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Atatiir ün Doğu seyahati intıbaları 
~üyük ~ef seyahatlerindegördüklerinily~E~~I ~~~,~~J~E~~~Li~K~E 

anlatıyor ve diyorlar ki: 1 

• -4ıC .. 

Öyle memleket bölgeler\ geçtik ki orada kadınlar erkeklerden daha çok 
sapana yapışmış, elinde çapası ile Türkün azık topraklarını zenginleştirmeğe 
çalışıyor. Türk olsun olmasın, bu Türk camiası içinde az çok dolaşan, tedkik 
eden her akıllı insanın kendini bütün dünyaya büyüklük saçan kuvvetli ve 

asil bir varlığın içinde duymaması imkanı yoktur. 

Japonlar bir nota ile 
imtiyazlı mıntakadan 

geçeceklerini bildirdiler 
İngiltere, Amerika ve Fransa notadaki talepleri is'af J\.nkara 22 CHusuıi) - Reisicumhur Atatürk doğu ıını aeve aeve, tereddüdsüz, büyük bir fedakarlıkla 

ieyahati intibalarını Uluı gazetesine ıu değerli beya- devlet hazinesine veriyor. 
hatla ifade buyurmu~lardır: Bütün gördüklerimizi bu kısa. ifade içinde toplamak 

«- Memleketin 11 vilayet, merkez ve dolaylannı kabil değildir. Türk olıun veya olmasın bu Türk cami· 
tezdim bütün bu merkez ve dolaylardaki Türkleri, aaı içinde az çok gezen, dolaşan, tetkik eden her akıllı 
babala;ı, anaları ve çocukları ile gördüm, çok sevin- İnsan kendini bütün dünyaya büyüklük saçan kuvvetli 
dim. Yüksek medeniyet temeline ıahid oldum. Maden· ve ~il bir varlığın içinde duymamak imkanı yoktur. 

etmezlerse, Japonlar tedbirler alacaklar 
Şanghay, 21 (A.A.) _ Japonya ba§ küllerinin dağıtılmasını, Japon aleyhdan 

konsolosu ve Japon baş ataşemiliterl, cu- mahiyette her türlü afişlerin, neşriyatın. 
martesi günü akşamı, İngiliz - Amerikan sinema kordelalarının, tiyatro piyesleri
beynelmile~ imtiyazlı mıntaka konseyi nin, radyo önünde nutukların ve röpor
geoel sekreterine ve Fransız imtiyazlı tajların menedilmesini ve nihayet c.Ta
mıntakası için de Fransız bo§ konsolosu- pon dostu sözde casuslar ve hainler• h..ık
na Japon ta.leblerini havi birer nota ver- kındaki takibata nihayet verilmesini ta-

lerden kurulmuı temeller... Boyle duymıyan şuursuzlar bir tarafa bırakılınca 
Bu açılını§ maden ocaklarında profeıörlerile, tek- hakiki İnsanlık tereddüdıüz kabul eder ki Türkiye 

hİsyenlerile, ameleıile baıtan aıaiı Türk olan ylikıek Cumhuriyeti ve onun bugünkü ıahibleri olan Türkler 
., büt ... u.·n. dünya medeniyet ve insanlıg"'ı 1·ç·ın bir imtiıal ör· 

anıayı§h bir İnsan ıoıyeteıi. .• d y l b k 
Öyle memleket bölgeleri geçtik ki, orada kadınlar n~gı 1~· ~ nız u a~ar deiil, Türkler, tarihin çok eı· 

mlşlerdir. leh etmektedir. (Devamı 11 inci sayfada 

Japon~a, Japon aleyhdarı hareketin ö- ' 

k~ dev~rlerı!1de beıerıyete kartı yaptıkları kültürel va· 
~rkeklerden daha çok ıapana yapı§mış, elinde çapası zıfelerı yenıden ve fakat bu sefer daha ili. surette yap· 
ıle Türkün "zık topraklarını zenginle§tirmeğe çalı§ıyor, nuya hazırlanan yüksek bir varlıktır 
toprağını seviyor, ona gönülden bağlıdır. l§t~ ~oğu 'eyahatimden dönerken. Ankaraya ulaş. 

nüne geçilmesini, Koumitang'ın büroları Çinde harb vaziyetine dair haberle) 
da dahil olmak üzere Japon aleyhdarı ha- ü~üncü sayfanıızdadır. 
rekete dahil bulunan bütün Çin teşek-

Bütün bu insanlar, Türkiye Cumhuriyeti zengin, mak ıçı? geçen şu .kısa ... z. man İçinde seyahat arkadaı· 
kuvvetli ve muhte§em olsun iç.in kendi rızkının fazla- larıma ıfade edebılecegım intıba budur.n --------.......... ~ lbnissuud kendisini halife 

ilin ederek lngiltereye Atat··rk dün gece Vekiller heyeti 
içtimaına riyaset et er 

To antıda siyasi müsteşar! arın lüzumsuz} 
verildi ve müsteşarlar istifa 

"' gu 
ettiler 

ara a 

Ankara, 22 (A.A.) - Bugece Başve- vekaletten Türkiye Büyük M:Ilet Mec· 
kil Celal Bayarın evinde Reisicumhurun lisine arzına karar verildi. Bu karara 
riyasetinde Vekiller ve siyasi müsteşar- iştirak etmiş bulunan siyasi müsteşarla
larla biri kte bir ictima oldu. Siyasi rın kaffesi Başvekalete istifalannı ver 
nıüşteşarlığın lüzumsuzluğu Üzerinde mişlerdir.Başvekil bu istifaları Reisicum
nıüşterek kanaate varıldı. hura ve Büyük MiHet Meclisine arzede-

ciha ilin ed c iş 
Filistin hadiseleri, Arab memleketlerinde galeyanı 
arttırdı, gazeteler lngiltereye karşı tehditler savuruyorlar 

Buna göre kanunların tebdilinin Baş- cektir. 
~ .................................................................................................. . 

omobi gümrük ı Alman Hariciye 
Nazırının 

Londra seyahati 
esilnleri indirilecek 

1 
.Memlekette motörlü nakil vasıta - zetemiz Ankaradan şu haberi almıştır: 

a.rının çoğaltllınası ve ucuzlatılması Ankara (Hususi) - Haber aldığı -
Jtizumunu, ötedenberi, ileri süren ga - (Devamı 11 inci sayfada) 

Beyoğlu Halkevi bir saz 
ses müsabakası açıyor 

San'atkarlardan mürekkeb bir komite müsabaka 
programını hazırlıyor, koro kadrosu genişletiliyor 

Beyoğlıı Ha.lkevi toro heyetinden btr grup 

tinlieyoğlu Halkevi, bugünlerde, çok ye-ı rekete önayak olmak ~zeredir. 
de, çok faydalı, ve çok verimli bir ha- {Devamı 11 iııcı ıayfada) 

Bir Alman gazetesi : "Böyle 
bir seyahata bugünlük 

lüzum yokjur,, diyor 

Londra, 21 (Hususi) - Berlinde ba~ı

Jbnissuudun süvarilc ri ve kendisi 

Şam, 17 (Husust muhabirimiz yazı- üzerine taarruz eden Arablar, şimdi İn· 
yor) - Filistin vukuatı günden güne c- gilizlere karşı taarruzdan da çektnmiyor-
hemrniyet kesbediyor. Evvelce Yahudiler (Devamı 11 inci sayfada) 

SôZUN KISASI: 

PARA ... PUL ... 
Yazan: ErcUmend Ekrem Talu 

yan Alman-İngiliz görüşmelerine önü- Türkcede alem olmuştur: P:ıram, pulum decek zevki selim sahibi mi? Eğer, gerçt>k • 
müzdcki aylarda Londrada devam edile- yoktur .• derler. ten yoksa, bir çok işlerimizi nasıl dışarıya 
ceklir Alman hariciye nazırı Von Nen- Para ile pulu -Üstaa Turhan Tan'ın iti· sipariş edebiliyorsak, bunu da pek iilii ısm:ır
rath'ı~ Londra seyahati alaka ile beklen- .razım önlemek için, pulun bir ne\i e ki zıı.- layabiliriz. Nitekim, meşrutiyet deVl'lndt>, bir 

k . (D""' 2 · · yf d ) ınım sikkesi olduğunu ben:echi pe in söyli. aralık, posta ve telgraf nazırı olan Osknn °-rne tedır .,.,amı ıncı sa a a r d. • a k ~· • · • yeyim- bir :ırada zikretmek, bu son zanıım- en ının zamanın a, pc ... a biz de zevki ı:.e-

Yeni Kocaeli 
Meb'usu dün 
Seçildi 
İzmit, 21 (Husu· 

si) - Milnhal bu· 
Iunan K o c a e l f 
meb'usluğu seçimi 
bugün yapılmı§tır. 
Parti namzedi ola· 
rak gösterilen e
mekli orgeneral :A
li Said ittifakla 
Kocaeli meb'uslu .. 
ğuna seçilmi~tk. 

lıırda Falih füfkı Atay'ıı., çok yerinde, bir ma lime ve s:ın'at mefhumuna uygun pullar b.ıs 
kale mevzuu oldu. tırmı~. kullanmı tık. 

Falih'in dediği gibi, gerçek, bizim para - • ~u, paramız için de böyledir. Gümü me -
mız da, putumuz da, kurduğumuz rejime, ba ~~katımız kaba mı, kaba •. çirkin mi, çi •kin· 
;ıardığımız işlere yakı mıyacak karlar cnz.i - r. 
besiz, çirkindir. Bunu artık ı _Iah eclemeyiz. Etmek i'ltc -

h ·· A k d d ğ k sek de, bir haylı zamana ve ma rafa tt-1·:ık-Ben, ergun, n ara an :az ı ım ma a- kuf eder. 
leyi postalarken, zarfın uzerıne yapıııtırdı - . ~ 
tım ula mclfıl melül bakar, adeta ağlamalı Fakat pullarımızı değfştırmek lmkaoı JI •I; 

ı p o kadar mefkud olmasa gerekdlr. Ç ınku 
o urum. 1 • • i d 

fd b 
• ıer yem pul emısyonu, a)n zaman a onu 

Diğer tara . an ana, nıesela Yugoslav - tedııvule ~ıkaran posta idaresi lçhı bir ka • 
yadan, Yunanıstından, Rom nyadıın, '-"ani ·ı · 1 . • . . ~ zanc vesı esı o ur. 
hızım l'•bl Balkan memleketlerınden g111.etc- Bu ciheti Cuınhurivet Jıükümetiııiıı , ı ı.-
ler gelir. Onların Üzerlerine konmu pulla -1 sek kudrt>tli 'Nafia \'ekflinln ten ibine , n.ct
nn nefasetini gördükçe de hazin h:ırln iç' mck bence vatani bir vnz.ife bulmıun tcdir. 
geçtiğim ekseriya vakidir. Parıı ,.e pul, bir clevletin varlığını haric·de 

Ne olur? Biz de, bilh:ıssa yabancı nıcıııle- temsil eden iki mühim va atadır. Rattfı pa -
ketlerde en tabii, en basit bir ı>ropııgand:ı ramn bir adı, frenkcede, döviz, yani r"'wiz
vasıtası olan posta pullarımıza, bir 11ıırrıı - <lir. 
cık ehemmiyet verse idik? 'l'urkiyc Cumhuriyetinin remzine itina et-

Yurdumuzdıı ressam mı yok" pul tedib e- mek ise çok önemli bir ödev sayılmaz mı? 

' 



! Sayfa 

r 
Her gün --

Acaba, bu işlere 
Amerika ne diyor? - Yazan: Muhittin Bire• -
K uvvetll silahlan, büyük banka· 

lan, yüksek tekniği ile dünyaya 

hfık:im kuvvetler arasında mUhim bir 
mevkii olar. Amerikanın bugünkü enter
nasyonal siyaset hakkında ne düşündü· 
ğünü bilmek, hayli mühim bir mesel~ 
dir. Fakat, maalesef, bunu bilmek kabıl 
değildir. Olsa olsa, Amerikanın ne dü
şündüğünü bilmek değil, ne düşünebile
ceğini tahmin etmek mümkün olur. Tah
mine çalışalım: 

* ~Bu işler> dediğimiz şey, Avrupanın 
işleri, enternasyonal Avrupa vaziyetidir. 
Dünyanın birbirlerile bir türlü anlaşamı
van milletleri Avrupadn oturanlardır. 
Bunun içiı1, Amerikanın alfıkadar olaca
ğı işler ve vaziyet de Avrupanın bitip 
tükenmek bilmiyen kavgalarıdır. 

Amerika, Amerika olalı, Avrupa işle
rine hiç karışmamıştır. Bu kaidenin bir 
tek istisnası oldu, o da cihan harbinde
dir. 914-918 harbinin en son safhasında, 
artık İngiltere ile Fransanın, yalnız baş· 
larına Almanyayı zabtedebilmel~rln.n 
imkansızlıkları görülmeğe ba§ladığı sı
ralarda, idealist bir protestan vfilzi gibi 
ortaya çıkan Wilson Amerikanın bütün 
kuvvetlerini toplıyarak İngiltere, Fransa 
ve ftalyanın imdadına koştu ve harbi ka
zandı. Fakat, bu kazanılan Amerikaya ne 
verdi? Büyük bir HİÇ! 

Wilson İngiltcreye, Fransnya, İtalyaya, 
etek dolusu değil, vapur dolusu para ver
eli; Amerika fabrikaları bunlar için çalış· 
tı- sonra Amerika delikanlıları silahlan-

' m omuza alıp Avrupaya geldiler; niha-
yet, &ulh oldu, Amerika hiçbir şey alma
dı; hatta, verdiği borç paraları bile geri 
alamadı, döktüğü kanlar da yaptığı jyi
lığin cabası oldu. Eğer harb devam ettiği 
müddetcc, bu memleket eski an'anelerı
ne sadık k<ılarak yalnız para kazanmıya 
ehemmiyet verseydi elbet bugün çok da
ha mamur ve çok daha mes'ud bir mem
leket olurdu. Böyle yapmadığı için, Av
rupanın şirret ve nankör siyasetcileri 
kar§Isında adeta suç işlemiş, cürüm ve 
cinayet yapmış gibi bir mevkide kaldı. 
Alacaklarını istediği zaman, onun bu 
yüzsüzlüğüne ve terbiyesizliğine kar;.1 
hayret eden borçlu devletler, kendisine 
Eadece şu cevabı verdiler: Allah bize, biz 
de sanal 

* Bu acı tecrübeden sonra Arneriktıt'ın 
Avrupa işlerine ciddi surette tekrar ka
rışabileceğine ihtimal vermek güçtür. 
İş adnmı olan, hayatı büyük bir Busincs, 
yani iş kombinezonu halinde gören A
merikalıyı, Avrupa işleri ancak para kn
zanm;ık bakımından alakadar eder. Du
nun için harbden sonra, on dokuz ~ene
denberi, Amerika Avrupa işlerine bir de
fa karıştı; o da iktısadi buhranı yenmek 
için yapılan gayretler esnasında İngiltere 
ile Fransaya yardım ederek Avrupa ile 
Amcr·ka arasında ticaretin artmasını te
mine çalışmak oldu. Kendi iktısadi ihti· 
yaçlarının tesiri altında vaki olan bu mü
dahaleyi Amerika uzatabilir; fakat bir 
şartla: Kendi içinde siyasi bir saHih ve an
laşma gayretile hareket eden A vrupanın 
iktısadi kuvvetlerinin Amerika için de 
faydalı olacak bir inkişaf istikametine 
doğru tanzimi mümkiln olmak şartı. Bu
nun haricinde bir müdahalenin mümkün 
olduğuna dair meydanda alamet yok gi
bidir. İşte, Roosevelt de başk~ tarzda bir 
idealist olarak görünüyor, vakıa: s•m 
zamanlarda bir sulhcu idealist sıfat.ile 
hararetli Vt! tiddetli nutuklar söylemiş 
bulunuyorsa da Amerikayı Avrupa işle
rine müdahaleye sevkedecek derin ve 
kuvvetli sebebler meydanda yoktur. A
merikanm Busines adamı, A vrupada ye
ni bir harb olursa, tekrar parayı nasıl 
1 ·ızanacağını düşünmekle meşguldür ve 
bu defa bedelini peşin almadıkca Avnı
paya bir paralık mal vermemeğe ahdet
miş görünüyor. 

* Bundan başka, şu sırada Amerika ca-
hili işlerle meşguldür. Her ne kadar Ne.v 
Deal Amerikayı kaldırdı, buhranı dcfet
tiyse de bugün Amerikada eskiden mev
cud ol~ıyan bir takım meseleler çıkardı. 
Kendisi sol fikirlere kuvvetle meyleden 
Roosevelt, Amerikada sermayedarlarla 
sıkı bir mücadele içinde bulunuyor ve bu 
mücadele arasında memleketi, Av
rupa'mn sulh fikri etrafında pro
paganda yapan sol fikirlerine doğ-

SO N P O STA · 

Resimli Makale: X Cehli saklamak kafi degildir. K 

Ciddl bir bahsi alaya çevirenlere kızmayınız, kendilerine 

daha ziyade acımJk: lhımdır. Çünkü dımağlan chazımsız

lığa> uğramıştır, onu ortmiye çalışmaktadırlar. 

Cehlini saklamasını bilenin hareketini maharet sananlar 
bu adamın ölünceye kadar cahil kalmıya mahkfun olduğu
nu unutanlardır. Bilmemek değil, bahis üzerinde durm.ıya
rak öğrenmemek ayıbdır. 

(.____s_o_z_ .. _A_R_ A_S_ D _N_D_A_) 
Sinema artistliği 
Yapan k ardinal HERGUN BiR FIKRA-1 

iki yumurta iki lira 
Kralın biri bir gün, bir köy lokan

tasına uğramış. lki yumurta yemiş. 
Lokantacıya sormU§: 

- Kaç para vereceğiz? 
..- !ki Zira.. 
Kral şaşırmış: 
- Sizın köyünüzde yumurta nadir 

görülen bir şey midir ki; bu kadar çok 
para istiyorsunuz? 

Demi§, lokantacı cevab vermiş: 

il u-Klux-Klan 
Faaliyet ıahneslnde 

- Yumurta nadir görülen. bir şey 
• değildir oma kralları çok nadir görü-

Fransız :Kardinallerinden Verdier, sine- -
nız .. 

Amerikadaki meşhur Ku-Klux-Klan 
* cemiyeti, son günlerde yeniden faaliyet *-------------- sabasına çıkmıştır. Yukarıda zencileri 

ffia artisUiği yapan ilk din adamıdır. Ki-
lise propagandası yapan bu filmde Harry 
Baur ve Charles Bayer de rol almıştır. 

ru yaklaştırmıya çalışıyor. Son Şi
kago nutku, sonra da Brüksel konferan
sına Amerikanın da iştiraki Roosevelt
de görülen bu temayülün alAmetlerin
dendir. Zaten bundan dolayıdır ki bir za
mandanberi Amerikanın İngiltere ve 
Fransa ile daha sıkı, para meselesinden 
sonra, bu defa da slyast olan bir anlaşma
ya doğru gittiği hakkında bir takım mü
talealnra tesadüf ediyoruz. 

Belki de Bay Roosevelt'de böyle bir te
mayül va."'<iır; fakat, ne o eskisi kadar 
kuvvetlidir, ne de mevcud şartlar onun 
bu sahadaki temayüllerini kuvvetlendir
meğe müsaid görünüyor. Dahili mesele 
olara~ kendisini hatta kendi fırkası için
de bile büyük mücadelelere atan Wa
ges and Hcurs, yani asgari yevmiye ve 
azamf iş saati kanunu henüz halledilme
miş bulunuyor. Bu suretle Roosevelt, bir 
taraftan sPrmayenin ve bir taraftan da 
grevler ilan eden amelenin makas a.:e§i 
arasındadır. Haricde de Brüksel konfe
ransının tecrübesi gösterdi ki Avrupalı
lar, sulh yolunda samimt düşünmekten 
ziyadP hala nüfuz ve politika oynamakla 
rneşgnldürJer. 

Dahildek1 mesele Roosevelte harici me
seleleri düşünmeğe vakit verecek mııhi
yette olmadığı gibi Brük3el konferansı 

da, Amerikada uyandırdığı inkisar ile, 
onun bütün cesaretlerini kırmıştır. Bun
dan başka, hattA~endi fırkası içinde bi
le, Avrupa işlerine kanşmıya muhalif o
lan pek kuvvetli bir grup vücude gelmiş-

Devrili. lem seyahati vahşice öldüren ve protestan oınuyania-
Yapan kedi ra karşı mücadele eden bu cemiyetin, ge-

çenlerde yaptığı bir toplantısını görü
Cimmi isminde mavi gözlü bir Ankara yorsunuz. Bu yüzden Amerika gazetele-

kedisi bir buçuk defa dünyanın etrafını t 
.rinde birçok şiddetli yazılar intişar e -

dolaşmış ve nihayet bu uzun seyahııtini mektedir. 
ikmal ederek Sidney civarında bir eve ---------
varıp orada ipekli minderinin üstüne kn
::-ulmuştur. 

Cimminin bütün bu seyahati 40 İngiliz 
lirasına malolmuştur. 

Madam Brandes isminde bir İngiliz ka
dını çok büyük fedakarlıklarla tedarik 
edip pek ziyade sevdiği bu Ankara kedi
sini geçen senenin birincikanununda be
raberine alarak Sidneye gitmişti. Avus
tralya kanunları hayvan muhaceretini in
snn muhaceretinden daha sıkı kayıdlara 
tabi tutuyordu. Sidney memurları kedi
yi memleketlerine kabul etmemişlerdi. 
Bunun üzerine madam Brandes ya kedi
yi Ankaraya geri göndermek ve yabud 
öldürmek sıklarından birisini tercihe 
mecbur kai~ştı. Madam çok sevdiği An
kara kedisini öldürmeğe bir türlü rau 
olamadığından birinci şıkkı ihtiyar ede
rek tanıdığı bir vapur kaptanına emanet 
ederek karantina devresini dünyayı bir 
daha dolaşmakla geçirdikten sonra geçen 
gün Cimm! muzafferen Sidneyc dönm~ 
ve burada İngiliz rnadamının beslediği 
on kadar hemcinsi tarafından karşılan
m1ştır. __ ..... _.... ....... _ ................ -..... __ _ 
tir. Şu halde, Amerika, bugün için Avru
pa işlerinin yalnız bir seyircisi olarak 
kalmakta devam edecektir. 

Muhittin Birgen 

Şarab kadehlerinden 
mürekkeb orkestra 

Peştenin aristokrat barlarından birin
de birçok zamanlardanberi büyük şöh:-et 
kazanmış bir çingene orkestrası bulunu
yordu. Bu orkestraya şimdiye kadar mis
line tesadüf edilmemiş şarab kadehlerln
den mürekkeb yeni bir orkestra ilave e
dilmiştir. 

Karlehlere vurulunca çıkan güzel kris
tal ses orkestranın şefi Çingene Yanos 
Houssar'ı şarab kadehlerinden tam bir 
orkestra teşkil etmeğe sevkedilmiş ve ni
hayet. buna muvaffak olmuştur. 

Orkestranın on iki azası vardır. Her 
aza önünde sıralanmış bulunan 100 §arab 
kadehini ic@ eden sesi vermek üzere 
pek büyük bir maharetle kullanmaktadır. 
Kadehlerin hepsi muhtelif yükseklikte 
şarab1a doludur. Çalgıcılar tarafından 

hafifçe vurulmakla çok temiz ve fevkala
de ahenkli güzel sesler çıkarmaktadırlar. 

lngiliz kraliçesinin bir 
hareketi 

İngiltere kraliçesi Elizabeth, daha gen ç 
kız iken kıalın kendisine evlenme tekli
finde bulunduğu noktaya bir söğÜd atacı 
dikmiştir. 

iNAN, İSTER İNANMA! 
r 

• İSTER 
Bir arkadaşımız anlattı: 
- Belki hatırlarsınız, üç beş sy evvel size garib bir vak'a 

nümunesi olmak üzere söylemiştim. Benim bir telefonum 
var, senede 500 mükalemeye hak verir. Ücretini altı aydan 
altı aya iki taksitte öderim. Bir gün taksit almıya gelmiş
lerdi. Altı ay!ık muhavereniz 500 ün yarısı olan 250 yi geç
miş, hem ikinci taksiti, hem dr bu fazla mükiilemeleri ödi
yeceksiniz, demişlerdi İtiraz ttmiştim. İkinci taksiti alınız. 
Bunu aldığınız dakika 500 mükalemeye hakkım tamam o
lur. Eğer sene sonunda muhaverelerimin yekfuıu 500 ü ge
çerse fazla mükalemeleri almıya o zaman hakkınız olur, 

demiştim, dinlememişler, nizamnamemiz abone ücreti alh 
aydan altı ay1 ödendiği takdirde aboneyi senelik değil altı 
aylık sayar, cevabını vermişlerdi, ben de parayı vermiye 
mecbur olmuştum. 

Dün telefon çaldı, bir arhdaşımın sesini işittim: 
- Yahu, üç beş ay evvel senin başına böyle bir vak'a gel

miş, doğru mu? diyordu. Tasdik ettim, hikayeyi anlattım. 
Aynı hal ile karşılaşan arkada~m bana şöyle demez mi? 

- Telefon müdürlüğünün nizamnamesinde altı aylık a-
bone yoktur. Onu sana söyliyenler yanılmışlar, sen de bu 
cevabla iktifa ettiğin için abdallık etmişsin ..• 

1 STER J NAN, l STER INANMAI 
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S özün Kısası 

Bugün birinci 
Sayfamızdadır 

Alman Hariciye 
Nazırının 
Londra seyahati 

(Baştarafı-1 inci sayfada) 
İngiliz siyasi mahfellerinde Lord Hali• 

fax'ın görüşmeleri Alman siyasetinin ba .. 
zı noktalarını aydınlattığı ve Halüax'ın 
bu görüşmelere Londrada devam r:dil
mesini teklif etmesi tabii olduğu söylen
mektedir. 

Berlin görüşmelerinin hakiki kıymeti 
hakkında henüz kat'i bir şey söylemek 
mümkün olmamakla beraber Lord Ha
lifax'ın Berlin seyahati dolayısile intişar 
eden nikbinane haberler memnuniyet fa
kat ihtiyatla karşılanmaktadır. 

Alınanlara göre vaziyet 
Diğer taraftan Alman gazeteleri gayet 

ihtiyatlı bir lisan kullanmaktadırlar. Bu 
hususta Völkischer Beobachter diyor ki: 

Von Neurath'ın Londrayı ziyaretine 
dair Londra ve Paris gazetelerinde çıkan 
haberler taınamile faraziyeden ibarettir. 
Böyle bir seyahate bugünlük hiçbir lü
zum yoktur ve derpiş de edilmediği söy .. 
lenebilir. 

Fransızlara göre 
Paris, 21 (Hususi} - Lord Hıillfn.&'ın Ber .. 

lln seyahatini mevzuubahs eden Madam Ta· 
bouis, «L' Oeuvreu gazetesinde müzakereler 
hakkında §U malümntı vermektedir: 

B. Hitlerin Lord Hllllfa.x'a. merkez1 v~ §ar. 
.d Avrupa ile Balkanlara müteallik mesnll • 
de Almanyanın İngiltereyi karŞlSlnda hul .. 
ması için hiç bir sebeb mevcud olmadığıni 
ihsas etmiş olduğu söylenmektedir. Füh .. 
rer'in bllhassa Çekoslovakyn Sudete'le!"lntn 
muhtar1yetın1 istihdaf eden bir hlll suretı 
hlnıanın kendi niyet ve maksatlnn nasın

ı oa olduğunu biraz hu§UneUe söylemiş o'du• 
ğu beya.n edilmektedir. 

B. Hitıerln Avusturya meselesinde pek a 

1 
kadar sarih hareket etmediği, yalnız b!r ple
bist icrasını düşünmek lçln daha çok vakit 
mevcud olduğunu ihsas eylediği söylenmek
tedir. 

Lord Halifax'ın beyanata 
Berlln 21 CA.AJ - Lord Hallfax. gazete• 

c.-Jlere aşağıdaki beyanatta bulunmuştur: 
B. HiUer, Görlng ve Von Neurath lle o -

lan görüşmelerim, serbest, açık, gayri knt'l 
ve husus! mahiyette olmuştur. tTmld ede • 
rim ki görüşmelerimin neticesi olarak, İn • 
giltere ile Almanya arnsındak1 havanın tyl• 
!eşmesi ve daha iyi bir İngiliz - Alınan an -
laşması için, kapı biraz açılmıştır. 

B. Von Neurath'a Londrayı ziyaret hak .. 
kında yapılan gayrl kat1 davet hakkmdatı 
bir suale, Lord Halifax aşağıdaki cevabı ver• 
nıtşttr. 

Bu görüşmelerin neticesi olarak vukua ge 
Jecek şeyler Berllnde ve Londrnda bu görüş
meler üzerinde yapılacak müzakerelere ba!';
lı bulunmaktadır. 

I..ord Londrayn dönüyor 
Berlln 21 (A.A) - Lord Hall!ax, bu ak .. 

şam saat 21/20 de Berllnden hareket etmiş .. 
tlr. 

Harıc·ye V ekili 
Anharaga döndü 

Birkaç gündenberi şehrimizde bu .. 
lunan Hariciye Vekili Doktor Tevfi!< 
Rüştü Aras, dün akşam, eksprese bağ .. 
lanan hususi "agonla Ankaraya hare ., 
ket ebniştir. 

Hariciye Vekili, istasyonda dostıan 
tarafından uğurlanmıştır. 
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Bu Sabahki (' ı 
Gazetelerde .J.1 

Japonlar Nankin istikametinde =:s::.:r.:~N?ı;::;: 
• vel Adanada yaslı Antakya kadınlarının Bü.. 

2 şehı·r daha zaptett•t ~!::~~:ıa:::.a'! ~~:~ 

z 
e Şimali Af rikadaki 

Fransız müstemlekeleri 
meselesi 1 er ::;:ı ~~e~:r~nı::~ı:~er ~:~~ 

yor ve aralannda sıkı bir ittlbad vücuda ge-
Yaran: St-lim Ra...,., •nı .. ,. 

len Londra,. 21 (H~ust) - Tokyodan ge-1 da Şangsu istikametinde ilerlemekte olan 

1 

ra mütemat!tyen ilerlemeğe devam etmlt t1rmelerln1 tavB.iye ediyor. F ransanm şimali Afrika mi.ı..::0o 
il: ~be~'"': gore. Japon lat'alannın Japon yürüyüf kolu 19 ...,lefrinde &clr ve 20 aontefrbıde Svangi- .. Şanıı- Ton_ Ahmed...,! Yalman: •Demcıkra- temlekelerinde bir hayli za. 
,. ':'1k1n uzerıne ilerı harekatı devamlı vakti bu mıntıkanın en mühim noktası paııkfao şehirlerini işgal etmeğe muvaf- af cephealnde Türkiye. ba,lıtıı mataıuinde, mandıınber.i şiddetli bir heyecan göze 
tf ~~rlara rağmen devam etmektedir. olan 288 rakımlı Yushan tepesini ifgal fak olmuştur. Amerikanın hususl bir kanunla yeni bir yol çarpıyor. Bunun sebebini, şimdiye kır.dar 
ıu:_kın tamamile tahliye edilmiştir. Şe- etmiştir. Japon ordusu diipnanı Nankin istika· açtıtını; tal1b olan hiikfuneUerle yeni bir tl- gözü kapalı bir halde bulunan müstem· 

ç·e Y~lnız asker görülmektedir. . Merkez mıntakasmda Japon kıt'alan metinde takibe devam etmektedir. =~::~::ı:;~ı!e~:S:e:= m:~ lekelere ka~şı tatbik_ edilmekte • olan U· 

her 1~İJ~~:· d:~n~ini~ md üdafaası için 20 sontetrinde, sabah saat 2 de Soşov'u Japon hüdeesi kahanJor savı bir ölcüsü oldutunu söylüyor ve dlyor sult!re yerh halkın vıcdanında hasıl olan 
b u e ır erm ın ığını ve ceb- kısmen ve saat 11,50 de de tamamen ış- T k 21 ( ö- .ti: ıYenl dflnya ile esti dünya demotraalsl isyanda aramak lazımdır. Uzun seneler 
'ti';..e ~e~i ve taze kuvvetler sevkedildi- gal etmeğe muvaffa'k olımqlardır. çın ~ü;';;ki bü A.A.). - ~. ~tes!d,u_ arasında iktısadl bir cephe blrlltı hazırlaııu- bir hayvan sürüsü gibi muamele gören 

bıldırmektedir. kıt'alan dağınık bir halde Vusih istika· . A tce~ Çmde ihtiyar ten blzl en ziyade allkadar eden nokta bu halk, Fransadan buralara nakledilerek 
J eh... Dllf askerı masarif dahil olmadılı halde cepheye karfı blzim kendi aldığımız vasi- k d.l . . . 

'l'ok ·- t hgı'" melinde kaçmaktadırlar. 870 milyon :ıeıı'e baliğ olacağını haber ,.ıtır. Ttlr"'1• ile Amerikayı usun mesafe- .~n ı e:ıne ·~~zı tev~ı edilen ve böylece 
dııs Yo, 21 (A.A.) - •Tebl&g• Japon or- Cmub mmtakamıda Tahu gölilnün ce- vermektedir. Maliy t' ervisleri- Jer, genlf Okyanuslar ayırıyor, Fakat iki ~le dogm mutemadıyen sürüklemekt•• 
ıç;,, u Sang?ay cebhesinde müsaid p.rtlar nubunda Japon ordusu 19 sonteşrin sa- nlıi tedkikat~ mu.he neza;' ı 1 

uhtemel memleket blrblrlnln sulh yolunun çot oadıt b.kmış, u~nmıştır., Fakat bu bıkkınl!k ve 
• d"' ılerıemektedir. Şimal mıntakasın- bahı Nanziu kasabasını işgal ettikten son temadisi esasın . t·asa:a m ~ ve sarnlmt yolculan olduğunu pek '}abuk usancın muessir ifadelerinin en sonuncu
;.::=============...;.,-=====-====ııı=-===_:~~=~=~:===~~;::a~ıs::m~a::e:tm::e:;::·~. ferketmlşlerdir ... Hükiimetimizin her sulh da- su Fasla Abdülkerim isyanı olmus•ur. Eu 

R 
A h B •• k ) Avetatıt~e kü~arşı gosterdiğl alaka ve hassasiyet isyanı bastırabilmek için Fransa, Fasa 

O m f . 1 . ru se k f l ur n son açılış nutkunda pek kuvvı?tll . . . • ' 

a r e S m 1 m e a 1 1 
011 erans bir lisanla ifade edilmiştir. B. Roosevelt'ln çok kUVVetlı hır ordu ve bu orciunun b •~ - b •• yeni t;tcaret muahedeleri hakkındaki hareke- şında da, Mareşal Peten gibı bir ku a.1• 

Fransa l
·ıe- mukarenetı• ugun toplanıyor t1nl de. hükdmetlmiz bu yolda bir sulh dave- dan göndermek mecburiyetinde ka' ,,_ 

ti diye kartılamış ve alakasını derhal göster- tır. Çok kanlı bir tedib hareketi il 111-

ç 
miştir.• t b la b k . . in • Japon meselesi am u n u rea sıyon, o vakıtte"' ,) 1 i, 

m 
• • • b 1 ? K As * bütün Berberilerin, Cezair ve Tun•., 11

_ 

evsımsız U Uyo 
23 Je k • aru9 - ım Us cGüzel bir teşebbüııten 1 k 1 . . ..:. m 1 r • r omısyonuna 9ıkan iyi netice. başlığlle yazdıfı başmalca!e- arın a blerınde kanayan bır yar:.ı ,·:.ı-

havale edilecek de, Eskifehir şeker fabrikasının tendi lstliı- ratınıştır. Fakat Fransa gibi bir de\ lcte r' k • , " • o sal sahası dahilinde, Eskioehlr, Blleclk ve Ko. &i!8Jıls karjt koymak, isyan etmekle U• 

.... t areneti tavs~ye e.den Trıbuna gazetesının Brüksel 21 - . . caell havallslnde, müstahsile a:soya» adı ve- kabelede bulunmanın faydasızlığı .'.b bLl 
toplattırılması Parıste hayret uyandırdı .. v (A.A.) - Pasıfik konfe- rtıen cins bir ra.s~~yenin tohumunu dağr,tı- arada anlasılmıştır. Modern dava .. _ ransı, yarııı ogleden sonra eniden top ğını ve bu mahsulu satın alma.la talib o!dıı- . • ". • n .., 

Pa . • . • . . . !anacak ve eni b. y ıunu söylemekte. köylünün bu tohumtarJan dem sılah .~ster. Fransanın elinde ,,e 

ta,ı a ~ı~, 2 l (H~susı) - Fransa 1le I -1 top~ttırı:Iması tesırsız bır hareket ad- decektir. y ır beyanname neşı:e- istifade ederek iyi mahsul ve neticeler al- bunların mukemmellcri vardır. Fak.'.1 za-
hı: aı asında bır mukarenet tesisi le- dedıleınez. Amerika . . . dıklannı -~fl.~e .. etmekte, bu fasulyenin eitl- manh. Fransız mekteblerinde ve ~izz.ı.t 
lta de harare.tı~. bir makale ne.şrc<len Makalenin tasvib edi.lınemesi Roma rile ç· Bırle~ık devletlen delegele mlnden koylunun ettlğ~ ve ~ec~ ~-tltadele- Fransız lise ve üniversitelerinde yetişen 

lyanca Trıbuna gazetesinin int.işa - hükfunetinin Fransız • Italyan takar • ın delegelen arasında yapılan son ri saydıktan sonra. Turk koylusunun yeni gençler bıt mücadeleye verı·ımesı· lizı·n l'lnda ' ·· zak 1 blr servet kaynağı k d ğ .. - ' • ~ n H saat sonra toplanılması bu - rübünün Roma - Berlin mihveri ile ;nu ere er ";'nasında vücude getiri - senelik nutuklarlle ~':n~ '~· ~':'ur": gel<:n şekli bulmuşlardır' 
ınfıal ve hayret uyand'.rmu;tır. münasebeti ~la'.'81' bir ~de miiza _ ı'::: proıe, ~gun diğer hey'etler tara - kemmül. yolunda yeni ,;, a~ ~~...;eoıa- Halkı irşad etmek ve fikri uyanıklık 

• Gazeteler bu mukalenin Italyan res kere edilmesı 1.8zı.ın geldıgı kanaatinde . dan tedkik olunmuştur. Bu proJe, ca.tı mutaleasını beyan ederek makaleyi b1- yaratmak. 
:mı ~hafili tarafından tasvib edilme _ olduğunu isbat etme~ir. . Ç~ - ~apon anlaşnazhğı karşısında tırmektedir. Ondan ötesinin kendiliğinden geleı·e:i':ı 
lnesıni bir hadise olarak telakki et _ Excelsior gazetesinde Mar<:eı Pays. mu~tehıd ?ir hattı hareket almak üzere B Jk A tabil idi. Nitekim Fransa, şimali Afroo 
llıektedirler. Matin gazetesi diyor ki: yazıyor: sarih tavsı.?'eleri ihtiva edecektir. a a D ntantı müstemlekelerinde hasıl olan vaziyetwn 

«Fran İt 
1 

. . cTribüna'nın maatteessüf Fransa ve Sanıldıgına göre konferans, yarın d ötürü, bugün buralarda cahvali fevkalıl· 
hatlamas sı~ • ~/a\. mukaren~t?"" İtalyada itiyad balinden çıkmış olan, işini bitirecektir. Zira muhtelif hey'et- evlet banka.lan de ilin etmiye mecbur olduğu gibi bir 
tinde 

1 
1 ıçın sag am .1r esas. man .. ye- lisanı 

0 
kadar bedihi hakikatleri ortaya ler, bu proje hakkında hükftmetlerin • parlamento heyeti vasıtasile bu vaziyeti 

llıern ~an b~. makalenın tasvtb edıl - atmaktadır ki bunların İtalyan maka- den talimat istemişlerdir. Çin - Japon U d• k l nasıl ıslah etmenin mümkün olabileclgwi-esı teessufle "Ih d bT o·· mum ıre tör er bugün · §Üıı"·ı r 1. am e e 1 ır. u - rnatınca tahripkar veyahut sadece nıev anlaşmazlığının, bmıdan sonra, bu haf- nı araştırmaya başlamıştır. Tahkik heye-
lıin u ~ olursa hır akşam gazetesi - simsiz telikki edilebilm.iş olması hay • ta sonunda Cenevrede içtimaa çağın _ Ankarada toplanıyorlar tine memur edilen mebusı•nn. en kal-

sa ışa çıkarıldıkt~-~~-~a_a_:_~_n-~-:~~-~~cib olmaktadır.• lacak olan 23 Ier komisyonuna havale Ankara 21 (Hususi)_ Balkan An- bur üstü radikal ve sosyalist mebuslaı 

B ı·r Anı er ı· k--a-.. ,--,~·"y .... ah .. u-.-c...d.c..ler_b ... ,a __ n k er N e O u" s olunacağı öğnmilıniftir. :tıb~e;:~~~:~=n:~~== ~~:~n:.z~~ :!~:!:ad~~7a~~~r ;~~~~ Ziraat Bank yonda Merkez bankası müdürü ve ban- nını gıderm•ye ne derece fazla ehemml-QSlnln kacılar tarafından karşılandılar. yet verdiği anlaşılır. 

a 1eYh1
1 ne da va a çt 1 Uesab IQ Müzakerelere yarın başlanacaktır. Fa~t her vi~d~ı i~rak .etmiye baf' n j ıı rı lıyan ınsanlar gıbı şımali Afrikalıların dı 

1 
.. Ankara v artık eskisi gibi muti birer uşak olarak 

11,ili .. k k hk • H ·ı Sel • ' . h"I Ankara, 21 (Hususı) - Ziraat Ban- e muamele görmekte devam etmeleri dev· 
z yu se ma emesı aı e asıe nın a en Habeş kası hakkındaki bir kanun mucibince l . tl ri geçmiştir. İnsana insan hakkı ·1 k 

ntparaloru olup olmadığı hakkında karar verecek Büdçe, rnvanı M_?baseba~, İktıaad, Ma- zmlT e zama;.ı gelmiştir. - Selim~.: 
liye, Zıraat Encumenierile Başvekilet L • 1 -

Londra 21 (A.A.) - İngiliz yüksek 15 bin mj.l murabbaındaki madenlerin murahhaslanndan mürekkeb hey'et ya ıg maçıarı . Selanik açıklannda kara)a 
~~emesi, Haile Selasie'nin halen Ha işletmesine aid bütün hukuku bir ırJl- rm 1s,3o da toplanacaktır. Ankara 21 (Telefonla) - Bugün ya oturan Yahudi oemisi 
-1 ırnparatoru olup olmadığı hakkın- yon İngiliz lirası. mukabilinde satın al- Ru.ıııamede bankanın . 1 

?36 yılı bi· pılan lig maçlarında. Muhafızgücü An-
6 

~ karar vennek mecburiyetinde ka - mış ve beynelıallel ihtili!Jara sebebi _ Janço -~ ~ ve _lasdlla, Iraragücünü 4 - 2 ve Harbiye de Gü - kurtarıldı 
~ktır. yet vermemek için projesinden vaz • safi kinn an.edilen şekilde dağıtılma- vençsponı 6 _ 2 yendi. Atina 21 (Hususi) - Akdeniz li -

llane Selasie hakkında bundan iki geçmifti. aı vardır. İzmir 21 (Telefonla) - Lig maçla - manlarında bir seyahat yapmakta bu-

~ evvel maliyecilerden mürekkeb Necaşi, ya mahkeme huzwuna çık. J L h• nna bugün de devam edildi. İlk oyun lunan Sara ismindeki Yahudi mekteh 
;: grup ile Habeş hükıiıneti aruııı • maktan imtina edecek ve gıyaben. malı aponya ve e ıatan Aiaancak - Demirspor arasında oldu. gemisi dün Selhik limanından çıkar-

. lfabeş madenlerinin işletilmesi i - k1lm olacak ve yahut kendisini müda- Frankoyu tanıyorlar Alsancak 10. 1 le oyunu k.uandı. ken Karab~ önünde .karaya otur -?::, ~•.pılan müzakereler neticesinde faa etmek lstiyecektlr. İldnei halde İQ- 21 (A.A.) _ İkinci maç Dojanspor - Yamanlar muştur'.. Gemi limandan gönderilen 
~ısme 25 bin İngiliz lirası avans giliz kanunu, hükümdarların adli ma- ~jine göre J RadyobarN~ apormaçı idi. Doğanspor 2. 1 maçı ka· :romorkorler vasıtasile kurtarılmıştır. 
_·,.uniş olan Amerikalı Yahudi ban • suniye&i nitık olmasına binaen .mah· y~na . ~pon 1 

- zandı. Yahudi mekteb gemisi içinde talim 
:l•rden Leo Chertok tarafından ta - .kemeıtin Haile Selaaie'nin Jıi1a ı.a • cıye nezaret• tarafından ~ bir ,.... ttçünc:O. tl'çok - Ateşspor maçını tl'ç- görmekde bulunan 60 deniz zabit nanı 

bat yapılmaktadır. kiimdar olup olmadığı hakkında bir Jıa tada general ~rankonun ısyan hareke- oldular 4 - 2 kaza~dılar. zedi vardır. 
~~1935~~~~~~~ ~~~~~~~~5~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~; 

Çok ç~~kfu-,, #J\ı~yaya eski :r~=h.=,!,i 
lı~1-• ı •k • kolODJ•lerl• aerl• Varşova 21 - Varşova siyasi meha-agJm ere 1 ramıye .. fili, Salamanka hüktimetinin Polonya 

ı.._~a 22 (Hususi) - Adliye Ba· Veriliyor tarafından pek y~~ zımni bir ~ • 
""CUUığı çok çocuklu hikimlere yaptla- rette ıanınmasına ıntizar etmektedir. 
Cak Yardım hakkındaki kanunun tai- Berlin 22 (Hususi) - İngiliz hazine Salarnanka h~~t. ~isi nezdine 
~~ §eklini gösterir talimatnamenin nazın Lord Halifax, dün de General bir Polonya ajanı tayını ıçın hilen mü-
~ırlığın.ı bitirmiştir" · Göriog ile uzun bir konuşrıı& yaptıktan zakereler cereyan etmektedir. 

'l" . . . jj . • bitir-
b aUnıatnaıneye göre vazife başında sonra Almanyadaki vaz esını llluıı:uıan haltimlerıe bu sınıftan sayılan ,ıniştir. iizak "Tacsız bir Avusturya 
eıtlurıar ve adli tabiblerden 2S yaşı- Alınan malliınata göre ~ m . ere. olamaz Ilı dolduran be'L.A-J 1 28 b"ti }er müsbet bir .... 1rilde netice}enmış V8 onsuz H 

ten Aq..L. ara yqını ı - '· ~ . . k loni1 rini A.) O ' . ı-. e'i}ilerden (1), 33 yaşını bitiren- ,Ingiltere, Almanya~~= Bo e. . Viyana 21 (Ala. il-Nt~:2,!,ınld-
-rcıen (2) 37 y~R b.~.........., ı-1 iade etmeği kabul eW&J.a9~· unun ıçın ci yıldönü.mü do Yl8 e ew we 
11__ , .,ını h.w.~ Ol<Rlı&r ._ ~ ___ , __ A .... lr 6 --il.- ,,.;., makal-...ı di .... :. 
:'il 3 çocuklu olmıyanlar kanooun bi- bir pl&n ~ ~ .~ aau.~ blatt yazdığı uu ıcu.~ yor ..: 
~ı ltladdesinin ( A ve B) fıkraların- da AJm.anya e8ki ıwıonilerını tamamile cFilvaki tahtsız ve tacsız hır A vustur-
daki lllükell"""~ ... tl tibi 

1 
__ ,_, ___ ...--ı a)acaktu". ya Avusturya oıamaz. Fakat devlet 

dır. ~e ere o a~~ s-• • ~ ınevzuu bahsolması için her 

28 Yaşını bittrlp te birden ve 30 ya• Llldardorffı amelıyat yaplldl şeyden evvel o devletin hayatmı temin 

:: bıtirip te ikiden 3 7 yapı bitirmif Berlill 21 (.A.A.} - Ludendor1f raı- etmek lizi1ncbr: . . 
P ti üçten, .f2 yaşını bitirip 18 dört-~. JCenAtsine anwliya.t yapıl • Kra1cıJıim ıs~~ ollpı ~ 

ten, fazla çocuğu olan hlkim ~ bU .... ınıpa da mahiyeti lwklrm.ta bir tef 867 halk cepbell. reJüni kralıyet bayragım l:"" sayılan memurlar ve adU tabii>-~· ll8rl ~ voldt imparatorun ot-~ sayısına g6re toplana- Slhhi vadJeti muDibl mamaun\J*- ıuun AvusturJaf& dönmeal ~ym 
- ~ yuılmı -~ til. ba}alolabWr .. 

Sabahtan Sabaha : 

Ecnebi kelimeler 
iki gön evvel Millet )fecliainde blr kanun liyihası müzakere edilirken belki 

be ıwıwıun gayesinden daha mWdm bir mesele ortaya çıktL Dostumuz Zit'a. 
Gevher kanun metnindeki ecnebi kelimelerin türkçe karşılıklar bulunarak 
değiştirilmesini istedi. Kanunu mecUstP. müdafaa eden ve ,Ziya Gevher gibi 
fikir ve kalem adamı olaralt tanıdığıl1ll7 Necib Ali şu cevabı verdi: 

,_ Hangi millet .vardu' ki icab et tW zaman başka milletin lisanından 

kelime almasın.• . 
Burası böyle .. En kuvvetli lisanlar bile başka dillerin yardımına muhtaç-

tırlar. Lisanların bünyesi insan vücudu gibidir. Hücrelerimizde bize zararı 
olm.ıyarak yaşıyan parazitler, istakilokoklar gibi lisanların bünyesinde de 
faydalı, faydasız bir çok parazitler vardır. Bunlardan misal getirmeğe lüZU!D 
yok. Muhakkak ol&Jı l;>ir teY varsa hiç bir lisanın başka dilden sökülüp geien 
yabancı unsurlardan müstağni kalamayışıdır. Bunu kabul etmeliyiz. Yalnız 
yeniden dökülen bir halite halindeki liSJın üzerinde çal~lann ecnebi para
zite karşı çok ihtiyatlı olmalan IAzımdır. Çünkü saWıiyet sahibi makam ve 
şahsiyetlerin kaleminden çıkan bilhassa nizam. ve kanun gibi hayatiye!! 
kuvvetli ve sürekli eserlerde muztar V.Jmadıkça. iştikak kaidelerinden ümid 
kesmedikçe, yabancı kelimelere Jltifat etmemek icab eder. 

Halk lisanına giren, mesell asansör, spiker, radyo gibi kelimeleri söküp 
çıkarmak güçtür. Bunlan ihtiyaç çarçabuk türkçenin 'hamuruna katıvermiş
tir. Fakat nizam ve kailuıılarm Uaamna türkçenJn bütün köklerini ve ittikak .. 
ıanm araQ'ladan ecnebi kelimeler 10kmak bence de büyük bir hatadır. 

Bürhcnı Cahid 
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Deniz Bank'ın temin 
faydalar 

Satılacak 
Camiler 
Tesbit ediliyor 

Kambiyo ve Zahire 
borsalarında vaziyet 

Buğday, arpa, yapalı vs tiftik satışları 
normal seyrini takib etmektedir Vakıflar umum müdürü Fabri K!per 

Ankaradan İstanbula gelmiştir. Kadro Kambiyo borsasında geçen hafta 1 Mısır üzerine satışlar durgun git• 
harici bırakılan cami v mescidlerin yı- Türk borçlan üzerine yapılan muame- mektedir. Adapazarı ve Tekirdağı mal· 
kılma ve satı.ima i§lerine büyük ehem - Iatta düşüklük göze çarpmaktadır. Bun- ları 4.25--4.28 para ara1arındadır. 
miyet verilmektedir. Kadro harici bıra - dan bir hafta evvelsine göre fiatlarda Trakyamn belli başlı mahsullerinden 
kılan cami ve mescidlerin yekfuıu fazla. hayli tenezzül olduğu gibi, cumartesi biri olan kuşyC4ni üzerine oldukça mu• 
olduğundan satıldıklan takdirde mühim günü kapanan borsada bir gün evvelsi- amele yapılmakta ise de fiatlar geçen 
istifadeler temin edileceRi umulmakta- ne nazaran da on kuruşluk bir gerile- seneye kıyasen düşük gittiğinden müs
dır. me kaydedilmiştir. Bununla beraber tahsil emeğinin mukabilini layıkile .-a-

Bunlardan bir çoğunun arsası şehrin Türk borçlarına olan itiınad dolayısile lamamaktadır. Geçen hafta içinde Fob 
en mutena yerlerindedir. Umum müdür hayli mikdarda satışlar olmuştur. Haf- Tekirdağ1 7.25 paraya kadar satışlar 
Fahri Kiper İstanbula bu işle meşgul ol- tanın son güİ.ıü birinci tertib Ünitürk- yapılmıştır. 
mak için gelmiştir. Umum Müdür ler 14.55 lira!. ikinciler 13.90 liradan SİSAM: Piyasada canlılık alameti gö
mü:r:eler umum müdürü ,Aziz, İstanbul kapanmıştır. Uçüncü tertibler üzerine rülmekte ise de fiatlarda yükseklik ol
vakıflar başmüdürü Hüsameddin, eski e- iş <>lmanuştır. Birinci tertibler Paris mamıştır. Son günlerde Romanya ve 
serleri koruma cemiyeti azalan ile birlik- borsasında 240-241 frank aralarında diğer bazı memleketlere ihracat yapıl
te bu kabil camileri ve cami arsalarını kapanmıştır. mağa başlanmıştır. Geçen senelerde 
ge?.meğe başlanuşlardır. Beraberce ge - Merkez Bankası 96,40-96,50 lira ara- memleketimiz piyasasından ehemmi· 
zildikten sonra yıktmlacak ve satılacak- larında muamele görmektedir. yetli mikdarda sisam alan Sovyetler 
lar knt'i surette tesbit edilmiş olacaktır. Zahire borsasındaki satışlar da bun - de piyasada görünmüşlerse de henüz 
Aşağı yukarı İstanbulda vakıflar idare- dan bir hafta cvvelsine göre kayda de- mübayaatta bulunmamışlardır. Alanya 

1ıı!rtlil~~- ..... si tarafından kadro harici bırakılan cami ğer bir değişiklik göstermemiştir. Fın- ve Finike malları 16.20-16.30 paradan 
•!:lıı~~ ~ ve mcscid ile bunlann arsaları sayısı üç dık fiatlan henüz istenilen bir dereceyi muamele görmüştür. 

. . yüzü bulduğundan heyetin tedkikatı uzı- bulmamıştır. Arpa, buğday, yapak, tif- Keten tohumu çuvallı Tekirdağı tes· 
Limanda bir tahmU ve ıahlıye amelıyesi yacaktır. Kadro harici bırakılan cami - tik satışlıın normal seyrini takib et- limi 10.20, nohud küçük boylar 6 ku· 

Deniz Bank kanunu projesi formali- ~e formalitelerine tabi fu~ulm~ya~a · lerden bir çoğu yanık, yıkık veya harab mektedir. Deri satışlan da durgun git- ruştan satılmıştır. 
tesini ikmal etmektedir. Deniz Bank ~ ğından idaresindeki teşekküll~rın ışle- bir haldedir. Bunlar satılınca temin etli - mektedir. FINDIK: Fındık piyas~sı tamamen 
faydaları temin edecektir: r~ daha ge~~ş-ve ~aha b~t un~an ve lecek para ile tarihi kıymeti ~~iz cami BUGDAY: Geç~ b:Uta içinde Ha~- d~rgu~ ~tmektedir.. Oğrendiğin.1ize 

İktısad Vekaletinin bugünkü teşki _ s~tem~erle Y~~~eb~ecek~ •. ~:ı:ız .?~ ve saire esaslı surette tamir gore~ktır. darpaşa. ve muht~lif li~~nl~ vasıta~.ı- gore şımdıye kada~. pıyas.a~a arzedılen 
ı-til d · teşekküll . t bir mü _ liye hizmetlen uzerınde ışbırligı vuc~ Bu arada Süleymaniye cam.üne bır kaç le şehnmize takrıben ıkı bın beş yuz fındıklann ancak uçte bırı ve 33-35, 
; e ~~le idare c::ı.ı::emektedir. de getirilmek suretile halkın m~h~~ sene içinde yüz bin lira harcanarak bu altmış ton buğday gelmiştir. Bu gel:~ kuruş aralarında satılmıştır. 
T~~t ~z Bank tar~fından bir elle müessesel_er ve mercilerl~ olar: ış ~ı- laymetli eser bir kat daha güzelleştirilc- buğ?aylar şehrimiz istihlaki?e ~kah~l . Bu sene ramazan münase?etile Ara· 
eş kl h d h . . 1 bat ve munasebatmın dogurdugu muş- ccktir. ettigintlen fiatlarda eheınmıyetli lbcr bıstan ve Mısıra da pek az ıhracat va· 
id~ ol~nmali a ~~.: .a 

1~; v~~em küliıt ortadan kaldırılmış olacaktır. Ken Tamir edilecek türbeler değişiklik olmamıştır. Yalnız haftanın pılmıştır. ~ 
de tıcarı, m~. ve_ e 

1 ıca a: . ıre- di sahası dahilinde inkişaf etmek. za - Müzeler .. d .. l" ... tarafın- son günleri mevrudat arttığından pi- Almanya ile yapılan muamelatta gö· 
sinde ida~ı 1~kanl~ elde edıl~~ o- ruretinde olan bugünkü müteferrık te- dan tamir e~= :u :ı '::benin ta- yasa gevşek olarak kapanmıştır. rülegelen güçlükler henüz zail olma • 
lacaktır. Tıcarı mahıyette ve huknll şekküllerin bu maksatla sarfedecekle- . ül . ılmış yh b" . apı- Fiatlar: Ekstra ekstra birinci Pulat- mıştır. Almanyada idhalatı kontrol e-

kkül l k ku l ak b"'f' d mır keş erı yap ' er ırıne Y 10 şahsiyeti haiz bi~ teşe k Et~ ara
8

.. - ri para bir elde tokülp anar:h 
1
. d u ~nt 

1 
e - lacak masraf yekılnu tesbit edilmişti lı~.ar 6.24, altı y di çavdarlılar 6.

1 
, den daire iç fındı~ar~ızın. 100 kilo; 

rulacak olan Denız Ban , ı ve umer niz mevzuunun a ın e mu a eası n·- ba t" b 1 . d + •• karar yuzde on beş çavdarlılar 6, mahlut ar sunu Hamburg teslımı 42 lıradnn 4,, 
. . k 1 d b"tt . üh' t 'h" ıger zı ur e erm e ,~amırı - . . 1 bank gibi mümasılı ban a ar a 1 ec - ve ehemmın m ımme ercı ı sure -

1 
tınld • d .. ak.asa b'rkaç haf- 5.30, ekstra ekstra sertler 6, beş altı lıraya kadar çıkarmışlarsa da bu !ıat a 

rübe sabit olduğu vechile kendi~ prog tile inkişaf işlerinin planlı surette tat- taş ıgmbankımlun t 1 çavdarlı sert buğdaylar da S.30 para- da ihracat yapmağa imkan olmadığın· 
·1d b"k" t · l kt a sonraya ıra mış u. da 1 t d · k" h li · h f t ramının tatbiki için haric ve dahı e ı ı emın o unaca ır. n satı mış ır. an pıyasa sa ın a nı mu a aza e -

daha kolay krediler temin edebilecek- Deniz Banka intikal edec~k memur- Bir kahveyi altüst ARPA: Dış memleketlere lliracat mektedir. Şehrimiz piyasasında iç fın-
tir. ların mükteseb hukukunu ~ue~e~ kı artmakta olduğundan geçen hafta i- dıklar 35, kabuklular 15 kuruş arala-

Ticaret ve teknik esaslar dairesinde lacak ahkam projede tasnh edılmış - Eden 3 kafadar çinde durum sağlam geçmiştir. Yalnız rındadır. 
iş görecek olan bu banka devlet sist~ı:-1- ~i_:~ - - _____ Vefada Kırkçeşmede Ka~ Ali çık - ~ıaftnnm son günü piya~ bariz bir _so: TİFTİK: Almanyaya bir mikd~r. fü .. 

__.._.,_.._._.M .... ·h-k~ l d • mazında oturan Abdullah oglu Mah - guklukla kapanmış ve fiatlar da cuz'ı racat yapılmıştlr. Geçen hafta ıçınde 
Poliste: a eme er e . mud Gülşenle arkadaşı V:ado, yanları- gerilmiştir. yedi yüz balyn kadar tiftik satılmış, 

-- na, Küçükpazarda San Beyazıd ma - Anadolu biralık ekstra arpalar 4.10, bunlardan Eskişehir ve bu Ayar mallar 
Gecenin 3 ünde hırsızlık Kan koca kavgas~ hallesinde 16 numarada oturan Siirdli Trakya çuvallı 4.12 paradan kapan- 143, Tosya mallan 120, yağlı ve kaba 

Cağaloğlundı:ı. Cedidlye mnhnlleslnde Ha- Bcyazıdda Takvimhane sokagı_n~~ otu- sabıkalı Vahidi de almışlar, bir oto - mıştır. cinsler 105 kuruştan satılmıştır. 
mam soku!mdrı 14 numarada oturan ~'~ ran Şefika. kocası Basanın kendisını teh- mobile binerek dün aqam saat 1 7 de Son günlerde piyasaya fazla çavdarlı Keçi kıllannın her türlüsü üzerine 
midenin e~ gece saaı 3 de hıı'sız gl ... ~. d'd tt'ği h k tt b 1 duır..., iddia- . . 1 d" Ot • - d İ .. 
hnlllan toplarken Hamide farkına varmış, 1 e 1 ve a are e u un . 6.... • Kocamustafapaşaya gıtımş er ır. o- buğdaylar gel.mege başladıgından e- ta1ebler vardır. hracat ıçın 54 kuruş· 
bağırınca hırslı kaçmıştır. Kadının teryo. - sile polise müracaat etmiş, g~ı .zahıde mobili Kocamustafapaşa caddesinde ğirmenler haricden tekrar çavdar tan aranmaktadır. 
dına koşan bekçl ve pollsler cıvarda 'Dlr ta- de, bu davaya, hakaret iddia~ile ıştırak et- Cevadın kahvesi önünde durdurmuş - rniibayaasma lüzum görmediklerinden Yerli fabrikalar kıvırcık ve bu ayar 
rama ynpmı§lar, Çocuklnrı Koruma yur~~= miştir. Davacılara göre, dun S~ltanah- lar aşağı inerek, üçü birden kahvede çavdar piyasası sakin geçmiştir. Fiat- yapağı mübayaa etmektedirler. Trakya 
dan 'kovulm~ ıo yaşında Ahmedl~ Ha~~~:n med 3 üncü sulh ceza mahkemesınde ba- ot~ran ve Mahmudla ötedenberi bir Iar 4.18--4.20 kuruş aralarındadır. !nalları 62-66 kuruş arasmdadır. 
de Biraderler soka~ında 8 numara a 0 kıl b u olan hadise ık b 
22 d B h ta .. arınrken yakalamış • nn u davanm mevzu ' kadın meselesinden aralan aç ulu -

yaşın a e n .. - · · · h.. 8 k S A K A R Y A s· da ..... --. ıardır. şoyle geçm:ştır: _ nan Ali oğlu Velinin üzcrıne ucum et- _.--_.. O 8 Şam memasm "" 
12 yaşında bir çocuk arkadaŞlnı Hasan, on beş gündur eve gelmemek- ınişlerdir. Veli, kaptığı bir iskemleyle 

1 
Yeni bir muvaffakiyet kazanan diğer bir büyük Fransız filini 

yııraladı tedir. Dün bir aralık kapıyı ~al~, .e:- bu hücuma mukabele etmiş, Mahınudla M E U A Ş K ( JENNY) 
Kumb:lracı yokuşunda Asmalı solmkda deki küçük kızı k~pıyı açmış, içerı gınp Vadoyu başlarından yaralamış, hu a - M N 

79 numarnlı evde oturan Hasanıa ark.ad~ eşyasını_ toplamağa başla~ı~tır .. Bu ara- rada kahvenin cam1arı da kırılmıştır. ALBERT PRE.JEAN • FRANÇOİSE ROSAY • CHARLES V ANEL • 
ı: y.ıışında Ali oyun oynarlarken aralarında~ lık, Zahıdeye ~aknret e:ınıştır. Bıraz son- Vak'a yerine gelen memurlar Veliyi LİSETTE LANVİN • ROLAND TOtITAİN 
kavga çıkmış, AU, çekiçle Hnsanı burnundan ra kansı Şefıka gelmış, eşyayı nereye yakalamışlqr hakkında takibata baş - gibi büyük Fransız artistlerinin oynadıkları bu emsalsiz filmde: Parisin 
yarn.lamışttt. götürdüğünü sormuş, Hasan da, lrli~ 1 t ' gı"zli mahallerini... sefahat yerlerinin bütün esrarını gözleriniz önünde 

C• "d kk b b . anmış ır . 
.amı en aya a ı aşıran derPk şu ceva ı vennış: Yaralılar tedavi altına alınmışlar • canlandıracaklardır. 

60 lık ihtiyar - Hapishaneye gideceğim.. ha~trhk d Saf ve namuslu bir kız ile sefahate dalmış ve hayasız bir anne arasında 
S 

lh 
yapıyorum. , u eşyayı götürdükten 'Sonra, hissi, müessir ve alakabahş bir dram. Diin akşam. akşam namazı kılmak beha

ncslle Yenlcamle giden 60 ynşlanndn H:ı.s~n 
oğlu Nuri ToTos, namaz kllıp çıkarken, :ten-

. dl ınstıklerlle şapk8Slnı cebine koymuş, ca -
mide namaz lalan Mehmed Ycnlelln istmr -
plnlerlnl aya~na giymiş, camiden çıtanen 
yakalnnmıştır. 

Pirinç hırsızı bekçi 
Bomontl fabrlkasında soğuk hava depo

su bet1;1ırt CebraU ~ıu Musa. dün, Haltç Fe
nerinde Mustafa~ cadde.51nde Kara~ -
k1~ çeltik tabrikasınd n 80 lcilo pirinç ça
lıp kaçınrıken, cürmü m~hud halinde ya -
kalanmış, hakkında takibata başlanmıştır. 

•• 
l.Jnlversilede: 

lktısad fakültesinde yeni bir ıube 
İkt.ısad Fakültesinde beynelmilel pa 

zarlar, gümrük resimleri, memleket ·n 
gümrük bünyesi dersleri okutulmağa 
başlanılmıştır. Fakültede bankacılık ve 
konsolosluk şubelerinden başka ü
çüncü bir şube olarak dış ticaret şube
si ihdas olunmuştur. Yeni şubede ders
lere yarından itibaren başlanacakttr. 

1·oplanlılllr : 

!stenografi derslcrl 
'Kadıköy Halkevinden: Halkevtmizde is -

tenografl ~nmek isteyenler tçln kurs 
~ncaktır. Denm etmek lstcycnlerln iki fo
tograna idareye milracanUarı. 

gelip seni iokma lokma edeceğim. Şehir işleri İlaveten: Paramount J urnal - Yerleri.ni:zi evvelden aldırmı:ı. Tel. 41341 
Bunun üzerine, kadın polise haber ver- ------- / 

miştir. 

Hasan, bunlan tamamen inkar etmek
te, on beş gündür kendisini eve almad1k
larını, onun için, eşyasını toplamak üze
re eve gittiğini söylemektedir. 

Sahid olarak dinlenen Hasanın üvey 
h17:t l 5 yaşında Emine. Mdiseyi ann<'si 
Ş<>fikanın iddia ettiği kilde anlatm~tır. 

Bunun üzerine, şahadete Hasan itiraz 
etmiş ve eşyayı almak üzere gelen ara
ba<'ı Hüsey:nin hidiseye başından ronu
na kadar şahid olduğunu söylemiştlr. 

Mulı:ıkcmf'. Hüseyinin de çağırılıp din
lenmesi için başka güne bırakılmıst.ır. 

M iitef errlk: 

Liman işletm • ve deniz ticareti 
büdçeleri 

Yeni senenin yaklaşması doiayısile, li
man işletmesi umum müdür muavıni 

Hamid Saracoğlu ve deniz ticaret rnii
dürü Müfid Necdet, büdce ve kadt'O~&n 
tasdik ettirMek için İktlsad Vekiıletile te
masta buluıımak ü~re dün akşam eks
presle Ankaraya gitmislerdir. 

Akay müdürü Cemit de, Akay büdce 
ve kadrosunun tasdiki için b1r 1ki güne 
kadar Ankaraya hareket edecektir. 

... ' . 
iş kanununa riayet et~~yen 

müesseseler adliyeye veriliyorlar 
İş yerlerinin, haftada 48 saate göre 

gündelik iş saatlerini tesbit eden dahi
li nizamnamelerin bu ay sonuna kadar 
verilmesi yeniden müessese sahibleri -
ne bildirilmiştir. :Müesseseler, günde -
lik iş saatlerini 9 saati ge~memek üze
re tesbit etmekte muhtar bırakllmış -
!ardır. Fakat bunun tutan mesela 5 
gün 9 zar saat iş verilirse 1 gün de 3 
saat iş verilecektir. 

r:ALLAHiN BAGÇELERİ 
·.: . ~ . . . . . ... 

.:_}vı~R~7NE .. ~!·ETRİCH - CHAR~ES __ BOYER 

Müfettişler, iş yerlerini sıkı bir su
rette teftişe tabi tutmuşlardır. Evvel
ce verdikleri beyannamelere aykırı ha 
reket eden bir çok müesseseler müddei
umumfüğe -verilmişlerdir. 

lllllJJI Şehir Tiyatrosu 
1111111 Operet kısmı eski Fransız 

!!!:::!! : 

Tiyatrosunda 
Bu akşam saat 20,30 da 

ATEŞ BÖCECI 
Komedi 4 perde 

Tepebaşı dram kısmında bu akşam 
oyun yoktur 

•• 
Bu akşam gala müsameresi olarak T U R K Sinemasmda 
l8 JllŞ nd o itibare lıiitiiıı 
bay~nların :ır.cYkle, heyecanla 
nıuhnlcl.:alc: görecekleri büyii\:: 
fılmi. 

., (F nuısm:a) 

Sinem tarlhlnln en nefis eserl.. .... Mextebll kı&lardnn daha mükemmel. 
Asri genç mh'k, ilk ~nlar, talıassüskr •.. öz Juu • e sevgilisi. iki aşkı arasında çır, 

mu:a cenç cüzd bir kadın, aruıeslnin aşkına isyan eden IG yaşında ıenv kız. Güzel-
lik. saadet. hicran. 
Sevecek kızların, seven ve sevllen kadın\ann, mutlaka ı;eygllls1ne kavuşmak ısttyen er· 

keklerin filmi. BlleUe.rinlzl şimdiden aldırınız. 

ERTUCRUL &ADI TEK 
T:lYATROSU 

Bu gece 
KadıkOy (SQreyya) da 

KÖR ve KILIBIK 
yann gece Gedikpa-

şada (Azak) da 
UNUTULAN ADAM 

Yazan: NAZIM HİKMET 



Erzincanda kültür, nafia 
ve ziraat faaliyeti 

_ Jılabllle w..mıflllld1 

...... flknrlder.n 

Bursa modern 
bir şehir oluyor 

Bursa - Mudanya yolu 360 
bin lira ile asfalt olarak 

yapılıyor 

..,.. . 



1 Sayfa 

"Ben bir tımarhane kaçkınıyım!,, 

Nihayet Adli Tıbbın 
bir odasına tıkıldım 

Odada dört tane yastıksız karyola vardı. HalbuKİ 
biz içerde tam onbir kişi idik 
Röportajı yapan: Faruk Küçüle 

(Tercüme vt iktibas hakkı mahfuzdur). 

- 31 -
Tekrar aşağı indik. Sol taraftaki ko

ridorun sağındaki birinci kapıyı vur
duk. Cevab almadan içeri girdik. 

Bay Fahri Can m<sası başında kar
~sında oturan bir zatla konuşuyor: 

- ... verem hakkında benim deh~etli 
projelerim var. Hatta evvelce ... 

Girdiğimizi hissedince, hissedince di
yorum. Çünkü muhakkak ki bizi gör
medi. Başını değil, gözünü bile çevirip 
bize bakmadı. 

- Verin bakayım evrakı, dedi. 
Uzatılan kağıdları el yordamile aldı. 

-'}ene başını bile kaldırmadan: 

- Eroinman mıdır, kokainman mı-
dır, esrarkeş midir nedir? diye söylen
di. Kağıdın üzerine bir şeyler yazdı: 

nin sesiydi. Yerimden sıçradığımı görün
ce: 

- Ne diye şaşırıp kaldın? Boşalt baka
yım ceblerini. 

Sebebsiz, manasız maruz kaldığım bu 
muameleye şaşırmış abdal abdal bakıyor
dum. 

Deli olduğuma, buraya geldiğime bin 
kere pişman oluyorum. Düşünün bir kere, 
tıbbı adlinm kapısında daha polis yanım
dan gitmeden bu muameleye maruz ka -
lırsam, ya sonra ne olacak? 

Laciverd elbiseli bağırıyor: 
- Boşalt ccblerini! 
Berıi getiren polis de bu muameleye şa

şırmış: 

- Rica ederim, bu kadar bağırmayın. 
di) or, hastadır. Ceblerini boşaltır. 

Polisin bu müdahalesine, lacivert el-
- Alın bunu yukarı teslim edin.. biı:eli içerliyor: 
Tekrar yukarı ve o asık suratlı, la- - Rica ederim, diyor, siz müdahale et-

civerd elbiseli adamın karşısına. meyin. Hastayı bize teslim ettiniz. Artık 
O, evrakı okurken pencereden dışarı ı işiniz bitti. Biz, nasıl muamele yapacağı

bakıyorum.Merdivcn sahanlığının üstün- mızı sizden çok iyi biliriz. 
de bir levha var. Koskocaman bir tek göz. Memurcağız, hiç ses çıkarmıyor. Yüzii
Altmda tablası bir tarafa hafif meyilli me Aliah k<'laylık versin der gibi bakı -
bir terazi. Anlaşılan ayar müfettişleri ta- yor v~ kapıyı açıb çıkıb gidiyor. 
rafından muayene edilmemiş. Daha al - Yalnız kalınca içime bir acı çöküyor. 
tında değneğe sarılı bir yılan. Lc>y1 i mektebe kaydolunan talebenin ılk 

Çarşafile gözünün birini kapamıcş yal- gece hissettiği eziklik var içimde ... 
nız diğerile bakan bir kadını hatırlatan Benim hiç aldırmadığımı görünce pür-
bu tek göz neyi ifade ediyor? hiddet yerinden fırlıyor: 

Ya altındaki müvazenesiz terazi? Ada- - Ben sana söz dinlememeyi gösteri-
leti temsil ediyor desek olamaz. Öyle ya rim, diye, tartaklıya tartaklıya üstümü 
adalf't böyle ayarsız bir terazi ile mi dar- aramağa başlıyor. 
tılacak? Laciverd elbiseliııin bu muamelı:sine fe 

· na h"'lde ı"rcrlivorum. Benim de gözlerı·-
a ge ınce . h 'rld b" .. A kt ~ k Sopanın etrafına sarılı yılan 1. ı · " > ~ 

b · b'" b··ı·· k k . mı , et uruyor. vazını çı ıgı a _ u ınsana us u un or u verıyor· 
· dur b~ğırrr.a.ğa başlıyorum: 

- Abdal. abdal ne bakınıp duruyor- _ Ne oluyoruz yahu, karşındaki de in-
sun? sandır. Biraz daha nazik hareket et. Has-

Kulakları parçalıyacak kadar yüksek talara böyle mi muamele edilir? 
söylf'..nen bu cümle üzerine yerimden sıç- 'fartaklamasını daha ziyade arttırarak 
radım .. · ceblerirnin muhteviyatını birer birer ma-

Bu, bizi deminden pürhışım kovan ve sanın üstüne boşaltıyor: 
katib olduğu anlaşılan laciverd elbiseli- Pofüte rnE-ydana çıkan üç anahtar, 2 

-

CÖNÜLİ"LERİ 
Okuguculllrtma 
Cevablartm 
Ankaıal1 okuyucularımdan M. H. U 

on sekiz yaşındadır. Bu yaşta haya~a 
atılmıştır. Komşusu genç kızı sevıyor. 
Ona mektub yazmış. Cevab almış. Kız 
seYgisine karşı lakayddır. Şimdi ba'1a, 
ben ne yapayım; diyor. 

* Kendisine şunu söyliycceğirn: 
Oğlum, sen henüz pek gençsin ev -

]emmek için daha zamanın var.. Bu 
~·aştaki sevgiler de ekseriya geçiçi o -
hır. Ona karşı sen de lakayd kal, az 
z:ımanda unutursun! 

* İstanbuldan bir okuyucum bir kın 
sevıyor. Kız da onu. Kız ona yaşamak 
cesaretinı veriyor, onu çalışmıya alış

tırıyor. Fakat genç erkek son günlerLle 
değişmiş. Kıza karşı lakayd davranı
yor. Ayrılıyorlar. 

- Bcnı seviyor. diyor, bana iyiliği 
var, her. onu kırdım. Ben fena insan 
m!yım? Ben şimdi ne yapayım? 

* Mektub çok uzun ve mektubun ya-
z11ış: tarzına göre de hakikaten genç kı-
71 seviyor .. fakat bir yanlışlıkla kırını~. 
Bana kcılırsa bu gence vereceğiıı1 na
sihat bana yazdığı mektııb tarzında 

hir mektubu sevdiği kıza göndersin. 
Eana anlattıklarını ona anlatsın, af G..i
lcsin ve iki sevgili hemen karar verib 
evlensinler. 

* Eskişehirdcn mektub yazan okuyu-
c11muza: 

Ben, imzasız rnektub yazana ver~ce
ğim cevabı verdim. İmzasız mektubla 
başkalar.nın saadetlerini baltalamak is 
tiyenlere evvelce de söylediğim gibi ar 
kadan ğt)rünmeksizin bıçak sallıyan 
h;:;ydutlara benzerler. Hadisenin üze
rinde fazla durmıyacağım. TEYZE 
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Bunları 
blllyor mıydınız? 

iki gram agırhgmda bir 
böceğin marifeti 

Lükan adında 

bir böcek vardır ki 
ağırlığı iki gram4 

dır. Fakat iki kü
çük kıskacile 400 
gram ağırlığında 

bir cedvel tahtası
nı, başını kaldırıp 

indirmek suretilo 
kolaylıkla hareket 
ettirir. 

... 

' o • 

KarasineK 
İklimi sıhhate 

zararlı olan bir 
mıntakada yakala
nan bir karasinek 
tedkik edilmiş ve 
üzerinde (500) mil 
yon bakteri bulun
muştur. Bir mez
bahada tutulan bir 
karasineğin üstün
de ise bu mikdar 
100 milyarı bul
makta imiş. 

* Yanardaglarm indifaları 
Sandviç adala -

rındaki yanardağ

ların bir senelik 
indifaları esna -
sında dışarı fır -
!attıkları lavlar 

----- - -

Haf tanın filmleri 
• 1 

Bu hafta meşhur yıldızlardan Ginger Rogers'le 
Lupe Velez'ln de iki güzel filmini seyredeceğiz 

Ginger Rogersıe Dick Powell c20 milyon ona il§ık >filminde 

Bu hafta Türk sinemasında gösterilen ı tel sahibine bir iyilik e~yor sokağa atıl• 
fılmin ismi c Yirmi milyon ona aşık> dır. maktan kuıtuluyorlar. Üstelik eıle1de r.al· 
Oynıyanlar: Ginger Rogers ile Divk Po- gı çalarak büyük bir muvaifaV..iyet l:.ıza.
welldir. Filinin mevzuu şudur: nıyorlar. Şimdi bir devri aleme çıkmış • 

Rush Black, radyoda şarkıcılar komis- !ardır. Lakin tayyareleri fırtınaya tu:.u.
yoncusudur. Hollywoodda büyük bir şöh- luyor ve Sıburg büyük Dukalığında ye .. 
ı·ete malik bulunan Klayton namındaki re inmeğe mecbur oluyorlar. 
şarkıcıyı Nevyork radyo kumpanyasına Kalpazanlar Çetesi 
kayddtirmeğe muvaffak olur. O sırada Chester Moris, Margot Grahame, 'Ua• 
radyoda çalışmakta olan güzel Peggy ile rian Marsh tarafından çevrilen ve Alka· 
tanışırlar ve aşık olurlar. Peggynin rad- zar sinemasında gösterilen filmin mevzuu 
yoda mukavelenamesi hitama erer ermez şudur: 

Klayton da artık okumak istemez. Peggy Stevens kalp para yaptırarak Amerika 
bir sinema kumpanyasında iş bulur. Rush piyasasına sürmektedir. Metresi Aimee 
bur.l:ırın aralarını bulur. Bir hayli mace- de bu işlerde ona suç ortaklığı ediyor. 

Avrupanın üzeri -
ne yayılabilsey -
di, bütün Avrupa 
32 santimetrelik 
bir toz ta bakası 
altında kalırdı. -

• rad~n sonra gençler birbirlerile evlenme- Stevens darphanenin en kıymetli me· 

~ ~\~;:~~ ~ . 
. "J"' ı/ 

* Prusyada ormanın kıymeti 
Bugünkü Prusyanm mesahai sathiyesi 

54 milyon hektardır. Bunun 10 milyon 
hektarı ormandır. Bu ormanlar, bu ha
lile muhafaza edilmediği takdirde Prus
yanın iklimı tamamen değışebilir. Bu se
beble, Prusya halkı bu ormanlara mem
leketin gözbebeği gibi bakar ve tek bir 
ağacın cksilme.mesine dikkat eder ve ek
silenin yerine yenisini yetiştirir. 

-·························································· .. 
kirli mendil, 1 küçük defter, 1 kurşun ka
lem, 1 kakmtraş, 4 lira para, 1 kırık ay
na, 1 de demir tarak. 

Mendille defteri veriyor, öbürlerini a-
hkoyuveriyor: 

- Parayı diyorum, parayı verin. 
Bağırıyor: 

- Para verilmez. Burada parayı ne 
yapacaksın? 

- Ne rn. yapacağım, ben gazetesiz du
ramam. Gazete aldıracağım. 

- Bu kafa ile gazete mi okuyacaksın? 
Haydi bakayım, kıs çeneni. 

Sonra S(•sleniyor: 
- Ahmed efendi al bunu içeri .. 
Sarışın bir jandarma yaklaşıyor. Laci-

verd elbiselinin inadına gayet tatlı bir 
sesle: 

- Gel kardeşim, diyor. 
Sol tarafa dönüyoruz. Bir kapının ö -

nünde duruyor. Cebinden anahtarı çık~
rıyor. Kapıya sokuyor. 

Kapının yanındaki pencereden bir sürü 
adam birikmiş bakıyor. Bizi görünce in
celi kalınlı sesler yükseliyor: 

- Ahmed ağabey ne olacak? Daha kaç 
gün burada kalacağız? 

- Bir haftadır buradayım. Anamla 
kardeşime benden başka bakacak kimse 
yok. Söyleyin doktora muayene etsin. Ne 
rapor verecekse versin. 

- Bir sigara olsun yakalım. Çıkarın l 
bizi dışarı. Biz de insanız be? 

- Sizde insaf merhamet denilen fey 
yok mu? 

En büyüfümüzden en küçüfümüze ka· 
dar Türk Hava Kurumunu benimseme
yi ihmal etmiyecek olursak, Türk hava
cılltma da, Türk askeri ribi, milletimJze 
his bir özlülük vermek kolayca elde e -
dllebilecekfu. 

ğe muvaffak olurlar. murunu kaçırarak onu kalp para imali iş .. 
Çigan Melodisi lerinde kullanıyor. 

Sümer sinemasında gösterilen bu fil -
roi!l baş rolünü Lupe Velez yapmıştır. 

Hikayemize Siburg büyük Dukalığın
dan başlıyo::uz. Aslen çingene olan Erik 
Da11ile muhafız alayında yüzba~ıdır. 

Vazifesi esnasında yaptığı bir hatadan do
layı Erik Danile'ye Dükün yaveri haka
ret ediyor. Hadise bir düello ile neticele
niy0r. Düello olurken sis yüzünden Erik 
bir başkasını yaralıyor. Onu divanıhar
be veriyorlar ve kendisinin çingene ol .. 
mas1 yüzünden on sene hapse mahkum 
ediliyor. 

Erik bütün saray kadınları tarafından 
sevilmektedir. Lakin onlara ısmarladığı 
tuvalet ve moda eşyasının parasını ver
m1yC'r, hapse girdiğini gören moda mağa
zasının sahibi madam Beatris alacaklısı
na nezaret etsin diye kocasını da hapse 
attırıyor ve Danilo ile beraber hapisten 
kaçırtıyor. 

Şimdi onları çingeneler arasında görü
yoruz. Erik genç ve güzel çingene kızı 
Mma ile sevişiyor. Fakat kabile reisi 
Marko kıskanıyor onları mösyö Beatris 
ile birlikte çıkıyor. 

Erik ile Beatris bir meyhaneye giriyor
lar, yiyip içiyorlar fakat paralan yoktur. 
Para yerine' Erik çalgı çalıyor o aralık 
Müla da geliyor dansetmeğe başlıyor, bun 
!arı seyreden müşteriler arasında Ame
rik.a lı Palavracı - bir (İmpresarie) vardır 
onları angaje ediyor. Hep beraber gidi
yorlar ve Londranın meşhur bir oteline 
yerleşiyorlar. Milla ile çingeneler otelde 
gürültü çıkarıyorlar. Otel sahibi onları 
kapı dışarı ediyor. Bu esnada Beatris o-

Kalpazanlar çetesinden bir sahne 
Aimee'n.in Verna isminde güzel bir 

hemşiresi vardır. Genç kız apartımanmın 
kirasını veremediği için kapıdışarı edil
miştir. İki kızkardeşin geceleyin gittik • 
leri otomobile bir adam atlıyarak Aimee 
nin çantasını alıyor ve kaçıyor. Aimee 
polislere bu adamın bir dost olduğunu ve 
hiçbir şeylerini almadığını söylüyorlar. 
Çünkü çantanın içindeki paralar kalptır. 
Ve kendilerini polisin eline düşürecektir. 

Hakikatte tecavüzü yapan John aJlı 
bir hafiyedir. Mahirane bir manevra o • 
larak tertib ettiği bu tecavüzle Aimee'ye 
kendisi hakkında itimad vermiştir. Bu 
sayede kalpazanların karargahına gire· 
bıliyor ve Stevens'in emniyetini kaz:ını· 
yor. John haydutlarla beraber çalışır gi· 
bi görünerek bütün hareketlerini takib 

ediyor. Verna'ya ge • 
lince: Stevens dilini 
tutmıyacağını bil -
diği için genç kızı 

karargahlarında tev -
kif ediyor. 

J ohn genç kızı öl
dürmek için haydut.. 

lar tarafından tazyik 
'Oildiği esnada polis· 

ı t! r yetişerek kaı :ır • 

gahı basıyorlar. Bu 
mücadelede bütün 
haydutlar ele geçi • 
rildiği gibi Aiıııee 

de yaralanarak ölü .. 
yor. 

Lupe Velez «Çigan melodisi> nde 

Jolın'un hakiki nü
viyetini anlıyan Ver· 
na da onunla evleni· 
yor. 
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SPOR 
Galatasaray - Beşiktaş berabere kaldı 

Tekirdağlı Hindliyi 6. 
dakikada mağhib etti 

4000 kişinin önünde yapılan maç çok heyecanlı oldu. 
Türkiye Başpehlivanı çok güzel güreşti 

Fener Beykozu, Güneş Eyübü, Vefa 
nıağh1b etti. İstanbulspor Topkapı ile 

Süleyman iyeyi 
berabere kaldı 

-. 
_.."\O' • ~ 

~ .... : . 
.. ~ fJ 

Lig maçlarına dün de üç sahada birden 1 soldan yaptığı bir hücumla ikincl golü yap. 
devam edildi. Haftanın en mühim maçını 1 ~ı._ 2 - ı __ ~efanın aleyhine dönen oyun o an 
l\adıköy sahasında Beşiktaşla Gala tasa- ıçınde sur atıe rengini ve şeklini değiştir -
r mişti. 
ayın karşılaşması teşkil ediyordu. Bu 

l'rıaç stadyomu dolduran yedi bin seyirci 
tarafından büvük bir helecanla takib e-
dıldi. • 

Be iktaşlılar güzel oynadılar. G:ılata
saraylılar daha güzeldiler. Beşiktaşlılar 
~llerJıktiler. Galatasaraylılar da eski Ga
atasarayhlar kadar enerjiktiler. 

1
. ?ı.ıaç, mevsimin en helecanlı ve en zevk

d1 .. l'l'ıaçı oldu İki taraf muhacimleri de 
0rdcr gol attılar. Bir maçta sekiz gol. 

~aka değil. bu netice her iki tarafın da 
1Yl'l'ıetini açıkca gösteriyor. 

d· Galatasaraydan kaleci Hızır, ümid e-
ılnıldık bir oyun çtkardı. Birinci dev

rede iyi idi. İkinci devrede ve dördüncü 
~011eri beceriksizlik yüzünden yedi. Mü
lt afaada Salim her zamanki gibi çok mü-
enııneldi. Muavinler, muvaffak oldu. 

la ır~h~cimlerden Haşim, Necdet fevka
l de ıdıler. Beşi.ktaşhlar çok sert oynadı
;r. Bütün seyircilerin aleyhlerinde ba
&trınaları da bunu isbat eder. 

1 
Şeref gene pek mükemmeldi. Muavin

.eri ve muhacimleri o işletti. Günün en 
~i oyuncuları sırasile: Salim, Haşim, 
t ecdet, Şeref, Eşref, Feyzi idiler. Gala-
~sarayın diğer oyuncularının hepsi, Be
§ıktaştan da Muzaffer, Hakkı, Hüsnü kıs
tnen muvaffak oldular. 

Oyuna Galatasaraylılar başladılar. Kar 
~~klı .. akın!ar oluyor. 10 uncu dakikada 
d'~s?u topa vuramadı. Bülend kaptı. Sür
u. Iki müdafi tarafından düşürüldü. Pc

llal tı. Necdet çekti, avut .• 

Galatasaravlılar bütün ~uvvetlerile 
Beşiktaş sah~sındalar. İki dakika sonra 
tn" Udafiler topu elle durdurdular. Gene 
Penaltı. Gene Necdet çekti. Nihayet bu 
Sefer gol.. 

Beşiktaşlılar bu golden sonra çok sert 
0!namıya başladılar. Eşrefin bir tekme
sıle Yaralanan Salim oyundan çıktı. Biraz 
sonra tekrar girdi. 

b· 35 inci dakikada Danyalden derinlEme 
r 1~ Pas alan Necdet sol köşeden topu di
l~ge çarptırarak Galatasarayın ikinci go
Unü attı. 

l3 4? ıncı dakikada Şeref güzel bir şütle 
It·eşıktaşa bir gol kazandırdı. Bir iki da
ıka sonra Galatasaray aleyhine bir pe

~altı verildi. Eşref çekti. Hızır plonjonla 
Urtardı. Devre bitti. 

li' İkinci devre başladı. 12 nci dakikada 
d~zıl Danyale, Danyal Bülende pas ver-

ı. O da güzel bir şiltle üçüncü golü attı. 
li 18 inci dakikada soldan gelen bir şilte 

1 
.. akkı kafa çıkardı. Beşiktaşın ikinci go
Unü Attı. 

.20 nci dakika .. Şeref san kırmızı mua
~Jnlerini VP müdafilerini geçti. Topu Hak 

1Ya verdi. O da beraberlik golünü attı. 
}.f 33 Üncü dakikada Bülend bir şüt çekti. 
§' ehrrıed Ali plonjonla topu geri attı. Ha
l 1111 Yakaladı. Yavaşca dokunarak boş ka-
eye G .. Jatasarayın 4 üncü golünü attı. 
f Oyunun bitmesine iki dakika kala Eş
~k topu kale önünde havaya dikti. Be

Şık:taşın bütün muhacimleri muavinleri 
~ n.. ' 
. nıısnü de beraber Galatasaray kah?-

b
s _ne girdiler. Siyah beyazlı, sarı kırmızılı 
ırk·· urne ağların arasında topla birlikte 

ay~~ 
d «g~ kalktılar. Hiç beklenmedik bir an-

a gıren bu beraberlik golü G.saravlıian c u 

b?Şturdu. Beşiktaş kalesine indilN ve 

Vefa bu vaziyetten kurtulmak lçln yaptı
ğı hücumlardan birinde penaltı kazandı. 
Muhteşem takımına beraberllği kazandıra -
cak bu fırsatı kaçırdı. 

Vefa yavaş yavaş hflkim ve güzel oynu
yor. Abduş Vefayı beraberliğe çıkaran sayı
yı yaptı. Oyun bu sayıdan sonra Silleyma -
niye kalesi önünden ayrılmadı. Son dakika
larda müdafi Saimln bulduğu blr fırsattan 
kaza ile gol yapması Vefayı 3 _ 2 vaziyete 
getirdi. 

Vefa: ~uvahhid - Saim, Süleyman - Ab
duş, Lütfu, Namık - Adnan. Şükrü, Hüseyin. 
Muhteşem. Mustafa. 

Şeref, Galatasaray kalesine gol atarken 
Silleyman~ye: Muvaffak _ Bürhan. Sab • Tekirdağlı, Hindlinin sırtım yere yapt.§tırdığı anda 

~;a=a~a~!:~e;;.e;ıd - Raur. Daniş. Taksim stadı, 4000 kadar seyirci ile le- sonra alaturka bir jeste imtisalen yaşca 
zıl, Eşfak, Mustafa - Necdet, Süleyman, 
Bülend, Haşim, Danyal. 

Hakem: Nihad Bekdlk. (Galatasaray) f baleb dolu. Seyirciler arasında orgene- kendisinden ileri olan Hindlinin elini öp-
T ka • 1 1 

, ral Fahreddin Altay da dahil olmak üze- tü. Tekirdağlıyı alkışlıyanlar arasında 
op pı. • İstanbulspor: re birçok tanınmış şahsiyetler var. Rin- bilhassa Mülayim de nazarı dikkati cel-Beşiktaş; Mehmed Ali - Hristo, Hüsnü -

Feyzi, Büle.nd, Rıfat - Rıdvan, Muzaffer, 
Hakkı, Şeref, Eşr~f. 

Kuvvetlerl müsavi bir şekilde olan bu iki . h 1 t t 4 d b'tf Ve b d. d 
takımın maçı güzel ve hızlı başladı. Her iki gın azır anması am saa e ı L e ıyor u. 

Hakem: Sami (Istanbulspor). 
tarat da tek bir sayı lçin elinden gelen gay- ilk güreşi yapmak üzere ~inarlı Mehme- Maçtan sonra Tekirdağlı Hüseyin, bir 
reti sarfedlyordu. din kardeşi, Karacabeyli Ismaille, Kara- muharririmize şunları söylemiştir: 

C. Şahingiray 

Fenerbahçe: 5 · Beykoz: 1 
istanbulsporun daha derli toplu yaptığı mürselli Ahmed ringe çıktılar. Milsaba- - Hindii zannettiğimden çok kuvvetli 

Kaciıköyünde oynanan birinci maç 
Fenerbahçe - Beykozdu. Beykozlular bi
rinci devrede oldukça güzel bir oyun çı
kardılar. Kuvvetli rakiblerini bir hayli 
yordular. Uğraştırdılar ve bir hayli de 
tehlikeler geçirttiler. Beykozdan Şahab 

hücumlardan biri otuzuncu dakikada takıma kanın müddeti 15 dakika olarak tesbit e- ve çok mahir bir pehlivanmış. Bilhassa 
bir gol kazandırdı. Devre bu şeklini muhafa- dilmişti. Fakat Karamürsellinin mayosu- tatbik ettiği iki oyunla beni şaşırttı. Gö
za ederek bitti. 

nun yırtılması üzerine ancak 12 dakika rünüşiine nazaran çok iyi bir pehlivan. 
İkinci devre Topltapı oyuna çok hlkim 

bir şekilde başladı. İstanbulspor müdafaası devam edE-bildi. Bu müddet zarfında hiç Hindliyi bir defa yenen ve bir defa 
bu akınlardan birini hatalı bir ıekilde kes- biri kat'i bir üstünlük gösteremedi. İs- yenilen .geçen hafta da bir saat uğraş•p 
ti. mailin daha teknik, fakat Karamürselli- yenemedikten sonra işi kavgaya döken 

Topkapı merkez nıühaclml Sali.haddin nin çok daha kuvvetli olduğu görülüyor- Mülayim de maçtan sonra muharririınizo 

.. 

Fenerba1ıçe - Beykoz maçında Fi kret Beykoz kalesinin önünde 
k. gibi iyi idi B .. t.. · h güzel bir şiltle penaltıdan bir sayı yaptı. o-

her zaman ı . u un sıya sa-ı k"ld bitti 
1 t 1 F k t ik. . yun da bu şe ı e · 

rılılar ça ış ı ar. a a ıncı devrede . T hsin _ Sabahaddi H kkı _ 
· kibl · ~ A • Topkapı. a n. a 

kuvve1lı ra erme, maglub !olmak Şeref. Muhsin. Fethi - Tahsin. Emin. Sal~ _ 
mecburiyetinde kaldılar. haddin. KAınll. Yunus. 

Birinci devrede Turhan Beykozun go- istanbulspor: Fikret - Samih. Hasan - Or 
Iünü attı. Nihayet Fikret berakerlik go- ban. Sabri. İsmail - Adnan. Seyfi. Sabih. En 
lünü attı. Devre 1-1 bitti. ver. Sabri. 

İkinci devrede Beykoz müdafaasının Hakem: Ahmed Adem CKasımpaşa) 
ağır oyunu ve Safanın hes&bsız hareket- Güneş: 5 • Eyüb: 1 
leri yüzüncien Fikret bir, Bülend kafa ile Taksim stadında yapılan bu oyun, Eyü -
iki vr:: Orhan da bir gol atarak Fenerbah- bün hücumlle başladı. Güneş takımı, Eyü -
çeliler 5-1 maçı kazandılar. bün üstü.ste yaptığı hücumları kesmekde 

Fenerbahçe: Hüsameddı'n - Lebib, Sc- giiçlük çekmiyordu. Bu vaziyet devam eder
ken 17 inci dakikada Güneş bir sayı kazan-

dad - Mehmed Reşad, Angelidis, Esad - dı. Eyüb bu sayıya rağmen güzel oynuyor • 
Orhan, Fikret, Bülcnd, Naci, Niyazi. du. Soldan yapılan bir hücumla Haydar 32 

Beykoz: Safa - Mehmed, Kemal, Sa~ inci dakikada beraberlik sayısını yaptı. Dev
deddin - Ali, Cahid, Şahab, Bilal, Tur- re bu suretle ı - 1 bitti. 
han, Bahadır, Mehmed. İkinci devre başladıktan iki dakika sonra 

Güneş 1kincl, beş dakika sonra üçüncü golü 
Hakem: Feridun Kılıç (Eyüb)· yaptı. Eyüb bu vaziyetten kurtulmak için 

Vefa: 3 - Süleymaniye: 2 çok gayret sarfedlyor. Güneş yirminci da -
Şeref stadında yapılan bu maçın ilk yir- kikada dördüncü sayısını yaptı. Oyunun or

mi dakikasında her iki taraf yekdiğerini zor- talarına doğru güneş bir sayı daha yaparak 
ıar bir oyun gösteriyordu. Vefa takımı b!r büyük bir sayı farkı temin etti. Ve oyun 5-1 
hafta evvel kazandığı yüksek dereceden do- şeklini muhafaza etti. 
layı bir parça mağrur bir halde oynuyordu. Güneş: Cihad - Faruk. İlhamı - Hıristo. 

Her fırsatta rahat hücum yapmak fırsa- Yusuf. Ömer - Canbaz. Necdet. Melih. Re1-ii. 
tını bulan Vefadan Hüseyin bir sayı fırsa - Murad. 

du. Bu genç çalıştığı takdirde az zaman- şöyle demiştir: 
da çok yükselebilecek kabiliyettedir. - Hüseyin güzel bir güreş yaptı. Fa· 

Nihayet sıra günün büyük güreşine kat Hindlinin de iyi bir pehlivan olma .. 
geldi. Tekirdağlı Hüseyin ve Hindli peh- dığı muhakkaktır. 

livan tam saat 4.15 de ringe çıktılar. Ve 
Cemalin orta hakemliği altında müsaba
ka başladı. 

Bir iki ei enseden sonra Tekirdağlı ko
lay bir jestle Hindlinin sağ kolunu ve be
lini kaparak yere indirdi. Ve Hindli to
parlanmıya vakit bulmadan sol bacağını 
kavrıyarak çevirmeğe kalktı. Hindli işin 
şakaya gelmediğini anladığından ringin 
dışına doğru ilerlemeğe başladı. Ve bu 
hareketinde muvaffak da oldu. Nitekim 

-- . -----·-----.. ~--. ...,..._ .. _ 
HADiSELER ~ 
KARŞISDNIOA 

Oduna, hOınüre dair 
Bu teşrinisaninin yirmindi günü gaze

telerde biı havadis gördüm: 
,Odun ve kömür fiatları sebebsiz ye-

re artırılmıştır.~ 
Tekirdağlı Hüseyin kendisini çevirip sır- Ne garib tesadüf: 
tını yere getirdiği zaman, minderden dı
şarı çıkmış bulunuyordu. 

Oyun yeniden ayaltta başladı. Ve Te
kirdağlı bir hareketle Hindlivi tekrar ye--

Geçen sene de, evvelki sene de, daha 
evvelki sene de, hatta on sene evvel de 
aynı tarihlı gazetclrrde gene aynı havadis 
vardı. 

* - Biz, adam başına birer 
bütün kışı çıkaracağız! 

Dedi Merakla sordular: 
- Nasıl? 

tek odunla 

- Odunları pencereden sokağa ataca .. 
ğız, koşup alacak, yukarıya çıkaracağ1z, 
tekrar pencereden atacağız, tekrar ko~up 
alacak ve yukarıya çıkaracağız. Koşa ko. 
şa, ine çıka ısınmış olacağız. 

* Evin en küçük çocuğu, · misafir l)aya 
sordu: 

1 - Babam sizi üç buçuk liraya mı aldı? 
- O ne demek yavrum? 

Tckiraag~nın minder haricinde 
ilk tuş 

yap~ - Babam geçen gün cOdunu da üç 

re indirdi. Fakat Hindli güzel bir oyun
la bundan kurtulduğu gibi Hüseyini de 
altına almağa muvaffak oldu. Bu, ancak 
on saniye kadar sürdü. Tekirdağlı, yer
den f1rlıyarak kurtuldu. 

buçuk liradan aldık> dedi. Sonra sizden: 
- O da odunun biri! diye bahsettı. 

* Odun bacaklı kadını istemem ama, kö-. 
mür gözliıye bayılırım. 

* Dondurmacı; kömürcüye baktı: 
- Senin de modan geçer! 
Dedi. 

* Günün adamlarını sayıyordu: 

\r Uyük bir tehlike güçlükle savuşturuldu. 
e ınaç 4-4 beraberlikle bitti. 
Galatasaray: Hızır - Salim· Suavi - Fa-

tı buldu. Süleymaniye bu sayının akabinde Eyüb: Halld - Mehmed. Alaeddln - Hay
blr gol ile beraberliği temine muvaffak ol - rl. Ferdi. Mebmed - Haydar. Neş'et. Zaven. 
du ve vaziyet değişmeden devre bitti. Faruk. Cemil. 

İkinci devre başlangıcında Süleymaniye Hakem: Nuri Bosut (İstanbulspor) 

Oyun çok sür'atleşmiş, Tekirdağlı açıl
mıştı. Bir ara kendisine nefes imkanı bı
rakmadan Hindliyi tekrar altına aldı. 
Kurt kapanımsı alaturka bir oyun tatbik 
etmek istedi, vazgeçti. Sonra tekrar a
yak üzerinde işlemeğe başladı. Bu sırada 
ringin köşesine yakın bir mevkide buiu
nuyorlardı. Hindli birdenbire yerden 
kalkmağa davrandı. Bu suretle dönüp 
üstünde bulunan Tekirdağlıyı altına al
mak istiyordu. 

- Ha, unutuyordum, dedi, bir de Meh· 
med var. 

·- Mehmcd de kim? r . 

1 Lig maçlarında klüblerin 
o. G. B. M. 

Galatasaray 3 2 1 o 
Fenerbahçe 3 2 1 o 
Vela 3 2 1 o 
Beıilrtaı 3 1 2 o 
Ciine1 l 3 1 1 1 
Beykoz ~ 1 1 1 
latanbulapor 3 o 2 1 
Siileyrnaniye 3 o 1 2 
Eyüb 3 o ı 2 
Topka ı 3 o 1 2 

vaziyetleri 
A. Y. P. 

14 6 8 
14 l 8 

10 4 8 
8 6 7 
5 5 6 
4 e 6 

2 4 5 
4 11 4 
3 12 4 
2 11 4 

Kasımpaşa: 1 - Davudpaşa: O 
İkinci lig maçlarına dün başlanmıştır. 

Çok hararetli olan bu maçda Kası.mpaşa 
ı - o galib gelmiştir. 

Anadoluhisar: 3 - Feneryılmaz: 1 

İkinci lig maçlarından olan Anadoluhi -
sar, Feneryılmaz maçı başdan sona kadar 
Hisarın haklmJyetlle geçmiştir. 

Neticede 3 - ı Feneryılmaz mağhip ol • 
muştur. 

Hilal: 4 - Galata Gençler: 1 
İkinci küme maçlarından Hilal ile Gala

ta Gençler arasındaki maç Kadıköyde oy -
nanDUştır. 

Çok canlı bir oyun gösteren Hilll takımı 
4 - ı gallb gelm1ftlr. 

Fakat bu hareketi kendisine pahalıya 
mal oldu. Daha atik davranan Tekirdağlı, 
yarım dönük vaziyette olan Hind!inin 
üzerine çullandı ve Fazzal Muhammedm 
sırtını yere getirdi. Hakem üç saniyeyi 
saydığı müddetce sırt yerde yapışık kal
dı. Bu suretle Türkiye başpehlivanı, ken
disine yaraşan güzel bir galibiyet kazan
dı. 'l'uş, mfüabakanın tam altıncı daki
kasında ol.muştu. 

Halk, Tekirdağlıyı hararetle alkışlamı
ya ba§ladı. Tekirdağlı yerden kalktıktan 

- Bizim mahalledeki kömürcü! 

* Bütün evier tiryaki olmuşlar, hepsi çu~ 
buklc.rını tüttürüyorlar. 

* Soba kömürü, kalorifer kömürüne hak .. 
tı: 

- Sana cok acıyorum, dedi, benim ai

bi odalara, ı;alonlara giremiyorsun! 

* Bu bir muadeJedir: 
Bir kömürcünün bir senelik kazant"ı, 

havanın bir senelik vasatı sühunet de~ 

recesile maküsen mütenasibdir. 
lsmet Hulıisi 



SOK POITA 

Yağlı ve yağsız acı badem, yağsız kar ve yanın yağlı gece ve gündüz . 

HASAN KREMLER • 
1 

Çilleri ve sivilceleri ve lekeleri kat'iyyen izale eder. 
ihtiyarları gençleştirir, gençleri gOzelleştirir. 

Hasan ismine ve markasına dikkat 

Geçen 
6 İkinciteşrin tarihli bilmecede ka -ıyotup t de inim ... .,..,.,r, İstanbul kız 

zananlan aşağıya yazıyoruz. İstanbu~- u..t llO Za~~~ıa;;-SABUN 
da bulunan.. ka~a~~ın pazarte~, (Son Poata markalı) 
perşembe gunlerı ogleden sonra hedı· Arnavudt6J blrlnci cadde No. 90 da Şake, 
yeler'ni bizzat idarehanemizden alma· İstanbul t3 üncü mekteb 52 de Ömer Faruk, 
ları Iazundır. Taşra okuyucularımızın Ankara Bozkurd mahalleat orta sokak 12 de 
hediyeleri posta ile adreslerine gönde- Dündar, Kırklareli Koca Hızır okulu 5 den 
T 53 Türkln, Ankara YePl&la Oktay sokak 19 

rı ır. da Kenan İzgt. 

Bir kol saati MUHTIRA DEFTERt 
i tanbul erkek lisesi 3/C den 1113 Muzaf- Oüuıülcüne Türk konsolosluğunda Selçuk 

fer Acunsal. N. Korkut, Edirne Kulealtı Mumcular sokak 

ALBÜM 
(Son Posta hatırası) 

22 de Mediha Blrşen, Banyer Sular caddesi 
Karakol sokak ı de Sev'an, Ankara Balıkpa

Edlb ıar Itıtıar c&ddeai " de marancoz Salih xa-
Kllls orta mekteb aınıf S den 3'18 

1 
ı nında ismau, Ankara Posta Telgraf Umum 

Yazgan. KaradenJz EreiWal Alaplı nahiyes Müdürlü~u heaab işlerinde 8abri kızı Sühey-
1nhisarlar memuru kızı Nebile ÖZden, Duzce ll, Ankara inşaat okulu 3 den 192 H. Ya\'UZ, 
hukumet karşısında arzuhalcı ve fotografçı iatanbul kız orta mekteb 2 den Makbule i
Sa~eddln oğlu Sabahaddin, Sıvas emniyet beker, Sultanahmed Nakllbend caddes.1 62 de 
r:ıudurl tü polislerinden Edib Kıncı oğlu Nusret Biner, İstanbul 1 lnci mekteb 4.16 Ali 
Nazif, Kadlrııa 3 uncü mekt.eb 510 Z. A.~tın.~ Mahir, Antalya lise.si i/A dan 692 Sakıb. 
dil, Cumhuriyet kız llaesl H8 Nurtye, t4 uncu 
mekteb .VA dan 86 ş. Tezcan, it üncü mek- KİTAB 
teb 50i Tevfik Marat. Nevşehir a.ukat İbrahim Tüzün o~lu T. 

·· Töztin, Diyarbakır Fatlhpaşa M. Bıyıklı Meh-
MUREKKEBLi KALEM medpaşa sokak 44 de MeYlüd, Adapazarı or-

(Son Poata markalı) ta mekteb S/C den 218 J'ethl Sezen, çorum 
Bursa erkek Useal 2/B den 1467 Hakkı Al· kadastro heyeti posta memuru Nafiz Türk

na, İstanbul 19 uncu mekteb sınır ı den E· eri otlu Necat, Karabük s. B. demlr, çelik 
dib, İzmit Ulugazl okulu 889 Hatice, İatan. fabrikası haddehane tıamı katibi M. Emln 
bul lisesi 1/ E den 864 Nejad ÖZdat. özdemlr, Zlle İstlklll mektebi 20 Turgud 

ALÜMİNYOM BARDAK ao,-dan, Ankara Cınnhurtyet ilk mektebi 
(Son P<>&ta hatırası) 4/B den Türkln, Koata Cumhuriyet caddnsl 

Konuşkan bir aenç 
Okuyuculan .. 

mızdan Gü.ngör de 
karakterinin tah-
Zilini utiyor: 

Hislerini çabuk 
meydana varur1 

başkalarına göre 
kendi hallerini uy .. 
durmağa çalı§ır. 
Konuşkandır. Ne
,esini çabuk xay. 

...- a Tefrlalunl m Pasarted 

İ8TANB1JL 
Ölte Df)frlpta: 
12.30: PlAkla Tlh'k mus.lk11l. 12.50: Bandls., 

13.05: Pllkla Tlrt musWal 13.30: Muhtelit 
pllk Defl'iya tı. 

Aqam neptptı: 

17: lnkııAp tarlhi deral: Mahmud Esad 
Bozkurt tarafından. 18.SO: Tanburl Cemll: 

bettiği kadar da iade idebillr. Şahat ce.. 
sarctlere bajlı i§lerden uzak kalmak iater. 

PlaklL 19: Çocuk tiyatrosu: Aslan yolda. 
19,30: Bava raporu. 19,35: Konferans: Ali 
Klmi Atytlz <Qocut terbiyesi). 19,55: Borsa 
haberleri. 20: Rıfat ve arlı:ada§lan tarafın

dan Ttirt musik1sl ve halk şarkılan. 20,30: 
Ömer Rıza tarafııidan arabca s6yln. 20,i5: 

Muvaffakiyet için daima 
uysalhk IAzımdır , 

1mzcı11Z ve ad
t"essiz bi-r o'Jcuyu-

Belma Te arlcadqlan tarafından Tiirk mu· 
sltlal n hallı: p.rlı:ılan (8. A.). 21,15: Radyo 
fonlk opera: Sttıd70 orkestrası refakatile 
(Tals). 22.15: Ajans haberleri. 22.30: Pllkla 
sololar, opera ve operet parçalan. 22,50: Son 
haberler ve ertesi günün programı. 

!Z Wnclteşrin Puartesl 

cumuz ıoru.yor: ötıe neşrl1atı: 
- Muvaffak ola.. 12,30: Muhtellf plak nefrlyatı. 12,50: f'llk : 

cak mıyım? Türk musiklsl ve halk şarkıları. 13,15 Dahili 
Muvaffakiyet i· ve haricl haberler. 

çtn daim! uysallık Ak..- netrifatı: . 
kadar faydasız 18,30:Muhteııt pllk neşriyatı. ıus: Ingl

~e llzce dera: İzlme İpek. 19: Türk musik1sl ve 
ıse dikbaşlılık, i- halk p.rtıları (Makbule Çatar ve arkadaş-
nadcılık ta bir o lan>. 1uo: But lJan ve arapça. neortyat. 
kadar zararlıdır. 19,i5: Ttlrk muatkl81 ve halk tarlaları (Hik-

met Rıa Sesgör ve arkadqlan). 20,10: Kon
İstanbul Şehremininde İsmail Kootapan, Subaşı sokak i de Adnan Turıud, Menemen 

Kumkapı Nişanca camU çıkmazı No. 28 de hükt\met karıısında mualub İsmail Hakkı 
Şevket Çuhadar. İstanbul erkek u.eat 308 kızı Muammer, Balıkesir Muradlı mahallesi 
Nihad, İstanbul erkek lisesi 97 Hicri. Medine sokak 9 da ErtuRruI. Son Posta ferans: Şakir Huun Zrtölı:men. 20,SO: Pllkla 

dana ma.slklsl. 21: Ajana haberleri. 21,15: 
Sl üd70 Salon orkestruı. 

kaşelerini tecrnbe etmiş olsaydı 
ona cehennem hayatı yaşatan 

bu muannid baş ağrısından 
eser kalmıyacnktı. 

NEV ROZiN 
Bnton ıstırablan dindirir, baş ve 
diş ağnlarile nşntmekten mtııe. 
vellid ağn, sızı ve sancılara karp 

bilhassa mnessirdlr. 

NEVROZiN 
YUVARLAK DÜNYA KALEMTRAş KART Fotoğraf tahlili kuponu 

(Son Posta hatırası> Yozgad polla komı.aert Pahrl otıu Kemal, Mideyi bozmaz, kalbi 
Oelenbnt orta mekteb 152 Kadrt Turna Tarsus sebzeciler arasında 101170 kahveci l.i.. • • • • • • • • 2 - Tarlna: Orsta. Ve bo•• brekJerİ yormaz 

1 - Rosslnl: Btabat. 

17 •• • Ahmed otlu Abdilasellm, Samsun Gazi ead- Adr ı - Planquette: La Chocbea cıe oorue -
o.,lu , B~ırkoy ort~ mekteb l /C den 345 Ib- dut 19 mayı.s mahallem 39 da Nenad, Yos- • • • • • • • • J 
raht~ ~qa~an, Istanbul ticaret Uwi 1148 &ad Cumhuriyet müddelumumtsl otlu Sel- DiKKAT t -=~: 8oDp d'amoar &PNI le bul. Cabında giJnde!J JlaŞtl 
~;1;. ed~dİ Ist.anbul erkek Uaea1 S/D den çuk, Ankara Dolanbey mahallesi Tafdöşeme i - Adam: La Olralda. alınablll ... 

ace n. sokak 7 Şükran, Cide aorgu hA.kiml Azml l'ot.osnf tabWl lc1D ba bponJardaa 21,51: Yannkl program .,. İltlk1Al marşı. •' 
DİŞ MACUNU Otyaltmaz km Tiirtln, Ankara Baydotan 1 aclecllntn ~ fUUlr, 1 • M k O"kkal 

maballesl Andaç 11>kalı: 11 de P. Kortel, K&J· 1 Yeni aepivat 1 Sim Y8 ar aya 1 A:;n: ıc'!!·y~rt:a::ak:ı!z:'!:h.ct;.! e;k;! •rl ıapu tt.tlbl Hamza otlu Cablr Otiner, - ------------- .. _________ J____ Taklitlerinden sakımmz. 
Oaman oğlu Ahmed Baysal, Beyollu 11 inci Ka,..rl Şuemenll caddesl Mınalı aokak 8 de BaJraJD1t MUl1 Zafer mektebi ı den Anin, Dit 'l'ülblerl lln•••• _Bu •71* mea- ••••••••••••••• 
mekteb 5 B den 539 M hmed Be <>il 1l 1n- Mil7.eyyen.: Kütahya llaesi 3/A dan 219 _Fet- Adapazarı orta melı:teb 2 den 311 Bmlne Ol- ıet mecmuasının blrlncitefrln •Jlll çılı:mlf-
cl mektcb S/B d 238 e H" .:ı.. Y u hlJe Yürur, Tarsus da.a veltlll Saffet ılay- nay, Foça nüfus memuru Galib kızı Jale, tz_ tır. 

en u.se,,.... kır otlu Muzaffer, fzmıt orta mekteb 298 mit orta mekteb 3/B den 288 Turan Pek, ------------------------------

D- n~~I ~~.~~h~~~~~~h~~~51-~~~~~. ~~ ~-----------------------------<Son Posta markalı) ııerl oğlu Muzaffer, Hayrebolu Hisar mahal· bul 1 inci mekteb 1/A dan Azmi, Ankara Ga-
Cağalo~Iu Mollafenari caddesi 56 da Al!, leat Maksud, Ankara Cebeci Tany~U sokak z1 orman çlftllği 28 de A. Belge, A~ap:ızan 

ista. bul kız lise.si 722 şultiife, Konya Gd. or- 27 de Cemil otlu Adnan, Ufak tüccardan orta mekteb 3/C den 262 Fahri, lstanbul 
ta mekteb 7/ 1 o. de '1 Şerafeddin Dönmez, LU Münib Erkara otlu Kemal Erkara, Turgudlu Ha.seki hastanesi eczacı Hayri kızı Münev
leburgaz Binbir çeaid ıwtaalyecl Hfiseyin oğ- Top. A. G. erbaf :aamuan _ v~sıtasııe Ayşe ver, Diyarbakır asliye ceza hatlml Sadık ot-
lu Sabri. Demir, Edirne Jandarma böluk komutanı ıu Refad, piyarbakır kuyumc~.ıar- çarıısında 

CEB AYNASI yüzbaşı Sabri km Umran Bayınalp, Ankara kuyumcu Dyas, Tavşancıl komur tüccan 
Yenltehir Cebeci Erto M>kak 28 da Rıdvan, bakkal İsmall, Mardin gümrük taburu satın 

<Son Posta markalı) Edremld orta metteb Ali Dura, Biga orta aınıa komisyonu reisi HalU kızı Fahriye, Es-
Cumhuriyet kıa llseıl 588 Ferdane, Sultan- melcteb son lllllf M . All Aydoz, İatanbul er· kişehlr ouı mektebi t/B den 136 Muradiye 

ahmed Hisar sokak 2 de Muberra Ert~. Sul- ket Usesl 4/L den 72f Ali Türkay, iatanbul Gilçel, Üsküdar orta mekteb 57 Feyzi Yez
tanahmed Üçler mahallesi Ahmedli çeşme 61 inci mekteb 5/A dan 'IO Baart, Borçka dan Enginakın, Elazlz Taşmağaza sokak t2 
sokak 7 de H. Bıtkı, Aya.sotya Sotukçeşme tahrirat klt1bl Arif Mete otlu ismet Mete, de Fehim Şengül. 

K A E 

Grip, Baş ve Diş Ağrıları, Nevralji, Artritizm, Romatizma 

. 
• Soll POlla • am 

edebi ........ 
- Yuaa :;;ı f NiM Falıri Oua!'f 

odasına süzülüp gitti ise Adnbım göz- dı? En derin, en zifiri karanlık gecele- maat daha kalabalıktı ve şüphesiz ek
lerinden gene öylece silindi gitti. rin bile sabahı oluyordu da en iğrenç, serisi yakındaki Hacıhasan mahalle-

Odada söz bi~, yalnız bahçede hiç en kara ruhlann neden bir doğusu ol- sinden gelen kimselerdi. Adnan. o gün. 
susmıyan kuşlar ötüşüyor ve uzaktan. masındı? O güneş bu ruhlardan ebedt babasının yanında, henüz pek iyi bile
iskele camisinden hazin bir sesle öğle bir gurupla m.ı göçmiif, uçurumlara mı mediği namaz sürelerini masum du
ezanı okunuyordu. gömülmüştü? Hayır, hayır, Adnan bu- daklarile yarun da olsa, eksik ve yaD" 
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na imk8.n veremiyordu. Bir 7.8Dlanlar lış ta olsa okwnağa çalışıyor, her Alla
mutekit babasının önünde diz çöktüğü hüekberde babasını tak.lid ediyor, o e

Adnan1 neden sonra başını, sedirde ve başını secdeye dayadığı mihrapta ğilirse eğiliyor, kalkarsa kalkıyor ve 
Mahnıurenin söyleclğJ sözlere bile onu nihayet bu bale mi koyacak, daha Mahmurenin oturduğu yerden kaldır- muhakkak ki ruha şifa verici büyük onunla beraber alnını secdeye koyu

ne hacet vardı? Yalnız bu jest ve bu tı- düne kadar bir pan, bir kaplanken dı. o yerin sıcaklığı.na kendi sıcak göz bir sır vardı. Şimdi Adnan o sım bul- yordu. Halbuki şimdi bu yaşlanmış, b1J 
kırtı, Adnana, bin sözden daha açık Ye böyle gülünç bir mağldbiyeUe bir •:ey- yaşlarını da akıtmıştı. İçinde, son da- mağa, o şifaya bvuşmap gidiyordu. ruhu kirlenmiş çocuk babasını nere-
4aha acı bir ifade ile zavallı.ığını hay~ linm dizleri dibinde mi yerlere S':!re- kikada kulağına çarpan e~ sesinin Acaba um.dulunu bulabilecek miydi? den bulsun, o surelerin hangi biri.Dl 
kıran bir lisan değil mi idi? Hele kızın cekti? bıraktığı bir uhrevilik havası dalgala- hatırhyabilsin ve hangi imamın arka• 
manalı bir dudak büküşile cSizi almağa Mahmure şimdi aessiue kalkmıf, nıyor ve cinsi bir ihtilalle sarsılan bün- Namaz başlamış, belki de bitmek ü- sında Tanrının gufran yolunu araştır
gelen kibar hanım> deyişindeki ince is· kapıya doğnı gidiyordu. Odada sanki yesinde bu Tann ahengi, yavaş yavaş, zere . .• Adnan, iç kapmm duvara yaslı sında! 
tihzalı ton .. ne red .. ne istiskaldi! dört ölünün ruhu, Adnanın babasile a- Jnaddenin sefaletini bir derece yuınu- bir kanadı altında, camiye girmeden Son secde, son dua ve selim... bd 

Adnan yutkundu, elini gayriiradi bir nasının, sonra dadwnm ve kızın kendi ,şatan bir sükfuı hissi yaratıyordu. Za- mihraba kadar bütün mabedi, imamı dalga çözülür gibi cemaat yavaş yavat 
har;~etle saçlarına götürdü, sonra ce- babasının nıhlan bu saf varlığa siper ten bu sabah • çocukluğunun o güzel ve imamın arkasında iki saf namaz kı- kalkıp dağılıyor. Ellerinde potinlerile 
ketının yakasmı tuttu ve bütün bu ha- olmuşlar onu adım adım tehlikeden u ... mabedine sokulmak, onu kandillerile, lanlan seyrediyQr. Bunların ekserisi geliyorlar ve hala kapının eşiğinde dll'" 
reketleri esnasında kızın hissini yumu- zağa sürUklüyorlardı. Adnan, boğazın· .muınlarile, levhaları ve nakışlarile tek- )aşlı ihtiyarlar w bazılan da iskeleci- ran ABnana acaib bir mahlUk görmür 
ptacak kel~eler aradı, aradı, fa~at dan sıkılan bir adam gibi bir şey söy- ıar görmek istem~iş miyd~? O h~de ~arındaki es~af ... Adnan,~~ ~üminler ler gıöi hayretle bakıyorlar. fçlerindell 
söyliyecek hıçbir kelime, tek bir :;.eli- liyemiyor yalnız ıztırab dolu gözlerle, hemen o camıye gıdecektı ve ıçinde kendine benzer birini anyor .. biri başını sallıyor ve Adnanın sabah• 
me bulamadı. Koca Adnan, daha dün onun y~dan sıyrılıp gidişine bakı ... namaz kılmasa, . kılmasını u - arıyor ve. bul~yor! leyin kahvede gördüğü ihtiyarlardd 
akşam Nerimanı bile karşısında ürper- yordu. Nihayet son bir gayretle silkin- nutmuş olsa bile namaz kı~ . Bu derın hır huşula secde~e v~~? birine benzettiği bir başkası kolunl 
t ·1 t kan d · Adn lan ihtiyarların arasına karışacak, on- ınsanlar ne ruh rahatmda! dıye duşu- . 
en, gerı e en, yı ' evıren an, di ve aenç kız aralık duran kapıyı aça- . . . .. . 1 . 'd sürtünerek geçerken cYol verın, yahu• 

simdi bu küçük kızın bir yastık pus- ı:t ları seyredecekti. Belkı bu zıyaret onu nuyor ve bırden yıl arca genye gı e- . .. . e-
küııerile oynıyan parmaklan altında rak dışanya çıkarken, arkasından. inil- çoktan kaybettiği dini vecdine götür- rek bunlann arasında sanki kendi ba- dıye. soylenıy?r: ~ arkadan imam .... 
sanki kendi kalbinin telleri kopuyor· deyen bir sesle yalnız: mese de hiç şüphesiz çocukluğunun bası da sağmış ta namaz kıhyorm~ gi- fendi de tesbih~ı. sallıyarak kapı~: 
mus gibi kıvranıyor ve şu çıplak bal- -: Ma.tm;ıure! ,saf bir hatırasına, bir anına, bir sani- bi bir vehme kapılıyor. Çocuklugunda yaklaşıyor v~ hı~~ır ~y demeden,. Y ' • 

d 1. 1 ·ı k tokunyalı ayaklar Dıyebildi. yesine olsun götürürdü: hayatınm bu babasının cemaatle namaz kılışını, ilk nız yanındakı muezzıne cBu da kını· 
ır ar a şu yeşı şı M . b ed' :1- ha Fili.bede ik C .. ü .. ·ı Adn . t _..ı-
lt d b ··t·· gu" u"nün bütün erk~~li- ahmure hıç ceva ftrm ı ve un tereddi ve sukutu içinde bu kadarcık defa, da en wnaon ca- manasına goz ucı e anı ışare eu'"'. 

a ın a u un c • . . . x ~.+- B bas gü Adna ek -lr· 'di ğin'n göçtüjünü yıkıldığını hissediyor· bu odaya yabancı bir kadın geldiği za- bir ışık ta Adnanın bu vıcdan karanlı- mısmde gunn..., .. u. a ı o n - r ~p gı yor. 
ıiu.ı Yıllarca aşk yolunda pehlivanlık man sofadan wıl bir &6lge ıfbi kendi iı.nı parlatacak bif pı.k~.mı7-- m ela~ &ö*m~ Oradaki ee- (AT'1wa ..-) 
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Denizlerin Makyavell Saragında 33 
iı\dıı Bir Kaptan Bum - Bum 

. Haremağasının Hatıralar• 
Çeviren: Ahmed Cemaleddln Sar&çuğla 

Başımın üstünden vızıldayarak geçen kurşunlar arasmd 

Yazan: Ziya Şakir 

bir kapı kovuğundan diğerine atlıyarak, arasıra upuzu 
yere uzanarak Harbiye Nazırının karargahına vardı 

Bir sarışın güzeli olan Rezzan, şehzade Bürhanettin 
Efendi tarafından beğenilmeyince müteessir olmuş, 

bir köşede günlerce gözyaşı dökmüştü 

Hatta bir aralık payitaht asayiş ve ı - Artık Lauterbah zengin o 
emniyet memurlarına yardım için (HAm- yolunu tuttun! .. diye seviniyordum. 
burg) dan bir bölük gönüllü göndermı:ğe Bu Eevinç ve gururumda da pek hab 
bile mecb~r olmuştum. (Hamburg) tam değildim. Zira öz malım olan bu dört g 
ve mutlak asayişe General (Lettov-Vor- Jet hiç şüphe yok ki Almanyanm ,evke 
verk) in muvasalatından sonra kavuşa- bahriyesine hizmet ediyordu. Mütarek 
bildi. Bu parlak ve meziyetli asker harb nin yok ettiği Alman ticaret bahriyesini 

Misafir kalfalarının bul?~dukları ı l lar, mahdud şahıslardan ibaretti. Hat- Psnasında Afrikadaki Alman müstemle- ilk nüvesini teşkil eylemiyor muydu? Ş 
daire, haremi hümayun dahılmde de- ta, diyebilirim ki; yalnız üç dört şahsa kat kıt'alarına kumanda etmiş ve hatta haide ... 

d · ı · · bul d .. münhasır idi. ğildi. Şehzade aıre erının un uguı dü~manları İngilizlerin bile takdir ve Ancak gemilerimden hiç birisinin k 
tarafta idi. Buraya, haremi hümayun- Mesela; ~aşmüsahib Cevher ağa .. sec- saygısını kazanmıştı. mandasını şahsan deruhte etmemiştim 
dan bir kapı ile geçilirdi. Nazlıyar da cadecibaşı Izzet ağa .. serhafiye, Ahmed Mütarekenin imzasından biraz sonra Ben artık bir denizci değildim, bir iş a 
bu daireye gitmiş; yerleşmişti. Celaleddin paşa .. bir kaç kere de, gidiş Aımanyaya dönmüş olan General (Let- damı olmuştum ve hemen hergün tğl 

Aradan kısa bir zaman geçmeden; ar- müdürü Hacı Mahmud efendi gibi. tov-Vorbeck) vatana avdet eder etmez den sonra cUnter den Linden. de küçü 
tık yeni yetişmiye başlıyan şehzade Eğer icab edip de kadın yollamak lii- (Homburg) u kurtarmak üzere o havali- bir kahvehanede birkaç eski ve sadik ah 
Bürhaneddin efendi, Nailıyar'ı gıör- zım gelirse; (Valide sultan) makamında ye gönderilmişti. General maiyetinde pi- babla buluşuyor, laf atıyor, maziden hah· 
müş ve derhal, sevmişti. Aynı zamanda bulunan (Perestu) kadınefendiye 1 ica yade, topçu ve tank kuvvetleri bulundu- sediyor ve bfra içiyorduk. Bu zarif v 
Nazlıyar da efendinin bu sevgisine mu- ~~er; bir tebdil arabasile onu göndenr- ğu halde çıkageldi ve aradan on beş gi.in küçük kahvehane sık sık Lauterbah val· 

kabele göstermişti. geçmeden şehir tel örgülü maniaları, as- sının şaknık nağmelerine makes oluyor d h be d lını Bir aralık, Sultan Muradın tamaınile • ı k hk h ı -·-1-Bu sevişme en a r ar o yan keri devriye kolları ile büsbütün asOdc neşe i ve tannan a a a arıu~ ~ı 
Abdülhamid, yeni yetişen oğluna zev- iyileştiğine dair, bazı şayialar deveran ve asayişi mükemmel bir belde haHne ~ın ötüyordu. 
ce olmak üzere Resan isminde genç, etmişti. Abdülhamid; buna, inanmak is- geldi. Ah!. (Bc,rlin) de geçirdiğim bu nefe 
güzel, sarışın bir kız göndermişti. Fa- tememişti. Fakat, kendisine kat'i kana- Ben harbiye nazırı Her cNoske> den hayatı daıma tahassürle yadedeceğim.. 
kat aradan günler ve haftalar geçtiği at gelmiş olması için; biraderinin nu- Hamburgdan Berline gidebilmek için bir Vakıa şimdi de vaziyetim mükemme]t 
halde, Bürhaneddin efendi, bu dilber susi ve mahrem hayatına birini soka- pasaport almıştım. Vakıa bu pasaportun Hiçbir eksiğim yok ve çok şükür halım· 
kıza zerre kadar iltüat etmemışti. Ni- rak onu uzun müddet kontrol etmiye ancak hükumet kuvvetlerinin fermanfer- den fevkalade memnun olarak (San Fran-
hayet günün birinde, şehzadenin vali- karar vermişti. rna bulundukları mıntakalarda hükmü sisko) da yaşıyorum ama günün birinde 
de&i Mezide kadınefendi Abdülhamide Abdülhamid, bu karan öyle bir za- vardı. Berline (Hamburg) gibi ehemmi- şayed beni gene Çin denizinde Aksayı-
gelerek: m~da ~·ermişti ki; o sıra~.a (Resaı:) is- yetli bir limanda asayişin daimi bir su- şark seferleri yaparken görürseniz sakın 

- Aslanım! Efendi kulunuz, ayakla- mın~ekı k~zın, ~hzade Burhaneddın e- rette takrirı ve kasabanın tahtı emniye- şaşmayınız. Zira Çinin ve Çin sularının 
rın ızı öpüyor. İhsan buyurulan kızdan fendddıyd~ld~~~derılip, onun ta~aft~ndan te nlınması için görüşmeğe gidiyordum. daü~sılası içimi cayır, cayır yakıyor ve o 
dolayı, arzı şükran ediyor. Fakat, bu re e ı ıgı vakte tesadüf etmış ı. . Maatteessüf memleketin büyük bir kıs- suların şişko ve hovardameşreb kaptanı 
kızı bir türlü sevemeyip, yıldızının ba- Resan, sarışın, güzel, çok hassas bır mı kızılların elinde bulunuyordu. Bütün bol neş'esi, zevkli kahkahaları ile canlı 
rışmadığını söylüyor ve sizden bir is- kızdı. Şehzade Bürhaneddin efendinin yollar kesilmiş muhabcrat ve nakliyat ,.e zinde halıi oraların hasretini çekiyor: 
tirhamda bulunuyor. d~ire~in.~ giderek orada ancak on beş intizam ve mllkemmeliyetini kaybeyle- o hayatı arzuluyor. 

Demişti. Abdülhamid; bu sözlere pek y~rmı gun kadar kwald~kt~n sonra; efen- miş bir halde idi. Birçok kereler muhte- Tevekkeli: Huy canın altındadır! de-
o kadar ehemmiyet vermemişti. Lakayd dı tara~ın~~n begenılmıyerek tekrar lif yollardan geçmeğc teşebbüs ettimse memişler. Binaenaleyh denizci olarak 

bir tavırla: ÇıraOan ıarayı (harem.~ humayun) a avdet etmek; bu de her defasında geri çevrildim. Nihayet hayata atılan ben gene denizci olaralı: bu 
- Pekala .. bakalım da, bir mü~a~- se, başkalarını göndereyim.. ge.~ç, gu.zel ve .h~ssa~ kız~. son derecede otomobille ~Bergedorf. a gitmeğe karar fan) dünyaya gözlerimi yumacağım ... Ne 

binı gönderelim .. diye cevab vermıştı. Derdi mute~~sır etmı.~tı. Bır .~oş:~e .. kapana- verdim. cBergedorf. ta taliim yaver git- yaparsınız? Çinlinin, o ezell felsefesile 
Mezide kadınefendi, yalvaran bir li- İhtim~l ki Abdülhamidin maksadı, rak gunlerce gozyaşı dokmuştu. ti. Çünkü cMöve. de emrim altında hiz- dediği gibi: Nasib ne ise onu gö~ğfz. 

san ile sözüne devam etmişti: bunlarla da Sultan Muradın akıl ve id- Kızın bu vaziyeti Abdülhamide ha- met görmüş birkaç eski tayfamla karşı- Hoşça kal aziz Qkuyucu! ... 
- Efendi kulunuz; kendisine olan rak kuvvetlerini kontrol etmekti. ber verilir verilmez; derhal onu huzu- !aştım. Tabii (Hamburg) da hükumet ta- - S O N -

._ ....... ·--············-········-·-------1 ii. tuf ve muhabbetinizden çok emin. Ayni zamanda, mecnun ve mahpus runa celbetmiş.. birçok teselliler ver- raftarı gönüllülerin reislerinden birisi r 
Bunun için de bir lütuf istirbamında biraderinin bat\rını sordurmak baba- dikten sonra: olduğumu söylememeğe dikkat ederek Bir Doktorun 
bulunuyor. Na.zlıyar hazinedar ustayı nasile de, adamlar gönderirdi. Bu adam- (Arkası var) onlara: 

Pazartesi 
kendisine ihsan buyunnanızı istirham - Çocuklar, dedim, hemen Berline ka- Gün IUk 
ediyor. dar gitmek mecburiyetindeyim. Bir ta- N I (*) 

Abdülha.midin tavrı, derhal değiş- inhisarlar u. Müdürlü~ünden: kım mühim işler beni payitahta kadar • __ o_ı_._r_ın_d_a_n ___ , ___ • 
mişt.. Kendi öz canı için beslediği bir - çe1<iyor. Buradan geçmek imkinı var mı? Göz nezlesi 
kızı, oğluna hediye etmek, ona pek güç Muhammen Eksiltme Nöbetçi tereddüd etmeden: 
gelmişti. Telaşlı bir lisan ile: bedeli sırnti - Şüphe~ız, dedi, sizin hakkınızda ar-

- Canım, nasıl olur? Nazlıyar, bize 
4095 

lira 
14 

kadaşlar hüsnü şehadet ediyorlar. Geçe-
lazım. Ona mühim bir vazife verdik. 195 takım elbise, Ceket, Yelek, Pantalon, kasket 

15 
bilirsiniz. 

Nazik bir işin başına geçirdik. Şimdi o-
61 

adet pnlto 
10
5
8
6
5
1 •. 

16 
Nihayet (Berlin) in kenar mahalleleri-

b . 217 çift f o tin 
nu oradan almak caiz olamaz .. diye, ın ne kadar sokulabildim. Lakin asıl şehir-

1 - cartname ve nümuneleri mucibince mlkdar ve muhammen bedelleri yu. aercden bin su getirmişti. ~ de müthiş bir harb cereyan ediyor, kan 
Fakat Mezide kadınefendi, ne yapmış karıda yazılı melbusat ve fotin eksiltme ile satın alınacaktır. gövdeyi götürüyordu. Mitralyözlerin ta-

yapmış; Abdülhamidi bu işe ikna et- 2 - Eksiltme 24/XI/937 tarihine rastlıyan Çarşamba günü her birerlerinin hi- kırtılarına, el bombalarının tarrakaları
mişti. Daha doğrusu hünkar, en çok .ıalannda yazılı saatlerde Kabataıta Levazım ve Mübayaat Şubesindeki Alım na kulak kabartarak kendi.mi mümkün 
sevdiği oğlunun hatırını kırmak iste- komiıyonunda yapılacaktır. mertebe harb mıntakasınm açığında bu-

memişti. 3 _ İsteklilerin eksiltme için tayin olunan gün vo aaatte % 7,5 güvenme pa • lundurmak şartile şehTe sokuluyordum. Nazlıyar, böylece Bürhaneddin efen- Nihayet caddelerden birisinden geçerken 
dinin sarayına gitmişti. Ve efendi ile de ralarile birlikte adı geçen komisyona gelmeleri ilan olunur. c7564• hükumet taraftarı bir kuvvete mensub 

uzun seneler geçinmişti. Meşrutiyetin ~ nöbetçiler tarafından durduruldum ve 
ilanından sonra, Bürhaneddin efendi Malın cinıl Miktarı Bulunduğu yer bunlar bana pasaportumu sordular. Ta-
zevcesi Nazhyar'ı alınış; Parise gitmiş- 1 _ Hurda inşaat malzemesi Toptaşı bakım evi bii pasaportu gösterince kendilerinden 
ti. O sırada maliye nazırı maslub Cavid n _ Sandık imalatından çıkan ince 500 Çuval Cibali tütün fabrikası olduğumu anladılar ve nazır cNoske. nin 
bey de, hükfunet namına istikraz ak- tala§. nerede bulunduğunu bana tarif ettiler. 
c.ietmek. içifn Parisde bulunuyordu. 111 _ Boş benzin tenekesi. Cibali nakliyat şubesinde Baıımın üstünden vızıldıyarak geçen kur-

Bir zıya ette, Nazlıyar ile Cavid bey 82~ Adet şunlar arasında bir kapı kovuğundan di-ı k ı IV - Hurda demirbaı e•ya. 23 Kalem Üsküdar depolar grupunda arşı aşmışlardı. Çarçabuk birbirlerini ır ğerine atlıyarak, arasıra upuzun yere u-
beğenmişler.. sevişmişler.. ve, anlaş- V - Salıncaklı çocuk karyolası. lO Adet Cibalı çocuk yuvasında zanarak menzili maksuda varabildim. 

VI Tahta fıçı hu d 35 ~ Lı"ko··r fabrikasında 

Havalann sık sık tebeddülü dolaJlllle 
ortalıkta az çok nezle ve haftt grip ftt'a
ları görülmektedir. Bu devirde bu ula 
çok görülemez. Burun nezleler! dolaJlll
le sık sık göz nezlclerl de görülüyor. 
Göz birdenbire kızarıyor, tanlam,or. 8a
bahları çapak ve az çok cerahat tanm
da ifrazat vukua geliyor. Basta ıös b
paklarında adetl kum taneleri ft111Uf 
gibi batırma, ışığa bakamamak. otaJap 
yazamamak gibi hallerden muztarlbdlr. 
İşte buna münzamme iltihabı derler. Te
da vl edillrse üç beş günde geçer lider. 
Fakat tedavi edilmezse n ataı teJler J&
pılırsa o zaman lltihab t&batal brtne 
sirayet eder ve gözün taraaı tlaerlnde 
beyaz bir benek olur. O zaman ntarab 
f}ddetlenir. Uykusuzluk, bat atna,, 111.Ja
ya bakamamak gibi haller görilltlr. Ba
na mısaflr derler. 
Bunun tedavisi daha güç Ye daha~ 
dur. 

mışlardı. - r a. ' Harbiye nazırı Her cNoske> ile umuınl N l r VII - Küp su için 166 > Mecidiyeköy 
az ıyar, derhal Bürnaneddin e en- karargahında görüştüm ve kendisini •----------------. 

iliden ayrılmış,· Ca\"id beye varmıştı. Yukarıda cins ve miktarı yazılı mallar 25/Xl/937 tarihine rastlıyan Perşem- cHamburgfo a daha fazla kuvvet gönder- <•> Bu aoUan lı:eelp laklaJUUll. Jallat 

Bu sebeble gözde nezle görüldülD amaa 
gözil ılık asldborlkll su ııe sık sık baDJO 
yapmalı, göz doktorundan lllç alıp bal -
!anmalı. Uykusuz kalmamalı, elettrlt 
ziyası, duman, tozdan, kalabalık Jerter
den uzak durmalıdır. 

* 
(RESAN) iN MACERASI 

Bu vak'ada ismi geçen (Resan) is
mindeki kızın da çok hazin bir macera
sı vardır. Onu da anlatayım: 

Bırçoklarının zannettikleri gibi, Ab
Clülhamid; Çırağan sarayında mahpus 
bulunan Sultan Muradı, ihmal etmiş 
ö.eğıldi. Bilakis, dalına onunla iştigal 
ederdi. Yiyeceklerini, içeceklerini biz
zat kendisi göndeıircli. 

Y Idız sarayının mutfağında kilerci
ba ı Osman beyin nezareti altında pişi
rilen yemekleri; Beyoğlundan tedarik 
edilen içkileri, sık sık huzuruna getir
terek uzun uzadıya, tedkik ve muaye
ne eder .. ondan sonra, gerek yemek 
taplalnrıru, ve gerek içki sepetlerini 
gözlerinin önünde mühürleterek: 

- Alın.. götürün... Biraderden ~or
sunlar. Eğer bunlardan memnun değil-

1 d t h. l nda yaz 1 bir al•i•• ,ap ... ınp lı:ollebl,.. ,....., be günü saat O a pazarlıkla satılacaktır. steklilerin malları ıza arı ı 1 mesi hususunda iknaa çalıştım. Nazır bu Sılı:ıntı samanmnda •a aotlar Mr ......, 
mahallerde her gün görebilecekleri ve pa~2rlık içın de tayin olunan gün ve görüşümü makul bularak kuvvet gön- ,.ıhı tm..tachnıu "'ett"bDlr. 
saatte % 15 teminat paralarile birlikte Kabataşda levazım ve mübayaat şube- dermeğe razı oldu. Ben de cHamburg. 

8 
si müdürlül:ründeki satış komisyonuna gelmeleri ilan olunur. c7636• dönerek daha bir müddet gönüllülerimin 

Nafıa Vekaletinden : 
ı - Eksiltmeye konulan iş: Ankarad~ jstasyon arkasında Çiftlik yolu üzerjn

de Fidanlıgın karşısında Bahçeli Evler mahallesine isale edilecek su tesisatı. 
Muhammen bedeli: (50,211) lira (41) kuruştur. 

2 - Ek&iltme 7/12/1937 tarihine rastlıvan Salı günü saat 15 de Nafıa Veka
leti Sular Umum Müdürlüğü Su Eksiltme Komisyonu odasında kapalı zarf usuli-
le yapılacaktır. . 

3 - İstekliler; eksiltme şartnamesi; mu.<avele projesi, Bayındırlık işlcrı genel 
ş:ırtnamesi, fenni şartname ve projeyı (2) lira (51) kuruş bedel mukabilinde 
Sular Umum Müdurlüğünden alabilir:er. 

4 - Eksiltmeye girmek için isteklilerin (3760) lira (57) kuruşluk muvakkat 
teminat vermesi ve 25 bin liralık nafıa su işleri teahhüd edip muvaffakiyetle 
bitirdiğine ve bu kabil su işlerini başarrnlkta fenni kabiliyeti olduğuna dair Na 
fıa Vekaletinden alınmış müteahhitlik vesikası ibraz etmesi; isteklilerin teklif 
mektublarını ikinci maddede yazılı saatten bir saat evveline kadar Sular U
mum Müdürlüğüne makbuz mukabilinde vermeleri lazımdır. Postada olan ge. 
cılmıeler kabul edilmez. (4229) (7747) 

başında yurduma hizmette devam ettim. 

* Nihayet kızıl tehlike uzaklaşmış ve be-
nim muhariblik vazifem nihayete ermiş
ti. Bu defa da (Berlin) e giderek kımdi 
he~abıma gemicilik etmeğe karar verdim. 
Anamdan aldığım bir mikdar para ile 
yardımcı motörlü bir golet satın almış
tırn. Bu go1etle hemen Baltık denizinde 
seforlere başladım ve daha ilk seferimde 
adamakıllı para kazanmıya başladım. 
İşlerim çok yolunda gidiyordu ve bir 
müddet sonra dört goletten mürekkeb 
minimini bir filotillanın sahibi bulunu
yordum. Vakıa benim müessesem (Ham
burg - Amerika) seyrisefain şirketi gibi 
muazzam bir teşekkül değildi ama gemi
lerimin §ahsıma aid olmaları beni derin 
bir haz ve memnuniyete sevkediyor ve 
kendi kendime: 

•• • 
SEKSULIN 

Ademi 
, iktidar, 

Bel 
' gevşekliği, 

Dermansızlık, 

Vücut Ye DlmaQın 
yorgunluQunda 

pek müessir ve emin 
bir i16c;tır. 

Kutusu 200 kuruş 
BEŞİR KEMAL - MAHMUT CEVAT 

Eczanesi - Sirkeci 



............ SON POSTA a.,ı. ır 

Üşütmenin, Grip, Nezle, Baş ve Diş AğnlarıJ[lın Kat'i ilacı KESKiN KAŞELERiolR. Bahç•k•PI 
Salih Necati 

B ") H Jk • b• Motllrlli nallll1Jaııtaları/ eyog .'! a evı ır saz ucu~~!~:! .. w..ı., 
Ses musabakasl arıyor ma göre hükUınet memlekete müm. (&,tarafı 9 uncu aa11fada) razıyım. 

Köşe başında •• 
~ kün mertebe fazl~ otomobil girmesini - Seni bu karanlık, pis 10kaklardan Adam onun elini bırakıp )'ilzilne ~Ji. · · ı temin maksadile otomobil gümrükle - getirmeye mecbur oldulum için kızdın katle bakuak: 

a· (~ J tllcl •l/ldtl) 1 celeri de radyo mikrofonu karpmnaa rinin indirilmesi için esaslı tedkiklere galiba bana sevgilim. Fakat yolumuz çok - İnşallah sözünde durursun, dedi. Za.. 
ırbç ay evvel, Taksim atadyomunda cbülbüt. kesilen gür.el sesli avukatımız girişmiştir. Gerek sulh zamanında ha· az kaldı, fU köte bapnı dönünce.. ten seni tekrar bu pkilde bir işle suçlll 

~dinlettiği koronun kadroaunu, önil- müsabaka hakkındaki nokta! nazarını fU reket vasıtası olmak gerek harb esna- Adam birdenbire hiç te aarh6f sesine olarak karşımda görürsem artık merhll4 
~eki ilk milli bayramda, yüz elliden cümlelerle hülba etti: .. sında milli müdafaa' bakımından mil • benzemfyen sert bir sesle onun sözünü met etmem. ' 

ne çıkarmıya ahdeden Beyoğlu Halke- c- Bence, açılacak musabakaya, aklı- hiın rol sahibi olmak itibarile otomo _ kesti: Sonra elini geriye doğru uzattı: ::m bu yeni teşebbüsü de, en geniş tak- na esen girmemelidir. Bunun temini iç~ billerin haiz olduğu ehemmiyeti dik • - Devam etme biliyorum. Şu köfe ba- - Haydi çabuk ol. 

11 
le.re layık görülebilecek kadar oriji- de, saz ve ses müsabakasından evvel, b~r kate alan hükfunet esasen memleket- pnı dönünce üzerimize birkaç serseri hü- Kadın kendisine bahşedilen bu serbe9-

~dir. de cSaz ve ses müsabakasına girme mu- te mevcud olmıyad ve kurulabilmesi cum edecek. İkimizi de soyacaklar, ben tiye inanamamış gibi gözleri hayretle 
dı u .Yazının serlevhasından da anlatıl- sabakası• açılmalıdır.• zamana muhtaç bulunan otomobil sa- on parasız kalacağım, leJl de yann ben- büyüyerek bir an hareketsiz kaldı. Sonra 
iı gıbi, Beyoğlu Halkevi, büyü bir cSaz Bu teklifin kabul edilipnden sonra, nayii için bir hlına . eti de mev- den aynlınca gidip çalınan paralardan birdenbire adama doğru atılarak boynu• 

•e ses mii~.~kash hazırlamaktadır. w un'atklrlar, m~baka şartları ~zerln~e cud olamıyacağını {e:;~y~erek bu mü hissene dü~ni alacaksın. na ~arıldı. İkisi bir saniye kadar öyle h~ 
'l3e 'tğer, eşığinı altı ayda bir aştıgım uzu~ süren münakaşalara giriştıler. ~ e hirn nakil vasıtas lamasını ve Kadın wğuk bir çığlık atarak sendelA- reketsız kucak kucağa kaldılar. Kadııa 
"- YoğJu Halkevine tesadüfen yolum, da- neticede §U kararlar ittifakla tesbit edil- memlekette rog~ almmın uc~zt mektedir· mişti. EriPk onun kolunu daha şiddetle erkeğin kollarından sıyrılınca hiçbir feYı 
.._ do~ ;~ d" d' d' ~ asını 15 e ık d Öfk .. l · k da grusu ~·m uşmesey ı, propagan- ı: . Bundan iktısaden b' k f dalar hu- s ıyor u. e ile titriyen bir sesle: soy emıyere , teşekkür bile etmeden e-
bu dan ~deta kaçman b~ m~~vazı cEv>in, 1 ~ c~aı ve saz, ~üsa.bakası, ~usiklye sule geleceği de ~fu e~Iımektedir. .- -Bu nf. m~n~a?beri hep ayni şe- teklerini tutarak karanlıklara doğru sen
h, Yenı kararından kim bılır ne zaman sev11len olan amatorlenn en istıdadlıla- Dünyanın en büyük otomobil ibra- kilde devam edip gıdiyor değil mi dedi, deliye sencfeliye koşınıya başladı, gözlerin 
~rdar olacaktım? rını seç~ek ve inkifllflanm temin etmek catcısı olan memleket Amerikadır. kim bilir kaç zavallı böyle senin kolun- den yanaklarına arka arkaya yaşlar BÜ• 

il I>ün, Halkevi reisinin odasına girdi- gayesile açılacaktır. Türkiyede de en . ad .bet bulan da sarhO§ ve mest o karanlık köşe bqına zülüyordu. Belki de §Ükran ve minnet 
~ zaman, birçok sima lan bir Araya 2 - Müsabakada, birinci, ikinci, ve ü- otomobil markaları zı~ e ~mdır. Şu sOrllldendi, fakat bu sefer avımzı iyi in- yaşlan ..• 
"'P~lnınlf buldum: çüncü gelecek olanlara, nakdi milklfat halde gümrükler indiri~r· takdirde tlhab etmediniz yavrum, bu avın polise Adam bir müddet arkasından baktı ve 
taBunen Şen, Muhiddin Sadık, Sadeddin verilecek, ve aynca da, fnktf8fa bvup- bundan en ziyade i tifad gı ed k olan mensub olabileceğini ve peffne bir yığın o yan sokaklardan birine sapıp gözdeıl 
lfea Ynak, Seyfeddin Asaf, avukat Suad, bilmeleri için icab eden yardımlarda bu- da Amerika sana .~ dir ~ :;: Tür • memur takarak geleceğini hiç aklınıza kaybolunca elini ağzına getirip hafif bil 

'ud Cemil, KAmil .•. HülAsa, alafran- lunulacaktır • kiyeye otomobilinyıı k •. c . Tür • getirmedilmiz belli. ıslık çaldı, biraz bekledi. Sokak aralatın• 
~\>e .~laturka musiki üstadlarının he- 3 - Nuri Halliden, Seyfeddin Aaftan, kiyenin döviz ven: =e~U ile de Küçük uabt, bir kahkaha atarak tolu- dan beş altı gölge çıkıp ona doğru yürQ., 

Sa dortte ilçii oradaydılar. avukat Suaddan, Blmen Şenden, Mubld- alakadar olduğundan hll Y Türkiye • nu uzatıp karanlıklan tpret etti: düler, yan:na yaklaştılar, adam onlatı 
\o Y Ekrem Tur, henüz baılıyacak olan din Sadıktan, ve Naci Sadullahtan mtıte- ile Amerika arasınd kon en la cere- - Seninkilerin köşe bqıııda olsa oısa başı ile bir işaret yaptı, gayet yavaş h-
~lluşmannı ~~~unu,. benden ~eme- tt:kkil bir komite, önilmiizdeki peqembe yan etmektedir. Bua konuşma~ ga- tıç dört serserisi vardır şimdi Fakat bak sıldadı: .. . 
tt· k ne?.&keünı gosterdL Ve san atkArla- gunii saat 18 de, Beyo::. Ha!8"11::; yesi, Türkiyeye Amerika ~dhalitının bOtfln bu sokak içlerinde benim menıur- - Haydı, koşe başında bızi bekliymı 

. sında toplanarak milsa p lf8Dl kolaylaştırılması mukabilinde Amerl - lanm gizli. ler var. 
be - ~vveli, dedi, Evimizin davetine ica- bir projesini hazırbyacaklarcbr. kanın da Türkiye ilıtac t a bazı ko • Kadının tarkudan dişleri birbirine Ve hep beraber ilerlediler. 
lfnızden mütevellid teşekkürümüzün 4 - Önümüzdeki cumartesi ~il, :e }aylıklar göstermesini t:n:ı<iir. Bu su vurmaya ba§laınıştı: Ertesi gün gazeteler büyük bir hırsız. 

::ısuzluğun11., ve sevincimizin samimiye- Beyoğlu Halkevinde ~plana • retle Amerika da bazı Türk mahsulle- - Fakat neden bunlan bana söylüyor- lık şebekesinin yakalandığını yazdılar. 
e inanmanızı rica ederim! mem~eketin en kıymetli im=küsta~ ve dne karşı gümrük kolaylıkları göste • sunuz, dedi, neden beni. Gene her gece ayni kadın barda ~Ja 

\._Beyoğlu Halkevi, müziğe, lAyık olduğu salahıyetleri, bu projey • muza- kt' B k Ad yilzünd ki ala ka söylüyor. Adama verdiği sözde durduğU 
~dar ehemmı'yet vermek azmindedir. Bu k Q ......... edeceklerdir rece ır. u onuşmalann yakm za - am e ycı tebessüm y- ı d .. tr • .._ 
• . e5re veBmtnal_.,..t da tesbı't edil.ecek olan rnahda, her iki taraf için faydalı bir ne bolarak ona doğru eğildi, sesini yavaşla- son zaman ar a bir bar kadınına Y~ 2.~l'l'ldir ki, bugün bize, bir ~Saz ve ses. - u op an ı t' w h . t k f ıld dı· mıya~ak kadar uslu, akıllı hareket etme-
llıusabakası açmak isteğini duyuruyor! program, Muhiddin 'Ustüııdala arzedile- ıceye varacagı ta min edilmektedir. ara ıs 8 

• si."lden, şarkısını söyler -söylemez hemen 
Bu · t .ır.ı • • d d d k y - Çünkü sen hoı:n-.. gidiyorsun. Se-ıs e&• ıçimız e uy u tan sonr3, cektir. • b• hJ•k ır-..- evinin yolunu tutmasından belli. Hattl 

e\r\rela Parti Başkanı Muhiddin ttstünda- 6 ·- Program ,himayesi istirham edi!e- eDJ Jr te J e ni sevdim diyemem, fakat acıyoruıiı. Bu onun yakmda evlenip bardan büsbütiiır 
~~,müsaadesini ve himayesini rica ettik. cek olan Muhiddin 'Ustündal tarafından (Baftana/I ı ltael ıayfada) da bir alüadır. Biraz sonra ,eriklerin ~ekileceğini söyliyenler de eksik değil. 
~n at h in ...ıt1~can takdi de •-ı tutulacak, kim bilir ıra .. seneye mahkUm d areketlerini yüksek himayes - muvafık gön.uuu6 .. r , gaze..ı:: er Japonya. &JDJ zamanda, merkez! ve • 
en hiçbir zaman mahrum bırakmıyan vasıtasne, aıAkadarlara bildirilecektir. mahaııt ç1n bGrolarmm .,.. aervialerlnfn olacaklar, ._ de aynı lkıbete uğrıya- Yarmki nOshamızja: 
:~hiddin 'Ostündağ, bu ricamızı da, ken- Bu kararların verili§inden sonra de- kapatılmasını, btlttln memurların azledil- cabın, yani mahvolacabuı. Sahralar kralı 
~e karp duydufumuz minnettarlığı ğerll mus!ki lltadı besteklr Bimen mesini, Çin hilk6met ma'kımlan ile Kou- Kadm inler lfbi: 
~r kat dalıa artıran bir allkayla karşıla- Şenle birlikte ayrıldık. Bimen Şen: mitang makamlarının mileair bir kontrcr - Oh beni Berbest bırakınız, dedi. Ser- Yazan: v. Ardof 
da F'~~t pek tabii olarak, bu müsabaka- - Ben, dedi, senelerdenberi, sesin ve le tabi tutııJm11mı, posta, telgraf ve tel- best bırakınız, yalvarınm. Bir daha böy- Rusçadan ceviren: H .. 4.!az 
d ıuttulOmilz gayenin ruhunu ifade e- ıazın bu ,ekflde allli, tepik, ve himaye siz telgraf 1ervilleri ile Çin ve yabancı a- le bir ife bnfırsam lltediğiniz cezaya ___________ .;.....;;..;;.;;;....1 

en programı görmek, ve bu hususda gördüjilnü Ut defa görüyorum. Temenni janslann ve pzetecilerln telgrafJan il- ,•••••••••••••••••••••••••••-... 
daha geni§ bir fikir sahibi olmak istedi. ederim ki bu millabakalar, ortaya, hep!- zerindeki her ttlrlil Çin IUllllrünihı kal

Biz, Muhiddin Ustündağın, allkasındın mizi hayrete, iftlhU'a, ve bOyQk ilmidlere dırılmumı ve Japon makamlannm mü
~ret alarak, istenilen programı hazır- dil§ilrecek kadar kıymeUi tstidadlar çı- saadesl haricinde Çlıılilerin bütün telsiz 
""llllya karar verdik. karsın! telgraf muhaberatuım menedilınesini de 

Sizlere başvurduk. Yapacağımız pro~- Bilmem, sazm ve sesin kadrini, kıyme- istemektedlı'. Aynca, Japonya, kendi as-
~ sizin çizmenizi, tutacağimız en doğ- tini idrak edip de, Beyoflu Halkevinln kederinin beJ'nelmilel imtiyazlı mmta-

./oJu ıf7jn göstermenizi diliyoruz! bu hareketini alkıf1amamıya, ve bu sa- kalar dahllincleD geçmek hakkını da ta-
deıı u mütevızıane ricaya ilk mukabele e- mimi temenniye iftlrak etmemıye in.ıkan leb etmektedir. 
d • genç ve kıymetli san'atkar Suad ol- var mı? Bu talebler il'af olunmadıtı takdlrde, 

Q. Gündüzleri mahkeme kürsüsü, ve ge- SeUm Tevfik Japonya, lüzumlu telAkki ettitl diler ted J ~ - '$ '$ ~ birleri almak hakkını muhafaza etmek-

bniSSUUd kendini halife ilin edecekmiş ;'· FARUKl'nin 
1_'$ (Baştarafı 1 met aayfada) Elbet senin de ocatm yıkılacaktır!, 
"4ll, Yer yer İngiliz zabitlerine karfı la• 06rillüyor ld, ruhlar gittikce kızıpnak-
~zlar oluyor. Hatta elindeki hançerle tadır. Gueteler İbniaauudun kendisini ha 
il' zabitin çadırına girip onu öldürmek life Uin ederek peypmberhı kılıcını eli

CUt•etini gösteren Arablar bile garülil· ne alıp İngilizlere karp clhad ilin edece-
)Gf. · il hakkında bir takım rivayetler kaydet- O 
Lıgillz askeri kumandanlılı tarafından mele batlıdılar. İflerin bu bdar ileri C 1 C 1 S R M E S 1 

hJet şiddetli tedbirler alınnıt§ olmuına pdip gitmiJeceltni kestirmek güç ol- Avrupa rlmell•blden tmtaııdar. 
~ bunların tesiri hiç görülmüyor. ma.kh beraber, bütün Arablarm çok he- Yakmu 1 
8ifah tapmak cllrüm ve bu cürmGn ce- y~ içinde oldutu f(lbhealadir. D8kUlmea 11 
-.. da idam olmak üzere ilin edilmlt nl- Mekkeden gelen haberlere giSre Btn- Lell• J•Pnt•z IH 
dt.JL bilyQk N Her yerde arayınız. 
-"SU halde her taraftı sfllhla taarruzlar dJstanm « izam, lanndan Hay- ~--••ıilll•••••••ır 
'' botnbalsr devam etmektedir. daribad Nizami, gayet büyük bir maiyet ALOMINYOll JIATBA, ÇELiK BAŞ-

41-ab memleketleri içindeki bu hareket Ue bu sen" Mekkeye hacca gelecekmış. __ .. L .... ,.oaf' VB 
llttutee ehemmiyeUnl artınyor. Suriye Bera~rinde bir de mühim bir milhendi~ LIK, GAZ~ MADEN 
~leri İngiltere aleyhinde pek tidde~ heyeh ve b~k o~obil. ve tayyareyı tşı.Ellt FAJl&IKASI TCBx LDdTm 

laetriyat yapıyorlar. Gazetelerden bı- de beraber. getirecektir. Hicaz hattı üze- fJl8D'1'İ 
: •karb esnasında İngilizler Yahudiler- rinde tedkikat yaptırarak hattın ErdOn TASFiYE MEMURLUCUNDAN: 

Arablara •111 ayn vidlerde bulundu- hududundan lıletbye kadar olan harab n--..a bta 
.... Arablara videttikleri feY hürriyet v~ kısmını tekrar canlandırmanm neye müh- ~ 
~ idi. Bunun için İngiltere lehine tac olduğunu tesbtt ettirecekmif. Dünya- Alominyom matra, çelik ba§lık. gaz 
~p canJaruu fedadan çekinmediler. nın ~yük zenginlerinden. o~ Ba~d~~- maskesi, ve Maden İfleri fabrikuı Türk 

'hudiler ise harb esnasında yalnız ,,a- bad Nızamı hattın tekrar ifletilmesı l§ıni Limited Şirketbıin tasfiyesine ve tasfiye 
l't ~ meguı oldular. Şimdi iMi berine alarak Arabıara hizmet emelinde memuru olarak tsmail İsa Cani§ ve ~-
~tıekirl.r tnıuıere ı.rafından himaye lmif. di Emin Çap'an ta~lne karar verUm 
tclOıp Arahlılı öldürmek için kullamlı- Hüliaa, bütün Arabhk umumt bir he- .,.. bu Jraramame ticaret kanunu ahki -
)OtI.r. Hlçhir Arab bunı raa olmıyacak- yecan ıçmde ça1kanmaırt.hr. İngiltere mına tevfikan lstanbul Si~ ~caret 
~~- diyar. Bir diğeri de: c Yat bakalım, aleyhine yapılan tahrlklt, Suri,e - Fruı- memurluğunca ~ ~ ~~caret 
....Uterer. başlılı altmda bir makale net- sa muahedesinin hlll tasdik edilmeme- pzete8inin S bdnciıe;n. . ve 
t"ierek bwıda, '8ıhk tölımetl ile 1'ili5- linden dolayı Fransaya bqı da teftih 3279 numarah 11ütha11 e ilAlı edilmfttir. u..se -~'-- l ...a_ ..._1.. ... 11-. ediliyor. İ .. ı.... prtette alacak ve sair hukuku 

... .1......0 ev enıaı .... --.,vr. P- uan tarihinden "tibaren 
~V\relce de yudıjım iibi, birçok yer- Burada resmi mehafilde siik&ıet ve iti- mevcud olaıılanD . ı 
~ İııgilizler Arablara ceza olmak il- dal muhafaza edilmekle beraber Vatant bir sene zarfında tatil günlerinden T
~ buniann ~lerlni yıkmıftır. G:ızete bloku içinde mukavemet fikri devam et- da her gün saat 10 daıı 12 ye ~ .. • 
~ eyJerin JÜzleR balil oldutuncfatı mektedir. Suriyeniıı de için için kayna- tanbulda iş Hanında 2 No. l~ mu
~k· cYık bakalım İngiltere' diyor· dığını gösteren alimetler vvdır. Filistin- racaatla alacaklarım kayde ve 
~~1~ ki 1e11 .. ~ bizim evİer1mtzİ de İngiltereye karp yapılan hareketin evrakı müsbitelerini tevdi eylemeleri lü
...._ beUd de bütün Arab vatanım yıt- bir gün gelip Suriyede de J'ranaaya karp IWD• ilin olanur. 
~ l1tiyo111m. J1emleketım1z bqWı ba- patlak vermesinden korkulabilir. •-,.~ B=~ Ç 

ille .._ ... -•nle ulrapcalız. Vui,.t bu kadar ciddidir.. J lwa 19 
--. • ap 

P A T 1 
iç " c:hf bUar memelerinde, huar mernelerinin her tGrlil 
Utihaplannda, ceralaatlemnİf fitttWerde, kanayan buur me
meleriaia tedaYilinde daima mnYaffaki1etle fÜaJI temin eder. 

inhisarlar Umum Müdürlüğünden: 

" imtihanla Memur Ahnaeaktır,, 
ldaremia mOlhabtmda açık ve açılac at memuriyetlere imtihanla memur alı

nacaktır. İmtihan Utanbulda 30/11/937 Salı günü saat 13 de Sirkecide inhisar
lar Memurin kuma lıı4napndl ya~cakbr. İmtihana &fnnet JatiyeuJedn ip• 
ladaki eftaf ft pralU hali olmaları gerektir. ' 

1 - I.lekal orta mekteb tahatllnt bitirmiş olmak. 
2 - :A*erlilfııi dllt n,a aa lüzmew. bitimli§ olmak. 
3 - 21 yqmdan aptı ve 30 yapndan yukarı olmamak. 
4 - Sahhatli oJmü ft vulfe tfasma mini bir rahıtmzhll lııabmpmnık 
5 - İyi ahlik sahibi olmak. 
Bu bet maddedeki prtlann muhakkak tevsik! gerektir. 

imtihan meYRll pmludır: 
1 - Hesap : Adadı mürekkebe, tak şjm gurema. halita, tenuüp, faiz, iskonto. 
2 - HendeM ! Sabhlar, Hacimler. 
3 - 'Muhaaebe: Usulü defteri cthtiyar ldir.• 
4 - Colrafya: Umumi Tlirkiye. 
5 - Kitabet : Orta tahlile töre. 
Not: 
fmtnıana girmek latiyenler pmdiden bir dilekçe ile w ftl'ab m&llıftelerfyle 

llç adet fotograf)a birlikte İdaremiz Memurin Şubesine mDncaat etmelidirler. 
B - İmtihan neticainde •JDi derececi e muvaffak olanlar anamda ecnebi u.. 

mna vAkıf bulunanlarla muhasebe suali ne dolru cevab verenler tercaı edilirln. 

Dr. HAFIZ CEIAL ......,.. .. ,, ....... ..... 
...... CJ-1)~-·-- .. ... ...._ __ _ 
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Jl/llll~ ANKARADA 

AKBA 

BQtGll mektep kmplanım ..... 
yeridir. llettep brtM1Je Olllu.t 
en mOlllt fll1lada tlmba edilir. 

Tel. 88T1 
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• PHILCO •RADYOLARININ TÜRl<İYE UMUM MÜMESSiLLiGİ' 

•HELiOS•MUESSESATI ~-
İSTANBU L •GALATA· VOYVODA CAD. 12'f-126·128 • TlL.: HELIOS •TELEFON: lt't 616 

MEYVA TUZU 
EN HOŞ VE TAZE MEYVALA

RIN USARELERINDEN iSTiHSAL 

EDİLMiŞ TABii BiR MEYV A TU-

. ZUDUR. Emsalsiz bir fen harikası 

olduğundan tamamen taklid edile

bilmesi mümkün değildir. Hazım· 

11zhğı, mide yanmalarını, ekıilikle- ı 
rini ve muannid inkıbazları giderir. 

Ağız kokusunu izale eder. Umumi 

hayatın intizamsızlıklarmı en emin 

surette 11lah ve insana hayat ve 

canlılık bahfeder. 

INGILIZ KANZUK ECZANESi 

BEYOGLU. 1STANBUL 

DIŞ T ABlBl 

RATIP TÜRKOGLU 
Ankara cııddesinde: Meserret oteli 
karşısında (88) No. lı muayeneha
nesinde herglln saat on dörtten 
(19 ) tt kadar kabul etmektedir. 

ilan Tarif em iz 
Birinci aahile 400 kuruı 
ikinci aahil• 250 >> 
O,üncü aahile 200 » 
Dördüncü sahil• 100 » 
1, aahileler 60 » 
Son aahil• 40 » 

Muayyen bir müddet zarfında fazla· 
ca mikdardı ilan yaptıracaklar aynca 
tenzilatlı tarifemizden istifade ede. 
ceklerdir. Tam, yarım ve çeyrek sayfa 
ilanlar !çin ayrı bir tarife derpiş 
edilmiştir. 

Son Posta'nın ticarl ilanlarına aid 
i§ler için ıu ndrese müracaat edil· 
melidir: 

tlincılılı: Kollektll llrkeU. 
K&lıramamade 8aQ 

4nkara caddell 

iADE c.İİnLL\l.İ 
l'tN UEtlı. , r.V 
KADINlıt.ırıı 81.
t.tlil>I Ottl>Att. .. 

BIJIVU 
UNUTHAYIN: 

sotl/GA 
HARŞI 

Çaresi varken ıstırap 
çekmek.. ne acınacak hal 1 

11 GRIPIN: 
Üşütmekten mütevellid bü
tün ıstırabları, adele bel, 

Sinir ağrılarını 

dindirir 

•• •• 
En şiddetli baş ve diş ağrı

larını, romatizma sancı ve 
sızılarını 

keser 

Grip, nezleye ve emsali hastalıklara karşı bilhassa müessirdir. 

icabında günde 3 kaşe ahnabllir. 
Taklitlerinden sakınınız, ve her yerde ısrarla gripin isteyiniz. 

~
ski ve Yeni Hahl~r 

aat111 ahnlr Neşriyat Müdürü: Selim Ragıp Bmcf 
nbul Posta kutusu 261 e AH1P t s. Ragıp EMEÇ 

S LER · t•1 mektupla mtuaoaat. • A.. Ekrem USAKUG • 

Son Posta Matbaası 


