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Yazl i~leri telefonu : 20203 ÇARŞAMBA 10 - ŞUBAT 1937 ' 

Suriye -Hey' eti Pariste 
t~maslar1na başladi 

lleget Sancağın statüsü hazırlanırken 
Sarigece matliip noktaları Fransaya 
Milletler Cemiyetine bildirecekmiş 
Pariste mevcut kanaat, 

[)&rii . 
••efakalı vavrulardan bir kıaml mekt~lerinin bahçesinde 

(YaDsı 9 uncu sayladad1r) 

Lily Damita kocaaile 
birlikte mayısta lstan

bulda olacak 

Lily Damita kocaille bil' arada 

(YazlM 12 iDci ,ayfamızda) 

İdare işleri telefonu : 20203 Fiatı 5 Kuruf 

• 
lspanyada kanlı facia 
YalnıZ Barselonda 15 bin 

kişi idam edilmiş 
Malaganın zaptından sonra asiler bütün kuvvetlerile 

Madride taarruza başladılar 

5 bin kadın ve çocuk perişan bir halde Malagayı 
terkettiler. Şehir feci bir manzara arzetmektedir 

Amerika Mektupları 

Amerikanın ezeli ve ebedi 
Feneri ile Galatasarayı 
~------ * ~ ....... · --------ı 
Amerikayı aylarca mqgul eden, tl Kanadadan seyirci çeken, 
bir intihap kadar gürültüye sebep olan maç, iki Üniversite 

arasmda her sene tekrarlanan bir müsabakadan ibarettir. 

(Amerika Muhabiri Mahsusomuz bildiriyor J 

tiniversitelerden birinin i§gal ettiii tri hiinlerde karşı taraf antrenörü ile alay 
etmek üzere vüeude cetl rilen muauam levha (Yazısı 10 uncu aayfacla) 



2 Sayfa 

Hergün Resim li Makale: ll Işsiz kalan kadın ll 

Nüfus istiyoruz; güzel; 
Fakat, nüfus gapanları 
Himage ediyor muyuz? 

Yazan: Muhlttin Biqesı y edi senede bir nüfusumuzu saya 

Çocuksuz kadın hayatını doldu -
racak meşgaleden mahrum, ışsiz kal· 
mış bir ınevcudiyettir. 

Kadın haddi zatmda pek büyük bir 
kıymettir, fakat işsiz kalınca bir teh· 
like olur. 

İşsizieri bekliyen sinirdtr, kendi 
kendine dert jcadıdır, hastalıktır. 

rak c~u kadar artttk, çok tü· 
kür!• diye seviniyoruz. Ne kadar arttı· 
ğııruzı bilmek lı.1.eme.rnlı Türkiye için 
yeni bir .şeydir. Nüfusumuzun artma· 
sından dolayı sevinmeği bilmemiz de 
yeni öğrendiğimiz .şeylerden biri oldu. 
Bütün bunlar iyidir. Fakat, henüz öğ
rerunediğimiz, yahut, öğrendikse dahi 
) apmadığıilll% birşey var: Memlekete 
nüfus verenleri himay~ etmek, onlara 
yardımda bulunmak! 

Geçen gün okuyucuJardun birinden 
bir mektup aldık. Bu mektubu bugün· 
kü Son Postanın eSerbest sütunlar:. ın· 
da okuyabilirsiniz. Küçük ve sabit ge
l irli bir baba, sade ve samim: bir dille 
derdini döküyor ve anlatıyor ki dünya· 
da baba olmak manen hepımizi çok se· 
vindiren bir şey. fakat, hayatın güçlü
i,rü çocuk büyütmenin zorluğu karşı
sında bu babalık saadeti, bırkaç defa 
tekerrür ettiği zaman, hepsi bir araya 
gelince insanın sırtına büyük bir yük 

soz ASINDA) 
Madam Simpsonun el 
Yazısından çıkan mana 

• • Oç senede 508 defa 
1 HERGUN !_R flKRA 1 Evlenen dolandırıcılar 

olup oturuyor. 

Kuluna bak 
~~~ 

Fakir Bektaşinin biri üstii başı 
~.i F u;; 14.~~ eski püskii 1\furda sokak sokak do

Jaşıyormuş. Bir &iin dar bir sokak· 
~ ltı; ~ 1"")~ tan geçerken bir atlı ile .kat1Jlaş. * j..., .t. •'u.. ~ mış, a~lı sınnalı elbiseler giymiş • 

Baba olanlar çocuk büyülinenin ne ~ .. _ mİ§. Ü'stünde kıymetli tnşlı han • 
demek olduğunu bilirler. Olmıyanlar ) """ ~ F""r---r• '-; ~ ~rler, ailahl r varmış. Bektaşi güç-
da ekseriyetle, bunun ne demek oldu- ~ L_ ~ 'h ~ L :Jıela kendini k~ara atıp ezilmek • 
ğunu uzaktan görm~ ve gözleri kork- ten kurtulmuş. Atlı g~inec sormuş: 
muş olduklan için olmam1şlardır. Ay- fb .cı.c.- ...iJJ..A- ~,,. - -Bu kimdir? 
da yetmiş lirayı -ki memleketin vasa- - Kavalalı 1\fehmct Ali Paşa 
ti kazancından çok yukarıda olan bir ~ ) M ....,..«.u.;. kullanndan biri. 
paradır - yalnız bir şoför aylığı, bir Elini go'k yü'lÜııe ka1dınnıs: 
§ampanya parası olarak dahi sarfedebi· ~ - Yarabbim, denıiş, bir Mehmet 
len bugünkü cemiyet içinde, bu para Ali Papnm kuluna ba'k, bir de ken· 
He birkaç çocuk deği1, bir çocuğu bile 1 di kultma bak. Ben sf!nin yerinde 
meınlekete layik, iyı bir vatanda§ olarak • olsaydım sılobrdım. 
yetiştirrneğe imkfm yoktur. Birkaç ço- }\.ral Edvanl - Madam Simpson ha- •-·-----------* 
cuğa bird~n. satıip. ol~p .ta bi?~i~ kita- dieesi unutulmalc üzere ... Artık herkes Kadınlarda pipo Lehistanda üç aene zarfında 508 c:le
bmı, ötekınm el~ısesını, b:r~kinı~ ~ - iki sevgiliyi rahat bırakmaktadır. Ma- Merakı aldı yürüdü fa evlenen bir dolandırıcı çift yah
y~abısını tedarik etm:k ~çu:ı- duşune amafih Avrupa gazetelerinde bu ba- 8 . l k d ı . . lanmış, ve muhakemelerine baflanmıt
duşunk e setrsemi:.uş, en ekısıne çalış- his etrafında yazılmı' yazılara hala meler'ı·r azyaman arl ka ın ~nnd ' sAıgara 'kıç- tır. Şunlar evlenmeyi bir dolandırıcı-
ma uvve ve anı verec en zaru- .. . . J ıp sayı ır ·en şım ı men a 1 k . . 
ri dikkat ve ihtimamı bile yapmaktan tesadufB~Alıyor .~ktet bunlard~~ shonun- üniversitelerindeki kızlar, erkek arka- ı ~~sıtasbaı yapmd ıa"lar;_ tehh ır şe~ı~,'-~: 
aciz kalm~ bir babanın ha\mi tasavvur CUSU: ır merı B ı yazı mute assısı da•fan aib" • • ~ b ] ) sa Kasa O pra~, el gatwuerJ . . - M-_] s· ' h ı y D ı pıpo 1Çmege aş am ış ar- _ _ı L!_ ı_ "'.zd edmız ... Yurekler acısıdır! Çocuğunun aaam ımpson un yazısını er naııı- dır Onların b'" l . . 1 . .. . yeı:.ae ou ~ere eo e evlenerek, halkı 
b 
.. h d . ıt d ı· . . '- d" . h kk d . oy e pıpo ıçme erı um- d"W .. l . da . l h ın asta ır, ılcıç parası, oktor para· sa e ıne geçırmış ve .K;en ısı a ın a versite idareleri tar f d h k ugun enne vet elmıf er, ve er da· 

sı yoktur. Bakkala borçludur, önünden şu mütaiuları ileri sünnüştür: lanmamı k la a ıbn'lhan °~ alrşı- vetliden de hediye almışlardır. Bu be-
L- .. ı· ~· . O M d s· d f k l"d b' ş ve ız rın ı assa ana an d' i b ·· k' d"w- d b' · geçerAt:ıı ne soy ıyecegını şaşırır. n <l a am ırnpson a ev a a e u b da l l d ' ıye er eş yuz se ız ugun e ızım 

beş ed. b b 1 k oca1 k 'f · un n tnemnun o mamı~ ar ır sen ır a a ı ve k ı vazı esı aek.ııapel Yar<iır. Azim ve irade ııahibi- Faka .1 b- .. ' . · paramızla 420,000 liradan fazla bir 
ni yapmaya uğraşmaktan yıpr:ımış, ha diT. Gözü parada değildir. Müşfiktir. 1 .t verı en. ut~n nasıhatler kız- yekiin tutm~ur. 
rap olmuş, çalışma kuvvet:ıni kaybet- Ve bilhassa h t b "' ara tesır etmemış, nıhayet kızların a- 1 .1 d / . . 
mil}tir bizzat kendisi tamire mühtaç- mu 8 a ının agız açm~sı: naları, ıenç kızlarının erkek arkada-... ngz iere e go vergısı 

' . .. b ıl na meydan vermeden onun dertlerını la · ll T k ld ı k tu-; fakat bunadaımkan ı_ amaz. .. .. . . . rına ve nışan ı arına b~ vurmağa a ırııaca 
Işte, babalık bu kadar guç bir sıfat anlarnakta buyuk meharet aahıbıdır.>> karar vermişlerdir. Erkekler, kızlara 

olmuştur. Hele _§ehirlerde ve bugünkü Orta Asyada muazzam bir hiç bir yerde refakat etmiyeceklerini 
gibi yapma ihtiyaçl~rı esk~sme nisbet- atlı gürüyüş söylem~ler, ve bu tehdit altında kızlar 
le çok artını' olan bır cem1yet şartlan pipo irme.kt · 1 d' 
· · del Orta AAya Sovyet Cumhuriyetleri :.- en vazgeçnuş er ır. 
ıçın A ·k 1"l .. J * dahilinde yapılan atlı yÜTÜYÜf, Tae i. me rı a J ı m sana,qıznuen 

Böyle bir babanın her çocuğu bu ba· kiatan merkezi Stalinabad'da nihayete bir senede ne kadar 
baya bir zahmet, bir gaile, bir zaaf, fa· ermiştir. Bu apor yürüyüşüne iştirak kazanıyor? 
kat bu cemiyete bir kuvvettir. Asker etm~ olan 40 hudut muhafızı, Milis Am . .__ t ] ~ · __ .J k) ku f d' . erıaan gaz e e er mm Ycazoı a-

vve ı ır, servet ve vergl kuvvetıdır, ve Kolkhozcu, 68 aün zarfında, dtse- rına · .. A . 
fikir k ı·d· "fus ku ""d' C . . . nilzaıan amema sanayu merıka-uvve ı ır, nu vve~ı ır. e- riyetle çok süç şerait jçinde, bırbırı da b .. .. .. _ • - • . 
miyet kendisine bu kadar fazla kuvvet dm .. 1 'd .c •ul() kil aş dondurucu bır sur atle ıler)e-

' ar a ço ve aarp axazJ e. ~.J-•JV o- nıekt d· l 9'-Jl.! lı da · · verecek olan bu babayı mutlaka hima- .__ . . G k .. ·ı e ır. vu yı n yenı çevrılen 
're tm l'd' T"' k" ink ı~ ·b . metre &.atetmıflerdır. ere . suvarı er filmierin miktarı ~00 dÜr Ve b f"l .; e e ı ır. ur ıye ı cı. ının ~ım- .. 1 b t h .. 1 v • u ı m-

İngilterede yol parası kalkmak ü
zere imif. Yol parasına kartılık olmak 
üzere Jngiltere bambaşka bir varic:lat 
membaı bulmuştur. Bu varidat hızlı 
giden otomobillerden alınan cezalaı-.. 
dan terekküp ediyormuş. 

Otomobil cezaları o derece fazla i
miş ki şehirlerin asfalt yoUarı hep bu 
suretle yapılıyor, ~e otomobil sahiple
ri de veTdikleri p8R emri hayra sar
fediliyor diye cezaları seve •eve ödii
yorlarmı~ . 

diye kadar yapmış olduğu birçok iyi i~- a~ek a~lar, muk~.ı:n~ ... 1r ~ :.~muı· ler için de 135 milyon dolar sarfedii-
lere ilAve edilmek üzere koyması Hi· ıostermışler ve yuruyufu ço at ı miştir. Kelimelerin detişen 
zım gelen bir prensip te bu olmalıdır: ~~e bi~~işl~;!!::___ ··- Geçen tene ise 120 milyon dolar- marıa/arı 
Birden fazla çocuk sahibi olan ailelere sa onu mutlaka başaracakur. Bunun lık film sarfedilmiştir Amerikac.la F d F d'l' d hah · f 1 ek A ·ı · . . . k · ıe- ransa a ransız ı ın en ae-
ım ıyu ar verm . ı enm derecesıne, ıçın çok çOcuklu baba o uyucumuzun ne geçen sene zarfında 500 yen· ı-d . . lun Bu . 
işine, çocuğunun sayısına göre değişen dileğıni de biz onun huzuruna kadar Y 1 t A 'k • 1 ı sf"lu • den bır kitap çı ıfhr. kıtaba na-
b

. d B .. .. .. .. _ k . . o açı mı' ır. merı aya ya nız ı m- ha k ı· ler .J-=.ifl'k ı 
ır yar ım. u yardım turlu turlu şe· götü~mege vasıtn olma ısted.k. Bıze, 1 . .. . zaran zı eume ~ manaıar-

killerde olur. Bir kere prensip konu· çok çocuklu babayı, hayır, ~ok çocuğu e~ın karından .bır .~ne zarfmda bir da kullanılmaya ba,Ianmıfhr. Deiişen 
lursa onların tatbikatma ait şekHler ve olan babayı değil, bir tek babanın çok mıl!ar dolar gırmıftır. Bu paralar ek- kelimeler ~unlar~: 
usulleri bulmak kolaydır. Bu prensibin olan çocuklarını himaye edecek bir ka- senyetle ~vrupadan ve Asyadan Çik· • l k 
konınam~ ~.çin de hi~ b~ sebep ?"ok . :nun lazımdır. Öy~e _bir ka'D6ln ki bu ço- !!!~~; ... -............................ -........ ___ . Kara~ter ~ibı 0 

ma • ~eslekte 
tur. Hatta butçe sebebı bıle. Keşkı, im- cukların himayesını sade devletin üze· çok çocuğu, on sekiz milyon yavrusu ıleılemege manı olan 'ey .. TefTıka -bazı 
~~nlar olsa da, . ~cuk !apma)~ ~ba rine değil, .ayn_i zamanda devletle be- var. Ona kim yardım etsin?. Ona da memle~etlerde ~-azetderın okunan ta-
ıçın kazançlı bı-r ış halın\.! getırebıle- raber Cemıyetm muhtelif ve bir ba- biz yardım eder1z. Hepim;z ... Siz yal- rafı. Sıyaset - aoz boyacılık ına.o•"na 
cek derecede g~fş yardım esa.sları ~~- kımdan bu işi yapmalda mükellef un~ nız., ibu bizi yirmi, otuz, kırk milyon ya gelen asri bir kelime. Münaaebetaiz • u
yabilsek! Buna imkan olmadıgını bılı- surları ve teşkilatı üzerine de yükle· pacak cesur ve fedakar babaya el uza- mumi vaziyelin düzeJecqi bakitmda 
riz; fakat, hiç olmazsa bö;vle bir baba- sin. tınız! bazı düşüncesiilerin bealedilderi bııa-
ya cemiyetin borçlu oldugu şefakat ve İsmet İnönü diyebilir ki, cdev1etin de Muhittin Bircen at. 

hirnayeyi kendisine ciddi olarak, elle ;==:::==:=:::::::::::::=:~=====~==============================:: 
dok~nulur bir tekilde gösterrneğe ya-
rayacak bir yardım ... Buna çok müh
tacız! 

İSTER İNAN İSTER IN ANMA! 
Düzcede bir çifdikte çalışan Tahir isminde bir adam 

soğu'k algınlığında.n hasta imiş. Arkad8.Şl bir muziplik 
yı:tpmıtJ dınna gir ter]Q !)) demiş. Tahir de arkadaşı· 
nın dediğini yapmlf, fınndan bitkin bir halde başka
lan tarafından yetişı1erek ikurtanlmış. Biz o zaman bu 
vak 'ayı bu aütunlarda yazmışhk. Tah1r bu yazıyı oku-
muş, yazdığı mektupta diyor ki: ~ 

ISTER INAN 

<<- Ben, akh basında bir adamım. Tedavisine imkln 
bulamadığım hastalığunı, fınn usulile tedaviye nıuvaf. 

fak oldum. Hatta ayni hastalılda malal olan ve elyevm 

hayatta bulunan be~, on kimse de bu ,ekilde tifaya ka
vuşmuştur. ~edavi şeklinin aıhht mahzurlarından bah
seden doktor Nuri dahi şaşırıp blnııttır.}) 

İSTER INANMAJ 

Memleketin nüfusunun, iktlSadi kuv 
vetinin hareketlerini yanıbaşında, eli
nin altmda dunn teşkilAtla tetkik im
kanlannı bulmak için jstatistik müdür 
ltiğünü kendi idaresi altına alınış olan 
Başveldlimizin bu çok çocuklu babaya 
karşı duyduğu şefakat, muhabbet v:e 
takdir hislerinin ne kadar yüksek ve 
derin olduğunu pek iyi b tliriz. Gene 
çok iyi biliriz ki İsınet İnönii bu işi 
yapmayı bir ker.e zihnine koyacak o1ur "''------·------------------~~------------------..J 

Sözün Kısası 
Şehir M eelisi içtimaından 
Evvel ve sonra 

'----- lan~et HuiQal 

Ş ehir Meclisi fizasından fi}ancf 

uyandı: 

- Bugün gene içtiina günü. 
Gerindi: 
- Kim bilir nelerden bahsedilecekf 
Karyolasından indi, hava soğuktu: 
- Kömürcüleıin ihtikinndan deııt 

vurup insanın gönlünü karartaeaklar ' 
dır. 

Pencereden baktı.. ·Pis bir yağn1ur 
yağıyordu. Sokak çamur içinde idi. 

- Çamurlu sokaklar yapılmaııdı~ 
diye tutturacak, binbir sokağın adın' 
sayacakJardır. 

K~ eden bir çöp arabası gö~ündü: 
- Çöp meselesi de bir kere daha or 

taya atılacaktır. Bıkkınlık geldi ar ' 
tık .. 

Giyinmişti.. Evden çıktı, bir taksiyt 
::,ın di: 

- Şu taksi işini de açarlarsa .. 
Otomobil birdenbire durdu: UerJ 

baktı. Gene bir kanalizasyon çukuru 
kazılmıştı. 

- Muhakkak bugün, bunun da ınü 
2akeresi vardır. İnsamn içini sıkıyor. 

Taksi'den inerken bir dilenci elıni U' 

zn ttı. 
- İ~te be1ediye kapısına kadar gel 

~. her halde içeride kendınden bab 
sedil.eceğini hissetmiş olacak .. 

İçtima salonuna girdi. Salon hınca 
hınç dolu idi. 

Ruznamede bir bahis vardı, bu ba ~ 
his hiç aklına gelmemişti. Söylenılen • 
lere kulak kabarttı.. Kadm saçından 
bahsediliyordu: 

- Acaba yanll§ mı anlıyorum? 
- Yan~ anlamıyordu. Anladığl 

gibi idi. Gay.ri ihtiyaıi eli kıravauna 
gitti. Kıravatım düzeltti. Tekrar kulak 
kabarttı. Saçlar kıvrılmalı ını? Kıv • 
rılmamalı mı? Kı'Vrillnahysa, nasıl 
kıvrılmalı; kıvrılmamalıysa, .nasıl kıV" 
rılmamalı? 

Kendisi; zülfiyare dokunmamak içilt 
bahse kanşmadığı gibi_, ötelrllerin zül .• 
fiyara dokwunalanna hayret biie ett;J 
Dinledi, dinledikten sonra da düşündU· 
Aklına bir yığın sarı saç geldi. Saçısı 
kıvrıldı . Bukle bukle sarı saçlı kadın 
başlan gözünün önünden ge~t~. 

Gene düsnüdü. Gece kadar siyah, ib 
rişim kada~ parlak siyah saçlart hatır~ 
ladı. Siyah saçlar kıvnldılar. KlVırcılC 
siyah saçlı kadın başlarını görül' gibl 
oldu. Sanki elini u1.atsa oniarı tutaca~ 
okşıyabilecekti. 

- Cel eye nihayet verilmiştir. De
diler: 

İçtimadan çıkarken memnundu. 
Evine döndü. Ve ertesi içtima güniJ 

erkenden kalktı. 

- Bugün gene içtiina günü. 
Karyolasından indi. 
- Muhakkak pudralardan bahsedi

1 

lecektir. 
Pencereden baktı, sokaktan bir ka • 

dın geçiyordu. Dudaklan nar çiç~ 
rengine boyahydı: 

- Dudak boyalannı ruznameyc al ' 
malı. İnsanın içini açacak bir mevzu. 
Köşede bir çorapçı, kadın çorabı sa• 

tıyordu: 
- Çorapların şeffaf olmasını iste 

11 

mek icap eder. 
Giyinmişti. Evden çıktı. Bir kadı1f 

gülümsiyerek yüzüne baktı: 
- Şehrin güzelliği baknnmdan, fP 

kakta yürüyen kadınlann her an gü. ' 
lümsemelerinin lüzumunu konu~ma ' 
lıyız. 

Belediyeye girlyordu. Bir kadın ,. 
pı ~nünde duımuştu. Saçlan sarı1~ 
boyalı olduğu belli idi. Fakat çok )'B 

kışmiş tL 
-Bütün kadınların saçlaruu sa~ı,. 

' boyamalan hakkında bir takrlr vere 

biUUiırı. 1 

İçtima salonuna girdi. Salon bir e~ 
vellti içtimadaki gibi kalabalık değU~ 
Müzakere başlamıştı. Kulak kabartt; 
Söylenilen1ert duymasile kulaklarını 
kaması bir oldu: ~ 

Mahlfıt yağların boyanıp boyannııı 
ması meselesi müzakere ednlyordu 

İsmet Hulfısi 



Sayfa 3 

Suriye Hey' eti Pariste 
R. H · · N ır "" temasianna başladı Umen arlCtye azırının Yugoslavya lle 

A k 
• •h• /talya arasında Hey'et Sancağınstatüsü hazırlanırken Suriyede matlup 

D arayı Ziyaret tari 1 Konuşmalar başlıyor noktalan Fraıısaya, MiDeller Cemiyetine bildirecekmil 

At• d t • d•ı k Belgrat, 9 (Hususl)- Bazı maha· (Baftara.fı t IDd •yfHa) letler Cemiyetine bir telgraf gönder • 
ı na a espıt e ı ece _fi'ldte söylendiğine nazaraı:, Tü_rkiye Bunun baıicinde yeu:l olarak, Dahili mişler ve Türklerden çektiklerini an· 

ile talya arasında yapıldıgı gıibı, ya· lata k San w • ·d ye ve Hariciye Nazırı Sadullah Cabiri ra cagm yenı ı aresı hakkında 
kında Yugoc1avya ile İtaıya arasında nin seyahate çıkmazdan bir gün evve~ ki kararı protesto etmişler. Bugün, ga .. 
da ayni şekilde konuşmalar cereyan Halebe giderek orada .,_,rdı"gıv gun-e aı"t zetelerele sureti neşredilen bu kararı 0 • Tevfik Rüştü Arasla Rumen Hariciye Nazın arasında edecektir. o-~ k b" Er gelen haberlerdir. Kendisine killı is _ uyan ır meni bana diyordu ki: 

KonWjrnalar bir İtalyan ~ehrinde tikbal merasimi ''ap•ı ...... , .. ve bir ı"çtima - Bu bizim Ermeniler arasında ha· 

A 
yapılacaktır. J ~ kik t k ls nkar 9 (A.A ) R H 

1 
t~rtip. edilerek orada Halep e~raf ve er ·a en a ı ız ve mecnun insan bol· 

samimi telgraf)ar teati edildi 

c"·e a, . · - oman!a ar~-1 tarihini tesbit edebileceğimizi ümit ey ·--:--:------------• _ y ~.r N az~ Vıctor Antonesco ıle Han·(lemekteyim. Alma kanı ile nazır arasında umumi bir has dur. Şu zamanda Türkle uğraşılır mı? 
;:.• VekiJi Doktor Tevfik Rüı;tü Aras Victor Anlonesco ngaya bühal tertip edilmiştir. Diğer mesele • Aklı baıında Ennenilerin yapacaklan 
..... sında aşağıdaki telgraflar teati olun Ekselans Victor Antonesco Jlll.u··sfemleke ler lkendisine Sancak hakkında da bir şey, her 'işten evvel Türkle hoş geçin· 
"'llşEk:~r: .. .. Romanya Hariciye Nazırı ır~ j takım sualler sorulınuş, fakat nazır bun rnek, geÇil'jşi unutmak olduğu halde 

.')elans Ruştu Aras; Telgrafmızın bildirdiği rahatsızlığı • lara hep kaçanıaklı cevaplar vermiştir. bir takım sersemler mütem::ı.diyen Türk 
Hariciye Vekili nız haberinden derin surette müteessir Almanya her şeyden evve~ Sorulan suallerin arasında Milletler le aramızı açacak şeyler yapıp duru· 

s.Sok büyük bir tessürledir ki Profe- olarak, Ekse1ansınıza tam ve çabuk şi· M"ll tl C . Cemiyetinin karannı geri aldırmak icin yorlar! ~r Dol.."ior Daniolopol'un ısrarlarma fa1ar temenni eylerim. Sıhht vaziyetıni 1 e er emiyetıne Suriye heyetinin Hizımgelen teşebb~s- Merdüm Bey heyetinin Ankaradan 

t 
utavaat etmeye ve benim için hassa zin birkaç gün sonra Atina seyahatini müracaat etmeli imia lere girişip girişmiyeceği vardır. dgeçtiği haberleri geldi. Ankarada ken an k Y ilerinin gayet resmi bir surette selam· 

dil"k ıymettar olan bir ziyaretten şim· mahzursuz surette yapmamza müsaa· p Halepteki birkaç Ermenı de bu içti· !anmış olduğunu yazan gazeteler bun· 
&elı va~~eç.mcye ~robur kaldım. Ek· de edeceğini bütün kalbirole ümit ede· aris, 9 (A.A.) - Oeuvre gazete- mada hazır bulunmuşlar, gazetelerin dan dolayı müteessir ve dargın görünQ 
la ans Turkiye Reısıcumhuru ve Ekse· rim. Atinada sizi görmek ve samimi sinde ~ir yazısı çıkmış olan Madam · verdi'kieri malfunata göre bunlar Mil· yorlar. 
IÜ ns ~aşv~kil nezdlerinde derin tees· dostluk hissiyatımı teyit elmek, benim Cenevıeve T ahouis'ye göre <cevvelce 
ed r ?ıslerıme terceman olmanızı rica Için büyük bir babtiyarlık olacaktır. Fransa :le İngiltere arasında bir itilaf 
da e~ıı:ı. At~ay~. gi_~eı: iç ın ~amanın· O zaman Ankarada büyük bir h ah işle ha sıl olmad:ın Almanya ile ciddi hiç 
da ~ı~eş~bılec:.gımı umıt ederım. Ora- beklenmekte olan ziyeretinizin tarihin: bir görüşme yapılmıyacaktır. 
rn~ksızı gorecegımden memnuniyet duy birlikte tesbit edebileceğiz. Al 
·•le( ta ve Ankaraya ziyaretimin yakın Riiştii Aras man rnüstemlekelerinin mandası 

--------• yalnız Fransa ile İngilterededir. Ve Al 

Hariciye Vekili 
Alkışlar arasında dün 
Partide izahat verdi 

(Ba~tarafı 1 inci sayfada) 

Felemenk hey'etile 
Yapılan anlaşmalar 
Parafe edildl 

(Baştarufı 1 inci sayfada) 

~ d ••• C b b manyanın her şeyden evvel Millet Ce-C ransa Q en u ı""' V.UfU fa · · messilleriyle yaptığı mükalemeleri ve 
ft j mıyetıne müracaat etmesi iktiza et- bugünkü Arsıulusal siyasi vaziyeti izah 

Kabine Bir kara parçası mek.tedir. Çünkü Versay muahedesin- ettikten sonra, Milana'da İtalya Hari· 

heyeti reisi İktısat Vekaletı müsteşa· 
n Faik Kurtoğlu tarafından bugün pa
rafe edilmiştir. 

den sonra Alman müsıemlekelerini ciye Nazırı Kont Ciano ile yaphğı mü· 

Buhranı mı ? Keşfedildi ::::;:\~; Ingiltereye vermiş olan bu kiılemeleri anlattı. 

Ankara, 9 (A.A.) - Felemenk he
yeti bugün İstanbul yolu ile meınle ~ 
ketıe:.ıne har~et etmişler ve istasyon· 
da. Tur~ heyetı tarafından teşyi edil .. 
mış1erdır. 

~- L d · 9 .. Tevfik Rüştü Aras, avdetinde Bel • 
• aria, 9 (A.A.) - Eko do Paris . Oslo, 9 (A.A.) - Cenubi Kutup de- . on ra - Mustemlekeler mese- gradda Yugoslavya Başvekili ve Hari· 

~~l.etesi (<bir buhrana doğru>> ba.tlığı n~zlerl~de dolaşan Thorshavn ismind: lesı h~ında Ingiliz ve Fransız hüku- ciye Nazırı Doktor Stoyadinoviç ile yap 
~~~~a nqrettiği makalede kabinede bır balına gemisinden bildirildiğine go ~et1erımn temasa geldikleri hakkında tığı görüşmelerin esas'lan üzerinde par 
thıgışıklik olacağını ve umumt kanaa· re bu gemi ile birlikte araştırmalarda kı haberler sahihiyettar makamlardan ti grupunu tenvir etti. 
~- M. Vincet Auriol'un uzun müd- bulunan Norveçli tayyareci Vinggo kat'i olarak tekzip olunmaktadır . dd 1 

Ankara istasyQnunda gazeteciler ht 
yet reis~?d~ anlaşmalann muhtev'iya• 
tı ve Türkıye hakkındaki intibalannı 
sormuşlardır. Hey'et reisi Vanclesens r 
şağıdaki şeklide cevap verm~tir: ~t f \Videroe 35 ve 40 dereec şarld tul da· · Doktor Arasın beyanatı şi etli a -

ınans bakanlığında kalmıyacağı . 
1 

. d T •• k B B kışlarla tasvip olundu. 
~erkezin_de olduğunu yazıyor. ıre erı arasın a yeni bir kara parçası ur asın ı·rıı·gv ı· 

keşfetmiştir. Norveç bayrağı tayyare Ankara, 9 (A.A.) - Hariciye Vekili 
J3 Jk A ile bu arazinin üstüne atılmıştır. K~fe ku 1 Doktor Tevfik Rüştü Aras, Anadolu A· 

- Vücude getirilen anlaşmalar muh 
teviyatı hakkında tafsilat vermekte ım 
zurum. Gerek Türkiye, gerek Halande 
bakımından bu anlaşmaların ehemmi
yet ve mahiyetini Türkiye hakkında 
ki intibalanmızı bilhassa yeni Türkiyt. 
nin arzettiği büyilk reel varlığı ifade 
etmek için bir tek kelime kullanınam 
kifidir. Mükemmel. 

. a an ntantı dilen bu kara parçasının en yüksek ru uyor jansına aşağıdaki tezkereyi göndernıiş-
l' noktası 1,5 00 metre olduğu tahmin edi lerdir : 

evfik Rüştü Arasın Reislik len bir dağ sUsilesinden ibarettir. Bir kanun Jayıhası hazır-
nıüddeti nihayet buldu B 1 •k M ı· • d landı. Birliğin merkezi 
. :Sağda.t, 9 şubat (Husus i muhabiri- e çı a ec ısı n e Ankarada bulunacak 

ı.iı.den) B lk M b' ) -~-Dı.o - a an paktı statükosuna e us ar A k 9 (H ") T"" k B .ure kons . d D '- A n ara, ususı - ur a-
1'6 eye rıyaset e en odor - 0 .. .. ..1 B" rw· ü b" · k 1 
l. sın reislik müddeti bugün nihayet og'"' uştu er sm ırh ıkgkl namd b~ kır cemı~et. uru-
ıuulrnuA 1d ... dan b "f M"" .. man a ın a ır ·anun layıhası ha· 
ca T o ugun u vazı e osyo Lo d 9 (H ~ · I B · · · ~to.;:.adjn . , . b l k n ra ususı) - Belçıka· zır anmıştır. u cemıyetın merkezı 
~ e:ış ~ unac~ tır. Meb'usan Medisinin bugünkü toplan- Ankarada bulunacak ve Ankara, İstan· 

Ati 
9 

(H ~)at ongresB dı tısında Reksistlerle Flamanlar birıeşe- bul, Ege, Karadeniz, ve cenup mınta-
L_ na ususı - ura a topt _L 1 "d ·· ··ıı··ı k 1 d b 1 · 1 k 

Milli Hatay davamız hakkında Cenev 
rede varılan neticeden dolayı. Cumhu· 
riyet Halk Partisi va Halkevleri riya
setleri, muhtelif cemiyet ve teşekkül· 
ler ve dahil ve hariçten birçok zcvat ve 
teşkilat tarafından gönden1miş olan tel 
grafJarı Ankaraya evdetirnde aldım. Bu 
suretle hakkımda gösterilen samimi his 
lerden dola~ çok rnütehassis ve min
nettarım. Şükran ve muhabbetlerimin 
ibiağına Anadolu Ajansının delaletini 
dilerim. 

Şu intibala memleketinizin muhab-. 
bet hatıraladle dönmekteyiz. 

Rus tayyarecUerinin mühim 
uçuşlan 

~AUıacak, 1 Balk b k . r~, apanyaya gı en gonu u er hak- a arın a şu e e.rı o aca tır. Bu şube· 
bin o an an mat uat ongresı- k d . h · · ı eli 1 · d "h · · h · d 
"'- Balkan Antantı konseyinin topla- ıJlla ı~l at ıs.tzahemış er r •. l . . erı~ e ·ıı· tıyaç..ı:nlmıs. et~ın e arttırılması fzcı·ler kongresi 
~cağı .. .. la ... b' bl""' ştenı en 1 at verımedığınden proJeye ı ave eaı ış ır. 

Mosko\•a, 9 (A.A.) -Kutup tayya· 
recisi Farik ile yedi arkadaş! bugün şi· 
mal taraflarmda 20 bin kUometrelik 
bir uçuş yapmak üzere Moskovadan ha 
reket etmiştir. Uçuş yolu şudur: trlru
tSk • Vollen - Tiksi • Dikson • Arkanjei. 
Moskova. 

n b JlaZar gunu açı cagı ır te ıg li .... 1 .. k R k.s" tl B k 1 d d b .e ildirilmiştir. Flammec ste guSoru tuı· olpmuh':. e ıs erle d I u mkmtat a akr a Oaday]rıca asın o- Vaşington, 9 (A.A.)- Radyo ile 
· anlar sya ıst ere ucuın ederek a arı uru aca tır. a ara kaydolu· ılan b" be . R 

I
•t ) b yumruklarla dövmüşlerdir. ' nacak1ar da i~ kanunu dı~ında kalan yap ... ~ y~nnameaınde M. ~z· a ya su ay Dövüşmeler esnasında (10) meb'- bil~um matbuat işlerile meşgul olan velt, but~ b"d~n>:a. m~ml~e~ıenne ad d. · us y.aralanmıştır. kimselerdir. me~sup 

9 
ın ızcıyı v..,ıngton da 30 Lindbergin uçuşlan 

e IDI arttırıyor Meclis, yarım aat tatilden sonra Kanun muhteviyatı itibarile daha hazirandan . =~uza k~ devam e- Palermo, 9 (A.A.) - Tayyareel Linti 
bi l?ndra 9 (Hususi) _ halyan ka- tekrar meaaisine devam etmiftir. ziyade basın ailesi~~n mesleki bir krı- dC:C~ olan ız on&resme davet et· bergh dün öğleden sonra buı-ada kara· 

~~ık~h Mu~n~~~u~ rum~~~ ~k~~ri~~~m=~=~=·==--~-~~~~=~=y=a=~=m=~=t=~=.=========• 
- tı,qda toplanmıştır. Istasyonlarda eşyalara tihdaf etmektedir. 

~[Sabahtan Sabaha 1 kı- i oplantıda, yeni tayyare meydan- müteallik Birlik Türk. bamn mensuplannın 
rıı:ın intası ve sübay adedinin arttı- muamelelerin teftişı· h~kl~rını _kor~~~ak_ ve b~sınunızın 

ası kararlaştınlmıştır. kultur sevıyesıru ınkışaf ettrrecektir. 

J.r~u ikin~i karar mucibince zabitanın .. A_n~ara.. 9 (~uausi) - Mali_ye Ve
t. 

1 
tahdit edilmeyecek, ve genç za· kaletı ıcabı halinde devlet demıryolla- Yeni Romanya 

Pıt er ük · } d ı U b • Si Jluruld Qei.L Y selt derecelero yüktelebilct- rı ıstasyon arın a eşya ara mütea1lik na ıne U 
~rdir. mu41Ulelelerin varidat kontrol memur- Bükreş, 9 (A.A.) - Yeni teşkil edi· 
J

11 
i . ları tarafından teftif edilebileceğine ka- len Romnnya kabinesi aşağıdaki zevat 

lı g Ilere Kralı ru vermiştir. tan rnürekkeptir: 

Lo
,lldistana gitmiyor 'ITali - uu··sein Cah •t Başvckil ve silAhianma nazırı: Tata . 

t' 
1 

.1...1.., resko, Başvekil muavini ve N ezaretsiz 
diğin~dr.~, 9 (A.A.) -Resmen bildiril 

1 nazır: İncou1etz, Hariciye Nazırı Victor 
iitnı· gore Kral gelecek kış Hindistana Davası Antonesko, Millf Müdaiaa nazın Gene-
lli ~~=ktir. Fa~t sonradan gideceği İzmit, 9 (Telefonla) - Hüseyin ral Paul Angelesco, Adiiye Nazırı Mir 

- ~ktedır. Cahit Yaıçmın, İstanbul Valisi Muhit· cea Djurara, Dahiliye Nazırı Dimluca, 
A.vusturyaC h .• 

0 
.. k tin Üstündağ aleyhine açtığı hakaret Maarif Nazırı Dr. Angheıesco, Maliye 

Dö v· um uı:!'e~sı -u davasına dün burada bakılmı~ ve mü· Nazırı Mircea Cancicov, Sılılıiye Nazı· 
Vi ındsorla goruştu teakıp celse ayın 16 sına talik edilmiş- rı Dr. Costinesco, İş Nazırı Nistor, Me· 

MikıaYabna .9. (A.A.) _ Reisicumhur tir. zahip ve sanayi nazırı Victor Lamandi, 
•es h 8 ugun Vindsor Dükü ile Pren· • Teavün Nazırı Michel Negura, Emlak 

ıvıary Nazırı V. V. Sassou, Hava ve Bahriye 
~abul ~e z_evci Kont Of Harewood'ı Haber aldıg""ımıza göre Vali Muhı"t- İ 
.... etınıştır R . . h b .. O d w Ak Nazırı Radou rimesco. 
ogled · eısıcum ur ugun tin stün ag şam gazetesinde be-

ı>n sonra v· d o··k·· ·· · d" h kk d k 1 tafiri ol ın sor u unun mı· le ıye a ın a çı an yazı arı hakare-
acaktır " · ·· ·· 1 h · tamız gormuş ve o satır arın mu arriri 

Cezay; d Hüseyin Cahit Yalçın ve gazetenin sa· 
Paris 9 (:. e ar~_ed_ele~ hiplt:ri hakkında m~kabil bir dava aç

konsta t" , .A.) - Dun Cezayırde mıştır. 
t. n ın de ·ı 1 1 k . ıye'l · . grevcı er e ça ışma ıs- --.. ·--····--· ...... - ............. ".. , 
ICıtaa/şçı!.er arasında. kavga çıkmıştır. etmittir. İki taraftan da yaralılar var· 

mudahale ederek sükuneti iade dır. 

lngilterede işsizierin 
sayısı artlı 

Londra, 9 (A.A) - 25 KAnunusani
de işsizierin mikdan 1,689.223 idi. Bu 
rakam geçen senekine nisbetle 26,000 
fazladır. Bu faz1alığın sebebi bilhassa 
nıektep1erden çıkan gençlerin işsiz kal 
malanndan ileri gelmektedir. 

~pmy~ ~ up~bm~• 
çalışıyor. 

Bunun için Burgoslu İspanyalun 
Madridli İspanyolu öldürmesi ve 
yahut Barselonlu lspanyolun Mala· 
galı İspanyolu kur§una dimıesi la -
zımdır. 

Ve bunun için Atlas kıyıları gö • 
ğüsleri delik deşftt, kollan ve bacak· 
ları köpek balıklan tarafından ko • 
parılrnı.ş İspanyol cesetlerile dolu • 
yor. Bunun için güne§ ve karanfil, 
dans ve musiki diyarı olan İspanya· 
dan buram buram kan ve barut ko· 
kuları yükseliyor. 

Medeniyet tarihine yeni istikamct 
verecek taze altideler Uraı etekle -
rinden Pirene arkalaona geçince 
mücadelenin rengi ve şeklı değişi -
verdi. Petresburgu Moskovaya geti· 
ren Komünizm, bütün orta Avrupayı 
atlayıp Maclrid sokaklarında ayağa 
kalkınca akide mücadelesinin mev -
zii kalnıasma imkAn yoktu. 

ı C.:zaman İspanya iki akidenin mü-
cadele iJihnesi oldu ve bu kanlı bo -

Akideler 
ğuşma dışarıdan uzanan ellelin yaJI'! 
dımı ile yedi aydanberi devam edi ... , 
yor. Kat'f neticenin gecikeceğini zan 
netrnek hata ohır. Çünkü haricin fiU 
müdahalesi artık bir taraflı olarak 
müessir olınıya başlamıştır. Malaga
ya ilk giren Faşist kıt'asının İtalyan
lardan mürekkep bir alay olması blJ-ı 
nu anlatıyor. Malaganın düştüğünd 
hnber veren tclgraflarda galip ordu· 
nun şehri yağma ettiği ve Malaga. 
halkının hayatlanın kurtarmak için 
denize atıldıklan da ilft.ve ediliyor. 
Akıbet hazindir. 
İspanyol, i;spanyoldan korkuyor, 

ve İspanyol Ispanyalun evıni. bar .. 
lanı yağma ediyar. Fransızlar da bü· 
yük ihtilal ytllannda birbirlerini 
o kadar yediler ki bir gün evvel el 
ele çalışan inkıJup arkadaşları bit 
gün sonra birbirlerini Giyotine çı .. 
kardılar. 

Muhakkak ki ihtilal rnuharebelerl 
buduUar aşırı devlet mubarebelerin
den :zalimane oluyor. 

Dürhan Cahit J 

• 



SON POSTA Şubat 

1
, ~9EBiB BABBBLB i a'Bir adam karısını, bir 
~.....-~------------1 adamda metresini vurdu 

Sanayi birliği 
kongresi 

Birlik Ankarada bir ajanlık 
tesis edecek 

Yeni vapurlarımız 
Krup fabrikası mümessilleri 
ile mukavele bugünlerde 

imz~lanacak 

Divan edebiyatı 
• gece sı 

Bu vak'alardan biri Babıalide, diğeri de Yeşildirekte 
sokak ortasında oldu, kadınlar hastahaneye kaldırıldı 

Zahide isminde bir kadın dün Ru- \ torya geçimsizlik yüzünden kocaııın: 
Halkevi cuma gecesi büyük kiye ismindeki arkadaşı ile Babıali dan ayrılmış ve yeşildirekte bir faoel• 

bir toplantı yapıyor caddesinden geçerken Mehmet isminde fabrikasına işçi olarak girip çalışınaYa 

S . s· ı·~ .-ll k 1 d" Denizyollarının yaptıracağı on üç 
anayı ır ıgı yı ı top antısı un · · · ed k 1 Al 

T. Od 1 da 1 gemıyı ınşa ece 'fto an manyanın 
Eminönü Halkevinden: Dil, Tarih 

ve Edebiyat şubemiz tarafından Cuma 
günü akf8mı aaat (20,30) da Cağaloğ
lundaki aalonumuzda, bir (Divan ede
biyatı) geceai hazırlanmıştır. Bu top
lantı bütün yurddaşlara açıktır. Top
lanti programı fudur: 

bir şoför yanına sokulmuş ve Zahide başlamıştır. 

ile münakaşaya başlamıştır. Mehme· Sahatay karısına bir kaç defa haber 
din iddiasına go''re Zahı'de '-endı'•'ını'n .. d ı_ • d" · · · ~t-ıcıv-et ası sa onun yapı mıştır. K t Ah) ·· 'll . A ı_ 

T ı d 
•.ıt• • • , • rup ezga arı mumessı erı n~ara-

op antı a ,)() yılına aıt ıdare hey etı d k' t 1 b' · k 1 b 1 
- ~ " gon erere~ ev1ne onmesını rıca " 

metre~.i imiş: f~kat bilahare kendisin- miş, fakat kadın kocasının bu ricaları" 
b

'IA k 1 C)'.>? a ı emas arını ıtırere stan u a 
roıporu ve ı ançosu o unmuf, · a d" .. 1 d ' B h k' 

1 b.. · .. d · ·ı · · 'f ki onmu~ er ır. u ususta ı mukave-
den yuz çev)fmış: na kulak asmamı\ltır. 

yı ı utçeaı goz en geçırı mış, ıttı a a ı kl' D · ll U M" .. 1" 
•- b 1 d'l · . e şe ı enızyo arı mum udur u-

Me~et dün Zahideye rastlayınca .. . . . eli 
bu esk ı hatıraları yad ederek m ünaka- Du n Sahatay Yeşıldıtektekı fa n .:a u e ı mıştır. ~.. f d h 

ıd h 
• . . . 1 k k' .gu tara ın an azırlanmıştır. Dün mü- f8Ya başlamış, Zahide de sokakta bir fabrikasının önüne gitmiş, karısı ö~le 

rezalet çıkmasından korkarak münaka- tatilinde dışarı çıktığı zaman kendisın' 
tayı yarım bırakarak yürümü~tür. evine dönmesi için yalvarmaya ba~la-

are ey eh seçım1 ge ece aene ı ·ıı l . 
t ı d ı w d l k' messı er e Denızyollarında bir görüş-

Divan edebiyatının tarihi, ,iirler: op antı a yapı acagın an ya nız çe ı- d h 
,_ d ki · · · ı · ·ı me a a yapılmıştır. Mukavele bugün 

Füz"liden ve Bakiden. Divan edebiya
tının tahlili, tiirler: Nef'iden, Ş8ir Ra
mi Mehmet paşa hakkında konferans. 
Şiirler: Nedimden ve Şeyh Galipten. 

~en ye e erın yerın~ yenı erı seçı • . 
· · y · 'd h • t' d k .. l yarın ımzalanacak ve Umum Müdür Bu hal Mehmedi büsbütün ~inirlen· mıştır. Fakat kadın bu ricaları gerıf 

dirmiş, cebinden bıçağını çekmiş ve reddetmiştir. Bunun üzerine Sabata)' 
Zahideyi başından ağır surette yarala- jiletle karısının üzerine saldırmış ~~ 
mıştır. Zahide hastaneye kaldırılmış, Viktoryayı vücudunun bir kaç yerın-

mıştır. e nı ı are ey e ı ye e aza a- Sa . 
1\1 t f •1 d' R · ı· f'k Şa de.ttın tarafından Ankaraya gönde-

rı us a a n ec ı, asım, ev ı • .1 k . 
L· N' · p :~. 1 h C 'Id rı ece tır. aır, ıyazı ertev, n e met emı en 
ibarettir. Krup tezgahiarına tamarianacak ge-

milerden ikisi Akay, ikisi lzmir körfe· 
Sanayi Birliği Ankarada bir ajan-

1ık ihdas etmiştir. Ankarada bulundu- zine ait, diğerleri ise beş bin ve üç bin 
rulacak bu ajan, Istanbuldan Sanayi altı yüz ve daha küçük tonda olmak ü-

Bir sabıkalı 
Yakalanırken bir 
Mahalle bekçisi vuruldu 

Mehmet yakalanmıştır. den yaralıyarak kaçmıştır. 
Ye,ildireldeJri vak'a Zabıta Sahatayı aramaktadır. Vik-

Biriiii vasıtasile Ankarada i~leri bulu .. 
nan sanayicilerin bu huımstaki mua
melelerinin vaktinde intacını temin e
decektir. 

Ayrıca 100 lira maatlı bir memur 
da Istanbul Sanayi Birliğinde bulun-
41urulacaktır. Bu memur aanayicilerle 
-.e fabrikatörle.rle teması temin ede
cek, bunlarla Birlik arasında vasıta o
lacaktır. 

Sanayi Birliği mayısın 27 inde o· 
nuncu yılını doldurmuş olacaktır. Bu 
münasebetle zenain bir müsamere 
programı hazırlanmaktadır. 

Kaynanasını 

Oldüren Ermeni diln 
Mahkum oldu 

Içinde 3 lira bulunan bir çantanın 
kendiainden aiz.lenmeainden muğber 
olarak kaynanasını öldüren ve üvey 
hzı Astranuşu öldürmek kaatile yara · 
hyan Kirkorun ağır ceza mahkemesin
de yapılmakta olan duru~maaı dün bit
miş, mahkeme kararını tefhim etml,: 
tir. 

Mahkeme Kirkoru üvey kızı Astra
nuşu öldürrneğe tetebbüs etmekle de 
suçlu bulmu~tur. Astranuş Cerrahpaşa 
hastanesinde yapılan tedavi aayesinde 
ölümden kurtarılmıştır. 

Mahkeme, Kirkorun bir aile reisi 
olmasına rağmen içinde ~ lira bulunan 
l»n çantanın kendisinden saklanması· 
nı takdiri tahfif sebebi tellkki etmiş, 
kaynanasını öldürmek ve üvey kızı 
nı öldürrneğe tam teşebbüa etmekten 
dolayı Kirkoru 15 sene 4 ay aiır hap
le mahkum etmiştir. 

zere Denizyolları için olacaktır. 
Balatta oturan 5ahatın karısı V ik- torya hastaneye kaltlırılmıştır . 

Limanın ıslahı -SARAY Yarm ·akşam sinemasmda 
Ingiliz mühendisleri dün 
Kuruçeşmede tetkikat 

Dün Karagümrükte bir hadise ol
muş_, bir polis bir sabıkalıyı yakalarken 
kaza ile bir bekçiyi vurmuştur. 

Zabıta bir kaç zamandanberi Sa:i-
DOnyanın en bOyOk muganniyesi ve albn sesli 

ko Rifat denilen bir sabıkalıyı arıyor- G R A C .E M O O R E ' un 
yaptılar mUf, Karagümrük polislerinden Yusuf s A H ·AFraNnsızeaEsözlU soMn şaheEseri L o D 

1 ı ·ı ed k' K--:-t t:.hl dün Rifatı aörmiiş, yakalamıştır. Po-
ngı ter e ı ıp ezga arının mü- . . 

h d . 1 · ı· d L • t tk'kl . d lıs Yusuf Rıfatı merkeze götürürken en ıs erı ıman aaı e ı erıne e- ' 
am etm kted. '- D" fak tl . d Rif,SJ.t elinden kurtulmuş ve Sultan v e ıner. un re a erın e . 

bir Türk mühendisi olduğu halde Ku- mahallesinde bıpr evin açık kapısından fJlminin iraesi şerefine 8 O Y O K G A L A 
ruçeşmeye giderek geç vakte kadar iç:ri .. dalmıştıkr. olis de b~ v~ziyette Bu tilmin musikisi; bilhassa Viyolonist KREISLER taralından bestelerı· 

ı ı la d M .. h d ' 1 K dudük çalara yardımcı ıstemış ve e- mtstir. Yerlerin evvelden aldırılmnsı rica olunur. 
meşgu o muf r ır. u en ıa er u- . .. · 

d k. k'' - t · d ~n a~k ka~sı onilnde dura~k Rifutı =~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ruçeşme e 1 omur esısatını ve epo- k . . 
ı · tl · · .. d . . ) açı,rmamak ıçın beklerneğe başlamış- # 
arın vazıye erını goz en geçırmış er-

d
. tır. 

ır. L ' l k lA . . . Düdük sesine bekçi Hasan yetiş-
ımanda yapı aca ıs ahat ışının . . B k . ı· p ı· y f b k 

Bu akşam SAKARYA Sinemasmda 

b d 
. . . mıştır. e çı ge ınce o ıs usu e -

aşın a tahmıl ve tahlıye meselesı gel- . ·ı b be · k d · · · 
kt-..ı· çı ı e era r evın apısın an ıçen gır-

me ~ır· · k 1 k 1 ı d · 
B · 'b 1 K d k' k- .. mış, aran ı o an ev a tın d Rıfatı a-

u ıtı ara uruçe~me e ı omur- w b l 

Suvare de GALA OLARAK 
MAURiCE CHEVALiER 

ı . l ah .1 hl' . ramaga aş amıştır. 
erın vapur ara t mı ve ta ıyesı ame · w • 

1. • h · tl .. d • .1 _._ Meger Rı fat ev altında ve karanlık ve MARIE (.jLQRY 
ıyesı e emmıye e goz en geçırı eceK· b' k" . · 1 . . 
· B d L! k 'k b' . .. ır oşede saklanmış ımış. çerı gıren-

ilk defa olarak beraber oynıtdıkları en bUyük ve en son muvaffakıyetleri 
tır. ura aJU tet ı atını ıtıren mu- . . 
h d . 1 1 bah L' U lerın karanlıkta bır şey görmemelerin-en ıa er e yarın sa ıman mum ..ı • • 

M !:..l!: l"w .. d b' t 1 t l k oen •atıfade ederek kaçmak istemiş fa WiHir ugun e ır op an ı yapı aca • k k . ' 
NEŞ'E iLE 

t Ö~ı d k' t 1 t d . h at açarken bekçı Hasana carpmış, o-
Kahkaha, ne~e, nUkte, e~lence ve bilhassa gnzel şarkılı film. 

ır. g e en sonra 1 op an ı a ı se rı • ~ 

t 1 t 
.. · • .. .... 1 k . nu yexe yuvralam•ştır. 

Yerlerjnizi evvelden aldırımz. Tel. 41841 

ım arın evtıı ışı goruşu ece tır. El' d ha .1 R'f k 
ın e ta nca ı e ı atı açırma- Katil hırsız ve 

Arhadaşı tevhif edildl Boğaz seferleri hakktida 
bir temenni 

mak için tetikte duran Yusuf önünde 
iki vücudun yere yuvarlandığını gö-
rünce bir faciaya meydan vermemek Sultanahmette Mehmet pafa civa· 

Şirketi Hayriye itletmeai kış olmak için hemen bunların üzerine atılmış, rında hırsızlık yapmak için girdiği evde 
mü~aeebetile bir kaç büyük vapurunu fakat bu sırada da Rifat yuvarlandığı ev aahibi polis memuru Hasan Baariyi 
fasnandıraya çeluniftir. Bu münasebet- yerden fırlayarak kapıya atılmış ve bu öldüren, üç bekçiyi ve bir polisi yara· 
le seferlerin bir ÇQKU ufak vapurla.rla esnada polis Yusufa çarpmıştır. Bu hyan azılı Katil Ahmet Nazım ve ar• 
yapdmaktadı.r. Bu vapurlar aeferleri çarpma ile Yusufun elindeki tabanca kadaşı Bahriyeli Salim hakkında müd· 
muayyen saatlerde ikmal edemem~kte, atef almıf, çıkan kurşun Rifatın arka- deiumumi muavini ~ eridun tarafından 
Köprüye daima rötarla gelmektedırler. sını sıyırarak geçmi~, düştüğü yerden yapılan hazırlık tahkıka~ı bitmit ve auç 

Bu yüzden yolcular sirlecekleri yer- kal'- k 1 b k . . w lular birinci sorgu hlkımliğine sevko-
ak ~ma ta o an e çının ayagına sap- . . . B' . . A • • 

Arkadaşmt öldürmek isteyen 
mahkOm oldu 

Uzun çarşıda aralarında evvel~.; 
beri husumet bulunan Nuriye tesadil 
ederek öldürmek kastile tabanca ii' 
yaralıyan Hakkı hakkında ağır ce~ 
mahkemesinde yapılan dur.uşma bitJ111f 
ve suçlu 3 sene ağır hapse mahkum C' 

dilmiştir. 
---------------------------

Grip çoğaldl 
lere muayyen :zamanlarda 1var~m1 ~ml : lanmıştır. dılmı~lerdır. ırıncı sorgu hkakimı auç· 

Bir otomobil bir arabya parçaladi tadıı:. Bu hal .. bah vapur arı ı e ış erı- Bek o h h luların ilk aorgusunu yaptı tan •onra 
Şoför Mustafanın idaresindeki 20:38 ne giden memurlarla işçilere çok zarar .çı emen aa~a~eye kal~~r~~- tevkiflerine karar vermiştir. 

Havaların gayrimuntazam gitme~ 
yüzlinden şehrimizdeki grip vak'al&J' 
çoğalmış, hastalık mektep çocukları~ 
da ,.irayet ederek bazı mıntakalard• 
salaın halini almıştır. 

verlJlektedir. Şirketin aabah seferlerini ~ıf, ~~~~t yaka~anara hakr~k~la ııo.~u- Yapılan hazırlık tahkikatana naza· 
numaralı otomobil Çırağan tarayı ö- tanzim etmesi temenni edilmektedir. drn~muştur. Yak ~n.ın,'n t_a ıki ıne mud· ran katil Ahmet Nazımın aabıkalılar 
nünde.n aür'atle geçerken kemerin al· ____ ,______ eıumumt muavım uoeyt e koymuş- arasında namı müstearı Behçettir. 11 Maarif aıhhat müfettişleri mektef' 
tmda önünden gitmekte olan Hasanın araba parçalanmıttır. Hasan da ağır tu 
Sdareaindeki su P.rabasına çarpmış ve surette yaralanmıf, hastaneye kaldırıl- r. defa hırsızlıktan dolayı takibat yapıl- !~.!!!!~!}!;~ .. !!e-~!~.~!2!!!~!.; ....... ~ 
----~-~~~~~~~~-~-~-~--==~---- ~ ~~rT~~u m~~nl~~6~ise~ ru~~it 

lallllttlt ltltd.U Tepebafl olarak mahköm olmuştur. 
Bayotlu Sarayda 

- KDçDk Haberler $chir1\'glfroSI dram kısmında AJkadafl Salimin namı müatearı 
10-2·937 Ali~ir. 16 defa suçlu olarak Adliyeye 

Halk O pereti 
akşam saat 21 de 

Zo•o Dal111•••• 
iştirakile 

Yeni konsenatovar binaSI 
Şehzadeb9,4ında kurula,..ak olan yenı kon

aervatuvar binasına alt hesaplar bltirUmit, 
tartnamesi hazırlanmıttır. Yakmda müteah
hide ihale edilecektir. 

Atinadaki Türk resim sereisi kaıııan•• 
Atınada açılan Türk retılın aerıtsı kapan

DIL1 ve sergi Için glden zevat dün tehrlml:r.e 
donmüşlerdJr. Sergl büyük bir ratbet gor
mü~tür. 

Silini yoturdu ac;ık ıelmiyeulı 
Silivri yolurdunun teneteleri açık olmıya

eak, partümen ki.tıUa üstü kapalı olacak, ı
mallthanenln ismi yazılacaktır. Perakende 
aatılan yogurt tenekelerinin üstleri dalml 
tetilde kapalı olacaktır. 

Eald istanbul polis miidürii nfat etti. 
Vlllyet Umumi Meclls1 Dalmt Encümen 

lzasmdan eski İstanbul polis müdürii Badet
ttnın dün vefat ettl~l beledlyeye blldlrllmi§
tir. Munhal azah~a. Meclisten yeni intihap 
yapılacaktır. 

Yeni tramvay durak yerleri 
Kuruçeşme ve Arnavutköyünde üstleri 

kapalı Uel tramvay durak yeri yapılacaktır. 
Mesleki tedrlsat mfuliırü !Jehrlmizde 

Maarif Vckaletl mesleki tedrlsat miıdürü 
Rüştü , Ankaradan şehrlmtze gelmittir. Rü§
tü, me!ılek mekteplerlnde tellUkler yapma~a 
lıııalı)ıuDJftır. 

MüddehunumUih dant 
istanbul müddelumumtll~lnden: istanbul

da bulunan Gördes SOr!u hflkiın veklll Ra
mlz'ln ·memurlyettmlze müracaat etmesi. 

TAKVIM 

Rumı tene 
1868 -

ŞUBAT 

10 
2 ci KAnun Resmi aene 

2H 11137 

Arabt MDI 
1866 -Kuım 
95 

ÇARŞAMBA 

akşam saat 20.80 da verilmi•, 9 defa mahkum olmuttur. 
BAHAR Y 

TE M 1 z L 1 1 1 Suçlular hakkında bazı veaikaların 
- cem'i için ilk tahkikatın bir müddet da 

Fransız Uyatro•n ha devam edeceği anlaşılmaktadır. 
OJM!ret kısmında 

gündOz saat U de 
çocuk tiyatrosu Dotanla Selilla 

akşam saat 20.80 da 
A'K MIKTEBI 

Yazan : fusuf Ziya 
Besteııyen: Muhlis Sabahattin 

F elemen k mektep gemisinde 
resmi kabul 

Felemenk mektep gemisi komutanı 
tarafından dün öğleden evvel Cumhu· 
riyet ibideaine meraaimle çelenk kon-

FLORYA 
bUyük operet 

JnUfl\U'. 

Çemi komutanı, aktam da 
bir resmi kabul tertip etmlf, resmi 
bulde Vali muavini Hüdai 
ile bir çok zatlar bulunmuşlardır. 

1 delil 10 defa görmek lateıecelln:a 

Aş~ - Heyecan - Dehşetli ve Muazzam Sahnelerle Dolu 
Nefis ve Emsalsiz Bir Şaheser 

rm HALK KAHRAMANLARI 
Qğıe Ikindi Akşam Yatsı TÜRKÇE SÖZLÜ filmierin EN GÜZELI 

oJ

6
• \ 

50
D. S. LJ. Ol. U. d. O. önnmnzdeki Cu ma aktanundan •l p E K sinemasının şeref haftasında sayın 

E. 9 il U l a2 bttşlıyarak halkımıza takdim edilecektir. 
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SON POSTA Sayfa S 

• 

MEMLEKET HABERLERI Yana tayyare seferleri yapilacak 
Şehrin imarı için belediye devamlı bir faaliyetle 

çahş1yor, yeni yeni eserler vücude getiriliyor 

l<eskin belediye işleri 
r -""\ 

1 

kasabanın elektrikle tenviri için teşebbüsJere girişildi, 
belediyenin önünde de çok güzel bir park yaptırıldı 

Turhal yolunda bir 
kamyon devrildi 

Iki yolcu öldü, şoför 
serbest bırakıldı 

Tokat, (Hususi) - Tokattan Turha· 
la gitmekte olan şoför Kemalin idare· 
sindeki kamyon son sür'atle yol aldığı 
sırada önüne bir eşek çıkmı~t!r. Şoför 
eşeği çiğnememek için direks!yonu kır 
mış, bu sefer de kamyon hendeğe yu· 
varla~tır. Bu yuvarla.nmada kam· 
yonun içinde bulunan ilti yolcu ağır su 
rette yaralanmış, bir müdde~ sonra öl· 
müştür. 
Şoför Kemalin ilk sorgusu yapılarak 

Eskişehir 
Lisesindeki 
Hadise 
Kültür Bakanlığı " Son 
Posta ., nın neşr;yatın~ 
nazarıdikkate . aldı ve 

cezaları hafifletti 

ı 

Eskişehir lisesi 5/A sınıfından 35 
erkek, beş kız talebe nöbetçi mual· 
limden izin alarak mekt2be mel}sup 
bir zatın cenazesine iştirak ettikleri Vandan bir görüniiş 
den dolayı haklarmda ceza tertip e· __ Van. (Husu~i) -. Van belediyesininf desi bulvar haline getirilmiştir. Geçen 
dilmiş, mektep idaresi bu hareketi di butçesı kırk bın lıu kadardır. Geçen sene bir belediye fidanlığı yapılmış ve 
sipline uygun bulmıyarak talebeler· yıl belediye reis • burada ~000 kavak. t)U() şeftali dikil • 
den on tanesine mecburi tasdikname liğine seçilen Şa- miştir. 
vermUi, geri kalanını da bir hafta b B b"" ··dd tl kk · t. an aysan u · Vilayetin kaza merkezlerile beş kö· 
mu. e e m~va eten tardet_mı~ ı. l Bız 31 Kiınunusani tarihlı nu~ha·ı yük bir gayretle yünde birer ilkmekteb ve merkezde de 
mızda bu hadiseyi kaydettiğimiz za· ça lış mak ta dır. bir orta ve altı ilkmekteb vardır. Ge -
man : Son senelerde bir çen sene bu okulla'ra 1400 kadar tale-

c30 talebeye muvak.kat tard cezası mezbaha, bir seh- be devam etmiştir. Beş sınıflı mektep-
verilınesini bir tarafa bırakalım. lO ze hali, bir park leri n hepsinde talebe kütüphaneleıi 
talebenin istikballerini karartacak yaptırılmış, üç su vardır. Bu kütüphaneler dört ve beşin· 
bir ceza karşısında bıraktimaları 'faz membaı çıkarıl • ci sınıfiara aiddir. Bunlardan başka 
la şiddetlidir. Ümid eder:z ki Kültür mı,, temizlik a • trıerkezde ve Erceyiş okullarınd.:ı gü • 
Bakanlığı hadiseyi inceliyecek ve rabaları getitil • nün kıymetli eserlerini ihtiva eden bi-
makul bir karara bağlıyacaktır.ıt mi~. çarşıya akan Van belediye reisi re.- kütüphane bulunmaktadır. Bu kü-

Demiştik. h Memnuniyetle görüyoruz ki iıaa· su yollarının bo- Şabaıı Baysan tüp aneler mesleki olmak!" bt-raber u· 
V kA ruları değiştitilmiş ve Cumhuriyet cad· mumi mahiyeti de haizdirler. Hariç • 

rif e aleti neşriyatımızı nazarı dik· •.•.•...... _ •... ··-·-···--· ··-·- d ı h 
kate almı.ş ve hadigeyi incelemiş. ve Çeşmede ten arzu e en er bu kütüp anelerden 
rilen cezayı da ağır bulmuştur. Bu serbestce istifade edebilmektedirler. 
hususta Vekalct şu teblıği neşretmiş Çankaya klübü Kütüphanelerde 1600 den fazla eser 
tir: Ce.şme (Hususi) -Halk Partisinin mevcuddur. Çocuk kütüphanelerinde-

Maarif Vekaletinden tE'hliğ edil · hi~ayesinde (Çankaya) adlı bir kiüi., ki eser adedi de 800 dür. 
miştir.: . . . tesis edilmiştir. Klübün müessisleri Vilayet merkezinde bir sı· 

Eskış~hı_r . lısesı~~e _vuk:m. ga~ete·l Kemal Öztürk, İsmail Kocatür k, Hay· nema ve otel ile elektrik tesi-
lerde bıldırılen dısıplın hadıses ve·. d E d"k t 1\1 t f Al f\eı:et Pi~- satı vücuda t" ·ı kt" kAl t . 1 . k k . 1 ar r ı u ' us a a p, . T ge ın ece ır. 
a e çe mctekedn_~ı~ v: ~·m .. -~lnru:u· mişoğlu'dur. Nafia Vekaletinin yakın zamanlar • 

nun ceza a ırı yerınrıe goru ·uye· ., . .. ·· ~ h d b 
rek disipline aykırı hareket edenle-· .Kiüb tedrisat ~e koy.~uluge e. em • a u~aya tayyare !)Ostu seferleri ya!~-
rin ceza dereceleri bakanlıkca tesbit mıyet vernıektedır. Goçmenlere ders tıracagı haber alınm:ş ve bu haber bu
olunarak okul d irektörli.!ğil~e bildi} verilmektedir. :t~ si alfabeci, };) i kıra- yük bir memnuniyet uyandırmıştır. 
rilmi~tir. ~ 1 atci olmak üzere -l-7 talebesi vardır. Geçen yıl gelen göçmenler vilayetin 

Klübün idare heyeti: muhtelif yerlerine yerleştirilmii ve göç 
Osmanli bankasınin Inebolu 

şubesi 
inebolu (Hususi) - Osmanlı Ban • 

kası şubesi faaliyetini tatil etmi~tir. 
Bankanın ikinci direktörü Rıza Ordu
ya tayin edilmiştir. 

İsmail. Kelami, Kemal Öztürk, E.ş- men evleri yaptırılmıştır. Van Halke • 
ref Özen, Muhiddin Özbay, gibi kıy· vinde son zamanlarda yeni bir çalışma 
metli şahsiyetlerden müteşekkildir. safhası başladığı göriilmektedir. Ev ye
Köylerde konferanslar verilecektir niden tamir edilmiş ve şubeterin çalış· 
Klüb merkezinde de her hafta l.onfe- malarına yeni bir istikame: verilmiştir. 
rans verilecektir. Ayrıca denizcilik, Halkevine bağlı bir spor kolu ve bir de 

· ' ···---· · ··· spor ve müzik kolları da tee:;süs ede •
1 
güzel kütüphane mevcuddur. Genç • 

serbest bırakılmıştır. Tahkikal:ı. devam cektir. ler arasında spora ve okumaya lc.,rşı bü 
olunmaktadır. yük bir .alaka görülmektedir. Vilayetir. 

tam eb'adda bir stadyomu da vardır. 

Günün lugatından 

~:-:-:-:-~.w .•• -.:P.AZAR OLA HASAN BEY 
OfYOR Ki: 

Müstemleke - İsteyenin bir yüzü 
nü verıniyenin iki yüzünü kara çıka 
ı-a~ak bir şey. Günün geçer akç~si. 
Afrika, Asya ve Avustura~y.a .kav~
lcrinin beşeriyetin saadt'tı ıçın dun
yaya vakfedip mütevelliliğini Avru· 

• 

... Kadınlar dünyaya geldikleri za 
man ·erkeklerden hafif olıırlarm~! 

... O zamanki ağırlıklan üç kiloyu 
J& bulur, ya bulmazmıt .. 

Hasan Bey - Benim buna aklım 
ermedi dostum, öyledir O(' bazıları 
5onradan nasıl çekilmez birer yük 
oluyor ? .. 

paya verdikleri ~erler. . 
Müstemlekecilık - Ycmıyenin 

malını yemek. 
Mülk - Başını sokabilecek bir ev 

yahut kulübe. 
Emlak - Başını sokabilecek kulü 

besi olmıyanlar için hazırlanmış a • 
partımanlar. İçinden dışına para altı 
tıldığından akar dahi derler. 

Temellük - Lüpe konmak. 
Temlik - Bol keseden bahşiş ver· 

mc k. 
Emlfık sahibi - Burnu, altı katlı 

JJ.partıman yüksekliğinden insan. 
tMSET 



"Kızılay, nı hi ma yesinde 
bir tiyatro san' atkirları 

birliği mi kuruldu? 
Sahne artistlerile, canbazları bir arada Itimage elmete 
kalkan h u cemigeti san' atkô.rlarımız da benimsemiyar 

Cemiyetl Taksim MERKEZI 
latıınbul Bey~ka ......._. .. _ 

Cemiyetili guetemize pnderdiği imli yanllflaril• dolu mektubun batlıi 
Önümde, pzetede ücretsiz olarak ian UAna, imza atan zatm sıfatı da 

ne:jredilmek ii2re gönderilmiş bir nan. - imlA ya.n.llflarmı bit d.üzeltmeden • 
var. Bu ilinın matbu başlığma bakın~ yazıyorum: cTürk tiyta:ro Sanaktir • 
ca anlıyorum ki, İstaıfbulda., Beyoğlun· lar birliji Y. Direktörö• ... 
da, Kızılay cemiyetinin Taksim mer • Bütün bunları gözönünde bulundur~ 
kczinde, bir cTürk tiyatro san'atkar - duldan sonra ulım.a gelen şu suallerin 
ları birliği:. kurulacakmış. Bu ilanın cevaplarını bulamıyorum: 
yazılarını okuyunca anlıyorum ki, bu 1 - Kızılay cemiyeti, böyle birliği 
birliğin meramı, Türkiye tiyatroculu • himaye etmiye neden lüzum görmüş • 
ğunda ıslabat yapmakm1ş. «Türk ti · tür? 
yatro san'atkhları birliği•, ayni za - 2 -Eğer Kızılay cemiyeti, böyle bir 
manda, başıbo§ çalışmakta olan sahne birliği hakikaten himayesine almışsa. 
san'atldırlarını btr kayda Hıb~ tuta • niçin, «Kızılay cemiyeti:t adile iiler gö
cak, onlann menfaatlerfm koruyacak, ren yeni bir teşekkülün harekatını, bu 
ve bruıı sıkıda bulunanlara yardım e- kabil iptidai hatalara imkan bırakmıya-
decekm~. cak kadar sıkı bir kontrola tabı tutmaz? 

Bu ilandan arilıyoruro ki, i~bu cTürk 3 - Eğer böyle bir birlik kurmak 
tiyatro san'atkarları birliğı» ne, ar ~ teşebbüsüne girişenler, .~u eli.mdeki 
tistler, varyeteciler, okuyucular, can- ilfmın sekiz buçuk salın içine, seksen 
bazlar, hokkabazlar, ve saz heyetlerin- türlü imla ve ibare yan1ışıru., doğru • 
de çalışan çalgıcılar «bi1a1cayc1ii şarh !arını bilmedikleri için doldnrrnuşlarsa, 
kaydolacak1armış! tuttukları işi başarmak iktidanndan 

Gene bu ilandan anhyo~·um ki, bu 
kunılacağı bildirilen birliğm, matbu 
ba!iliklı kağıUan, \elefonu, koskoca bir 
mührü, ve cEtem Dinçer~ adında da 
bir Y. Direktörü var ... 

Bu ilanın tam sekiz buçuk satır tu • 
tan yazısında, yedi tane imla hatası 

var. . . 
İki uzun cümleden terckküp eden 

bu ilandaki csarf ve nah>v:ıı yanlışlar! 
hakkında da hi.r fikir edi.nmek isterse· 
niz, şu cümleyi okuyun: 

.:Türkiye tiyatroculuğunda ıslahat 
yapmak, ve kayıtsız olarak çalışmakta 
olan ismi geçen bütün sahne arkada~ • 
larına bir kayda tabi tutarcık menafii~ 
ni korumak ve dar zaman1arında ken -
dilerine lazım gelen yardımı yapmak 
maksadile (Türk tiyatro sar.'atkarları 
birliği) namında bir tiyatrocular bir -
liği kuru1mu~tur.» 

Bu üzerine tarihi bile atılmamış o • 

yüzde yüz mahrumdurlar. 
Eğer bu hatalar, bilgi!tizliklerinin de

ğil de, ihmallerinin ve dikkatsizlikleri~ 
nin eserleriyse, haklannda ayn: hükmü 
verınemize hiç bir ın.aru yoktur! 

4 - «Türkiye tiyatroculuğunda 1s • 
lahat yapmak» gibi çok yiiksek, çok 
geniş bir iddiayi, Kızılay cemiyetinin 
himayesine sığınarak ortaya atanlar -
dan, hiç değilse bir san'atkarla bir 
canbaz arasındaki büyük fark: ayırt e~ 
debilecek kadar vıik.uf isternek hakkı · 
rnız değil midir? Ve bu derece vukuf • 
suz e~hasın, neticesi rne~kuk bir te ~ 
~ebbüsünü fıimaye altına almak, Kız.ıl~ 
ay cemiyetinin Taksim m:-rkezi içın, 

verine masruf bir lütüf savılabilir mi? 
~ Bütün bunlar, ilk ba.klşt~ benim gö · 
züme batan noktalardır. Bu hususta bir 
defa da; himaye altına alınmaları mev~ 
zuu bahsolan m~hur san'ıükarları din~ 
lemek istedim. Naşide: 

(Devamı 12 inci sayfada) 

-

-CÔNÜL iSLERi 
Yekdiğerinin dilini 
Anlamıyan bir kadınla 
Bir erkek arasında aşk 
Mümkün değil midir? 
Bir müddet evvel bir erkek nku • 

yucum bana kendi kanından ve ken· 
di dilinden olmıyan bir genç kızı 
sevdiğini anlatmıştı. Ara larında ba
ri müşterek bir dil, bir an) <ışma va -
sıtası olsaydı, milliyet nazariyeleri
nin üstüne çıkmışlardır, ciiyecektim. 
Fakat anl~aıruyorlardı da. Onun 
için takriben: 

- Birbirlerinin dillerini dahi an • 
lıyamıyan bir kadın ile bir erkek a · 
rasındaki hisse aşk sıfatı verilmez, 
bunu bir istek şeklinde tf'fsir etmek, 
uzun süren, sönmiyen bir istek ola ~ 
rak görmek daba doğrudur, demi~ • 
tim. 

Okuyucum bu mütaleamı garip 
bulmu~tur. Kendisinin düşüncesine 
de yer verrnek vazifemdir, diyor ki: 

- A!ik gönülden mi Laşlar, dil • 
den mi? 
Aşk ya dudaktan ka1be iner. yeya 

~özden kaibe akar. 

Hilkafin yarattığı iki dilsizin sc -
\jşmelerine, aşkı anlama1arına im ~ 
kiın yok mudur? 

Arzu zamanına göre geçici bir his 
değil midir, uzun sürer mi, sönmi ~ 

Yeni olur mu? 
~ O. benim bütün varlığımı sar:ın 
bir hayalet halinde her ~·cl imde ya~ 
şıyor. Eğer bu aŞk olmasayciı. onunla 
geı;irdiğim gLinler tavsif ettiğiniz 

hisleri tatmine kati gelirdi. 
istek insanda ) er1eşir mi? .. Ha -

yu. Çünkü dsmani bir hazdır. 
Cismani cazibe karşıs!nda bu his 

harekete gelir, fakat bu cazibeden 
kurtulunca hareket durur. 

Bende aşk yerine istek olsaydı ız
tırabım olmazdı, cidden çok muzta -
ribim. Bugün onun dilini ögrenmiş 
olmaklığım bu a~km kuvvetini gös -
termez mi? Eğer müsaade edersen 
başlangıcını başka bir mektupla bil~ 
diririm. Hem gönül münaka~ası ya· 
par, hem de dertleşiriz.• 

Okuyucumun mütalealarına bu 
dakika için mukabele etmiye yerim 
rniisait değildir, anlatacaği gönül 
masalma gelince, muhtasar olması 

şaı1ile siitunum açıktır. TEYZE 

Güzel kız, genç 
erkeğe aöyledi: 

- Geçen sefer 

ko nu fU şu muz da 

bana ilanıaşk etmiş· 

tin, öyle kızmıttım 

k.i .. 
. -Onun jçin bu 
aefer ilAnıaşk etme
dim ya 1 

Cay•yortll 
Annesi, 

bağırdı: 

kızıııJ 

. be. 
-Mademki 

. h'l~ fııı' nim arzum 1 ~' 
ot' o adama varıY 
·ıı e' 

sun ben de seı:tı ' . 
vine adımımı ,ı 
mam .. 

- Bunu doifl' 
mu söylüyorsuı:t1 

1 
- Niye sordıtl 

- Nipnhm ., ' 

nen ikide bir e~ 

- Ne zaran var. 
dı. Geçen aefer illu 
idi. Bu sefer de tec. 
rübe et, ben de bel
ki o zamandan bu 
zaman• kadar alış • 
mışımdır da kızma· 
yı veririm. 

- l\lües~escmizde ~ahşacal<sınız, {a kat burada elanlaı:ıı kllt'iyyen dı • 
~ar1da söyliyemiyecekshıiz .. 

d
. ,ı 

ze gelirse ıye 

kalsın evlennıekt~ 
- Tabii bir şey, bundan evvel çalış tığlDl nıiieaesenin Sftbibi müthiş 
çapkın bir adamdı. Yaptıklarant hiç kimseye anlatmazdım. cayıyordu. 

- Vazifelerini ben yapmıyalıdan • 
beri gene kırık numara mı alıyor • 
sun? 
- Hayır tam nu.mara alıyorum. 

-.... .. ..-,-.. ·····················-·················--Dedlmml? 
Erkek hiddetli idi, kansına bağırdı: 
-Sen bir eşekle bir atı farketmiye

cek kadar budalasın. 
Kadın da bağırdı: 
- Aifetmişsin sen, ben sana şimdi

ye kadar bir defa olsun at, dedim mi} 

1tf. 

reaa taral 
- Nişanlanmak iyi fey, yalnız fena 

bir tarafı var. 
-O da ne? 
- N~n yüzüğü için para. sarfet-

J ___ U_oş_s_öz_l_er __ __,) 
Meslek 11rrı 

Bayan, yeni eel~n hizmeteiye .or -
du: 

- En son ç.lıştığmız yerdeR .njye 
çıktınız? 

- Meslek aırrıdır Bayan m&zur gö· 
rün söyliyemem. 

* Dt elde 
Otel kapısına gitti: 
- T ahtakurularu;ı.a karşı iyi bir ilaç 

-Bu nasıl Ioca bu? .. 
- Kusuru mu var? 

var.. - Daha ne kusuru olsun, buradJll 
Otelci güldü: salıneyi ıönniye .imkin yok. ., 
- Ne işime yarar benim, otelimde ............ A.Öhyu""sarb"ôi ...... . 

bir tek tahtakurusu yok. 1 • Sarhoş yere yıkılmış ağacın karŞ 
- Iste ben de bunu anlamak. isti • s ında ağlıyordu: ~ 

yordu~. Öyleyse bana bir oda veriniz B ı ~ ki 1 ll - en ağ arnıyayım aa m er 
otelinizde kalacağım. h d _,_ ıt lasın. Karşiki mey ane en çıAar c; • * maz hemen yetişir düşmiyeyim di11 

Uaatlllaşam tutardın. 
Altmış yaşındakiler konuşuyorlar • 

dı: 

1tf. 

TaseW 
- Ben yirmi ya~ımda iken evin da· - Kocam çok iyi insandır. 

ınından aşağı <iüşmüşüm. - Sahi mi~ "'~ 
- Ölmed.in mi) .. - Sa hi ya, ara sıra beni ağlattar 
- Bilmem, çok zaman geçti, unut· bilir de onun için hemen her ay bir ;J 

mek icab ediyor. muşum. zine mendil alıp getirir. 
============~==·-----=~~=-=---~= 

_,/ 

Bekletmek Böylelikle 
Kadının bir kö ~ 

peği vardı. Kocası • 
nın da bir köpeği. 

Her iki köpek de bır 
bir!erine benziyordu 

- Bu köpekleri 
birbirinden nasıl a
yırd edebiliyorsü -
nuzt. 

Erkek bekliyo1 
du, kadın geldi; 11 
atine baktı: 

- Sen) on d ald' 
ka bekletti.m. 

Dedi. erkek t8'' 

dik etti: 

- Evet tarrı ,
dakilta, fakat yirrl 

dört saat da cab9 
j 

sı var. Sen bana 

- Sokağa çıka -
rız. Karımın kö -
peği r.1ağaza came -
kanları önünde du
ruyor. Benimki de 
meyhane kapıların • 
da, böylelikl~ han • 
gjsi onunlci, hangi • 
si benimki anlıyo

ruz. 
Komşu kadınlar - G~l\e nıcmnon ols_uıı, bu sayede bize saçlarnun tak
ma olmadığını isbat etti. 

zar günü saat 

dememiştin. , 

martesi günü sa~ r 

kid~ demişti~ 

- Baban bu pis laflan söylerken 
seni tluysa. 
- Sevincinden çıldırırıfı, çiinkii 
kulaldarı hiç duymaz da .• 

C Giizel Fıkralar f 
Ay allkabılı 

Bir tablo gösterdiler: 
- Tabi o güzel fakat bu per: kızının 

ayağına ayakkabı giydirilmiş. Hiç • -
yakkabılı peri görülmü~ müdür} 

- Onu bilmem, fakat siz ayakbbı
sız peri gördünüz de mi böyle söylü-
yorsunuz? 

* 
Kıskaaır ya 

Iki kuş bir dalın üstüne konmut -
lardı. Avcı tüfeğini kuşlara çevirdi. 
Kuşun biri ötekine döndü: 

- Bu bizi ltıakandığı için vurmak 
istiyor. 

- Kıskandığı için mi) 

- Evet, baksana başında tüy kal-
Jnamıt. 

- Düğümü gördüm de akJıı"' 
geldi, ben yann değil, öbür gi~ 
akşam dayıma yemeie d,a-ve 



SON POSTA 

l~ Eski bir Rus deniz subayının hatıraları l 
-------------------------~ 

Büyük harpte Karadenizde 
Türklerle nasıl döğüştük ?. 

Onyeye Çerkeslerden mürekkep 
Rus muhribi 1

' jutki , nin 
bir çete çıkaran 
macerası 

çe yaklaşıyorduk. 
.. Cihan harbinin Biraz sonra cYut-
llıe,.· )ılfl 111den y 'rmi ki• muhribı iskele 

can iazla bir tarafımızdakı kaya-
ıcı.....,. t" B lıklann hemen he-
rtı"~ reç ı. a 
' 11"clet içinde 0 men ta dibine kadar ,:4'' boiutmanın sokulmui bulunu· 
li çolt aırları, •iz- yordu. Sancak bor -
L ~Paldı entrika- damızdan, Ünye ka-
cctrı sabasınuı bazt evle -
.,. ' IGyıaı:: dala -"tel · rinde yanan ışıklar 

erı meydana ~lttı. b l .. görünüyordu. M üm 
ıerl ' . ~n arın u- kün mertebe gürül· 
ı etını örten cca• ~ti tü etmerneğe çalışa-

tı earan,perdes! fl' )'ral 1ccı Rus donanması biiyük barpte Karadenizde rak denize bir . ı: 
LQ;:. hldıbr~ldı. ·-·•· L l \ köpürdeterek süzülüyor küçülüyor ve 1 ka mayna ettik. Çerkesleracıı lO kıŞ! 

ı. ın ar ın gene gı:z.ıı ııra mıf ' . b f ·k • tl d ı b" onra ge· oır Çolt L. lı b" so ra ufukta gittikçe sil ın en bır u il aı a a a ı ar ve ıraz s 
)Qitı,. taralları var ırı, çeyre asra ıraz n d kay- cenin koyu karanlığı içinde eridiler, 
"Qi bir %aman geçmit olma•ına duman tabakası bırakarak goz en gözden kayboldular. Bu ı O Çerkesten 
"e ~en, bir türlü _ort?.Y? atılama~ı boluyor... * 1 birisi, Çarşamba çayının denize dökül· 
ı·· fılamıyor. Çunlıa ınsanlar bır .. düğü yerin akininde kara· •kacak 
,:n olup o gizl' ve esrar·lı çarelere ı 9 ı 7 senesi Martında Rusyayı ~lt usl ayın mans~ını tetkik etti~e~ sonr~ 
L lle batvurmalı mecburiyelinde ka eden ihtilal birçok şeyleri kökunden ~ d·s·n ı· b. t - lt d bu 
~GA!larını hesap ediyorlar da tıpkı vıkmış, fakat donanmamızı hcni.iz aiıla 1 en 

1 1
k cbe ma ukm ır alşınka ın ba 

O)aı • • r ( ı) Ka d . f"' bÜ unaca ır me ·tubu a aca • ve unu 
) nıınu meydana vurmak ıstenu - yamamıştı ra enız ııomuzun . de k d" . . b kr l\l: ı 
e,. llurncu bir kumarbaz gibi ıırla- tün gemilerinde askeri intızam ve inzı gscrı:ı f ent' ~ını .e 

1
ye1? .ı: k-t~a aD~ 

tuaı k .. ı._ b h f .1 . . D · _ mırno a ge ırıp teslım ey ıyece ı. ı 
tel' ııkançlıkla gi:diyorlar, ortQUS at m~ a aza olunabı mıştı .. enız as . "er 9 Çerkes is flik . e Jımandak! ka-

'Yorlar. kerlerı tarafından yapılan mıtınglerde. g kl e . a ıl ,_, , t 1 

Sayfa 7 

Şair i 
_ __5 

Numara : 6 
y azaıı. : H. 

Çar Puşkinin yazılarını 
bizzat sansür etmeğe 

karar verdi · 
Çar, Puşkini Moskovaya çagırtiı. Şair hükümdarın 
suallerine pervasızca şu cevabı verdi : " 14 Birinci 
kanunda ben de Petersbuuda olsaydım, ben de 

komploya dahil olur, isyan ederdim., 

• 

F N"h • f k d h be de _ yı arın arasına gızlenece.~er \e aş a PuşkiD devrinde N eva ııelı ri üzerinde bir eilence 
D .. a.kat bunların da bir kısmı giin -, ek ı aı za e:

1
c . t~ aVr t ar neler- tından mektubu alıp gelır' ecek olan ar p .... ı,..; !1 k P k . ,.,. t L ara e ersa - Puşkin Mihaylofskda bulunduğu es- ~n iıiŞI : uş m tekrar Mos1~o -

1'
,..,. 11fÇe meydana ,.ıkıyor ve bu n la- 'd•amd.•kl d rı v rıl m ış ı. de k n karı kada..:lannı bekleyecekler, onu flikaya k .. 1 ~ '"' nalarda \825 senesi 14 birine: kinunun vaya avuşmuştu. Altı sene evvel :h los-

r i:.. arasında bir,.okları var ki biz ekl kol ar a _ame eMarasm 3t ~ı anda ha alıp muhribe nakledeceklerd;. k d "4rld • k :ır d l ~k J şı ı ara ragmen avıs or a.ıarı . .. . da, Rus tarihinde cKanunuevvel isya- ova an ayrılırken toy bir delikanlı idi. 
de Lerı ço yakın an aa a ar e- k"lmi 

1 
y· tk' h ı·bı'mi Bır duşman lımanında ve kıyıya bu nı- ı'smı·ıe ş~ı...-et bulan cdekabrist• Fakat ı::imdi, her bakırndan '-'etişken 

celf g" l . . • d" k vuza çe ı ş o an c u ı• mu r kl - vuı' "' J ltiy • oz erım zı ort açaca ma- . t .. bT ·ım· b h ip A kadar yakın bir mesafede bulunma ı- hareketi meydana geldi. Harekete öna- bir insan olarak buraya dönüyoı·du. 
:ı. 1~1~t1edir. Memleketindeki büyük zınd lamırkı 

1
1 ırıd ış "!zlie. bt~ mu :fe al. g~ımız muhribin mürettebatmı daimi ·· · I 

1
11 r d na 

0 
u ·ıyı arın a gı ır vazı - yak olanlar, bilhassa, Avnlpayı gor - Moskova Puşkini çılgln bır sevınç e 

eaL·aç en sonra Franıaycı sığınmıf, k .. s· t 1 d B tum a b.ir he'-·ecan içinde bırakıvordu. Bi.ıtün ·· Fransa inkıla"bını y-ı...·ndan ta - h" lfl arl k b h . . b. ma uzere c ı vas o po • an c a • . J • • • • muş. ClhJ karşıladı. Moskovanın en mü ım, en 
~ ... cl ı a rıyeaıne mensup ır 

11 
t ,smırler kopacak kadar gerılmu;tı. Her n m ş genç subaylardı Puskin bunla . gözde adamı Pu..:kin olmuştu. Nereye 

en. b. . . p . t yo anmış ı. . . . r d ı ı . . '"' ~~lta., ı~ za ılının « arıs>ı e r~sça cYutki• muhribi c28. Mayısta «Ba- kes kulak. kesılmış e~r~f~ d~. ıyor ~· 1 rm çoğunu tanırdı. Vakıa Pcşkin bun- gitse bütün gözler Puşkinde idı. Şimdi 
liirltler~ır gazltd~~ .. <<~.a;?.t~nı~~e tum• limamna vardı Doğu filotillası Koca torbıdobot muhrıbının ıçınde bır ların mensup olduğu gizli cemiyetlere Puşkin nekahat devrini geçiren bir 
:~lı bi: na~ı .

1 
ogtuf7,~'1 u · » ~~: • komutanı Kaptan cM~kalinskt• nin em çıt bile duyulmuyordu. Bi: aralık sü- girmemişti; fakat bir çok bakımlardan hasta gibidir. Her şeyde ayr: bir gü -

~~, bir~e;~ ~!~~ i' ıı:yc~~:,:,::~ rine girdi. Ben de bu muhribm kuman va.ri mürekttebata
1
.b

1
ir mketanet_ de~~~ v:~ bu isyanın ideolojisini yapan.ardan bi- zellik buluyor, her şeyden derin bir 

lı ıtib 'I T" k a arı a da heyeti arasında bulunuv.Jrdum mış oıma erne ıy e umanaa opru ri de PuşkindL zevk alıyordu. Uzun senelerin mahru
~cı4 v:'iı e ur oku;yucul~n~ın me- Haziranın ikisinde cYutkı• muhribi sünden güverteye inerek muhrib:n za Aleksandrın yerine geç~n birinci miyetini çıkannak istiyormuş gibi dur-
Ibretle ~yecanla .ve _hatta bıra-z da pitan salonuna girdi ve bir kanapeye u .. - N='·-ıa· dckabrist hareketıni şiddetle rnadan eg"leniyordu. 

auze ll b d Baturn limanını terkettiği zaman ara - 1J'i.U 

O 
ce ı erı ır mevzu ur. zana. rak.b!.r sigara ate.ş.led.ı. _Fakat su-. bastırdı. İsyanm elebac:-ılarınrlan beş' a· 

za l mızda Kafkasya ordusu karargahı umu da k .. d d - -ı-· Bir akşam balolardan birinde genç 
~ <ll' man ar, Çarlık Rusyasrnda.: misi istihbarat şubesinin şefı olan Mi- van yenne ıruı:n~n . oprcsun e ~a~. 1 sıldı. ı 20 kişi sürgüne göndzrildi. Bu bir kızla tanı..:tı: Natalya Nikolayvna 
ıe, avuz» korkusu bafla olmak u- f Gem d ya a~ olan ıkıncı kapl3.na da kuçu~ hadise Pu~kin üzerinde müt}: ş bir te - -ı 
fo e Rııı ifgali altına girett Türk ralay cSmirno • ta vardı. i e bu bir şeyin vukuu halinde hemen kendı- s·ır yaptı. Puşkin c 120. arkadaşın, Gonçarova. Puşkin daha ılk görüş.~e 

Pr Ll zattan ve süvariden ba..:ka pek mahrem b k • k ld Na'alva henuz ı ·
1 

aif arındaki ve hariçteki !tfoı - '"' sine haber gönderilme.sini tenbUl et- 1 ıo kard~in• sürgününü bir türlü unu u genç ıza aşı 0 
u. • J • 

ftO c olan vazifemiz hakkında hiç birimiz bir 1 d on altı.sını sürüyordu. Uzun boylu, ınce 
l't ._ aıua faaliyetine kadar, fimd'- sey bı'lmı·yorduk. Bildig·imi7. tek bir s,"'Y meyi de ihmal ey eme ı. . tamıyordu. .. b" k :ıd G .. ._ lfQda · l b k h k'L-t • "- s·· · · onuna kad h t 3 ·ı·· d Pu k" · vucut.lu, solgun benizli ır ' ı. oz· ~· r rız i kalan irço a tRU varsa c Yu tki• nin rnühim ve Türklere U\ arı sıgarasını s ar ra a 1826 senesi ey lu un e ş ını .. tııtJ.! 1 Ortaya atan bu ilfaatına birkaç rahat içebildi mi? bilmiyorum. Yalnız ~eçhul bir zab ziyaret ettL Sebebini leri iri ve .. hafif şehla idi. Esasen şaırı 
,..,,. ev l L H_ karşı harpte devam eden Kafkasya or- k · . b k meftun eden de Na talyanın gözleridir. 
fttGla ve ıruaca tema• elnıi~tik. a dumuzun faaliyetile alakadar mahrem sa!o~daki ~a~, v.~ tı~ _yarı g:cey.ı ir anlatmaksızı~. ~iri_ bera~rine alara Natalya tam bir salon kızıdır. Pürüz -
calı rdan bugün de baıka bır parça bı·r vazife almış oldugu" idL hayli geçtıgını gosterı) ordu k. bırden Moskınraya gotürdlı. Puşkm de, dadısı .. f l-'oru b d b k mett·r k d" suz ransızca konuşur, iyi dansetmesi 4 

.ı;. ire sahil e ir I) a .. · opm·er ı. Arina da bu •esrarengiz• ziyaretten, 
• • . , istihbarat şefi cSmir.nofı> muhribe 1 d b rı ko k ni bilirdi. Hassas ve okumu~ bir kız sa-

Gızh vazıfe yalnız yerleşınış' tL Müddeli ömründe Bu sırada zabit erk! e~ 1
t şa oşaldsak- bU cbckienmedik seyahab ten çok ürk- yılamazdı. Alay~e, süse fazla düşkiin -

'l' lona girerek Tür _erın a eş açm.ş o u müştüler.. · 
da o P"dobot muhribinin bas tarafın- ,ilk defa olmak üzere bir .~ıarp gemisi- larını haber verdı. Zavallı zabıt hcye- Uzun bir yolculuktan sonra 6 eylul- dü. İlk zamanlar ne ke.ndisi, ne de an-
ro' demirin alınmasına ne~ret eden ne b~ oldukları~da 'luphe ca~z ol- can ve halecandan adeta tirtır tilriyor de Moskovaya vard.Ilar. Puşkin elan nesi Puşkine yüz vermediler. Pu.şkin 
.ı,~a ıı, fakat tavırlanndarı zabı"t ol- mıyan bu Çerkeslerın heps~ vabşı, kor onlara sokulmak, onlarla ahbaplık "\(gu d d Ma du. . . _ Mosko\raya niçin getirildiğ!nin farkın - - . bett la p ıc· 
l'et anıaşılan delikanlı elıyle bir i~a- kunç adamlardı. Başların a a vridi Süvari istifini hıç bozmadan soguk da değildi .. Tıraş olmasma bile vakit yapmak istedigi nıs e on r uş ın-
bir l aptı ve muhribin dermlikierinde .isminde bir Rum vardı. bir tavırla : . . . kalmadan kendisini Çann huznruna den kaçtılar. 
Illi Çan ~si üç defa öttü. Demek ki de- Mavridinin ipten, kazıktan kurtul -Pekala. atsuılar,~ ıste~·klen kadar çıkardılar. Çar Puşkini güler yüzle Puşkin avareve serseri hayattan bık-
~e:~a edilmiş, apiko id;. mu~; birinci s~~ıf. bir haydu~ olduğu her atsınlar! .. diyor ve agır agır kumanda kar ıladı. Puşkinle Çar arasında şöyle mıştı. Evlenmek istediğim muhtelif 

•\'utk ı Yeni havuzdan çıkmış ol~n. ha~mden bellı ıdı. . . . köprüsüne çıkmaya hazırl&.myordu. bir şmuhavere geçti: vesilelerle bir çok dostlanna söylemiş-
kapı-·· ~ rnuhribinin §imal kumanda Işte cYutki» mubrıbı bır Rum şaki- Zabite gelince, kumand~nına hayı·.ın «- Puşkin, ~ayet Sen Petresbu-rgda ti. Resmen Natalyaya talip oldu. Na -

_ iUnde muhteif emiter aksediyor: nin idaresi altmdairi 29 _ Çerkesten iba- hayran bakıyor ve xn~ttasll : olsaydın f 4 birincikimun isyanına iş - talyanın ebeveyni kızın küçüklüğü n • 
laıteıe anca~ makine yarım yol ileri!.. ret, acaip hamulesı1e duş~1ar, sahilleri -Düşman ateş edıyor, duşman ateş tirak eder mi idin?. den bahsederek Pııştdninı ~steğini red-

bu makine yarım yol geri!-. ne doğru koşuyor.du. Aldıgımız emirde ediyor!.. diyip duruyordu. Paşldn çelrinmeksizin cevap verdi: dettner. Puşkin böyle bir cevap ala • 
~Qen men dolabı başmda duran serdü· bu eşkiya çetesini «On~· civannda ka Nihayet suvari salonun ort~:~~~a _ Muhakkak haşmetm~p. Çünkü cağını zannetmiyordu. Cam sıkıldı. A-
lrllı-ı~~~kine dairesine, süvarinin bu e- raya çıkaracaktık. Bu adamlar Türk or durdu ve kollannı çaprast\·an gogsu - benim bütün dostlarım koır.ploya da - vunmak için Karkasyaya kadar bir se· 
tleti ını~ telgraf makinesinin kolunu dusu gerisindekt casuslarımrzla karar- nün üzerinde ka~arak:_ hildiler. Ben de bnna i.Ştira'.t etmemez- yahat yaptı. O sırada Ru~a ile Tür -
'- t~kge.ti iterek bildirirken yüksek ses gabı umu.mimiz arasında irtibat vazife -Düşman bize ateş etmzyor. Rama lik edemezdim. Beni kurtaran şey, be- kiye arasında o bitmek tükenmek bil • 

_ ;:rlıyor: si görecei:IermiJ.... . . zan dolayısile silih atlyo!"ıar dedi ve n im orada bulunmayışımdtr. m iyen harpTerden biri olUyordu. Puş • 
~lı! .. ls ncak makine yanm yol ileri ça- Hava ~zel. den.ız saki_nd .. Gece ~t zabitin heyecanını yat.:ı.ştı~~ _ -Şimdi sen ne yazıy()rsun?. kin hareket halindeki orduyg iltihak et-
lıftıı.. kele makine yanm yol geri ça- ı 1 e dognı c !at~~ ~z. _sadasız; bu- Süvarimizin ba pildekı sogu~n- - Hemen hemen hiç bir şey. San - ti Kafkasyarım her tarafı:nı doiaştı. Se· 

tün ışıklan söndurulınll.1 b~r halde düş lılığı diğer zabiU~ ve efr:_d3 da sıra- sör çok mer.hametsiz. yahatinİ Erzuruma kadar. ıııatt~. 
tı. ''iuıkiı. rnuh ·b· k.. d · de 
~Us ınıu • rı ı sancak un enn 
ıtnı u labının kırmızı ihtilal bandıra 
~liYor~~:u-ak yavaş yavaş iskeleye dö 
ltr; Uz .ıvastopol liınammn ölgün su
devir e.tınde yağ gibi kayarak tam bir 
ltıanın :Ya_pıyor ve keskin pervanesi li· 
l'oı-. a~ doğru sür'atle döndürü · 

-tk 
Cen ele, sancak! makineTer istop! ... 

Ylikse .serdümenin sesi, aksisada gibi 
. \or: 

t - 1 ·eı neı-. ' e, sancak makine.er isfop et-

~ı.ı b . 
- 1 k n devır hareketi yavaşl·yor .. 

1~t(. !!le, sancak makineler tam yol 

il':" 1 :eı ert ç e, sancak makineler tam ·yol 
\" 'litılar 

e "~Utk' 
sa1dtr1) or· ıa t.am yolln !imanın ağzm:ı 

' Yenı boyanmı~ tekne sulan 

man sahiline yakl~ bulunuyordu. yet ebniştL Şımdi berkes ~u~pe~teye da - Sansörün müsaade etmediği şey- P1lfkiB evt.iyor: Ptışlcbı Kafkasya -
Sür'atimizi yavaşlatm~tık. Makinele yanıruş. kasahada atılan sı[a~~:ın ge- leri sen ne yaz.ıyorsun?.. d bulunduğu esnada Moslwvadan iyi 

ri.mi:z gayet hafif işliyordu. Küçük bir cenin karanlığı içinde yan.p sonuveren - Fakat sansör en masum ~cylerc bfr haber aldı. Na.taly~ lle aıtnesi Puş· 
gürü1tüye bile meydan vermemek için alazalannı seyrediyordu. bile müsaade etrnivor. kini sormuşlat", ona selam bi'e gönder-
bütün tedbirler alınmıştı. Ramazanın zevk ve sai:!sına dalrnış _ Pekala. Bund~n sonra senfn san - miştiler. Bunu ôğrendiği ?:nnıan Y,'>k 

Esasen seterirniz müslümaniann Ra- olan ünye kasabası ve .Unyeliler ise sörün ben olacağım. Bütün yazdıkları· sevindi. Bu haber, Gonçarod aılesinde 
rnaZa nayma tesadüf etmiş o!duğundan burunlannın ~unda, limanda ~atan nı bana gönder!. Puşklne k~1 derfn bir ta:!mv~;rtH. vu • 
bu aya mahsus gece eğlencelerine dal- dü~an muhribınden ve karada adeta tmparator Pu~ini eHnden tuttu. Bız~ kua geldiğinf gôsterıyoı-du. Puskır. se
mış olması çok tabü olan d~manın sa ara-lannda dolaşan casus'araan haber- zat dı.~rrya: kada-r geçirdi. O ad;r biıi , yahafin: yar1da brrakanı~ hemen MO!~-
hii koruma işini bir hayli ~~~tmi.ş bu ~.z ~riayin yapıyorı~:.dı.. ken sarav halkına dönez:ek..; kovnya döıu!ü. Ev-lemne is!.e~:ni tek -
lunması çok muhtemeldi. Sahile g·ttik Ünye J.imanma gırdıgım.:z andan ta - _ Baylar. iıte si2e yeni Pt .... Q!C·n~ Ar.- rat etti. Bu defu ~kini r~d trned~ -

mam ilti saat sonradrr ki fiikamız borda iık: eskis'ni unutalım. ded;.:. (*) ler. 
( 1) Bahsedilen tarih, Rusvada evvc· · bulunuvordu l~a ava 'b ·t'ba · a.to P•rıc:: .ımza yanalimı!i J • ' • Bu ian ten 1 1 ren unpar r. -~- t 630 scr1esi 6 n:auısmda P•f'«1·inle 

lft Demokrat Kadet Partisinin önayak h d t tasın alt•ndn ma - · ld B h" J "''V' ~ıkmış olan ar u ' ~ . . . . kini chimayeıı sıne a ı. u c ımay ... eıoı Nata!:)Ta ~esmen I1işanlandı1Rr. 1831 se-
olduiu iht.ibilin Kerenski taraftan olan hut mektubu bulmuş ve !3:rhbarat. z~- Puşkinin hayatının sonuna kadar sur· 
Sosyal Deınokrntlar eline get:H~i devre biti Smirnofa geti:rip teshm etmışiı. dü· şaire bir dakika olsun rahat nefes nesi ıs ~ubatınm da. düğUn·erı yapıl -

te
"'. adi"ıf eder. Bunlar Sos'. ·alizmtn kır· . d k"l 1\K:ra'ay• ÇPk ' dı.. p ..... ~in ilk zamanlar rnk mes·uu.ı:ı. " Mektubun içın e ı er .ıı-.u. • ._. aldırtmach. ~ r-

mızı bayrağını kullanınakla beraller memnun ett~ Filvaki mektupta karaya _ Dostlnrına yazdığJı mektuplarda. bu saa-
harbe pdMtle denm ...e ayni amaoda çıkarılacak olan casus kafrJesf fçin hiç (*) uAfeksandr Puşldn ve K~io.;ik Rns delini ~öyle anlatıyordu: 
askeri nizarnı ve mı,._ fikri -•Wa• bir engel olmadılı bildiri1i~ .. ordu. edebiyatı: Sahffe 22'. Ilasan Aft... (Arkası var) 
taraftan idiler. (Son Posta) ( Arkesı var) 



8 Sayfa. 

Fenni bahisler: 

Kıyamet nasıl kopacak? 
• • )#. 

Dünyamız, baıka bir yddızla çarpıfaralı parça parça olabileceği gibi 
tuırlarca &Üren bir can çekitmeden •onra •oğuyarak üzerinde canlı 
mahliik bırakmamaıt mümkündür. Yer yüzünde birdenbire suların çe
kileceği ve herke•in susuzluktan öleceği de tahminler meyanındadır 

Amerikada kıyamctin nasıl kopa cağını :österen temsili bir rcsiın 
Kıyamet nedir? Bunun ne olduğunu ı kar. Küremize böyle başka bir yı ldı • 

doğru dürüst kimse bilmez, herkes zın da çarpması ayni akibeti doğura • 
dünyanın bir gün gelip te mahvolaca · bilir ve dünyamızdaki bütün zıruh ci· 
ğında müttefik olmakla beraber bunun simler ölerek, dünyamız üç rnüstakil 
ne şekilde olacağını kim')c kestiremi· yıldız haline gelir. 
yor. Kürernizin başka bir yıldızla çarpış· 

Bir sur İsrafil ile mi mahvolacağız? ması ihtimali 50,000 de birdir. 
Yoksa Karl Marxın söylediği gibi ni • Diğer taraftan bazı alimler de kıya· 
hai bir felaket, sınıflar arasındaki had metin birdenbire koprnıyacaği. fikrin· 
bir rekabet neticesinde herkes birbi · dedirler, bunlara nazaran dünyamız a· 
rini mi yiyecek, bir kuyruklu yıldızın sırlarca devam edecek, bir can çekişme 
hışmına mı uğrıyacağız? Bu da malum devresi görecektir. Bu devr~ zarfında 
değil! .. Bununla beraber biz şu kadarı· küre soğuyacak ve insanlar yer yer, kı· 
nı i1ave edelim: sım kısım öleceklerdir. Bu vaziyette 

Geçen ay zarfında insanlar, kendi • ikinci bir ihtimal de birdenhire dünya 
lerini hava hücumlarından koruroağa yüzünden suların çekilmesi olacaktır. 
uğraşıp dururlarken ve bir harbin ö • Bu sefer de insanlar bir dirhem su 
nünü almak için ihtiraslannı gemle • için birbirlerini boğazlıyacaklar ve 8\1· 

TMğe çabalarlarken küremiz müthi~ suzluktan öleceklerdir. 
bir tehlike geçirrniştir. Yeni bir ırk 

Fezanm hangi istikametinden gel • Başka bir nazariye de ~uctur: 

diği belli olmıyan bir kuyruklu yıldız Kıyamet kopacak, fakat ondan son • 
saniyede otuz bin kilometre sür'atle ra yeni bir alem doğacaktır. Bu yeni A
dünyamıza doğru yaklaşmış ve bize lemle beraber dünyaya bir ırk gele • 
çarparak ortalığı tuz buz etmesine ra · cektir, bu ırk insanlara çok faik bir 
mak kaldığı bir sırada kürerİüze ikı mahluk olacaktır. İnsanlar, ineklerden, 
milyon kilometre kadar ynklaştıktan öküzlerden ne derece yüksek iseler, bu 
sonra, tekrar uzaklaşmıştır. yeni mahluklar da insanlarnan o dere· 

Günesler dağılıyor mu? ce yüksek olacaklardır. 
Astro~omlar, fen adamlannın ara • Falcıların sözleri 

sında, en çok şaşıran ve hayret eden Mısırlılar zamanında kıyametin ne 

lgi bir 
Sutien - ~or j 

U•• attekiler: Rob gök mavisi ketenden yapılmıftır. Etekler bt 
başlıyarak geniş bir kloş yapar. Beldeki ku~k beyaz rogandl 

dır. Robun önü ekler1e kapatılmıştır. 
Yanındaki yünden ve ketenden yapılacak bir kostüm, etek vere'~ 

ailrniştir. Ceket tarnamile orijinaldir. Düğmeler aralarında içerdeki 
zün renginde kumaşa tutturulmuştur. 

S olda yukarda: Örme bl üz ve üzerine örme ceket, her iki!i 
düz örgüdür. s olda: Baştan aeçme bir yün bluz, öraü düzdür. Yakada iki' 
rak yapılmıştır. _J 

1 ._ Y_E M_E __ K _B_ A_H S_i 1 
Fınn makarnası 

Sade bir , 
Sokak ·kostümitı 

insanlardır. Ne zaman teleskopa göz· zamaıt kapacağını yıldızlara bakarak 
lerini koyup ta sernalara baksalar, der- söyliyen sihirbazlar varrnıs, bunların 
hal yanlarmdaki asistanlara: tahminlerine nazaran dünya 2000-2500 j 

- Hayret!.. Birader, derler, yeni bir yıllan arasında mahvolacakınış. Tuhaf • 
yıldız daha meydana çıkmış! ... Astro · bir tesadüf eseri olarak geçen sene zar
nomlar yeni yıldızlara (Nova) ismini fında da Amerikada meşhur bir falcı 
verirler. ayni kehanette bulunmuş ve o da dün-

Makarnayı alelade makarna pı,ırır 

gibi suda başlayımz. Fakat pek ezil • 
memesine dikkat etmelisiniz. Suyunu 
süzüp bir tepsiye koyunuz. Sonra ka· 
f&r peynirini iyice rendeleyip yumurta 
ile çalkalayınız. Biraz tereyağını kız • 
dınp içine karıştırınız. Tekrar çalka • 
layınız, biraz tuz katınız. 'l'epsideki 
makarnanın üzerine ilkin bir kaç kep· t 

çe et suyu geçiriniz. Sonra çalkalan • 
mı.ı yumurta ve peyniri dökünüz. Bu· 
nunla makamanın her tarafın t iyice ör·· 
tünüz. Üstüne biraz kızgın tereyağı dö· 
küp fırma yollayınız. Yahut .f•rında kı· 
zartınız. Bakiava gibi dilim dilim ke • 

Semacia görülen her yeni yıldız, eskı yanın yıkılacağının bu tarihlerde ola • 
bir alemin göçmesi ve bir kıyametin cağını söylemiştir. Daha tuha! bir te • 
kopması demektir. Astronomların hay· sadüf olarak, Grenoviç rasathanesi as· 
retle baktıkları yıldızlar, kopmu~ bir tronomlarından biri de yaptığı hesap • 
kıyametin son izleridir. lar neticesinde kürenin 2468 yılında 
Kıyamet nasıl kopuyor? çok büyük bir tehlike geçireceğini bil . 
Bizi aydınlatan güneşten daha ba~- dirmiştir. 

* ka güneşlerin semada mevcut olduğu 
malfundur. Bu güneşler soğumağa baş· 
~amışlardır. Semadaki gidişleri esna • 
sında başka soğumuş bir yıldtza çar · 
parlar, bu çarpışma neticesinde hara· 
ret fevkallde yükselir, cisimler dağı • 
lır, ve ortalığa yeni yeni yıldızlar çı • 

• Kadınlar şekerli gemekler 
• • • 1 

gzgınzz. , 
Felemenk}j bir alim bilhassa ka

<Imları çok alakadar eden ve Holanda
da bugün bütün medıslerin müzakere 
mevzuu olan bir keşifte bulunmuş
tur. Bu keşif şudur: 

((Kadınlar te1hir edici gözlere ma
lik olmak isterlene çok şeker yerneli
Cfuler .. » 

Fakat buna mukabil ortaya bir baş
ka fikir atılmış ve denmiştir ki: 

((Şeker gerçi gözleri pariatıyor am
ma, ayni zamanda kuvvetli bir gıda ol
ması dolayıaile kadınları da şişmanlatı· 
yor.» 

Herkes bu meseleler etrafında muh· 
telif şeyler söylüyor. İşin doğrusunu 
daha kimse bilmiyor. Bize kahrsa bil· 
m emek daha hayırlı ... Çocu'klarımız ve 
biz felaket günlerini görrniyeceğiz. üst 
tarafını pek merak etmiyelim. 

"Erkeklerin üzerine 
düşmernek lazım , 

Geçenlerde. kadınlarır. kocalarını 
tutabilmeleri için yapmaları lazımge· 
len hareketler hakkında bir Ingiliz ga
zetesinden naklen bazı sözler tercüme 
etmiştik. Ayni lngilız gazetesi «saade
tin anahtarı nedir? 1> ün van lı bir anket 
yapmış ve akıllı uslu kadınların ek•e
risi şu yolda cevaplar vermişlerdir: 

ıcKocasını tutmak isteyen kadın o· 
nun üzerine fazla düşmemeli, kocası· 
nı serbest bırakmalıdır. Kocaaile kadı
nın zevkaldığı şıklık, kıyafet, giyim 
meseleleri hakkında mümkün olduğu 
kadar az konuşmalıdır Kadın dediko
dularından erkekler de hoşlandıkları 
için bu hususta susmağa lüzum yok-

Bunun üzerine güzellik cemiyeti 
reisi şu mütaleayı ileri sürmüştür: 

- Kadınlar erkekle; için süslenir- tur .. » ·-·-__ 
ler. Erkekler aras:ndu bir anket yapa- zayıf kadından mı hoşlanırsınız?H di
lım: (,Gözleri parlak ve şişman kadın- yelirn, ne cevap verirlerse hattı hare· 
dan mı, yoksa gözleri fersiz ve vücudu ketimizi ona göre t nzim edelim. 

Patron iki parçadır. (1) numaralı 

parçanın koyu renkli görünen yerleri

ne iki pe n s yapar, iki numaralının bu

na göre oyulan kısmına dikersiniz. 

<ıF H» ile vilsterilen, ilik düğme yerine 

Jip tabağa alınız. _ ............................................ -........ .. 
liatik koyaraınız. 

Sutien'in alt kenarına iç tarafından 
dar bir şerit diğer üz~ine pikür yapar· 

sınız. Ü.ı kenarına yalnız dantel dik -

rnek kafidir. 

Yeni saç modelleri 

Soldaki: Esrner Bayanlar içindir. Alında bir sıra kakül geriye taranmış 

ve ufak ufak bukle yapılmıştır. Yanlar da aynı şekilde arkaya doğru bukle· 

lidir. Bütün tepede enseye kadar geniş dalgalar var. Ense yan ve alın gibi 

ufak buklelidir. 

Sağdaki: Sarışınlar:ı daha iyi gider. Alın ve en~ye kadar bütün yanlar
da sık sık buk~ yapılmış. Tepe ve ense pek hafif dalaalıdır. 

Etek kareli tüvittendir. Ceket 
çizgilerinin rengindedir. Kolları 
kası arkada kalkık ve pek dar, 
sivri devriktir. Eteğin yalnız 

bir plikaşe var. Ceket ve etek }let 
de arkanın orta yerinden dikişlidıf· 
iki sıra düğme ile kapanmaktsdıf· 
tayyör hem spor ve sabah, heın 
kak kıyafeti olabilir. 
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ispanya faciasmın içyüzü 
Her gün iraz d ha ölen 

bir şehir: Madrit 

64 Üncü yaşını kutlulaya 
D.arüşşefakada bir gün 

Jf ~ • 

* .. * ~:dritte kadınlaT ~~P. ıiyah gi~i~orlar. Çünkü her biri bir ~vladın, 
Müdür ''Hiçbir yardım isteğimizin hiçbir makam, hatta hiçbir şahıs tarafından 
reddedi/diğini görmedim. Eger hamigel sever vatandaşlarımız cömertliklerini biraz 

daha genişletirlerse yakında Darüşşefakanının sıcak şefkatından 
koca veya sev~ilının matemını tutmaktadır. Hergün bır kaç 

cenaze tehlike mmtakaıı olmayan mezarlığa ta1ınmaktadır: Madrit 
...___ bir cenaz.4! ala yı ıehri olmuıtur. pay almıyan tek öksüz kalmıyacak , diyor 

Ölülerle dolu Madrid 
Madridden yazılıyor: 

p Mardid, bugün toplann velveleleri, 
~tlıyan bombalarm tarrakelcri altında 

tsılan mahsur bir fe}ıirdir. 
tır liayat normal olmaktan çok uzak -
tek li~lk kAb tehlikelere göğüs gere -
t • kab en yakın melcel~rde gizlene· 
ek gizli bir ömür geçinnektedir. 

h Şehir yıkılmış, enkaz ile dolmuş, ci
n an ?arbinde tahrip ve istila felaketi· 
b e ugramış her hangi bir şehirden da
~ ~ara.P bir hale gelmiştir. Madridin 
h 8Unku hali istikbalde bir Avrupa 
rı ithinin dehşet ve fecaatin: şimdiden 
~rıa:da te~essüm ettinnektedir. 

ıe adrıdde bır hafta yel§ıyan bir kim
le~ devletlerin gırtlak gırtlağa geldik • 

d.. t~dlrde Avrupa payitahtlarının 
UŞeceg· f ·h 

t. 
1 ecı al ve vaz.iyeti derhal kes 

ırebili B' lln M r .. ır zamanlar güzeı bir şehir o 
ba k a~d ölüm ve harabi sahnesinden 
tn ş a bır şey değildir. Her defasında 
bii aşağı 20 bombardıman tayyaresinin 
lanc~una ~ğrıya~ ve az müdafaası o· 
bidir u şehir kalbınden vurulmuş gi -
letiı · M~tazam sokakları kan leke
~itkie, l~tif binalan tahribat iısiırı ile 

M n b.ı:r manzara arzetmektedir. 
dar adrid sabahın erken 'iatlerine ka· 
\'aktoturur, ve geç uyurdu. Geceleri geç 
6ğl e kadar uyanık olan halk ancak 

{Ye kadar uyanırdı. 
~ SJlanya payitahtının son saatleri 
tönın~eş~urdu. Bugün bu ne~e!i hayat 
'<>lt Uştur. Halk şimdi saat 8 de sönen 
kapak lfunbalarile birlikte gözlerini 
ına:ll'lakta ve güneşle beraber uyan • 

ta dır 13 • 
Itı.ı a~ı geceler kimsenin gözlerine uy
dırngıtınedi~ de olur; çünkii bombar • 
ltad an tayYareleri güne, doğuncıya 
lin:r her hangi bir saatte §ehrin üze -

b.{!n ölüm saçabtlltler. 
oır .. 
~ gun parlak bir sabah vakti te • 
den en Y~kselen gUneşle beraber ev -
te hS~tıgııuzı farzediniz. Manzara si
lo}t~zun verir. Neşe ne yürüdüğünüz 
Jıisı·k l~rın murdarlığı, yıkılan enkaz ve 
liir; s::e perişan halJ sizi yese di.'işü . 
k~ d kaklar yıkanmamıştır; çünkü 
lllt . erecede su yoktur. Ve halk ta ar· 
dir.ll~Iiğe. aldırmıyacak kadar bitkin -
en t ~dnd bir zamanlar Ispanyanın 
1ene~rn~z şehri iken bugün pis bir çöp 
tı .. esı halini almıştır. Kald•rım taşla-

l.ızer· d 

Darüşşefakanın kapısı ve Ali Kimi ile arkadqımız talebe arasında 
.Maliye nazırı esbakı merhum Yusuf kar mezunları , tatilde yapılacak bir . -Öyle ... Fakat bugünkü hürriyetin 

sokaklarından bir manzara Z~_Y~ Paşa, henüz c Yusuf Bey» adında toplantıda, birçok arkadaşlarının hazır .kadrini anlamak için, o zamanki esare· 
artık yapılmamaktadır. kuçuk bir memurken; yani bundan tanı bulunamamaları ihtimalini hesapladı • ti bilmek lazımdır ... Bugüniın pedago· 

Madridlinin ilk endişesi gıda teda • yetmiş yıl kadar evvel, Aksarayda, So lar, ve ocaklarının 6-4 üncü yaşını kut· ji kavaidi, zabtü raptı muhafaza şarti· 
riki meselesidir. Yiyecek satan duk - fular mahallesinde otururmuş. Her gün lulamakta biraz erken davranarak, dün .le talebeyi hür ve serbest bır hayata 
kanların önü.r\i.e dizlıenlerin ekserisi erkenden işine giderken, büyük çarşı- gece, Fransız Tiyatrosunda bir araya .hazırlamaya ne kadar müsait ise, DarÜ§ 
kadınlardır; çünkü erkeklerin başka nın ~nünde çarşı kapısının açılmasını geldiler. ,§efaka talebesi de o kadar bu. hayata ih 
vazifeleri vardır. Hemen hemen her so· beklıyen esnaf çırakların ı, sokak orta- Mekteplerinden bahsettiler, mektep zar olunuyor ... 
kakta talirole meşgul olan çocuklar ve sında itişip kakışan kalfaları görür, on- hatıralarını andılar, mektepleri hakkın Mafevke hürmet, madun:ı şefakat. ak 
delikanlılar görülür. Bunlar sivil elbi- ların hallerine, ve boş geçen vakitleri· da yazılınış şiirleri okudular ve lezze· .r~a nezaket, meşakka tahammül, a • 
se giymekte \'e şapka ve sa ire gibi sı - ne acırrruş. Bir gün, bu üzüntüsünü, tine kanamadıkları bu sam:mi geceye, .zım, kuvvet, iman, ve derin bır vatan 
mf alametleri taşımamaktadırlar. Ka- dostu Gazi Ahmet Muhtar Paşaya da nihayet verdiler. sevgisi, istih<iaf ettigirniz ruhi ter bi-
dinler de şapka giymemekte ve en kö· açm~. Ve iki arkadaş, o biçareleri, Çar * yenin ana hatlarıdır!.. 
tü elbiselerle sokağa çıkmaktadırlar. j .şıkapısında ziyan olan vakit:erinde o- Ben dün, günümün birçok saatleri- Talebelerden birkaçiyle konuşurken, 

Yiyecek satan dükkanıarın önünde kutmayı kararlaştırmışlar. Ve bu k'a - ni, Darüşşefakanın, bir mabe: kadar te bu prensibin tatbikında gösterilen titız 
sokakta titreşerek toplananlar, arası - rada da, cCemiyeti tedrisıye: islami - miz, ve bir çocuk bakışı kadar sıcak ha ,liğin sonsuzluğunu anlıyorum. Bana, 
ra işitilen harp dedikodutarım korka ye-. namında bir ccemiyeti hayriyei il- vası içinde geçirdim. mektebin spor sahasındaki faaliyetleri 
korka dinlemektedirler, bazan civarda miye-. tesis etmişler. On yedi yıldır, mektebin başında bu· hakkında izahat veren sevımli bir tale 
dükkanıarın birinde bir bomba infi • Bu cemiyetin tarihini yazan Bay Junan değerli ve mütevazi AH Kami ile be: 
lak eder, insan dizileri dağıltr ve der- Mehmet İzzet: birlikte, her birini birer evlat gibi sev- - Biz, diyor, fubolde şampiyon ola~ 
hal toplanır. Vızlıyan bir top mermi _ c- Bu cemiyet, diyor, birlayeti teşek diği talebeler arasına karL~ok. Merhum madık. Fakat sportmenlikte şampıyon 
sinin tehlikesi olmıyan geçic1 bir mer, külünde, esbap ve vesait cihetile pek te şair İsmail Safanın kardeşi Ali Kami: ,olduk ... 
mi olduğunu artık tecrübe ile öğren _ .kuvvetli görülmediğinden, emsaH tesi _ Bugün, diyor, maddi bakımdan Geçenlerde, müsabakalar tert ip olun 
mişlerdir. Mermi di.iştüğü anda kendi· satı ilmiyeye nazaran devamı bile ümit hiç bir .ı;ıkıntımız yok ... Çünkü bu ocak ,muş. Ve ortaya iki kupa konulmuştu: 
sini hatırlataeağını bildikler·ı halde bu olunmamış iken, gösterdiği asar ve ne· sanki taş bir bina halinde jU arsaya de .Bu kupalardan birisi futboı birineıliği
dağılıp toplanmalar devam eder. .tayiç memulün fevkinde whur etmiş, ğil de, bir koca şefakat abidesi halinde, ni kazanacak olan takıma, diğerı de, en 
Yalnız Madridliler gökte bombardı- ve herkesi hayrette bırakmıştır!» bütün milletin ruhuna kurulmuş ... Ben centilmence, en sportmence oynayacak 

man tayyare !ilosunu gördükleri zaman Bu cemiyetin tesisinden bır müddet hiç bir yardım isteğimizin, hıç bir ma- ,takıma verilecekti. Yani birisi «fu tbol 
daha ihtiyatlı davranarak bir yere sı _ sonra, boş vakitlerini kahve kö~elerin kam, hatta hiç bir şahıs tarafından ye- ,şampiyonluğu» ötekisi csportmenlik 
ğınırlar. Bazan da bir çoklarının gün _ de israf eden esnaflar, kalfalar, çırak - rine getirilmediğini görmedim. Darüş· şampiyonluğu» kupasıydı. 
lerce sığınıp saklandıkları yeraltlarına lar, cUmmetullah kadın-. vakfından alı şefakanın bir ihtiyacı mevzuu bahsolun . Genç muhatabım, çok haklı \'e asil 
kaçışırlar. nan taş mektepte, gürül gürül okuma· ca, hissetiyle meşhur kimseler bile, cö- bir iftiharla göğsünü kabartarak ilave 

Bir defa yeraltı yollarının üzerınde ya, harıl harıl yazmaya haşlamışlar. mert, hatta müsrif kesiliyorlar. etti: 
pathyan müthiş bir hava torpili ze _ Mektep açılmadan önce, bir gün ha- Bırakın ki Darüşşefaka zaten, kendi ~Ve biz, ikinci kupayı kazandıkı 
mini paralayıp, aşağıya kadar nüfuz et- rap binayı tamir eden bir Ermeni nak- yağiyle kavrulacak vaziyette bulunu - Bılmem, o ocaktaki genç ve temiz 
miş ve kendilerini emin sanan bir çok kaş, Paşaya, o binada ne yapılacağını ruh hamurlarının ne sağlam bir karak 
halkı telef etmişti. Bombardıman tay - sormuş. Paşa : yo~eyazıtta, şimdiki askeri hbbiyenin ter nüktesinde yuğurulduğunu, bu ce· 
yareleri geçerken halk başinrını yuka- - Halka, o~u~up yazmasını öğrete- altındaki sarraf dükkanıarı bızımdi. Da vaptan daha kuvvetle gösterebılecek 
rıya kaldırarak cKue son kanalias - ceğiz! demiş. Ihtıyar ve nekregfı nak - rüşşefakaya vakfedilmiş emlak vardı. bir m isal bulunabilir miydi? 
yani cköpckler!..» diye bağ•rır ve en kaş, işine devam ederek cevap vermiş : Bunlara mukabil, Evkaftan ve Malıye- * 
müthiş bir küfür olarak . tercümesi pek - Çok ala ama, çok geç kalmışsı • den tahsisatımız var. Bunlar haricin -
kabil olmıyan ckaray» kelimesini sa - nız ! deki teberrüler sayesindedir ki, mekte 
vururlar. Söylenildiğine göre, cahil nakkaşın birnizin daha birkaç sene evvel 160 ta-

Bir kaç zama~ evvel bir İtalyan tay- bu çok mani~r c:v~bı, cemiyet mües- lebeden ibaret olan kadrosunu. 360 ta-
yarecisi diğer bır tayyar.:! i1e çarpıştı. sislerine en muessır. ihtar olmuş ! lebeye çıkarabilmiş bulunuyoruz ! 

İtalyan tayyareci paraşütile aşağıya Bu mektepte ve~ılen derslerin, çöl - E- r harniyet sever vatandaşları -
atladı ve şehrin arnele mahallesine in _ de bulunm u§ bir ~aha. kadar tehacüme z g~u ocaktan hiç bir zaman esirge-
di. Milis k~vvetinden bir kımse gelin- .uğraması, işin genışletılmesı lüzumunu ·:~dikleri cömertliklerini bıraz daha 
ciye kadar ıtalyan yarıbeli?e kadar so- doğurmuş. . . genişletirlerse, yakında, Darüş~ef~ka -
yuldu ve ayaklarından bır otomobile , Ve ebu emrı bayrı daha mazbut, da- cak c:efakatinden ve .feyzmden 

k - ··kı d" b" c:Pkle "f w t k nın sı "j b~ğl~nara suru en ı. Bunu bizzat ha munt~.zam ır "j- ı ~a? e me eı~e ay almıyacak tek öksüz kalınıyacak 
gördum. Tayyare bombardımanına ma- !ile, Daruş~efakanır. . tesısme teşebbu~ ~ ktir. 
ruz kalanların hali gözönüne getirilir- ,olunmuş. Sultanselımde açılan rnek· erne * 

Büyük edip Ahmet Rasim, Darüşşe· 

fakaya girişini ~öyle anlatıyor: 
cValde kapıda, ben içerde kaldım ~ 

Artık Darüşşefakaya kaydediımi~tim. 
O dayak patırdışından sonra, valde be· 
ni mektebe götürerek ilmiihaber aldık. 
,Mahalleden bikes olduğuma dai r bir 
.kağıt çıkararak mektep müdürüne ver 
dik. Tam Ağustosun on yedınc · gümi 
idi. O terbiyetgahı yeganede ben• soydu 
lar. Bir gömlek, bir don, bir keten ur· 
ba, bir kırmızı fes, bir de lapçin wrdi· 
ler. Giyinip bahçeye fırladını. se belki bu hareket mazur görülebilir. tep için, arsanın satın alınmasında, in-

Geceleyin kamyonlada Valenciada şaatın tamamlatıl~~s~.nda,. Yusuf Ziya 
cephane ve erzak taşınıyor. Bu kam • Paşanın o kadar b~~uk hızmetleri gö· 
yonlar harbiye nezareti, postahane ve rülmüş ki, en nankor tıynetl~ malıluk

c- Yollarda velisiz gezilmiyecek.. Bir alay çocuk. Oynuyoriar. Ben du· 

na ra ın e, kol, bacak, kafa parçaları-
k stgelirsiniz. 
a~aya w • •• llek i . ugramış ınsan, eş"!k ve ko-

tizer~ bı hayvan cesetleri kaldırımların 

İspanya bankasının bulunduğu cCibe - lar bile: 
}es-. meydanında toplanıyor. Erzak - Darüşşefakanın taşı toprağı, Yu· 
kamyonlarının etrafına toplanan hal _ suf Ziya Paşaya borçludur! demekten 
kın cacaba bundan bize de hisse var kendilerini alamamışlar. 

ön düğmeler çözük olmıyacak ... q'oka- rur muyum? Yarım saat ıçinde cümle
lar belde bulunacak ... Kahve, gazino, sine alış tım. Hatta altı tane~inın adları 
çalgılı yerler, tiyatro, karagöz, ortao· nı bile öğrendim: Hüseyin, lhsar., Meh 
yunu gibi münasebetsiz mahallere gi- m et, Reşit, Raşit, Ali, Fahri, Salih ... 
dimiyecek ... zinhar ... zinhar... Galata Hep bunlar benim arkadaşım. Fakat bu 
ve Beyoğlu tarafına geçilmıyecek . .. ~o rada birisi var. Bir mi ya? Be~ a.t ı kişi 
kaklarda durulup eğlenilmiyecek, duk var. Bize nezaret ediyorlar. A1"f Ağa 
kaniara girilip çıkılmıyacn.k.. Hilfıfı~ mubassırımız ... Naki Efendi müdürü -
da hareket edenler, darben, hapsen RlU müz. Ziyade başanlık olmıy~cak. Der 
cazat görecek! Ata, mcrkeb~ binilmiye hal kaş çatı lıyor. Bu iyi. Dayak ) ok. 
cek ... Mektebe gazete sokulmıyacak. . Hele o mektepten kurtuldum. Gık ne.· 
Hariçte bir efendi, kendi sınıf arkada- sem, sopa başıma iniyordu. Bu ı ~Ja öy 
şının evine bile gitmiyccek ... » le şey yok. Ben valdeyi unuttum. Ak· 

b ll1de duru Ş . . d f"' .. "} 
tlıkt . r. . u 1çm e şo oru 1 c 

kim b ~· delik deşık olmu, ntomobil, 
~tııri ~ ır .belki de gece nöbetçisinin dur 
hıobı~~· dınlemiyen bir millicini n, oto· 

:S ır. 

gö t~ ~~bah rnanzaraları, İspanyolların 
Şa · ı ~ ıkieri vüksek cesaret ı ve en a· 
ğ~.ı 2 b~rkak!ığı temsil etmE'kte oldu • 
hraba \::aynı zamanda da tehlike ve ız
~ıtı,ı~• • ar ı insanların meıane! ve ka · 
hi.i ll ıgını göstermektedir. Çok kere 
ha nı t>den tavvare filosunu seyir için 
k~ı.. 0~ tarnamile lakayt bir surette so· 

,..., <;ına cıktıg·ı görülü.,. 
'-fecel · · 

erı rnutat 6lan 7-9 gezintileri de 

mı?» tavru halile bakışları insana do- * 
kunuyor. Binileri Yirap ne l)üyükmıiş, bu ne himmet 

Madridlilerin düşünceleri sadece yi· Şakirtleri elbette olıır şakiri uimet, 
yecektir. Bombalar düşebil!r. Fakat Elbette unutmaz bo büyiik nimeti ümmet, 
her halde yemek lazım. Kadınlar hep Melce burün eviadına bir çok fnkaranın, 

1 d Ç Ben ... yeı· saklında yetl. Um bu binanın! 
siyah giyinmiş er ir. ünkü her biri -
bir evlad, bir koca veya sevgilinin ma· Mısralarile, Darüşşefakada okumak-
temini tutmaktadır. Her gün bir kaç tan duyduğu asil iftiharı ihdeleştiren 
cenaze, tehlike romtakası olmıyan me- koca şair İsmail Safa gibi, nice kıyınet 
zarlığa taşınmaktadır. Madrid bir ce - leri ebedi vatandaşlar yeti~tirer. o ocak 
naze alayı şehridir. ·yakında altmış dördüncü yaş•na bası · 

Harp meydanlarında ölenleri harp sa yor! .. 
hasında gömerler. Burada hayatla ö • Fakat yıldönümü, mektep1erin 1atil 
lüm kucak kucağadır. olduğu sıcak bir yaz gününe rastltyor. 

(Devamı 15 iııd aayfada) ,Bu it1barladu ki, Da~şefakanın vefa· 

Darüş~efakanın, kırk beş yıl öne~ ta· şama kadar o geniş, çiçekli , muntr.zam 
lebelerine yük1ediği memnuiyetlerı o - bahçede oynadık. Bir düdük ses ? Kim 
kuyan müdüre gayri ihtiyari : aldırır. Çocuklar çalıyor. O ne? Her 

_ Yeter ... diyorum, ve ilave ediyo- kes toplandı. Sıra duruldu. Ben de on-
rum: ları taklit ettim. Bizden bir sene <>vvel 

- Burası o zaman bir Darüşşc!aka gıren bu efendilerden biri b izi tabur 
değil, Da1'ülişkencel imiş... 1 haline koydu. K e mali gururla: 

Ali Kfuni gülüyor: (Devamı 15 inci sayfqd:l' 



me ikanın 
Feneri ile 

eb edi ezeli ve 
Galatasarayı 

Haftanın 
* • ~ ı 

ı Askeri Lueler pe_hlivanhk müs~llakaları - Tekirdağ'lı HUseyin ve 
Dinarh me•,elesi - Bir ak~aw. gazetesinin spQr anketino c~vap • 

ı 
lstanbulun elebaşı klüplQd • Spof Kurumu ınecınuasının İstanbul 

mathuatına tavaiyeleri münaaeb...tile ... * •• 
Amerikayı aylarca meşgul eden, ta Kanadadan seyirci çeken, bir intihap Yazan: 

kadar gürültüye sebep olan maç, iki Üniversite arasında her sene 
tekrarlanan bir müsabakadan ibarettir. 

Alkeri liseler pehlivanlık mU~hakalan 
Askeri li elerio on enelerde atıetik 

sporlara verdikleri ehcmmlyet ve bil• 
h ssa bu i lerde gösterdikleri intiıam 
Türkiye sporuna örnek olabilecek bir ~e 
kil ibraı etmektedir. 

(Amerika Muhabiri Mahsus u muz bildiriyor) 
Palo Alta, Kanunusanı - Fut • 

bol mevsımının başlangıcından • 
beri, Amerika dahilinde veya haricln· 
de bütün Amerikanlan meşgul edan bir 
sual var: 

- Büyük oyunu kim kazanacak? 
Şampiyonluğu hangi takım alacak 

diye düşünen yok! FilAnca ismi duyul· 
mamış takımın bütün rakipierini hay· 
Tet , . rici neticelerle yenmesi ikinci 
planda! Geçen senenin en kuvvetli ta· 
kımlarının, bu sene sonlarında çabala • 
dığına aldıran yok.. Fakat, herkes bir 
şey düşünüyor: 

- Büyük oyunu kim kazanacak? 
Sadece futbol mevsiminin ba§1an • 

gıcındanberi değil, hattA, geçen seneki 
maç biter bitmez, bütün Amerikayı ye
niden düşündüren cbüyü'k oyun• veya 
cBİG GAME:a, birbirinden 30-3~ mil U· 

zakta, Sanfransisko körfezinin 1ki ay· 
rı salıilindeki iki üniversite arasın
da tekrar edilen bir maçtan ibarettir. 

Fakat, sporcular veya sporla alAkası 
olmıyanlar, ya oyunlaruu be~endikleri 
için, veya Stanford veya KaHfomianm 
eski talebelerinden, hocalarmdan ol • 
duklan için, o günü heyecanla bekler· 
ler. 

Sporla veya bu iki üniversiteden bi • 
rile hiç alakası olmıyanlar ise, işin 
para, ticaret, kumar kısmile uğra~ırlar, 
talihlerini deneyip bir kaç para kaza -
nabilmek için günü gününe gazeteleri 
takib ederler. 
Amerikruıın bu ezeU cGalatasaray -

Fener• maçının biletleri, ayiRrca ev • 
velden satılır, bütün memleketten, hat· 
ta cenubi Amerlkadan, Kanadadan, 
meraklılar aylarca evvelden otellerde 
yer ayırtırlar. O gün de~işecek olan 
Kaliforniya seyrüsefer kanunlarını, eğ
lence kanunlnnnı, en iyi bir §ekilde 
"\anzim için aylarca evvelden tertibat 
alınır. 

BİG GAME günü, heyecanile, eğlen· 
cesile, kazaları vak'alarile, kalabalığı 
hararetHe Amerikada bir senebaşı, bir 
intihap günü kadar ehemmiyetlidir. 

* Amerikan üniversite1erinin her biri· 
.nin menşei belli olmamakla beraber ek
seriya bir hayvan şeklinde, husust ı.en
bolleri var. 
Kalifomianın senbolü ayı Stan • 

fordun ki ise cKırmızı derili• insandır. 
Maça yirmi gün kale, gazeteler, du -

varlar, otomobiller, otobüsle!', h~p bu 
senbollerle donanır. 

Her iki üniversite, duvarlannı do • 
natan karikatürlerle, ta1ebesfne, taraf
tarlarına, yaklaşan oyunun heyecanını 
aşı lar. 

* Maça 15-20 gün var ... cStanford• da 
hacasından hadernesine kadar, h~rkes 
bir mevzu konuşuyor. 

Stadyom, her akşam1 futbolcuların 
değil de seyircilerin antrenman sahası .. 
Binlerce :talebe, evvelden t~bit edilen 
yerlerde oturınuşlar, yeni şarkılar ez· 
berliyorlar, yeni cnarlı. lar öğreniyor~ 
lar .. 

Günler geçtikçe, bu hararet artıyor, 
organizasyon genişliyor. H~r iki üni -
versite yekdiğerlle alay etnıek, diğeri~ 
Di rahatsız etmek için çareler arıyor. 

Günün en ehemmiyetli nesnesi bir 
balta ... 

Stunfordun 40 bu kadar sen~ evvel 
bilmem neye istinaden, kendisine sen
bol edindiği, sap tarafı kırmız,ya bo -
yalı bir balta, Hind kumaşı gibi, nöbet
çitlerio muhafazasmda .. 
Komşunun tavuğunun komşuya kaz 

göründüğünden olacak. Ortaya çıktığı 
gündenberi Kaliforniyatıiann gözü 
baltada. 

Günün birinde Kaliforn·ah bir kız, 

Kuanaa takani oyunculan 

Arkadaşımız Tevfik Sadutlnh Amerika 
da tahsilde bulunan Galalasnrayhlar· 

dan Mithat Sait lle beraber 
baltayı muayene bahanesilc mahfa -
zasmdan, elbisesinin içine sokmuş, 

vak'a 35 sene evvel cereyan ettiğı için 
kimse durdurup ta kadını muayeneye 
cesaret edemediğinden, diJii hırsız, elini 
kolunu sallıya sallıya, balta koynunda 
Berkeleyin yolunu tutmuş. 

Kalem kağıt üzerinde, tathlıkla ya· 
pılan müracaatların neticesizliğini gö • 
ren Stanford.lular, yememiş. içmemiı:J -
ler, çalı.şmıırlar ... Fakat bu da para et
mem~, ve ba1ta, 30 sene Kaliforniada 

kalmış. ~ .. . 
Nihayet, gene bir buyuk oyun arıfe-

sinde Kalifornialılar balta etrafında a 
laylı 'merasi.mler yapark_en, resim çek
mek bahanesile kalabalıgın arasına ka
rışan üç cKırmızı derili». baltayı ta -
~ıyanın çenesine yumruğu indirdikleri 
gibi, hazır bekliyen otomob!lc atlıyarak 
ba1ta ile beraber, olanca sür'alle cPa
lo-Alto• nun yolunu tutmuşlar. 

Önde onlar, arkalarmda ilk şaşkınlık 
geçip te takip etmeği akıl edebilen Ka
lifornialılar, polise, işarete, köprü pa -
rasına aldırmadan, kazasızca Palo-Al· 
toya varabilmişler, ve bittabi cayı1ar• a 
da kös kös dönmek düşmiLş. 

Fakat inat bu ya, Kalüornialılar, 
komşulannın baltasına, büsbütün bal
ta olmuş, ve o gündenberi de balta büs· 
bütün kıymetlenmiş .. Beş senedir, bil
hassa, büyük oyun arifesinde onlar 
ballayı çalmağa, Stanfordlular da mu· 
haraza etmeğe uğraşırlar. Birbırlerine 
girerlermiş. Nihayet işin zararını gö
rcbilen üniversite idareler·, baltayı, 

bu seneden itibaren, her sene. bir yı1 
müddetle büyük oyun galih.ne vermeği 
karar altına almışlar. 

sahada balta §eklinde •• 
Maça üç gün kala şu haberi duyduk. 

80 kişilik bir freshınen (*) grupu, ay· 
n aYn yollardan Berkleye, ıeçerek, 
Kalifornianın arıkasındaki dağa çizil -
miş san renkli kocaman cC• in üze -
rine, kova kova kırmızı l:ıoya dökmüş
ler. Ve bittabi, bu ara, nôbetçiJerin de 
hatırlannı sormağı (!) ihmal elmemi~
ler. 

Bu hadise, zaten sinirleri gerilmiş o
lan Kalifomialıları büsbütün çoştur ~ 
muş. Düşünmüşler, taşınmışlar, niha .. 
yet kiraladıklan tayyarelcrle Palo-Al
toya bir gece hücumu yapıp azap veri
ci gazlar atarak öç alınağa karar ver -
m~ler. 

Bereket versin ki, biraz kafasına sa
hip idareciler ve poiis işe müdahale et 
miş ve Amerika da tayyareli, gazh, as
rl bir muharebeye şahit olmaktan böy
lere kurtulınuştur. 

* 

Bu hafta d niz li eslnd yapılan gü
r mUsab kalarında kar~ Uselerı birin 
ciUği almıst1r. 

Askeri mekteplerimizin Cumhuriyet 
ten evvel çok sönük ve pren ipleri ma 
I um o1an bedeni fa ali~ etlerı, bugün il 
mt prensipiere istinat etmektedır, 

Türk ordusunun Cumhuriyet. dçvrln 
de vücude getirdiği mUkemmel i§lcr ~ 
den biri de, Almanyaya dört beş zabit 
gönderip atıetik sporları ve beden ter 
biycsini tahsil ettirme 1 ve bıı ıabitleri 
de askeri lislere spor muallim:. yapa -
rak ordumuza yeni prensipler dahilin• 
de spora heves'kir genç ıabitler yetiş
tirmesidir. 

Askeri liselerin por faaliyetleri, bü-

nün en karlı ticaretlerinden biri d~ 
bu .. 

Akan kalabalığın arasında. biz de 
ayni lstikamette yürüyoruz... Arka -
mızda bir pazarlık: 

- 25 isterim .. 
- Tehlikesini hesaba almıyorsun .. 

Biletin talebe bileti.. Ya anlarlar da 
beni içeri bırakmazlarsa ... 

- Tehlike senin kadar benim için 
de var. Farkettl:kleri takd\rde, elindeki 
hüviyet varaka_,ile ilk aray;p bulacak
ları ben olacağım.. 

- 20 veririm. 
Nihayet üç aşağı, beş yukarı, yirmi 

de uyuşuyorlar. Ve bir taiebe 1 ,6S do
Jara aldığı biletini 20 dolara satıyor. 

Sonradan öğreniyorum. Biletler, da
ha ortaya çıkar çıkmaz, yani bir buçuk 
ay evvel, o kadar kapışılm•ş ki, bilet 
kıtlığında, 4,5 dolarlık sivil biletle:-i, 
hüviyet varakası tehlikesi olmadığın • 

BİG GAME'in an'anevt merasimle· dan, kolaylıkla 40 dolara sattlmış ... Ti
rinden biri de cRally:ı~ di ı'. Bizi.nikile - ca ret veya ihtikan, ve bir maç seyri için 
rin cRally•si, bir nevi fene:- alayı. Bin- verilen parayı gösteren bu rakamlar, 
lerce genç, üniversiteden ba§lıyarak, bir hayli hayret verici. 
ellerinde meşaleleri, şarkı., neşe içinde Stadyomun kapısında, arkadaştan 
toplu olarak bir geçit yapıyorlar. On- ayrılıyoruz .. Onun yolu ayrı .. 
dan sonra cson gelen iorbasın' içer• . İçeri girdiğim zaman, dt§andakı bü
veznince, gene freshmenlerin günlerce yük kalabalığa rağmen, 90 bin kişilik 
civardan topladıkları enkaz parçaların- stadyomu, ağzına kadar dolmuş bul -
dan yalalan muazzam bir ateşin etra • dum. Karşıdaki yüksek sırtta da, en a· 
fında toplanıyorlar. Nutuklar söyleyip, sağı 3-4 bin bedavacı vat. 
hatıralar yadedildiktcn sonra, kocaman ~ Talebe kısmı, bizim tarafta: baştan 
bir C yi ateşe havale edip, isimlerine aşağı beyaz gömlek ve kınnızı beyaz 
izafeten, alev etrafında cKırmızı de - ki.tlah giymişler.. Ka1iforniahların ise 
rililerı. gibi dansederek nıerasime ni - küUıhlan sarı. 
hayet veriyorlar. Gazeteciler, hususi mevk lerinde, u-

Kalilornianın Rally'si ise, bu sene facık masalarına daktHalarını kurmuş
biraz daha gürültülü, daha azılı olmuş. lar, mütemadiyen yazıyorlar ... Mikro -
Tramvayları durdurmuşlar, kırmızı fonların başında speakerler, iki daki -
boyalı bir otomobili, yanıışlıkla Stan- ka sonra başlıyacak maçın tafsilatını 
fordundur diye başaşağı getirmişler. uzak dinleyicilere yayabilmek için sa-

Zaten bu Raliyierin bir adı da cbü- bırsızlanıyorlar. 
yük oyun çılgınlıklaru dır. Tam vaktinde iki takım, kendi renk-* lerinde şık üniformalar ve muntazam 

bandalarile sahaya çıkıyorlar. 
Oyun günü beni Berkcleyde karşılı· K lif ·a bandosu ortada, balta . M. h a arnı • 

yan C\ latasaraylı arkada?m ıt .. at 'seklinde diziliyor ... Bu, Csllfornia ta -
Saidin dudaktannda acı bır tebessuın ;afında tarif edilmez bir dalga yara -
var: tıyor, binlerce gırtlagı Y1~~an hey~can-

- Geldin, göreceğin var! diyor. lı bir narayı sevinç tezahuratı takıp e-
O, bir senedir içinde okuduğu Kali-

forniaya o kadar ısınmış ki... Takıhyo do;~;~nford• sakin ve emin görünüyor. 
rum. Baş cyaygaracı• ~aretini veriy~r ve üç 

- Ga1ibiyetin senelerdenberi Stan· bin kişi kumanda ile cevap verıyor: 
fordun inhisarında o1duğunu unutu · _ Give em the axe... Where? Riht-
yorsun galiba? in the vech. 

- Ooo ... Geçmişe mazı derler dos· Baltayı yapıştır ... Nereye?. Tam en-
tum ... O günler geçti..· se köklerine!» 

Sokaklarda, otomobiller, birbirleri b" 
Bu coc:kun tezahüratı birden ani ır ne yapışı·k sanki... Yayalarin, ve vesai· -ı b 

ti nakliyenin istikameti hep ayni: Stad· sükfıt takip ediyor. Ortada her iki an
do birleşerek, evvela Stanfordun, son .. 

yom. 90 
Açıkgöz apartırnan sahipleri, garaj . ra Kalifornianın marşını çahyor. c • 

larını açmışlar, otomobillerinı bıraka· bin kişi ayakta .. Büyük bir huşula, iç
cak yer arıyaniara kiralıyorlar ... Gü • ten gelen bir sesle, etrafı titreter~k 

bandoya refakat ediyorlar. Ve, niba • 
(•) Blrind sıntf talebesi. yet oyuna başlanıyar. 

--------

Amerikan futbolu, kafa kol ,kapma}c 
esasına bağlı bir oyun. Topu &lan bir 
tarafta, diğerleri başka bir tarafta, bir
birlerini yiyorlar. Ekseriya, yirmi iki 
kişı, bir külçe halinde bir!J!rinln üze • 
rine yığılıyor. O zaman herkes sükUt 
kesiliyor. Fakat 2 1 ki~ini!l altından 
kendi oyuncuların~n ltalktığım gören 
taraf stadyomu yıkarcasına tez&hürat 
yapıyor. 

Zaman zaman pııslar oyunu serilcş· 
tiriyor, o vakit heyecan bi'ısbUtUn ar • 
tıyor, narlUar, daha intizama giriyor. 
Alkı~lamak, bağırmak , oturmalt, 

kalkmak, her şey intizam dahilınde. 

* Haftayım, bir nevi :karş•lık 1 ı atışma, 
alay etme zamanı ... Bir bando bı ra kı -
yar, öteki alıyor. Biri bitiriyor, öteki 
başhyor. Evvelce hazırlanun şarkılar, 

alaylar, karşılıklı birbirini kovalıyor ... 
Bu alayların en zevklisi ve en göz a· 

lanı, canlı resimler evvelce tertip olu 
nan yerlerde, renkli kartonların muay· 
yen bir kumanda altında rnuntazarr 
kaldırılıp indl.rilmesi ve değişmesile 
hasıl olan bu resimleri, herkeı,, büyü!< 
bir ihtimarola vazifesini bilerek, ter · 
tip ediyor. 

Stanfordun en güzel resm:. zincire 
:bağlanmış bir ayının oynatılması idi. 
Bu karşı tarafı bile güldürecek, ayni 
zamanda da küpiere bindirecek bir 
muvaffakiyette yapıldı. 

Onlar da cKırmızı derilerı. ile bir 
lıayli alay ettikten sonra Stanford an
trenörünün, kendisinden daha canlı 

bir resmini yaptılar. Üzerine de eza~ 
vallı Tinyıo diye yazdılar. Muhakkak ki 
mağlubiyetin acısından ne yapacağını 
şaşıran cTiny• ye en yaraşan sıfat eza~ 
vallı• idb. 

* Maç bittiği zaman galib!yetin hızi· 
le yerlerinden fırlayan Kalifornialılar 
soluğu Stanford tribünlerinde aldılar 
Binlerce ağızdan ayni terane yükseli ,. 
yor: 

- Balta ... Balta ... 
O birbirine girmi§ sel gibi kalabalı .. 

ğın içinde baltayı tutan aşağıya iniyor .. 
Fakat bir tek aykırı hareket eden, aşı· 
rılık gösteren yok. Gene her iki taraf, 
cyaygaracılar• ının idaresinde şarkı ~ 
jarmı söylüyor, alaylarını ediyor, ve 
bin türlü çeğlıkl@rla başlıyan BlC CA
ME samimi tezabürat arasında nihayet 
buluyor. 

Maahaza, bu BİC CAME"in sahadaki 
kısmıdır. Spor sahasının tezahüratı 
spor sahasında bittikten sonra, asıl te· 
zahüratın son noktası içki kadehinde o· 
luyor. Yenenler tes'it için, yenilenler 
def'i gam için içiyorlar. içmek için ZS" 
ten fazla vesile araınıyan bir millete 
bundan büyük bir sebep olur mu? 

Tevfik Sadallah 
Palo Alto. 93b 

J 
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l._!_ERBEST SUTUN 1 

Çok çocuklu aileler vergilerden 
muaf tutulamazlar mı? 

ON POSTA 

Balik ihracati devam ediyor Kurbanlıklar 
gelmegv e başladı 

1 Bu yıla gelinceye kadar bol istihsal ve devamlı ihracat 
., lk mektebe devam eden çocuklarımı mektepten aldım, yapılmadığı söyleniyor, balıkçılar memnun Et fiatları gittikçe 
#mdi sokaklarda serseriyane dolaşıyor/ar. Şu hal ile yükseliyor 

· f b · 3 · d h k [ Dün balıkhaneye on bin çift torik halyadaki açık deniz avcılığı tama· 
cemıye z eşe rı ge serserı a a azanmış o ugor. balığı gelmiş, çifti ~8- ;-m kunıştan sa- men durmuştur. Bu nok8&11 buradan Et fiatları alabildiğine yükselme. 

Ben bundan mes'ul olabilir nzigim?, tılmış, iki bin kilo uskumru 'gelmiş, ki- gid~n balıklarla telafi edilmektedir. 1- tedir. Istanbul piyasa-ma Anadolud. 
( Bu sütnnlar • Son PcıRa » okuyucularını memleket mucle ve dertleri iıakkıadaki !osu :JO • 40 kuruştan satılmış, Sinop- talyan açık deniz balıkçıları daha dört kasaplık hayvan gelmekte ise ele h : 

fikirlerine ta sls olunmu~r. Görü~lcr ve mı.talealar t.nman.en onlara aittir. ) tan Denizyolları oemilerile buzlar i- yol4ırının mevs:m dolayıaile bozub u-
(so o ay Q.enize çıkmıyacaktır. 

N POSTA) nın devamlı bir o- öldürmektedirler. Şu hal ile cemiyeti- ~:.inde a:z miktarda kalkan getirilmiş, ğu yüzünden müvaredat normal ~e:. il-
ltuY..ucusuyum. Her ne zaman gazete- beşeriye (3) serseri daha kazanmış o- kilosu 50- 60 kuruşa satılmışhr. Hiç bir sene bu mevsimde görün· de değildir. ' 
Yi elı"m al h··• "' t ' · · 'ft · 1 lh · lk' ·ı 'd 1 ı.. Y ı· '--lk miyen torik ihracatı, tuzlu balık ihra- Du··n me-Lahada koyunun kı' losu e sam uıwme ımızın çı çıye, uyor. tıma ı ı erı e mem e~ete na- er ı ~ an henüz görünmemiştir. LU 

lt~ylüye. esnafa, sanayia yoksul ve fi bir uzuv olarak yeti~ecek olan bu ço Bir ay sonra bollanması muhtemeldir. Cl\tımızı aekteye uğratmı~tır. Bu1garis- 48. kıvırcığın kilosu 5;), kuzunun ki
kıınsesiz talebeye saireye yardım için cukları mektepten almakla belki mem• Hamsi balığı azalmıştır. Dün balık- tan, Yunan, ftalyan ve Rumenler tuz- losu :i7, sığınn kilosu 30 kuruştan sa
lazımgelen faideli kararlar ittihaz et• lekete karşı olan vazifemi yapmamış haneye beş bin kilo kadar getirilmiş lu balık yerine toriklerimizi alarak git- tılmıştır. Bu fiatiara her semtteki ka
ınelt suretile her ınıf halkımızın re - olu yorum. Fakat bundan vicdan en kilosu i . 8 kuruşa aatılmıştu. Ayni rnek te, tuzlu balıklar Tağbetini göster· saa.lar bir miktar kar koyduktan sonra 
fahı için çalıştığına şahit oluyorum ve muazzep miyim? Değil miyim} Şu hal balıklar piyasada 10 • 1 j kuruşa aatıl- meınektcdir. Maamafih edilen istifade satmaktadır. • 
•evjniyorum. Yalnız nazarı dikkatimi ile bunu düşüneceft vaziyette değilim. maktadır. zararla kıyas kabul etmiyecek derece- Kurbanlıklar gelrneğe başlamıştır. 
telbeden bir nokta var bu nokta en zi- Çünkü benim için batka türlü hareket Limanımızda bulunan halyan ve de fazladır. Balık,Çılar bu yüzden hiç Kurhanlık koyun fiatları da pek yük· 
:Yade memleketin nüfus seyasetine hiz etmek mümkün değil. Yunan balıkçı gemi ve motörleri dol- bir memnuniyetsizlik göstermemekte~ sektir. Söylendiğine göre geçen sene 
Inet eden ve en ziyade hükumetimizin Behim gibi burada f>.()-7 çocuklu d k h -'- d kurban satışı günlerinde 15 liraya ali-

d 
u ça areKet etmektedir. ir. b k oı 

Yar ım ve himayesine muhtaç bulunan bir kaç baba daha var; onların vaziyc- _ _______ _.._. nan ir oyun bu sene ancak ..1 liraya 
tok çocuklu babaların hiç bir yardı- ti benimkinden daha elim ve daha. fe· Menşe Zegtlngağları '.emin edilecektir. Kurban piyasasına 
ına nail olamamalarıdır. Vakıa onlar cidir. Halkımızın refahına hizmetini Şahadetname/eri Nasıl harışlırılacak? çık•rılmak üzere lstanbula getirilen 
Yol parasından islısna ediliyorlarsa da daima şükranla gördüğümüz hükume- k.ox_unlar pek çelimsizdir. 
bu l b" d k'l . . . d f k b" d h" Ankara, 8 (Husu!i) - Yabancı Zeytin ve sade yağlar hakkında ye- Usulen, kurban baVl'amı· 1·rı'n k..._ on ara ır yar ım teş ı etmıyor. tırnız en u a ır yar ırn ve ımaye J • ır .,-

b ülkelere sevk ve ihraç edilen ticari ma~ ni talimatnamenin tatbikatma dünden yunlar hayrama üç gün kalarak mull· 
Bulundug"'um yerde yol parası pek ekliyoruz. k h , wl 

M ı hiyette i er mal için alınacak men~~ itibaren başlanmıştır. Zeytin yag arı, telif semtlerde satılıgw a çıkarılacak tır. 
aı.dır. Ke!llke çocug"um olmasaydıd<t ese a: h d I 

T şa a etnamelerinin Ticaret ve Sanayi susam veya pamuk yağlarından ya nız B 1 1 h 
2-:J mı·aıı· yol parası verseydı'm. Daha Aylık safi kazançları 100 liradan od l . b' . l b . b . U gar1"stan1n bı"r yı lik 1. racalt - a arı nızamnamesine ve mer'i tica· ırısi e ve nis eti yüzde yirmı eşı geç-
çok memnun oluıdum. ru··nku·· ı"stı'..,na aşağı olan çok çocuklu babalar, ka • I k 1 9•36 1 f d B 1 · t d tt ~ V ret an aşmalarının hemen kaHesinde memek ve kapları üzerinde arıftırı~ · yı ı zar ın a u garıs an ly 
tdildı'g .. ı"m yol parası çocug .. umun bı'rı·- zanç, buhran, müvazene ve bekçi pa· h ~: t' · b" ""k b' · k" f ·· '.l• mevcut ükümlere göre odalar tara· lan yağın ismi. nisbeti gösterilmek ~r· ucar.e ının uyu ır m ışa gosteraı-
llin ayakkabı par. ası deg .. ı'ldı'r. Ben ken- rnsı ve sair bir kıs!m tekaliften ve ten- d ... b'ld" 'lm kt d" C'h 1 d fın an verilmesi icap eylediği halde tile mahlut olarak satılabilecektir. gı ı ın e e ır. 1 an pazar arın a-
dirni nazarı itibare alatak bu yazıyı yaz virat ve tanzifat gibı tekalifı belediye- bazı belediye dairelerile ı;ıümrük idare- 1 ki fiatların yüksek bulunması delayısile 
rnak]a içtimai dertlerimizden, içtimai den istisna edilse ve bunların ücret ve Tere.yağ.ı ile sade yemeklik ya~ ar, Bul~aristan büyük b"ır var"ıdat tem"ın 

k leri tarafından menşe şahadetnam~ b J ~ 
Yaralarımızdan birine temas etmiş olu- maaş ve yevmiyeli memur ve işçi ı· başka hıç ır madde ile karıştırı amıya· etmistir. k verildiği ve bu sebepten dolayı mal be- · 
:turn. Ben 70 lira ücre!le bir Müessese sırr),arına maaş v~ ücretlerinden baş ·a dellerı'nı'n '-ak sah' 1 • ..~~ kez ha caktıı. 1936 yılında Bulgaristandan ihrar e-
d hizmet ettikleri müesseseler tarafından n ıp erıne nıer n· -s 
e çalışıyorum. 6 çocuğum, malul bir kasınca ödenmediği anlaşılmıştır. Jcra ,-•••••••• •••••-.. dilen başlıca mahsuller: 
le~ k d . . 1 9 ··f 1 b' hiç olmazsa beheı- çocuk başına beşer 1.'11 h . b Istanbul Borsası kapanış Tütün, yumurta, bug"day, sofra ij .. . 

1 
ar ~şım ve eşım e nu us u ır lira kadar bir zam ve 1 O lira kadar veı:ı.ı eri ey eti bu hususta yeni ir 

aı e teşkil ediyoruz. Kazanç, müvazene, kar~rname ile bu kabil .rr.uamelelerin fiatları 9 _ 2 _ 1937 zümü, mısır, ayçiçeği tohumu, b mesken kirası verilse, memur ve işçi-
uhran ve aaire keaildikten sonra eli- sine mesken veren fabr:ka gibi mües- tasfiyeleri için lktısat Vekaletine sala- kesilmiş tavuk, fasulye (ku-

Ine aldığım para (53) lira (81) kuruş- seseler ve demir yolları bunlardan kira hiyet vermektedir. PA KALA R ru), koyun derisi, domuz e~i. 
t \lr B d 15 r k" ı k ·k 1 taze erik, gülyağı, büyük başlı 

. un an ıra ev ırası, e e tn almasa, bu aileler çocuklarım kanlı ve Skenderiye ticaret mümessili Alış Satış 
Ve su parası veriyorum elimde {:38) I d' k )' k l .. 1 Sterlln 619. 619. hayvanlar, ceviz, taze elma, canlı do-
lira (8l) k k l Ç ki can 1 ve ımaen uvvet ı ı maga ça- şehri m izde ı Dolar 123,00 126,00 muz, arpa, kaşkaval peyniriclir. 
\ı" uru~ a. ıyor. ocu arımın lışarak memlekete nafi birer uzuv ola- 20 Frnnsız Fr 114. 117, 
ıri liseye 2 si orta mektebe devam edi- rak, yetiştirseler fenrum olur? İskenderiye konseyyesi Ali Sıtlu, 20 uret 120, 125. Almanyaya yumurta ihracati 

:Yor ( 3) oğlan çocuğum da ilk m ek te- Bu suretle yaP,ılacak olan yardım Ankaradan lstanbula gelmiştir. Per- 20 Belçika. F7 ııo. 84. Almanyanın ]!);~() yılı zarfındaJet 
~~evam ediyorlardı. Baktım her gün ve himayenin memleket nüfusunun Ç'> şembe ve cuma günleri a}akadar tüc· : = Fr 5~~: 5~: yullfbrta ithalatı 1935 senesine naza.-
ır ısteklerile karşılaştım. Bu gün ki· ğalmağa medar olacağı gibi bu yüzde.ı cariarı toplayarak haBbihalde buluna- 20 Leva 20. 23. ran hissedilir derecede çoğalmıştır. 

taplar d "'· · lb" 1 '- 1 cak, pazartesi günü İskenderiyeye gi- ı FUortn 63 66 1 h la egışmış, ~arın e ıae şöy e o· her :zaman tesadüf edil~g:lmeıde .o a:ı %O Çek kuronu 70: 76: Muhtelif memleket erden yapılan i ra· 
caknıı~ şapka boyle olacakmış, def- içtimai faydaların da onune geçılmış decektir. 1 Avusturya sı. , 20.00 n. catta memleketimiz on ikinci gelmek· 

ter k 1 k - ....... .......,._.. ...... --------- k a em agıt ve sair istekleri bitmi- olur. 1 .Mar 25• 28· tt>dir. 
Yo:r, tükenmiyor, bu para ile 6 çocuğu Halkımızın :refahına ve nüfus siya· Bugün bu şekilde derlenip toplanmala 1

1 
zPıe~""" 20

• ~. 
ok rına bir sebep var mı dersiniz? Eb!.. •'6... 21, ""' 

Utmak ve aynı zamanda 9 nüfus ai- setimize ehemmiyet veren hüktimeti- Şöyle bir bekliyelim. Türkçede bir dar 20 Lev ll, 14. 

~Yi geçindirmek mümkün olamıyaca- mizin Büyük Meclisimizin ve ~yük- bımesel vardır: 20 ~:~: 48
• 

52
· 

&ını anladım; ilk mektebe devam ed~n lerimizin bu cihetı de &Öz ön ün e bu- - Karamanın koyunu, ı>onra çıkar o- ı isveç kuronu ~- ~2 . 

.......................... ._ .............................. . 

ı Ticaret ve zahire borsası 
9 Şubat 937 

.,cuklanmı okutmak.tan vazgeçerek 1unduracakları.na iman ve itikadımız yunu... ı Tiirk altını 1024. 102S. 
~~k.t~pten aldım. Derslerine pek düş- vardır. Spor Kurumu ınecmuawun İstanbul 1 Bantnot Os. B. 245, 246. ITHALAT 
~un olan çocuklarım ~imdi serseriyane Çok çocuklular narnma matbuatma tavsiyeleri BuMay 391, kepek 15, nrpa 60, çavdar 45. 

le Y Ö . Spor Kurumunun çıkarmak ta oldu· • ______ ç_E_K.L __ E_ R_____ mercimek 32, mısır 15, tlftik 8 ı/2, susam 
80 aklarda aşık oynamakla vakıtlerini N. · •· 1'1 1/2, un 96, fasulye 26. 1ç ceviz 8 1/2, pa-

ğu mecmuanın otuzuncu ve ıon sayı· Açılış Kspanış muk 9, iç fındık 38 112, yapa~ 24 112, nohut 
sında «kızım sana söylüyoru.'ll, gelinim Londra 616

•00 61"·00 5 ton, afyon 146 kllo. 
b. N York 0.79-45 0,795 IHRACA sen anla» kabilinden ır yaz1 hülasaten P:;~ 17:\:1625 17.0625 T 

şu fikirleri taşıyor: Mllfulo 15,0975 ıs,0910 Tiftik 33, iç ce\'lz 7 ırı. ıru..~emı 20. 
«Mecmuamız; yevmi matbuatta spo-- Brüksel 4.71 4.7090 SATIŞLAR 

IBqtarafı lO uncu sayfada) · 1 dığı hal~e sporcu ve spor muharriri ola 'run asaletine men.fi ruh aşılama~ içi~ Atina 88.63 88.63 Buğday yumuşak kilosu 6 kuruş 20 para-
Ya biz size dersek ki; r ak geçı?enl:r. . yazı yazan ve bakiki s~or veçhesıne bı Cenevre , 3•4775 3,4784 dan 6 kuruş 30 paraya. kadar, Bu~dny sert 
- Dm· arlının İstanbuldan bac:ka bı'r 2 - Ömrunde bır kere olsun futbol }erek kara sürenlere bır prensip eseri sorya 

64
'
4400 64

·
4480 

kilosu 6 kuruş 35 parndan 7 kuruş 4 paraya 
-ı • M h ~ k k h AmSterdnm 1·4510 1.4512 kadar. Arpa kilosu 4 kuruş 32 paradan 4 ku-

Ye~ gittiğini haber alır annaz. Bu gay şayan görülecektır. u a.; a er ya- olarak neşrolunmaktadır.» Pra~ 22.7675 22,7675 ruş 39 parnya kadar, Çavdar kllosu 6 kuruş-
bubetten bilistifade Hüseyini derakap panlar... ~ Hayret ettim. Ben, zannedi.yordum Viyana 4.25 4.25 tan, Mısır kilosu 4 kuruş 30 parndnıı, İç ce-
İstanbuıa davetle bu yolda b!r meydan 3 - Sporcu oldu~ ~a~de gençliği ve ki; yevmi matbuatın -timdiyc kadar yap Madrld 11.:s67S 11.3675 vlz kilosu S7 kuruştnn , Pamuk küosu 51 ku" 
Okurna manevrası mı yapıyorsunuz? bizim gibi kimselerı ıstı.smar . e~erek. ,tığı spor neşriyat.ı hiç olmazsa tebrike Berlin 1.97S 1.975 ruştan 53 kuruşa kadar. G\ız yünü kHosu 70 

}3 h h d 1 lıp sporcu sam t M h kk k h Var§OTa 4. 195 4.195 kuruştan 90 kuruşa. kadar, Yapağı Anndol 
. • U kadar gürültü ye lüzum yok .. Her ~r sa 8 a yo a ımı ye ı- .şayan görülecektır · u :ı a ~: ya- Budapeşte 4.4642 4.4642 kilosu 62 kuruştan 90 kııruşa kadar, Yapaftı 
ikı Pehlivanın taraftarları b ir gün tayin nı kaybedenler... . zı, duacı ve merhabacı olacak degılya!. Bukr~ 1~.7662 108.7672 Bergama kilosu 73 kuruştnn. Zeytın y:ı.~ı 
tdip ikisini de istanbula çağırsınlar... 4 - idareci sıfatıyle bedava seyaha- İçinde bazı kılçıklısı da bulunacaktır. Belgrad S4.6590 S4.6590 yemeklik kilosu 53 kuruştan G2 ıruruşa. kadar. 
Ondan sonra· seslenmelerin meydan o· te gidenler. Büsbütün garazkArane olanlarını da Yotohnma 2·7888 2·7888 Zerdeva derisi çifti 5100 kuruştan 5300 ıru-
kunıaıarın to'nıarını go'"rürü~. . . . 5 _ Am. at.ör old. uğ. u halde birçok ve· Türk spor efkarı umumiyesi tahlilden Mostova 2

4
.9

1 
24.91 ... nışa kndar, sansar derisi ~lftt 3400 kurustan 

G ı 1 olm k 1 St.okholm ~.1435 3.1485 4225 kuruşa kadar. Kunduz derısı çi!U 1200 
k ü~şecek onlnr ... Bize ne oiuyor da .silelerle gız 1 ve gız 1 ıyara yo unu aciz midir? . kuruştan 1500 kuroşa kadnr. Tilkl derisi çır-
ozuınuzu pay edemiyoruz? Yoksa, ge· bulup para ala~lar. Bir parça ınsaf!. E S HA M u 500 kuruştan soo kuru'}a kadar, Porsuk de-

ne ıni organi7Aıtörlük meselesi var? Bu beş fenalıgı sayara~ ~~kete cevap M. Sami Karayel A~ıhş Kapaaış rls1 c;ırtı 625 kunıştan 650 kuru~ kada r , en-
Bir ak§fihl gazetesinin spor anketi verdikten sonr~, ayrıca ıy.~.ık~erl say - oo·· rdüncü kros musabakasa Anadolu ~. s 60 kal derisi çifti 225 kuruştan 240 kuruşa ka-
Bir akşam gazetesi sporculardan so· mağa lüzum gormeı;ı. ÇunkU; Sadun peşin oo.oo oo.oo dar. Tavşan derisi adedi 21 knruştan 25 ku-

ruyor : Galip bu beş fenalıgı tersıne çevirirse Istanbul Atletizm e janlığından: ~ 60 vadeli 24.50 24.50 ruşa kadar. TELGRAFLAR 

- Türkiye sporunda istediğiniz beş cevap yerini bulmuş olur. 1 - Istanbul Kros {lampiyonaaı- ::n!~e~=t:r ı::: ı~:~ Londrn mısır (Lapla.tnl şubat tahmill 
§ey}e, istemediğiniz be~ sey~ yazıp yol İs tanbulun .elebaşı klüpleri nın dördüncü müsabakası F enerbah- 1..:=:=-?~t:..:S:..:..:;;T.:.:t~K-R~A!--Z-L-A-R-. - - - korten 24 Şi. - pe Ki. 3 Kr. 40 santim, Lon-
la;yınız... • Senelerden berı, gerek .spo~ ~urumu, çe stadı ile Kalaınıt yolu arasında ya· l-------- dra keten tohumu (Lnplatn> şubat t:ıhnılll 
İnsan bu gazetenin bu sor~:,'Usu kar- nu, gerek gaz.ete mu~arrıı:er~nı ve hal pılacaktır. Aç•lı, Kapaa•• tonu ıı Stcr. 15 Şl. KI. ı Kr. 13 sanUm, An-

§ı b tl ı dedikodula I t Türk bOrcu ı peşin 22.275 l22.175 '\'ers arpa !Lehistan) şubnt mart tnhmill 
sında Türkiye sporunda beş şeyin fe- kı reka e erı e, rı e, e ra • 2 _ Müsabakaya üçer .kitilik ta- » » 1 -.adeli 1oo klllsu 125 B . Frank Kl 5 Kr. 31 santim. 

~ad olduğunu, beş iyi şeyi bildirmek· fında to~layan crener~~~Ç~. ~ala~asa • kımlarla ittirtık edilecektir. » » n ndell ~:: ~:~ Liverpul Bu~da)' mart tahmill 100 llbre::ı i 8 
e e bu fenalıklara karşı koyabilecek ray, Beşı.ktaş, uneş.. upıerı ~ra ~nn- 3 _ Müsabakaya i~tirak edecek 1-----------I:------- şı. s 3/ 4 pe. Ki. 5 Kr. 93 sanUm, Şik:ı.go nu~-
Çarcıeri bolması muhtemel bir anket a· da sıkı bır anlaşma vucude getır~ışler. .. l?/') 1937 aksamma kadar T A H V İLA T day martvlnter) mnyış tahmill Buş:!li 135 
Ç~ldığı ıannına düşüyor. Böyle garip Ecnebi memleketlerden futboL gureş ta ldup1er - - . . • .. Açılı, KapaDt, 1/ 8 sent Ki. G Kr. 25 santtm, Vlnlpek Bu~-
bır &uali ols", olsa Sadun GaliiJ dostu· kımları getirip oyunlar tertip ederek mıntaka Atl.enzm ~Janlıgına atletle-o Anadolu 1 pe. 39.SoJ 39•50 day (Znnltoba) mayıs talımtll Buşell 129 3/ 8 

" 1 1 al d 1 ı dell - 30 39 ,.O sent KI. 5 Kr. 99 s:mtlm, Hamburg Iç fındık 
:muz ortaya koyabilir. Ben. bu arkada· hasılatını aral.arınd~ ~ay~.aşacaklann~! rin liste eri~ı vermıt o m ı ır ar. » va ~7. • ıGtresun) derhal tahmil 100 kilosu 155 R 
şın merakını bir an evvel defetmek için Kendi kendıme duşundu m· 4 - Musabakaya saat 1 1 de ba~la- : ~ ~·. 39.50 39.50 Mark Ki. 78 Kr. 61 Sa. J-ianıburg iç fındık 
Ya,.ay1rn : _ Acaba, bu klüpler bunra senedir nacaktır. Atletler muayyen .aatte Fe- Anadolu mü. ~i ~-~ S

9
.
40 fLcv:ı.n) derhal tahmll ıoo kilosu 151 R. marl! 

F~nalıklar şunlardır: l dedikodularile bizi neden yordular? nerbahçe atadında bulunma1ıdır1ar. ~--••••••••••••'·lKı . '18 Kr. 10 Sa. 
1 - Sadun Galip gibi, sporcu olma· Bu i.~i daha e,•vel yapamazlar mıydı? • 

Haftanın tarihi 
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lspanyada kani fa cia 
---- ---- -- --

(Baştarafı 1 inci sayfada) ı uBu zafer, müntehanın mebdeidir. 
aularına kontrol maksadile harp gemi- M,drid muzafferiyeti pek yakındır. 1-
si göndermesine muhalefet etmekte· çimizden en nikbin olanların bile ümit 
dir. et~dikleri pek kısa bir zamanda Mad-

ltalya, denizden kontrol hakkının ride gireceğiz. 
yalnız Akdeniz devletlerine ait oldu
ğunu idd ia etmektedir. 

Madrid Önünde 
Madrid 9 - Havas ajansı muhabi

tinden : 
Sel gibi yağan bir yağmur ve şid

detli b ir rüzgar altında asi kuvvetleri 
dün Madridin cenubunda Aranjuez cı· 
varında taarruzlarına devam etmişler
dir. 

Asiler bir kaç kilometre ilerlemeğe 
muvaffak olmuşlarsa da henüz Madri
din müdafaasını sarsahilecek hayati e· 
hemmiyeti haiz hiç bir nokta elde e· 
demem işlerdir. 

Malaganm işgalinden sonra 
Sevil 9 - Havas ajansının muha

biri bildiriyor: 
Malaganın zaptı ve Valensiya yo

lunun kesilmesi üzerine askeri vaziyet 
tamamile değişmi~tir. Valensiya yolu
nun kesilmesi hükumet merkezi ile 
şark eyafetleri arasındaki münakalatı 
Clurdurmuştur. Şimdi Franko kıt'aları· 
nın sür'atle ilerleyecekleri tahmin ed il
m ektedir. 

Ispanyanın cenubunda bulunan hü· 
k6met kıt'aları şimdi başlıca iaşe rner· 
"e~erinden mahrum kalmışlardır. 

Şehir aletler içinde 
Ten eriEfe 9 - Malaga tehri, feci 

b1r manzara arzetmektedir. Bütün cad 
M ve sokaklar ateş içinde kalmıştır. 

Bilhassa hazinesi yağma edilmif o
Jan büyük kilisenin etrafında fevka1a
Be harabi asarı görülmektedir. Marxist 
r;ımamdarlar beraberlerinde bir çok 
~hine olduğu halde firar etmişlerdir. 

Acıklı sahneler 
Almeria 9 ( A .A.) - (tHavas ajan· 

sin ın muhabiri F rancisco Ocana bildi· 
riyor: 

.Bütün aahilin bombardıman edilme
ai üzerine bir çok mültecilerlo birlikte 
.Malagayı terkettim. Almeriaya beş bin 
fiadar kadın ve çocuk gelmiştir. Eyale
tin her tarafından gelen sayısız mülte
ciler pek acınacak bir haldedirler. Son 
gUnlerde çektikleri ıabrabın izlerini ta· 
fÜtı,aktadırlar. Benzia depolarile Malar 
p ~tasyonu ve Capaehinos'ların kış· 
lası alev alev yanmaktadır. 

Madride kartı 
Avila 9 (A.A.) - Malaganın zap

li, büyük vatan i merasimle tea 'it edil
miştir. General Mola halka hitaben 
söyl~miş olduğu bir nutukta ezcümle 
şöyle demiştir: 

Hükumet kuvvetleri 
Palma de MaJorco 9 (A.A.) -Mala

gada bulunan hükumet kuvvetlerinin 
Alıneriaya doğru çekılmekte oldukları 

söylenmektedir. Bu ik i şeh1r arasındaki 

yol, asilerin at~i altındadır. Burgos hü 
kumetinin bayrağı Malaganııı bütün b i 
nalarına çekilmişti r. 

Yetmiş iki milyon Peçefa 
Malaga, 9 (A.A.) - Hükumet erka

nı Malagadan kaçmıya ve beraberlerin
de de 52 milyon peçetalık bir meblağı 
götünneğe muvaffak olmu~lardır. 
Barselonda 15 bin kişi idam edilmiş 
Paris, 9 (A.A.) - Mebusan Meclisi 

Radikal Sosyalist grupuna men&up dört 
mebus Katalanyada yaptıkları seyahat 
hakkında bir rapor verml.§lerdir. 

Mebuslardan biri Barselonda tam bir 
anarşinin hüküm sürdüğünü, Anarşist 
sendikasının elinde olduğunu ve şimdi 
ye kadar on beş bin kişinin idam edil· 
diğini söy'lemlı}tir. Bu meb'uslarıiı 
kanaatine göre, ecnebi gönüllüler ol -
masaydı, şimdiye kadar dahili harp çok 
tan bitecekti. 

Malaga şehri 
Dünden beri ı-aptı haberleri verilen 

Malaga şehri, isanyanın büyük ve gü
zel merkezlerinden biridir. Fenikeliler 
tarafından kurulmuş olan bu şehir, ta
rihin her devrinde şöhretini muhafaza 
ederek gelmit bir şehirdir. Araların İs 
panya fütuhatında ve İspanyadaki A • 
rap medeniyeti devrinde büyük bir rol 
oynam~ olan EndülU's kıt'a5ının mer· 
kezidir. 160,000 nüfusu olan bu şehi::
bugün birçok bakımdan İspanyanın mü 
him bir merkezi idi. Bir kere İspanya· 
nın mühim bir üssü bahrisidir. Asker
lik bakımından iyi müdafaa edilen bir 
limana, kara tarafından da tam bir ya
rı daire şeklinde kendisini muhafaza e· 
den yüksek bir dağ silsilesine sahipti. 
Malagaya hücum için en şiddetli muha 
rebeler iki haftadan beri bu dağlar üze 
rinde oluyordu. 

Malaganm şöhreti 
Malaganın ötedenberi ~öh'!."etini ya • 

pan şeyler, meyveleri, üzümleri ve şa 
r~plan idi. Tatlı ve kokulu Malaga şa· 
rabı dünyanın meşhur şarapianndan bi 
ridir. Malaga, mühim bir toprak malı 
sulleri ihracat merkezidir. Üzüm, incir 
badem, fındık, portakal, limon ihracatı 
çok meşhurdur. Başka bir cinsten ol -
rnakla beraber üzi!ffileri, birçok memle 
ket'lerde, ezcümle Fransada, bizim ku
ru üzümlerimizin revacına mani olur. 
İncir de ihraç ederse de, kaliteleri çok 
düşkündür. Bu sene piyasaınııda fın -
dık ve bademin çok pahalanmasının se 

Yazan: Perld e Celll 

Bir tiinema 
Ytldızı geliyor 
Meşhur sinema yıldızı J...ily Daınitn 

ıle kocası tanınmış sinema artistlerin· 
den Eirol Flyun Avrupada bi ı kaç ay 
kalmak üzere Holivuttan ha reket cylc· 
mişlerdir. Artistierin ilk uğrayacakları 
memleket (İrlanda) dır. Bundan sonrR 
Fransa, İtalya, Yunanisıanı ziyaret ede 
cek olan ar t istler İstanbulcı da gelecek
lerdir. Bu maruf artistierin N ısa n ayın 
da gelmeleri muhtemeldir. Burada on 
gün kadar kalacaklardır. 

Lily Damita, şen , kıvra!~, fevkalade 
bir cazibeye malik bir Fran~ız kızıdır. 
Uzun senele rden berı Holivutta bulun
maktadır. Çevirmiş olduğu filmlerde 
çok rnu\·affakıyet ler kazanmtştır. Son 
seneler zarfında ise pek az fılm çevir · 
miştir. Bunun sebebi yeni kurduğu aile 
yuvasındaki fazla meşguliyettcn iler i 
geld iğ i söyleniyor. 

Errol .Flym'de Holivudun en ziyade 
beğenilen genç san'atkarlarından biri -
d ir. En son çevirdiği film (hafif süvar i 
alayının hücumu) filmidir ve çok mu· 
varfak olmuştur. 

Avrupa hattında tren 
Veretleri indiriliyar 

{Baştarab 1 inci sayfada) 

mal Hidayet bu direktif uzerine dün· 
den itibaren çalışmalara başlamı~tır. 
Bundan evvel ve halen meriyet mevki
inde bulunan tarifeler gözden geçin· 
lecek muhtelif mevsimlerdekı hasılat , 
ve yolcu adedi öğrenilecektir. 

Nafia Vekaleti banliyö trenlerindeki 
ücret tarifesinde azami tenzilat yapa
caktır. Cemal Hidayet tarafından ha· 
zırlanacak rapor verildikten sonra he· 
men tatbikata geçilecektir. Edirne ve 
İstanbul arasındaki tren ücretlerinde 
Hazirandan itibaren tenzilatlı tarHenir
tatbikına geçileceği sırada azami tenzi 
!atlı banliyö ücret tarif~si de tatbik 
mevkiine konacaktır. 
~-- ··---.......... ----. 
bebi Malaganın ihracat yapmaması ol
muştu. 
Malaganın zaptı ile İspanyada muha 

rebe yeni bir safhaya girmi.~ bulunu
yor. Ayni zamanda etrafında geni~ mik 
yasta pamuk ziraati yapılan Malaga bü 
yÜk bir mensucat sanayi merkezi oldu 
ğundan burada mühim bir arnele hare 
keti vardı \'e Malagada bu arnele hare 
ketine dayannıak sayesinde kendisini 
şimdiye kadar .müdafaa edebilmişti. Mu 
dafilerinin pek azı kurtulmuş olacağı 

tahmin edilen Malaganın zaptından son 
ra, bu salıayı ~atmak ve onu hücum 
ile zaptetmek vazifesite n.ükellef olan 
40 • 50 bin ki§ilik bir ordu kalıyor ki 
bu ordu gerek İspanyanın yeni mınta 
kalarını istila ve gerek Madride kar~ı 
hücumu daha kuvvetlendirrnek bakı -
ınından çok işe yarayac:.ı.!.: bir. kuvvet 
olarak kullanılabflecektir. 

le bir kağıt yazıp yolladım. Biraz son· 
ra Sırrı Nihad yüzü belli olacak kadar 
asabi aşağı indi. Hayretle yüzüme l:§a -
karak : 

- Ne var Selim, dedi. Biraz dışarı 
çıkıp dolaşmamızı, ban« b ir şey söyle
mek istediğini yazıyorsun .. 

. Yalmz söylemesini beklediğim hal-~istriahat edeceğini başhemşireye söyle- - Evet, dedim. Seninle konuşmak 
ae yeni hasta bakıcının hastalığından mişti. Yemeği filan hep ayağına gidi- istiyorum. Hem de biraz hava almış O· 

hiç bahsetnıedi. yor, gayet iyi bakılıyordu. Ona hizmet luruz, fena mı} 
Akşam yemele te gene beraberdi k, eden kadın haderneler bu rivayet i da • Beni dikkatli dikkatli süzerek: 

o yemeğini yeryemez sofradaıı acele ha beter ateşlemişler : ((Kadının hiç bir - Mademki öyle istiyorsun, pek., 
kalktı. Bana ürkek bir bakış fırlatarak: şeyi yok. Saçları gerdan ma büklüm dedi. Haydi, yürü, çıkalım .. 

((Bizim hasta bakıcı F atma hasta, büklüm dökülmüş, yüzü pembe pem- Hastaneden çıktık. Iki tarafında tek 
bakayım arkasında hafif bir konjeks- be yatağında yaslanıp keyif sürüyom tük ağaçlar bulunan tenha yolda şehi
yon ' 'a r.,, Gene hiç sesİmı çıkarmadım di :Ye söylenıniye başlamışlardı. Dok. • re doğru ağır ağır ilerleıneyc: başladık. 
ve o çıkıp gitti. Ben de fazla yorgun torun da son günlerde benden kaçar Sırrı Nihad ne konuşmak istediğimi 
olduğum için odama çıkıp yattım . Fa- gibi bir hali vardı. Uzun uzun odasına sormuyor, ellerini cebine sokmuş, ha· 
kat epey zaman uyuyamadım. Bır ta- kapanıyor, yemeklerİnı aşağı inmiye • şı önünde, yanımda yürüyordu. 
ktm şiipheler içinde bunalıyordum. rek yalnız yiyor, boş saatlerinde bile Etraf yeni kararmıya başlıyordu. 
Başhemşirenin manalı sözleri , Sırrı biraz hastalardan, hastanenin dahili iş- Şehrin beyaz minarelerinde güneş par
Nihadın yemekten kalkıp Gül F atmayı lerinden konuştuktan sonra yazıla - çaları titreşiyor, camlar karşıda deh • 
yoklamaya gideceğini söylerken bana 
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cak bir rapor, okunması lazım tıbbi bir ~etle açılmış birer göz gibi pırıl pırıl 
attığı garip bakış, bunların hepsini ka· kitab bahane ederek yüzüme bakmak· tutuşmuş yanıyordu. Aramızda derin 
farnın içinde topladım ve çıkardığım l tan korkar gibi telaşla yanımdan kaçıp manalı bir sükiit vardı. Nihayet ne o • 
netice beni korkuttu. Acaba Sırrı Ni- odasına kapanıyordu. Ben garib bir lursa olsun bir şey konvşmam lüzu • 
hat ondan hiç umulmayan bi.- zaafla şaşkınlık içinde idim. Ne yapacağımı munu hissederek, doktora şehrin birbi
Gül Fatmanın o fettan bakışiarına bilmiyordum. Yalnız şehirde Sırrı C'\i- rine yapışmış muazzam siyah kümeler 
kendini kaptırmak üzere mıydi} hadın kuyruğuna telleke bağlıyacak halinde oraya buraya serpilmiş evleri-

Nitekim de korktuğuma uğradım. kadar dedikoduların ilerlediğini hisse- ni göstererek: 
Bir kaç gün sonra başhekimin Gül Fat- diyor, merdiven başlarında gizli gizli - Bizim hastane şehirden epey u -
maya iyiden iyiye tutulduğu kuvvetli fısıldaşan hasta bakıc:lar:, hademeleri zak, dedim. Fakat böyle olması bence 
bir şayia halinde hastanede çalkanı • gördükce müthiş sinirleniyordum. daha iyi .. 
yordu . Fakat nihayet kat'i bir karar ver - Sırrı Nihad .:evab vermedi. Alay e • 

D 1 a Gül Fa tma odasından çıkma- dim. Bir akşam üstü idi. Gene odasına der gibi devam ettim : 
mış ve doKtor onun bir kaç gün daha kapanmış olan Sım Nihada haderne i· - Fakat biliyor musun böyle uzak 

bir tiyatro 
kuruldu? 

"Kızılay, ın himayesinde 
san'atkarlar_ı~birliği mi 
(Baştarafı 6 ıncı sayfad:a) 

Eh, dedim, artık dideler ruşen ... 
Siz de, varyeteciler de, canbazlar da 
yaşadınız ... Elimdeki ilanı. yüzü me, 
söylediklerime bir mana vermek gay -
retile bakan Naşidin eline verdim: 

- Bak ... Bundan böyle koltuk altın
dasınız. cDeğerli halk san'atkim• ün
vanını kuvvetli çenesinin, ve inct> ze· 
kasının keskin kıl.ıcile kazanan Naşit, 

malum ilfına dıkkalle göz gezdirdikten 
sonra: 

- Doğı::u ..• dedi .. . Himayenin böyle
sinden korunmak iç in bir koltuk bulup 
altına saklanmak lazım! 

Ve ciddile~erek ilave etti: 
- Ben, bu ilfının altında imzası bu

lunan Etem Dıııçeri tanım:yorum. Bu 
isimde bir meslekdaşın m~vcut olma • 
dığma da eminim ... 

Bu isimde, bir zengin, bir biiyük zat 
ta hatırlıyamıyorum. 

Hal böyleyken, bu ?.at biz! nesile hi
maye edecek? Bizden alacaklarile mi? 
Aa h ... Ben. gölge etmeme'iini kafı bir 
himaye sayıyorum! 
-Bizi himaye edecek zat, Ya geniş sa· 
lahiyet, ya büyük servet sahibi olma
lı ... 

Yahut ta, hiç değilse, bizim içimizden 
çıkmalı. Yani bizim yaşaytş şartlarımı· 
zı, hususiyetlerimizi, ihtiyaçlarımızı, 
dileklerimizi, dertlerimizi b!lmeli. .. 

Bu şartları haiz olmıyanlar, cbirlik• 
kurayım derken cikilikıt çıkarır lar ... 
Bu itibarla, lütfen, inayeten, mürüv • 
veten, hamiyeten, bizi himaye etmek
ten vaz geçsin1er!.. 

Hem zaten biz, kendi aramızda bir 
birlik kurmak üzereyiz ... Eğer bu bir
liği kurınıya kalkışan zat, san"atkarları 
himaye etmek emelinde ise, birliğiini -
zi kurduğumuz zaman gelip aza yazılır, 
aidatını tıkır tıkır verir. Biz de hüsnü 
niyetine iman edip, yedi ccddine rah -
met okuruz! 

Halk opereti rejisörü Lfttiullah Sü
ruri, ayni kağıdı okuduktan sonra, he
men ayni cevapları verdi. Ve gülerek 
ilave etti: 

- Bu « Y. Direk tör• ün yegare isa -
betli hareketi, bizleri canbazlada bir 
tutması. . . Can baz, ip üzerinde gezer. 
Halbuki bugünkü imkansızlıklar için -
de, hiç bir yere tutunmadan bir tiyat· 
ro sahnesinde barınabilmek, ip üzerin· 
de yürümekten değil, kıl üzerinde pe • 
rende atmaktan daha büyük bir hüner
dir. Aramızda bir tek fark var: Onlar 
elleri ayaklarile ip üzerinde, biz ise çe
nemizle ve sahne üzerinde canbazlık 
ediyoruz. 

* Ayni sua1i, 
Halk operetinden Bay Celal Süru · 

riye de soruyorum: 
- Himaye mi? dedi. .. Ve so~ elinin 

iki parmağile ceketinın yakasın. sil 
kerek ilave etti : 

- Bırak biı·ader, bırak .. Vaktile pe
derin himayesindeydim, sırtımda her 
gün bir iki dal kırılırdı. 

Sonraları ahbapların himayesine 
girdim: İki yakarn bir araya gelmedi. 
Şimdi gene himaye gördük: O tiyat· 

ro senin, bu t iyHtro benim, sürünÜP 
duruyoru7.! Şımdil i k şöyiP- bır kendi -
mizi toparhyalım .. Çün~{Ü himayeye 
tahammü l edecek taka'.imiz, kudreti • 
miz kalmadı! 

* Komik K. Hüseyi n, eline verdiğim 
kağıda dı kkatle, \"-tı uzun uzun baktık· 
tan sonra acı acı güldü: 

- Birader, Lu süslü püslii, pırıl pınl 
kağıtların l?arası da bizim cebimizden 
çıkacak de~il mi? 

Aman gözünüzü seveyım, bizi bu 
birlikten himaye edir 1 

* Halk operetinin değerli san'at1tarı 
Mehmetle de görü.ştüm. Onun bu ba • 
histe hiç şakaya tahammülü yok. 

- Hey Allahım, diyor, blzi böyle 
chirpaye• lerden sen himaye et!. 

N. S. 
--- . -· --~-------

Kullanılan her şeyin 
ömrü kısalır! 

yalnız 

RADYOLiN 
ile fırçalanan beyaz, 
parlak ve temiz dişler 

müstesna 

olmamıza rağmen bizi vilayete bağlı - ceğimi bilmiyordum. Cesaretim kınl • 
yan şu geniş yolda öyle dedikodular mıştı. Sustum. Hava iyice kararmıf, et• 
gidip geliyor kil. rafımızdaki evler sıklaşmıya haflamış-

Birdenbire ba~ını kaldırdı. Gözleri- tı. Sırrı Nihad birdenbire elini uzatıp 
ni hafifce açmış yüzü me bakıyordu: kolumu tutarak olduğu yerde durdu. 

- Ne dedikodulan?.. Hayret le yüzüne bakarak ben de dur-
Güldüm: dum. Demindenberi önüne eğdiği ba~ı-
- Demek daha senin kulağına eriş- nı sert bir hareketle kaldırmıştı. Her 

m emiş! zaman bir şeye kırılm!Ş gibi garib, küs· 
Birdenbire yolun ortasında durmuş- kün bir mana ile bulanık gözleri fim-

tu: di alev alev yanıyordu : 
- Demek benimle konuşmak is - - Bu meseleyi fazla konufmasa.k, 

tediğin şey şehirden taşan bu dediko- Sefim, dedi. Sen en ıyi anlaştığım bir 
dularla alakadar öyle mi? Belki bildi- insan olduğun için yaln ı z bir kaç keli
ğin ve hemmiyet verdiğin şeyler var. . me söylemek istiyorum. Bu adeta hum· 

- Yok canım öyle ehemmiyetli şey- malı bir hastalık Selim. Daha doğruau 
ler değil.. şu Gül Fatma meselesi.. bir sinir ra'şesi o kadar. Fakat emin ol 

Bir anda Sırrı Nihadın değiştiğini ki kı~a sürecektir. Çok yakında bu de· 
farkettim. Yüzü akşamın esmerliği i- dikoduların kapanması için ne lazımsa 
çinde fark edilecek kadar sarardı. Bo- yapacağım .. fakat hemen değil .. 
ğu k bir sesle sordu: Müthiş şaşırdım: 

- Bu ne demek? .. Ortada bir Gül - Sen neler söylüyorsun, doktor!. 
Fatma meselesi mi var~. . - Şaşırıyorsun değil mi} Benim 

- Evet, dedim, hem içinde senin de gibi bir adam böyle çocukca şeyler yap-
isminin çok sık geçtiği bir mesele.. sın ~. Fakat bilse n .. 

Yolun ortasında ikimiz karşılıklı du- Devam edemedi. Sesi heyecandan 
ruyorduk. Ben onun bir şeyler yap - titriyordu. Yüzündeki perişanlık sesi· 
masını, şaşırmasını bekledim. Hiç ha- nin zorla çıkıyormuş gibt boğukluğu 
reket etmedi. Yalnız gözlerini kısarak beni şaşırttı. Ona ((hani cemiyete ka -
yolun ucuna doğru çevirdi. Dudakları· zand~racağın kadın ne oldu ?lı diyecek
nın kenarında iki keskin hat kıvrılmış· tim. Fakat vazıyetin acı bir alaya ta • 
tı. hammülü yoktu. O gece ikimiz birbi-

- Haydi, yürüyelim, dedim. rimize küsmüş gibi hiç konuşmadan, 
Kendine gelmek ister gibi bir hare • yanyana karanlık yo1lmdan hastelneye 

ket yaptı. t<Nasıl ister~en.lı dedi. Gene döndük.. 
yürümeye başladık. Artık ne söyliye- (Arkası ne) 
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~~ 151 numaralı şehit -..//;, · ·ı 
rtuğrul fa ciasına karışan aşk macerası) ~ · ~ 

Y•uın , A. R. ~ ' ~J 
~f~re çıkacak gemi hakkında tetk;k hey' eti şu nıütale- ~ ;. · ' 

Ya ıleri sürmüştü: " Nevaktsı ik mal edi~dikten sonra Yazan : Celal Cengiz 
itıııisefereçıkabilir,mevsimancakozamanmüsaittir., Gudea Samaya kızdı:'' Sen onun 
te} .Ertuğrul; burada Tenaneiamire·ı Hindistanda ve Hindistanın cenubun· 
tın aahla.rında; tamamile Türk ustala- daki adalarda bulunan Islam rüesasile k d 
~i~~ elinde~ çıkmı~ bir aemi olduğu t~mas ettirsek .. ve hatta; Çin Islamları aÇma S ı 0 a yar ı m 
1
. . u gemınin böyle büyük bir sefere arasındil da şöyle biı gezdirsek, diyo - •• •• •• Ittlllleai .. ve bu seEeri muvaffakiyet- rum. etm. ·bı· 

Lir tnal etmeai de, bizler için, ayrıca Kamil pafa, kısa bir düşünce geçir- IŞ gı gorunuyorsun. '' 
[~ref te~kil edecektir. dikten sonra, cevab vermi{'tı; ......._ _ _ _ 

dedi 
t~ Ancak şu var ki; merbut listede - Zati şahanelerine mülhem olan Sama etrafını araştırdı.. delikanlı - O, benim hasmarnın yeğeni idi, (Krokodilopolis) ~ehrinde de rahip-
ltıt;~dilen bazı noksanlar ikmal edi!- fikir her ne ise, hiç ~üphesiz ki isabet rüzgarlara karışarak ortadan kaybol- dedi, ben ona hayatta hiç bir iyilik ya- ler tarafından inaana alıştmimış mu • 
rtı·· ı .. Ve geminin kumanda heyeti ile andadır; efendimiz ... Ancak şu var ki, muştu. pamazdım. kaddes bir timsah vardı. 
ı-:tettebatı ehli ve muktedir kaptan- bu hareket, derhal lngilizl~rin ve F ran- Sama ilk önce saray kapısma koştu; Cudea hayretle Samaya sordu: Memfieteki mukaddes bir tim!ahla, 
~e ~emicilc~ takviye edilmelidir.] Bızların nazarı dikkatini eelbedecek tir. nöbetçilere aordu : - Kimdir senin hasnun i diğer timsah, haiz olduğu kutsiyet ve 

llo hrıye Nazırı Hasan Paşa, bu ra~ Ve hiç şüphe edilmemelidir ki; türlü - Buradan ölüm mahkumu bir de- - Tanzer.. meziyetleri itibarile biribirind~n ayrılır 
Şu~U .. okur okumaz, derhal mektupçu bahan~:er icad ederek bu seyahatin ö- Jika~~ı ge!ti mD - Tanzer mi~ Fakat, onun •ımdi lardı. 

tu Be . w h' k d' . .. k . . kl d" H A Nobetçıler hayret! b' b" 1 . ha k "kl . b"! d d y k T . . l di~t YJ çagırtmış.. ızzat en ısı nune ieçme ıstıyece er ır. atta; e ır ır erıne • emı en ı e mey an a 0 • anıaın pereslif ettiği tirnsa 1 ekseri-
tt e ederek sadrazam Klmil Paşaya çok .kuvvetli bir ihtir•ıal ile arzedebili-, kışarak: - Kemikleri meydanda yok amma, ya günahkarların rüyasına girer, onu 
~: ~azdırmı~tı. rim ki; filen de muhalef~t göstermiye w ız-v~~~;.:: ~:~!le~: ~epimiz. uyan~- yeğeni hayatta. Ve bu delikanlı, amca- fenalık lardan kurtarmak için ikaz eder-

on b' rtı ıl P•nın tezkereainden tam yelteneceklerdir. Tabiidir ki, onların 1 g " go .. ~~uzun on u nden cınler bı· sını çok yakında bulacağını umuyor... di. 
ır " 1 b b b 1 h k I f le geç~e gorurüz C d · · b ·· h L ı~..t f lttt·ı_ Run aonra yazı an u ceva n, u surete are et ~mr.e karşı, tara ı - · · u eanın ıçine gıren u şup e çoıt nr.ıcm isteki timsah hayırperverliğile 

&:lıt he t' · d' w• · d h' b' l k - T anzerın Y w • k t f 1 kl be be k d" "nı' bı h d 
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• ye ının ver ıgı raporun suretı mız an ıç ır şey yapı amıyaca tır. egenı aç ı.. zayı o ma a ra r, en ısı r meş ur u. 
P[tedılmiş; Biitüıı yapabileceğim:z ış, sadece pro- - O halde sarayın içındedır. Kus haylı düşündürmüştü. Halbuki (Krokodilopolis) teki tim-

:t• .Nevakıeı ilcmal eclildikteı. sonra, :estodan ibaret kalacaklı r. olsl) uçamaz. buradan.. - O halde hemen muhafız askerle- sah Mısırlıların itikadına göre, insan • 
~: 1ıptidalanna doiru 8emi aefere çı· Bu sözlerden; hayalleri saraılan Ab- Sama s~rayın her köşesini araştır- rine emir ver .. Ur sokaklarına yayıl - lara çok alışmıştı. Kulakları fağfur hal-
ltı'! a~ilir. Mevtim, ancak o zaman dülhamidin yüzüne, tekrar bir hoşnud· dı .. ~a.h~eyı, ahırları dolaştı. Delikanlı- sınlar ve Tanzerin yeğeninin zından· kalardan görünmiyordu. Suya sık sık 

flaıttir.] suzluk gelmişti. Fakat; her hakikati en nın _ızını bulamadı. dan kaçtığını ilan etsinler .. dağ etek~ girmezdi. Şaraplı bal ferbetini ve kızar-
ttti!?u maruzat, taavibialiye iktiran küçük riya hissine kapılmadan Ab - Şımdi ne yapacaktı i lerine kadar dağılıp arasınlar. mı' balığı çok severdi. Bütün 'ehir hal-
i~ gı takdirde, 1efere ait noksanların dülhamide Böylemiye alı~mış olan Ka- Gudea,?'n gidip anlat~a, kralın ga - Muhafızlar atlarına bindiler.. kı bu timeaha nefia yemekler yetiştir • 

Illa}. v f d f' . h"' ·ı h"' kA h . d k" zabına ugrayaca· d .. h . K 1 ll k k 1 k l h "n mekle m!!L ll f . (A k ) ,_ e se er esnaaın a t e ıneı u • mı paşa, un arın ça resın e ı te • gın an şupı "' etmıyor· argı arını aa ıyara o o şe rı UAe e tı. r ası var 
~~,~''Yu d bedd I du _.:· .... ~. --. " .. ··--· ~'· ıı;; • ,_....,.,_:::::.,,., ............ . .. . ... 
bı . n a tatbiki icab eden talimatna- Ü Ün farkında olmakla beraber, ·.. her köşesine yayı]dılar. l 
enın ta . . . . . . . .. .. d . . Oyle ya T . w . .. \' k d ,_. (T"" t ) NMb j 'i n:zınu ıçın, netleenın emır ve sozune evam etmıştı: .. .. .. nnzerın yegenının goze e sarayın apısın aKl u re aşı u elci 

' D b~y~ru.lması müaterhimdir.] - _Ta~afı şahanemzden gönderile • gorunmezw bir. h~ le gderek ~rt~dan üzerine ~öyle bir kınık. buyruğu (1) 
enılmı,tı. , cek bır zatın, böyle bi muhalefet ka!- kaybolacagı kım ın hatırına selırdı? astılar: E ezaneler * sısında kalması .. ve bu muhalefete kar Sama (Suz) şehrinde de böyle bir eeCeçen yıl içinde Irendini Bu rece nöbetci olan enaneler tunlar -

SadrAzam Kl · ı bah . ~ı da hiç bir sey yapılamaması; İ::ılam vak'aya şahit o!mustu. M·sırlıların nehre atıp öldüren kahraman :·~nbuJ cihetindekUer: 
~rHiianü Patan: =~~vabı~~ed~ra:~i alemi üzerind~ çok fena bir tesir husu- ;ımukdaddesktimd ~ahnları (1) gib: Elam- Tanzerin yeğeni, GVNEŞi çiğ~ Aksarayda : (Sanm). Bf!yuıdda: tCe-
...~. •Ya, ba~katib s·· .. le getirir. Onun için kulunuz, bu me- arın amu n des ve göze görünmiyen nedigwi i~>in ölüme mahkum ol • mll). Fenerde : (EmUyadl). Şehreminln-
~r . Y ureyya paşaya gon - b" · 1 · d K l N ~ de : <Hnmdl). Karagi}mnıkte : (F u. d). 
~ rnıfti. Bafkltib taralından da he • selede fazlaca gösteri~e tarafdar deği- ır cın e:ıı v~rd ı. b"rak abo (Suz) dağı- mutlu. Yirmi bet yaılarıntla o • Samatyada : (RıdvanJ . Şehzadeba"ında: 
tj n o dakikada, hünkira arzedilmi~- Jim. ~ın e~e erın ~· !r . ara taşın dibinde lan bu uzun boylu ve Jik batlı ü. Hakkı). Eyüpte : (Hikmet Atlamaz). 

. Kamil paşanın, bu doğru sözleri kar- er yı martın ırıncı günü güneş doğ- Jelı'kanlı bugün %intlandan ka~>- Eminonunde : <Beşir Kemal). Küçukpa-
Ahd(j) d Abd lh d b d b d b " k b k k d F k ~ zarda : (Yorgt). Alemdarda : (E§ıef Ne-

\ 
. hamid '--hrı·,_. fısın a, ü ami «! ir en irebir sü- ma an ı r ur an anı a ıtrr . a at, K d' • . . l d' w• -t>. Bakırko""yun·· de ·. <Is" tlpan). 

er • • oa ,e nazırının tez- b k b k mııtır. en ı•ının gı% en ıgı ye- ~ 
. esıni, büyük bir djL'--tl .. d .kunet gelmişti . Elindeki sigarasını de· u ur an oyun veya deve değil.. Beyotıu cihetlndekiler. 

~t"' · . F ıt&.a o aoz en ae· . d . k k 1 .. h b ' k d S b" ri bilip te Kınılı memurlarana · ··•ı ştı . akat ok um b ' t . k rm erın çe ere da gın dalgın: genç ve guna sız ır ız ı. ama ır Istllclal caddesinde : (Galataaaray, o:ı _ 
}ii~.. _ı uını ı ırır en; N bl 1 d N bo · ı b . b I k haber vermiyenler aiır ceza gö- rlh). Oalatada : (Hidayet). Kurtıııu~ta: 
ı unQe • m ... mnu-: tt . d - e yapa i ~riz~.. yı a a ı e u merasıme ir i te <K t 1 ) Qofn d ~ ... ye en z.ıya e • D 'tf' C·· .. .. · ( k d recekler ve aileleri tehirden çö- ur u uş · Maçtada: (Feyzl). Beşlietat-
l . u suzluğa delllet eden ali I emişti. g_ı ı.. oze gorunmıyen mu a des da : (Ali Rıza). 
Qt}ır,_· • met er KA ·ı Abd""lh 'd' f k · ) k 1 · ·• h 1 · le •u"ru"lecelıti'r.)) Bo"azı·ç· e A.d •---... ıftı. Çünkü. 

1 
L H'" .. arnı paşa; u arnı ın i rı ni cın ra ın ınanışına gore er yı aynı e ı T aııanuo: 

'-rıın • erea usnu pa • J w. . k .. ır . b' .. . r k b Cudeanın imzasını taşıyan bu ilan Usklidarda : (A.hmedlye). Sanyerde : 
ti . tezkereei, ve aerek t tk"k h • egıştırme ten mut~ve ıa ır mem • gun ve aynı saatte oraya ge ıt, ur a- <Osmanı. Büyükadada : (Şinasi Rıza>. 

llın rapor aureti AbdMlh e 'dı' ey~ nuniyetle cevab vermişti: nını beklerdi. Na bo emir verdi .. Cellat saray kapısına asıldığı dakikadan iti- Heybellde: (Halk). 
ttıne . • U arnı ı tatmın Ef d . "k k h d k b d k baren herkes Tanzerin yeğeninin ~=============::::i ıtıışti Onun · i L S" - en imize iraeı tarı etme a genç ızın oynunu vur u.. anınır. r -• 
~fa . · ıç n evra&ı ureyya d' d v •1 F k . d . . l . . t w k b d b' .. -muhafızlarla birlikte- araftırmağa Ya laQe ederek: ım egı . a at ıra eı senıye erıne ım· opraga a ı ttı.. u sıra a aert ır ruz- Bl D k 
. - Sidrizam h be .. d tisalen arzedeyim ki .. bendenize kalır- gar esmeğe başlamıştı. Kra: Nabo: başladılar. . . r O torun 

l'iıı. Babı"'l! • ~taY• a r aon w e • aa, yüksek rütbeli ümerayı bahriyeniz (mukaddes cin, bu yıl verdiğim kur - Sumerliler krallarına çok mutıydı • Gün lük Çartamba 
c. b 8 uaen çıKtıktan eonra dogru- . . . .. b d . h 1 . 1 (K k b " ) na saygıları 

uraya aelai ' kullanırızdan bırını gondermek de, an an pek zıyade oş andı!.) dıyerek er.. ını.. uyrugu . . . Notlarind (*) 
Denıitti. n. makaadı ~ahanelerini temine kafi ae • sevinç ve neş'e içinde dönmüştü. vardı. O aune kadar hıç bı~ kımse ka- an 

. 8ttkltib a.. .. . lir. Bu mukaddes cinin vaktile bir insan nuna karşı hareket etmemıştı. Burun 
dirı h .;mreyya pafA Ahdulhamı· Ü d O ·· U 'da .. bat k dar Ulurund.n k km d - merayi bahriytden miL oğlu olduğunu iddia e enler de vardı. gun r aune' ıncıya a . Kanaması 
~l'tıit; hUnkin çı.·~ çı •. az 0 l ası~a - Evet, efendimiz ... Şöylece .. me- Sama bu vak'ayı hatırlayarak, ya- araftırma yaptılar. Tanzerin yeğeninı 

bı&ıiye bildir; ~.a t:}nı, te ara a eela ,miralay rütbe•inde olurea, nazarı vaş yavaş yürüdü .. tereddütle kralın hiç bir kö~e bulamadılar.. .. 
~ ~&mil pa,_ f k Bab 'Td dikkati celbetmez. dairesine geçti. Gudea delikanlıdan Sama o aktam •araya elı ioş don • 

ti
01tuea lara ' 

0

1 
a. ~h 1~ 1 ~n - Tasavvur edilen maksat karşısın- haber bekliyordu. Sama hakikati an • müştü. 

. AL, ya ae nıJf, uzura aırmıt· b' ... .. d ·ı ı .,_ uoiilhamicl, d .. .. .. .. da, bu rütbede ır zatın gon erı mesi, attı: 
....,l h' la razamı aorur aor- . .. . Be . b' k d . ~· ıç bir mukaddemeye lüzum gÖr· hafıf duşmez mı} .• h d h ll' k b' -d b' nım. u e~ç-~m yo 'b edı, o 

en töze . . . . - Yolda .. veya u ma a ı rna au- ır en ıre aöze gorunmez ır hale 

* ''Zevk ve Sefahat, mabuduna 
verilen kurbanlar .. ......_ P rırıtmıttı: . d b ... Id' Sa L d-._. ··be •-ı n_h . 1_ da müvasaletı espatm a u zatın rÜt· ae ı. ray ıtapıaın &uu no tçiler 

teeı· ·ı .,.... .. DB rı ye nazırının tez&e• k ·· L.. .:ı w. • d L s · · leL bı'r tı'caret k cfu 1 e ona m.b t l k besini terfi etme mum&un Qegıl mi bıle ~nun nasıl ve nere en &açtığını umerın en ıt & rner ezı 
rıul, dejjl mi)~ o au raporu o u- şevketmeib~... . ' görmemişler. . .. . . ola~ (~ipu!) ,ehrind~, halk'ın .taptığı 
......_Evet, e~dimiz. -O da, olur a ... Ne ıse ... ben, bir Gudea hiddetlendı .. aozlerım aça _ g~rıb .bı~. n;ı:ab~ v~rdı. ~u~ ıhtiyar ve 
......_ 8 } taraftan düşüne durayım. Bır taraf • rak. baiırdı: dıtlerı dökulmü~ bır geyıktı. Halk bu-

~... un ardan, ne fikir h&•ıl etti • tan da aiz, bahriye nazırına sorun uz. - Gözünü neden açmadın ~ Saray- na: «Zevk ve Sefahat Mabudu)) diye 

!l ....... Bilmem )U f l! • B Lisan aşina.. dirayetli.. IÖZÜ söhbeti daki zindandan timdiye kadar hiç kim- tapardı. 
~ti._. 'e enwmız... u iş, bir yerinde birini bulsunlar. se kaçmamıştı. Sen onun kaçmaama (Ihtiyar ,eyik) ekaeriya günahkir • 
behnın::e~ old!'· için, mütalea Diyerek, Abdülhamid bu mülakata yardım etmit sibi aörüniiyoraun, Sa· ları affederdi. Ona aünahı çok. olan ka· 

....... r:o raz nm. hitam vermiQti. ma~ dınlar aiderdi. Kızlarından şikayetci o-
biu- c..vet .l-L. .. 1" T Y L._L_ a,rir lt' " ~ .. u soy uyoraunuz. a- Kamil paşa erteei gün, bahriye ne- Sama biraz daha jzahat verdikten lan babalar da auz.uuını her yıl niaanın 
~t. ~ benim d~ 4khm ermez ... FC\- zaretine fU tezkereyi aönderrnişti: ve Suzcla da batına böyle vak'a aeldi- birinci aünü bu mlbuda kurban verir· 

~u hueu~!:.;:katı klb~i ~ör~~~i~. [Ertuğrul firkateyn hümayununun, ğini Gudeaya anlattıktan sonra: lerdi: . 
~ fi~ . . yettu ır aaç ıtışının iz'arı nezaretpenahileri üzerine zikro • Nıpurluların bu ınanıtları ile Mısır -
eilj d:~:~ ~~~iyetibencleb'yim ... Şimdi Junan mevsimde yola çıkarılması, bil'is- • (1) O devinle lta mepur timalu ıö· lıların (Mukaddee Timsah) a inanıf • 

AhdüJL ...._-mı~ le ıne aelince... tizan şifahen irade buyrulmuştur. Mev zile rörmüt olaD ... ~~ mUv~rrth (İl· ları aralında çok aarib benzeyitler var-
- naınıd, bır ·i-~ y kt kt . . .. d d . b . taobu) Wr Jdta....,..e, ... .,.arehni •• au• d -rıre .. . --- a 1 an 11mın vuru un a. ıca ının ıcraaı te1- • tl ifa'd _.ıs • - ı. • tozüne d . . k . d . ıt re e e vuıJOr. Za n__ • . d M ) l 1 

.._ Ben h . ev~~ etmıttı. rar arzulunara ua eı seniyesi iatifi~ cEv aa)ailti o IÜJI, timuha yemek rö· f ten eon ~~~ .ıçın e alıtır ı ~rl a 
~~rrn~k . . u lfe, ıraz daha reamiyet sal olunacaktır. tu .. L--~u. Sabahleyin ... _____ azlaca temaaa .,_, ıyan ve If verıt e-

-

tetı.Joruın. l'lllele mecuuna IIIU.II" • • ·ı l N' 1 1 (lh · 
Ne aibi ef dtm. Bir de, tarafı ş&haneden japonya hü- land.ık. Kızanmt ltalık, çörek, bal ile rını ı er eten ıpur u arın . . tıyar ae-

- Ei ' en ız .. •• kümdarı hazretlerine ihda buyurula • yapılmıt ter'bet alarak yola çıktık. Nil yfk}. )ere tapıt~ı çok eakıy~ı. Mı~ırlı· 
l'aya •ad er, ~utrul aremisini japon- cak ~n müraasa, imtiyaz nişanı ali- kenarma geldik, Timsah suyun kena • ~nn da Sumerlılerde~ bu adetlerı :e 

i'ltında g~ b~r .mekkteb aefinesi nam ı si ile diğer hediyelerin takdim i vazif - nnda yatıyordu. Rahipler bizi görünce ınanıfları memleketlerıne başka ofekıi-
Mera e<lemiye rı~:·e ' ~atlOb olan tesiri sini ifa etmek üzere lisan aşina b ~ timsaha doğm ilerlediler. Bunlardan lerde götürdükleri muhakkaktı. 
~ rica"'I· ..L cegız.,, nun için, gemi d'ırayet ve siyasetten bir zaAtın .' er .a .ı iki kifi tirnsabın aizmı açtı. Diğer biri Mısırlıların sa.~MZ mabudlan ol ,. 

ı ~vlett b' i . ıraesı, J· .. ::.~ k d kı w S .. . 
---.. en ır ni de aöndersek .. radei şifahiye iktizasındandır. Böyle de evveli çorer;., ar uın an. ~~~~ dugu halde uroerden gorerek kendı -
(1) 0 tam. b' :i 'b' ·ı .. A b 1 balığı, daha sonra da 'erbetı doktU. lerine bir de (Sefahat Mabudu) bul -

dıtı i · te telefon IDevt'ut olma • ır z At~n ten;ı ~~e ı]ş ar uyuru maaı, Timshh biraz sonra küpeli kulaklanna maktan geri kalmamışlardı. 
~rı!~n, saraydan verilen miistace) mercu ur • e ~n ı m.· saliayarak suya daldı. Mukaddes hay -
teıaui ~::::: telırafhaaıeh vasıtasile Tarıh: [20 Mart 1305] ... van 0 rfuı bu zi)'afett.D ~ memnun-

(Arkuı var) du!• 
( 1) llülıümdar iradesi .. ferman .. hü·ı 

küm .. Kınık :zz: hükümdar demektir. 

Burun kanamam ltııçierde olur, Ihtiyar
larda olur Te bazı baataıarda olur. Ve gö
rülen pbsl ve tekle ıöre b14ta ba§ta ma
nası vardır . 
Gençlerde 1örülen burun unamasmda 
evvelA burunun J,oerlalnde kanatan bir l· 
rıza meTcud olup olmadı~ııu tetklk et • 
mek mecburlyeUndeytz. Burunda blr ~Y 
youa o zaman kanın pıbtılatma hassa
amdan ma.hrum bulunan blr vaziyet kar~ 
tısında oldufumuz anlaşılmalıdır. Ka • 
nında kalsyum mürekkebatı eksik olan
larda veyahud çok azalanlaı·da burun ka
namaaı çok görülür. İhtiyarlarda burun 
kanamaları çok flddeW olur. Bu şiddetli 
kanama büyük bir damar katılı~ından 
n tansiyon yüksekJlttnln blr neUcesidlr. 
O zaman ebemmtyetı artar .İhtiyarlarda 
tansiyondan mütevellld burun kanama
ları muvakkat bir emniyet atıpabı mata
mında olabUirse de yarııı öbür ~n be • 
Jinde ve kalbte blr damarın paUaması ib
ttmall daima IÖZ 6n8nde tutulmalı ve o
na ıröre 1ür'atJl teclablr alınmalıdır. 
Bazı hutalıklarda meaell tlfo ve r.lpte 
burun kanamalan OOk cör11lür. Tifonun 
Uk zamanlannda n crtpte hastahltın 
aonlanna dotru burun kanamuı çok gö
rülür. Bunlar ceçlclcllr. 
Burun tanamaama kartı derhal lyict 
ıçeri kadar ltllme auretlle bityük pamwır 
parçası tonulmalıdır. Ne kadar içeri tı • 
karsanız o kadar torkusuz ve neticesi 
111 olur. &on derece hareketsiz durmalı -
dır. Bat qatı durmamalıdır. Yanm otur· 
mu4 vaziyette bulunmalıdır. Buruna pa
muktan veyahud cazden tampon yapıl· 
dıtı zaman parmakla bir mikdar tıı.ıyık 
de yapmalıdır ve sonra tamponu orada 
bırakmalı. Sık sık tamponu cie~lştlrmek 
clilz detUdlr. Kan kesUdiı..teıı sonrn Ina
kal altı saat geçmedon pamu~u çıkarma
malıdır. 

<•> Bu notları kesip aakla11JUZ, yabat 

Ilir albüme yapqtmp koUeksiJOD 7&Pm-. 

8ıkınt1 zamanınlda Ila DOtlar Ilir dolıtM 
ıibl lmdaduuu ~. 

·------------------~ 
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Merkezi: Berlin 
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.............................. _._ ........................ .... 

SON POSTA 

Bir vapur 
Bir yelkeniiyi 
Parçaladı 

Dört tonluk Tevfiki Rabhani ye)
kenl.işi Çanakkale boğazından geçer
'Iten Holanda bandıralı Artımiri vapu
rile çarpışmıştır. Yelkenli parça lan· 
mış, mürettebatından Mehmet ve Hil

• 
I p nya faciasının içyüzü 

lBaştarafı 9 ncu sayfada] lınarak ellerine birer kağıt verilmeldl 
imiş. Parasını sonra hükumetin ödi • 
yeceği öyleniyorsa da şimdlye kada 
kimseye bir peçeta verilmemiştir. . 

::-- Depiyatı: 
~ ~: Plltla dans muaikisl, 19,80: Konfe- ..... --------------'""1 mi vapur mürettc~batı tarafından kur

Şehirde ölüm tehlikesinin gittikçe 
artması gayri muharjple.rin şehirden çı 
karılmasına lüzum hissetttıdi. Hafta -
<:la bir dağıtılan ufak bir parça et en 
büyük nimet sayılıyor. Ten'!yağ, süt ve 
yumurtayı MadridliJer bomba veya 
top gürültülerile ihlfll edilmiyen kısa 
bir zamanda ancak rüyalannda ğör • 
mektedirler. 

Akşam saat sekiz olunca ışıklar s(iı. 
ner. Ancak bir kaç mavi ziya bırakıl._ 
Madride, ölüm esrarengiz bir suretti 
sokaklarda dola§ır, kurbantarım yata16t 
1arı.nda, mahzenlerinde, hatta yeralfa 
sığınaklarmda :arar ve bulur. Sınirlel 
kopacak imiş gibi gerilir, fakat niçid 
kopmarlığına hayret edilir. M uhafızla ı 
ve gazete muhabirierinin dolaşmasına 
müsaade edilir. Tabü bunlar daima s:ı.ıı 
kı suallere maruz kalırlar ve kızmağa 
da hakları olmaz. 

: Doktor Kemal Cenab, İnöanda hJs ve 
~ dünYUJ, 20: Nezihe ve arkadaş);ın 
ll,30 da.n Tilrk muslkisl ve halk tarklları, 
lld :Bay ömer Rıza tara!mdan arapça .ha
lı le, 20,45: Türk muslk1 heyeti: Bnat ayan, 
ı.::,a: Ortestra, ~2,10: AJans ve boısa haber
ki 22.ao: P1Atla sololar opera ve operet par-

ltı, 

1 BOKREŞ 
tl 8.20: Modem musild. 18.55: Amerika zen
~~rkııan. 19.30: senfont konser. 21.15: Or
...,.Lra. 21.45: Haberler. 

17 
BUDAPEŞTE 

llh1·30: Plflk neşrtyatı. J9: Orkestra. 20: Mi
konuşma. 20.50: Kamnvnl havaıarı. 

17 
PRAG 

(k ·30: Sonat'lar. 18.10: Almanyadan nakli 
~ll.Ser). 19.25: Karnaval bavalan. 10.65: 
ha teıır havalar. 22.25: Viyolon ve vlyola 

\'alan. 22.45: Brno'dan nakil. 

17 
VIYANA 

ları ·30: Viyolon havaları. 18: Arjantin hava
l\.._: 19.30: Operet. 2220: PlAk ne~rlyatı. 23: 
-.ıuı havaıan. 

17 
VARŞOVA 

ttzı .ıs: Orkestra 19.20: Konser. 20.15: Fan
~· · 21: Dans musiklsi. 2220: Dans pl!ıllları. 

· Dans muslkisl. 

Yanııki Program 
ll - Şubat - 937 - rerıemb4 

ö IsTANBUL 
lle lletrlyatı: 

-:,2.30: Plrtkla Türk musiklsl. 12.60 Han
l3.0s: Muhteııt pl k ne.şriyatı. 
~m neşriyatı: 
~dans musiklsl. 19.30: Tayyare 

Soa Posta 
Yerebatan, Çatalçe~me sokak. 2S. 

ISTANBUL 

IlAn fiatları 
- Gazetenin esu yazısile bir sü· 

tunun iki ntın bir (santim) 
l&yıbr. 

z - Sahlfesine göre bir santim ilan 
fiatı fU!llardır: 

S&hlfe 

• 
• 

ı- coo kurut 

1 - !St • 

1- !H • 

• '-lot • 
oıter Jerler : 6t • 
Son aahlfe : - 30 • 

S - Bir santirnde vasatı (8) keli· 
~e vardı~ . 

.f - İnce ve kalm yazılar tutacak· 
lan yere göre santimle ölçülür. 

;;~yet~:a~ı~a ·k·o:~er~ı~·: ·;~:~;::-;~f~ 1 
tnncı tarafından. 20: Rıfat ve arkadaşlan 
tarafından Türk musik.lsl ve halk {iarkıları. 

20.30: Bay Ömer Rıza tara!ından.Arabca lıa
vadls. 20.45: Safiye ve arkadaşları taratından 
Türk musiklsi ve halk sarkıları: Saat ayarı. 
21.15: Orkestrı:ı.. 22.10: Ajanı, ve borsa haber
leri. 22.30: Plakla sololar, opera ve operet 
parçaları. 

iNKiBAZ 
ve ondan mUtevellid baş a~nlannı de
feder. MİDE ve barsakları kolaylıkla 
boşalbr. Son derece teksit edilmiş bir 
tıız olup MÜMı\SlL MÜSTAHZARLAR· 
DAN DAHA ÇABUK, DAHA KO
LAY, ve DAHA KAT'i tesir eder ye
m eklerden sonra alınırsa HAZ1MS1?..
Liöt, MİDB EKŞlLlK ve YANMA -
LARINI giderir. MIDE VE BAHSAK
LARI ALlŞT:I.RMAZ. 

AWzdaki kokuyu n tatsızlıtı dere
der. MAZON isim ve HOROS marka
Slaa dikkat. 

KUçUk şişesi çıkmışbr, fakat bDyUk 
şişesi ekonomlktlr. -----

ı [ .. Istanbul Belediyesi Ilinları 

Beherinin mu
hammen bedeli 

288 14 Lira ,.. talum kasketile beraber elbise 
.ıu adet manto 14 " 
10 " • ıömlek 4 " 

belediye merkez ve ouabatile miieuesah hademeleri için yapbnlacak 
~da •ikdarlan ve muhammen bedelleri yazılı el~_M', manto Te 
aa..ıeır açık eksiltmeye konulmuttur. Şartnamesi LeYa%1Dl Müdtirltijilnde f611Uebilir. latekJiler 2490 No. h kanunda yuılı veaika Ye 348 lira 
p 5 lnırutluk ilk teminat makbuz ye ya mektubile beraber 15 1 2 1 937 
•ıarteai ıünü saat 14 de Daimi Enetimende hulunmalıdırlar. (B.) (609) 

* * • Senelik muhammen kirası 1800 lira olan Köprü albnda Kadıköy 
likeieıinde 31/34 No. h dükkin 937 veya 938 ve 939 .eneleri Mayıs 
lotıuıı. kadar kiraya verilmek üzere açık arttırmaya konulm\lfbır. 
~a~esi levazım Müdürlüğünde görü!ebilir. Istekli olanl~r ~3~ 

alık ilk teminat mektup veya makbuzu ıle 1 fj/2/937 Pazartesı gunu 
"'at 14 de Daimi Encümende bulunmahdırlar. (B.) (583) 

Türk Hava Kurumu 

BUYüK PiYANGOSU 
Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin etmiştir. 

4.cu ketlde 11 1 'ubat 1 1937 dedlr. 

Büyük ikramiye: 50 • 000 liradır ..• 
Aynca: 15.000, 12.000, 10.000 Liralık ikramiyelerle (10.000 

Ye 20.000) liralık iki adet mükifat vardır. 

DiKKAT: • 

b'l ~il~t alan b;;kes 71 Şubat 1937 günü aktamma kadar 
ı etinı değiştirmiş bulunmalıdır. 

Bu tarihten sonra bilet üzerindeki hakkı aakit olur ••• 

tarılmışlardır. 
Artimiri vapuıu dün }imanımıza 

gelmi~. kaza hakkında tahkikata baş
lanmıştır. 

Soya fasulyesi 
Samsun (Husus) - Şehrimizde So • 

ya fasulyesi ziraatine büviik bir ehem· 
miyet verilmektedir. Bu ~ebat gıda iç:n 
olduğu kadar sanayi için de mühimdir . 

Zürra bu nebatı ekmek için teŞ\';k 
edilmektedir. Bütün diinvada Soya fa· 
sulyesi i t.hsali senede 7 milyon tonu 
bulmaktadır. En büyük müstahsil meın 
leketler Japonya, Mançuri ve An.er.ka 
dir. 

TÜRK ANONİM ŞİRKETİ 

TI<;sis TARİHİ : 1863 

Sermayesi: 11,000,000 İngiliz llra.'ı 

Türkiyenin başlıca şehirlerile 
Paris, Marsilya, Nıs, Londra ve 
Mançester'de, M1sır, Kıbrıs, Irak, 
İran, Filistin ve Yunanistan'da 
Şubeleri, Yugoslavya, Romanya, 
Suriye ve Yunanistanda Fi1yalleri 
vardır. 

Her türlü banka muameleleri 
yapar. 

Kayıp - Pasaport 1't' Jkamet teıdı.-remi 

:ıayl ettim. Yenisini çıkarucaeımdan e<okilerl 
hükümsüıdür. 

İngiliz tebaasından JUeri (A) 1\lodeo de 
Sahator. 

TIFOBIL 
Dr. IHSAN .SAMI 

Ti!o ve parauro hashtlıklanna tu
tulmıunak için atızdan alınan tifo 
baplandır. Hiç rahatsızlık vermez. 

Herkes alabilir. Kutusu 65 Kr. 

İ§ hayatını idame için gayret edil -
mekte ise de bunlar yarım teşebbiis 
halinde kalmakta ve fayda \'emıemek
tedir. Lüzumlu ve kabili nakil olan her 
şeyi hükfunet taraftarları top~amışlar
dır. Bu cihetle dükkan1ar kapalı ve 
metruk bir haldedir. 

Ben bir aralık saatimi tamir ettir -
mek istedim. Saatçi cgöriir!erse zapte· 
derler» diye almadı. Bu gib: şeyleritı 
\'e otomobillerin sahiplerinin eşyası a· 

(Baş tarafı 9 n cu sayrada) 

Artık cephe hemen şehir içinde de • 
necek kadar yakındır. Her yerde ö • 
lüm .. Her an ölüm ... Gündüzleri kor • 
kunç!.. Geceleri gündüzlerınden daha 
korkunç bir şehir!.. Zavallı Madrid ... 

(Nevyork 'l'inıes) 

Kulaklarımda: 
"Yiiz.lcr &:'üldü, gu.! yaşları hep diııdi, 

- Tabur ... Hcri arş! ded:. Yürürlük. Nurlu yolan :rolensuyı•~ bi:r 'mdi. 
!l.lfihrabın yanında sarıklı bir adam dur Ana baba bize ~Imdi bu mektep, 
muyor mu? Titremeye bac:!adım: Bu- Bu mektepte yer iccr, oynnrı.ı hep:n 

rada da mı hoca var? Gene falaka. değ Diye, büyük bir neş'e iç•ndc mekteg 
lerinin meşhur marşını okuyan talebe

nck mi? 1\Iümkün değil, ölürüm, bu lerin sesleri.. 
mektepte okumam! Meğcr o zat imam- Mektepten aynlırken, Rasimiıı 
mış. Namazdan sonra taamhaneye gel· bu satırlarını hatırlıyorum, ve o 
dik: İşte burası iyi. Böyle mektep ol- ocağın eşsiz sıcaklığını tasvir edebil • 
maz: Yemek var. Oyun var. Urba var. rnek için başka kelimeler araınaJJı yel'ı 
Arkadaş var. Öteki mektepte döverek siz bir küstahlık sayıyorum ! 
ağlatıyorlardı, burada ağlarsan döve • Nacl Saduliah 

kı N t Darülı:afaka .. . 3 ce· er: eşe şar ... » ___________ 1: 

---------------------···-Ağaç yüzünden bir adamın 
kolu ktr1ld1 

Cumhuriyet - Açtksöz davasi 
Dün üçüncü ceza mahkemesinde 

Cumhuriyet gaz~tesi sahibi Yunus Na-
. __ ı. 'b' 1nebo1u (Hususi) - Darsu kövün c di tarafından Açık Söz gazetesı SöJıl ı J 

Etem lzzet, Nizarnettin Nazif ve res- de bir ağaç yüzünden Yahya oğlu NurJ 
eamJ f.dip hakkında açılan hakaret da- ile kansı Fatn1.a, Reşide ve Mehmet oğoo 
·vas.ma devam edilmiştir. lu Mutullah, Zıpır oğlu Rasimi nacak· 

Dünkü celsede Açık Söz sahibinin la başından ağır surette yaralamışlar • 
Cumhuriyet gazetesi neşriyat müdürü dır. Rasimin sağ kolu da kırılmı~tır, 
Hikmet Mün\f aleyhine açtığı hakaret Kavgacılar yakalanmışlardır. 
davasının derdeati tetkik olduğu anla- -----~ · • · - ' • - · 
şılaıış, Yunus Nadi vekili bu iki dava ıne,vcut olup ~!madığını. te~k~k iç.lıı . 
arasında irtibat mevcut olmadığını, di- durlo1t'}manın dıger dava ıle bırlıkte rti
ğer taraf da her iki davanın mürtebit yetine lüzum göstererek rnuhakemeyi 
olduğunu iddia etm:ş, mahkeme irtibat 17 ~ubata bırakmıştır. 

----------------------------------

o 

BARA ~BIRE 
1000 



Nezle, gri , ront• le te ğrllar1n 
yogine ve en kuvvetli llic1 1 

Harare.ti sür'atle düşürür, 
üşütmeden ileri gelen ra

. hatsızlıkları önler, mideyi 
bozmaz, kalbi yormaz, 

böbreklere zahmet 
vermez. 

GRiPiN 
Romatizma ve mafsal ağ
rılarını durdurmakta kat'i 

tesiri haizdir. 
ICABlNDA GÜNDE 3 KAŞE 

ALINABlLlR. 

DOYÇE LEVANT LİNYE 
G. l\1. B. H. HAMBURG 

Doyçe Levant Linye Hamburg A. 
G. Hamburg, Atlas Levunt Linye 

A. G. Bremen 

Baıııhurg, Brem, Anvers, lstanbul 
ve Bnhrisiynh arasında azirııet ve 

nvdet ıııuııtazaın postalan 
İsla ııbulda beklenen vıı purlar. 

Helıra L. M. Russ vapuru 9 şu-
" hala d o(!ru 

S uııos vapuru 13 şubata do~ru 
Asaya vapuru 25 şubııt ı do~ru 

Burgaz, Varna, Köstence için li-
rnanııııızdan hııreket edecek 

vapurlıu· 

SımlOS vapuru 14 şubııta dogru 

yakınd a Hamburg, Bre m. .\ll\' ers 
ve Rott>rduııı lıııınnl m ıçın 

hnreket (de cek vuı mlıır 

l\lilos vapuru lımnmnıııltll 
lısc L. M. Huss vapu u 11 ~ubat ı 
doğtıı 

Fnzlu tıfs lt\t için Ga!ıt ı'dıt Ovn-

1 
ki nıynıı huııındı Do)çe L('\nı l e 

Linve vupur aceııtalı~ıııa ı!ınnıc ı ıt. 

Telefon: 44760·-..47G!:l ' , 
*·--------------~, 
1 TORK Gl:: NCi ARAI\iVuH 1 

ı nrkçe ve lngiliıceyı Okeın· 
melen bile. ı ve t ·rclıııe \ C 

l
d:ı'dılograti te tecrno l ı o;aıı lı r 

TUrk gencı ara uyor. K A. ru-J 
nıuLile lstttnbul 17d No. p osta ku-
tusu ııdres.ne tahriren nı tı rarc .• t 

---·~ ~l~ıı~_::·--- 1 

SELANiK BANKASI 
Tesis tarihi 1686 

• İdare nıerkezi: 
İstanbul (Galata ) 

Türkiyedeki ıubeleri: 

En hoş meyva tuzudur, lnkıbazı defeder. Mide, 
L arsa k, Karaciğerden miitevellit rahatsızlıklan 

önler. Hazmi kolaylaştırır. Canlılık verir. 
INGiLIZ KANZUK I!CZANE.I 

-------- ' BEYOGLU - İSTANBUL 

PERLODENT 

---------------------------------·------------------------

1 lnhisarlar U. Müdürlüğünden : 1 
---------------------~------------~~-------------1 - ldaremizin Samsun Fabrikuı için muhtelif eb'adda 900 M3 

kereste pazarlıkla utın alınacaktır. 
ll - Pazarlık 1112/ 937 taribine rastlayan Perşembe gilnü .. at 

15 de Kabata,q Levazım ve Mübayaat Şubesindeki Alım K~ 
misyonunda yapılacakbr. 

lll - lsteldileria pazarlık için tayin edilen gün ve .. atte % 7 ,S 
güvenme paralarile 'irlikte adı ~reçeo Komisyona gelmeleri 
ilAn olunur. "553, 

En guzel dİf macunudur. 
macunu kullanmıyacaksınız. 

İstanbul, (Galata, Yenicami); 
İzmir, Mer~in. 
Adana bürosu 
Yunani•ta:ıclaki ıube!eri 

Selanik, Atina, Pire . 

• Her nevi banka muamelatı 
İstanbul ·:e Galata şubelerinde 

.dralık kasalar 

Karadeniz Ereğiisi Hukul.. Ilakinıli • 
ğİnden : Karadeniz Eı-c,i! lisinin Sii
)eymanlar mahallesinden ınü tek.ı it Ah
med Nuri kızı Hidayetin ınüddt•ialeyh 
İzmirde Nafia Dairesinde dosya me- · 
muru Şemsettin aleyhine ikaınc ettiği 
boşanma davasının icra kthnan nıuha
kemesinde müddeialeybin lznıirdt~ Na
fia Dairesinde dosya memuru iken bun 
dan tahminen üç sene evvel vazifesine 
nihayet verilerek halen ne tarafta bu
lunduğu meçhul olduğundan dolayı da
vetiyenin ilanen tebliğ edilmesi ve mu 

kat'iyyen Gripe tutulmazaınız. 

hakernenin 29/ 1/ 1937 tarihine miisa- .ıııııı.----.. .. Doktor .-
d if Cuma günü saat 14 tle icra kılına- (brahim Zatl Oget 
cağı hakkında 5/ 1/1937 tarihli Son ' 
Posta gazetesiyle ilan edildiği halde i Belediye karşısında, Piyerlotl 
yevmi muayyende müddeialeyh gelme caddesinde 21 numaracia berglln 
mi~ olduğundan hakkında ı.:ıyap karan ö~leden sonra bastalannı kabul 

eder· ittihaz edilmiş ve muhakeınc de 10!3/ 
937 Çarşamba günü saat 14e bırakılmış 
ve ittihaz olunan işbu gıyap kararına 
beş gün zarfında itiraz edebileceği hu
kuk usulü mUhakemeleri kanununun 
402 inci ve itiraz etmediğiniz takdirde l 
bir daha mahkemeye kabul etlilcmiye- ı 
c:eği 405 inci maddelerine tevfikan mu
amelei kanuniyenin yapılacağı ilan olu

1 
nur. 767 

Dr. A. K. KUTiEL 
Karaköy, Topçular 33 

Kayıp - 3ıl seneslnd-. Tıbbiyei askeriye
den ald ıtam 176 numarali eczacı diplomama 
kaybettlm. Bir yenisini çıkarıtealmadan u
yi olan diptomanan biilunü olınadıit ilin o
lunur. 

Samsan Sahbat Ecz:uıe i l\lüdürü 
Mehmet Sabri Coşkuıı 

BANKA KOMERÇiYALA 
iT AL YANA 

Sermayesi IJret 'lOO.OOO.OOO 

İht.lyat akçeal Llret 1U,7D,IM,H 

Merkezi İdare: MİLANO 
İtalyanın bat~ıca pblrlertnde 

şUBELERİ 
İngiltere, İsviçre, Avusturya, · Maca· 
rıstan, Yugoslavya, Rom&nJ&, Bul
garistan, Mısır, Amerika Cemahlrt 
Müttehldesl, Brezilya, Şlll, Urucuay, 

Arjantin, Peru, Ekvatör ve 
Kolumblyada 
A!Uyasyonlar 

İSTANBUL ŞUBE MERKEZI 
Galata Voyvoda caddeal Karaköy 

Palas <Telef. 44841 12/3/ 4/5) 

a - EGE - EGE - EGE - EGE - ·EGE - EGE - EGE - EGE - EGE - EGE - a 
E lUrk TokaU1 ldarealnda ~eni aç•lan E 

Şehir dahilindeki acenteler : 

fstanbulda : Alilemelyan hanında 

Telet. 22900 / 3/ 11/ 12/ 15 Beyot -
lunda: İstiklll caddesi Telet. 41048 

İZl\IİRDE ŞUBE 
1 1 

E {} E E 
E 
G 
E 

1 
Lokaata ve 'lllraba•ell ~ Dr. H AF IZ CEMAL 

(Lokman Hekim) 

--

! Soa Posta 
1 ====~========----------~ 
1 Ye'fllll. Siyasi, Havadla n llalk psrtad 

1 

ı 
ı 
ı 

ı 

il 
li 

Yerebatan, Çatalçeljme aobk, ıs. 
İSTANBUL 

Gazetemizde çıkan JUl ve 
resimlerin bütün haklan 
mahfuz ve gazetemize aittir. 

ABONE FIATLARI 
1 • 3 1 

Sene Ay Ay AJ 
Kr. Kr. L. ~-----TÖRKİYB 1400 760 fOO ı rıo 

YUNANİSTAN 2340 12'JA) 710 270 
ECNEBİ 2700 1004 800 800 

Abone bedeli peşindir. Adres 
değiştirmek 25 ku111ftur. 

-
Gelen eurak geri uerilma. 

Ilaniarelan mea'uliyet aluıına. 

Cevap için mektupla ra 1 O kuruşluk 
I'ul ilavesi Hizımdır. 

Posta. kutusu: 741 İstanbul 
Tclgraf : Son Posta 
Telefon : 20203 , __ 

.............. ·--···················----· 
Son Poata Matbaa•• 

1• 

Çok terniz va nefla alaturka, alafranga ~emaklar va mOtana mezeler. •rl•cl a1n1f 1 
E aervla, çok mUaa&t flai:l•r, bir tecrUbe klfldlr. Adraaa a.hçekape, ArlNlÇI Haa lçl•d• E 

~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~~~ 
Dahili7e mütebau~aa: Pasardan maa.da 

hergün (2 - 8> Divanyolu numan 1\K. n M-

Ne;;riyal MQdUrQ : Selıto Ragıp EMBQ 

l f A. Ekrem UŞAKIJ~ 
&AHIP&.Ui a ~~ ~ ~ 

lefaml ---- lltK 


