı'n muhakemesi olurken müddeiumu- .--------·--------= 
ıçınde b" 1 yaşındaki bir adamdan, gu-nPc:i dörtte S p t m d ın erce insan çahşan adına '""'~ ğım zaman boynuma yakut gerdanlı- miye bir mektup gelmi~. Bu mektup 1 D S 
la~ en kuyusu denen köstebek yuva - üç defa daha az gören adamın, keskin ğın yanında babamın kanından bir Socrate'den imiş. Ve Cenevrede oldu-

Nnı tanıtmak için de bir fırsattır. devrek lehcesile cşimdb leri hincik di· gerdanlık daha takmıştım ilah ... » ğunu, yakutları bozdurup bozdurup Yerebatan, Çatalçeşme sokak, 2S. 
~ Yalan söyliyeyim, size gıpta edi· ye telaffuz ederek ve gene onun ağzile: Demek Antoinette'in kızıl yakut· afiyetle yedig.ini yazıyor ve onlarla a- İ STANBUL 

Yorum ç·· ı .. -: s ! cak · unr.u, maden kuyulannı, o - c ı atma şaplağı çaka çaka-. ürpertici tan bir gerdanlığa varmış!... lay ediyormuş. 
dl§ında eline tutuşturulan bir ka- bir ocak faciasını aniatışını dinlemek, Arada.n bir·k· aç s.ene geçmiş .... 1912-j Gerdanlık Sokrata da ya. ramamış ... ı 

Ya Parça · 'zin içi d h b R d k l O 1 lllad sına bakarak kayanın hangı sı n a a orijinal ve çok daha he- de Antoınette ın ır ua o torı e • Bundan iki ay evvel Kanarya adası a-
en damanna aid olduğunu kesti • yecanlı ve zevkli olurdu. a~!\ada fvlenerek Alexis Golenine adı- \ çıklarında Po hi ismindeki bir .Yunan 

~~=~ k.adar usta bir maden kurdunun A. N. nı tnkınmış, 1918 de Rusyada Bolşe· gemisinde hatarak boğulanlar meya- 1 
B atınde gezeceksiniz. vik ihtilali koptuktan bir sene sonra o- nında Stamatis isminde birisi varmış. 

tuı uyurun, size lastik çizmeli, ma\fi Kadiköy iskelesindeki kahve rada bütün kibar muhitinde maruf o- Bu adam, beyaz kadın ticareti yapıyor-
um elbise ve kösele madem şapk:ı • Kadıköy vapur iskelesinin bakımı lan gerdanlığını mahalli Sovyetler is- muş ... Ve Stamatis ismindeki bu a· 

ları. Vakıa bunlar baş "h d' ·I . Akay işletme idaresine ve geliri de be- temişler, halbuki o teljıik~yi evvelden dam ihtiyar Antoinette'in katili Soc· 
\'e OCak mühend· 

1 
.. mu ekn kıs er!ın lediyeye aittir. Belediye vapur iskele- sezdiği için gerdanhğı lstanbula yolla- rate Stamatelakis"den başkası değii-

tin ıs ennın oca ıya e- • d k' . . 
e Yarıyan 

1 
d' k sın e ıraya verilmesi icap eden yerle- mış ımış. 

8~ şey er ır ama, zarar yo , b d 1. . _ ,_ . k y k d · .. .. k" · lllisafirsin' Ş 
1 

d . t re e e ı ıcar bınmın etmiş ve evra ı- - o ... emış, sozune ımse ınan· 
ı:. ız. un ar a emnıy~ tt k k h · h ı A urnbalarını.. H d w 

1 
' ? t nı ar ırmaya çı arma üzere ikmal et· mamış, apıs aneye atmış ar ve ntew 

1;1.,. ... azırsınız cgı :mı. şte · t • • .. • k · ı 
4:.LeJn çavu d . mış ır. inette e uç ay ış ence etmış er. 

Ş a geldı. Yer altı kurdc. • F k t Ak · ı 'd . N'h .. ·· b' · d f t b 1 nun dind k' b a a • ay ış etme ı aresı vapur ı ayet gunun ırın e ırsa ını u -
dunu.. le 1 astonu hayli garib b!ll- iskelesinde bulunan kahvenin saat 23- mu' yalnız hapishaneden değil, Rus· 

... an aşılan bi t f k" .. , b' Y k.azına, öb.. .. r. ~ra 1 • uç~ı~ Jr den sonra açılmasını muvafık görme- y~dan da knçmış, her şeyini satmış fa-
ur Uırafı kuçuk bır çekıçten mi~tir. kir düşmüş, yakut gerdanlığına bir tür-

mı ş. 

Son Post .. - Bizim bildiğimize gö-
re bu kız as le n rum değildir. Çerkes
tir. Vaktile Sultan Muradm sarayın
dan (Nak~ifend) ism1nde bir saraylı 
tarafından kaçırılmış .. Bilahara Fran-
ız ıahibelerinin eline geçmiştir. 12 ya
şma kadar onların yanında kalan bu 

ilan fiatları 
- Gazetenin esas yazısile bir sü· 

tunun iki satın bir (santim) 
sayılır. 

2 - Sahilesine göre bir santim iltın 
fiatı §unlardır: 

Sabite.,. 

Di~er yerler : 

Son sahlte : 

1- 400 kuru!~ 

ı- ıs • 
3-200 • 

• -lot 

60 

- 30 

• 

• 

3 - Bir santirnde vasati ( 8) keli· 
me vardır . 

-4 - İnce ve kalın yazılar tutacak· 
ları yere göre santimle ö ' ulür. 



İkincikimuu 4 SON POSTA 
-~==================~~~=============.===============================-

! eçen haftaki 
ıl 'mecemizde kazananlar 

19 birinci kanun tarihli bilmecemiz- Hidayet, İstanbul erkek lisesi 828 Y. 
de peri kızının resmini en güzel boyı- Giya s,İstanbul kız l~ses~ 722 

445 yı: nlar arasında birinci ikramiyemiz o- Türkan~ Vefa erke~ l~sesı 2/A dan 
j 

1 
bir Kol Saatini İstanbul Gelenbevi ,Cemil, Istanbul 1 ıncı mektep -4/B den 

ı t mektep 2/C den 757 Vedat Ol • 416 Ali Mahir. 
o a .. i KAL&~ 
guner kazanmıştır. :\lUREKKEPL 

:MUIITIRA DEFTERi istanbul 49 uncu mektep -4/B den 32 
Zincirlikuyu 20 inci mektep 134 Yaşar, 44 üncü mektep 3/A dan 8~ N. 

J•'erdane İstanbul birinci mektep 302 Eserova, Fatih Sarıgüzel caddesı 20 
Siıheyla: Ankara Şenyurt mahalle~i de Bedia, İstanbul 1 inci mektep 3; A 
Ece sokak 4 de Behiç Bil, DiyarıbE>kır dan Sadeddin, Beyoğlu 11 inci mektep 
asliye ceza hakimi Sadık Şimşek oğlu ı OS Mehmet Özcan. 
Jia,·dar İzmir Halil Rifat Paşa cad - BOYA KALEMİ 
d ... ;i ı /ı38 de Nevin Uz, İst an bui ~4 İstanb~l erkek lisesi 985 Tevfik Ay· 
ii ncü rnektep 164 Hikmet Demirel, Is· bas, İstanbul birinci rnektep 31 A dan 
tanbul ticaret lisesi. 1166 Nureddin ;Hasan Fehrni, Ankara İsmet İnönü kız 
Ahmet, Konya askerı orta mektep he- enstitüsü talebesinden Larnia, Ankara 
sao memuru Mes'ut oğlu Orhan: Bet "cumhuriyet rnektebi 5 den 355 Ezel 
o· u 29 uncu mektep 2/ A dan ı J 3 Go· Sevinç Akidil, Bandırma orta mektep 
n· ı. Mardin orta mektep 11 A dan Sa • 

1

.15 7 Sami Kaya can. 
lf.ıhaddin Orcan. KİTAP 

ALBÜl\f İstanbul kültür direktörlüğü evrak 
İstanbul 7 inci mektep 4 den 309 kaleminde Mehmet oğlu Ali, İstanbul 

L~ mia Aytok, İstanbul erkek lisesi 728 'erkek lisesi 2/C den 803 Nihat Özcan: 
Llıtfullah, ~Fevzipaşa demiryolları . 51 '48 inci rnektep ı 79 Sıtkı, İstanbu l Yü· 
şt be şefi Adil kızı Şükran Tünay, ls · 'ce ülkü lisesi 135 Ceınil Güler, lstan· 
t, nbul 44 üncü me:Ktep 5/ B den N. bul Vezneciler Bozdoğan kemeri Ki -
T"" ray, İstanb_uı ~3 üncü ~-e~~eP. İsrn~t razlırnesçit 17 de Paki~e, Kurnka?ı. o~ 
Ç ~ i n, Zara ınhısarlar rnuduru Seyıt ta rnektep 504 İrfan, Istanbul b~rıncı 
'l'... rlıan kızı Neyyir, Ankara askerli~ mektep 472 Muhsin, Burnuva topçu 
şti esi sekreteri Rıza kızı Nebahat~ Lu· yüzbaşısı Şevket kızı Gülen, Erenköy 
ll urgaz Şark Demiryolları 2 .!lcı şu- $ız lisesi 2/ B den ı O ı3 Türkan Şahın 
bt- muhasibi Cemal oğlu Nuri Olmez. Ba~kan, Adapazarı İzmit caddesi 8 de 

DİŞ MACUNU Fethi Sezen. 
Sultanahmet Mehmetpaşa yokuşu KART 

1 3 de Engin, Dıyarıbekir orta mektep Ankara İnkılap mahallesi Samsun 
1 C den 2 Nejat, Kadıköy kız orta sokak 24-26 da Mahmut, İstanbul bı -
rr. ~ktep Satia, Ankara Işıklar caddesi rinci mektep 2/B den 136 Kenan, Per· 
N c:ı.ti ilk mektep 51 A dan 685 Hakkı, tcvniyal lisesi ı2 7 Sennet Uluscy, 

Sultanahmet Üçler Su terazisı No. Konya Hamidiye hanı altında terzi Se
l de F. Ünsal, İzmir erkek lisesi 4/İ ,Yit oğlu Bekir, Ankara Hamamönü 
den 1999 Nusret. Koyungöz sokak 25, 27 de Salih oğlu 

TARAK Hayati, Konya Pörçüklü mahallesi 27 
İstanbul Cumhuriyet orta mektep de Sernahat, Kayseri erkek lisesi T, C 

229 Rezan, Erenköy Kozyatağı Sah • ıı42 Cabir Güner, Konya orta rnek · 
n yicedit Erenköy yolu 3 7 de rnütekait tep 1 /C den ı 00 Muzaffer, Ankara 
b rıbaşı İhsan kızı İhsan, Davutpaşa 2 nci orta mektep 15 7 Macide Omay, 
oı ta rnektep 84 Cahit Çalış, Kızıltop · .Ankara Cebeci Eriç sokak 26 Rıdvan, 
rak Şehi rkahyası sokak 29 Faika, Fa- Ça~ıkapı Divanıali sokak 16 da Ali 
1ih Fevzipaşa cad. Zülaliçeşme sokak Ertürk, Ankara M. M. vekaleti hesap 
sı de Ziya. işleri memuru Suphi oğlu Fikret, Ka-

DİŞ FIRÇ~I dıköy orta rnektep 896 Mecit, Ada -
Bandırma 2 nci rnektep 4 den 491 pazarı Sabiha ilk rnektebi 2 31 Abi de 

ll"ic;nü oğlu Kemal Uzeser, İstanbul Ülkü, İzmir Debağhane Yüksek sokak 
27 inci rnektep 299 Zühtü Tomaç, 1'7 ~ Raseha İnal, İstanbul kız :M. M. 
Beyoğlu Senpuşeri Fransız mektebi • prta 3! A dan 128 Leman, Ankara 
Ş •fika Ateşoğlu, Diyarıbekir tskan l.tsmet İnönü rnektebi 2 den Metin 
n i.idürü Sıtkı Gündüz kızı Sevim, İz - 1 Kunt, Ankara Atatürk ilk rnek te bi 51 .:.\ 

~ıt Yeni Turan rnektebi 4/A dan 349 dan 310 Hikmet, Şişhane karakolu 
lsmail Mustafa, Ankara Yenicami Na· Melek apartımanı M. Yılmaz, Ankara 
zıınbey mahallesi Ulukapı caci. 1 75 de askeri fabrikalar ambar memuru yüz· 
Hüseyin. başı Canip kızı Meziyet, Menemen 

PARA ÇANTASI .Kubilay ilk rnektebi 5 den İlgen Özer, 
!stanbul 52 nci rnektep 1/A dan eo Lüleburgaz ilk mektebi 2 den Latif, 

Ve Sırrı Nihad ona ürkek nazarlarla ı Büyük şaşkınlığa uğradığın belli. 
bakarak: «Şimdi, biraz bekleyinizıı di- Soruyorsun: ((Seza, Sırrı Nihadla ev-
ye, telaşla dışarı çıktı. lenmeniz haberinin aslı var mı? Aman * beni merakta bırakma yaz .. )> Şimdi 

Sokaklarda ilk sütcüler bağırırken belki daha çok hayret edeceksin. Çün
onlar apartımandan çıktılar. Seza yÜ· kü Sırrı Nihadla evleneli tam bir bu -
zü sapsarı, vücudü titriyerek daktorun çuk ay oluyor F eride .. 
yanında yürüyordu. O kadar kendin- Sana gece yarıları çılgınca bir hare
::Ie değildi ki, içinde yabancı bir erkekle ketle onun apartımanına kadar gittiği
böyle sabaha karşı sokaklarda görün- mi, ve onun beni kalbsizce reddet -
mekten doğan telaş biJe yoktu ve Sırrı rnekten çekinmiyerek evime kadar ge
Nihad, karşıdan kahkahalarla gülüp tirdiğini, otomobilde durmadan af di -
şakalaşarak ,gelen, kendi apartımanın- lediğini yazmıştım. Şimdi de bundan 
da oturan kadınlı erkekli bir grupu gö- !lonra geçen şeyleri yazacağım. 
rünce telaşla ona siper oldu. Genç kızı Ogün uykusuzluktan, son ümidi
hemen biraz ötedç duran otomobiller- min de kırılması yüzünden duyduğum 
den bi.rin~ sokarak kendisi de arkasın-I ıztırob vücudümü müthiş sarstı. Ya -
dan bındı. taktan çıkamadım. Tabii babam bu ra-

iKİNCI KlSlM hatsızlığı küçük bir üşütme, zannede -
Sezadan Ferideye mektuplar: rek nikahı bir hafta sonraya bıraktır -
Canım kardeşim: dı. 7..avallı adam hiç bir şeydn haeri 
Mektubuna hemen cevap vereme- olmadığı için beni çabuk tedavi edip, 

diğim için beni affet. O kadar umul- iyi etmeye çalışıyor, baş ucumdan ay· 
madık vak'aların içinde kaldım, övle rılmıyordu. 
olmıyacak şeyler başıma geldi ki 1. Ni kah için tayin edilen gün yakla
Adeta sersemiemiş gibiyirn. Eğer ge- şıyordu. lztırab içinde idim. Sırrı Ni
çen günkü sorgu dolu, acele cevap is- hadın bu son hareketi beni müthiş yık· 
tiyen mektubunu almasaydım belki mıştı. Kendimi öyle küçülmüş görü -
gene yazmıyacaktım. yordum, o kadar perişan bir vaziyette 

Resimli zabıta l 
Hikayesinin 

hal şekli 
Müfettiş, uşak Foksu yakaladı. 

Çünkü: Örümcek, uşağın gayet kısa 
süren gaybubeti esnasında eve girmiş 
ve Mos'u öldürmüş olsaydı, ( 6 n uma 
ralı resimde gördüğünüz) kanla mü
lemma bıçak, beyaz masanın örtüsün 
de bir leke yapacaktı. (8 nurnaralı 
resme bakınız. Hiç bir kan lekesi yok 
tur.) Binaenaleyh, bıçak, yere atıldı
dığı veya konuldu~u zaman kupkuru 
idi. Kan gayet yav~ kurur. Binaena
leyh bu da katlin 9,30 dan daha çok 
zaman evvel yapılmış olduğunu gös· 
terir. Binaenaleyh, Foksun, Mos'u sa· 
at 9,30 da sağ ve salim gördüğü iddi
ası yanlıştır, yalandır. 

Vak'a rnahallinden, elinden geldiği 
kadar çabuk kaçıp gitmek isteyen Ö· 
rümcek, Mos'un anahtarlarını arayıp 
ta çantaya uyanı bulabilmek için va· 
kit kaybetrnezdi de, meşin kapağı, bır 
bıçakla birkaç saniye içinde parçala· 
yabilirdi. Binaenaleyh hakiki anahta· 
rı bulmak için uğraşrnanın eveten ve 
ayni zamanda efendisinin huylarını. 
adetlerini bilen birisi, yanı Foks ol
duğu rnuhakkaktı. 

•••• ·~ ..... ...-.-••• 1 ••• ·=-. 
Memlelıet Meselesi 

( Baştarafı 10 uncu sayfamızda) 

Amerikada; yukarıda yazdığ:m şeldl 
de teşkilatlandırılmış futbol çocuk şam 
piyonalıkları vardır. Uzağa ghmeye 
hacet yok, Bebekteki Amerikan kole
jine giderseniz bu yazdıklarımın bir nii 
munesini orada da görebilirsiniz. Bu 
derece basit bir şey, akliyeci bir i1ım 
görüşile mantıklaştırıp Türkiye futbo
lünü otuz senedir resmen öldürrneğe 
saik olanlara ne demeli? 

Tekrar ediyorum; Türkiyemızde fut 
bolli kurtarmak istiyorsanız, sabit ka:
rnış olan nazarlarınızı etrafa çevıriniz 
ve medeni memleketlerde olduğu gibi 
köhn ilim donnelerinizi klasik prog
ramlannızı tashih ediniz. 

ı EKONOMi 

Kambiyo ve Zahire 
Borsalarında V aziyel 

Buğday piyasasında istikrar temin edildı 

Noel ve yılbaşı tatilleri yüzünden buğday toplamasından fiatlar sabit 
geçen hafta Kambiyo borsasında fazla kalmış ve düşmekten kurtulabilmiştir. 
muamele olmamıştır. Buna rağm~ Yalnız geçen cumartesi günü 130 va· 
Ünitürk yükselmiş ve Anadolu grupu gon buğday gelitıiştir. Alıcılar buğday 
tahvilatında az çok temevvüç rnüşa· fiatlarının bir mikdar daha aukut ede
hede olunmuştur. ceğini ümid ettiklerinden mübayaala • 

Cumartesi günü borsa açıldığı za - rını kısaltmışlardır. Yalnız yukanda i· 
man Türk borçlarına taleb fazlalaşmış şaret ettiğimiz bir firmanın büyük mik
ve beher tahvil 20-:iO kuruş kadar kıy· darda alışl.:1rı piyasayı sukuttan koru · 
metlenmiştir. yabilmiştir. Ekstra Polatlılar 6.3.?-7. }?· 

Ünitürklerin birincileri 22.90, ikin- beş altı çavdarlı yumuşaklar 6.25-6.35. 
cileri 21.52, üçüncüleri 21 lira elli ku- sertler 6.30, ekstra sertler 7.5 kuruştan 
ruştan kapanmıştır. satılmıştır. 

Anadolu tahvilatı ise oh ligasyonlar ARPA : İhracat yapıldığından piya-
40 mümessiller 43 ltra arasında te • sa sağlam görülmektedir. Iyi cins arpa· 
m~vvüç etmektedir. Merkez Bankası lar 4.25-4.30 paradan satılmıftlr. 
eshamı fiatları da bir mikdar yüksel- Mısır piyasası geçen haftaki duru -
miştir. Hafta nihayetinde alıcısı fazla munu muhafaza etmektedir. Henüz iş
çıktığından DJ liraya kadar satışlar ol- ler başlamamıştır. 
muştur. FINDIK : Piyasa bir müddettenberi 

Maliye Vekaleti tarafından verilen gevşek gitmekte ise de alakadarlar bu 
bir karara göre 936 senesi zarfında alı- durumu tabii addetmektedirler. Her 
nıp da bugüne kadar istimal edilme • sene olduğu gibi bu sene de yılba~ı ve 
miş olan harice gönderilecek paralara yortular münasebetile fazla mikdarda 
aid pirimler n:n tarihinden itibaren hü- istihlak edilen fındıkların yerini dol· 
kümsüz telakki edilmektedir. durmak üzere ihracat mıntakalanndan 

I kanunusanİ !137 tarihinden iti • yeniden siparişler geleceği kuvvetle 
baren yeniden bastırılan pirimler da- tahmin edilmektedir. 
ğıtılacaktır ve bundan böyle mektup, İç fındıklar 70, kabuklular da 35 
fatura ve evrakı müsbitelerin altına ku;uştan muamele görmektedir. 
~erh verilmek suretile kambiyo ve • Ceviz piyasası bugünlerde durgun-
rilmiyecektir. laşmıştır. Natürel harman ceviz içled 

Zahire Bona.aında 40 kuruştan satılmaktadır. 
Yılbaşı tatillerinde zahire borsa • TIFTIK : Sovyetler ve Almanlar tif· 

sında muamelat biraz inkıtaa uğra • tik mübayaasına devam etmektedirler. 
mışsa da, haftanın son günü piyasa a· Geçen hafta içinde bazı cinslerin fiat· 
çılır açılmaz hararetli alış verişler ol- ları bir mikdar yükselmiştir. Oğlaklar 
muştur. Geçen hafta _içinde b~arılan 160, Ankara, Beypazarı malları 145, 
en mühim işlerden biri de buğday pi- Kastamonu ve bu ayar beyaz mallar 

Yasasının istikrarıdır. Arpalar iyi fi- 158 kuruı:ı arası satılmıştır. M. Sami Karayel T 

·--··· ..................... ·-········-··········-- atlarla satılmaktadır. Susam fiatlarında Engin mallar üzerinde fiat değişik· 
tekrar yükseklik görülmü~ ve yapağı liği görülmemiş, derili ve kaba mallar 

Yalova Şefikbey caddesi 30 da İsmail 117 k ile tiftik piyasaları gayet müsaid geç- geçen haftaki gibi 115· uruştan 
Özer, İzmit ~ozluk mahallesi Şerefiye 
sokak 7 de Güzide Ayta, Büyükder · miştir. satılmıştır. 
bent istasyon müdürü kızı Jale, Gala- BUGDA Y : Gelişatın günde 50-GO y APAGI : Sovyetler bir hafta için .. 
tasaray lisesi Ortaköy şubesi me.muru vagonu bulmasına rağmen büyük bir de 1500 balye kadar yapağı almlflar • 
Nureddin oğlu İhsan, Samsun Inönü firmanın piyasadan külliyetli miktaxda dır. Sovyetlerin bir aylık faaliyetleri 
mektebi 2 den 373 Emel, Sofular ma · • · · · · · · · ' · · ·' ' ... ~·- ·-·- piyasayı sağlamlaştırdığı gibı fiatları 
hallesi Yeşiltekke sokak 52 Saba~~t, tep 203 Hüsnü Ekentok, ~dapazan ~- da yükseltmiştir. Trakya cinsleri 75 • 
Hcrcke ilk mektep ı 08 Adn_an, 1 3 un-

1 

zunçarşı Işık elektrik rn_agaz_ası. İ sm~ ıl 78, İzmir malı ve bu ayar ]uvırcıldar 
~ü mektep 204 Atifet, Beyoglu Bulgar kızı Nevzat, Ankara ?,U ışlerı dı~e~tor· 70 Anadolu malları 62-65 kuruştan 
,mektebi 37 Blagov Lütıkof, Vefa er · lüğünden Alaeddin Ozkan, Kuçuk • '

1 
y w 1 ·ı · · kuvvetli 

kek lisesi ı3ı Ali Edirne Ulaşahin ;mustafapaşa Cingöz sokak 14 Nerrnin satı mıştır. apagı arın 1 erısı w k 
rnektebi 49 Hadiy~ Işıldar, Galatas:t • Turnaöz, İzmir Basmahane Yok~lu görülmekt~ ve s.atışların .artacagı uv· 
TaY lisesi Ortaköy şubesi 3/B den ı 045 sokak 9 da Halit, Ankara Gazi Iısesi vet le tahmın edılmektedır. 
Abbas Fortun, Bursa erkek orta m ek· ı / B den 1 ı2ı Sulhi Ballık. T. G. 

idim ki, Ahmet Necibin bile iki gün 'larla yanmıya başlıyordu. Çünkü ilk İyice kendime geldikten sonra beni 
gelip sorduktan sonra bir daha görün- ciefa babamı ağlarken görmü~tüm. karşısına aldı: ıcKendini topla ve söy 
mediğinin farkında değildim. Şaşır - Onun ıztırabla tekallüs etmiş yanakla- liyeceğim ~eyleri teessüre dü~eden 
mış bir vaziyette idim. çine karışaca • rıııda süzülen yaşlar birer damla kı- dinlemeye gayret et.>> dedi. Sonra göz· 
ğım. yeni hayat, beni adeta korkutu - vılcım gibi sanki kalbime damlıyordu. lerine ağır bir gölge düşerek, alnı ıztı· 
yor, kederim derinleşiyordu. Çünkü Hiç sesini çıkarmadı, cevab vermedi. r~bla kırışmış ağır ağır anlattı: Bizi 0 

Sırrı Nihada duyduğum kin bile içim- Ben de onun kederinin sebebini bilme- sabah doktorla otomobilde görenler ol· 
de yanan alevi söndüremeınişti. den ağlamıya başlamıştım. O zaman muştu. Sonra Sırrı Nihadın geveze u· 

Nikaha iki gün kalmıştı. Bir gün ha- babam parmaklarile yanaklarındaki şağı da gece yarısı doktora gelen bir 
bam eve gayet düşüneeli geldi. Onu yaşları kurutarak, yüzünü benden ka· genç kızdan bahsederek her 'eyi orta· 
şimdiye kadar bu ~adar garip bir vazi- çırmak ister gibi başını eğdi. lnler gibi lığa yaymıştı. Ahmet Necib de vak'ay. 
yette görmemiştim. Yaşına göre dinç bir sesle mırıldandı: hemen haber almış, artık nikahın hiç 
vücudü sanki birdenbire bükülmüş, es· - Seza, sen ne yaptın kızım 1. Beni, bir zaman olmıyacağını, sabaha karşı 
kiden munis ifadeli yüzüne pek yakış4 ihtiyar babanı da hiç düşünmedin mi? yabancı, bekar bir adamın evinden çı· 
tırdığım ak saçları alnına hazin bir pe- Nasıl bekar bir adamın evine gittin, kan bir kızı karısı olarak hayatına ka· 
rişanlıkla dökülmüştü. Ben yatakta i- nasıl ona yalvardın Seza 1 Benim bu ak rıştırmıyacağını acı bir lisanla babama 
dim. Odama girdiği zaman her zaman- saçlarımla ayağına kadar gidip: <<Kızı· yazmıştı. Bütün bunları herkes duy · 
ki gibi yanıma yaklaşıp, saçlarımı ok- mı al sensiz yapamıyacak.» diye, yal • muş, benim gece yarısı Sırrı Nihadın 
şamasını ,yüzümü öpmesini bekledim. varmam yetişmedi mi? Sen ne yaptın apartımanına gittiğimi hilmiyen kal · 
Fakat o, hiç bir 'ey söylemeden ağır, kızım, sen ne yaptın 1.. >> mamşıtı. Babam bana bunları anlatır· 
adımlarla ilerleyip, baş ucumdaki kol· Demek her şeyi biliyordu. Başıma ken sesinde kırık bir titreyiş vardı ve 
tuğa çöker gibi oturdu. Ellerini yüzü- sanki kızgın bir topuz indi. Zavallı ha· ben onun anlatışından artık dillerde 
ne kapıyarak bir müddet öylece sessiz- bam benden habersiz Sırrı Nihadla ko- gezen, macerası tatlı bir hikaye gibi her 
ce durdu. Şaşırarak yatağımda doğrul- nuşmuş, belki de dediği gibi beni al • yerde söylenen bir kız olduğumu anla· 
muş, ona korkak nazarlarla bakıyor - ması için ona yalvarmıştı. Hicabımdan mıştım. Şimdi sen bile Sırrı Nihadın 
dum. Nihayet dayanamıyarak telaşla ellerimle yüzümü kapadım. Ve ona apartımanına gittiğimi yazdığın zaman 
karyalarndan atladım. Onun yüzüne doğru atılmak, af dilemek için bir har gönderdiğin acı bir tekdirlerle dolu rnek 
kapadığı ellerini açmıya çalışarak me- reket yaptım. Fakat ayaklarım dolaştı, tubundaki gibi kızıyor: <<Ah akılsız ... >> 

rak la sordum: başıma sıcak bir kan dalgası çıktı, vü-
diye, köpürüyorsun. Halbuki bilsen 

- Nen var baba! Bu kederin ne - cudüm uyuşur gibi olarak yere düş -
bu benim nasıl elimde olmıyarak yap· 

dir ? tüm. Bayılmışırn. 
Zorllukla elle-ini yür:ünden ayır - Ayıldığım zaman babam baş ucum- tığım bir hareketti. Hem de bu kadar 

mıştım. Fakat birdenbire acı ile kalhim da idi. Onun gözlerini her zamanki kötü bir netice vereceğini nasıl tahmill 
burkularak bağırdım: şefkati ile üzerimde görünce içim fe- etlebilirdim. Ah o gece öy~e çılgın di.ı· 

-Sana ne oldu baba!.. Babacı ğı m!. rahlar gibi oldu. D~m~k beni aHetmis- şüncelerle Y'"'la çıkmıştım ki .. 
Gözlerim korku ile açılıyor ve yaş· ti. (Arkası var) J 
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Tek başına dolaşan süvarİ J 

R E B E L E R 1
• Yazan: Arthur 1\lills Çeviren: İbrahim Ho:\oi 

Gurup vaktiydi. Don Karlosun köş- rakmış ve «And» ların tam orta~mda 
künde, taraçasının bir köşesinde otur· 8 bin kadem yüksekliğinde bulunmak
muş nefis mate şarabile gene demleni· ta idim. 

--

Yaz n: Eski Tanin Batmuharrlrl Muhittin Birgen yorduk. Mate kasesi dolaştırılımya Diyebilirim ki dünyanın en ıssı.l dağ 
başlandığı zaman gevezelik vaktinin silsilesi Anddır. Tepeleri sanki bıı·bir· 
geldiği anlrujılır. Günün rüzgarı ve to· lerine zincirleme bağlıdır. Dahtı biri 
zu artık dinmiştir. Hafü bir esinti, ha· bitmeden ötekisi başlar. Andların a -
vaya hoşa giden bir serinlik verir. Pi· zameti korkunçtur. Ve inanınız bana 
polar doldurulur. Erkekler şöööyle ... dostlarım. Yolculuğumun sekizincı sa· 
Bir arkaya yaslarur ve yorgunlukları- bahı, korkudan ve yorgunluktan bit .. 
nı alırlar. Ve eğer buraya uğnyan bir kin, bitap bir hale geldiğimi apaçtk an· 
yabancı, bir gezgin ortalığa kulak ve- !adım. Olduğum yerde büzülmüş kal

Hedefsiz, ölçüsüz, plinsız bir harp 
idaresinin bir nümunesi de Irak 
cephesindeki muharebelerdir . recek olursa, cenubi Arnerikaya dair ınıştım. 

anlatılan garip; garip olduğu kadar da Birden bir ses işittim. Başımı kal .. 
esrarlı masalları dinlemek fırsatını ka· dırdım. Yanılmıyordum. O muazzam 
zanır. dağların ölü sessizliğinde, duyduğum T ~~iatca zengin, sakinleri itibarile dost bir muhit olan Basra ve Bağdad vilayetlerinin 

mudafaası bizim için elzemdi. Buna rağmen seferberliğin, ilk hamlede bu ~abayı 
. . adeta tahliye etmiş olduğu göze çarpıyordu. 

Hıç bır hesab k' b ~ ve ıta a sıgmıyan 
~uayyen bir ölçüsü, muayyen bir isti: 
ıı;amet ve h d f' b 1 · h b . e e ı u unmıyan plansız 
lır ar ıd ar . . _ı_. k esının "''ır n üm u nesi de I-
ra cephesındeki muharebelerdir. 

Harb daha ba 1 k b' . .. 
b b. I ~ ar en ızım erkanı· 
ar ıye rak'ı t . amamen tahliyeye ka • 

rar vermı!l ib' d' S 
.. .. T. g ıy ı. eferberliğin ilanı-

ın muteakıb ı k b 
tilatlı 'ki k' 1 ra ta ulunan zayıf teş-
'Önd 'lı . ? ordudan biri Suriyeye 
• erı mıştı Bu M l 
di B -d dd. ' usu kolordusu 

. ag a a bulunan kol d d 
ıayıf b' f k or unun a 
l

. . E ır ır ası orada bırakılarak öteo
ısı rzuruma .. d . . 

'a d Sa k gon enlmıt ve bu fır-
:eye ~ d rı a~~ş harbine iştirak edin-

ıilterena· ari eakrıyıp gitmişti. Halbuki In
ın r ta g" .. 1d -

lilinen bir e . ozu 0 ugu herkesee 
·ind .. .. ş ydı. Ingilterenin İrak üze-

e gozu olma b' 
am C'h sını ır tarafa bıraka-

' ı an Harb' . .. I )akıld ~ ının şumu ölçülerine 
ıgı zaman b k ' H' . 

'mniy t' 'tiha . u ıt anın ındıstan 
ıem ~ ı ~ rıle de Ingiltere için e • ırak cephesi kuvvetlerine mensup bataryalar bir mola esnasmda 

ıtca ~7negt;n ol~uk~ul muhakkaktı. Tabi· dukları için 0 tarihlerde Türkler ara-l na devam edebilmesi için başkuman • 
' sa ın eri 'tib ') d O ' d 1 nanlı İmparat I .. 1 arı e e s • sı:ıda başlamış olan Türkcülük hare • anlığın muvafakatini almtştı. kinci 

ılan Basta v:r;~~na do~t .. bir muhit ketinden dolayi hiç kızmazlar, bu işe muharebede de mağlub olunca intiharı 
nüdafaası b'zi ?~ ad vılayetlerinin bir dereceye kadar tabii olarak bakar· yegane yiğitlik vazifesi telakki fillllen 
ağmen, eef:rbml'ı~~n ~lzem idi. Buna lardı. Süleyman El'askeri bey bu cephede as· 

er ıgın, ılk haınl d b 1 ·ı· · ·ı· k d .. ·ı · h ih · · '1 ahayi adet tah)' . e e, u Bundan dolayi, bir ngı ız ıstı asın· erce egı , çetecı ru ve z nıyetı ı e 
a ıye etmı' oldu'" .. · f b h k · · arpıyordu. 0 d gu goze dan korkan Irak meb usları se er er • are et etmışti. 

ir fırka il .~a fa ~yı! mevcudlu likte Irak'ın kuvvetsiz birakılması te - Bunun üzerine Irak cephesi büsbü -
e mu te errik bı · d b h · k b · .. · d uvveti bır k 1 r ıan arma ı;ebbüslerine karşı şiddetle itiraz et • tün ir e emmıyet es ettıgın en o· 
a ı mı~tı. Halbuk' h' T • f · b' k d .. d ·ı · le bu istikamete k ı n~ ır yo· milşer ve bu sayede de orada bır ır - raya yenı ır uman an gon erı mesı, 

ılabilmesi itih .
1 
ol~ca a~vkıyat ya- kalık olsun bir kuvvet bırakılmıştı. Bil- yeniden bir kuvvet vücuda getirilmesi 

elen malzem arı e ı.._ u kıt aya lazım miyorum, Musuldan Suriyeye gönde- lazımdı. Nu reddin paşa kumandan ol • 
e ve natta k · .. · d ? F ıerebilmek de mü kül -~ ~rı gon • rilen kolordu orada ne ışe yar~ 1 a· du. Ve orada yeniden bir takım kuv • 

:.et uzak fak ş. . degıldi. Memle- kat, Bağdaddan Sarıkamışa gıden fır- vetler t~ekkülüne başladı. Evvelce 1-
debilrn k .. at, ihtiyaçlarını tedarik ka orada hiç bir işe yararnnmış oldu - rak'ın kuvvetleri oradan çekilmemiş 
alarma e~~~: hem kendi mahalli vası- ğu halde lrak'_ın bidayettek_i .m~dafaa- olsaydı bu mağlubiyetler olmıyacaktı. 
l . • hem de merkeze olan sında büyük bır rol oynıyabılırdı ve ay· (A k ) 
emır, sonra d h' .. 1 k' h . . b' h r ası var 
.ag'"l b 1 a ne ır yolları vasıtasile nı zamanda eger ra a em ıyı ır ar b ---····· .. ····--· ...... --··------

ı u undu- · · d halk h ı· · · aydı , gu ıçın, müdafaası ko - adamı, hem e 8 
.. u u~ ~tmesını 

H bilir bir kumandan gondenlmış olsay-

ı a~b. bB.fladığı sıralarda 1 ak .1 ... dı Bağdadda yerli kuvvetlerin yardımı 
ret erının b' r vı a "h' bi "daf d .. • ır çokları ile gay t · · ta- ile tedricen mu ım r mu aa or u· 
nştıgım ıneb'usları me ] ~ ttı· . su vücuda gelebilirdi. Fakat, başku -
•u suretle kuvvetaiz bı-::ıle e beninın mandanlık bu siyasetin aksine bir yol· 
ııasından ra.K.t mı' u un- . . 
ret d 1 d~layı mütemadiyen şika - dan gıttı. . 
m e er erdi. &u tarafın insanlarında Ingilizler seferberlik eanasındaki 
Paratorıu· k · · b k d Id ~ re h .. ga arşı dürüst bir sadakat vazıyetın u mer ez e o ugunu 

indeattu sevgi de vardı. Suriye muhi • bildikleri için harb ilan edilir edii-
rokı m~cud olan ayrılırcılık Irakla rnek derhal Basra sahillerinde kendi • 
'e r:· k e~'.uslarının ekserisi Ittihat lerini gösterrneğe teşehbüs ettiler ve 
arınd~\;ının sadık. dostları idi. Baş- teşrinisani içinde evvel F av' ı, sonra da 
•ir ask ab.mud Şevket paşa gibi iyi Basrayı işgal ediverdiler. lrakta kalan 
aklı ~r bulunduğu halde, bir sürü I - zayıf fırka. muhitinden biraz kuvvet 
adık srnanlı devletinin en temiz ve toplıyarak Kuma'da mukavemet et -

Bu ~nsurlarını t~kil ediyordu. rnek istedi, fakat, gelen Ingiliz kuvveti 
Das ~ar Irak.'ıın kuvve,tı(iz bırakıl .. kendisinden çok yüksek olduğu için 
eri~dn an ve İngilizlerin istila ihtimal- bir müddet sonra Kuma'yı kuşatarak 

en de e d' edi d 1 ·ı· I Öte n ışe yorlardı. hücum e en ngı ız er bu fırkayı da eo-
taraftan 1 'l'zl . I k' ·ı .ulmak . . • ngı ı erın ra a so - sir ettı er. 

arfettiklıçı? pek çok zamandanberi Ingilizierin bu hareketleri bizimki • 
ııeçhu] ;r~. g~yretler de hükumetce leri niha>:et bu cephenin takviyesini 
rnparat ~g~dı. Fakat, l1ak halkının düşünmege sevketmşiti. O zaman Irak 
er ta : uga <>lan eacktkatü, lngfliz- cephesine kuvvet tedarikine başlanıl· 
ııe u~:. ~~~an. ~asabayı içerden fethet- dı. Evvela Irak kumandanlığına Iraklı 
Dekle . u ahılınde sarfedilmiş olan e· bir zat, Süleyman El'askeri gönderil -
Den ;:~. 0

, tarihlere kadar tama - di. Aynı zamanda Basra valiliğine ta· 
u. lsla ıceaız kalmasına sebeb olmuş· yin edilmş olan Süleyman El'askeri, 
ıareket~ .ve Arab tarihinin en güzel cesur, aziınkar bir zat, fakat bir taraf-

erıne Ve "k k d · d 1" d f 1 .. ' k" etlerine en yu se me em - tan a uzumun an az a eur et ar ve 

HASAN 
KOLONYASI 
90 derecedir. Hakikt limon ve 

turunç çiçeklerinden yapılmıştır. 

HASAN 
Losyonları :58. 

Halciki çiçoklerdeu ahnmı• halis 
esauslı:trla yapılmıştır. 

NESRiN 
Kolonya ve 
Losyonları 

Demlek ~.hne olmuş bulunan bu otoriter olduğundan ne siyasi işleri i ~ 
~ri n ın :t ıçınde, bugün türkce bilen- dare edebildi ve ne de lıskeri işleri iyi Hasan kolanya ve losyonlarının 
.a ra.. u temadiyen azalmakta olması- idare edebildi ve İngilizlerle ihtiyatsızca yavrusudur. Ucuı!luğu ve nefa-
alin:~~n, Türk dostluğu bir an'ane yaptığı muharebelerde iki defa mağlub seti sayesinde bütün piyasayı 
ırı d h ır. O zamanki Irak meb'us - olduktan sonra nihayet intihar etti. Bi-
ost] a ernen yüzde doksan halis Türk rinci muharebe esnasında mecruh ol- tutmuştur. 

arı Ve i · O I 1 1 bul Ankara 

Beni davet eden konak sahibi Don bu takırtı, at nallarının taşıara akse • 
Karlos ayağından daha hala çizmesini, den sadasıydı. 
mahmuzlannı çıkarmamıştı. Belinde.-rı * 
de piştovu sarkıyordu. Senelecin rüz • Aşağı yukarı bin kadem aşağımda, 
gar ve yağmurlannı yiye yiye, yak1c.ı küçük bir gölü dönen bir atlıyı gör .. 
güneşe maruz kala kala sahtiyan hali· düm. Göle giden yolu biliyordum. Zi· 
ni almış yüzü tetkika değerdi. ra daha bir gün evvel kendim o yoldan 

Kovboylarla, onların hankulade de- geçmiş bulunuyordum. •Atımın yula • 
necek kadar ustalıklı ata binişlerine nndan çekerek, haydi bakalım Düldii· 
dair kon~uyorduk. lüm .. dedim .. Bize yol göründi.ı .. A~a · 

Don Karlos: ğı iniyoruz. Düldül, söyledikleriını an· 
c- Bu adamlar bu iş için yaratıl • lamışa benzemişti. DoğruJrlu, bır sil · 

mışlardır.. diye söze başladı. Cedleri, kindi, ve yürüyüşe müheyya bir vazi· 
ömürlerinde eğer nedir bilmezlerdi. yet takındı. Benim sevincimi tasav\tır 
Yani demem §U demek ki bu kovboy- edebilirsıniz. Bu müthış yalnızh~ ve 
larm, büyük, büyük babaları kendileri sessızlik içinde nihayet canlı bir kula, 
Hazreti Adem gibi çınl çıplak olan ve yoldaşa rastlamıştım .. İnanır mısını:u, 
ata da çıplak binen eski süvari yerli • münzev1 süvariye yetişrnek için atımı 

ı d. dörtnala kaldırdım. Göle ulaştığını zaer: ı .. » * man, atlı gözden kaybolmuştu. Amma, 
İspanyollar Arnerikaya hicret edin· izini takip edebilirdim. 

ce, bunlarla kaynaştılar, kız alıp ver • Derken münzevi atlıyı tekrar görür 
diler ve bu suretle dünyanın en bi • gtbi oldum ve seçtim kim olduğunu .. 
rinci, en iyi hayvan kullanmasını, ye· Bu aradığım yerliye benziyordu. 
tiştirmesini bilen cgoşo» lar meydana Hetifçi oğlunun, böyle, bu kadar 
geldi. Bu doğuştan süvari yerlilerin, bir yükseklikte çırıl çıplak bir halda 
çırıl çıplak bir halde geniş ovada, at • bulun~u beni bir an için şaşırttı. u
larını dörtnala koşturuşları seyıine kin yerliler garip mahluklardır. Bizim 
doyulmıyan bir manzara idi. Ben bun- asla dayanamıyaeağımız bav:a şartıarı 
lardan bir tanesini • o da geçen sene onlara vız gelir ... 
ve ömrümde ilk ve son defa olarak * 
gördüm. Bununla beraber, her halde Ömrümde ilk defa olarak bir yerli 
içerilerde artıklarından bir kaç kişi görüyordum. Cüssesi, temaşaya değer 
daha kalmıştır, sanırım... bir insandı o ... Atının üstünde dimdik, 

- Bu yerli süvarilerden birisini gör- tıpkı bir mızrak gibi duruyor, hayır o· 
dünüz demek Don Karlos. turuyordu. Yalnız başı, hayvanının 

- Evet... Anlatayım isterseniz .. Bel- yürüyüşüne tempo tutarmış gibi saHa• 
ki ho~nuza gider.. nıyordu. Saçlarının arasında da tüyler 

Bu sırada, hizmetçi kız bir kfuie da- vardı. 

ha mate şarabı 
getirdi. Ve Don 
Karlos can ku .. 
lağile dinlerneğe 
h a z ı r 1 a n d ı· 
ğımız hikayeye 
başlıyamadı. Zi • 
ra, kase sıra Ue 
elden, ele ve a -

Yarmki nushamızda : 
Elimi nğzınıa 

götürdüm ve var 
kuvvetimle hey ... 
diye bağırdım. 
Bakınadı bile. Ak 
sine atını tırısa 

kaldırdı. Bu min· 
val ile bir saat 

Uğursuzluk! •• 
Yazan: F. Beremen 

~dan ağıza dolaşıyordu. 
Geçen sene And dağlarının etekle · 

rinde Şakoda bulunuyordum, diye baş
ladı, konak sahibi... Buraya ne bul · 
mak niyetile gelmiştim. Ben de pek 
iyi bilemiyorum. Altın ve yahut el • 
mas, bir yakut tarlası, hatta hazineler· 
le dolu bir mabet bulabilmek ümit ve 
hayalile dolaşıyor duruyordum. Kar -
şılaştığım yegane §ey Goyaz isminde 
bir Portekizli oldu.. Ve ondan da din
Iediğim şu hikaye biricik kazaneımı 
teşkil etti. 

Medeniyetin son merhalesi olan bir 
köyceğizde Goyaza rastladım. Goyaz 
şu tabanearnı görür görmez Don Kar
los elile kemerine bir kaç defa vurdu. 

Goyaz, ne kadar kurşunuın olduğu· 
nu öğrenmek istedi. Ona epeyce var ... 
dediğim zaman memnun oldu. Bir 
miktarını satın almak arzusunda bu -
!undu. Ben satmıya niyetlenınedim. O 
da fikrinden caydı. Ve ha ... dedi .. Bu • 
ralarda bir yolculuğum esnasında yer
lilerden birine rastlamı.ştım. Herifçi 
oğlunda hiç şüphesiz ~oyduğu ve öl -
dürdüğü bir zavallıdan gasbettiği, se· 
nin piştovun gibi bir tabaneası vardı, 
amma kufiunU kalmamıştı .. Onun için 
de, elmasla kurşun trampa etmek is • 
tiyor .. Nasıl var mısın? .. 

Fena fikir değildi, hani.. Kabul et -
tim ve ertesi gün Goyazın bana göster
diği bir yoldan yola koyuldum. Yerli -
nin Aooların içerilerinde bulunduğu -
nu ve onu buluncıya kadar da epeyce 
dalaşma m icap ettiğini söylemişti 
Portekizli .. 

kadar yol ald;.k. 
Arada sırada seslendiğim halde umur· 
laınıyordu hiç!.. Belki, sağırdır zaval· 
lı, diye düşündüm. Tekrar dağ etek -
lerine doğru indik. Uzakta, gümüş şe· 
ridi andıran deniz, ve ormanı seçtim. 
Birden bir çıkmaza geldik. Saz ve ka 
mı.ştin yapılmış bir kulübe gördüm. 

Gözüm yerlide, kendim tetikte, atı
mı sürdüm. Yerli birdenbire dönece:k 
olsaydı, atımı durduraeak, ve davet e· 
dilmeden ilerlemiyecektim. 

Lakin herü bir kere olsun başını çe· 
virmedi. Ve işin daha garibi attan da 
ruıağıya inmedi. Hayvanın üstünde 
'diındık kakılmış kalmıştı. Dizginlcri 
boş bırakmış. at ta otlamıya başlamış. 
tı. 

Kendi kendime herife yaklaşmaktan 
başka bir çare yok, dedim, ve yaklaş • 
tım .. Yerli kazık kesilmişti sanki... 

Bir an, acaba herif sağ mı diye dü • 
şündüm. Sonra, yok canım dedim, hiq 
ölü at üzerinde durabilir mi? .. Ya -
nma varırken.. Hişt, hişt bana bak .. 
diye seslendim, adam cevap vermeyin· 
ce, atımı üzerine sürdüm ... 

Don Karlos sustu. Yüzü bir tuh:ı~ 
olmuştu. 

Gün görmüş, geçirmiş bjr adamım, 
diye devam etti Don Karlos. Bir çok 
garip ve korkunç vak'alara şahit ol -
d~: L~in, bu yetfiİıin yüzüne bakıp 
ta, olmuş bulunduğunu görünce deh • 
şetten dona kaldım, önce .. . Nah şu 
yumruğum büyüklüğünde bir yara 
vardı göğsünde .. Bir mızrak yarası idi 
bu ... Katil, yeriiyi ayaklarından atın 
üstüne bağlamış, ve dizırinieri de eli· 
ne dolamıştı. 

Ölü süvari hayatımı kurtarmıştı. 
n 

arak b 
1 

yı sman ı ardı. Fazla o- muş ve cerihasının ehemmiyetine rağ- Deposu : atan , , 
inde• T~~r· uzun bir tarih devri i • men, yerine başka bir kumandan tayin Beyoğlu, ~ktaf, ~. 

Hakikaten de öyle oldu. Ve uzun bir 
at yolculuğu yaptım. Yedi gün dolaş· 
tım. Geceleri de mala veriyordum. Bu 
ana kadar da dağ eteklerini geride bı· 

Zira torbasında beni açlıktan kurtar::ı· 
tLutfcn sayfayı çcviriniz) ı· ur erle karışarak yaşamış ol - edilmesini istemiyerek kumandanlığı- ,._•••••••••••••r# 

, 
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Emma Cemilin elinden tutarak onu, loş koridorunsanuna 
doğru çekti ve ~an taraftaki k~çük ~apıyı aça~_ak ~~e~~ 
sürükiedi. Ceınihn hayretten bırdenbıre başı donmuştu 

- Yaşa, Em ma .. al bir daha... kızağın kapısını açmı~ı. 
Diyerek, bir kadeh konyak d&ha ver- Emma, kızakçıya epeyce uzun bir 

mişti. şeyler söylemişti. \!..e kızak; elektrik •• 

SON POSTA 

•• ç ı go 

h-· .-!1~ ... IKUlcumnun ;::::? 

Yazan : Celal Cengiı 

apalı 4ı . 
adı: ''-

avaşya va 

• 
Emma, 0 konyağı da içerek kadehi ~ıkları altında, ayna gibi parlıyan 

. iade ederken; gözlerini sobanın mikası buzlar üzerinde kayarken, atların boy-
e 

sa 
be ı 

a 
ll 

içinde panldıyan aleYlere dikmiş: nundaki çmgıraklardan tatlı bir a -
- Ah, Cemill.. Tam zamanında.. henk yükselmişti. 

imdadıma yetiştin. Kızak, bir müddet büyük cadde • 

Tunçay inledi: Rüya •• rüya bunlann hepsi •.• Beni aldabyorlar. Kral Nabo bef 
deniyorsun. Koliarım neden kalkmıyor? Dizierirnde kuvvet yok, omuzlarım tuttı 

\ Demişti. lerde kaydıktan sonra yan sokaklara -Ben de onu Tanzeiin elindenr - Naraş .. SurnerJi Karakartal... J Tanzer sevJincinden çı1dıracaktı 
Cemil, yerine oturmuş; sükut ede- sapmıştı. Ve, git gide bu sokaklar da zorla kapmak fikrinde değilim. Fakat, - Yalan söylernet N~ Suz sa - -Ah, sevgiJim konuşuyor .. 

rek sözün arkasını beklemişti. darlaşmıştı. Tunçay uyandıktan sonra, bir körle rayına kolay kolay gelemez. Diyerek ellerini Tunçayın aln1ı 
- Evet .. tam zamanında, imdadıma Kıza k, yan karanlık bir sokağın ba- karşılaşacak ve ondan nefret edecek - - Gözlerini açarsan, Naraşı kar • gezdirmeğe başladı: 

yetiştin ... Öyle çetin bir mücadele i- şında durur durmaz; Emma, derhal tir. Ve beni görünce, derhal kollarıma şında göreceksini Burası Suz sarayı - Tunçay .. Tun'Çay .. l Gözlerini' 
çindeyim ki..·. yere atlamıştı. Kızakçının eline bir atılacaktır. değiL bak, karşında 'kim var~ Günlerdetl 

- Dernek .. lci sana faydalı olabile- para uzatmı~; hemen Cemilin koluna -O da seni seviyor muydu~ - Ben neredeyim şimdi .. ~ başı ucunda bekliyen Tanzer senill 
ceğim, Em ma~.. girerek: - Şüphesiz. Ben ona S uz sara • - Sumerde .. kral Gudeanın sara - zünden ne hale girdi.. görüyor J11 

- Oooo l.. Buna hiç şüphe etmiyo- - Biraz çabuk. yında çok yardım ettim. Hastalan dı.. yındasınız ı sun} 
rum. Diye fuuldamıştı. dağdan ilaç getirdim .. kralın gözdesj - Gudeanın saraymda mı? ı - Gözlerim açılmıyor. Fakat, ı 

-Nasıl?.. Bu dar ve tenha sokakta, adeta ko- olduğu halde hana gizliden gizliye il- -Evet .. seni Gudea kendi elile ge• şımdaki yalancıları görüyorum. Ç 
- Yalan söylemesini bilir msiin? .. şar gibi ilerliyarlardı. tifat eder: <<Sen çok merd bir askersin.. tirdi buraya. den lle çabuk geldin buraya} BiraZ 
- Vallahi, şimdiye kadar hiç tecrü- Biraz sonra, büsbütün dar ve ka - iyiliğini unutmıyacağım!J.> derdi. - Rüya .. rüya bunların hepsi. Be- ce bir çingene karısının koynundB 

be etmedim. ranlık bir sokağa sapmışlardı. Bozuk * ni aldatıyorlar. Kral Nabo beni dene- tıyordun .. şimdi Ur sarayına mı ~ 
- Şu 'halde .. bu gece, böyle bir tec- kaldırımlar üzerinde sendelİ)~rek yii- Tanzer sevgilisinin u anmasım rnek için yeni bir tuzak kurmuş .. anlı- din) Haydi, yalancı, hilekar mahliV 

rübeye girişeceksin. rümiye başlamışlardı. beklerken yorum. Fakat, koliarım neden kalk - lari Benimle alay mı ediyorsuıı~ 
-Çok lazım mıL Emma, bir kapının önünde birden- mıyor? Dizierirnde kuvvet yok .. omuz- Kral Nabo'nun işkenceleri yetmi>'" 
-Bütün işlerimiz, bu yalana bağlı. bire durmuş; karanlıkta elini kapının Nuraş yavaş yavaş yürüyerek Tan- larım tutuk .. sırtım ağrıyor.. midem muş gibi, şimdi de alay .. öyle Illi? 
_ Garib şey. yan tarafına gez.dirmiş, el yardamile zerin kapısı önünd: durdu. kaburga kemiklerime yapışmış .. ağzını (Arkası ~ 
_ Garib değil, azizim. Mühim .. çok bulduğu ipin ucunu çe.kmi~ti. Içeride O gün Tanzer, bır çocuğun yardımİ- katran çanağına benziyor. Besbelli ben -~ 

mühim.. memleketin, ve milyonlarca küçük bir çıngırak sesi işitilmi ti. Ka- le, şehir dışınd~ <>t~r~ Asu'lardan bi- bir cezaya çarpılmışım. Göz kapakları
kişinin istikbali, bu yalana bağlı. ı pı, sanki arkasında biri bekliyormuş rini görrneğe gıtmıştı. mı açamıyorum. Beynimde müthiş bir 

- Ay, mernktan çatlıyacağım. Em· gibi. derhal açılıvermişti. Tanzer bütün Asu'ları. dolaşıyor, on- uğultu var. Sen kimsin, haydi doğru 
ma .. bu; nasıl yalanmış, böyle)... Basık tavanlı dar bir dehliz, küçük lardan ilaç ve yardım dileniyordu. söyle bana) 

_Senin için gayet basit ... Cidece- bir petrol lamhasile tenvir edilmişti. Naraş kapıyı açtı .. yaYaşca içeriye _Dedim ya .. Naraş .. seni çıldırası· 
ğimiz yerde, sadece benim söyledikle- -. .Bonsuvar, T eodor!. girdi. Kapıyı tekrar .k~paclı. ya seven Sumerli Naraş ... 
rimi tasdik edeceksin. Sonra da şunu - Bonsuvar matmazel. Tun~y tabutun ıçınde yatıyordu. Dı~rda ayak sesleri duyan Naraş 
çıkarıp göstereceksin. - Bak!. Kim geldi?.. Tanzerin seYgilisini Suz'dan nasıl yavaşca bir kenara sinmişti. 

Emma, son sözlerini söyler.ken, çan- Bir saattenberi işittiği ve gördüğü getirdilerse, öylece yatıyordu. Oda kapısı birdenbire açıldı .. 
tasını açmış.. içinden sımsıkı sarılmış ~ey lerden dolayı zihni karma karışık Naraş, Elam savaşından döndüğü Tan zer yalnız olarak içeriye girdi .. 
küçük ve uzunca bir paket çıkarmış .. olan Cemil; artık kendini zaptedeme- gündenberi Tunçayın yüzünü görme- Ve, Tanzer kapıyı kaparken Nara~ 
Cemile uzatmıştı. mişti: mişti. O gün ilk defa genç kızın yanına kimseye sezdirmeden, yava~a odadan 

Kibarlardan ziyade k.ibarlık göster- - Olur şey, değil .. siz ha.. Dimitri sokuldu .. yüzündeki örtüyü açtı.. çıkıp gitti. 
mek isteyen Madam Anuşka, parmak- AleksiyeL Cran Dük hazretlerinin -Hala uyuyor musun, Tunçay~ Tun.çay hala sayıklar gibi yavaş ya· 
]arın ın ucu ile kapıya bir kaç fiske in- harp yaYeri. Birdenbire tabutun içinde hafif bir va~ konu~uyordu: 
dirmiş, ihtiyaten bir kaç saniye dışar• Emma, eldiv.enli elini Cemilin a.ğ- kıpırdan~a duy~ldu .. f'!&ı:aş \irkek bir _ Demek ben şimdi Sumer kralının 
da beklemiş .. sonra içeri gırıp punç zına kapıyarak: tavırla buaz gerıye çekildL sarayındayım, öyle ·mi~ 
tepsisini masanın üzerine koyar koy - -:aYaş dostum!:·.. .. Tunçay ardı sıra iki ke.re a~sırdıktan Tanzer birdenbire şaşaladı .. sevinç 
maz, gene etrafına bakınmıyarak oda- Dedık~en ~o~ra; yuzunu tekrar Teo- so~rn: dudnklarında hafıf bır hareket ve neş'e içinde çırpınarak, yere eğı1di.. 
yı terketmişti. dora çevırmıştı: belırdı. sürüne sürün e tabutun yanma gitti: 

Emma, tekrar saate bakmıştı. Cemi- - Elbiseler. \~nçay acaba uyanacak mıydı? _ Evet Tunçayım, şimdi Ur'da, 
I. di~· f" 1 k H matmaz I Oda ızd"' Naraş· ın ver gı punç ıncanını a ır en mı - - azır, e · n .... • .. w • Gudeanın sarayında bulunuyorsun 1 
rıldanmıştı: - Pekala. Beş dakika bekle... - Ayagım ugurlu geldL. -=. .. =·=-===========:::-

- Aman, geç kalrnıyalım. Hadi.. Emma, Cemilin elinden tutarak o Diyerek seviniyordu. 
sen, çarçabuk hazırlan. Ben de epey- loş koridarun sonuna doğru çekmiş - T abutun içinde bir ölü n ün depren -
ce ısındım. ti. Ve yan taraftaki küçük bir kapıyı mesinden daha korkunç olan bu hare -

Diye mınldanmıştı. açarak Cemili içeri sürüklemişti. ket Naraşın itidal ve muhakeme!ini * Hayretten başı dönen Cemil, bu altüst etmişti. 
Sokak kapısından çıkarken Cemi - minimini odaya sür'atli bii göz gez - Tabuttan hafif, ince bir ses yüksel-

lin vücudu birdenbire şiddetle sarsıl - dirmişti. Tavanı, uzun boylu bir ada - di: 
mı ş; birbirine çarpan dişlerinin ara - m ın başına değecek kadar alçak olan - Tan zer... Tanzer · • · 
sından: bu tavanın eşyası, şunlardan ibaretti: Tunçay Tanzeri sayıklıyordu. 

-Vay canına .. bu, ne s.oğuk?.. Köşed~ boyalan dökülmüş demir Naraş bu fırsattan istifade etmeyi 
Diye homurdanmıştı. bir karyola. Onun üzerinde, battaniye ihmal etmedi .. o, bu güzel kızı sevme-
Astragan paltasunun yakasını, ile örtülmüş, eski bir yatak. Karyola- ğe başlamıştı. 

kasketinin üstüne doğru kaldıran Em- nın ayak ucunda. kapısı bir kaç Ye - - Tunçay uyandıktan. s~n~a benim 
ma, kısa bir kahkaha atmıştı. Ve Ce- rinden çatlamış tahta bir dolap. Kar - olmalıdır. Onu Tanzer .8.ıbı. bır körün 
milin koluna girerek, onu köşebaşın • şıda, bir masa. 1asamn üstünde, çer- koynunda bırakmak delılikbr. 
daki bir kızağa doğru sürüklerniye çevesinin yaldrzn kararın bir ayna. Diyerek tekrar tahutun yanına so • 
başlamıştı. Deliklerinden knrılcımlar görünen kü- kuldu: 

Iri gövdeli, uzun ve beyaz sakallı çük bir saç soba. Bu sobanın önünde - Tanzer seni çoktan unuttu, Tun.-
kızakçı, bu bir çift mü teriyi görür de iki tahta iskemle. Masanın üstünde çay! O ~~di uzaklarda, bir başka ka-
görmez, gözlerindeki kalın battani - küçük bir petrol lambası... dının koynuncia yatıyor. 

n 
Pazartesi 

(*) 

Uyuz Snrcopte denDen gözle görüleıniye
cck derecede küçük tufeyU bir başerenın 

slrayetlnden Uerl gelir. İlk oturd~ ~ !r 

parmak aralarmdadır. 
Qraln.rda beşırenln altında kendisine A

deta bir deb1lz açar ve kanı eınc.rek ÇO

~ durur ve bütün viieudı:ı. y:ıyılır. 
Uyuz k.aşıntısı meşhurdur. ÇOk müz'içtır. 

Gün~ kavuştuktan sonra kaşınmıı ar • 
tar. Geceleri çoktur. Giındüzlerl azalır. 
Parmak aralarında lru'mızı hatlar uyu -
zun b::ışbca altımetidlr. Fakat bu temiz 
olımlu.rda mr görülur. Uyuzun baeat -
Iıırdn, bilekierde ve gö~tekl ]aı.Şıntısı 

daha b~izd1r. 
veyi bir tarafa atmış; yere sıçrıyarak (Arkası var) Tunçayın gözlerj kapalıydı .• 
~ k ... lam Yüzde ve saçlıırda uyuz kaşmtısı hiç ol-

Yavaş yavaş kanuşmağa ~ ı~-
cak yiyecek ve atıma da saman vardı. 

S nra ipleri kestim, yeriiyi aşağıya 
aldım ve gö üm. Sonra köye yollan
dnn. Meden J _ d -1-ru ula~ırken sevi
ni)ordum, adt'a.. Bu sergüzeşt beni 
kafi derecede ko kutmuştu hanL. 

* 

tı: 

- Insan oğluna güvenilmez derler 
ama, ben Tanzere çok güvenmiştim. 
Demek o qa unuttu beni) 

- Tan zer dünyanın en vefasız bir 
erkeğidir, yavrum 1 O çölde bir çingene 
kızile evlendi .. 

- Gözleri görüyor mu) 

maz. 
Uyın çok s:ır!dlr. A2. zamanda blr afiey1, 

blr melttebl. bir kışlayı sarar. tedn.Yi 111 
. 0 zaınnn mii§kfilleşlr. 

ü Prografl' 
4 İklncikiinwı 1937 

İSTM.'BUL 
Öğle neşriyatı: 

12.30: Plfdda Türk musik1s1. 12.50: '111 
dls. 13.05: PUi.lda hafif müzik. 18.25: :rJıY 
telif plAk neşr.lyutı. 

Aqam nşiyatı: 

l'l: 'İnkılft.b dersleri: Üniversiteden ~ 
Mahmut Esat Bozkurt tarafıntlıın. ı" 
Pl~kln dans mnsiklsl. 19.30: Çocuklar'n tP 
sal: i Gııllb tarafından. 20: Rıfnt ve st~ 
d!l.§lıın tarnfmdım Türk musiklsl ve ııo.Il'; 
kılan. 20.30: &ıffye ve arkadaşlan tartl 

dan Türk muslk1sl ve halk ~arkılan. zı: 
at Ayarı :Şehır T1yatrosu dram kısinl ~ 

' fmdan bir temnı. 22: AJans ve bor lı' 
leri. 22.30: Plfıkla. sololar. 

Yarınki pro~ram 

5 İkincikanun 1937 

İSTANBUL 
Öğle neşriya tı: 

12.30: PliOOa Türk mus1k1s1. 12.50 11" 
dfs. 13.05: Pllkla bant müzik. 13.25: ~ 
tellf plfık neşrfyatı. 
~ neşriyat.ı: 

17: İnkıldb dersleri: üntventteden ı: 
len, Mahmut Esat Bozirurt ta.rnfl\J.daıL t 
Plikla dans mustkisl. 19.30: Konro.raır 
Esat Reşit tarafından. 20: Vedla Rıza -(1 

kadaşlan taratmdan Türk muslklsi ~e 
~arkılnn. 20.30: Cemal KD.mll ve arkn~ 
tarafından Türk musikisl ve bıılk şar~ 
%1: saat Ayan: Şehir Tiyatrosu operet 

tarııfmdan bir temsn. 22: Ajana ve bOri' 
berlerl 22.30: PlAkla sololar. 

Nöbetci 
Eczaneler 
Bu gece nô"betgi olan eczaneler ı;ııııl' 
dır: 

istanbul cfbetinılekı1er: 

Aks:ı.rııydıı : (Şeref) . Alemdıırdn : (1 
sad). Bnltırkoyünde : (HU~l>. Beya1'.1~ 
{Asador Vahrnm). Emlnönunde : (5" 
Necati). Fenerde : (Husameddln). ı' 
gümrükte: (Kemal). Ktiçukpazarda: 

catl). Samatyada : (Teofll06). ~ 
nlnde : (A. Hnmdi). Şelızadeba§lll 
(Hamdl) • 

Beyoilu cihetindeltUer: 

H k . d . ı1 Gnlatada : ()'lçopulo). as oy e • 

,.. atı 

nlayı ile kendi çadınna yollamışlardır. 
Nerede yaşadığını bilemezlerdi belki.. 
Uıkin, bu yerlı erin atları, talim ne • 
tice ~ öz yerlerini bellerler, ve nere -
den bıraksanız, doğru ahırlanna gelir
ler.. Onun iç;.n de, onu öldürenler, 
böyle n ta ba ~la.dıktan sonra, hayvanın 
kendi buyruğuna, sahibini kulübesine 
kadar u a tırac ;ını bildirdiklerinden 
atı yol :yı"\; erı:nişlcr. Zaten yerinerin 
şu me eli pek meşhurdur: 

-Hayır .. 

iıfıcı ara.b sabunu lle kükilrt merhemldlr. 

Dört günde lylle~Jlr. Hamam yapılır ;tepe
den tırn~a yeni çamaşır giyinmek lA -
zımdır. Bütün yatnk ve glylm e~ası eUl
de temlzlenir ve böylece hııst.-ılıktan kur

tuluruz. Ancak bu tedavi ve dezcnfeksl
yon tamam yaptltnıyan bazı yerlerde u -
yuzun aylarca devam ettiği vAkidlr. O za
man diğer mikroblar d işe karıqarak bü

tün. clld y::ıra ve çıba.n içinde knhr. 

but). Kasımpa.şada : <V ası!). Merlt~ 
hiycde : <Matkovlç. Dlngopulo). Şi 
(Pertev). Takslmde: (Kemal RebuV. 

tlsküd r • Kadıköy ve Adalarda"iJtf 

1 ı 

- P kı onu n den böyle bağlamış· 
}ard d n ... 

- Am 'kan yerlilerinin ndetıdir .. 
Buna Kuver nsiya derler. Öyle sam -
)orum ki. bu yeriiyi başka kabıleden 
b iris. öldf rmüş, ve böyle bir cenaze 

«Bıra z ölü, gitsin! .. » 
Don Karlos, malımuzlarından birine 

piposunu vu!"llrak, külünü silktikten 
sonra, işte hikayem budur. Amma, is
ter manınız, ister inanmayımz .. dedi. 

Ve ben inandım, size de işittiğim gi-
bi anlattım .. Bu sefer de siz isterseniz 
ınamnız_ İsterseniz inanrnayınız. 

- Kansı benden güzel mi? 
-Evet .. 
-Fakat, neye yarar. Mademki dün-

yayı görmüyor .. onun için güzel ile 
çirkin in ne farkı var?! 

-O karısını çok seviyor. Artık onu 
unut, Tunçayi 

- Pekiıla. Sen kim sinl 

(•) Bu notlan kesip saklayınız, yahut 

bir ıılbüme yııptştınp koDeksiyon yapınız. 

Sıkıntı zıım:ınmızda bu notlar bir doktor 
bilir. 

.u 
Biıylıkadada: (Sl.ı asl). Heybeıtde· 

. ha d . ( 
n::ış). K.:ıc1Jkoy ı ::ki' ne e · 
d et). Kadıkoy Soğutlüçeşmed.C : <ıl 
osman). Üsküdar İskelebaşında : • 

tez). ~ 

• 

daı 
d' 
tiy 
on 

ba 
at 
ll 

ırr 
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ingiliz - italyan Akdeniz 
anlaşmas nda mühim bir madde 

Dünkü Lik Tarih ten ayfalar: 

Boyun u duran kiliç ask1sı Maçları 
[Bal tarafı 9 uncu sayfad ) 

Karagümrük -Davutpaşa 
berabere kaldiiar (Baştarafı ı inci sayfada) 

d ki b 
.. zarı dikkate alınması. 

r---------------
Dördüncü Murat pire için yorgan yakan adamdı. 
Kılıcın askısını çalan Karçigay karşısında kekelerken: 

- Bre vurun bognunu !. diye gürledi 
İkinci l"k 1 rasın a u mu-ı maç an a . 2 - halyanın Baleareş adaları Ü· 

sabaka Şeref stadında yapıldı. Lıkte . . 

ı 
en kuvvetli takım zerınde~i her türlü emellerınden vaz-

İki hükumet, Akdeniz mmtakası"dl 
milli veyahut arazi tarnarniyeti mi ~ı~ 
yesindeki statükoda herhangi bir c :~ 
şiklik vücude getirmek veyahut all:..ıUI-t 
dar bulunduklan takdirde herhangi hıı.• 
değişiklik vücude getirilmesini göm1eW 
hususunda her türlü arzuyu reddede11 
ler. Bu romtakada her iki tarafın hu .. 
kuk ve menafiine hürmet ebneyi taah~ 
hüt eylerler ve bu beyannamenin tak• 
viyesini hedef tuttuğu iyi münasebetlcı 
ri haleldar edebilecek her türlü faah"' 
yeti boşa çıkarmak için en iyi gayret~ 
lerini sarfetmeyi takarrür ettirir ler. 

K. OUmrDk O lardan olan bu i- geçmeaı. 

D t O 
ki takım bir bu- 3 - İtalyan radyolarının bilhassa 

avu pa•• Şa k . 
da tk.ınl ineisi Bağdad on b~ yıl .. kalan asker ve kumandan dinlemedi. 
d '"n .. rı ranlılann ellerindeydi. Dör - Türklere kalll durmakta devam etti -
.uncu Murad her halde onu almak i~ ler ve bunun cezaşını gördüler. Padi -
tıyordu. İşte bu maksadla İstanbuldan şahın emrine rağmen Türk askeri aı
orfa gelmiş, fehri kutatmı.ştı. tık aman vermiyor, bir tek dü~manı 
bal oprak ve dallarla doldurulan tor- sağ bırakmıyordu. Otuz bin kişiden 

fUk saatlik oyun- r ve Yakın Şark tarafından emıs-
dan sonra sıfır sıfır berabere kaldılar. yonları alınmalıtta olan Bari i~aayo-

lstanbU}SpOr Iki golU nun~n Ingiltere al:yhindeki neşriyatı
na hıtam veri1mesı. 

penaltldan yaptı 4 - halyanın Mısırın Milletler Ce-

l
ar kalenin etrafındaki hendekiere ancak üç yüz kişi kadar kurtuldu. 

atı ıyor böylel'ki . k. la 1 n _ı_ H 
1 

d• ı e geçım o y aftı • DeAtaş an padişahın kendisine ver-
~ı ~~~ u. Bir taraftan da Iran Şahinin diği hediyelere bir karşılık göstermek 
ımd a geldiği haber alınm~. bir kısım istiyordu. Iran Şahının vaktile kendisi-

BiTinci lik maçlarından olan bu o- miyetine girmesine muhalefet etme· 
yun Şeref stadında yapıldı. Takımını 0~ meği vaadetmesi. 

ı 
dukça kuvvetlı 5 - Mısırda kapitülaayonların il-

Bu beyanname, sulh menafiine biz .. 
met etmeyi istihdaf eylemekt~..dir ve 
hiç bir başka devlete karşı mü <: \!ec
cih değild ir. 

ls. Spor 8 bir §ekle sokan. 1s gası hususunun İtalya tarafından ka-
HJiiU 1 tanbul sporluıar bul edilmesi. or u onu kar ılam k · · ·· d ·ı · · B '"'d d ı· " · •w • 

t
. a ıçın gon en mış- nı ag a n va ı tayın ettıgı zaman ver-
ı. diği çok kıymetli bir Acem kılıcını bu 

Sadl razam Tayyar paşa hücumda iş için münasib gördü. Kendi adamla -

ilk İkd~vr~yi 3 ed. 
1 6 - Şarki Akdeniz devletlerinin 

galip olarak bitirdiler. ıncı devr e f . . . • . b' . t 1 1 men aatıne rıayet. 
daha zıyade bakım ır vazıye a an s· . . . 

Ayni zamanda Romada 31 l : · ııunu
evvelde İngiliz büyük elçisi i1c it al) t( 
Dış işleri Bakanı arasında teaı. edileni 
notalarıo metni de neşredilm ·r. Bu 
notalarda Ciano İta lyanın aıa lnrılğı; 
takdirinde, halen İspanyaya n araLi"" 
lerin tarnarniyeti mülkiyesin ı ı ııı sun 
kalacağını ve hiç b ir §erait a · · ia de· 
ğişrniyeceğini teyit eylemek' d 

tanbulsporlular ikisi penaltıdan olmak 7 - Mılletler Cemıyetıne kar~ı ya· 
üzere 6 gol yaparak maçı kazanmış ol- pılan hücumlardan vazge~ilm~si. 

•ce e etmek . t . ha ıs emıyor, zırlıklarını rından ve güzel söz söyliyerek Sultan 
son dereceye k d b' . . . 
d 

.. . a ar ıtırmeyı beklıyor- Muradın gözüne girmiş olan Kiird 
u, lakın bu s d 1 mıya . d ıra a ran Şahını karşıla- Karçigay'la gönderdi. 

nu, Se~~ee:g:r~u~un.lmba~lub olduğu - Karçigay haris bir adamdı. Hele bu
danın şehid çl~ a~tsı e ır kaç kuman- nun gibi kıymetli eşyaya pek düşkün -
kızdı. Sadra~ uTarını duyan padişah dü. Zaten bu kılıç başlı başına binlerce 

dular. Almanyanın V azıyetı 
Beşiktaş güçlükle galip geldi Berlin 3 (A.A.)- Diplomatik ma-

m ayyar paı:wıya: c k 1 f D h T- altın ederdi. .:>apı ve ı ı ı dünyanın en 
he:i'ekl:r ~o~~ce bl eklersin} Mademki değerli mücevherlerile çok ustalık lı bir 

Cum 
uru muştur, umumi hü- 1 • · Ç ı·w · d d 

Y
a k şekilde süs enmıştı. e ıgı e e<~~siz i. 

pma gerek de~·ı 'd' ? T 
Diyerek çıkıştı. gı mı ır Bundan başka kılıcı omuza asmak için 

kılıç kadar değerli bir de askısı vardı. 

1
. ~ a~y~r paşa yiğit bir adamdı. Bu Karçigay kendi kendine fÖy le düşün • 

k:~d~:~ı ;ndisi için ağır buldu. Başını 1 dü: 
e şu cevabı verdi: -Tay k 1 - Kılıcın kınını alamam. Kılıcı da 

H 
yar u un ölmekle bir şey ol- b" · d" 

maz. emen C b h k alamam. Çünkü bun1v:m ırı ığerin-
Lale 'ı ı'h ena ı a padi=-hımıza I kl h .: Y b " den ayrılırsa yabancı ı arı emen gö-

Er 
san uyursuni 

lesi sabah - l .. ba ze çarpıyor. Fakat askıyı değiştirirsem 
mak u'" z . umumı 1ucuma şla-

ere emırler verdi. kim anlıyacak } 

Asker uy Yağma sırasında elde ettiği ve han-
rında on beumuyordu. Bunların ar la- lılar aid bir kılıç askısını bu kılıca 

ı d 
9 yıldanberi Bağdad fethi yo un a dövü 1 taktı ve onun askısını kendisine alıkoy-

d b b şen er, bu uğurda kar • . .• h d' 

d eş, a a ve evlnd kaybedenler var .. d
1 

u. ~ba~ıhşah.ın bu kılıcı da dı~er he ıye-
ı. er gı ı azıneye koyduracagını, ırsız-

Cün~ Bağdad civa d k' h lığın farkına varamıyacağını sanıyor-
1 kl rın a ı urma - d 
ı ar ardında doğarken Türk d - u. 
~~da büyük bir uğultu haşgö::e~di. Kılıcı Silahdar paşaya götürdü. Si-

.8 e~:k<<Akllah, Allah In diyerek kale • lahdar paşa kılıçla askısı arasındaki uy
nın yu se ve dimdik duvarlanna ta· gunsuzluğun farkına varmakta geeik-
roarn otuz bin k' · f ' medi. Fakat ne söyleyebilirdi? 

d") k ışı tara ından muhafaza 
e ı en uvvetli kulelerine saldırdı . Fakat padişah onun gibi hareket et-

Tayyar pa ş k l m edi : 
ta d'" l a ı ıcını sıyırmış, ilk saf-uşman arın ha 1 d - Güzel kılıçi Keşki (hamaili=-as-
Fakat h ş arını uçunıyor u. u sırada b' k l kun) da uygun olaydı. Bekta~ Hana 
nınd . . ır urşun onun a • 

an gırdı ve ensesinden çıktı. haber gönder. Münasib hamaili var ise 
P d" göndersin 1 

a ışah buna .. ·· ı .. .. H nun ye . uzu mu,tu. emen o· Dedi. 
rıne ge · d'w• M • 

hafil İngiliz - İtalyan anlaşmasına kar-
Lik §ampiyonasının kuv~et_li . oyun• 

1 
ih,ti atlı davranmakta fakat bu an-

larından biri olan bu maç umıdın fev· ş y . b' k'ld k 1 k 
k

. d h 1 la~rnayı müsaıt ır şe ı e ar~ı ama -
ın e eyecan ı r .. 

Be,lk ve sıkı oldu. İlk tadır. . .. 
Beyko devre çok kuv- Diğer Dev~etlenn ~en~fıı ,. 

•--- vetli hücumlar ya Roma 3 - Cıornale d ltalıa da \ ır-
pan Beykozlular devrenin sonlarına ginio Ca yda, diyor ki: 
doğru bir gol yaparak oyunu 1 - O ga- İngiliz • İtalyan itilafının başlıca 
lip bitirdiler. İkinci devrede çok müş- üç hedefi vardır: 
kül vaziyette kalan Beşik~aşhl~.r bir Sulh halyan münasebatının ve 1-
h~yli hücum ettilerse de bır m_uddet talyan • Ingiliz menafii tesanüdünün 
bır tek sayı yapamadtlar. Devrenın son l"h Akd · d k' d"ıvger devletlerin • . • ıs a ı ve enız e ı 
larına dogru bu vazıyetten kurtulmara menafiine riayet. 
savaşan Beşiktaşlılar üst üste iki sayı 1 d ltilafname, bir ittifakname o ma ı-
yaparak oyunu galip olarak bitirmeğe d 
muvaffak oldular. ğı gibi hiç bir devlet aleyhine e mü-

Hakem: Nihat Asım (Galatasaray) teveccih değildir. 
idi. Nihayet M. Cayda, bu itilafın hal-

lkinci kır kOŞUSU da yapildl yan· Alman teşriki mesaisini kafiyyen 
ihlal etmemekte olduğunu beyan ey

İstanbul Atletizm Ajanlığmın hazır lemektedir. 
ladığı ikinci kır koşusu dün 300ll ve 
5000 metrelik mesafeler dahılinde Şiş· Belgradda Nasıl Kar,ılandı 
li . Hürriyetiebediye ve Tuğla harman Belgrad :~ (A.A .) Yugoslav 
ları yolu arasında yapıldı. matbuatı, İngiliz • İtalyan anlaşması 

Kır koşulannda büıyü.k muvaffakı.. hakkında hiç bir tefsirde bulunma-

Eden Memnun 
Roma, 3 (A.A.) - Stefani ajansi 

bildiriyor: 
İtalya dış işleri bakanı Kon t Ciano 

dün büyük Britanya büyük elç ini ka· 
bul etmiş ve büyük elçi B. Cianoya. 
B. Edenin kendisini Ingiliz - halyan 
anlaşmasının imzasından dolayı mem• 
nuniyetini ve aynı zamanda imza edi-
len bu anlaşmanın istikbalde iki hükfi .. 
metin sulh ve beynelmilel emniyet le
hindek i işbirliğine bir başlang ç teşki. 
eylemesi hakkındaki ümidleri n i bildir• 
m iye memur eylemiş olduğunu tebliğ 
eylemiştir. 

Kont Ciano, bu lütüfkarlıkt ın dola .. 
yı büyük elçiye te ·ekkür etm iş \'e B. 
Edene bu memnuniyet ile bu ümidle; 
rin ayni zamanda ve tamam"'e fa~is1 
hükumetinin de memnuniyet ve ümid:. 
lerini teşkil eylemekte olduğu • ı bildir• 
mesini büyük elçiden rica e \ miştiı; 

yet göstermiş ve kazanmış olan klüple- makta fakat ecnebi membalarından 
rımizden birçoğu bu müsabakalara ta- gelen haber ve tefsirlere geniş bir yer y 1 
kun çıkaramadıkları için tek tük atlet- ayırmaktadır. ugos avya 
lerle müsabaka harici olarak girdiler. Vreme gazetesinin Paris muhabiri Bulgaristan 

E~efle kaydedilecek bir mesele olan Akdeniz anlaşmasını büyük devletle- Pahtının akisleri 
bu işde klüplerimizin göstermiş olduk- rin uyuıı.ma yolunda yeni bir muvaffa· ları bu lakaydiden teessürle bahsetmcl~ T (Baştarnfı 1 inci sayfnc:a > kıyeti olarak kaydettikten sonra bu an- H "" k . · b t bl"g"'ne !.lo""rt 
mecburiyetindeyiz. u umetın u e ı ı • • u 

3000 metrelik müsabakada Galatasa laşmanın Avrupanın küçiik devletleri- Balkan devleti arasında bu hu ı:.a dair 
raydan iki, Beyoğlu Halkevinden üç tt• nin emniyet hislerini çoğaltınıyacak teatii efkar edilmiş, Yugosla\ ) .ı. - Bul 
kım i.ştirak etti. bir şekilde Habeşistan meselesini ka- garistan arasında yapılan m u ... h dcnit' 

Neticede: 7 ve 18 puvanla Halkevi pattığını ilave etmektedir. Balkan paktı esası dahilinde \'t.e Bal • 
takımları birinci ve ikinci oldular. Beyannamenin metni kanlarda sulhün ve bugünkıı huduUa• 

Galatasaray takımı 20 puvanhı. üçün Londra, 3 (A.A.) - Röyter teblig edi rın muhafazasına matuf oldu ' U ~örül• 
cü oldu. yor: Romada imzalanan İngiliz - İıal- müştür. 

- G
.. . çır ıgı ustafa. paşaya: H b ·· d 'Id' 
0 

a er go n erı ı ve ~u cevab geldi: 

senden h:~reı~ ~eni, Bağdad fethi ni - Kılıcın kendine münasib ha ma ili 
Dedi. vardı, yok ise değiştirilmiştir. 

Mustafa d tağı k l pa~ aTayyar paşadan a-
k' a rnadı. Etrafındakilerin birer i-
ışer vurulduklar .. d- w •• h Id b' an 1 ını gor ugu a e ır 

de ~ı ~ıyordu. 25 birincikanun 16:38-
agdnd teslirn oldu. 

Silahdar ilk şüphesinde haklı oldu • 
ğunu hemen anlamıttı. Adamlarına 
gürledi: 

- Tez, Karçigay denilen o soysuzu 
getirin 1 

Kizlar arasandaki müsabaka yan beyannamesinin metni şudur: m:lekdaı.nr. Paktı kuvvetini muh fazn et 
Sulh ve emniyet umumi davası me· 

güzel OldU nafline, kendi aralarındaki münnsebet · Paktın hakiki miınnsı 
Cumhuriyet orta mektebinin senelik ler ile bütün diğer Akdeniz devletleıi Çankov ile sıkı al5.kası bu u::ıan Slo-

kır koşusu dün Şişli, Hürriyeti ebediyc aralanndaki münasebetlerin iyile~me- vo da ezcümle diyor ki: 
yolu üzerinde yapılmıştır. :;ine gittikçe daha fazla surette yardım Bu yeni pakt, umumi sulhıt tak\ ve 

k 29 tl etmek arzusu ile mu··tehassıs· bulunaıl edecektir. Tamamiyle emin•z k i dıi'r~cr 
B k h Müsaba ·aya a et iştirak etti. Ne· o 

- re çı ar amaili, padişahımız ticede 6.s.9 dakikada Kadriye birine:, ve bu devletlerin hukuk ve menafiine komşularımız, bu paktın h..ık:ki m:ı • 
ister. Mutena ikinci, Aliye de üçüncü geldı- hürmete azınetmiş olan Büyük Britan- nasını anlayacaklardır. Ve hiç kimse, 

Karçigay yakalandı: Bağdad k E . uınandanı Bt>ktaş ağa aslen 
rrnenı id' p d' bir k" ı. a ışah onu muhteşem 

Dş~ ı lde kabul etti: 
ordüncü M d b' .. ri ura ır altın taht uze-

şn~~ ot~rnuştu. Başında bir Kişmir 
Jıa) var ı, levent'ler gibi sarmıstı. Bu 

Önce inkar tt" F k k ya ve İtalya hükumetleri, Akdenizde din, adet ve lisan itibariyle bu derece 
e ı. a at endisine gös- ler. b b · ı· k d b d gı' rı·c; çıkış ve transı" t seı·best" · · b"" iri irine yakın iki milletin dostluöun~ terı ınce ızar ı, ozardı, lakin gene Ar. kara a lik maçları " !Sının u ,., kurnazlığa saptı: yük Britanya imparatorluğunun muh- dan endişe hissetmiyecektir. 

Ankara 3 - Bugün her iki alanda Ja telif aksarnı için ve İtalya için huyati Sulh, diğer Balkan mernlekcLleri le· 
T ın te · · r I P sınde altından iğne ile tuttu· 
u muş ola b " 

Al 
n ır sorguç bulunuyordu. 

tın saplı 1 işl 
1
. ve a tın kılıflı, mücevher 

erne ı kılıcını d' 1 · · .. •• 1 tı Al ız ermın ustune a mış· 
· tın k ray h d emerli genç ve yakışıklı sa-

Yez· la emeleri iki sıra olmuşlardı. 
ır er ve ~ 1 lunu l aga ar yerlerine geçmiş bu-

d .. Yo: ardı. Divan pek muhteşem ol
ugu gıbi d' h dığı v . pa ışa da (Naima) nın yaz-

echıle ""~rt .. 1 R" "b" h bet)j .. .. • .c...a og u ustem gı ı ey· 
gorunüyordu. 

Pad' h 0 d lfa Bekta~ Hanı hoş karşıladı. 
a Padişaha: 

. -Uzun za . k d d w 
ıçin ·· .. man sıze arşı ur ugum 

ozur dil . s· rurn B ~ erım . ıze teslim oluyo • 
ğim · A agdadın anahtarlarını verece -

. ncak b' Dedi. • ıze aman veresin 1 

Pad' h ışa şunları söyledi : 
-Bu ·· k am gun aleyi boşaltmak şartilc 
an veririm Ş h h" w bu d · n n ızmet ugrunda 

O 
Crece çalışmakta mazursun 
na bir ·· h · gu<; b" mucev er hançer, bir sor .. 

B ve ır kürk hediye etti. 
cktnş Hanın teslim emrini kaledr 

- Devletlum, hakkınız var. Lakin lık maçiarına devam edildi. bir menfaati haiz olduğunu ve bu men bine de istikrar kesbeyleyecek.:r. 
kusururo yoktur. Bir yanlışlık olmuş. Anka ragücü alanında Gençlerbirliği- faatlerin hiç bir suretle biribirlerile Sofya, 3 (AA.) - Zora gazetesı di· 
Buraya getirirken çadıra uğramıştım, Çankaya. gayrikabili telif bulunmadığını kabul yor ki : 
aceleden değişik getirmişim. Oyun sert bir hava içinde başladı. ederler. Bu pakt Bulgarİstanın Yu ,o~ :ı' ) aya 

Lakin bu yalanı kim• .. yutmadı. Başlangıçta mütevazin .bir oyun oyna- ·k·······~:··.: .................. 1••••••••••••••••••••••••• .. ·• karşı üç sen eden beri devanı C' ı diğl 
"'"' yan her iki takım teknikten ziyade vü- aragucu maçı yapı dı. siyasetin b ir neticesidir. 

Askıyı ve hırsızı Sultan Murada gö- cut oyunu oynuyorlardı. 1 5 inci dakı- Birinci devre Ankaragüçlüler daha Utro gazetesi, Üniversitede b \ nel· 
·· d''} ll hakim ve hücumlarında daha t:henklı' tur u er. kada Çankaya ı ar bir sayı yaptılar. ii milel hukuk profesörü Dok'n r.eno • 

Işi anlattılar. Şimdi oyun daha ziyade Çankayalıla- olarak göründüler. Bu devrede yapm1ş vun b ir makalesini neşretmck Ldı r. 
hak· · t" 

1 
d oldukları bir gol ile devreyi 1 _ o ıeh· p f .. G 

Dördüncü Murad pı"r .. ı'çı"n yorganı rın · ıınıye ı a tın a devam ed!yor. 1 . b' . d ro csor enov czcürnle di\J v k 

k b 
" Bu arada talccinin hatasından istifa· erıne ıtır iler.: .1912 Balkan ittifakından t~n.amiy!e 

ya ·an ir adamdı. Kendisinden en kü- ç k Oyunun sonlarına dog~ru Muhafızlı- b .. k b' "k" de ~den an aya sağ açığı ikinci golü arnbaşka olan bugünkü Bulgar - Yu· 
ç~ ır şı ayet edilen kadıları, valileri yapmaya muvaffak oldu. Bu golden lar lehlerine olan penaltıdan da istifı g oslav anlaşamsı, hiç bir ist ılft hedefi 
bıle soru~ soruşturmadan öldürüveri- ... sonra Gençlerin takımmda bazı değı . de ederek oyunu 3 • 2 galip olarak b i- gütmcınekte ve hiç bir kimseyı tehd~ 
yord_u. Bır hırsıza mı merhamet ede • şiklikler yapıldığını görüyoruz. Tak. _ ·c:t;ird;:il:c~r:. ~~~;:~~~~~=~:ı;;c~t~m~c=·m~ek~- t~e~dir. · 
cektı: mm ta dilatı Gençlerin son dak:kalarda ~ 

- Bre vurun boynun u ı... bir gol yapmasına müessir o1du ve dev 
Diye gürledi . re ı - 1 Çankayanın lehine bitti. 

Karçigay'ın başı çadırın önündeki hen~ 
değe yuvarlanırken padişah da bu çok 
güzel kılıç askısını hayran hayran göz
den geçiriyordu. 

Bu kadar çabuk meydana çıkan ve 
bu kadar çabuk cezasını gören bir suç 
her halde tarihte pek seyrek bulunur. 

Turan Can 

İkinci devre gençlerin hücumu ile 
başladı. Gençlerin güzel oyunu pek ça 
buk serneresini verdi ve sol içleri vası 

tasile beraberlik golünü yapmaya mu 
vaffak oldular. Bu golden sonra Çan· 
kayalıların yorgunluğu ve bozui< oyu· 
nundan istifade eden Gençle r il•i güzel 1 
gol daha yaparak oyunu 4 - ı leh'erine 
bitirdiler. ı 

Muhafız alanında Muhafızgücü - An 

Köylü, İşçi, Zabitan 

memnuniyetle 

o E 
tıraş lıçaklarım kullanıyor 

c;:· d '""'·z e POKIR PLAY 
z. 
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UODC•K•DUD 

HASAN ACI BAD~M YACI KREMI ve HASAN GECE KREMI ILE 

Çilleri ve sivileeleri ve lekeleri kat'iyyen izale eder. 
Dünyada mevcut kremlerin en nefisleri, en aıhhileridir. Nazik cildli kadınlarm hayat arkadatıdır. Ihtiyarları gerıçiettirir ve gençleri güzellettirir• 

Inaana ebedi bir taravet ~eren Hasan acıbadem yajile yaiuz gündüz ve yanm yaih gece kremlerini unutmayınız. Kutusu 50, tüp halinde 20, Türki
yede yapılıp ta Avrupa etiketi yapı,bnlan ve halkı aldatan kremlere ~eaair ıtrıyata aldanmaymız. HASAN imıin.e ve markaama dikkat ediniz. 
HASAN DEPOSU: lST ANBUL, ANKARA, ESKIŞEHIR, BEŞIKTAŞ, BEYOCLU 

•' 

• 
Devlet Basımevi Direktörlüğünden : 

Buımevimiziıı bir yılda çıkarc:hjı tahmP,., 95 • 100 bin kilo kadar en 
çok bet MDtim ıenitlijindelô lmpmb kijıtlan açık arttuma ile tatıJıia çı
kanlımfbr. 

Ihale 6/1/1937 ÇU1UDba günü aaat ıs de BuımeYinde yapılacalrtır. 
.lsteldileriıı arttırma çaimdan önce % 7,5 ilk pey akçua olan 75 lirayı 

vezeneye yabNIUI ıweldir. 
Şartname Ayniyat Mubuiplijinclen almabilir. · (3657) 

Teminath 

Saa!lerini her yerde arayınız. 

Türk Hava Kurumu 

BUYUK PIYANGOSU 
Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin etmiştir. 

3.cu ke,lde 11/lkJncl klnun /937 dedlr. 

Büyük ikramiıe: 4 5 • O O O lirad1r ... 
Aynca: 15.000, 12.000, 10.00() Liralık ikramiyelerle (10.000 

ve 20.000) liralık iki adet mükAfat vardır. 

DIKKAT: 
Bilet alan herkes 7 1 İkinci kAnun /937 ıbil alqamma kadar 

biletini deiiftirmif bulunmalıdır. 
Bu tarihtea sonra bilet llzeriııdeki hakkı IÜit olar-

Doktor 

lbrahlm Zatl Oget 
Belediye karf181Dda, Piyerloti 
caddesinde 21 numarada bergnn 
otleden sonra hastalarını kabul 

.._ ___ • eder• 411 ___ , 

OSMANU BANKASI 
TORK ANONİM ŞİRKETİ 

TESİS TABtllt: 1863 

Bermarest: lt, ....... İngiliz lirası 

Türkiyenin bqlıca fehirlerile 
Paris, Marsilya, Nis, Londra ve 
Mançester'de, Mısır, Kıbns, Irak, 
İran, Filistin ve Yunanistan'da 
Şubeleri, Yugoslavya, Romanya, 
Suriye ve Yunanistanda Filyalleri 
vardır. 

Her tUrlU banka muameleleri 
yapar. 

'--------------· Doktor Haftz Cemal 
Dallili,_ aiiWa_. 

Pazardan maada berifln 8 - 6 
Dlvanyolu(104) No. Telefon: 22398 
TeL KandiW 88 - Beylerbeyt .S 

1 

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

&oa Poata MaU..a• 

-
TRAS BICAGI 
10 TANESi 15 KU Q U~ 

Deposu: 

A. E M i R Z E istanbul, Sultanhamam Dikranyan Han No.3 

Niğde Belediye Riyasetinden: 
Niide ~ Nafia Velciletiiıdeo mutadd-k proje mucibiace,... • 

cak elektrik teıaiaatı kapalı zuf usulile münabuya kollulmut C.mılwwitel 
pzetel.inin 18/22, 26/11/936 ~• Son P'*- pzetetinin 24, 28, ll ye 
3/12/936 ve Ulus gazetesinin 2, 7, 12, 17/11/936 tarihli n.............._ i
lin ettirilınit ise de talip zuhur etmedijindea enelce ilin oluDaa terait .W. 
resinde 18/12/936 taribinden itibaren bir •J içinele ,..ruJda ihale _... 
ceğiııclen talip olaniann Niide belediye riyuelioe müıacudan Illa ala • 
nur. 

Ankered• yeni •çll•n 

SAKARYA ECZANESI 

~-· 
Itina, snr'at, fiyatlarda ltidal, her gece açıktır . 
Ulua, KuiUb aln•m••• ••raaanda Tel. 2018 

Soa Posta 
-----=-----=---------~ Yevml, Blyaal, Havadil .,. Halk ıazetell .. .......... 

Yerebatan, Çatalçeşme sokak, 2S. 
İSTANBUL 

Gazetemizde çıkan yazı ve 
resimlerin bütün hakları 
mahfuz ve gazetemize aittir. 

ABONE FIATLARI 
1 6 3 1 

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

Ttl'RKİYE 1400 750 400 160 
YUNANİSTAN 2340 1220 710 270 
ECNEBİ 2700 100. 800 300 

Abone bedeli pe§indir. Adres 
değiştirmek 25 kuruştur. 

Gelen eUTalı •eri Hrilmez. 
Ilanlardan mu'uliyet ıılınma. 
Cevap için mektuplara 1 O kuruşluk 

Pul ilAvesi lAzımdır. 
r------

P os ta kutusu: 741 Istanbul 
Telp-al : Son Posta 
Telefoa : 20203 

SELANIK BANKASI 
Tesis tarihi 188& 

• İdare merkezi: 
İstanbul (Galata) 

Türkiyedeki pbeleri: 

İstanbul, (Galata, Yeııicam.ll: 
İzmir, Mersin. 
Adana bürosu 
Yunani•tandaki pbelm 

Selanik, Atina, Pire. 

• Her nevi banka muamelltı 
İstanbul ve Galata şubelerinde 

kiralık k&salar 

OOYÇE ORIENT BANK 
Dresdner Bank Şubed 

Merkezi: Berlin 

Türkiyedeki ıubeleriı 

Galata - İstanbul - İzmir 
Deposu: İst. Tütün Gümrüğü N8fllJII Md. a 8eiiiD Ragıp BMBÇ 

aAIIIPU .. , A. llaea UIAKLI OIL 
IL 8qlp BMBQ .___.._.-..iiiıııil6.....,.......,~---..: 

* H• tiirlii IHmh lti * 

1 .. 
• 
• 


