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liariciye Vekili Partide izahat verece 
Rüştü Aras Atatürk 1 

tarafından kabul edildi 
bugün Ankaraya gidiyor 

lfaticiye Vekili Ankarada bir iki gün kaldıktan sonrd 
Balkan Antanh Konseyine iştirak için 

Atinaya gidecektir 

Ila · · n . rıcıye Vekili istasyonda kendisini istıkbal eelenierin ellerhıl 1ıkarken 
d h :n Cenevre va Belgrat seyahatin- .müzakereleri, Millno ve Belgrat müll
da te Vd~~ eden ve Sirkeci istasyonun· katlan hakkında izahat vermiştir. Ve
kı 1 'I'Ulh~ratıa karşılanan Hariciye Ve .kit bu ~amld trenle Ankaraya avdet 
A.ta.tu:~fık Rüştü Aras, Cumhurreisi ;edecektir. Tevfik Rüştü Aras Ankara-

Har· . tarafından kabul edi1miştır. ,da tezahüratla karşılanacaktır. 
~e Vekili, Atatürke, Cenevre (Devamı ll inci sayfada) 

Beyoğlunda muvaffakiyeili bir baskın 

23 Kumarbaz bir arada 
yakavı ele verdi 

r-----~-·--------~· ------------~~ --~----------~ 8 ~ 
keyoglunda gizli bir kumarhane meydana çıkarıldı. 
. ~rnarbazlar derhal muhakeme edildiler. Kumarhaneyi 
lş elen 5 gün hapse mahku1n oldu. Kumarbazlar da 

· cezaya çarp,tırzldılar 
0" 

da ~n sabah saat üç buçukta Beyoğlun 
rnarharınakkapıda gizli büyük bir ku-

ane b · karılın za ıta tarafından meydana çı 
V 

ıştır. 
ak'a. .. 

Par şoyle olmuştur: 
tıun. makkapıda Telgraf sokağında f 2 

·•ıara}ı 
O~·n nd • evde yılbaşından beri kumar 

tına almış, giren, çıkanları tesbit etm!§ 
tir . .r{ihayet sabaha doğru bütün terti
bat ikmal edfld[ğindcn ve her türlü fi
rat yolları kapatıldıktan sonra memur 
lar- evin ön ve arka kapılarından ayni 
zamanda kumarhaneye girm~şlerdır . . 

Bu sırada· hararetli bir surette oyu
na dabnı.ş bulunan kumarbazlar birden 
bire merdivenden ayak seslerı duyun-
ca : (Devamı ll inci sayfada) 

ce~1 i ıgını haber alan zabıta pazar ga 
saat ~ap ?den tertibatı almıştır. Zabıta 
~bnren evi tarassut al-

İspanya ya yeniden 
bin İtalyan çıktı 

16 

Maıaga önünde şiddetli muharebeler oluyor. , 
Cumhuriyetçiler asileri ağır zayiata uğrattılar 

Paıis 7 i\~ ' - Cebelüttarıktan Royter 
n na bı'ld' ·ı· llu ırı ıyor : 

t!ili~ dabah Cebelüttarıka gelen bir İn 
' un K d'k .. ta) a çık • a ı ·sde fO bin .ıtalyanın ka 

de d·· lıgını ve geçen perşembe günü 
,_ 1 er ik' . 
~"~:araya k ı ~apurdan altı bin Halyanın 

Çı tıgını görmüştür. 
l\Ialag .... 1\i a onunde muharcbelcr 

Hun g~ 7 Bavas Ajansı bildiriyor: 
d~ , ('1 b'Ihalacranın bütün bölgelerin -
{1}1\, t h .. ~ssa ~1arşell'de büyük bir fa 
le.. Ukurn su·rm .. t·· H"k~ . ' llltız.ıffe . uş ur. u ·umetçı -
ltı.ş ~;>ı ve r bır surette mukav·emet et 
Sılere ~ rnukabi} taarruza geeerek fı-

a ..... ır · · 
(D uıyıat verdirmişle:dir. 

evamı ll inci uyfada) 
So11 bir tecrübeye ıiriten 

General Franko 

Kanlı bir hırsızlık vak'ası 

Bir memur evine giren 
hırsız tarafından öldürüldü 

Dört giimüş liragz çalmak isligen katil memuru 
öldürdükten sonra ijç mahalle bekçisini de yara/adı 
---------------------~--

Suriye Hey'afinin 
tuttuğu yol ... 

' Suriyenin Hariciye Nazırı ayniır-
bD: «Muhterem &tv ekilinizin 
tu~ yoldan gideceğiz>> demittir ... 
Bizim Batvekilimizin tuttuğu yol 
Türkle Suriyeli arumda sevitme ve 
elbirliği yoludur ... Halbuki Suriye 
hay'eti bu yolu uzatıyor: Parise, 
Cenevreye, kim bilir daha nerelere 

kadar götürüyor ... __________________ / 
Yazan: Muhittin Birgen 

S uriye Başvekili ve Hariciye 

Vekillerinden mürekkep bir 

hey'et İstanbuldan geçerek Parise git
ii~t-Pbulda :iki ıün kadar kalan ve 
zaten tanıdıkları fehrin g'örülecek yer
lt-rini gezerek biraz dinlendikten sonra 
te,krar ıyola çıkan bu hey' et Parise ve 
Cenevre ye neden gidiyor~ 

(Devamı 2 inci sayfada) 

Mü sternleke 
işleri londrada 

Yakalanan katil Ahmet 
'sminde bir sab1kal1d1r 
suçunu itiraf etmiştir 

Dün gece, memurtardan bi-ı n.~ n tesirile gece yarısına doğru ölmü1-
rinin ölümü ile neticelenen kanlı ve tur. 
acıklı bir hırsızlık vak'ası olmu~tur. Hadise şöyle vukud gelmiştir: 
Vak'a Piyer Loti caddesinde, Dağ so- Serseri güruhunddn Karagümrük-
kağında 18 nurnarada oturan Hasan lü Ahmet, hırsızlık maksadile, memur 

Basrinin evinwde cere,:an etmiş ve za-
1 
Hasan Basrinin e~in:. pencereden gir-

valtı adamcagız aldıgı b:çak yaraları- (Devamı 3 uncu sayfada) 

Rumen Nazırı Ankara 
seyahatini tehir etti 

Çekoslovakyanın Brikreş Se/irinin neşrettigi bir kitap 
yüzünden Rumen meclisinde müna.kasalar oldq 

Bükreş 7 - Anadolu ajansının hu
susi muhabiri bildiriyor: 

Romanya dış işleri Bakanı M. An- t 
tonesko soğuk algınlığından mustarip 
olduğu için doktorlarının tavsiyesi ü
zerine dört beş gün yatağından çıkmı
yacaktır. Bakan, Ankara seyahatinin 
Atinadan dönüşe talikini Türkiye hü
kumetinden rica etmiştir. Bundan do-

G 
u .. ••1•• y or layı Antoneka ayın 20 ainden aonra 0 r U ş u u Ankanya gidecektir. 

Romanya - Çekoslovakva 
B ir F ra n s l z l! az et e s i Bükreş, 7 Rador Ajansı b ildiriyor: 
Almanyaya yükleiilen harp Çekoslovakyanın Bükre1 ~rta e~çisi 

, . . . k l Jan Seba tarafından neşredilen kitap 
mes ulıyetının a dırı/masını hakkında muhalefet mebuslannın var-

istiyor dikleri takr.~rler üzerine dün Me~l~e 
uzun bir muzakere cereyan etm~trr. 

Paris, 7 - Echo de Pads gazetesinde 
Pertinax diyor ki: 

cAlman istihbarat bürosu, İngiltere 
hükfuneti tarafından eski Alınan müs· 
tem1eke1erinin iadesi talebi hakkında 
istenilen malumata dair Vo~ Ribben -
.tropa talimat gelmiş olduğunu haber 
veriyor. Bu talebi izah etmek güçtür. 
,Çürikü Hitler söylediği nutukta dört 
senelik plan ile Alman milletinin sc -
ferber hale konması hakkındaki kara
'rmdan geri dönmiyeceğini tasrih et • 
mi:ıtir. (Devanu 3 üncü sayfada) 

700 liralık nikel 
Para bırakan 
Dilenci 
Paraların sayılması tam 

iki gün sürdü 
Aydın, (Hususi) - Burada evvel

ki gün bir dilenci kadın ölmü~ ve ku
lubesinde torba torba bir yığın nikel 
para bulunmu~tur. Bu paraların sayıl
ması iki gün sürmü~ ve yekun olarak 
da 700 lira o1duğu anlaşılmıştır. Kadı
nın hi.ç bir varisi olmadığı için paranın 
fakir mektep talebelerine yardım ola
rak. kullanılması muhtemeldir. 

· (Devamı 1 ı inci sa)iada) Bomanya Hariciye N azın Aatoa..U 

fenerbahçe dünkü maçta 
Galatasarayi 4 - 1 yendi 

Güneş de Beşikiaşı 2 - 1 yendi 

Fenerbahçe muhacimleri Gala ta~aray kalesi öniinde 
• 'Yazısı 9 uncu sayfamızda) 



Hergün 
Suriye Hey'linin 
Tuttuğu yol ... 

-Yazan: Muhittin Birgen 

(Baştarafı 1 inci sayfada) 
SON POSTA'nın Şam muhabirinin 

.ı-erdiği malumata bakılırea, hey'et Pa
rise ve Cenevreye sırf bu Sancak mese
lesi için konuşmak maksadile gidiyor. 
Gene Şam muhabirinin verdiği mallı
mata bakılırsa konuşacakları şeyler, 
Sancak hakkındaki kararların tatbika
tını kolaylaştırmaktan ziyade yenıden 
münakaşalar yapılmasını icap edecek 
şeylerdir. Bununla beraber, Suriyenin 
Hariciye Nazırı, yola çıkmazdan evvel 
Istanbul gazetecilerine tatlı sözler söy
lemeği de ihmal etmem· s tir: 

- Muhterem Başvekilinizin tuttu
ğu yoldan gideceğiz ... 

Demiştir. Bizim B şvekiliınizin 
tuttuğu yol, dostluk yolu. anla ma yo
lu, mütekabil bir emniyet ve itimat yo
lu, hülasa, sulh, iyilik. sarkta uyuşma, 
Türkle Suriyeli arasında sevişme ve el 
birliği yoludur. Bu yol, Başvekilimizin 
yolu, lstanbulla Şam ve Berut arasındal 
işlek bir caddedir. İstanbulu Şama gö
türdüğü kadar Şamı da fstanbula geti
recek bir yol... Halbuki Surıye hey' e
ti, bu yolu uzatıyor: Parise, Cenevre
ye ve kim bilir daha nerelere kadar gö
türüyor. Bizim Başvekilimizin tuttuğu 
yolun bu kadar uzun ve dalaşık oldu
ğunu biz zannetmiyoruz! 

* Bununla beraber, bu dünyada her-
kes tuttuğu yolda yürümekte serbest
tir. Yalancı nüfus kayıtlarına- ki biz
ce bunlara nüfus değil, nüfuz demek 
daha doğrudur - dayanarak Sanrağın 
nüfusunun yarısından fazlasının Türk 
olmadığını iddia eden, Suriye bakış tar
zı bize şunu gösteriyor ki Şam hüku
meti, Sancak üzerindeki Türk goruş 

Resimli Makale: 

Hayat beşik ile mezar arasmda uza 
nan bir yoldur. Bazılarımı~ bu yolu 
gözü kapalı olarak geçeriz, bazıları
mız da iki tarafı seyir ede ede bitiri
riz. 

Diingantll 
En büyük /ıç ısı 
Amerikada 

Dünyanın en büyük fıçısı Alman
yada bulunuyordu. 22ü,50u litre bira 
c>lırdı. Şimdi San Fransiskoda yapılan 
bir fıçı Almanyadakini gölgede bı
rakmıştır. San Fransiskodaki :H>2, 100 
litre bira almaktadır. 

29 sene hapishanede 
unutufan idam mahkumu 

SON POSTA 

Hayat yolunun yolcuları a 

Hayat yolunda gözü kapalı yürü -
yenler, gazete kitap okumayar., ge
zip dolaşmıyan, cemıyet hayatma ka· 
rışmıyanlardır. Gözü açık olarak ge
çenler ise hayatın bütün imkfinla· 
rından istifade edenlerdir. 

~------------------------· 
HERGUN BiR FlKRA 

Insanlar gibi 
Bir tanıdığı Süleyman Nazife aıı

latıyordu: 

- Ben eşek gibi ku~·etli bir a -
damım. Eşek gibi yer içerim. ı<:~ek 
gibi çal~ırım. Eşek gibi hf'r şeye 
mütehamınilim, ayni zamanda da 
eşek ıibi inatçıyundır. 

Süleyman Nazif bunlan diııledik· 
ten sonra: 

- Hayret ettim, dedi. 
- Neye hayret ettiniz? 

Çalışmak ve uyumak haricin· 
de kalan günde sekiz saatlik zamanı
nı okumaya, gezrneye, dinlenıneye ve 
eğlenmeye hasretmeyenler yaşam1ş 

sayılamazlar. Karanlık bir dünyaya 
gelmişlerdir. Karanlık bir yoldan ge 
çen~k me7.ara gireceklerdir. 

Sırtında 

Kedi taşıyan 
Köpek 

ı 

- İnsanlar gibi konu~masım bili· Bu köpek Şikago sokaklarında her 
yorsunuz da. gün görülmektedir. Köpek sokak so-

*--------------* kak dolaşırken sırtında da sahibinin 

Amerikada hadınlar 
Bacaklarını da 
Boyanuya başladılar 

kedisini taşımaktadır. Kedi köpeğin 
sırtında bazan yatıp uyur, bazan daa
yaku durup etrafı seyreder. 

Mahkeme zabıtları tanzim 
eden bir sahtekar 

Napali zabıtası bugünlerde büyük 
bir muvaffakiyet elde etmiştir. Bu mu
vaffakiyet hakkında halyan gazetele
rinin verdiği malumat ~udur: 

Şehrin sakin sokaklarından birinde 
temiz bir meşrubat mağazası bulunu -
yordu. Bu mağazanın sahibi herkesee 
sevilen bir adamdı. Ismi Luizo Kabari 
idi. Luizo vasat bir hayat yaşadığı hal
de son zamanlarda fevk.alade masraf 
yapıyormuş ,nihayet, kendisinden şüp· 
heler vaki olmu~. Mağazası basılmış 
ve arka tarafta bir yazıhane bulun -

taı:zına muhaliftir. Bu, ayni zamanda 1 HOR senesinde bir pa pasın katlin • 
Sancağı Araplaştırmayı, dahn doğru- den dolayı Heron isminde birisi Nev -
su, SuriyeliJeştirmeyi İstemek demek- york cinayet mahkemesince idam ceza
tir. Henüz kendisi Suriyeli olmıyan ve sına mahkum edilmişti. Idam cezası • 
yarın da ne dereceye kadar Suriyeli nın infazı bazan doktorların mahku -
olabileceği meşkuk bulunan bir Suri-· mun aklı başında olmadığım t!öyleme
ye hükumetinin Mösyö Dö Martel'in leri, bazan davanın iadeten bakılması
görüşünü kendi görüşü yapması ve bu nın gecikmesi üzerine talik ediJirmiş .. 
görüfle bir sefere çıkması, elbet Başve- bu yüzden aradan 29 sene geçtiği hal
kilimizin tuttuğu yoldan gitmesi de- de Heran hapishanede idam edilecek -
rnek olamaz. Siyasi ifadelerı ne olursa ler koğuşunda \!nutulup kalmıştır. Ha
olsun, biz Suriye hey'etiniu bu seya- pishane adetlerine göre idam hükmii 
hattaki .~n-yelerinin ne olduğunu anla- giymiş olanlara her arzu ettiği yemek· 
maz degılız ve tuttukları yolun bizim- ler ve şarablar verilmekte olduğundan 
kine tamamen aykırı bir yol olduğunu bu 29 sene zarfında ölüm mahkumu 
da pek ala biliriz. dünyanın en nefis yemek ve içkilerini muş .. 

Buna rağmen, biz bu seferden do- yjyip içmiottir. y·· d dak .. k akları k" Bu yazıhanede Luizo davasını kay-
ı S 

,.. uz, u ' goz ap ve ır • . d _ _ı· ,A 
ayı uriyelileri muatep da tutmayız. Gerenierde aradan bu kadar sene 'ki d bo k sır b k bedecek kımselere yar ım C""Qıyor, sun ı 

ll pı er en sonra yama ası aca - A hk 
Biliriz ki Suriye hükumeti, Suriyenin geçtiği halde hükmü infaz edilmiyen b "lk d f vekaletnameler, sahte ma erne zabıt-
hükum ı· d ··ıd· O · 1 d"·· ·· b d t k d" la ra gelmiştir. Bacak oyasını 1 e a ları tanzim eaiyormuot. Bu yüzden e ı egı ır. nun soy e ıgı aoz- u a amın affi karar aşmış ve en ı- k d 1 ,.. 
1 d S on sene evvel Fransız a ın arı orta· 4,000,000 liretten fazla para kazan -er e uriyelilerin, büyük bir ekseri- sine tebliğ edildiği ancla merakından F k 

ı h • 1 k ya atmak istemişlerdi. a ·at o vakit yet e, er vakit tekzip edebilecekleri az kalsın kalb ıııektesinden Ö ece miş. d mış. 
sözlerdir. Bunun için biz, tuttuğumuz Heron ~!) senedenberi alıştığı güzel ye- rağbet kazanamamıştı. Ara an on se-

Id d ıd b b ı h ne geçtikten sonra bugün Amerikada 
yo an, lin o uğu gi i, ugün de rnekler ve içkilerden ayrı rnağa ta am- · F 

tekamül etmic: ve bugün bir moda ~k- Hadura hükumetı ransız gazete -
ayrılacak değiliz: Türkün hakkı Tür- mül edernemektc olduğundan büyük • b" 
k .. S · 1 h kk S h k lı"nı· almı~tır. lerile faaliyette bulunan ır yanardağı 

un, urıye inin a ı uriyelinindir. bı'r tee .. sür içinde hapis aneyi ter et- T • ~ akl satılığa çıkardığını ilan etmıştİr. Ya -
Başvekilimizin tuttuğu yol budur ve meg~ e mecbur kalmıştır. F rarısızlar • eskiden hac arını yal· w f" d h' d k 1 d nardagın menze ın en ıç urma sı -
~u yoldan. biz mutlaka Suriye dostlu- Bo anma mı'kadrı neden nız bünye rengine boyuyar ar ı. Aıne- A k b ı d - s I Ş . Ib · · . zın lavlar akma ta ve un ar arasın a 
g~."'ı: urıye an aşma ına, Suriye ile ? rikalılar ise giydiklerı e ıse~ın r~ngı- külliyetli mikdarda demir parçaları da 
T urkıye arasında daimi ve ebedi bir arlıyor. ne göre boyamaktadır lar. Eger sıyah b 1 k . . K l"fornı"ya b"" 

ıh "d D d b "kd 'tt"k . u unma ta ımış. a ı nın u-

Satı/ık yanar doğ 

Şubat 8~ 

r- ~ 

Sözün Kısası 

Evinden Çıkarılan 

•------lamet HuiOs1 

B aşını sokacak bir evi vardı. :E'l 
sahibi ikide bir : 

-Aylık .. 
Diye rahatsız etmezdi. Ev~ a. 1yıd 

bulduğundan, içine taşındığında ' beri 
bir kere bile böyle bir söz i~itmenıi~h 
::•ri satın mı almıştı? Herhalde o dll 
değil.. Çünkü satın almış olsn t< puda 
bir alay muamele yaptırması, cvın pa• 
rasını ödemesi, sonradan da kapı) a ge• 
lecek tahsıldarlara vergi verme!':ı ıazırtl 
dı. Halbuki o ne tapuda bir alay ınua• 
mele yaptırm1ştı. Ne de evın eski sn• 
hibine evin parasını ödemi§ti. Ne dS 
kapısına tahsildar gelir, vergı i !erdi. 

Üst katta. kendisini rahatsız ederl 
başkaları yoktu. Mahalle bekçis;ne aY' 
lık vermezdi. Konukomşusu ıkide biı' 
gelip rahatını bozrnazlardı. 

Hele gece yatısma hiç, ama h.ç misa" 
!ir geldiği olmazdı. 

Evi, "1 damı akarsa kendisi ak tanı"' 
dı. Kapısı çökerse gene kendisi tamil 
ederdi. Camı kırılırsa gene gene ken" 
disi camını takardı. Ve bütün bunıaı 
için bir metelik bile sarfetmezd:. 

Evine istediği saatte girerdi Kapıyı 
içerden sürmelernek ihtiyacım hiç du1 
mamıştı. Çünkü hırsızdan korkuc;u yotC 
tu. Evinden istediği saatte çıkardı ... 

Ona: 
- Bu saatte evde kalınmaz. Haydi 

işine git. 
Yahut ta: 
- Bu akşam tiyatroya gideceğ z. ça 

buk giyin çıkalımı 
Diyecek kimsesi yoktu. 
Velhasıl ev sahibinden de, en lükS 

apartırnan kiracısından da daha rahat• 
tı. Rahatının bozulacağını bir gi"tn bile 
aklına getirrnemişti. Getirmemişii a
ma onun da rahatı bozuldu. Suç sahip 
lerinin yangm yerlerindeki kovuklorda 
zabıtanın gözü önünden uzak ka' dıkla
rı düşünüldü. Ve yangın yerind ken
disi için mesken ittihaz ettiği kO\'tt ~un· 
dan palas pandıras dışan atıldı. 

İsmet lhılitsi 

Biliyor musunuz ? 

ı - İrlandanın genişliği ne kadardır 
ve İrlanda adasında kaç milyon insan 
yaşar'? 

2 -George Graham kimdir? 
3 - Çinde mabud Budaya ver:ıcn 

isim nedir? 
(Cevapları Yarm) 

* Dünkii Suallerin Cevapları: 
ı - Nöşatel gölü İsviçrede Nöşatcl 

~ehrinin bulunduğu yerdedir. Jurn 
nehrinin ayakları buraya dökülür. U· 
zunluğu 30 kilometredir. Derinliği de 
3 ile 8 metre arasındadır. 

2 - Ükranyadaki Kiyev şehri Din 4 

yeper nehri üzerinde kurulmuştur. 
3 - Jamayka hükumetinin payitah"' 

tı Kingston ~ehridir. Nüfusu 88,600 
dür. Şehir bir ada üzerindedir. Jamay
ka grup adalarının en modern şehri " 
dir. 

Senede dört bin dolar 
kazanan mektep talebesi su a gı eceğiz. ünya a oşanma mı arı gı ı ce elbise giyerlerse bacaklarını da sıyaha yük bir kumpanyası bu dağı ~atın al • * artmaktadır. Buna sebeb olarak kadın- k k 1 

k 1 . l boyuyorlar .Fakat te ren ° maması mak için Hodura hükumetine iki mil - Geçenlerde Nevyork ta açılan bir 
ların da erkek seviyesine yü se mış o • k kl b 

Her türlü yanlış anlarnalara bir ke- malarını gösteriyodar. Artık erkeğe için siyahın üzerine ır~ızı ;tn e azı yon dolar vermiş ise de hükumet dağın tavukçuluk sergisinde birinci mükafa .. 
re daha sed çekmek için söyliyelim ki minnet etmeden yaşıyan kadınlar ai- mizahi şeyler tersim edıyor ar. Bazı - kıymetini çok fazla tahmin ettiği için tı 16 yaşında Frank Neborski isminde 
Suriye dostluğu ve Suriye anlaşması le saadetini ihlal ediyorlarm ış. Son ya- ları da mesela: gazeteler ile müzayede ilan etmeği ter- bir mektep talebesi kazanmıştır. F ran• 
dediğimiz zaman, bizim anladığımız pılan bir istatistikte boşanmalo.rın _ Ben korkağım, kadının istediği- cih etmistir. kın 1800 tavuğu vardır. 
şey, Türkiyenin Suriyeye avdeti de- o/o 15 i hastalıklar sebebile, o/o 23 i ü- r.i Allah da ister, sarıları severim, koca Dağı ~atın alınağa talib pek çok kum Amerikan gazeteleri bu ki.içük ta• 
ğild~r, bizce, Türki~ey~ böyle bir mak- vey çocuklar yüzünden, o/o 1:) i gec;im- isterim.n gibi cümleleri tercih etmek - panyalar ortaya çıkmı~tır. Lavlar ata· vuk miitchassısı hakkında şu maluma• 
sat. ısn~t e.tn:ıek, T ~r~ıy~de ,.. ne kadar sizlik ten, % 10 u sarhoşluktan, o;0 12 si t~dirler. Ibareler kadınların giyindik - sında bulunan büyük mikyas ta mu h - tı vermektedirler : 
derın bır fıkır ve goruş ınkılabı vukua d I . 'h tı'nden ileri geliyor • leri elbiselerden başka bir renkle yazıl- telif maden parçalarından büyük isti - «Frank hergün sabahleyin saat beş 

ıd ·~· . l e eş erın ı ane d I ge ıgını an amıyarak bize hakaret et- maktadır. fadeler temin edileceği zanne i iyor. buçukta yatağından kalkarak wt-ktep 

rnek demektir: B~ ~illeclcrin birbi~e- :m~u~ş~.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ zamanı olan sekizbuçuia kadar tavuk"' 
rine tahakküm edebilmeleri za~anının ;: 1 larile uğraşırmış. Ayni zamanda rnek· 

geçtiğine kaniiz. Bilhassa bizim gibi ı• S T E R ı• N A N i s 1" E R İ N A N M A ! tebin en çalışkan ve zeki bir talebesi 
kendi hudutları içinde kendi kendisine olan Frank'ın tavoklara karşı göster• 
yapacağı pek çok işleri bulunan bir Posta, telgraf ve telefon idaresi iht!sas ~din~eleri için caktı, o zaman hayretle anlaşıldı ki posta, telgraf ve te· diği sevgi hakem hey'etinin nazarı dik .. 
mıllet, başka bir milletin ne toprağına, Avrupaya bir kaç talebe gönderecektı. talı~~enn çok. ol~- lefon i!'llerinde ;htisas edinmek için Avrupaya gıtrnek is- katini celbetmiş ve bu yüzden taltıf e-
ne işine göz dikemez; bu, bir sersem- cağını sanıyordu. gayet tabii olarak bir musabaka ımtı- l . . .· . . , d ilmiştir. 
lik olur ki, çok ,ük ür, biz sersem de- ham açacağını iHln etti, bu müsabaka geçen gün yapıla- tıyen bır tek kımse dahı ;) oktur. Genç tn le be tavukçulnktan s .. ede 

wdliz. Isteriz ki biz Suriye ile, hakiki lS TER 1 NA N tS TER 1 NA NMA ! woo dolardan fazla par.ı kazanın .k ta 
)u:-iye ile dost olalım, dootça yaşaya-

(Devamıllinci~yfada) L-l----------------------------------------------------------------------------------J 
imiş. 



Kanlı bir 
Hırsızlık va k' ası 

(Ba§ tarafı t iDci sayfatla) E 
MUstemleke işleri 

Londrada ·görüşiiliiyor 

mi~tir. Henüz. saat 21 dir ve mezunen 
evinde bulunan Hasan Basn ve aile
ai daha yatmam~lardır. Katil Ahmet 
pencereden odaya girer gümez bir 
kenarda bulunan bir konao1un gözle
rinde para olduğunu tahmin ede
rek ıbun1arı çalıp kaçmak için konsG-

• Hatay ve F ranszz 
gazetelerinin yanlış 
neşriyatı 

e Yeni japon kabinesi 

Ian göztel'ini bnştımıağa batlamıthr. Y:G:Cm: Selim Rqıp 

Bir Fransız gazetesi Almanyaya yükleiilen harp 
mes'uligelinin kaldırılmasını istiyor Almanya 

Londra Sefirine yeni talimal gönderecek 

Bu .ıtada gürültüyü jfiten Hasan Bas- H atay meselesi münasebetile n~ş· 
ri odadan içeri girmif., hırsızia kar~- riyaUannda haksızlığa dü~cr. bir 
laf!Dıştır • ...,. __ L kısım Fransız gazeteleri, bu haksızlık· 

aa... hir hoiafıw. tannın meydana çikmasından fena hal-
Hasan Basri A'hmedi tutmak iste· de müteessir oldular. Büyük bir asabi

mişte de azıh bir Rr"aeri olan Ahmet yete kapıldılar. Bu sinir bulıranının 

Paris 7 (A.A.)- Müstemleke me- ~ibbentrop'un Lonaraya müstemle· hemen bıçağuıa dav.ranmıfbr. Bu suret tesiri altında bazan öyle .neşriyat ya
seleleri hakkında yakmda Londracia kat meadeleri hillında .aarih malu- le nefsini müdafaa etmeğe vakit bu- pıyorlar ki, bu yazılara bakarak ken .. 
müzakerelere ba~lanacağına dair olan matla geleceğini tasrili etmekte, ancak lamıyan ve tehlikeyi .sezen Hasan Bas- dilerine acımamak mümkün olmuyor. 
haberler hakkında tefsıratta bulunan bu zatın hô.mil olacağı tali-tın Al· ri katilin bıçağını elinden almak Esasen onlar d~ bunun ·farkındadırlar. 

(Ba§tarafı 1 inci sayfada) 
L_IIakikatte Führeri bir tek müstemle· 
~ rneseı · · ti esı meşgul ediyor. O da vasa· 
tir~~e Ş~rl? Avrupanıı:ı müstemlekeleş· 
ıa: ~csıdır. Hitlerin Ingiliz kabinesini 
&ır\~ <:_derken pazarlık unsurlarını da 

Ek d 

.. p . . h . r manya tarafından Ingiltere flükümeti- için üzerine yürümÜfse de katil Bu sebeple geçırdıklerı buhran. ekse .. 
o o arı gazete&ı, arp mea u ıye· ·L_ • • d . · tı , h ı nı lar arze -· · Al 1 ··kı· \! y hu""k ne \"emecek bir muhtıra mahıyetın e kudurmu• giliı etrafa aaldınnağa baş- rıya, ar ~or, ezeyan ı sa a 

tını man ara yu ıyen ersa - l .. lb' • . . T diyor. 
~ adıgını düşünmek caizdir.• 

efe umanite Almanyanın bu talebin • 
ta;ır:ııdişe etmekte ve şunları yazmak 

münün kalkması lehinde bir makale 0 mıyacagı ı~ırıln:!~ktedır. lıyor. _ .. . So •et Ru a hakkında İtatyan1D 
t 

. t" O. N. 18. Fuhrer ın nutkunaan son- Bu sırada buyuk. bır korkuya kapı- b. V) t •. sydd" 1 t kl'fl b neşre mış ır. _ ,ek... 
1 

. . .1 . . ıze yap 1gı ı ıa o unan e ı er, u 

~!~~i:ter:nin müstemleke sahasında 
ise s; un:ıyazlar vereceği ümit edilmez 
le . e gırişileccği söylenen müzakere· 
rn.:.ın Yalnız Cameroun ve Tang<myıka 
deustemıekelerine inhisar etmemesi 

R .. bl"k. . Lord Hal"- ra mustem at meselesi ortaya atı ma- lan Hasan Basrının aı esı ımdat dıye vadide yapılagelmiş neşriyata bir şahe-
. epu ı gaz~tesı, k 

1
.. 1 smın gayet tabii olduğunu beyan et- feryada başlamış ve bütün Jcom,ulan ser nümune sayılabilir. Glıya bu dev-

faks ın Alınanya ıle aniasma uzu· kted' D N · k a l d 1 · ·· · ' . .. · .. me ır. • . B. ŞarK mısa ın an uyandırmıştır. m at ees erı uzerıne let, Almanya ile müştereken Sovyet 
muna kanı oldugunu ve fakat m~m- babsedere'k M. Von Ribbentrop'un mahalle bekçilerinden ve o civar bek- Rusyaya karşı hazırladığı müstakbel 
kün olandan fazla bir ~eyi vadetmıye- Noelden evvel Fransız _ Sovyet misa- çilerinden Mustafa, Şükrü. Hasan da hareket pl.anında, bize de bir mevki a
oeğini yazıyor. kının bais olduğu müşkülatı Eden'e vak'a mahalline yetişmişlerdir. Bekçi· yırrnış ve bize, Gürcistan, KınmJ ve 

Berlin 7-D. N. B. ajansı Von bildirmiş o1duğunu hatırlatmaktadır. ler yeti~inceye kadar katil Ahmet z~ sair bazı Rus arazisi ile alakadar ol .. 
Vardır. valh Hasan Basriyi ağır surette yarala- mayı teklif etmiş. . t 1 

Y e 
. d d .. t k " 1 t 1 h d a Ok k ak . . d d ikmak id· Bundan başka. gene aynı gaze c e ~ 

n 1 e n Or V e a 8 1 S yanusta mış .v~ açm ıçın ° a_:n ç~k .1 1 rin sakat mantıklarındaki e~siz bela ... 

ld 
• • temıştır. Fakat bu sıraoa çı er e ğatin bir diğeri de şudur: 

am edzfmıŞ karşılaşmıştır. .. itaıya ile Almanya, Türkiye ile bir .. 

e d 1
•1 e c· e uv 1' s u•• y 1 e n 1' yo r c b Konsolun gözünde bulunan d ort likte ATap memleketlerinin taksimi ha,.. esef/er ufundU tane gümüş Cumhuriyet lirasını almak 'Zırlığında bulunmaktadırlar. 

ft1 için bir memurumuzun "kanını dök· Harp sonu devresinde memlckeU • 

F
atbuat vekaletine Recep Pekerin, hava vekaletine Cesetl · 1 - L Id k rnekten çekinmiyen katil bekçilerin ü- ır "1 mevcut vaziyet ve muahedcler erın ıspanyo o u • · dd"'t h k' dak' fikr" d f' t ·ı "f de ı uat B 1 - k ı t k"'l ti. A . s .h. . . . zerine de saldınnakta bır an tere u u • • nn ı ı e a ı e ı a o Ul\4 

u canı~, _muna a.a ve a e ne. . zız amı ID lan tahmın edılıyor etmemiştir. Tehar kanlı bir boğuşma ~~ştur. Mille:1er Cemiyeti m~ak. da-
getirıleceklerınden bahsedılıyor N . . . başlamıştır. Bu arada bekçiler de elle· hillnde ve alakabların rızalarıle, an • oırmoutier, '1 (A.A.) -Sekız . d .. 1 • d uhte1if yar laşma yolundan gidilmek iüzumundan 

Ankarad b'ldir'ld·~· .. ~ u· ~· 'ht" k ·· ·k· kıs a·· d b • L-1k A 1 Ok rın en ve yuzıerın en m a- "f d t · en lllii an ı ı ıgıne gore siyaH c ıgı ı ıva etme uzere ı ı mr. ay· ~un en en ""' , t aa yanusunun 1 1 1 d Bek •1 1 1 1 başka bir ~kil ve suret ı a e e nııy Joa~leşa;lıklar hakkındaki kanun pro· rılacak, Deniz V ekiileti de sivil ve as· aahillere atınakla olduğu cesetler dola- ar 
8 m:ş ar n . .ı.· çı"'. yara; 

0 

mar bu düşünüşün muhtelif zamanlarda 
lo· •D ilk entresan maddesi devlet kcri denizcilik kısımlarını ayr: birer yısile heyecan içindedir. Bu cesetler. rıı!a _ra~~ v 

8 
"!enne .IJ.e en .po 

11 
tili misalini göstermiş oldu~uz• .k•· 

- 1r
1
e

2

lerinin biri Başvekalet olmak üze· ı::ube halinde ihtiva edecektir Ayrıca "dam d"l · klın 1 · 1 ·d· devrıyesının yardımıle katılın elmden nı"ı'z Ortada böyle bedihi bır vazıyet ·~ d 'l: • ı e ı mış se enn ceset en ır. V ... f · ·"'~k ~en az ve on altıdan ziyade olma· bir de Münakalat Vekaleti ihdas edile· B tl · ha lar k ll h bıçagı almaga muva fak olmuşlardır. durup dururlten artık, bize, §U \'eya ~ u V u cese erm ş ı, o arı veya ut Ağ al ' . tr-di zere ekaletlere aynlcağına da· cektir. ll . , kt B" k hafta la .. d ırca .surette yar anan Hasan bu niyet ve mülahaza atfetmek lSte -
ıı.;. ı ır e san a yesız ve ı as e ı· k ld kl _ .J __ d . h 1 b sn ~ a c ocaııcn UIJQilQl sı mek m ı ra t:WCA o ıaı · kaı r. Elyevm devlet .:ıaı·relerı· 11 Ve· B" d d l · kill"k ihd d" e erı > 0 ur. ır aç au r ıçın e Ba · d h 1 eJL- .J•J- ·~- .J_ .J hht ahzı 'fti d~-ı. lrr ını' 

etten ibarett· H .. kat'" ,_ 1 ek, De 1 Bak . . . ak a ı enliQAII enız avvan arı u ce- . . . , __ u . '· Fr tb t . . üu· .. llıakl ır. enuz ı Ouua • ec v et anı >SIDını taşıyac . .. • . . . . '" . otomobılı lle hastaneye ...uaınlmlfoa Bır Aısım ansız ma ua ı ıçuı 
'- a beraber yeniden dört Vekfılet olan bu Vekil B~c::vekilin direktüi ile setlenn oteaıru bensını koparıp yemış· da Id .. rala.r .. _ft: .. ·ı . ranın dahi icabında hasım sayılan mev· ~ulnı ~ ı d 'zde b" h r it . . 1 d" a ıgı ya ın ~~ e gece yarısı ı cak b" 
ta ası tekarrür etmiş bulunmak · bazı '!neselelerin hal ve tanzirni ile me§· er, Bem tl U: ayi ı emı1rmışderk1ır. na doğru vefat etmiştir. cudiyeti e~ek içi~ ~8.§ vurudla d ~·ı~ ,.;a~~r. Bir de Devlet Bakanlıaı ihdas gul olacaktır. u cese erın spanyo ol u arı v·-ı-• .ı... __ • b" af da vasıta oldugunu bılmıyen1er en egı 
--.ue k 'b h . d"l k d" S d fa . . aa. anın naz.ın ır tar ı mer· 
.a ce tir. Yeni kurulacak Vekiıietler· Matbuat ve Pr-opaganda Vekilietine ta mın e ı me te ır. on e denızın h · tahkikatın i ak l Uz 
uen br· Recep Pckerin, Hava Vekiiletine Fuat karaya attığı cesedin üzerindeki lüks du~u~;"'-d .ıı· Y'!~~\-.!~ ~ · Fakat onlarnn da anlamaları l&zım • 
lotid . ~metbuat ve propaganda Veki· Bu!ca'nın, Münakaliit Vckilletine Na · gömleğin kolunun jçerisinde «Alican· b ur d ~ b~r n ~ye_;u urhugbun. ~ dır ki artık bu nevi hareketler, aksüli ... 
t'1trn :· u Vekalete bağlı ohrak Tu . fıa encümeni reisi Aziz S~\h'in, siya· te Batalla Catabazanes Santander» ke- lu un ~gu arr sıra a o um a ermı mel dogvurmaktan başka bir şeye yara• 

k 
ışlerile uğrac::mak üzere bir de ofis - t ı V ı rt a mı• oıması ır b t kul urula k -.ı si maliye mus e~ar ıgına s~a. a meb~ limeleri yazılı idi. Pantalonunun düi· T hk"k ... be . ""dd . ~ mıyor ve zararı gene, u vası ayı -

b ca tır. Kurulması mütesavver usu Mükerrem Ünsalm getınleceklerı l . d Ela ·ıa _ı_ d a ı ata no tçı mu eıumumı lananlara dokunuyor. qava B k . me uın e guı ma~ası var ı · · F 'd fı d ı..~~ı ·t. tt a anlığı askeri ve sıvil tayya· söylenmektedir. B . "b· . · ınuavını erı un tara n an .,.. an· H:ılbuki koca Fransa, bu hakı<a en 
--------~·-..-.-------- al . ~ cesetler~n ne f 1 şeraıt ve a~- mıştır. Kendisi ile görüşen muharriri- hala tegafü1 gösterip duruyor, ne ya-

GÖr ••[ • M • f Cemı• t• • v ıçınde denıze atı mı~ oldukları bı- mize müddeiumumi muavini a~ağıda· zık! 
U me m lS ı aart • ye ID ID linmemektedit. Yalnız ~~~~~ın bir kaç ki izahatı vermiştir.: * 

J)l .. r kaçakç.-ılık hafta evvel Fransaya goturulmek üze- <Kat"l Ahm .. . ..... af Japon askıi uınsurlannm iltizamile O pıyangOSU S . N · 1 . la - < ı (ft curmunu ıtır et- . . .. . re aınt - azere e ge mış o n esr.r . . M 1 f H B . iktıdar mevkime gelen yenı Japon ka· 
. .

1 
.l- b" · b" d" . . mı~tır. aa ese memur asan asn 

l 
rengız gemı erocn ımı~ ın ırılmış o· .. 

1 
.. b l B k .1 d ala binesi işleri devir 

ebistanda ligar atlara 3000 Liralık mükifab 36161 lup yolda idam edilmiş ve denize abi- 0 muş u unuyor. e çı er e yar n- Yeni Japon alınış ve memle-
torbalar 1·çı·nde do .. vız· numara kazandı mı~ oldukları tahmin edilmektedir. mı,~ardırd. M~bsele. alelade bir hırsızlık kabinesi ket idaresine vaz vak asın an ı aret olmakla beraber bu lyed etmiştir. 

yutluruldu Ankara, 7 (Hususi) - Maarif Ce- Büyük bir Ingiliz kanlı neticeyi ~oğurmu~tur. Tahkika· Fakat azası arasında tam filcri be:-aber· 

Var,ov 7 (AA) - P l • miyeti CfY• piyangosu bugün büyük ta devam ediyoruz.ıı (Denım 12 inci sayfada) 

[Sabahtan Sabaha j !?. 

:a_ D a, . . o onya k ı b ı ~ .. .. d ,_ .Uarp g·~misi ::1 

'l4lll anzi • "d d'' . ı_ k 1 bir halk a a a ıgı onun e çeıdlmit ••• ~ 
tirn.w. ge gı en ovız ~aça çı arı 1 • Bl la f J 1\ıl '"Ye kadar tatbik edilmemiş bir u- muhtelif numara ara muhtelif müka- r vapur çarpış ı 
Illa.~ tnüracaat etmişlerdir. Bunlar Gdy- fatlar çıkmıştıf. Londra, '1 (A.A.) - Bahriye ne -
~ 1a l..aaar atlar satın alarak bu hay- 3000 liralık .ikramiyeyi kazanan bi- zaretinin bir tebliğinde. kralın harp 
... ~ .. a~ içieri ecnebi banknotlarla do- letin numarası 361 Gl dir. Bu bilet or- esnasında hizmet ettiği :n .000 tonluk 
D-.ı a~t~ torbalar yutturduktan sonra duda bulunmaktadır. malaya harp gemisinin Portekiz sahili 
den ~ıtr de atları öldürerek midelerin- açıklarında Kertonoso ismindeki Ho-

anknotları çıkarmaktadırlar. /ngı·ll ere K ra lı n ın landa pavuruyta çarpıştı.ğı bildirilmek.-p tedir. Ölen yoktur, fakat Malaya şim-
apa 6 dakika süren Halası Diik d6 dilik vapurun yanından ayrılmamak-
. bir nutuk söyledi Vind60FU ziyarete gitti tadar. Sonra Portsmoutlı"a dönerek 

Vatikan 7 ( icabeden tamirat yaptlacaktı!'. 
hatta! .. A.A.) - Havas: Papa Londra, 7 (A.A.) -Kralın hala-
lt I andıgındanberi bugün ikinci d~- ·ı K d LL __ o ara'k d"· h" . . sı prenses 1 e ont e rıarewood, A-

PaPa unyaya ~ap etmıştır. . vusturyaya gitmişlerdir. Kendilerinin 
llUtuk aö g:çen 24 ~anunuevvelde bır bu haftayı Dük dö Vindsor ile ·r-
liitle . ~lıyerek dıne ve banşa kaıtı l . lıtcmeld:. geçı 

rı2:rnın v k .. . . me erı mu . 
~ih e omunızmın hatalarını B .. ··k bir abalık k d"l .. 
dön .. etmişti. Bugün de ayn. mevzua v· u~u. d 1·~ len ı ennı 

tnufse d b ıctorıa ıstasyanun a se am amıftır. 
tur. e u temas pek kısa olmuş-

Bu nu tu k al . .. .. .. Yunan gür~~.çileri Sofy. ya 
Pas-nı . tı dak!ka 8urmuştur. gıdıyor 

n aeaı kuvvetli ve vazih idi. 

Bir Alman krovazörü daha 
denize indiradi 

Berlin 1 (A.A.)- Amiral Hipper 
kruvazörü Hamburgda denize indiril-

miştir. 
Bu kruvazör, Alman ağır kruva-

zörlerin ilkidir. On bin tonilatoluk o
lan bu gemi, Vaşington an1aşmasile 
tesbit edilmiş bulunan tiptedir. 

: Atina. 7 (Hususi) -Yunan- Bu! 
D · '" t , ·rı 

gar fede .. asyonlan arasında yepılan bir ;-.: z.g o... e ev .. ı er 
itilaf üzerine amatör YuTjan güreşçi!e- \'artova 7 (A.A.) - Dün ak.şam 

Iranın p . 1 ·ı· ... . 
iah ans e çı ıgı 
~ Hran, 7 (A.A.) - Hükumet 
... er ald T rib • d · · ~r ed une gazetesın e ıntı-
t.yin edn ve hükumetin Parise bir elçi 

e ec v. 

etı.ıektedi~gıne dair olan haberi tek.zip 

rinden mürekkep bir grup yakındtlj~anzig.de merkez KataliK partisi Hcle
Safyaya giderek Bulgar ~..matör güreş· ı ri Dr. Stachnitz tevkif edilmi~tir. Bu 
çilerile müteaddit gÜreJler yapacaklar- suretle muhalif parti iiderlerinden üçü 
dır. tevkif edilınit bulunuyor. 

Dört atlı arabalann süt beyaz sa
kallı Osmanlı vczirlerini Babıfıliye 

taşıdığı günlerde gazeteciliğe başla -
mıştım. 

Göğüsleri, süslü bir divan yastığı 
gibi nişanlarla kaplı bu ( vezir ru • 
şcni zamirı. ler Osmanlı devletinin 
politikasını idare ederlerdi. O sırma
lar ve nişanlar ve o heybetli sakal -
lar mutlak bir ku.dretin timsaH gibi 
görünürdü. Fakat devletin Avrupa 
ile olan münasevetterl.rıi takip eder
ken bu her biri bir siyaset kurdu 
görünen devletiiierin küçük hir ec
nebi harici.yecisi önünde ik; bük üm 
olduklarını gördükçe sinirlenir. bu 
zaaf ve meskenete isyan ederdım. 
Osmanlı siyasi tarihinin son de -

virleri bi7im neslin ruhunu ve gu -
rurunu mütemadi işkence ile ezen, 
ÜrkÜtPn hadise}er}e dolmUŞtU. DeV• 
lı"t adamhrının bevnelmilcl lıf-r te· 
ması haysivetimizden bir ~a daha 
kopanlmasite neticelenirdi. 

Çagınldığımız her kongre. hE>r si· 
yasi toplantı toprağunız, istiklili -

Bir hatıra 
mlzle be:raber gururumuzu da alıp 
götürürdü. 

Bugün Avrupa müvazenesindo 
Türk diplomasisinin oynad:ğı dina· 
mik rol mektep sıralanndanberı ezi· 
len gururumuzu o kadar şahlandın • 
yor ki bu üstüste gelen siyasi muvaf· 
fakiyetleri takip ederken içl.mizde 
taptaze yaşıy.aıı Sakarya ve Afyon 
zaferleriniılı heyecanını hissedıyo • 
ruz. 

İnkılap Türkiyesi bir şekil ve 
çerçe,·e değişikliği değil, bir bünye 
Ve ruh değişikliğidir. Ona inanmak 
için başımızdaki şapkaya da değil, 
kafam•zın içindeki be) ne ve ruhu • 
muzd ki istikla.e bakrnalıdtr. 

Omuz arı mrli hays~yetinin aza -
meti ile d:k ~en Atatürk nesl\ mağ· 
rur olmakta haklıdır. Çünkü ecnebi 
elçilerin Babıfıliyi notalarla bom -
bardırnan ettikleri dcvirde değil, 
''l'ürk diplomatlarının Avrupa kon -
serini allak bullak ettikleri bır n · 
manda y~ıyorlar. 



BABBBLBBI Ş IBi B 
Içki ve kadın Birliklerin 

yüzünden gazinoda Eşgası Vilô.gete 
arbede Nakledildi 

Çimento istihsali 
arttırılıyor 

Kambiyo ve zahire 
bors~larında vaziyet 

Arnavutköyünde ablan 
tabancalardan iki kiti 

yaralandı 

Fabrikalar aelecek sene 
Kambiyo bor~tındaki geçen haftaki ı yapağı sa tıldığı halde Almanyaya 

Hükumetin kararile feshedilen buhrana meydan veı me- muamelat durgun denilebilecek bir şe- ku bulan ihracata mukabil ted 
yükaek mektepler tale~ cemiyetleri· mek için tesisatianDI .kilde ıeçmittir. Dünya borsalarında da bazı güçlükler görüldüğünden •;•~~ 
nin eşyaları viliyete devrolunmuttur · • l ·ı vaziyet, af&iı yukarı bizim borsam ız • lar teenni ile harekete mecbur kalmak-
Dün milti Türk talebe birliğinin Ca- genıt etti er daki gibi .&kin geçmittir. tadırlar. Gerçi Almanyadan taleb ...... - ..• 

ğaloğlunda memhur bulunan binası Uzun zamandanberi piyasada baş Onitürkler Pari• borsasında .2~7 da yukarıda itar~t ettiğimiz sebeblel'l 
Evvelki gece Arnavutköyünde ka- bir ko~isyon tarafından açılmış ve et- gösteren çimentosutlu:k ortadan zail franktan kapanmı,tır. Bunların bırın· den dolayı fazla ıt olmamıttır. Bu 

d .... d h 1 b' L~..Jite ol- yası hıter birer sayılıp yazıldıktan son· olmuctur. Çimentonun fabrikalarda cisi ıeçen hafta nihayetinde -hrimiz bebten haftalık satıt 600 balyeye b ın yuzun en eyecan ı ır IUIO • .. o:ı T-" 

b. k k' le ce yarıaı birbi- ra Vılayete nakledilmittir. Bu suretle tonu 2. O lira, torbası 100 kuru~tan a • borsasında 22.55, ik.inci ve üçüncü ter- dar düşmüştür. muş, ır ço ımse r ıe . A T . . w. . . . . 'll 

· d tl t hancaların gü- 1\lıllı alebe bırligane aıt ta•fıye ışı ta• Iınmaktadır ki, bu fiat büklımetin koy- tipler 21,275 liradan kapanmıfhr. Iç Anadolu malları 63-65 ku rı ar ı sıra pa ayan a 
rültüsile yataklarından fırlamışlardır. mamen bitmiş bulunmaktadır. . muş olduğu narktır. Her tarafta bol Anadolu grubu tahvilatı da ehemmi- muamele görmüştür. Trakya 

Hadise Arnavutköyünde Marko- Hukuk Fakü~esi ~ale~ cemi!etı çimento bulun~aktadır. . · . . yetfı deği,iklikler arzetmemiştir. Obli- üzerine iş olmamışsa da fiatlar ı 
nun gazinos~nda. ıeçmiştir. Gece saat de tamamen tasfiye edılmış ve cemıye- Ç~.ento ~abrıka.ları bu s:n.ekı . gı~ı gasyonlar 39.05, hisse 24.40, mümes- 80 kuruştur. 
O

na dooru aazinoya ıaoför Siyam ile tin. Fakülte dahi!indeki. odası. t.ah.liye müşkul bv.azıylete 1gumd emBek ılçın, şımdı· siller 41.90 liradan az mikdarda mua- TIFI1K • G-en hafta içinde .. h ... .....,.a 
e e T d 1 k Dek 1 - 1 ed 1 den ted ır a mış ar ır. un ar arasm- .. .. . • -y 

arkadaşı Halit, Gülizar ve Mualla is- e 1 ere an ıga tes ım ı mıştır. da bazıları fabrıka teşkilfltını genişlet- mele gormuş~r. . miyete değer it olmamıttır. Her ne 
minde iki kadın ile beraber aeimişler, B ) d ) • · e bazı ilaveler yapmııı::tır. Bu iş i- Merkez Bankası eshamı tekrar bır dar tacirler kendi aralarında ufak 
bir masaya oturarak rakı ve meze ge- e e iye er Jmar ~~ş ;e Avrupadan muht;lif makine ~~kdar yük~lmiştir. Haftanın son gü- muameleler görmütlerse de yekiin itP 
tirtmişler, içmeğe başlamı~lardır. h t k ) getirtmi~tir. Bu arada günde 60 bin nunde 101 lıradan kapanmıştır. barile ehemmiyetli addolunmamakta • 

Kafalarm hafifçe tütsiilendiği bir ey eti UlU uyor torba çimento çıkaran fabrikalar ar - Zabire Bonumda dır. Ankara, Polatlı gibi orta mallar i,ıı 
tırada kapı açılmış, içeriye Utif, Meh- 10,000 kişiden fazla nüfusu olan tık 80 bin torba çJ.karab!.lecektir. Ge · Zahire borsasında vaziyet geçen men 150, oğlak 165. deri mallan 118 
met, Recep isminde üç kişi ve Emel fehir ve kasabaların yapmaya mecbur lecek sene bubsehne lbaş gostewren .~ulhra- haftalara nisbeteo daha sakin geçmiş • kuruttur. 
. . d b' k d . . 'lk .. nın mevzuu a so aınıyacagı soy en • . B ll' ba 1 1 k" d b FINDIK İh la -
ısmm e ır a ın gırrnış, ı on ce ge· oldukları harita ve müstakbel imar mektedir. tır. e ı f ı a ıcımı.z mev nn e u- : racatcı rı n agır 
lenlerin karşısındaki bir masaya otur- planlarile içme suları, stad ve lağımlar lunan Almanya, ihracatta bazı zorluk~ masından ve biraz da mevsimin geÇ 

mutlar, onlar da içmeğe baflamı,ıar- vücuda getirilmesine müteallik işlerin Odun iskeleleri arazi ıar görüldüğünden ümid edildiği gibi mesinden geçen hafta satışlar --···*Cl':• 
dır. kontrolü için Dahiliye Vekaletinde bir · • işler olmamıttır. geçmiştir .Şehrimiz piyasasında iç 

J(afalarm adamakıllı bulandığı ve bel~iyeler imar hey'etinin kurulmuı vergiSinden muaf BUGDAY : Günde aekiz on vaıon dıklar 67 kuruttan az it olmuttur. 
aözlerin döndüğü bir sırada masalar- karar altına alınmıştır. Kayık ve odun iskelelerinin vergi- buğday selmesine rağmen fiatlarda 1e- Almanyada da Türkiye menşe'li fır 
dan birinden ötekine latife yollu sözler Bu hey'etin fen tubeai kadrosu ta- ye tabi olup olamıyacağı hakkında be- rileme kaydedilmittir. Az mikdarda dıklar üzerine ehemmiyete değer 
IBvrulmağa, her iki taraf da karşısında- mamlanmıttır. Badema yukarıda zik- lediye ile maliye arasında bir ihtilaf ekstra sert buğday ihracatı yapılmış- olmamıttır. Geçen haftalar yüz kı•u••· ····• 
ki kadına manalı manalı bakmağa, redilen hususlara müteallik projelerin çıkmıt ve bunun halli için belediyece tır. Bu cins buğdayiara yumuşaklardan Sif Hamburg 79 lira iken son hafta 
batlamıttır. tatbikine başlanmadan ve ihale yapıl- Şiirayı Devlete müracaat edilmişti. daha fazla taleb vardır. Ekstra sertler çinde 

1
Türk ihracatcıları tarafından 77 

Bu yüzden çıkan kavga gittikçe madan önce imar hey'eti fen şubesine Maliyenin noktai nazarına ıöre, 7.15 paraya kada.r satıldığı gibi orta liraya kadar teklifler yapılmtıtır. ltal' 
fiddetlenmiş, nihayet her iki taraf er- müracaat edilecek ve bu projeler tasdik belediyenin bu kabil iskelelerden ala- mallar da 6.:15 paradan muamele gör • ya ve bilhassa Ispanyanın da fı.ndık ih
kekler:J tabancalarını çekerek ateşe h-.- görecektir. geldiği rüsum ile varidat temin edil- müştür. Diğer yumuşak buğdaylar racına başlaması piyasayı düşürmü~ ' 
lamışlardır. Bu arada atılan kurşunlar- Bütün vilayet ve belediyelere key- mesine mebni, gelir getiren her yerden 6.15-6.:30 arasında satılmıt ekstra po- tür. İspanyolların son teklifleri 100 kılo 
dan bil• ikisi şoför Siyam ile H~lide i- fiyet tam i men bildirilmiştir. alındığı vechile boraların da arazi ver- Jatlılara da (7.] O) paraya bdar mü ş • su S if Hamburg 900 franga kadardı v• 
.. be~ ~tmiştir.. .. . . . Tanzifat VI tenviriye vergileri gisine tabi. bulu~ması l~zimedendi. teri çıkmıştır. bu fiata 1000 çuval kadar fındık sat: 

Sılalı seslerı uzerıne yetışen polısler . . . . . Halbukı, beledıye bu ıskelelerden · ARPA : Günde ancak bir iki vagon tıkları da duyulmUftur. Ancak lspan 
auçlulay yakalamışlardır. Yaralılar da . Beledı.y~ tanzıfat verguıı v~ tenvı· alınan resmin işgaliye resmi olduğu- mal gelmektedir. Fiatlar 4.35-5 kuruf ya tacirlerinin elinde fazla mal bulu~· 
hataneye blclırılmıtlardır. Şoför Si- rıye resmının tahakkukunda, bına ver- nu iddia ederek kanuni verginin, hu- d madıoı gibi ihracatta da müşkülata ur 

· · k k ka d'k arası ır . o 
yam"ın yarası ağırdır. Hadiseye müd- gısı anununa e . nunun ~azarı 1

: susi mahiyette bir irad telakki-edilme- M~ır mevsimi de geldiğindtn satlf. radıklarından bizim fındıklarımızın bu 
c:leiumumiJik vaz'ıyet etm;ştir. Tahki- kate .al~n.ma~ı .beledıye tahsıl şubelerı- rnek icap ettiğini ileri sürmüştür. lar da hararetlenmektedir. Trakya çu • rekabetten fazla mütee .. ir olmayacak" 
kata devam edilmektedir. n~ bıldırılmıftı. Ek k.an~n~ nuaran: Keyfiyet, Şiirayı Devletçe tetkik vallıla.r 5.10, Adapazarı malları 5.5 pa- tır. Bundan maada kalite itibarile ele 

bın• ve buhran vergılerı, ırada gayrı lunmuıa ve odun iskelelerinin arazi ad 1 .. -'-ted' Türkiye ve Ispanya fındıkları arasıncia Vl"llyet •"daresi" kanun·•nda fi) • • ~•-..l- 25 • ·ı d'l k 0 T r an muame e gormc::A Jr, 
u • ermın yuaıe 1 tenzı e 1 ere veriPsinden muaf tutulmasına karar AV DERILERI· Bu .ene Anadolu- büyük farklar bulundujundan geç bar 

dei·aşen maddeler tahakkuk ettirilen binaların tanzifat ·ı . . . . . . .. ..J..J li . ı b kabet . zd h mı:ni-. . . . . verı mıttır. da kıt mevsımının fluoet geçmetın • ı yan u re pıyasamı a e e 
. . . ba ve tenvırıye resmı de aynı şekılde ta- · l d la F la L__ 1 L __ 1 t Vıllyet ıdaresı kanununun zı h kk k .. 
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maddelerini deiittiren 3001 sayılı k~ a u ettırı ece~tir. Hariçten limon almayaca IZ yüzünden kılların daha parlak ve daha CEVIZ : Stoklar azalmaktadır. N• 
ıııı-. aöre kurulacak kaza, nahiye ve lfl&rinden Çikardan belediye Memleketimize limon idhali için uzun olacağından, her senekinden faz· türel harman ve beyaz iç cevizleı. 
köylerle yapılacak merkez deiittirme, ~ la Ziraat Vekiletine bir müracaat yapıl- la fiata ~atılacı.~ı ümid edilmektedir. 43-45 kurut arasıdır. 
fek ve ilhak itlerinde idari, iktısadi, mumur fl mıttı. Ziraat Vekiletinden aelen ce- Zerdeva derilerine iatek artmakta • Almanyaya ihraç eelilen cevizler-
iç~, zirai vaziyetlerle sair vwyet· Yatlarının haddi kanuniye baliğ ol- va~ kendi limonlarımızın memleket dır. Adapazarı, Karadeniz ve havalial diier rakib memleket cevizlerinden dr 
leraynayrı tetkik edilecektir. maaından dolayı kinunuaani nihaye- dahilinde sa~ılması itile eaaalı surette malları -47-50 liraya bclar Eırlamıttır. ha ucuza aatıldıklan öirenilmtitir. Ce-

Yeni kurulacak kaza, nahiye ve tinden itibaren vazifelerine nihayet metgul olundujundan böyle bir müra- Sanaar piya~atı da ieteklidir. Çifti 37 • vizlerimizin ihra .. nda bazı ihmallere 
köylere konacak isimlerin de mevcut verile~ 30 tane belediye zabıta•• me- caatın kabul edilenıiyeceği bildi- 41liraya kadar aabflar olmuttur. Mev- de raetlanmaktadır. Meeell: Renk v• 
ieimlerle iltibas etmemesine vilayetler muru belediye riya.etine müracaat e- rilmittir. lim iptidaaınc:lanbeir mfitterisi çıkma- kalite cihetlerine fazla ehemmiyet v• 
hey"etlerile umumi mecli11eri dikkat derek maiduriyetlerine meydan veril- yan ta~f&D elerileri ele aranm.p bat • riJdiiinden ve içlerinde bazı çürüklet 
edeceklerdir. memesin~ ve hizmeti ~buk~larını~ Sarhot kaYglSI lanmıttır. Adedi 23-25 kuru,ıan mu • çıktıtından alıcılar Türk cevizlerini 

Hel 1• ~1 .~a.t~ aiın:-ıak. ıkramıyelerij- Bü "kadada bir 1azinoda içen Meh- amele görmektedir. tereddüdle kartılamaktadırler. 
YICIRift 300 lriSI nın tedıyeaını ıstemıtlerdı. yulb ah' . . de iki kitı' ••uın yAP ACI • Her hafta binlerce balye T. G. 

d 'kk 1 met ve r ım ıemın - • • 
~~pa~~~~~~ &m~~n~ı~audab'L- L ~~"~---------~--~--~----------~~~ K

_..J·· d"kL da 300 )' VI' Be'-~ ~··Mh'tt' Ü ır~ra~~~. ~ ------------------------· acırının u ~anın n ırası ça- a ı ve ICQiye "eısı u 1 1~ ,. 1. L tt kl dan ikisi de yaka- .411111 

1 K d . 1' d'-. . facl .. da· le . b' t f h po ıse to~a a ı arın • aa O O R E ı.n~~·tır. a rdı"pokL ·~_ver lll ı he- Dtunh'l'g, mv~~ı· yı . ıh~-~~. ~ı a ~n lanarak adliyeye tetlim edilmi,tir. Altin sesli mugann1J8 G R A c E .. 
aınQO paranın u ~lnua yatan tezilA • a ı ıye ~ı me ıza oueçeıını ve ı~· -·-..... ··-·•• .... ___ _ 
tarı Mustafa ile Eaat tarafından alın· ramiye verilmesini temine çalıtacaiı- Te .. kkUr 
dıiını iddia ettiğinden ikisi de yakalan- nı açıkta kalan memurlara videtmif- • eh .. 
mlflır. Tahkikat devam etmektedir. tir. . Falih adkı Ata)'JD ~ ~raö~-
-------~---=--=---=------=-=--=--- ,Iili km Jale Abyıenm a • • 
Sel k t t . kt b• ·d k• •• •• dolayı keatllaine teliraf ve mek· çu san a me e ın e ı . musamere 'tapla ..... ilıimda bu)UD&D akra .. ve 

. · ._tlarma, metemis vuıtuile, tepl· 

E LO DI 
feYkinde mu•affak olmaktadır. 

kiir ve miımetleriai sunuyor. '-••••••••••••••••••••••••••-~ ' * 

Selçuk Kız San"at Enstitüsünde dün -lı.ir müsamere verilmiştir. Müsa
mereye istiklal mar,ile batlanmlf, muhtelif piyesler temsil edilmi,tlr. Tale· 
heler tarafından vücuda getirilen sergi ,ok beğenilmi,tir. Ruim dünkü mü
AIJlerede ıüzel bir temsil verea kızlarımızı rol eanasında aöstermektedir. 

. lfalter ahhim"• ıöre Jaleniıa eaa· 
..ı ~aıuHian f8hrimlse ıeJmelı tbe
ıetllr. Gimme töreainln yeri ve ıUnü 
aile atlaıma aynea bildirile"-ektlr. 

aı.~ .......... 
ve 

Klasik Rus edebiyab 
Yazan : HASAN lLl 

Fiati: 30 kunıt 

Maça••u 
(Roman) 

ALEKSANDR PUŞKiN'iN 
Çeviren : HASAN lLl 

Fl•b: 30 lı.urut 

Şebi! . J'}Jatroau 
Tepeblfl 

dram bammda 
oyun JOktur. . ....... 

F1'8DB tiJatro•a 
Opeı'et kllmuıda 

akşam saat 20.80 da 

AIK 
MKKT.81 

Yazan: Yusuf Ziya 
Besteuyen: Muhlis SabahaWn --

KadıkOy SQreyyadalıllıiı&-. ... IAiiMII• 

Halk Opareti 
akşam saat 21 de 
Zoao Dal••••• 

iştirakile 

PLORYA 
bQyUk operet 
Yarın akşam 

AZAKTA P L O R Y A 

Müsabaka ile 
MemW .. cak 

OlmaDlı Benkaznıtıt rtl Onnanh Bali" 
kasmca iu kere yeBklen hismete ah • 
ucak Türk memurlarm intihabı içı. 
yakmda bir müsabaka açılacaktır. 

Yap otuzdan qap olup bu müsabW 
kaya ıirmek isteyenler namzedliklerl
ni kaydettirmek ve kabul prtl:ınnl 
öiıemnek üzere pbat ayı zarfmda tıeı 
hafta lllh ve cuma günleri saat 9 ile ı O 
arasında Osmanlı Bankasının Gatlata • 
daki Merkezinde Kiti İşleri Sen isi.,.. 
müracaat edebiUrler. 

Talipler hüviyetlerbıi müabit e.vra" 
ile beraber tahsil tasclilmanae yahut 
phadetnamelerini ve şayet bir vuzifr 
de istihdam edilmit Iseler, hizmet ~ -
hadetnamelerini birUkte ıetirmelidit" 
ler. 
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MEMLEKET HABERLERi. -
Karaman hapishane~i 

bir ıslihhane halini aldı 
Trakyada hava 
kurumu kadın 

dernekleri 
Açtlan atölye ve imal<i.thanelerde san 'at sahibi olmıyan 
lhahkumlara san'af öğretiliyor, 214 mahkum muntazam 

bir programla çalışıyor 

Lüleburgazdaki derneğe 
kadın aza seçildi 

Lüleburgaz, (Husuai} -Trakya 
tayyare könııresinde kararlaştırıldığı 

Nevşehirin umumi göriiniiş ü ve Nevşehir kalesi 

Nevşehirde bağcılık 
niçin tedenni ediyor? 

aif B'Ihas a Karaman müddeiumumi
k evzi Balkır nıahkumhula çok ya

Ltndan alakadar olmaktadır. Mahkum 
~rdan b' k 
Ça} ır ısmı hariçte yevmiye ile 

ıştırılınaktadırlar. 
Bu .. K 8 . &un araman hapishanesinde 

" ı k dın olrnak üzere 214 mahkum 
ardır . B i .. . 

tiı· un ardan 20 sı marangoz, se-

ter~· tenekeci, altısı kunduracı, ikisi 
.. ı "e b' · ırı de trikotajcıdır. 

diğ San'at sahibi olan bu mahkumlar, 
bu er ~ahkurnlara san 'at öğretmek te, 

kad rı<ı~~ hapishane sabahtan akşama 
ll'ıal rnuternadiyen çalışan ve çalış· 
~d r ndan bir çok istifadeler temin 

en -
<lolud &ır başlı ve sakin mahkumlada 
lı! ur. Bu çalışmalardan Karaman-

ar b'i .. 
t.... e ıstıfadc elde etmekte, şehrin 
·•ı ar 
lerı bngozluğa, terziliğe ait bi~ çok if-

ur dan temin olunmaktadır. 
1\le hud .. .. l (ı-

bit curum er Kanununun tat· 
~at nd io an sonra şehrimizde vukua t 
t:e ca 

te~ .rpacak şekilde azalmıştır. Ağır 
-a teısi H . A . 

dav i ayrı ksu ıle arkadaşları 
a <ırı .. • 

b' sur atle neticelendirmekte hıç 
lt Şek') 1 

kal ı de hiç bir dava sürüncemede 

b 

lllarnaktadır. 
Son ü 

-.., Ç ay içinde ağır CeZa}'a ) 0~ 

l ftıhaf d ({ıl mi Ha5:::ın I3 ·) c.~.ım, 
l) anbu u şairin dedıği .. 

gibi T. tayyare 
kurumunun faa
liyetini genişlet
mek için Trak ya 
.şehirlerinde Ha· 
va Kurumuna 
bağlı kadın der
nekleri açılmağa 

Üzümile meşhur olan Nevşehirde eskiden 7 milyon 
kilo uzum ihraç edildiği halde bugün bu miktar 2 

milyon ki:oya düşmüş bulunuyor 
başlamıştır. Bu 
meyanda Lüle- Nevşehir, (Hususi) - Şehrimız 1 bağ ve bahçe, :{,),000 i mer'a, 4iGO 
burgazda da ka· belediyesi 193i yılı için bir proğram hektara da dağ ve taşlık araziden iba-
dmlarımız topla.- hazırlamıştır. Bu programın başında rettir. 
narak bir dernek Derneğin başkanı elektrik ve yol imarı başta gelmekte· Bu topraklar üzerinde bilhassa bağ 
kurmuşlar ve baş. lfaket Çerman dir. Elektrik önümüzdeki baharda şeh- cıJık büyük bir inkişafa doğru gitmek-
k ı ~ İfak Ç 1 ki rı' tamamen aydınlatmış olacaktır. Ay- tedir. Ancak üzüm yetiştirme işi üze-an ıga et erman'ı, aza ı ara 
H b 'be E M 1 rıca hu"ku· met konag~ ı ile postane ara- rinde bag~ cı bir yardım görmedig~ i için a ı rgene, uzaffer Gösen, s-
met Satur, Sabriye Belgüvar, Şehver sındaki yol bitirilerek, uzun yıllardan büyük bir müşkülatla karşı karşıyadır. 
Ortaç, Rahime Konuralp ve Kamile beri ihmal edilen imar işi bu şekilde Bu yıl Mersin tarikile dış piyasa
Olgaç seçilmişlerdir. büyük bir faaliyetle başlamış olacak- lara iki milyon kilo kadar üzüm ihraç 

Dernek yeni olmasına rağmen, ha- tır. edilmi~tir. Halbuki eskiden Nevşehir 
t hl 'k · · b'l hh Elektr'ık ı'htı'yacının temini için be· her yıl i milyon küsur kilo üzüm ihva e ı esını ı ip taa iidünü mun-

t ı k ledl.ye 3'>_ bı'n lı'ra tahsı'sat ayırmıştır. raç ederek Türkiyenin en rok üzüm azam o ara veren yüz kadar azası ~ 
olmuştur. Bu para ile 1.)0 beygir kuvvetinde bir ihraç eden şehri idi. 

----------------~·----------------

elektrik fabrikası kurulmakladır. Fab- Ihracatın bu şekilde sukutunun ve 
rikanın binasının inşası tamamlanmış- bağcılığın göd~n düşmesinin yegane 
tır. Bu işi üzerine alan müteahhit ilk sebebi üzüm sevki için Nevşehirle di
bahara kadar bütün noksanları tamam- ğer şehirler arasında nakil vasıtası bu
layacak ve nisan sonunda bu tarihi şe- lun~amasıdır. İhracat yaparnıyan 
hir tamamen nura kavuşmuş olacak- bağcılar bittabi muattal bir halde kal-

t makta, elde ettikleri üzümleri de yalır. 

Belediye şehri aydınlattıktan son- nız pekmez yapmaktadır. 
ra şehir yollarının tanzimine ba~laya- Burada halkın yüzde daksanı bağ
caktır. Bilhassa postane ile biikurnet cıdır. Bağlarda cinsi saydamıyacak ka
arasındaki gayri muntazam yollarda dar çok ve nefis üzümler yetişrnekt~ 
planlı bir çetiışma başlayacuk, lüzum dir. İktısat Vekaleti Nevşehir bağcıları 
görülen istimlakler yapılacak, munta- ile alakadar olduğu ve burada bir s~ 
zam yollar ve sokaklar vücuda geitri- mn fabrikası kurulduğu takdirde Nev· 
lecektir. şehirde bağcılık çok kısa bir zamanda 

T arsusta esrar kaçakçılarına karşı 
yapılan mücadele iyi neticeler verdi 

5Ci,4G.> liralık bir bütçe sahibı olan inkişaf edecek, lzmirden sonra iyi ve 
Nevşehir belediyesi, gayri sıhhi bir va- nefis üzüm yetiştiren şehrimiz bağcı· 
ziyette bulunan mezbah.a işini de ba- ları her yıl daha fazla mahsul çıkarmıf 
şarmağı kararlaştırmıştır. olacaklardır. 

Yaza doğru şehrimize asri ve sıhhi Yeni gelen kaymakamımız Sesim 

Tarsus, (Hususi) -- Tarsus poli-lğma girmişler ve geeeli gündüzlü şeh· 
si son aylar zarfında şehirde esrar ka- ı in muhtelif yerlerinde tahardyata 
çakçılığmın ve esrar içe~lerin ~oğaldı-j başlamışlardır. Bu. arada Bağlarbaşı 
ğını görerek çok sıkı bır tertıbat al- ınıntakasında tetkıkler yapan memur· 
rnış ve suçluları elde etmek üzere ko- lar 0 civarda esrar içen ve esrar kaçak
miser Hasan Yılmaz ve polis Nurulla- çılığı yapan sekiz kişiden mürekkep 
hı bu işe memur etmiştir. bir şebeke yakalamışlardır. 

İki kıymetli zabıta memuru kıya- Son üç ay içinde Tarsusta bu kötü 
fetlerini değiştirerek birer serserı kılı· suçtan maznun olan .~() a yakın esrar 

... Ue\•ırler geçiren, fakat her acm 
taze görünmek isteyen .• 

•.. Bir dul kadına benzetirirn ... 

bir mezbahanın da temeli atılmış ola- T ogay şehrin imar işinde büyük bit 
caktır. gayret gö terrneğe ve çalışınağa başla-

Nevşehirde son senelerde b.ıriz bır mıştır . 

faaliyet göze çarpmaktadır. Bu faali- Tam te 'kilatlı beş ilk mektebi olan 
yet bilhassa toprak üzerinde olmakta- Nevşehirde ihtiyaç tamamile karşılana· 
dır. ınadığı için yeniden yeni ilk mektepler 

Üzümile şöhret bulan ve 1-!H,if>O açılması düşünülmekt dir 

~~~~~~o~;.;.;.~~t~~\~:~~~~:~!~~~~0~;;~;. ı o .. . o o ..... o .. o .. •. o :. o ... 
k~~;kçısı ve esrarkeş yakalanmıştır. 
Bu miktarın günden güne artmağa 
başlaması şehirde haklı bir endişe u
yandırmıştır. Kıymetli zabıtamız bü
tün mesaisini bu işe vermiş bulunmak
tadır. Yakın bir zamanda kaçakçılığın 
kökünden yok edilmesi beklenmekte-

dir. 
Re~im, Bağlarbaşında yakalanan 

sekiz esrar kaçakçısı ile iki zabıta me
murumuzu değişik kıyafetlerile gös
termektedir. ( X ) işaretli komiser Ha
san Yılmaz, ( X X ) işaretli de polis 
Nurullahtır. 

- Doğru azizirn. Her ikbınir. de gü 
zellcşme1 ri pahalıya mal olur. 

Hazır ayak-kabının üzerine etiket 
konuln uş : 

c6ıt 

- Güzel ayakkabı, altı lira da fena 
değil! dıye dükkfma girersinız: 

- Şu altı liralık ayakkap la: dan çı
karsanız .. 

- Affedcrsiniz Bayım, bir yanlışlık 
olacak. 

- Nasıl yanlışlık olur, camekanda 
gördünı. Altı lira diye etiket koymu~ 
sun uz. 

- Anlaaım Bayım .. Altı y.iz dok· 
san dokuz olacak. 

_ Altı yUz doksan dok•.ız mu? 
- Evet Bayım, çıkarayım. 
Ayakknbıyı, üstündeki etiketb bir 

likte camekimdan çıkarır. 
- İşte altı lira .. 
- Nasıl olur, dikkatli bakın! 

ı 
Dikkatli bakarsınız. Ve ancak o z&.· 

man altıı:ın yanınd~. ~~ğmc gözün gô 
remiyecegı kadar kuçuk bır .doksan 
dokuz rakammı hayal meya~ seçerslo( 
niz. Fakat iş işten geçmişt:r. Ufacık 

99 un ollası, siz 6 liralık ayakkabıyı 
yakalamadan sizi yakalamlşlır. Altı 

lira yerine yedi lira sayarsınız .. Ve st· 
7..e, s'z'n'e alay edilir bir tarzda birtek 
kuruş iade edilir . 

İMSET 
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6 Sayfa 

Şehir Tiyatrosu hakkindaki 
görüş ve düşüncelerim 

2- (•] 

Yazan: Halil Fahri Ozansoy 
İşte Yusuf Ziyanın hüneri bu romantik ı Bu defa dikkatiine çarpan di~ ı· bir 
mevzudan sonuna kadar neşe ve mik - nokta da, Meftun Bey rolünde Vasfi 
tesi cks.lmiyen bir fantezi çıkarma ını Rıza ve Fettan Hanun rolünde Bedia -
bilmesindedir. Artık bu çerçevenin et- nın rollerine göre çok genç görünme • 
rafındakı şahısları istediğiniz kadar ço- leri idi Eski İstanbulun bu iki şeyda 
ğa.tabılirsiniz. Ha) a!i a!ik mck:~·b ne btilbülü her halde aradan otuz ~u ka -
yazılan bir sürü erkek ve kız ta ebe.. dar yıl geçtikten sonra ellisine yaklaş -
neticede de bunların sc\ i~:p C\ lcnme· mış.ardır. Demek ki ne o kadar şıı<, hal
leri... Aşk profesörü Meftun Bey n 'a- le ini beğenmedikkri bugünkü genç • 
nma garsonluktan p·) estek i t b ıle leri n modasına uygun bir kıyafe lt! do· 
doçentliğ~e yükselen. ec;k i bir mf'y~-~ hışmal~rı, ~-e· de kırışı~ız t~rütazt! bir 
neci de ilave edersen z ve bu acayıp çehr<> ıle gulumsemelen dogru olnrdu. 
doçent i Ermeni taklidi i e konusturup l H'ç şüphesiz kıyafette biraz eskilik ve 
bu ro:ü de Hazım'a verırsen·z. sa< n - •) üzde biraz makyaj bazı rollere daha 
da ve localarda iki saat f""ı asız devam m·gun düşer ve san'at uğruna sahnede 
eden kahkabaların !h kınetini dah·ı !yi iki saatlik y.aşlılığı benimsemek, nrtis· 
anlıyabilırsiniz. tin hakiki yaşını hiç bir zaman büyül • 

Hele bır diğer yaşlı hovarda o1an t~mcz. Hem efendim, daima yaşlı roller 
Kayser-ili tipinde Behzat'la aptal aş k O\ nıyacak değiHer ya ... Yarın başka 
rolünde oğlunu da (bu rolü genç ar - bir piycste de jönpremiye, yahut şuh 
tistlerden R~id Baran mitkPmmcl oy- ve genç kadın rolleri oynıy.acaklardır. 
nuyor), bu meclise de sokun, tn - Aşk Mektebi'ndeki fcdakarlıklannı o 
lebeler aı·asına da Çerkes taklıdi yapan piyeslel'de istedikleri kadar gençleşe • 
genç klZı ve iki toy yahudi c:evda ıyı da rek telafi edebillirler. Burada aklıma 
Wiveyi unutmayın, geriye kalaniarı a- gelmÜlken bir b.atıramı kaydetmeden 
§ağı yukart tahomin etmiş olursunuz. fş- gf>Çemiyeceğim. 
te bu curcuna içinde Aşk Me1debi açı- On beş yıl evvel ayni sahnede be -
lıyor ve kıvrak, bol bir müzık!c sonuna nim Hazan Yuvası isminde Henrı Ba
kadar hiç sıkmadan insanı cğh•ndiri - taille'den adapte edilmiş bir piyesım 
yor. Bu da, bir operct için az bir mu- oynanıyordu. Eserin en büyük rolü 
vaffaxiyet değildir sanırım. kırk beş yaşlarında muhteris bir kadın 

Umumi bir görüşle Şehır Tiyatrosu rolü idi Ye son derece ağır, yorucu b:r 
temsillerinden bahsederken bu opt>re - roldü. O zaman Tü~ kadını hımüz 
tin mevzuu üstünde biraz fazlaca du - sahneye çıkmadığı cihetle Darülbeda -
ruşum. operetlerin oynamşında ekse - yi'in en birinci kadın artisti Eliza Bi -
riya d~ülcn bazı ifratlan göstel'<'b · ı - nemeeyan'ın bu rolü oyuarnası 1azun 
rnek içindir. Nasıl ki bu A~k Mekteb'm- geliyordu. Fakat ·bir 'türlü Eiiza'y.ı bu
de de böyle üzerinde durulacak :::ınkta· nu kabul ettirmek imkanı bulunama
lar vardır: dı. Tipime gitmez diye bir kere ayak 

Bir kere bazı sahnelerde ha!kı gül- diremişti. Hatta kardeşi Onnik Bınc
diiren bir söz, bir vaziyet ınüb:ılfiğalı mecyan: «Şimdi bu rolü oynarsa kırk 
bir şekilde tekrarlanıyor. Bu tck,ar be~inde hangi rolü oynasın?:. diyor -
karşısındakini sinirlendirince :n aya du! Yalnız en fazla hayret ettiğim şu 
ihtimal piyesin asimda olmıyan bir ke oldu: Bir yıl sonra Baştacı ismindc~i 
lime, bir söz Sl''kı~tınnai!a vesile olu - kornedirnde on altı yaşındaki mektcpli 
yor, derken öteki o anda aklına ef'lcn kız rolünü gene ayn:i Eliza Binemacyan 
bır niıkte savuruyor. nü'k.lc~·c irt. c lcp seve seve kabullendi v~ o ·nadı. O za
di ·er bir nükte ile ce\·ap veriliyor ve man pek te .şÜlmanlamıştı! Artık rolü 
artık iş çığınndan çıknor. B·z·m b'! - bir düsününL O tarihte Eliza'nın yac;ı 
diğimiz buna açıkça tulfıa.t derler. ı·i - otuz iki mi idi, otuz b~ mi bilmem. fa
tckim opereti seyı ettiğim gece, yanım· kat kırk beş yaşındaki r.olü silkip atar
daki Joeada otur9nlardan biri arkada'i.:o ken on altı yaşındaki rolü oynamakta 
]arına: cGa1iba, ded', bizim iç'n dc~ıl, hiç b'r mahzur görmemişti! Ne de-nir, 
kendi aralannda oynu\ or lar!• işte se- kadın ve artist kaprisi!.. 
y!rciler arasında b.u ne~i ~uhakemelc- Bu yazıyı bitirmeden, operette koro 
rm uyanmasıdır kı Şehır Tıyatro,:)unun halinde terennüm edilirken seslerin ba
operet kısr:ı.~n<ia~i .t~msillere karşı hak- zan karıştığını da kaydetmek isterim. 
1ı olarak laubah fıkırler uyandıra~J:lir, Bilhassa kortstlerden bazılarının su -
b~ ise hiç arzu edi~ccek bir şey de«:ı - sup lakayd kalması hiç iyi bir tesir u
dır. Hele sahnedekı aktör halk üzerin- yandırmıyor. Bu gibi aksat.iıkların d.a 
deki büyük kemik tesir \e sempatisine giderilmesi Şehir Tiyatrosu'nun operet 
güvenerek, üst localardan birir.den kısmında da dram kısmındaki pürüzsüz 
yükselen bir kahkahayı aynen o anda muvaffakiyeti görmek arzumuzd:m do
t rara başlarsa \'<lZiyet tulCıattan ua j!uyor. Operetin dekorlarına gelince, 
çıkarak ortaoyununa daha ziyad..! yak- hıssimi bir tek kelimedc ifade edeb: -
laşmış olur. Artık bütün seyircilere de, lirim: HayTanlık Rejisörün mizansen 
belki bizim gülüşümüzü de alaYa a ·~!·- kuruştaki büyük kudreti kadar he:- pi
lar korkusile gülmernek için dişlerini yese en uygun, en orij inal makN!eri 
sıkmaktan başka çare kalamaz. O za - düşünüp yaptırması gözlerimiz içın 
man da cenaze merasimi yapılır gibi so- her temsilde başka bir zivafet hazı;lı
murtarak ve susara'k operct seyre~ - yor. Fakat bu defaki dekor zıyafeti 
rnekten hiç kimse bir zevk duymv. bundan evvelki'leri de bastırdı. O ne 

güzellik! ne ihtişam! hani a~kolsun, de
(*) - Birinci yau 6 Şub~tt tarihli dim. Bu, bu kadar olur ... 

niishanuıdaclır. Halid Fahri Ozansuy 

- .. .. . . 
CONUL· ISLERI 
Okuyucularıma 

Cevaplarını 
Ankara -Kayaşta Bay (N. N. ed e: 
Pek yakında bahsettiğiniz mcv -

zua bir defa daha avdet edec~ğım, 
fakat siz bana lutfen söyler misıniz; 
bu genç kızların csosyete hayatı• ta· 
birinden kastlan nedir? 

* Bay Yektaya: 
Bir ayyaşı gönül nzası ile i~.kiden 

vaz geçirmek pek güçtür. Tavsiye, 
nasihat, tckdir bu ayyaşın üzerinde 
aksi tesir yapar, korkutmak ta müm
'kün değildir, meseleyi biraz tesadü
fe bırakacaksınız. 

* Bayan Muzaffere: 
Fena bir yol tutmuı;:sunuz. ;~yrı 

bir eve Çlkmak lüzumunu kocanızm 
bizzat an1amasını temin etmek müm· 
kündü, hedefe doğru yoldan giöc . 
ccktinız. Bence vaziyeti ıslnh etmek 
mümkündür. O tarzda hareket etme
lisiniz ki talaktan kocanız caysın, 
caydığını size söylesin, bu kalabalık 
evde rahat edilemiyeceğini de gene 
._, anlasın. Biraz diplornatlık ediniz. 

* Şehremininde Bay (Ergün) e: 
Gönül bahislerinde cesareti ah§ -

kanlık verir. Size ne söylesem, ne 
öğretsem y~pacağınız ilk mülakatta 
cümleleri ~şırmanızın önüne gcçe
mem. Faydası yoktur. Kızaracakst · 
nız, kekeliyeceksini:r., söyliyeceği -
nizi unutacaksınız, sonra da işin ken
diliğinden yoluna girdiğini görecek-
siniz. Merak etmeyiniz. TEYZE 

lrz düşmanlari ı K.!} .. !l..!..~ 
------ ••yfalarıada rörülen yazılara beıı:ı:er.f 

Bu kızcağızı t1ızağa düşürdüler 
I gibi gençlerin bulunduju bir yere gi· 

delim. · 

Tuzağa düftirüJen ıeıaç kız 
(Adreai IDaiafv.xdurl 

HükUmet kuvvetinin daima müca • 
dele ettiği ve hiç göz açtırmadığı ırz 

düşma_nlan gene ara sıra bir fırsatını 
bulup genç kızları ayartıy<>rlar. 

Böyle bir hadise de bundan bir kaç 
gün evvel vaki olmuştur. Resmini 
koyduğumuz yüz on yaşındaki genç 
kız bu takundan ırz düşmanlarının 

kurdukları tuzağa düşmüştür. Hadise
yi haber aldığımız zaman muharrirle
rimizden birile !otoğrafcımızı genç kı
za gönderdik. Muharririmizin kendisi
le yaptığl mütakah a~ağı yazıyoruz. 

Muharririmiz anlatıyor: 
Irz düşmanlarının tuzağıına düşen 

genç kızın evinin kapısı önündey1m .. 

kapıyı çalıyarum: 

-Kim o"? 
- Benim. gazete muharriri. 
- Ne istiyorsunuz? 
- Bu evde tuzağa düşürülen ve son-

ra kurtarılan bir genç kız varmış, ken

disile kon~k isterdim. 
Kapı açılıyor, bir Cldaya alınıyorum. 

Bir kaç dakika geçiyor. Tuzağa dü~
rülen genç kız utana utana yanıma ge· 
liyor. 

Bu kız henüz seksen yaşını bitirmc
nıiş terütaze bir halde. Yüzüme ba • 
katken adeta utancından yere batıyor. 

Kendisine soruyorum: 
-Kızım, ben senin baban sayılırım. 

Bu hadise nasıl oldu, açıkca anlat. 
- Anlatayım d iyor, başıma gelen • 

leri anlatayım da benim gibilere ibret 

olsun. 
Anlatıyor: 

- O gün evde canım sıkılmıştı. Şöy
le biraz çıkayım, dedim. Şekereiden 
peynir şekeri alıp, peynir dişlerim.le 
yiyecektim. Sokakta komşumuz bayan 
Ayşeyle karşılaştım. Bana: , 

- Gel, dedi, seninle beraber senjn .. ._.. ____ ............ -..... -..... .-.. ......... .... 

- Şimdi konuşan beıa değilinı, 
kalbimdir. 
- Desene o senden daha gevezc 
imiş. İki saattenberi miHemadiyen 
söylüyor. 

Ben de onun sözüne kandım. Meğer 
beni fena yere götürüyormuş. Ben ne 
bileydim. Öyle bir yere gittim Id .• içer
de bir alay erkek vardı; hepsi de beni 
göriir görmez: 

-Ne iyi oldu da geldi. Böyle körpe, 
böyle güzel kız flmdiye kadar görme
dikti. 

Demezler mi. Sıkıldım; utandım .. ne 
yapacağımı şaşırdım: 

Aman yarabbim, dedim. Geng ya • 
şımda beni böyle namussuzlarm elin. 
den kurtar. 

Bu sırada ev sahibi olduğunu tah • 
min ettiğim kadın bana bir fincan bir 
şey getirdi. Her halde bir Içki olacak. 
lçer içmez kendimden geçtim. Ve artık 
6tesini bilmiyorum. 

Nihayet polisler geldiler. Ben kur • 
tuldum; kurtuldum ama asıl iJin fena
sı bir kere lekelenm~ oldum .. bundan 
sonra hangi erkek beni a1ır. Yaşımı de· 
min söyledim ya, yelmiş yaşmdayım. 
Bu genç yaşta bu hale gelmek çok acı, 
halbuki ben biraz daha büyüyeyim de 
evleneyim diye bekllyordum. Şimdi 

beni almak istiyecek erkek de bulamı

yacağım. 

Genç kızın samiml ve içten gelen 
hüznü karşısında ben de ağlanuya 

başlamıştım. Bu takım ırz düşmanla • 
rına karşı daha t iddetli davranmak la-
zımdır. Artık bunun Kibi vak'alar duy
mak, işitmek istemiyoruz. 

······················--······-··························· 
Genç bir f&lrlmlz 

Şair Nevsad 
cGenç tütilrlıt pirim.iz Nevza • 

dın son şürini koyuyoru.z. Şair Nev
zad fütürist tairler arasında en genç 
ve en Cllgunudur. Şiirini okuduktan 
sonra siz de kıymetini takdir ede -
ceksin iz.~ 

CE 
Ba bG bG ba 
Abba 
Da da Ja 
Ada 
B av• 
Çif 
Pit 
Aa cı cı,.,.. 
M~,.. 

M ama 
Pat 
Pat p~ıt ,.t 
Cüt 
Süt 
lsteyim 
Y·im yim yim 
Hım 

Z ı m :tm %1m. 
Bu u 
u u u u •. 

Nevı.ad 

1'---------------~ 

Çivi çakmak 
Bütün kadınlann bilmeleri lô.~ 

gelen bir şeydir. Çivi çakmak esas itP 
barile kadına aid bir vazifedir. Ev,rel& 
kadın manik-ürlü elile çekici tutar. Ci' 
viyi duvara dokundurur ve çekiçle ~ 
zerine vurur. Böyle yapınca bihikrnet 
taala çivi duvara giriverir ve ç::.kı~J11~ 
olur. Kadınlar sakın çivileri manikttrl 
tırnaklarile tutup ve buradan çıkarll1:ı• 
ya kal.kmamalıdırlar. 

Çünkü tırnaklannın kırılma k i h tı • 
mali çoktur. Çivi duvardan ancak keı·• 
petenle çıkabilir. 

* 
At nallamak 

Mademki çivi çakmak kadına düşefl 
bir iştir .. çivi çakmakla hemen hPnlcf\ 

ayni olan bu Işi de kadın yapmaltd1
" 

At nallamak gayet kolaydır. Bil~ass: 
erkekler bunu iyi yapamazlar. çunk 
atlar hırçın mahlüklardır. Sert davr~ 
nılmaktan hoşlanmazlar. Kadın olun' 
ca vaziyet de~ir. Kadın ata: 

-Lutfen sol arka ayağınızı kaldırıf 
mısınız? 

Der demez, at derhal o ayağını }<al• 
dırır ve kadın da evvela nal denilen gıl 
mü§ten yapılmış pabucu atın ayagıııa 
yerle~irir ve: 

- Müsaade ederseniz canınızı acıt' 
madan bu nalı tesbit edeyim. 

Der.. bu nazik teklif kar§ısınd:ı b!t 

kat daha yumuşıyacak olan at buı.a d' 
razı olur. Ve Bayan na1band duvarıı •• 
çivi çivilediği tarzda atın nalını da çı 
viler. 

* 
Dam aklarmak 

Her kadının bilmesi gerekli olan bil 
şeydir. Evinin damını aktannasını bil• 
Iniyen kadın tam manasile bir e\r ktı' 
dım sayılamaz. Dam aktarmanın usı.ı• 
lünü de yazalım: 

Kadın sivri ökçeli iskarpinlerindeıJ 
en yenisini giyerek dama çıkma1 ıdı; 
Kiremitlere şöyle bir göz gezdiı rne 
için damın etrafını dolaşmalı ve do. ' 
laştıktan sonra ökçeli iskarpinlerirll~ 
ökçeleriie kırdığı kiremidleri birer bl 

. ·ı . ı şl" rer sayıp onların yerıne yenı erın 

malıdır. 

Kiremitleri bu sefer ökçeli iskarplJl' 
leri çıkararak döşemeli, dö~nd:ktt~' 
sonra tekrar bir defa daha ökçelı iS 

1 

karpinlerle damın etrafını dolaşıp göl' 
den geçirmelidir. 

Gene kiremiciler kınlırsa zarar yo)

tur. Çünkü girernit kırılması i~ns~ 
nokta~ naz~rdan faydalıdır. Kıreıtıl • 
istihlakini çoğaltır ve müstahsile ıtı 
zanç temin eder. 
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.Q_eniz ve denizcilik : 

Denizde gemilerin konuşan 
dilleri: Vardaband1ralar 

Rusların Büyük Şair i 

Aleksandr Puşkin 
. . ; . .. . .... : .. :.. . . 

Mersin cezaeı1i 
Halkının mektubu 
Mersin ceıae\~nde cezalarını çek· 

mekte olanlardan bir mekiub ald·k. 
Talihin, tesadüflin ve kendi kaba • 
hatlerinin tesirile hapishaneye di.iş· 

müş olan bu biçareler, hükfunetin 
şefkatine müracaat ettiklerini bize 
haber veriyorlar, anlattıkları şev: 

Usandıklan, badema hayatta doğt·u 
yürüyecekleri ve son yıllar içinde 
kazandığımız siyasi zaferler mürvo. • 
sebetile bir affın kendilerine yeni 
bir hayat bahşedcceğidir. 

Olruyuculanmızan sorguianna 

cevaplarıma 
Kadıki;yünde Yoğurtnı P•rk cad· 

desi Vakit apartamanında N. Soy • 
kurt'a: 

- Biz, o yazıyı bir Fransız gaı:<:'--
1csinden almıştık. Üzerinde hususi 
mütalea beyan edecek vaziyette de
ğiliz. Tıbba aid bir mescle olduğu 
için l'l1't!ktubunuzu doktorumu1.a '"er
dik. Size müsbet veya menfi ceva -

Yazao : H 

* Adapazannda M. İlhami Anla'yııı: 
- Yazılannızın mevzuu üzerınde 

yazı yazan bir arkadaşımız mevtud 
bulunduğu için bizi mazur görme-
nizi rica ederiz. 

* Adana eezaeviade M. oayı: 
- Bu mesele etrafında sıra ge • 

]ince, büyüklerimizin ve Adıiye Ve
kilimizin nazarı dikkatini celbede • 
ceğiz. 

* Akşehir Bul~aristan nıuh:u~irle • 
rinden M~hmet Tm-ana: 

- İspanyaya yumurta ihracatı ı:e 
büyük firmalar uğı·aşır. Yani bun · 
lnr müstehliktir]er. Mıist&hsil olan· 
lar bu gibilere mallarını salar!ar. 

* Okuyucalarımıı:dbn Molla oğiu 
1\lt.•hmet Üzcr'e: 

- Bu mesele hnkkmda bir rnek· 
tubla bulunduğunuz kazanın mPr -
kezt olan vilayet müddeiumumi !ği
ni ve valifiğini haberdar edinız. 



likbahar için güzel sapkalar Saç tuva/etlerinin 
güz/ere verdiği manalar 

No. 1 - Roz Valuanın modellerin • 
den. Parlak siyah hasırdan tok. Yase • 
mln ve güllerle süslü. Arkada lacivert 
kordelidan bir fiyonıası var. 

No. 2 - Ayni müessesenin ıüzel bir 
tapkası. Beyaz • mavi ipek hasırdan. 
Kırmızı, mavi deve tüyi14t süslü. Bu 

• • 
• 

• J 

tüylerden birinlll ucw. .,._'.kaya geçmek· 
tedir. 

No. 3 - Lömonienin modellerinden. 
Beyaz panama, kordon lAcivert, ucun· 
daki top kırmızıdır. 

No. 4 - Ayni müessesenindir. Pi • 
kürle süslen~ şarap rengind~ bir fotr. 

Kaba rık örgüden yap1 lm1ş süveter 
) 

de evvelce ch ilmikten ibaret olan 
cyüz· çizgiler belden itibaren c 1 0» ll· 
mik olacaktır. 

Bu kabarık örgü biraz kalın, yumu· 
şak ve çok şıktır. Mevsime çok iyi u • 
yar. Vücuda iyi yatar. Kalın olduğu 

halde şişman göstermez. Lazım olan 
şeyler: 350 gram yün, 2,5 numara iki 
şiş, yedi tane düğme ve bir sentür. 

Kullanılan örgü - Kabarık örgü • 
dür. cl o. tane yüz, «ı o. tane ters il . 
mikten yapılan geni§ ve kabarık çiz • 
giler. 

Yüzüne örülen çizgiler - Bi:·inci sı· 
ra: c3:. ilmik örünüz. c4» ilmiği örme· 
den şişe alıp yünü şişin arka tarafına 
geçiriniz. 

Tersine örülen çizgiler - ch ters 
ilmik örünüz. Y:.lnü şi§in arkasma ge· 
çirip c3:. üncü ilmiği örmeden geçiniz. 
c·h ters ilmik örünüz. c8:. nci ilmiği 
örmeden geçiniz. c2:. ters ilmik daha 
örünüz. 

Siiveteri nasıl öreceksiniı.? 
Arka: «38. ilmikle doğrudan doğ • 

ruya çizgili kabarık örgüye ba~layınız. 
Baştan ve sondan «2• şer ilmiğ, düz 
örünüz. 

Boyu • 1 h santimetre olunc2 yalnız 
bir sırada her iki «yiiz• ilmiğin arasın· 
da bir tane arttırınız. Bu yüz çizginin 

nunda da bir ilmik arttırınız. Şu hal· 

Kol yerleri - Örgü (<tO) santimetre 
olunca kol yerlerini şöyle açınız: Bir 
defa c3:. ilmik, bir defa c2:., üç defa 
c 1 • er tane kesin iz. Sonra düz örünüz. 

Omuzlar - Kol yerlerinden itibaren 
cl7:. inci santimetrede yapılır. c27• il· 
miği c3:. defada kesiniz, geri kalan il· 
mi~leri hep birden kapatınız. 

Ön- c ı 4. santimetreye kadar tıpkı 
arka gibi örünüz. Ondan sonra örgüyü 
ikiye ayırıp tıpkı arka gibi arttırınız. 
Yalnız düğme yerleri için sol tarafa 
«ı o. ilmik ilave etmek lazımdır. 

İlikler nasıl yapılır - tık iliğ~ arttır· 
ma yerinden bir santimetre yukarıda 
yaparsınız. yaparsınız. Kenardan iti • 
baren c4» üncü ilmikten başlıyarak 
c3.- ilmik kesiniz. Üstteki sırada şişe 
ayni ilmikierin yerine c3.- tane yeni 
ilmik diziniz. Arada kalan kesik, ilmik 
olacaktır. Her iJik arasında c6:. santi • 
metre bırakırsınız. c6:. ilik kafidir. 

Ön kol yerleri - Bir defa ot•h ilmik, 
bir defa .ı. ilmik ve c4• defa birer il· 
mik kesiniz. 

Yaka yeri - Kol yerinden itibaren 
« 1 h üncü santimetrede yaka yerinde 
c 16ıt tane kesin iz. Sonra her st ra ba • 
şında c2» şer tane. Ş işte c2 7. ilmik ka· 
lınca ı:lüz örünüz. ve «ı 7.. ine· santi • 
metrede bütün ilmikleri .3. defa ke • 
sin iz. 

Sol taraf ta bunun aynidir. Düğme • 
lerin dikildiği band kabarık düz örgü 
olacaktır. 

Kollar-«37. ilmikle başlavınız. Ayni 
örgüden örünüz. Her c6ıı sanlimetrede 
iki vandan « lıt er tane arttırı'itZ. «ı 8:. 
santimetreden sonra bu arttırınayı c4ıt 
santimetrede bir yapınız . .:46ıı santi · 
metre olunca her ~ırada iki yrınlardan 
« lıt er tane keserek örgüye d"vam edi· 
niz. Şişte « lh i1mik kalınca hepsini 
birden kesiniz. 

Yaka - Süveter dikildikten sonra 
yaka yeri dört :ıiş Uzerine !!ı>çirilerek 
avni ör~üden örülecektir. « 1 Oıt santi· 
metre en kafidir, 

Saç tanziminin 
güzellik üıerindeki 
tesiri pek büyük . 
tür. Bir yiizü, da . 
ğınık ve bakımsız 

saç kadar çirkinleş • 
tiren hemen hiç bir 
'ey yoktur. Buna 
mukabil iyi aeçilmi~ 
bir kuvafür kadar 
da yüzü giızellesti • 
ren pek az ,ey ~ar· 
dır. Müt~hassıslar 
kuvafürün kadın 

gilzelliAlıtin yüzde 
altm14ını tetkil et • 

1 tiğini idd:a etmek . 
tedirler. Sinema 
yıldızların& dikkat 
ediniz. Onlardan f 
her birini ayrı bir 
tip güzel yapan en 
mühim güzellikle • 
rf, aaçlarıdır. Hep • 
ainde muntazam, 
güzel ditler müşte • 
rek bir güzelliktir. 

1 Yüz çizgilerinin gü· '------'--
zelli~l de öyle ... Fakat hepsinde bir bi • kadın tipi yaptığını yazmıgtık. Bu h~ 
rine hemeı hiç benzemiyen, güzellik • ta yüze her şeyden evvel gençlik. ne ~ 
lerine ,aruiyet veren şey saçları, göz· şe ve canlılık veren tarzı neşred:yo ' 
leri, dudaklarıdır. Bilhassa saçları. Bu· ruz. Snçlara biraz kabarık, rüzgard• 

ı nun için saçların tanzimine, güzelleş • dağılmış gibi hafif bir dağınıkhk \erel 

ı 
mesine, aeçilen kuvafürün yüze ver • bu kuvafür yüzü en genç göster<'n btl 

dili mAnaya çok dikkat etmek lAztındır saç tuvalctidir. Yalnız bu dağınıkll-l 
Geçen hafta hangi tarz saçın faal bir bakımsızlık tesiri vermemek şartiJe. ............................................................................................ ~ 

Kaşlar 
nasıl 

niçin inceitilir ve 
inceltilmelidir? 

1 olan bayanların bundan istifade ehl'l~' 

ı 
leri mümkün değildir. Ka~ia saç bıtiJ111 

arasındaki mesafe fazla darl:.ışırsn yii:Z 
çirkinle§ir. Alnı dar olanların biUik15 

ka~larını üstten almaları ve saç'a:ın • 
dan uzaklaştırmaları lazımdır. 
Kaş uçlarını ortadan itibaren fazlll 

yukarıya kaldırmak daima yüzü genÇ' 

leştirir. 

Kaş aralarını fazla açmak bir çoll 
yüzlerde çizgilerin sertliğini tatiılaŞ ' 

tırır. 

Kaşlarınızı alırken bu söyledikleri 
mi hatırlayınız. Onları, yüzlinüze 'et' 
mek istediğiniz manaya göre inceltı ' , 
ıdz. Fakat hiç bir zaman biltün kac:ı 

Kalın kaş bu yüzün çizgilerini aertle ttiriyor ve ıözlerdeki tath m&naıi 
ıizliyor. Kaşlar inceltildiktc.n soua yüzfua inceiJii, ıözleriıı tathlıiı meyda• 

nızı alıP, yerine istediğiniz şekilde yerıl 
kat çtzmeyiniz. Bu, yüze sun' ilik ver t• 
Kaıları tabii çizgilerinin müsaade et ' 
.tlği kadar deği~tirmeüsiniz. İcap eder' 
se renklerine uygun bir kalemle uçllı' 
rını bir parça uzatabilirsiniz. BU Ol 
göze çarprnıyacak bir şekilde yapılfj)" 
lıdır. funu unutmayınız ki bir yüze ~ 
yara~an ka§ı, kaşın tabit istikarıı' 
içinde bulmak hemen daima mürrıkilır 

Da çıkmış. 

Son yılların san'atte, güzellilde sa • 
delik arıyan ince zevki kadın güzelli • 
ğini de en sade ve ince bir şekle koy • 
du. Vücudundaki lüzumsuz yağları, 
yüzündeki fazla etleri, başındaki yığm 
yığın saçları atarak ona ideal bir tip 
verdi. Kaşları inceltmek modası da ay· 
ni ince zevkten doğmU§ bulunuyor. 
B:.lşta lüzumsuz ve uzun saçlar, vücut· 
ta yağ ne ise, yüzde de kalm kaş odur. 
İşte bunun için vücudunu inceltmek, 
~açını kesrnek ve düzeltmek ihtiyacım 
duyan her bayanın kaşını inceltmek is· 
ternesi de pek ta bii ve yerinde bir ar· 
w~~ . 

Kaşları inceltmek. yüz çizgilerini in· 
ce gösterir, yüzün manasın! tatlılaştı • 
rır, gözleri büyük ve parlak gösterir. 
Bugünün ideal güzelinde aranan en 
biiyük vasfı verir: Net bir yüz. 

Düz bir çizgi ~eklinooki k~larda ta· 
hakküm vardır. 

Başlangıcı çok qağıda ve uçları çok 
yukarıda eğri bir çizgi gibi duran kat· 
lar yüzü yorgun gösterir. Çok ataAı • 
dan başlıyan ve ortaları fazla kalkık 
mukavves kajlar yüzü uzun gösterir. 
Bunun için kısa yüzlü bayanlara tav ~ 
siye olunur. 

Gözle kaş arasında fazla mesafe bı • 
rakmak (yani kaşları hep alttan almak) 
gözleri iri gösterir. Fakat alnı pek dar 

dür. 1,1 
Ka§ alırken kullanılacak en iyi l , 

tabii ki cınbızdır. Tüylerin alındığ! }(J~ 
sırnda derinin tah~ olmaması IÇ 
biraz vazelin sUrmelisiniz. 

Fakat kaşları alırken bnı mühim 
noktaları bilmek lazım. Geli~i güzel bir 
kaş almadan çok fayda bck!ememeli. 
Kaş almakta çok işinize yarıyacak fay-
dalı şeyleri yazıyorum. 1' 

ı · 'k k 1 b ·· ·· ·· 1 · h ı göstet A~agw ı dan baslıvarak rri'ı·~<.'l bir ka· Kah n \'e uç arı ını aş ar u yuzıt ve goz e rı yorgun ve ma zt n · ..ll 
• .. w .., d w • f 1 k Id k . ltll)V 

vis yapa.1 ve uçları ba~!angıcından yor. iju ka~ların ortalarını yukarıya o~ru. bıraz aza .. a ıra~a .. ~~~~c "c ( 
biraz daha yukarıda kalan kaşlar yüze suretile hem yiize tatlı bh: beyazlık ve rJlmış, hem de gozlcrdekı huıun 
tatlılık ve sükfuı verir. l redeki yorgunluk silinmiş. 
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Dün iki mühim maç yapıldı Güreşte, alta düşünce 
-nasıl çalışmak lazımdır? Fen er bahçe düzgün bir oyun la 

Galatasarayı 4 - 1 mağlôp etti 
Çaınura ve yağınura rağmen oyun çok 

-s- c·> 
t--------- * ~ • ---------

Makbul müdalaa tekli kapanarak •haıma hi~ bir yerinizden tutabii -

.. mek imkanını vermemek değildir. Bu tekilde güref1J1elc hem ni::a
men yasak, hem de hakemierin ve halkın ncuaTında ıizi 

küçük diitürecek bir harekettir 

Sarı Kırmızılılar ikinci haftayımda 
zevkli oldu. 

on kişi olarak Yazan: 8eJfl Cenap 

n·· oynadılar. Güneş de Beşiktaşı 
hav~rt günden beri çok müsait giden 
Üzer nın dün bozması, dünkü oyunun 
tır. ınde oldukça fena bir tesir yapmı~-

2 - 1 yendi 

liava 
çarnu nın çok fena ve sahanm da bir 
tekn~ de?'ası halinde olmas! oyunda 
du t<'n zıyade kuvvete ist!.nat ediyor 

'rakıını Gun ar tam saat 3,45 te Beşiktaş -
tay e~· ~açından sonra evvelfı Galatasa 
nın' /lahara Fenerbahçe, taraftarları
).ı11/ kışları arasında çıktılar. Hakem 

li ı ~akı~ antrenörü (Boot h) idi. 
ler ~ elllin başlama düdüğiyie Fener1i 
Gaıatucurna geçtiler. Fakat bu hücum 
latasa~·saray müdafaasında kesildi. Ga
neti ty ~ukabil akın yaptı. Avutlfı 
de cce endı. Oyun mütevazin bir şekil 

F' ereyan ediyor. 
.Pastn~rliler daha düzgün ve hesaplı 
dar ~r .3 Galatasaray müdafaasına ka -
oynauııyorlar. Fakat çs.>k cansiparane 
kını/an Galatasaray müdalaası bu a
"Bugiirı kesnıekte güçlük çekmiyordu. 
:tıaya: F~nerbahçe hücum hattında oy 
tnüdaf'~ulent daima ~ki Galatasaray 
sine ıı arasında kalıyor ve kendi
edenı~etilen uzun paslan büsnit istimal 
ltik 1YOrdu. Devre baf]ayalı on beş da 

ayı geçı·-· h kat'i h. . •.gı alde her ikı taraf ta 
0 akırnıyeti tesis edememşiti. 

dan Yu nun on yedinci dakikasında iOl 

nerb?~pılan bir Galata!aray akını Fe 
8&.ray}ı çe .. kalesine kadar indi. Galata-

Bulent, şimdiye kadar yaptığı 

c·· 
lll~ı~ • ftetiktaş maçmdan bir görünüş 

ç ard ht 1taıesi.n a. Ç gol yemiyen Fenerbahçe 
du. e ılk golü atmaia muvaffak ol· 

"Su 
hakinı~ol~en sonra Galatasaray ni.,bi 
bu goıJetı tesis etmiş, Fenerbahçeliler 
dı. en oldukça müteessir olmuşlar-

Calata 
talihsizl" ~ara~ bundan sonra gene bir 
naınağa ıge ugramış ve gene on kişi oy 
lllerkez rnec~r kalmıştır. Gnlata~aray 
llışrna ınuavıni Salim Cevatla bir çar 
Çıkn.a- esnasında sakatlanarak dısarı .. , ga . 

bevre ı:nec~ur kalmıştır. 
ka kaı ~ın nıhayetlenmesinc on daki
darı b"a enerbahçenin yaptığı akınlar 
lent ı: tanesinde Fenerbahçeden Bü -
fak oıınraberlik golünü atmağa muvaf 

\1 uştur. 
ı· e devre b 
ıkle ner u s~retle bir bire beraber 

tarar ta ıceJenmı~tir. Bu devre her iki 
Çırrnıı::J muhakkak birer gol fırsatı ka

İk -ı ~rdır. 
ıncı de 

takı-.a . vre ba~ladıg-ı zam:ır. Salim l!' .... , gırrn. . 
~nt'rlile h ıştı. Oyun başlar başlamaz 

}fticurnla r emen hücuma baı;;Jadılar. 
l!'(\nPrb hrını soldan yapmak isteyen 
l<;~ıık ~ çe, bugün çok gu··zel oynavan 
h lleS<ıt h · ~ 1rfa h attı bu tarafı bntta! bir 
llı>r Ille k akıvordu. Bunu an'nvan Fe

r ez muavini Angelidis, oyunu 

Fenerbah$eli1er sahaya çıkarken 

sağ tarafa intikal ettiriyordu. İkinci 
devrenin başlaması beş dakika olmuş
tu ki Fenerbahçe Bülent vasHasile ikin 
ci golünü yapmağa muvaffak oldu. 

Galatasaraya gelince Gündüzün ra
hatsızlığiyle eksik çık~ak talihsizliği
ne uğrayan ve sahada da ikinci devre· 
nin başından beri gene Fenerbahçe gi
b! kuV\·etli bir rakibi karşısında ikin
cı defa on kişi oynamakla taHhsiz bir 
takım olduğunu bir daha isbat etmiştir. 
Galatasaray oyuncuları da kendilerine 
düşen vazifeleri yapmışlardır. 
Takımlar sahada şu şekilde yer al • 

mışlardır: 

Galatasaray: Avni - Reşat, Lutfı - E.~ 
fa~ •• Salim, Suavi - Necdet, Süleyman, 
Bulent, Haşim, Danval. 

Fenerbahçe: Hüsa~ettin - Yaşar, Fa 
zıl -. Cevat, Angelidis, Mehmet Reşat -
Nacı, Esat, Ali Rıza, Bülent, Fikret. 

Alaettin Şahinbal 

Kırasıya yap:lan bir maç: 
Beşiktaş - Güneş 

Dün Taksim stadyomunda senenin 
en mühim maçlarından birı olan Be-

GUnet 2 karşılaşması oldu. l ı 
şiktaş · Güneş 

1 Ba,lktat 1 Bu miisabaka iki 
tarafın likte ala -

cakları dereceyi belli edecekti. Güne~ 
ıakımı biraz deği~ik çıktı. Beşiktaş ise 
Hakkıyı gene merkez muavin oynatı
yordu. 
Güneş takımı daha ilk anlarda ça • 

lışmaya başladı. Fakat Beşiktaşlılar bü 
yük bir gayretle karşı koyuyordu. Me 
lih, Rebii soldan birkaç tehlikeli hü • 
cum yaptılar. 

Beşiktaş soldan bir akın yaptı. Gü -
neş müdafaası bunu güçlükle durdur· 
du. Biraz sonra soldan gelen Günt>ş 
hücumunu Beşiktaş müdafaası durdu
ramadı. Mehmet Ali vakitsiz kaleden 
çıktı. Rasih boş kaleye yava~ça topu bı 
raktı. 

Bu gol Beşikiaşı çok bozdu. Lüzum
suz tekmeler ''e favller yapmaya baş· 
ladılar. · 

Bu gol Galatasarayiılan harekete ge 
tirmişti. Bu sırada Galatasaray ikinci 
bir talihsizliğe daha uğradı. Salimin 
yaptığı bir hatadan dolayı hakem ken 
disini oyundan dışarı çıkardı. Galatasa 
ray gene on kişi ile oynamak mecburi
yetinde kaldı. Bu suretle Galatasaray 
ikinci defa olarak Fenerbahçe gib! Tür 
kiyenin en iyi takımı karşısında on kişi 
oynamak ıztırarında kalmıştı. Fakat bu 
talihsizlik bu sefer takım üzerinde de= 
hal menfi tesir yapmış ve takımda gör 
düğümüz canlılıktan eser kalmam1ş ve 
oyun Fenerin hakimiyeti altına girmiş 
tir. Devrenin yirminci dakikasında pen 
altıdan Fikret üçüncü Fener golünü at-

] t h 1 Oyun kırasıya oynanmaya başladı. 
tıktan sonra Ga a asaray at arı ara - Biraz sonra B~iktaş hakimiyeti ele a
sındaki rabıta bozulmuş idi. Bununla 
beraber Fenerbahçe kalesine de münfe lır gibi oldu. Fakat devre de bitti. 

İkinci devreye Beşiktaş caniı ve düz 
rit fakat tehlikeli akınlar yapılıyordu. 

' d'' gün bir oyunla başladı. F~kat Nazı -

Güreşin ilk devresinde güreşçinin 
hasmına karşı faikiyet elde etmesi eğer 
buna muvaffak olamıyorsa ilk devreyi 
beraberlikle bitirmeye gayret etm~&i 
lazım geldiğini geçen yazımızda bildir· 
miştik. 

Güreşin, ilk on dakikalık devrede 
beraberlikle bittiğini hakemierin lam· 
baları halka ilan edince ilk dikkat edi
lecek nokta reylerin nasıl verilmiş ol· 
masıdır. Eğer hakemierin hepsi beyaz 
vermi§ ise o zaman iki güreşçi arasında 
hiç veya pek az bir fark görüldüğü an
laşılır. Eğer hakemierin ekseriyeti be· 
yaz, fakat bir tanesi size veya diğerine 
faikiyet vermiş ise üç üç va son dört 
dakikalardaki çalışınanızı ona ıöre a· 
yarlamak lazımdır. 

GüreşeNerin müsabaka esnasında 
kendilerini kaybedip şaşırmamaları la
zımdır. İyi bir güreşci nasıl güreşmesi 
lazım geldiğini müsabaka esnasında 
bilmeli, ona göre hareket etmeli, ha • 
kemlerle alakadar olmalı, hatta hakem
Ierin kendi hakkında ne düşünebilecc
ğini bile kestirmelidir. 

Kur'a neticesinde evvela üstte düş
mek iyidir. Üstte bulunduğunuz müd -
detçe hasmınıza var kuvvetinizle oyun 
tatbik etmeye çalışarak yorulursunuz. 
İkinci üç dakikada altta bulunduğunuz 
zaman iyi bir müdafaa ile kalbinizin 
hareketini, nefesinizi tanzim eder, vii
cudunuzün fazla yorulan kısımlarını 
dinlendirebilirsiniz. Hasmınız üste çık
tığı zaman sizin müdafaanızı bozup fa
ikiyet kazanabilmesi için müthiş bir 
gayret sarfedeceğinden yarulacak ve 
siz de son dört dakikada ona bütün gay
ret ve bilginizle hücum edeceksiniz. Devrenin bitmesine ort dakika ka-

la Ali Rıza Fenerin dördüncü golünü ;mın ve Şerefin kaçırdıkları fırsatlar yü 
atmağa muvaffak olmuştur. Hakem dü zünden gol atamadılar. Nihayet Güneş 
düğünü öttürdüğü zaıı:~n Fenerbahçe Rebiinin gayreti ile akınlar yapmaya 
yediği bir gole ka:şı dort golle kuvvet başladı. Beşiktaş çok sinirli ve sert oy
li rakibini yenmege muvaffak olmuş- namasını devam ettirdi. Nihayet Rasih 

,ikinci golü attı. Biraz sonra Beşiktaşa 
tuFenerbahçe dün daha canlı ve daha bir penaltı oldu. ~üneşli~.er ist~ade e
düzgün oynamış ve hasmının talihsiz- .demediler. Oyun bıtmek u~ere ıken Re 
liklerinden azami surette istifade et • ~adın eline top çarptı . ~ıktaş ta pen· 
mesini bilmiştir. Takımın her oyuncu- ;ıltıdan bir gol kazanabıldi. 
su kendine düşen vazifeyi yapmıştır. (Devamı ı ı Ind sayfada) 

Tecrübe güretinde çalıpnak: ... 
3-3 dakikalık tecrübe güreşinde ça

lışmak adi yer güreşindekinden büs -
bütün başkadır. Vikıa güreşirken mü
temadiyen hasmınızı yenmek, ona o -
yun tatbik ederek faik1yet elde etmek
le mükelleisiniz. Fakat 3-3 dakikalar
da bu husus daha ziyade ehemmiyet 
kesbeder, zira ilk 1 O dakika beraber -
Ukle bitmi~tir, belki hakemlerden biri 
sizin aleyhinize karar vermiştir, ~imdi 
bütün gözler size dönmüş, her yaptığı
nız hareketi büyük bir dikkatle takip 
·ediyor. · 

n.ottur. Bu şekilde güreşin bir güre~ • 
çıye passif çalışıyor denir, ihtar ahr. 

Alttaki güreşçi üç dakika içinde mü· 
te:nadiyen altta dunnak ayağa kalkü· 
dıgı. za~an da ge:ıe alta yatmak mec . 
b~~ıyetınde oldugundan üstteki güreş· 
çının çalışma tarzı güreşin sair zaman 
larındaki çalışmasından farklı olucak 
tır. 

3-3 dakika haricindeki yer güreşle • 
rinde hasmı altta iyice zaptedemezse 
niz, derhal ayağa fırlar ve güı·eşt( 
böylece devam eder. Yer güreşinde :s<. 
bu şekil olmadığı için hasmızını altta 
zaptetnllye Iüzum yoktur. Hasmınu si· 
zin altınızda yatmağa mecburdur. Böy· 
le olunca yapılacak oywıların da şekH 
haylıca değişir. 

Tecrübe güreşlerinde altınııda müt· 
hiş bir müdataaya çekilmiş, hasmınıza 
ne yapıp yapıp oyun almak mecburı • 
yetindesiniz. Kollarını dik tutnrak lle· 
riye uzatan hasmınızın kolunu alma'
için belden tutmıya hacet knlmadan 
ellerinizi kilitliyerek ve şiddetle yü · 
karı çekerek çalışabilirsiniz. Hasmı kol 
ve çeneden tutarak havaya ka:dırmak 
ve bu suretle müvazenesini bozarak a
çık verdirrnek tecrübe güre~leı ınde 
muvaffakiyet veren bir çalışma tarzı • 
dır. 

Yer güreşlerinde çok iyi netice ve -
ren oyunlardan biri de suples ve teı:s 
kündedir. Bu oyunları iyi kavramış, 
bel ve hacakları kuvvetli güreşçiler ek
seriyetle bu oyunları tatbika muvaf 
:fak olurlar. Bütün güreşçiler burgu ve 
ense oyunlarına çok çalıştıklarmdan 
iyi güreşçileri bu oyunlada yenmek 
zordur. Suples ve ters künde ıse ckse • 
riyetle iyi netice ver~n parlak oJ unlar .. 
dır. 

Şunu unutmamalıdır ki bir güreşçı " 
nin yalnız suples ve ters künde alaca • 
ğım diye uğraşıp başka bir faaliyet gös· 
tennemesi hakemler üzerinde o kadar 
fena tesir yapar ki güreşi kaybetmiye 
sebep olabilir. Suples ve künde ancak 
müsait zaman gelince alınmalıdır. 

3-3 yer güreşine başlar başlamaz 
kuvvetli, azimli ve bilgili bir şekilde 
güreşmiye başlamalıdır. Ense ve kol • 
larda sıkı kapan ve burgularla ~asma 
hücum etmeli ve hücum etmesini bil • 
diğinizi, kuvvetle veya hasmı kanöı -
rarak oyun alabileceğinizi hakem'ne 
göstermeli; bu sıralarda da hele ge -
çerek suples veya kündenizi alarak gü
reşi kazanmıya layık olduğunuzu isb:ıt 

etmelisiniz. 

Altta gürefmek: 

Tecrübe güreşlerinde alttaki gürc~
çinin vazifesi altta ve yer güreşindeki 
maharetini göstermektir. Üstekinın va
zifesi de bu vaziyette çalışan bir gü • 
reşçiye karşı ne yapabileceğini mey -
dana çıkarmaktır. Alttaki güreşçi gü • 
zel müdafaası ile, fırsatı gelince de üst
teki hasmının ona aldığı oyunun karşılı 
ğını yaparak onu yenebileceğinı göster 
mesile güreşteki bilgisini isbat edecek
tir. Alttaki güreşçinin hasmının oyun}f.
rmdan kurtulması bahanesile mütemadi 
yen ayağa fırlaması kendi aleyhine bir 

( *) Bundan evvelki yazılar ı ı ka • 
nunu e\'vel. 14 kanunusani, 27 kfmn • 
nu~ani \'t: 2 şubat ni.ishalanmızda e•k· 
nu~ tır. 

Tel'rübe güreşlerinde altta giir\..-?m K 
ayrı bir bilgidir. Bu da güreşın r!i :eı 
kısımlarında olduğu ~ekilde yapılmaz 
Müsabaka esnasında alta dü~m.:k ve 
altta oyun alamadan du mak a•c, hıni· 
ze netice verecektir. Onun için kendi 
oyummuz veya hasmını7.ın oyunu ile 
\·ere dü~er düsmez derhal ayağa fır • 
lamak lfızımd ı·. 

Galatasaıa3-a gol olurkeıı (Devamı 1 ı inci sayfada) 



10 Sayfa SOff POSTA Şulaat 

emfekette Hatay şenfkleri r SERBEST S OTUN l 
Memleketin süt derdi 

nasıl ha lledilebilir 

Yardan her tarafında ayni günde gapı/all 
Amerikada zevki için beş hegecanlı tezahüratın resimlerini neşredigor~ 
kişinin kanına girea Ihtiyar 

Zevki için insan 
kanı döken doktor 

( Bu sütonda çıkan yazılardaki fikir ve 
mütalealar tamamen yazı sahihi okuyucaya aittir] 

21 ikinci teşrin 1936 tarihli (Son ise de istanbulun geniş ve aralan deniz 
Posta) gazetesinde (İstanbulun süt ile ayrılmış bir çok nuntakaları olduğu 
derdi nasıl halledilir) namı altında çı- jçin pek vasi bir teşkilata jhtiyaç oldu· 
kan •azıd.a, yalnız İstarıbulun değil; ğu gfbi oldukça büyük sermayeye de 
.n_mfeketin hayati ve içtimai dertle • 1üzum vardır. 
~inden birine temas ettiniz. Zira, bir kere umumt santral ile u • 

Bu mühim ve hayati mesele arasıra mwnt satış yerlerini şirketin fenni bir 
böyle nedense volkan gibi bir indifa e- şekilde yaphrması şarttır. Hususi sa • 
-i er ve sonra söner gider... tış yerleri de bayilere yeniden veya ta· 

Evet, bu mesele üzerinde ne kadar diiAtia yaptırtmak suretile temin edil· 
konuşulsa, ne kadar yazılsa ve çai.tşılsa melidir. 

bir doktor nas1l yakalandi ? 

deö-er ... Zira bu mesele bizim için süt, En mübim keyfiyetin de bu ifin esas 
Istanbul veya belediye meselesi değil, ve membaını teşkil eden ahırlar ve İhtiyar dolder Gabaa 
bayat, ve sıhhat ve memleket mesele- inekler meselesidir ki ba ciheti cezri Nevyork ikincikinun-Zevk .i9Jı m 
sidir. bir surette halletmek icap eder. san öldüreniere teadül ediili mi2 A· 

Çünkü süt, büyük, küçük, genç, ih Ya ineideri kimilen fir'ket eline ab· mHikan gazeteleri bu suali soruyo.daİ 
ti ar, zengin, fakir, sağ, hasta, hepi - rak fmni ahırlar yapmak sureti!e işe ve evet cevabmı veriyorlar • .Filhakilu 
m zin gıdası ve ihtiyacıdır. girişıneli ve yahut ta inekçi'lere fenni .Amerikada bir doktor zevk içia adam 
Bü~ ük şehirlerde bundan yalnız süt ahırlar yaptırmak suretile hayvanlan· öldurmüştür. Ve bu hadise ortalıkta 

olarak değil; yoğurt, mahallebi, sütliç. nı kıymetlendirip ellerine şirket tah · büyük heyecanlar tevlit etmiştir. Vak'a 
te ı eyağı, kaymak ve dondurma şekE.n· l viiatı verilmek şartile hissedar edıl · şu surelle meydana çıkmıştır: 
de istifade ederiz. melidir ki bu suretle kaçakçılıkla da • Bufalo - Şikago ekspresiDda kompar 

İşte bu kadar viısi ve muhtelif şekil· ha kuvvetli mücadele edilrn·ş olur. tırnan içinde güzelliği ile ma:nU artist 
lerle ıhtiyacırnızı karşılıyan hem gıda Bir de hayvanların bakım ve sağıi· lerden Besi Dayton ölü olarak bulunu-
le hem de tedavi vasıtamız olan süt Ü· malan meselesi vardır. yar. 
zer·nde hassas davranmak, en iyi ve Cins hayvanlardan fenni ahırlarda Tren Bufalodan hareket eW.kten soıı 
sa am bir kontrol ve idare kurmak bi· ve fenni bakımla hayat ve sıhhatlerini ra kontrol memuru biletleri muayene 
zım en mühim vazifemiz olmalıdır. Süt muhafaza ederek azam! istifade kabH- için vagonları do~aşırken kamparlı • 
ve onun mamulatından geçen hasta • dir. manlardan birinde sarı.şın bir kadının 
lıkların en mühimmi veremdir. Bun • Hayvanlar gayri fennf ahırlarda, bir kanapenin üzerinde u.ıanmış oldu 
dan baska anasız kalıp ta sütten ümit fennf kaidel~ uynuyan bakım yüzün- ğunu görüyor. Ve bileti nasıl olsa son· 
bekliyen; mide ve barsak hastalıklan· den teverrüm ettikleri gibi, sütleri de ra kontrol ederim diye, kadını rahac· 
na tutulup ta veya her hangi bir has • bizleri zehirlemektedir. Bunun içjn sız etmek istemiyor. 
tahğın nekahat devresinde, süt, yoğurt, yalnız fenn! ahırJan yapmak Yeya süt· Sabahleyin tren Şikagoya yaklaştığı 
veva malıallebi gibi şeylerden imdat leri muayene etmek ile işi temin etmiş bir sırada küçük bir istasyond:ı bulu· 
ı>ekliyenler, cerahatli veya verem1i ve olmuyonız. nurken olduğu yerden kıpırdanmamasl 
rahut ta kola ve nişasta ikatı1aralt ko - Bunlara fennt surette bakabilecek hakkında bir emir veriliyor. İk.i kişi 
~·ula~tırılmış gıdasız sütlerden ne fay· hizmetçile.re mahsus lrnrslara da ihti ~ derhal koropartımana giriyorlar ve Be 
ia görebilirler. yaç vardır. Sonra hayvanlann sağ>lm:t sinin bulunduğu kompartıman, açıyor 

Sut meselesi şehirlerde sıhhl kontro· keyfiyeti de artık e11e değil, santrifuj ]ar. Bu adamlardan birisi kadının üze
• riayet edilmesi icap eden ve memle· jle temin edlfmelidir. t~e o zaman is· rindeki örtüyü kaldırır. kaldırmaz. ka
ı::et için de üzerinde çok teknik ça1~ıl- tanbulun ve memleketin süt derdi hal- dının boynunda bir kurşun de1iği gö
nağa değer bir keyfiyettir. Zira, süt, 1~flmiş ~lur v~ 0 za~an içimize sine züküyor ve uyur gibi duran sarışm 
nemicket için hem sıhhat ve hem del s~~e ve .agız tadrJ.e temız ve ~asta~!'ksız baş. kadının göğsüne doğru yıkılıyor. 
ıervet meselesidir. Mühim miktarda,\ ~ut içmış_ oluruz. "Omft ederim 'kı bu Bu iki şahıstan birisi Şfkago polis mii
wyuncu ve hayvancı olan memleketi· rnes'ut .gunlere de yakm zamanda ka - fettişlerind.en Milburi idi. 
'11!zde sütlerimiz israf edilmeyip te vuşacagız. 

teknik bir şekilde, mesela beyaz, ka~ar, . 
rökfor, gravyer peynirieri şeklinde iş· 
ıntilec k olursa memleketimize senevi 
:n Iyon arca lira çekmiş oluruz. İ§te fs. 
viçrc bunun en büyük misalidir. 

Bunun için de her şeyde olduğu gibi 

Seyfi Önen 

!JÜ~ uk sermayedariara veya şirketlere Şehir Medisinin lararüe, sanator-
ihtıyaç vardır. ı L - L 

Çubuklada 
SanatÔrgom 

yom yapa maa; uzere satın almacaa; o-
Sonra, belediyelerin soğukhava de - lan Çubukludalti Abbas Hilmi pafa 

po~e~ . \~p:Oal~~: ~~~buri kı~nm~d;~ 1 köfkü bütün mü~temilih ve arazisiJe 

mıiıi şı~rknetnl su 
1 ıyli~cdı_nı Balediy! • beraber iştira bedeli 60,000 lira olarak 

ere verme ır. e b" . • . 
ler de bunlar üzerinde kontrol vazif~i tes ıt edılmiştir. Bu paranın tesvıyesı 
görmelidirler. için 937 senesi bütçesine tahsisat kon-

Süthane ve mahallebicilerin de tir· muttur. 
ket erin satış mahallerinden süt alma-
lan temin edilmek suretile bu gibi u~ Irak Elçisi Viyar l.;a g;ttj 
mumi süt sarfjvatı yapan ve iJ{iyen f 

1 
.. N · c:_ k 

ınue se eler aoo"'nman kaydolunur ve ralun A~kara e ~ısı acı . ':IF~ .ot 

* Mitburi Şikagoda polis müdürüne 
gördüğü vak'a hakkında şu izahatı ve-
riyor: 

- Bu cinayet Miıı Keti Baronun kat· 
line pek benziyor. Cinayet ayni şekilde 
yapılmış, ve artistin ölümün~ sebep o-
lan kurşun ayni tabanca ile a1ıimış. Ve 
kadın ayni yerinden vurulmuş ... 

Katil pek küstah bir adamdır. Geçen 
lerde Keti Baronu öldürdüğü zaman 
telelon etm~ vak'ayı haber vermiş ve 
meydan olruyarak: 

- Mertsen kim olduğumu öğren, de
ıniştL 

M. Kemalpaptfa yağmllr altlllila tnalüinıt ~ 

Bunlardan bqlat lıılalkara, Ç4şne, N evşehir, Uşa~ Kşn. Karaman muha
frlerimiz de Hatay şenlikleri lukkın da resimle!- ~ haberler göndermış -

ıerdir. Hatay §e01ilıleri yurdun ht>r ta rafmda pek büyük ve heyecanlı teza
hürata vesile olmuştur. 

KOçOk Haberler-
sıkı b·r zabtı rapt altına alınırsa me- bir ay mezunıyetle Vıyo.naya aıtmııttır. 
selen n arzu edilen şekilde mahzurlan Şehrimizdeki ha.k bat konsolosu El 
kaldıı ılmış olur. Ve kaçakçrlığa da ni • Geylani. muvakkaten elçiye vekilet 

Bu sefer ayni işi gene tekrarladı. Fa 
kat telefon edeceğine, mektup yazmış. 
Şimdi bu zatm kim olduğunte ben bil 
miyorum. Fakat müsaade derseni.& 
Niyagaraya kadar gitmek m:yorum. 
Faili orada bulabileceğimi Z'lnnedıyo • JUDıQ llolliJ"esi zı Jfedbe Göıdepe lstaiJ'OIIllllda blb d__.. 
nmı.• ~ UDkapaat Kamunw.r:wtan: Kama- sından ilmü.pir. 

ha vet verilir. edecektir. Polis müf~ direktÖrline bunlan nwnuzun a:ıı ıwnpesi salı cünu aqanu sa- Bir ı.çl lta elini mafrine.re ltaptmrr 

İş P bunun için evvel.A kuvvetli bir 
sermave ve şirkete ihtiyaç vardır. Son· 
ra da esaslı teşkilat ister. T~kilitm bi
ri fenni, diğeri de idaridir. Fennl olan 
cihet ~udur: Sütleri toplamağa mabsu.c; 
umumi santrallarda fennl, kimyevi, 
baktriyo1oji muayeneleri yapılır. 

İdari olanı da; umumi santraldan u· 
mumi ve hususi bayik~ dağılarak sa· 
tışa çıkanlması keyfiyetidir. 

Umumi bayHer şirketin adamiar:, 
hususi bayiler de gerek sabit ve gerek· 
se seyyar, yani şahsı narnma umumi 
bayilerden komisyon mukabili süt ala· 
rak satantardır. Bunlara da bu iş ke -
falet ile yaptırılınalıdır. Ayni zaman • 
da alıcıya kanaat ve emn~et verebil· 
rnek icın üzerinde tesbit edilmi! bir 
satıcı bisesile; yedinde cüzdan ve ~ir
ketin damgalı güğüm ve ölçüsü o~ma -
lıdır. Bundan baska yanında yabancı 
güğum ve saire bulunmamalıdır. Sütü 
ölçüve koyduktan sonra bini hacette 
muşte•·ivi tatmin edebilmek için süt 
derec(' i, yani lact.ometre bulunmalı -
dır. 

İ ,., buldan gayri ~ehirlerimizde bu 
korumak ve idare etmek kolay 

- ıed·kten a hakikati tamamilc at 20 de c. IL P. Untapanı semt ocatı hra- Anzdohıhtsamıda halat turlt:uımta (S* 5?Y ı sonr ....... h Keti Ba .. 1 ılında yapıfacaı..ncııın KızrhtJ"C! ü~ l.a,an Rlrat kızı Süheyla ellnl makineye tar 
Belediye teawün sud s i•••• 

yeni ortaklan 
bır noktayı sa.lı:laı.ı..u.t..- ron o - e ~~>' .. --~ ~-~- 0·· - -~ . teşrlflerlnı saygı lle dileriz. ""ıw .... w...._ Skuckr Zeynep ~ 
düğü zaman müfettiş onun evmde a- . --•·-· navaaeahıe ll.akUnl~. 

il ı ....... ~ Illi .W111111 .1--
.raştınna yapmış ve kat o~·nı tah Dün aa!>da. Akl! ft Ah~ iıur.inde ~ 

Maliyden Bdediyeye devredilmi..t min ettiği bir şahsın ıesmmı bolmıq tu-su yaka)amışW. ~aı:ı.n .. fallL buluna
olan biııa ve arazi blhalkut ve tahsil .tu. Bu resim bir doktorundu Ve doktor mamlt vak'aluın da Sam oldukları aanır-

ube, _ _! __ _ı_ da, di- b 1 da zabıta arşivlerinde gayrı tabii bir lllllkta. ta ltikat yapılmaktadır._ 
ş ac:n memunannm ger e e- d ()" oıcu ildi 
d . '-- .-:ı..: - • insan olarak tanılıyordu. !ren e ır Y 
ıye memurHln sıvr, teann sandıcnna . . Boludan ıstanbula gelmekte olan Raif kı-

aza yazdrnlmalanna karar verilm~~ir. Direktör, müfettq Mi:~.::.e.~ ---• ------
• T izin verdi Milburi de o ~-- -yyare burum. V"-r izin yerirseniz -.löndükten 

Bu memurların da baba, ana veya b"---L. N. ha-ı..- -aa: ~ 
l . d b. . . __ L l ye lncn:JL ıagaraya ı.~ ""-.w ve sonra sizi gelir ziyaret ederim. Eviniz 

zevce erın en ırının vua;ua ve atında c1ı· .L.L.&- • • buldu.. · --..1:-'t 

k d 1 . b" . be . d k ara gı uu•uunm evını nerede? Kızmızın ismı J.ICQ.lı. 
en i erıne tıer maat nıs tın e i ra- Ka çaldı. Karpsına doktor ktı. Polis soğukkanblıJda cevap vrdi: 

miye verileceği gibi, kendileri öldüğü Müf" pı~ çı _v----m ismi Besı Da)'tcndur! 
L- L.ı:_...ı _ .L _:L • ~u · ettış: n.uuu 
~uuue oc auc veya tayın ettuue.n vr n-...~_ ..... _ G L-- n_ - f 1 ırtt cma t -

• 1 ___ ı • - vcu QUIL"'r UUiiiU .uc muışerre o ı Bu cevap doktoru $aŞ ı, ye uım 
ria~ne ik.ramiye veruea:.ıdar. mak istiyorum dedi Muhatahı : anlaşılml.1 olduğunu hi~etti ve derhal 
Ekonomi - Ne istiyorsunuz. Doktor Guban tabancasına davrandı, bu surelle ayni 

Iş va basap defterleri 
benim, cevabım verdi. Polis içeri girdi zamanda cürmünü de itiraf etmiş olu-
ve: yordu.. 

- Muhterem doktor, ded~ kızım fe- Tecrübeli polis memuru dertı..z. dok· 
na halde hasta. Yardımınızı bekliyo - torun üzerine atıldı ve ihlıyar dokto

ru kısk1vrak btğladı. Bilahare yapılan 
tahkikat sonunda daktorun şrmd ye ka 
dar beş tane cinayet işledi<'iı sab t ol
m~ ve bu işleri de zevki ıçin in~n 
kanı dökmekten hoşlandığı için yapt:

Şehrimizdeki fabrikalar 19 36 yı lma 
ait iş ve hesap defterlerini sanayı şu
besine vermeğe başlam*lardır. Bütün rum. 
fabrikalar bu işi martın sonuna kadar Doktor Şikagoya gitmek, yol<'.a yeni 
bilirmili olacaklardır. Bu defterler göz bir cinayet ıka etmek isüyo~u.. . 
den geçirildikten ve tasd"k edildıkten, - ~lesef ~rzW:~ y~nne ~~ıre
sonra tekrar kendilerine iade edilece'K-ımiycc~gım; de~ı .. Muhım b~r ko~sullas 
tır. yon içııı ~ımdı Şıkagoya gı\m2ge mec ğını söylem~lir. 

Çec.t ..._ ..n ,. '/ctilıli 
Edirnekapıdaki Çocuk Bakım evl genir 

ıetn.ıtur. ŞUiıa:U;ııe ka.du bar~ elll toer 
p bakılı)'ordu. Bundan sonra. yetmll cocr 
i!a batılacaktır. • 

Jroytmre ceftlı Phtımr )etlııpllıı ile_. 
yU~ annmil bllı;ame - ma' s n d 

ne cırrb ftctaıılan IIUıdlnwıl 'PB tat t·& 
llonmU4tur. Köyliil.er tıdanJ,an y~ece&-' 
lerini. taahhüt. edeceklerdir. 

J[QIUoeF'fttaY&r maWmll&l 
Konservatuw.rdan bu sene ..... a.~ 

üçüntin Konserwt-.nıra unalllmı ol.U r 
lınınasl t&.rarlafbn.Jau4br • 

Tülbent satış ları 
Tülbent fiyatları son günlerde çol' 

yükselmiştir. Memleketimize tülbeDı 
işlenmiş oiarak İngiltereden getiri1Jnek 
te. bura tezgahlarında. renk ve ~ek;l ..,e 
rilmektedir. Tülbendin topu geçen se' 
ne .. oo kuruşa mal ediürken bu sene 
bu fiyat S50 kuruş o•muştur. Buna se: 
bep ithala tın az o1~una muk.abll da 
hılde faz a satış yapılmasıdu-. 



•" 

SON POSTA 

/ spanyaya 
Yeniden 16 bin 
/talyan çıktı 

jDün iki mühim maç yapıldı 

"Olsem de kurtulsam şu boğaz (Ba! tarafı ı inci sayfada) 

doyurmak derdinden" 
Almirante Crevera ve Karuırias kru

vazörleri Malaga sahillerini bombardı 
,mana devam etmişler ve fakat hüku • 
met tayyareleri tarafından uzaklaştml 

Küfecilik yaparken dilenen Ali 8 gün belediye )'l'lışlardır. Hükumet tayya~lerı Boba· dilla ve Ronda demiryolu istasyonları· 

hizmetinde çalışmağa mahkum oldu ;nı bombardıman ederek mühimmat 
8 yüklü bir treni tahrip etmiş!erdir. 

""' irinci &ulh ceza mahkemesine hakerne bafka güne bırakılmıftır. . Salamanka, 7 (A.A.) - Sevilla rad· 
rı:) tn .. d \üf ~r e kıyaleıli, 38 yaşlarında bir Hırsızlık yapan işçi yosu, Malagaya 20 kilometre mesafe· 
.,.ı,.';' getirilmiştir: Küleci Ali dilen- malı k Om oldu deki Kolmenıı da asiler tarafından alın· 
, k en suçludur. Zabıt varakalarında dığım ve Malaga limamnda yabancı de 
~ah akldığı için dilendiğini söyliyen Ali Fatih belediyesi garajında tamirci nizaltı gemileri görüldüğünü bildiri • 

lt ernede ifadesini değ;ştirmiş, di- olarak istihdam edilen Bürha.nettin yor. 
ntnediğini söylemiştir. evvelki akşam saat 6,5 raddelerinde k:- Hülriimetçiluin muvaffakiyeti F k ranlıktan bilistifade garajdaki demır Madrid, 7 (A.A.) _ Andujor'dan Giiııeş • Deptaş JDaçmda Güne§ kalesine giren bir penaltı çekisi 

"'•hk:;• Alinin dilendi.~i. hakkınd~ bir çubuk parçasını alarak oıvışmıştır. bildirildiğine göre hükUmet taraltarla- [Başt~ralı ~- ncu sayfamızdadır] Şeref Stadında yapıldL İlk dovr~ oyun 
•i 8 .. eye kanaat geldıgınden kendı- Fakat Bürhanettin 150 metre kadar u- rı ıııera Kalatıana ve Sandiago de Ka- ~~kil;e d<;J~oş 2. 1 maçı kazandı. Q] nisbeten müsavl 
ia ın':::." _belediye hizmetinde çalışma- 7.aklaşmadan garajda bulunan diğer latrana kasabalarını zapdetmişlerdir. ,idl. em a ı rsan (Galatasaray) Anadolu 3 bir §ekilde core-

kum edilmi~tir. müstahdemler tarafından görülmüş, ve Bu kasabalar jean eyaletinde Porcuna Beşiktaş takımı: Mehmet Ali. Hüsnü Topkapi 

1 

yan etti. Oyunun 
Ali h ka d ·t d k b d k"' sonlarına doğru ,... .~- op apı ir sayı yaparak devrey~ ga· rna kemeden çıktıgwı zaman: çmasına mey an verı me en ya a· cenu un a aindir. Hiikumet kıtaatın· l;"aruk. Fuat, Hakkı, FeV'Ii • Eşref, Şe· T k b 

,, - ı1 Yolı k" b • k ister lanmıştır. dan bi!i Admius ve Klavelina kasaba- ref, Nazım, Sulhi, HayalL lip bitirdi. 
vak't • or ogaz yeme · Suçlunun duruşması Sultanahmet larını da jfgal etmi,lerdir. Bu kasaba· . Güneş takımı: Cihat ·Reşat, Faruk • ~i .. 1d ~ı gelmeden insan ölmüyor üçüncü sulh ceza mahkemesinde ya- lar Kordu ,.;Iayeti dahilindedir. İbrahim, Rıza, Daniş • Melih, Rebli, Ra İkinci devrede Anadolu takımı canlı 

· · ernış ve irini ,.ekerek ilave et· ı b' · ··ı k 4 h 'b Sal ism kl' d 'd' ·· • 1 b •ııııir· • • pı mış ve suç sa ıt ııôru ere ay ap- Bir Sovyet gemioi 1.,..pillencli sı , ôlıattin, aiL şe ın e ı ı. ve sur at i ir oyun oynemağa başladı. 
_ Öı .. se mahkum edilmiştir. Londra 7 (A.A.) _ Valladolid rad Süleymaniye haftanın Daha ziyade açıklarile oynayan Anado 

ia sem de lc.urtulsam, .u kor bo· s· hkQ . t . b lulular biribiri üzerine yaptıkları hü· 
~~ doyurmak derdı'nden... ır ma mıye yo ıstasy~nunun haber verdiğine gö· gol rekorunu yap Akd d .. t · cumlarla üç gol birden yapmağ~t muvaf 

Be}•oğlunda Abidin isminde bir a- re . . enız e asi spanyol harp gemı- İstanbul lik şampiyonasının birinci fak oldular. 

Hem davam, hem de 
mahkemeye gelmiyor 

İkinc· h . d . li .. 1 ceza ma kemesın e ernnıye-
suııııf 1 p ıma maddesinden Beyazıtta 

dam Saadet isminde bir kadınla doJa. lerı, bır Sovyet gemisini torpi))emiştir. küme maçlarından olan Süleymaniye· 
~;ırken caddede münaeebetsiz hareket· Rahat ,7 (A.A.) - Seville radyo- Eyüp arasındaki 
lerde bulunmuş, cürmü me~hud mah- su saat 13,30 da yapmış olduğu bir SUieymanlye müsabaka Şeref 
kemesine sevkedilmi,tir. tebliğde cenup ordusunun Malaga yUp O stadında ya~ılmt~ 

Duruşma sonunda fiil sabit görül- romtakasında harekata başiamış oldu· . . .. . tır. Oyun Suley · ·· ı · · 30 ı· ~ b'ld' · · . 
1
• ,_ le manıyenın hucumıle başlamış ve çok 

muş suç u Abıdın 1 ay hnpse ve ıra gunu ı ırmıştır. Mıl ı a.uvvet r ce- h~ı- · b' . 1 S"l · 

Saa 25 h 
1 d b'lha A . öAlm ır vazıyet a an u eymanıye· 

para cezasına, det gün apee ve nup yo un a ve ı ssa nteguerra liler ilk devrede dört sayı yapmışlardır 

Oyun sonlara doğru tamamile Ana · 
dolunun hakimiyeti altında idi. 

Holanda mektep gemisi 
fu1boJcüJeri bugün 

G. Sarayla karşılaşıyorlar 
25 lira para cezasına mahkum edil~it- v~ ~r~hidona ~ollarında bir çok mev- İkinci devrede daha hakim bir oyun çı 

d 

()avacı hf bi'W w lerdir. Mahkeme bu cezaların tecıhne zılerı ışgal etmışlerdir. karan Süleymaniyelı'ler bec: gol daha İki gündür c:ehrım· ı'zde bu'ıunan Ho _ 
uru ma uz te ıgnta 111gınen , , ~tnaya 

1 
. . S l h'' :karar vermiştir. Kızılların Kordu cephesinde bilhas· yaparak kuvvetli rakiplerinı müthi~ landa gen11•51· efradı bugu··n Taksı'm stad 

llıü ı tesbıt olunmuş, üç ay evvel cür- Iki sarhoşun yaptıkları sa !..opera mınıaltasında yapmış ol- bir sayı farkiyle majllfıp etmişlerdir. yomunda Galatasaray tnkımiyle husu· 

c:~ oğ~u ll'ledresesinde oturan küfe
tır tnalın muhakemesine başlanmış-

\'iyer . ge memıştır. uç unun u· 

"'•s ~~hud mahkemesince bir dövme Bir bakkal dükkônında içen Necati dukları hücumlar püskürtülmüştür. Aı,adolu güzel oy~adı si bir oyun yapacaktır. Bu maç·--· .; • . 

lı~~ •aı_nden dolayı bir ay hapse mah- lie wkadaşı Mustafa, sarh.,.Iuk •ika- Rumen. Nazırı Birinci lik maçlanndan olan bu oyun te başlayacaktır. 
teak, .... ~ıldiği anlaşslmsştır. Bunu mü- sile camları kırmağa başlamı,lardır. A k h li i ••• ~ idd 1 1 R n ara seya a n B ""[ d lıl.J· ioıname okunmuştur. Bu sırada yan:arına ge en po is ece· , eyog Un Q 
trıale lanarneye nazaran Mahfuz Ce- bi .. tahki~ ve ön.ü~deki dü~m.eleri .. sök- Tehir etti 

oda bulup taşınıncay" kadar bir muşlerdır. Her ıkı suçlu da bır muddet Muva.l.fakiyef/i Yast1~ b" a.k 
1 

d" .. .. h d (Baştarafı 1 ind sayfada) 'J J 
1 

1 
• ır şilte ik' h 1 1 ·ı· h sonra y a anmış, un curmu meş u ar) , ı a ı, ngı ız ana • . d 1 1 ı · B • b k 

la 
arı emanet et . f k c ı b mahkemesınde uruşma arı yapı araK, Kitabın sahibi, bu munakaşalaraa Ro • ır as ın 

rı mı~ a at ema un· N . k' ı · M f d .. .. . t' . t k't t n satarak k d' . ecatı se ız ıraya, usta a a uç gun manya sıyase ını en ı ve amamen no l'tıa'- en ı menfaatıne kullan- ı hkA I tu manyaya ait bulunan meselelerc müda (Başfararı ı inci sayfada) 
1{ •ur .

1 
ıapse ma um o muş r. B Id k' d' b - k ·-

iistih-o-l etı e. ~ahfuzun emniyetini s\f- Ç al b S Zl hale etmek ve resmi beyanata uymıyan - ası ı ... ıye agırara panıg~ 
... etmıflır. UV ır l imalarda bulunmakla müahaze edi; _ kapılmışlar, kumar kiiğıtlnrını ve fiş · 
Suçlu Ce l Ihrahim ve Hasan isminde iki ara- 1nekte idi. leri derhal sobaya atarak evin dördün 

l•kild·· ma durusmada •orguya , cü katına kaçmışlar, odnlara dağılmış· 
ıgi zaman: ' hacının arabalarından .~ çuval çalan Antoncskonuıı beyanatı ]ardır. 

1
. - Bu e(<yal b 

3 1
. k b' Agop cürmü ıneşhud mahkemesince Dış Bakanı Antonesko dost ve müt· Zabıta n1 nrnurları kumar oynanan 

Ind " arı ana • ıra mu a ı· _ ') r: h hk A ~·ı . . '-'-' .. e rehin b ı - .. k d l tı ay - .lgÜn apse ma um 1 mıştır. tEfik bir memleketin mümta~ mümcs· --1ava girinci ilk i~leri sobaya su dök-
l'tıe ıraK.tı. ~) gune a ar ge - . d 't 'h uu J ., -
i.-i .... ~ern aat dedi. 5 günde gelmedig-i Çamaşır fabrıkasın an silinin münakaıa mevzuu ı tı az edil· mek , •• fişleri yanmaktan kurtannak ·ır ·• sattı Sa h 1 mesinden dolayı teessüf izhar etmiş ve olmu~tur. Bu arada diğer memurlar da 
lahve ın. ttığıını duyunca bana bo ça ça miŞ demiştir ki: evin içine dağılarak odaları araştırma 
1 de llsan •· · · B f b 'k k d d k ~~ fırsatı b k~ godsterırım. en ı;aten Bir çamaşır a rı ası amyonun an c.İki memleket arasın a ·i teşriki me ğa başlamışlar ve: 
oır •u e ıyor umıı dedi. Ben;m bir bohça çalan sabıkalı Hasan Muzal- sa;, faaliyetimizin bütün sahalannda _ Eller yukarı! ihlarile kumarbazia 

çurn Yok. d hk · d 1 b' ""h nk · d · k' ' De . . ler cürmü meşhu ma emesın e :ı tam ve semere i ır a e ıç:P e ın ·ı· rı birer, birer yakalamışlardır. 
mıştır. Şahitlerin celbi için mu- ay 22 gün hapse mahkum edilmiştir. şaf ederken ve Prag hükumetinin ihti Kumarbazlardan bazılan komşu ev· 
s,~ yaçlarımızı çok doilrU bir surette anla !erin damlarına geçerek kaçmak iste • 

1
' 

1
Ye Hey' etinin Rüştü Aras Atatürk dığı, •• memleketimizin acele siliihlan· mişler51! de buralarda da zabıta memur 

llltug" 1 ması için fili müzaherette bulundı.:ğu larile karşılaşmışlardır. 
• U yo ••• Tarafından bir sırada, bu büklımetin Bükre~tek! mü Başta Taksim Nahiye müdürü Ke • 

1 
(ftaştarafı 2 m" cı' L'"'•y(ada) Kabul edildi J'Y}essilinin parlamentoda hücumlara mal Dağdeviren olduğu halde 9 zabıt::ı. 

ırn t - hedef olması doğru değildir.» k db 
d 

1

: oirbirimiz t . (Baştarafı ı ind sayfada) memurunun aldığı sı ı te ir sayesin-

Güreşte alta 
düşünce nasıl 

çalışmak lazı'lldır 
( Baştarafı 9 uncıı sayfadıı J 

Tecrübe güreşlerinde ise \·az· {eniz 
altta güreşip kendinizi müdafaa e -
rnek ve müdafaa edebildiğinizi gö-; • 
terrnek olduğundan buradaki esa-; ga· 
ycniz hasmınıza oyun vermemek ve 
altta kalmak suretile yerde güre .n·e· 
Y~ .bi.itün inceliklerine kadar bild'ğı · 
nızı meydana çıkarmak olacaktır. 

Altta güreşirken tam bir müdafaa 
esastır. Hiç şüphe yoktur ki ha.,mın 

açığından istifade ederek oyun tatbik 
etmek size galibiyet temin edecek ha· 
reketlerdir. Fırsatı gelince oyun al . 
mıya, alttan hasmınızı yenıniye çalış· 

malısınız. 

e ırrı e amamen emnıyet c- .
1
. . 

1 
·· .. Bunun üzerine açılan müzakere es- de kumarbazlardan hiç birinin fırarına 

~ ' rahat a al . , . . . . Haricjyc Veki ının sa ı gunu topla -llv-...et' . ç ı~ verış eaelım. Bızım k 
1 

Meclis Parti Grupun C nasıncla muhalefetin bütün partilerini meydan verilmemi~tir. 
. ırnız '- L • • ,naca o an a e- 'b t G M d -"'••i iın•r." ~n~~ &end: . memleketı• .nevre müzakereleri, Mlliino ve Belgrai temsil eden Jorı ra yano, oga, a • Bu suretle bakara oynarken baskı· 

taç olan ~alı ılten ço" ımara muh- müliıkatları etrafında izahat verrnes: gearo ve müstakil mebuslardaıı Seika· na uğrayan ve cürilm ~letlerlle yakaia 
.._. Sur · d ld' ru \ 'C Pepesku söz almışlardır. Hatıpler k b ] 23 kı'şı'dı'r Gı'zl k 
'"'>e 

1 
ıyenın e i~iııi kendi üzeri- kuwetle muhteme ır. nan umar az ar · • u-

Makbul müdafaa şekli kapanarak 
basma hiç bir yerinizden tutab:lmek 
imkanını vermemek değildir. Bu şe • 
kilde güreşrnek hem n izamen yasak, 
hem de hakemierin ve halkın nazarın· · 
da sizi kliçük düşürecek bir hareke~ • 
tir. 

Hakem düdüğünü çalarken dizler 
ve eller üzerinde dört ayak şeklinde 
bulunursur~u.z. Hasmımz size doku • 
nur dokunmaz kendinizi müdafaa c • Orılaradnı•yı hatırdan bile geçirmeyiz. Vekil Nıkarada bir iki gün kaldık- Çekoslovakya ile olan ittifak ve dostlu marhaneyi işleten Rahmi is:ninde biri· 

a ke d' ha ı 1 S Şubatta toplaıla k ı g-a baö-lılıklarını teyit etmekle beraber le arkadaşları Sadık ve Nuriye olduk· 
•ırı],.r . n ı !': arının çaresine bak- tan sonra . . c. a o au 

0 

ı · t · ı .. b T mesclenı·n a"·dınl.atı masını ıs emış er- d·ım· t ' olalı ' ,. de: Yalnız, b;rbırimizle dost Balkan Antantı konı;eyıne. ıştırak için • lan tesbil e ı ış ır. ..ı ~~.birbiri . . . .Aiinava haı-ckcl edcceklır. Ge:eeek dir. Kumarbazlar mevcuden Taksim mer 
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•lıın. llu •u mızın ha~k~~~za. ~ıayet hafta · pazartesiye toplanacak olan kon· RomanY• ·Rusya kezine götürülmüşler, oradan da Bey· 
adarı k )t. retle her turlu ıhtılaf or- seyde muhim meseleler crörüşiilecei:>i JorJ· Bratyano ve Coga, kitabın ba- oğlu cürmii meşhut mahkemesine sev-

•

lll a !{ar v "k' ·ıı d k b , ' -uk Yaııa 
1 

e ı r mı er, o•tça om- bilhassa Yugoslavya • Bulga•islan pak zı k"ımlarına işaret ederek: kedilmişlerdir. 
ı,, h. : •r · tın ın ak di nden mü tevelli t yen'.. vaziye. "Roman ya ile Sovyet ler Bir li ği ara- li saat süren islievap ve m uhalı.eme-

lıuclure, ~zım Suriyeden istediğimiz tin gözden g~çirileceği söylenmektedir. sında bir karşılıklı yardım paktının den sonra kumarbaneyi işleten Rahmi 
•• nı~h~ılitiz lti bugün\:ıi Suriy~ fail Dahiliye Vekili de gidiyor mevcut olup olmadığı sualini tekrar kabili temyiz olmak üzere beş aün 
~ahut ta ar değildir. Bizi, ya anlamaz, Şehrimizde bulunan~ Dahiilye V ekılı ortaya atın ış lardır. l> hepse ve 60 lira para cezasına çarptı-
hi~ d... anlarnak istemez. Zarar yok b k A k ,_ b 1 I S d k N · I b"t "' aceleci d ~ T t.. -kJ . Şükrü Kaya u a §am n araya gide- M. AntonesKO u sua e cevap ve- rı mıştır. a ı ve urıye suç arı sa ı 

Sad l egı ız, m: - erız. cek tir. rerek demiştir ki: olmadığından beraet etmişlerdir. 
u lah Cab' Be -lle .. ır y, g;derken: • uGcçmişe ait olarak •ize Tiıülesko Diijer 23 kumarbaz da beıer lira pa-

lonr~ ldeyınız, yirmi, yirmi beş gün Rayşbankın yenı vaziyeti söylemişti. Şimdi de hale ait olarak ra cezaoma mahkUm olmuılardır. Ku· 
~onu, &ene geleceğiz. O zaman uzun Berlin, 7 (A.A.) - M. Şaht, Ba- ben söyliyorum: Sovyetl~r Birliği ile ma.r masasında bulunan 30,5 lira ve 

D ur~z. lewa rdere' e giderek ihraç bakan ları reJ karşılık 1ı yar dı m pak ı' m ız yok ı ur ve !tumar ile ı leri de mü sadere edilmiıtir. 
lon:"'•ıtL lliz uzund•n ziyade iyi isierinin pazortesi günkü konleransla- böyle bir paktın müzakeresine niyeti· MahkUm olanlar arasında komis-
lııt•ı ftnak ıateriz ve bu · · d rına i(<tirak ed~cf"k ve bunlara Hitlcrin mı'z de yoktur n • yoncu Sait, eczacı Artin, tüccardan 

.. >..de~·. n1ın ıçın e sa- • ..Y • • •• ·~. • • d•, Yirnı~ılız, be k le riz. Yi •m i be, gün .lll ka ıı u"~,. nı de k ı. n u tk~" da soy le~ıgı Ni ha yel med ıs, mu hal el .ı tar~fm- Abdülhamit, mü teka;tlerden Ziya, 
)e lt,..ı beş ııene de c·· .. ı· veçhile Reıchsbank ın dogrudan dogru- dan verilen istizah kararlarının musta- Mümin, Kemal ile Sadi, Fahri. Fran-

'0\Jar ··· unu ge ınce·! .. . . . . . . . . . . ··· ya Alman hukumetı~~n em rı a~tına gı·ı celen müzakereaı ıeklıfını reddetmış- su va, Niko, Serkis, Melkon vesaire var-

Muhittin Birgen receğini resmen teblıg edecektır. tir. dır. .. 

der vaziyetlere sokarsınız . 
Bu vaziyeller kolları kısmak, bü • 

.zülmek değildir. Bilfarz burgu ainı~k 
4stiyen. hasmınıza burgu vermemek 
için kollar ve gövdenizle mukabelc e· 
dersiniz. Tek kapana da kol, ense vt 
vücudunuzia karşı gelirsiniz. 

Tecriibc gür~lerinde iki usta gü • 
reşçinin bütün ma~vralarını seyret• 
rnek kaıdar güzel bir §ey olamaz. Her 
ikisi de galebeyi kendi iehlerine çe • 
virmek için bütün bilgi \'e kuvvetle • 
rini sarfederler. Alttaki güreşçi raki· 
binin hücumlarmdan kumazlıkla kur• 
tulurken üstteki de mütemadiyell 

şiddetli oyunlar almıya çall§ır. 

Bütün gayret!ere rağmen üsll\! ça .. 
lışılırkcn oyun alınamamış ise alta 
geçildiğı zaman kat'iyyen oyun v·~r

mcyip son devrede bir netiCP. eld~ et· 
miye gayret etmelidir. 
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Geçen haftaki 
bilmecemizde kazananlar 

Köy rnektaplerinde tetkikat 
Maarif Vekaleti ilk tedrisat Umum 

Müdürü İsmail Hakkı, ilk ınektep ki
taplarının Devlet matbaasında hasıl
malarının temin edilip edilemiyeceği 

JŞ BANKASI KUMBARASI 

Fatih orta mektep 1/ A dan 300 
Hasan Ozenç. 

1\IUIITIRA DEFTERi 
Ankara erkek lisesi 2/B den 1196 

Necati Çakır, Adapazarı Ulus caddesi 
3 7 de Sahahaddin Şentürk, Kayseri er· 
kek lisesi 1 142 Cabir Güner, Kurtuluş 
Tepealtı Şirin apar. 159 da Süreyya 
Görkey, Beşiktaş Artaşbahçe Mı -
sırlı çıkmazı No. ll de Nusrat, Afyon 
lises: 3/ A dan 55 P. Çelik, Beyoğlu Sıı· 
riye apartımanı 5 de Selma Tunaya, 
Be\ erbeyi Küplice caddesi 70 de Mu· 
zaffer. 

ALBÜl\1 
Adana erkek lisesi ı /E den Necdet 

Soj er, Ankara Sağhk Bakanlığı evra
kmda Enver Mutlu yanında Ruhi Mut
lu, Gerede Anadolu oteli sahibi Tevfik 
oğ u İsmail Akartürk, Çorlu polis M. 
İbrnhim oğlu Özcan Çileli, İstanbul A
yazma caddesi 154 de Y. Gevrek, Şeh· 
zadebaşı Balahanağa malıanıesi Fethi
bey cad. 73 Leman, Erenköy 38 mci ilk 
mcktep 240 Emel Gönen Kayseri lise
s'nde ı;c den 1200 Hayati Eralp, İs · 
tanbul Atikalipa~a Beyceğiz Nuriye A· 
tasoyar, Üsküdar Solaksinan Topha -
nelioğlu sokak 3 de Mehmet Cemi!. 

TARAK 
İstanbul kız lisesi 4/ A dan 341 Sü

rey~·a Meriç, Kadıköy Misakımıili so -
kak 28 de Ce~al, Samatya 29 uncu mek
tep 174 Aliye. Kasımpaşa Kulaksız E
mirefendi Ebehalun sokak 14 de Sa -
bahaddin, Arnavutköy ilk mektep 6 
dan Hıristo Yorgiyadis. 

DİŞ MACUNU 

hakkındaki tetkiklerini bitirmiştir. E
İlhan, Kandilli 32 nci mektep 19 Celal. serler, vaktile verilirse basışın temin 

DİŞ FlRÇASI 
İstanbul erkek lisesi 828 Y. •K. Kap· edilec;eği anlaşılmaktadır. 

se1li, 48 inci mektep 169 Zeki, 48 inci İsmail Hakkı, dün Ziraat Bankası 
mektep 179 Sıtkı, Tokat orta mektep köycülük şubesi şefi Fikri ile beraber 
1/C den 105 Şeref Kaptan, İzmir Ha· Trakyaya gitmiştir. Köy mekteplerin· 
1il Rifat paşa cad. 138-1 Nuran Uz, Za· de tetkikler yapacaklardır. 
ra inhisarlar müdürü Seyit Tarhan kı· 
zı Neyyir. Yeni Japon kabinesi 

BOYA KALEMi ( Baştarafa 3 üncü sayfada) 
Adana çinkoğraf Ahmet Rifat kızı ik bulunmamasından dolayı, bu kabi -

Bahriye Çelikkol, Kumkapı orta rnek· nenin az ömürlü olacağı tahmin olunu
tep 2/C den 504 İrfan, Mardin orta yor. Hatta, başvekilin, kabinesini kur
mektep A/1 den 45 Salahaddin Orcan, mak için pek büyük fedakarlıklara kat· 
Taksim Türk atlas ipekli mensucat landığı, bu yüzden kendi kendini zafa 
fabrikasında Sultan Dokur, Beşiktaş uğrattığı iddia ediliyor. Bu zaf, ye-
Kılıçalı Çitlenbik sokak 32 de Fethi. ni kabinenin otoritesini ihlal etmiştir. 

PARA ÇANTASI Selim Rngap 
Heybeliada ilk mektep 4 den 5 7 Me· - ··- · · · · ..... ·---- ...... ·-

,iha, Darüşşafaka lisesi 6 dan 81 Rauf TA K V 1 M 
Alasya, İstanbul erkek lisesi 803 Ni · 
hat Özcan, İstanbul 44 üncü mektep 
51 A dan 291 Hatice, Nuruosman!ye 
Şeref sokak No. 32 Orhan Dede. 

KİT AP 
Kumkapı orta mektep 60 Cahit, Lü

leburgaz T. C. D. D. Avrupa hattı işlet
me idaresi 2 nci şube muhasibi Cem~l 
oğlu Nuri Ölmez, Alaşehir ilk mektep 
50 Samim As. Cibali gümrük Mh. me-

Rumt ~ene 
1863 -2 ci Kilnun 
26 

ŞUBAT 

8 
Resmr sene 

111J7 

Arabt sene 
ıımıs -Kasım 
U3 

·-------~~------:~~-----
PAZARTESi 

muru oğlu Azmi Özcan, İstanbul 19 SABAH j Z"Ik 1 bl~AK 
uncu mektep 4/ A dan Sabit Yiğit, Es· b. 

3
u_ .; 1 ı26ade o. lu. 

kişehir Necatibey ilk mektep 3 den 305 ı ~ 11 ol 
M. Alpay, Ankara Hazine muhasebe · 7 07 5 24 
sinde Şükrü Tıflı kızı Sükran. -0- tk· v .. t . ..:ı 

.•d ındı Akşam ı ... , 
MÜREKKEPLİ KALEM: 

Kızıltoprak Ş. kahyası sokak 29 da S ~~ Sg ~~ :~ IJ. 7·1 ~~ 
Faika, Tophane Örtmealtı No. 1 de ı:. 

~ 01 ı~ 2• to tn 17 37 19 04 Memduha, Kabataş lisesi 2 den: \' ~· ...ı...;.....:.-.ı..---ı........:...;;.;..:....;..·--....; 

Ferit, Kızıltoprak 6 ncı mektep 1 inci ·- · · · · · · · · • · · · · · · · · · · · · · · ·
sınıf ı o 7 Zülal, Erenköy 38 inci mektep day et, İstanbul Erkek lisesi 5/ A dan 

C. apa kız san'at mektebi 369 N ezahat 385 Ek Olgun E k" ı~ 235 Hnyati. rem er, ren O) .~ozya· 
Özdağ, Eskişehir lise 4/ A dan 9ı3 H. tağı 3 7 No. köşkte Binbaşı mütckaicii 
Eryüce, Bursa Emirbalıari ilk mektep KART İhsan kızı İhsan, Siirt Sakarya mekte 
5 den 194 Feyzi Atikgören, Mersin zi- Nurosmaniye Selvili Mesci~ sokak 4 bi 2 den 98 Mehlika, İstanbul erkek ii 
raat müdürü Avni oğlu Turgut Diker, de Neriman, 43 üncü mektep 52 Ömer sesi 2/B den ıl84 Nihat Dt\'itçioğlu, 
Beyazıt Camcıalı sokak 13 de Emine Faruk, 52 nci mektep 1/A dan 60 Hi- İstanbul Süleymaniye 7 inci mektep 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~- 359A~et,htanb~ 1 incilnek~p4/A 

Tu .. rk Maarı·f Cemı·yetı· eşya dan ı 3 7 Yaşar, Ankara Etirr.e:.'ut Yat! 

d ı 
mektebi 276 Celaleddın, Kütahy~ lise

piyangOSUn a kazanan numara ar si 4/ B den Karnıran Semgar, Topha· 
ne Örtmealtı No. 1 de Memduha, An· 

7 Şubat 1937 Pazar günH Ankara da çekilen Türk Maarif Cemiyeti e§ kara Atatürk mektebi 4/B den 3 74 
ya piyangoaunda büyük ikramiyele.ri kazanan numaraları •tağıya ya- Muhsin, Eskişehir Milli Zafer mekte· 
zayoruz ı 

3000 lira 36161 nurnaraya 
1000 lira 13210 ve 43326 numaralara 
500 lira 7667 • 16135 - 16835 numaralar& 
200 lira 9648 • 43106 - 57113 numaralara 

100 er lira kazananlar 
2294 8641 16670 19165 
~3159 23945 45908 47867 
56853 56909 57094 

19694 
50515 

21321 
53707 

Son rakamları 62 - 70 - 75 olan biletler birer lira amorti kazanın•t
ıardır. Yüz liradan &§ağı ikramiye kazanan numaraları ayrıca yazaca 
ğız. 

bi 5 den 20 Hayrünisa, Lüleburgaz ilk 
mektebi 316 Latif Oruç, Uşa!t orta rnek 
lep 2/A dan 67 Reyhan, Kayseri er· 
kek lisesi 1 /C den 1142 Cabir Güner, 
Ankara İnkılap M. Samsun S0kak Malı 
mut Ulusay, Ankara M. M. ve hesap iş 
lerinde mümeyyiz Suphi oğlu Necdet 
Ustünel, Samsun ı9 Mayıs mahallesi 
Gazi cadde 70 Gazanfer Tan, Ankara 
Ilgin mektebi 5 /D den 814 Fikrel Me· 
ral, Konya tüccardan sandıkçı Mehmet 
oğlu Sırrı, Denizli Sarayköy belediye 

Şubat 8 

1 EmlAk ve Eytam Bankaga ilanlara J 
~----~---

KİRALIK EMLAK 
ESAS No.sı -----c. 1711 

c. 17/2 
343 

MEVKII VE NEV'İ 
~--------------------------------Galatada Kılınç Alipaşa mahallesinde Çö~ 
lük iskelesi sokağında 4 No. h Depo. 
Aynı yerde 8 ,, , 
Burgaz adasında Hali k V olisi. 

DEPOzlTO __.,. 

30 Lira 

30 " 
38 " 

Mevkileri yukarıda yazılı yerler bir yahut üç sene müddetle kira• 
lanmak üzere açık artbrmağa konulmuştur. 

lsteklilerin 15 Şubat 1937 taribine müsadif Pazartesi günü 10 da 
Şubemize gelmeleri. (453) 

Ziraat V ekaletinden: 
Yüksek ve orta ziraat ve Ziraat Makinist mektebi mezunlanndan 

olup ta Vekcüetimiz teşkilatı haricinde çalışmakta bulunan ve yeni 
açılacak ziraat işlerinde vazife almak isteyen meslek mfintesipleriııin 
üçer kıt'a fotoğraflarile mezun bulunduklan mektebi, mezuniyet tr 
rihlerini, şimdiye kadar üzerinde çalıştıkları resmi ve hususi vasi-
fe ve işleri ve bu vazife ve işlerden aynlma sebeplerini ve ile bar 
lama ve ayrılma tarihlerini gösteren bir beyannameyi bir istidaya 
bağlıyarak tez elden Vekiletimize göndermeleri ve muvazzah ad
reslerini bildirmeleri ilin olunur. "31" .. 156"' 

l_ lnhisarlar _!J.= Müdürlüğünden: 
200 Kilo l..itapon 
900 )) Alçı 

900 >> Reçina 
1 - Yukanda cina ve mıktarı yazıla 3 kalem malzeme fU'bıameei mu• 

cibince pazarlıkla aatm alınacaktır. 
U -Pazarlık 16/2/937 tarihine raathyan salı günü saat 15 de Kal.

tafda levazım ve mübayaat tubesindeki alam komisyonunda yapılacalmr. 
lll - Şartnameler para.aız olarak hergün sözü geçen fUbeden alınabmr. 
IV- İsteklilerin pazarbk için tayin edilen gün ve saatte o/o 7,5 güvenme 

paralarile birlikte adı geçen komiayona gelmeleri ilan olunur. <<690N 

--------------------------------------------------------------------------------------·-----~ 
Türkiye Ziraat Bankası İstanbul Şu

besinden: 
HükUmete ait olup Bankamız namına Haydarp&.f&y& gelecek olan bui 

daylardan bir sene zarfmda değirmen veya depolara aevki icap edecek Jal.. 
mının nakli hakkında evvelce ilan edilen açık ekailtme günü 19/Şubat/937 
Cuma günü öğleden aonra aaat on dörde bırakılmıttır. Şartnamesi berıüa 
öğleden sonra Şubemiz Buğday servisinde görülebilir. Teminat akçesi SOO 
liradır. İs teldilerin mezkUr aün ve saatte Bankamızda hazır olmalan iliD 
olunur. <<670» 

ebesi kızı Nihai Güven, Adanl 5 Kclnu mazında Şerafettin, Beyoğlu 11 inci 
nusani mektebinde 496 Nahide, Anka- mektep 4/C den M. Deniz, Ankara ma 
ra Ulus mektebinde 443 N.Faika,Anka hasebei hususiye Yeğenbey şubesi bi· 
ra İsmet İnönü mektebi 845 Mukaddes, na tahakkuk memuru Harndi kw Mu· 
İzmir Karşıyakada Şayeste sokak 21 cella, Ankara Altay mahallesı GündüZ 
de N. Özduran, Taksim Uygun apartı· sokak 26 Raife, Ankara Cebeci İllekin 
man 9 da İsmet, Ankara İnonü mekte mektebi 765 İbrahim, Çorlu polis t. 
bi 439 Ayniye Erözü, Ankara Cumhu Özcan, Kayseri tayyare fabrikası slvÜ 
riyet mektebi 365 E. Sevinç, Ankara memuru Osman Cahit oğlu Hayati, Tc 
Erzurum mahallesi Gediz sokak 70 de kat orta mektep 37 Muzaffer, Çorlu pO 
Naci Gözüpek, Bursahisarda Sati çık- lis Hikriıet oğlu Erdel. 

=================-
"SJn Posta~, mn Edebi Tefrikas1: 45 her zaman erkek başlarında uzun uzun de tutamamıştı. Kendi kendime gül - bakışları pek garip buldum ve biraz şa· 

dinlenişi beni derin bir tİksinişle ürper· düm. Bu pür ihtiras, sanki ateşten yu- şırdırn . 
tiyor tam et ve siniz ınahlutu olan bu ğurulmuş kadını halim, selim kumral Akşam Sırrı Nihadla beraber yemek /h:-...a. 
yırtıcı mahluka bir türlü ısın:'lmıyor - sakalları bir parmak uzamış kendi ha- yiyorduk. Doktor gülümsiyerek: 
dum. lindeki bu zavallı adam nasıl tatmin e- - Haberin var mı, Selim, dedi~ Bi· 

O gün hastaları yoklayıp koğuştan debilirdi~ lşte bu kadın ona etmediği: zim yeni hasta bakıcının kocası gel • 
çıkarken bir aralık yanımıza başheınşi· ni bırakmamış, herkesin kadını olmuş, miş, kadını alıp köye dönmek için yal· 

Yazık ki .bütü~ bu. g~zel ümitlerim l - Auzim dedim. Sen galiba. bu re Zehra hanım yaklaştı. Sertce bir elden ele dolaşm~ştı. Fakat o gene bu var~ış, yakarmlŞ ~.ma .~ir şeye mu • 
boşa çıktı. T ahmınlerımın ne kadar kadını buraya sokmak la yanlış bır ha-, sesle Gül Fatmaya: feci mahluku sevıyordu. Hem ne m eş- va Hak olamadan donmuş .. 
~a~ma şeyler olduğunu sonradan pek r~k~t yap~ın. Halkın hakk·n~a böyle -Haydi, ko~an köyd.en gelmiş, se- ru bir aşktı bu .. fakat .bu mü~hiş ka~ı~ Doktor~n sesinde, ~d~ta gizli bir 
ıyı '"'.1ladım. çırkın dedıkodular yapması hıç te hoş ni bahçede beklıyor, dedı. kendine uzatılan bu hımayekar ellerı 1- muvaffakıyet vardı. İçımı çekerek: 

Gül Fatma bir alev gibi herkesi yak- şeyler değildi .. hem bilirsin ki böyle Gül Fatmaya baktım. Ufak bir he- tiyor, açık bir yuva kapısını görme - -Zavallı adam .. dedim. 
mı ya alışmış, olduğu yerde ka ynıyan dışarı memleketlerde bazı incir çek ır- ye can eseri bile gösterınemişti. Hiç a- mezlikten gelerek serseri, başıboş gön- Cü ldü: 
ihtirastan yuğrulmuş serapa tehlike deği doldurmıyan meseleler büyük cele etmeden «peki gidiyorumıı diye, a- !ünün buyruğuna uyarak oradan oraya -Acaba bu kadının böyle düşmesi 
bir kadındı. Bununla beraber ilk gün- muazzam işlere yol açıverir. ğır ağır yanımızdan uzaklaştı ve Zehra deli bir rüzgar gibi esiyordu.. biraz da onun yüzünden değil mi} Kı· 
lerdı: uzun beyaz hastabakıcı gömleği, Sırrı Nihat uzun uzun gü ldü: hanım arkasından bakarak başını iki Dikkat ettim. Adam onun yüzüne e- zı on beş yaşında bu adama vermit ' 
Ve saçının bir telini çıkarmadan sıkı - Bırak bunları Allahı seversen yana salladı: «Ah başhekim bey ah .. » ğildikce bir kere bile başını çevirme - ler .. beş yıl sonra ortalara düşmüş; ilk 
sıkı başına sardığı beyaz örtüsü ile he- dedi. Sen yeni hasta bakıcıdan mem - dedi. Belki daha devam edecek, bir şey di. Öbürü ne söylerse hiç cevab vermi· vak'ası, yol kesen bir adamla dağa çık· 
pimizin gözünü iyi boyadı. nun musun onu söyle.. ler anlatacaktı, ben kaşlarımı çatıp de- yordu. Tam pencereden çekiliyordum. mak .. beş senedir de bu yolda sürünü· 

O hastaneye yerleştikten sonra po- Hissettim ki Sırrı Nihat bu mesele- reccleri almayı ihmal etmemesini tem- Sırrı Nihad~n sokaktan geldiğini ve bah- yormuş, işte .. adam iyi idare edeme • 
lis müdürü de Sırrı Nihada müthiş yi sandığımdan çok ehemmiyet veri- bih ederek yürüdüm. çeye girip Gül F atmayı tanımadığı bır miş demek .. 
düşınan olmuştu. Hatta bir gün hüku- yor. Hiç sesimi çıkarmadım . Odam bahçe üzerinde idi. Girince adamla dizdize görünce kaşlarım hid- Başımı sallıyarak cevab verdim: 
rnet erkanı ile otururken aralarında Bir hafta sonra idi. koğuşa sabah içimi bürüyen merakı yenemedim. Ya- detle çatarak o tarafa doğru yürüdü - - Sen, o gözlerin içine hiç dikkatli 
geçen bir muhavereden vilayettt: Sırrı vizitesini yapmak için çıkmıştım. Ya- vaşca pencerelere yaklaştım. Gül Fat_ ğünü gördüm ve yerimden ayrılma • bakmadın galiba azizim. O balc.ı,Iar .. 
Nihadın Gül Fatmadan hoşlandığına nımda hastaları kaldırıp soymak için manın kocasını görmek istiyordum. dım. daki ihtirasın, mel'anetin dehşeti ne • 
dair bir de rivayet çıktığını anladım. yard~ edecek olan F atma vardı. Ses- Gül F atma sıralardan birinde orta yaşlı Gül F atma Sırrı Nihadı görünce 1 dir? En küçük bir kımıldayışı ıle sırf 
Hemen söze karışarak bu sözlerin a- siz adımlarla yanımda yürüyor, hep bir adamla yanyana oturuyordu. Adam sür'atle yerinden fırlamış, adam da sinir, arzu kadını olduğunu hissettiren 
eılsızlığı.nı .ve böyle dedikoduların ne önüne bakıyordu.Hastaneye geldiğin- eğilmiş hayran hayran onun yüzüne kalkmıştı. Doktor yaklaşınca kocasını bu afeti, bugün gördüm, o hasta yüz: 
kadi\r çırkın şeyler olduğunu hiddetle denberi ben Sırrı Nihattan çok daha bakıyor, yavaş yavaş bir şeyler aniatı. işaret edip bir şeyler söyledi. Fakat Sır- lü, ona ancak derin bir yürek sevgisı 
şöyledim. Fakat ben bunları söyler • yumuşak bir insan olduğum hnlde o- yordu. Onun dinlemediği belli idi. E • rı Nihad kızgın tavrını muhafaza ede- verebilecek olan zavallı adam, nasıltat 
ken orada bulunan polis müdürünün nun Sırrı Nihattan ziyade benden çe- ğilmiş, bir de~nekle toprağa karmaka- rek kısa bir ceva~ verdi ve hastaneye min edebilirdi? Sen bu kadının bef yıl 
ince dudaklarındaki çirkin t~bessüm ha- kindiğini farkediyordum. Belki de ıışık hatlar çiziyordu. Adama dcıdım. doğru yürüdü. O zaman garip bir şe- sabredip de beş yıl sonra kim bilir na· 
na bu dedikoduların asıl membamı kendisinden hoşlanmadığımı anlamış- Uzaktan bile sezdiğim yüzündeki hay- ye şahid oldum. Gül Fatma gözlerini sıl canavar gibi bir dağ adamı olan yol 
göstermiş oldu. Hastaneye döndüğüm tı. Bu kadının hafif kavisli burnundaki ran ifade beni şaşırttı. Belli k: bu adam hafif kısarak uzun uzun Sırrı Nihadın kesen bir haydudla dağlara fırlamasın· 
zam .ın bu vak'ayı Sırrı Nihada anlat - ihtiraalı ifade, hele o parlak, uzunca karısına bir çılgın gibi aş ıktı. Fakat bu arkasından baktı ve bir müddet hiç ye- daki sebebi anlamıyacak kadar saf de • 
tım. siyah gözlerinin aarip bir kaynayışla ç•l"ın kadım, sahibi olduğu halde elın- rinden kımıldamadan öylece durdu. Bu ğilsin. (Arkaaı nr) 
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1 
ittihad ve Terakilide on senej ı--------= l,rL Hikaye 1 

- On ikinci kısım No. 3 - _ 

CiHAN HARBiNi N SON PERDESI 
-, 

Yaşasın uyuz... J 
-

Yazan: Eski Tanin Batmuharrlrl Muhlflln Birgen 

O zaman bedbin olmak yasaktı. Bedbin 
hir insana "Menfi ruh lu adam,deniyordu 
Bedbinliğin afaroz ediJmiş bulunması büsbütün haksız değildi. Bu noktada o 

kadar ifrat ediliyordu ki hen bile, gördüğüm 1eylerden topladığım intıbaı 
nakletmek için ihtiyatla söz söylemek lüzumunu hissediyordum 

Insan b . k" •w• 
~ u neşrıyab ta ıp ettıgı ~ 

n ll'lan ZannedebiJirdi ki, düşma -
ın b""t·· h irı u un usumeti, gökten aldığına 

ha and,ığı kuvvetle, Alman milletini 

•.. ~tfanbaşa silahiandırand toprak ve 
--re f·· h 

b·ı Utu atına gitmekten ibaret tek 
r v ..... : f 

,_ -... esi olduğunu zanneden Kay • 
-..:re v 
lıa e onun etrafındaki asılzadelerle 

ııyonali tl h" . .. "h . Al s er mu ıtıne muteveccı tır. 

ler ~B n d~~okrat1an bu zan içinde idi
bu u gıbı ahvalde, inıanlar, bir kere 
lar nevi fikirlere kendilerini kaptırdı • 
lar tnı, bilhassa siyasetle me~gul olan· 
bıı' a~ık, mail bir satıh üzerinde kay-

~a aşlamışlar demektir. 
nı, ~:~n Yavaş, bazan seri bir yuvarla
Ve lınde, bu sathı mailden kayarak 
uç~a "-ıvarlanarak sathı mailin sonuna, 
B~Umun dibine aiderler. 

tuJ~r sene evvel, bu demokratlara so-
(( uş olsaydı, derlerdi ki: 

ailt~- Bu harbin çıkmaama sebep In
dar ~:~~.; ~~nkü Almanyanın bu ka· 
~ğild" Yumuş olmasına Ingiltere razı 
airıd ır. Ya Almanya, ya İngiltere, iki-
de~i~d~ 'birisi ezilmedikçe harp bitecek 

ır. >> 
lien·· 

buıu dUl Alman filoaunun tapsağlam 
n u"' iu 
8 
.... gu ve Almanyanın yorgunlu-

lrıailtoıonünde durduğu bir zamanda 
L· f!ten · d k la Büyük Harbin aonuna ·doğru inlıilAl eden Rua ordulan ı:ıir a l ın emo rat rdan gelecek 
ll'ıef n ~şına teklifini ancak bir zaaf ala- askerlerinden bir kısmı sİperlerde 
bijY~k ~~alt tel.aklci ederek harbe daha nız Alman erkanıharbiyesi ile yaptığı bahsinde suiistimal hüküm sürüyordu. 
edec~"'. ır emnıyet ve istirahatle devam temaslari~ tanıyor idiyse hariciyemiz Buna mukabil, Macaristan, ziraat mem 
~tnaıg~ muhak.kaktı. Fakat, sakin bir ve Berlin sefarethanemiz de aynı mem leketi oldu~u için, bolluk içinde idi. 
telt oi a bunu pek güzel düşünebile- leketi yalnız Alman hariciyesi ile yap- Macarlarla.,A.vusturyalılar arasında ö
~nu 8~ Alman demokratları şimdi tığı temaslarla tanıyor ve Almanyanın tedenberi mevcud olan huaumet bu aa· 
•iık]( an aınıyorlardı. Bir taraftaki ümit içinde böyle mühim bir kaynaşma bu- hada da kendisini göstermişti. Macaris
lttib; ~~ların gözlerine öbilr taraftaki lunduğundan haberdar görünmiyordu. tan Avusturyaya yiyecek vermekte 
)~tnıft ır vaha olarak gösterrneğe baş- Önceleri bunu, sırf diplomat ketumi- pek fazla mütkülat gösteriyordu. Bu-

ı. yeti ile izah ederek kendi kendimi a • nunla beraber, Macarlar, Avusturyalı-

b X~Yet bu'- d 'dd' d M vuttum ve teselli ettim. Fakat, sonra· lara niabetle daha aagvlam bir ma"'nev"'ı ir tij} .. ~a ar cı ıy i. uayyen 
eller tur seviyesinde bulunan gazete- ları, muhtelif vesilelerle anladım ve kuvvet gösteriyorlardı. Mağlubiyetin 
~. ' en haaea · ba 1 • kani oldum ki, bizim sefaretirniz de Al- kendilerine Avusturyadan daha paha· 

•·uı h a eıyaset rometre erı 
' ava-Lı_ı. k" !!L d w• manyayı kagvıt üzerinde ve şifreler .. tah- hya mal olacagvını bilmek, onları aeba· 

ln&yijll ... rı· ';"' en uçua ogışme te -
ı "' nı d h 1 ıı· __ .ı_ 1 B riratlar arasında görüyordu. ta sev'kediyordu. tr bu h' er a liBCOer er. un-
ler. Bi ~leri hem alırlar, hem de verir- Sefarethanedeki g-aflet karşısında Rusyanın inhilali, Avusturyada da, 
trıa8 "r .1 

aç günlük bir kaç alelade te- ben de onlarla konuşurken bu bahs ü- Macariatanda da. ümidleri canlandır ~ 
alrnıft 011 eaile, onlar vermitler, ben de zerinde çok durmadı m ve ben de diplo- mış olmakla beraber artık harbten yo
n~n ~~; Rusyadaki inhilal ile sevi - matca konuştum. E.sasen bu ~ibi ah - rulmuş olduklarını g-örmek kolaydı. 
~i gi~any~~a, ~imdi, belki Rusya • valde kat'i fikirler ~ya~ ~t~ek esas ,i. Bir aralık, Karpat~a~d~n .~aşıp ovalara 
aaYet 'dd~gıl, fakat, herhalde gene tibarile yanlış oldug~ a-ıbı, eger müşa- doğru inmek tehdıdını aostermit olan 
liteaj ~ .~ ve vahim bir in hilal teh- hedelerimden edinr~uş. olduğ.um fi~irle- Rus orduları karşıs_ında . Budapeşte, 
~t b· . faosteriyordu. Bu, timdiye ka- ri fazla açıklık ve cıddıyetle ı fade etmiş kendisini tehlikede hıssetmış ve şehrin 
'eYdi '~m gözümüze aörünmemiş bir olsaydım, 'karşımdaki insanların o za- etrafına istihkamlar hazırlamıştı. 
tlhın,ı Alman harp matbuatı karar ~ manki zihniyetierine göre, belki lstan- Eğer Alman ordusunun elile yapıl • 
b~tiin ~at7~ onun bizd~i emsali~i?, bu!a avd.eti~d~ zayıf kal~lilikle ~tham mış olan meşhur Tar~ov yarma hare
butUn k barat ve netır tebekelerının edılmemı mucıb olacak bır dedıkodu keti Rus ordularını bır kere daha boz
terlllelttU\1\>etile bize göatermif ve gös- bile yapılabilirdi. O zamanlar, henüz mamJl'ı olsaymış Avusturya - Macaris-
v e old V Al k . . d .. h k .ı-e tn u ugu man ya, ye pare harbin netıcesın en şup . e etme ya - tan m çoktan silahlarını teslim etmiş 
ll'ıiitteh~~m bir kaya kitlesi halinde saktı. Herkesin netice!~· nihai zaf~re bulunacağı görülüyordu. O tehlikeden 
tıirn 917 ır Almanya idi. Halbuki be- ~an~a~.ı lazımd~. Aksını söyle~ek de- kurtulmak, sonra da ~usyanın inhila
Alrnan Ya:zında Beriinde gördüğüm gıl, duşunmek bıle vatarıseverlıge mu- )ini aörmek, bunlaTa bıraz daha kuv ~ 
~n Yla, bu kaya kitlesinin ortasın _ halif sayılırdı. vet ve ümid vermiş olmakla beraber, 

•. Çat ayıp ik' f b" . floateri ıye ayrılmış olduğunu Almanyadan sonra Avusturyacia ve yorgunluk her tara ta arız surette 
nijl gir~rdu. Uzaktan bu çatlak he • Macarİstanda bir cevelan yaptık: cep- kendisini gösteriyordu. 
Yakında u ~~ek kadar bariz olmasa bile heleri ziyaret ettik. Gayet sıkı tekay • Bütün bu ahvali gördükten 80nra, 
\'e sarihn .. ılc.katle bakınca çizgi vazih yüd altında dolaştınlmamıza rağmen, ben, lstanbula, ümidleri bir hayli kı • 
Çalana kdı; Almanya ayrı lacak, par- gazetecilerle yaptığımız teınasiar, bize rı1mış olarak döndüm. O zamana ka • 

0 t ca_ "Ve bu 8uretle yıkılacak tt!. bu memleketlerdeki vaziyeti gösterme- dar, karşımızdakilerin tükenmez kuv-

pllŞa i~~ıhte ~rlinde seEirimiz Hakkı ğe kafi geliyordu. Avusturya, yaralı, vet kaynaklarına dayandık~arı~ı bil~.
da iyj b: O tanhte Türkiyenin ondan hasta, bedbin idi. Zaten bütün harb es· rek bi~im tarafın muzafferıyetıne auç 

Be . ır sefiri olamazdı. nasında bu memleket, ikide birde AI- inanır, fakat, nihayet zayıf bır tahmin 

kendt~rn Beriinde olduğum sırada manyanın yardımına sığınmtş, dm . hesabı üzerinde duran bu ~.er~ddüd, her 
la görs~ orada. bulunmadığı için onun- dad !» diye feryad etmişti. Yalnız, ken- insanın için~e yaşıyan um ıd ve te : 
l'a.nın dş:~:dım. Fakat, acaba Alman- dilerini müthi~ bir lslflV çemberi içinde mennj hislerınden kuvvet al~rak benı 
lin ha b" ıla ahvali ve bu dahili ahva - sıkışmış hisseden Macarlar giizel dö - oyalardı. Almanyan.~n ku~v.etıne, te"h • 
1 r ın ü · 1 d . A lb h· h bi nde gosterdığı fevkalade 
er hakk zerınde yapabileceği tesir- vüşmüşler, fakat on ar a daımı suret- te a ır ar k . . d k' .. "di 

d·· ında b" · l h" I · ~ d ki etiere bakara ıçım e ı umı ere Uşijnü ızırn aefarethanemiz ne te slavların ıyanet erıne ugra ı a • gayr •w. l d l 
k Yor~ di ~ı Ab l l d A kuvvet verdıgım zaman ar a o muştu. 
almad Ye merak etmekten hali rından, mag u o muş ar ı. vustur - . .,.

1
. . b .. 'dl . b"' 

ım B' .. k . !"k . k 1 v f Rusyanın ınhlıa ı ıse u umı erı us-
t~k aef . ır gun sefarethaneye gide- yada ekme sız ı ,yıyece az ıgı, a - .. .. b 1 d 
bi~irn ~~t erkanı ile konuştum. Nasıl kat, aynı zamanda, Almanyadakinin butun arttırmıf u unu,yorku. ) 

aa~ert · ı· . . l k . . l k ·k Ar as1 :var 
rıca ımız Almanyayı yal _ aksıne o ara , ıntızamsız ı ve vesı a 

Bu, otuz yıllık bir mektep hatıraı>ı· 
dır: 

Sinirli bir el kara tahtada alabild~ • 
ğine koşuyordu. 

~retler sayıları, sayılar işaretleri 
kovalıyor; koca tahtayı baştan başa 
dolduruyordu. 

Bu el hesap hocasının eliydi. 
Bize ders veriyordu. 
Tahtaya durmadan yazıyor ve ara · 

sıra: 

-Üssü iki. .. 
- Zaidin n ak ısa hasılı .rarbı. .• 
- Kerreyi aç!.. 

Gibi bizim için hiç bir mana anlat · 
mıyan sözler çıkıyordu. 

Neden sonra çok büyük iş yapan bir 
adam gibi geni§ bir nefes alarak bi7.e 
dönüyor; tebeşiri kutuya fırlatarak 
sanki homurdanıyordu: 
-Anladınız mı? .. Anlamıyacak ne 

var bunda? Bizim boz eşşeğin sıpasına 
göstersen o bile kavrar ... Siz, hepiniz, 
ondan her halde daha zekisiniz! 

Son sözleri söy.Ierken bıyık altından 
gülmeyi de unutmuyordu. 

Hangimiz kalkıp ta: 

- Ben anlamadım! 
Diyerek kendisini sıpadan daha ka • 

fasız gösterebilirdi? 
Susardık ve ertesi ders te hiç bir şey 

bilmediğiniz için (izinsiz) cezasını a · 
lırdık. 

Tamam bir hafta mektebin dört du· 
varı arasında bekledikten sonra tatil 
günü de dışarı çıkamamak pek acıydı. 
"Östellk izinsiz kalanlarm hepsi rnek · 
tebin bir sınıfına toplanır; nöbetçi mu· 
alliminin kar§ısında kitap okumıya, ya
zı yazmıya, vazife yapmıya mecbur e • 
dillrlerdi. 

Dört haftadır hep böyle oluyordu ve 

hemen hemen 

Yazan: Kadircan Knflı 
Mektebin doktoru da buna şn~ıyor· 

du. 
Hesap hocası küplere biniyordu. 
- Bu nasıl uyuzdut? Ben bilmez o· 

lur muyum? En domuzu üç beş qii'ı -
de geçer ... 

Doktor hiç durmadan ilaç veriyor -
muş. Çırı1çıplak soyulan uyuzlar ha • 
mama sakuluyor ve kendilerine koca
man bir çanak dolusu uyuz iJacı veri • 
liyormuş. Fakat pis pis kükürt kokan 
bu ilacı kimse sürmüyormuş. Dökü -
yorlar ve gene uyuz kalıyorlarmı§! 

Ben bile: 
- Niçin uyuz olmadım! 
Diye üzülüyordum. 
O hafta gene izinsiz kaldım. 
Uyuz olanlar da çıkınıyorlardı aın· 

ma, bulundukları yerde, bol bo! yeyip 
içerek, bol bol eğlendikleri için ~ıdır • 
mıyorlardı. 

Ertesi gün uyuz arkadaşların pence· 
resi altına gittim ve dert yandım: 

- AJlah aşkına söyleyin bu ne za • 
man geçecek? 

Güldüler: 
- Ne zaman istersek? 
-Ne zaman isterseniz mi? 
- Öyle yal Bizim eli ltdedir bu ... 
Tuhaf §CY... Böyle şeye 1W tt ~:lım 

ermiyordu. 
Birisi methetti: 
- Hem, o kadar tatlı kaşın~r ki, 

ömrüınce uyuz kalsam acımam. 
Başka birisi bana: 
- Sen de olsanal 
Dedi. 
- Nasıl olayım? Elimde mi? 
Onun budalalığına gülüyordum. 
O da bana gü1dü: 

- Bizim elimizde oluyor da, senin 
niçin elinde olmasın? 

Anlattı: 

bütün sınıf izin • 
siz kalıyordu. Yarınki nusham1zda : 

Meğer ki Nejat 
uyuz olduktan 
sonra, diğcı ar • 
kadaşlar onun u
yuz çiban1arıru 

deşmi§ler, ken • 
dilerinin p<ı rm ak 
aralarına sür -
müşler. 

Kurtuluş için 
bir tek çare var -
dı: O da hesap 
hocasın m başka 
bir tarafa kaldı • 
rılmasıydı. 

Tramvayda bir kad1n 

Yazan : Peride Celizl 

Hep birden dualar ediyorduk; fakat 
anlaşılan sesimizi Allaha duyurarnı · 
yorduk. 

Bir gün içimizden birinin eksik ol • 
duğu görüldü. 

Muallim kızdı: 
- Nejat nerede? 
Diye haykırdı. 
-Hasta .. 
-Yerinden kalkamıyor mu? 
_ Kalkıyor ... Yürüyor... Kuvveti 

yerinde •.. 
_ Ne diye gelmiyormu~? 
_ Uyuz olmuş ta ... Başkalanna ge -

çer diye ... 
Hesap hocasının yüzünde bir ürkek· 

lik görüldü ve koltuk altını kqıdı. 
Kenarda oturanlardan ~iri, 'prdu· 
_ Çağıralım mı? 
Ona dik dik baktı: 
- Otur yerine!.. 
Şimdi hepimiz uyuz Olmamız için 

dua ediyorduk. 
Fakat olmuyorduk. 
Cin bakışlı bir arkadaş vardı. Ertesi 

gün 0 da görünmedi. 
- Uyuz olmuş! .. 
Dediler. 
Herkes onu kıskanıyordu. All1ahın 

ne ta'lihli kuluymuş!.. 
Daha ertesi gün beş ki§i daha gel • 

med i. 
Onlar da uyuz olmuşlardı. 
Sınıf yavaş yavaş boşalıyordu. Bo · 

§aldıkça da muallimin bütün ağırlığı 
geride kalanların omuzlarına çöküyor· 
du. 

Uzuk olanlar her gün artıyordu. 
Dördüncü gün sınıfta yalnız ben kal· 

mı ş tım. 

Uyuz olanlar mektebin hamam ta · 
rafında ve ayrı bir koğuşa toplanmış, 

gece ve gündüz orada tutuluyorlardı. 
Mektebin o tarafında kahkahalar ve 
şarkılar eksik olmuyordu. 

Eh, bu elbet uzun sürmiyecekti. 
En çok bir hafta sonra uyuzluk ge • 

çeC€k ve sınıfa döneceklerdi. 
Fakat bir hafta değil, on gün geçti • 

ği halde k: nse revirden çıkmıyordu. 
Tuhaf §ey!.. 

Aklım yattı. 
-Ya geçmemesi nasıl oluyor da eU .. 

nlzde oluyor? 
- Dektorun verdiği ilacı kullanını • 

yoruz. Başımızda kimse bulurmuyo· 
ki. .. 

Gözlerim faltatı gibi açıldı. Oradan 
ayrılırken, arkadaşım arkarndan sesle· 
niyordu: 

- Gel, benim çibanları deşelim di 
.. ı sur .... 
Bir ayak sesi beni oradan daha ça • 

buk uzaklaştırdı. 
Doğrusu bir uyuz çibanını deşerek 

parmaklarıının arasına sürmiye bir 
türlü katlanamadım. Böyle olmayınca 
hiç olmazsa sınıfta tek kalmaktan kur· 
tulmalıydım. 

Ertesi gün hesap hocası sınıfta hit· a· 
,ağı b1r yukarı dolaşıyor, tepinir gi8i 
dö§emeyi sarsarken: 

- Ne belAlı şe~? Eşek uyuzu ol
sa bu kadar sürmez ... 

Diyor, belki de doktora küfürler sa
vuruyordu. 
Dayanamadım ve anlattım. 
Gözleri iki kor parçası gibi parladı. 

Bir kaç dakika boş tahtaya baktı ve 
birdenbire sınıftan çıkıp gitti. 

Koridordan a§ağıya bağırdı: 
- Ahmet ... Hüseyin! ... Buraya ge • 

lin! 
Bunlar mektebin iri yarı ve izban -

dut gibi iki hademesiydi. 
Üçü birden uyuzların bulundukları 

tarafa gittiler. 
Üç gün geçmeden sınıf tekrar dol • 

muştu: 

İki haderne her talebeyi harnarnda 
kollarından tutmuşlar; üçüncüsü de 
badana fırçasile onların bütün vücut • 
larına, bağırta bağırta, uyuz ilacmı 

sürmüş! .. 
Arkadaşlardan temiz bir dayak ye • 

miştim amma, bütün yıl R'iç derse kalk· 
madığım halde hesaptan hep tam nu • 
mara almıştun. 

Onlar ıkt üç hafta için: 
·- Yaşasın uyuz!.. 
'Diye bağırmışlardı. 
Bense bütün yıl haykırmıstım. 
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151 numarali şehit 
(Ertuğrul faciasına karışan aşk macerası) 

Yazan: A. R. 

SON POSTA ·~ =-

Ağ,rbaşlı ve düşüneeli bir zat olan Bahriye Nazın 
Hasan Paşa, teenni göstermiş, ileri sürülen fikir ve 

n1ütalealan BabıaJiye bildirmemişti 

Yazan: Celal Cengiz 

Tonçay bir kaç ay sonra gözlerinin 
[Sayei şahanede; Mektebi fünunu kalmıştı ... Büyük bir dalga, zavallı 

bahriye talebesi, Avrupa mekatibi bah· Hüsnü Bcyi geminin güvertesinden 
açılacağı baberine sevinmişti 

riye talebelerine gıptaaver bir surette, çekip almıştı. Fakat onu takip eden _ Buraya yabancılar geldi mi~ yorsun} Neden beni hayata kavu,tur· istediği yerden kolaylıkla kaçabilir. 
mektep dahilinde nazariyat tahsil ct· ikinci bir dalga, onu tekrar güvertenin _Hayır, Mayal Küçük Çu-Çenden muyorsun} Tunçay bu sözleri merakla dinliyor-
tiklerı gibi, mektep önünde demirli üstüne atmıştı. Eğer bu dalga imdadı· başka kimse gelmedi. Maya güldü) du. 
bulunan talim sefinei hümayunun- na yetişmemiş olsaydı, Hint denizi, _Yalan söylemiyorsun, değil mi} _Hayatı çok özledin mi~. Maya sözüne deva metti: 
da da mükemmelen ameliyat görmek- Hüsnü Beye mezar olacaktı. _ Neden şüpheleniyorsun benden. _Dünyayı bir kere daha görebil • - Bunu sana söylerken, senin de 
te; ve bazan de Çnnakkaleye kadar o· - Hakikaten öyle efendim. Bu hB- Maya} yalan söylerneğe sebeb yok ki .. sem, Maya! Nerelerde ve nasıl yaşadı- bundan istifadeye kalkışae<\ğını dü " 
lan sevahili şahanede keştüküzar ede- dise, denizcilik tarihinde bir harika • Maya yere eğildi; küçük Çu-Çeni ğımı gözlerimle görsem. Sırtımı ısı • şünmek bile istemiyorum. Çünkü bu tl 
rek malumatı müktesibelerini ikmal dır. muayene etti: ltan güneşi.. kuşları .. ağaçları .. çiçekle- nu ancak ben yapabilirim. İş, y.alnı$ 
eylemektedirler. Binaenaley; mema • -Diyeceğim, şu ki.. Muhbirisürur _Ölmüş.. ri.. dağlan bir kere daha görmek isti. (Sumer) .in ağzından bir damla salY' 
liki mahrusei şahanenin, binlerce mil fırkateyni, bu uzun yolculuğa, ve bir Diye mırıldandı. yorum. almaktan iwet değildir. , 
tulunda imtidat eden sahilleri dururken çok müthiş fırtınalara tam sekiz ay, Tunçay bu sözü işitince hayret etti: _ Ben bunların hepsini • günün - Sedin yapmak istemediğin bit 
bahriye talebelerini diy rı ecnebi - bir hafta mukavemet etti .. · Şimdi: _ Kim ölmüş, Maya} birinde • sana göstereceğim, yavrum ı şeyi ben yapınağa kalkışır mıyım, M_., 
ye sahillerine göndermekte hiç bir ayni kabiliyette bir gemi ile Japonya _Küçük Çu-Ç.en.. Fakat, 0 gün, biraz geç gelecek.. yal Görüyorsun ki ben burada bir e tl 

fayda memul değildir. Hatta bu yüzden seyahati niçin mümkün olmasın}.. Tunçay birdenbire titredi.. - Anlıyorum .. Naraşı bekliyecek- sir .. h•tta bir hayvan g.ibi yaşıyoru~ 
bir takım mahzurların zuhuru da muh- Bahriye nazın ile erkamharbiye re- _ Ölmüş mü~.. sint Göze görünmez bir hale gelmekle bit 
temeldir.l isinin m~zakercsi, bir saatt~n ~azla de~ _ Neye şaştın, Tunçay? Onun ö- -Şüphesiz. Seni bana teslim eden şey kazanmış olacak değilim ki. ?özl~ 

Demesi iktiza ederdi. vam ettı. Mevcud ~emılerın hepsı lümünün sebebini biliyor gibi görü • odur. rim açık olsaydı, bunu senden ıster 
Halbuki; mesleğine karşı çok sami- üzerinde, fikirler ve mutalealar beyan nüyorsunl -Demek günün birinde gözlerimin dim belki. 

ml bir merbutiyet besleyen Hasan Pa· edildi. T çay şu sözleri • t' dın • açılacağını umuyorsun öyle mi Maya? Maya (Sumer) le başba~a kalmıf .tl 
sa böyle bir ce-vap vermeyi, cıktından O tarihte, Hind ve Japon denizleri- l u~ ı·· m .. d~. vazıye 1 

ay _ Sadece ummak d
1

egıw ·ı Bu her da- tı yılanın sesi çıkmıyordu.. uslu bır ., ' . .. _ atmaga uzu gor u: · • " . . . 
bile ge~"İrmemişti ne mukavemet edebılecek buyuk harb Şim.l! L _ı M 1 ç Çe . kika benim elimde gözlerini istedi - r-nruk gibi Mayanın yanında sınmış sı-,. · 'b · - w anıaaım, aya u- nı ·· X'--

Derhal zili çalmış .. içeriye giren ya- gemileri, .~ıunlardan 1 arettı~ öldüren yabancı biri değil.. ğim zaman açabilirim. biydi. . . . . . 
vere: Mesudıye - 9,000 Ton _ :v.L....d' ) _Ye şimdiye kadar neden açma· Bir aralık Mayanın sesı ışıtıldı: 

·· H 'd. 6 700 ~ın ır 0 T ı -Erkanı harbiye reisi paşaya soy· am .. ı ıye - • » ·S mıştm) Suz sarayına kadar adamlar - unçay .. 
Az 6 400 - umer.. M 

leyiniz. Biraz teşrif buyursunlar. ızıy~ - • » _S mi~ göndermiŞtiniz .. bir çok kimselere al- -Ne var, aya~ 
Demişti. Osmanıye - 6,400 >> umer .. .. . . tınlar, bediyeler veren Naraş seni de -Biraz ıslık çalar mısın~ 
Biraz sonra, odadan içeri, erkanı Orhaniye - 6,400 >> - ~~~t. Çunku. ~ımdıy~. kadar çok az memnun etmemiştil Tunçay ıslık çalmağa başladı .• oıa tl 

Jlarbiyei bahriye reisi Faik Paşa gir • (Firkateyn) sınıfına mensub ve zırhlı us1u goru~en ~u~n bu~ bana el _ 0 zaman elimde bir kuvvet yok- ğaranın :içinde hafif bir hışırtı oldu .. 
mişti. kule ve bataryalarla mücehhez bul u • uzatmak ı&temışti. S~m~ bır aralık tu. Gözünü açacak ilacı yeni tedarik (Sumer) çöreklendiği yerden çöz~ • 

Hasan Paşa, fevkalade nazik ve ter· nan bu gemiler, ağırdı. Makinelerinin yanımda~ ~~l~ı ... gozlerım açık ol - ettim. iüp kalkmış ve yerde sürünerek ~ 
J>iyeli idi. Bütün hayatında, maiyetin- eski sistem olmaları dolayısile, manev· saydı, gorduklenmı se?de.n ~~- Tunçay sevindi: sola başvurmağa başlamıştı. 
Heki bir nefere bile, müfret sigasile ra kbailiyetleri noksandı. Bunlardan dım, ~ayal NeY~ ~ı, hıç.bır şey go- _Ne olur, Maya, gözleriını Naraş Maya artık işini bitir111işti: 
hitap ettiği işitilmemişti. Şeklen pek başka (kurvet) sınıfına mensub olan remedım ... ~um:r ıki d~kika sonra gelmeden açamaz mısın) - (Sumer) seni biraz rahatsız e.de-
bı:ametli görünmekle beraber, son de- yedi gemi daha varsa da, bunlann, o yanıma geldı .. ~~r.~kle~.dı ~yudu: Ve _ Açamam, yavrumt Çünkü, Na· cek, Tunçayi 

··k · ··ı f' · b.. ··k d · I k tl · 't' bundan sonra kur.nk cucenın 8eSl ke- ık recede mu rım ve mu te ıttı. uyu enız ere mu aveme erıne 1 ı- . . r- . • raş seni çok seviyor .. ben bu fırsattan Diyerek birdenbire mağaradan ç • 
Faik Paşa odadan içeri gi:-er girmez, mad oluhamazdı ... Ancak bunlar ara· sıldı. Ben onu kaçıp gıttı sanıyordum. • 'fad t ek. t . b. k d .ı d bekl d' s D k k' S bo"' lStı e e m ıs erım... tı ır e nar a aur u.. e ı. 

Hasan Paşa onu ayakta istikhal etmiş; sında, iki gemi daha vardı: Biri, (!--\san erne ı umer onu gmuş... _N 'bi) ·• • • 
.,.. f.k) di" · d (E "' 1) d 1 -Ben de böyle tahmin ediyorum e gı ·•· Tunçay seslendı: 

- Şöyle buyurtmuz, paşa hazret - 1 ev 1 gerı e rtugru u. şte, _ . • - Altın ve mücevher alarak.. bu· M 

1 · bu gemilerin üzerinde durup düsün • Tunçayi Eger sahıden sana el uzattıy- l d , -Maya.. aya .. 
erı. · .. nu an ıyama ın mı r B _ .l 1 

DJ. ye yanındaki koltugw u göstermiş- ·ntek lazımdı. sa bkul kopek'k.. s.umd erb~n~n cızas~_nı dver- _ O halde çok bekliyeceğim. Gü- - uraaayım, yavru m 
' D d .. ·· ·· 1 · •· 1 me e ço yerın e ır J!C: gormuş e • . .. - Korkuyorum, Mayal 

J U ı h ı hatır sorduktan u rup uşunmuş er • ve gun erce . . " JlPQi ve dünyayı bır kaç ay daha gore-
t ... su en, a ve d .. ·· d"k d k kt Z t Ç ..ç k b g k --t neden sert sert dolaşıyor .. .., n a da sadrazam Kamil Paşanın uşun u ·ten sonra a, şu ararı ver • m~ ır: • a ~n .. u enın . a ur a e- miyeceğim demek. 

(Sumer) 
hızlı hızlı 

00 r • · 1 d.. mıklerının bırbırıne geçmış olmasın • 11ürünüyor yerde? 
tezkereşini vermiş; gülümseyerek: mı ş e! ı. d b ıı· k' S k b ... - Ne yapayım, yavru m ı Bu da be- l ld , aıı 

.. b f d. _ Asarı Tevfik firkateyninin teknesi an e ı ı, umer onu· ezere og - . . 1 E" b . -Onların aa yasını a ıgım zaın _ Mutalea uyurunuz e en ım. nım geçım yo um. ger ıııen enı on • w B d 0 

D 
. . sağlamdır. 5600 ton olduğu için bü • muş. d fazl d b'l d' canları sıkılır, agızları kurur. en e 

emıştı. . . ~ . ... . . an a memnun e e ı sey ın, se • .. ~ k k • c:: d' e' 

F .k p ııa gittik,.e artan bı'r merak yük denızlere de mukavemetı vardır... Maya bundan sonra magaranın ıçı- . d-.ı'kl .. yapardımi oc almak ıster1er.. or mal ~ım ı i 
aı aT , ,- k. . k . .. • . ek l k I .... nın eaı erını . . 

\'e hayrctle, tezkerenin satırlarına göz A~caaaa'kh: ma ınebsı. uv_v
1
.etsrz ve sak.ur • nbe 1gırder Sa' yava

1 
f y~hv~ş ısı .~ bazınaga Tunçay içini çekti: çer onun bu şıddetı. " 

d. işti Ve mütalea b't' . bi- atı de nı ayet on ır mı ı aşmam • aş a ı. rı yı an .ı tıyar sırur ·ın Ah .· likt N . • l _Ya benden öc alınağa kalkarsa .. r, 
gt•ez ırm 

0 
d. a g'u··ı·· ~ını ı··ırıır ·ni tadır. Bu itibar ile manevra kabiliyeti yanına doğru :süzüldü .. başını uzattı: - zebngıkan · .. h e ıyı şey .. a • Maya güldü. 

ırmez, umsemış; goz erı w • B . tın la insan as sının ay atını ve sna· · 
;,... r paşanın ·· 1 . d'k . t' de azdır ... (Ertugrul) a gelınce... u cc- Hoş geldınh> . . .1 · 1 b·ı· H Ib k. (Arkası var) 
,.azı oz erıne ı mış ı. . k . . .. .. .. . . . detını bı e satın a a ı ıyor. a u ı ••-" 

Hasan Pasa halavetli rehresine çok fır ateyn ton ıtıbarnle ondan kuçuktur. Der gibi, uzun dılını Mayaya uza- b . . ... de bir demu· çıv'ım b·ııe ••••••••••••••••••• ........... _ .......................... 1 
yakışan tebessümü biraz daha geniş - . ~ a •.. ~a .1~esA ... ı ?F ef~~er ı~· ug~ tarak bir kaç kere baş~n~ aa adı. yok. Burada çırçıplak, yalınayak, ana- Bir Doktorun ' ' ~ H tt" k' · "'d' k d ı· ld "' ll enım yer yuzun ı 

feterek söze girişmişti: ıçınk, sudr atı Yel sarı ev ı kt~n ır mı Maya yılanın ensesını ve nıavi nıe- dan doğma bir halde .. yaban adamlan Gu··nlu··k Pazartesi 

b . , no san ır. anız şu var ı; arması, n · li t k arak dizinin d'b' B h' -E .. ne dersiniz, efendim, u ışer. k .. k ld. M f k .. ... evış sır ını o şıy ı ıne gı·bi yaşıyorum. ana ıç acımıyor mu· 
. k ço · mu emme ır. uva , ruzgar - aldı· Notlarindan 

Faık Paşa, se-yrek ve kıvırcık sa a- lard . t'f d ..... takd. de bu sü • · sun, Maya) 
(*) 

~ını p.umağının ucu ile karıştırarak . ab~ ıshı aı·e ettıgı b·ı· ır B' .h trl· - Keşki, dedi, biz de senin kadar _ Acımaktan ne çıkar, yavrum 1 
. . atı, ır ay ı arttıra ı ır. u cı e e fal ad k 1 b·ı k _ . . ·~işman lık 

cevap verınıştı: d k·· .. f' d ··h' t ve ı ve a ı o a ı se ... dedim ya Ben de bu yuzden geçını • Y 
· e omur sar ıyatın an mu ım asar- . 'h' ·· . Gençlerde olduğu kadar ynşlılarda da 

- Vallahi.. hayretler içinde kaldım. ruf icra edilir. Sonra .. gemi, çeviktir. Tunçay o gün iht.~y~r sı nbazı çok yorum. Bak, bugü~ .de bı1r ~encin ha- şişmanlık çok müz'iç ve fena bir §eydil'· 
Ne diyeccğimi şaşırdım, pa~a hazret· K l kabiliyetine malik • sakin ve yumuşak gorunce Yanına so- yatını kurtarmak ıçın ge dım buraya. vücudda fidettı ya~ hamnll~mdan bM· 

o ayca manevra k ld d.. .. l' d' s·h· ba ka bir şey de~dir. 
Jeri. tir u u: Tunçay çok uşunce ıy ı. ı ır • ŞişmanlD.r çok lttlhalıdırlar, çok yemete 

- Evet.. ben de hayret içindeyim. Bu mütalçaya bir fikir daha inzimam - ~1ay~l .. ~, .<S~mer) kadar vefalı zın sözlerinden hem ~emnun, hem de mecburdurlar. çok yedlkçe daha. ziyade 
Bu fikri zati~C:ahaneye kimin verdigwini t . . olmasını dıledıgın ınsanlar, neden bu müteessir olmuştu. Bır kaç ay sonra ~anl:ı.rlnr. ve bunun neUcesl olarole nı 

T e mış. h :-.l· . ı h be . hastalık eker hastalığıdır sa .. 
f>ilseydim .. derhal gidip ellerini öpe • (E t ... 1) 0 1 l kadar insafsız ve .mer ametıııu..wr er). gözlerinin açılacağı a n onu az mı :~:ı: sırf çok y~ektcn Uerı gel~n bit 
ceğim. h -d r ugru dd~, 1 s~.an ı .. sa t~na~ - K:imden bahsetmek istiyorsun~. sevindirmişti>. nevi şeker hasto.lı~ı knbul edllmiştır. 

a~el ~ntı.nınBce. ı ~ taan ır zba.tın ıs~ı -Senden, Maya! ... Senden ... Ni- Fakat o bu maga" ra hayatından o Bundan başkn. §işmanlıırdn tansiyon eıc .. 
- Hakikaten l~ızım efendim. Eğer verı mış ır. u ısmı şıyan ır gemı- . ba h 18• d • • k serlya yüksektir. Damar katılttı çab~ 

bu işi kuvveden file çı'karabilirsek., . J k d 't . çtn na karfi mer ame ız avranı- kadar bezmiş, o kadar sı ılmıştı ki.. ""alar ve nuz-ül iılmek ihtimalleri çoıhl .. 
nın aponyaya a a.r gı mesı, ayrıca ---····-··--.. - k k d ....-;ı ı;~ 

rr'ürk bahriyesine çok büyük bir şeref bir şeref teşkll edecektir. ·-· .. --·---···-··-.. bir gün önce haya~a. avuş~a ve ün- ıır. kal!' 
temin edeceğiz. Denilmişti ... Bu fikir de; tercih se- [\Tijb l l yayı görebilmek ıçın, am ar . dolusu ~~~~r;!~ ::ra!:J:~;::ı:ub!JJl 

- Bana kalırsa .. işi, kuvveden fi'le beblerinin, garib bir riyakarlık cephesi e c altınlara sahip olsa, bu~lan. bır a.n~a elynfı adellycsl. elyo.fı şahmlyeye ıntoıAb 
~ıkaramıyacak bir sebep yok ... Hatır· idi. Eczaneler May~ya vennekten çeki?IDilYe~ektı. eder. Ko.lhln ıcuvvetı azalır 'Ve günun bl .. 

ıarsınız kı.,· bunun bir misali de vardır. * Ba cece aibetcl olaD ecunelew flliıla.r - lhtıyar Maya (Sumer) m başını kol- rinde durmak tht.1mall ço~lır. 
dır 1 Şqmanlıldaa kurtulmanm (&resi~ 'MU .. 

1289 da, mektep gemisi olan (Muh • Ağır bal11ı ve düşüneeli bir zat olan is~nbul clhetindekiler: lannın arası~a .a mıştı. ... hakkak az yemeğe alışmnktır. Şlşmnnıat 
birisürur) fırkateyni; ayni maksatla bahriye nazırı Hasan paşa, teennl gös- Aksarayda ~ (Ziya Nurl). Beya7.ıdda ! Tunçay, sıhırbazın neler yaptıgını 1 çok az ytyorum diyerek kendi kendileri .. 

(11~-meddln> JL.h •· ·· rd ni ve etrafı aldatmağa çalışm.amalıdırlat· Hint denizlerine gönderilmişti ... Ge • termiş .. bu fikir ve mütalealara, birden- <Haydar). Fenerde : ...- • ...... • gormuyo u. remlntnde : (Hamdi). x.arngümrüktc : d k M N Az ylyen mutlaka zayıflar. Şlşnıanlnr yo .. 
ıni; muvaffakiyetle Portsaidi, Süvey- bire. Bahıaliye ve saraya bildirmemişti. (ArlO: Samatynda : (Ero!ilos). Şehza- - Sumer yanım a yo • ayal e- kuş oımn.:nnk şartlle her gün bir sııı:t ~: 
şi, şap denizin i, Aden i geçti. Basra ya Evvel emirde, bahri ye erknnıharplerin- debaşmda : (Hamdn. Ey{ipte : (ffikmet reye gitti acaba? .. • bah. blr saat akşam açık havada yuru 

gitti. Avdette de, (Bom bay) a ug"' ra - rinden, güverte ve makine mühendis • Atıamnz). Emlnönii,nde : (Salih Necati). Diye sordu: melldlrler. ı.ııı 
Alemdarcia : (Abdülkadir). Küçiltpazar- Ekmek, yn~. luunur lşl. sı~ır cU, koY • 

dıktan sonra, salimen lstanbula gel - lerinden mürekkeb bir heyet teşkil edi- dn : (Hikmet cemll). Bakırköyünde: (lU- Maya: etı gibi şeyler ~lşmanlnr lçin yasa1CtJI' 
öi... Bombaya giderken, geminin ne lerek bu hususta daha esaslı müzakere- lA.].). -Bugün kendisini ölümde~ kurtar· Haşlama sebzeler, meyvalar, sü:r::~; 
müthiş bir fırtınaya gög· üs gerdiği ma- lere giriııilinio:ıti .. ve bu müzakerelerin Beyotıu clhetlndeldler: mak istediğim bir delikanlı içın (Su • ler. tuzsuz ekmek az mlkdardk ab,l d lCU .. 

...- " T Tünelbaşmda : (Matkoviç). Yüksekkal - I d . . f d d w. blr defa balık, bir defa tavu r e eJ 
lu m... O tarihte, geminin hesap me- neticesinin de kendisine bir raporla bil- dınmda : (Vlngopulo). Galatada : {?.ler- m er) in tı sırnın an ıst ı a e e ecegım, zu eti yemeleri muyaflkt1r. Çok su içrıt 
muru olan Hüsnü Beyi tanır mısınız, dirilmesi için, erkanıharbiye reisine e- kez). Taks1mde : (Kemal Rebulı. Şişli- dedi, bu yılan bGtün Sumerlilerin ha- asla c§.la değildir. """""" 

bilmem?. rtıir vermişti. · (Arkası var) de ~ (Pertn>. Beşiktqta : (Süleyman misid.ir .. onlardan birin~n başına her 
- Külahcı Hüsnü Bey, cleğil mi e- Tashih: Receb). hangi bir felaket geldiği zaman, ağzm· 

Boluiçi ye Adalarda: dak. I da b' da la 1 d fendim). Enelkl giinku tefrltamızda bir lkl yerde Usküdarda ~ <ömer Kenan). Sanyerde: i sa yasın n ır m a ıp a o 

k d . . B b (Benl astar> tellmeleri, tertlb yanlıtJ olarat <Nurl>. Bilyükadada : (Şlnut). Beybe - ldmaenin alnına sürülecek olursa.. bir-
- Evet .. ta, en ısı... u zat, u (Bent asgar> şekUnde çıltm~. Tublh Ye ltı- b hale 1 

bir hadiseye maruz zar ederiz. · Ucle : (Balt). den aöze gqrünmez ir ae ir .. ve 

(•} Ba notlan kesip saldaymn. yali ... 

bir albümtı yap~ koDeblyoa ,..p~~~~~~
SdaDh uma1l1Duda b• ao&lar Wr .__, 

lfltl ~ 7etifebUir. 
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~======~~===============================-=====~=---======--=~~============~==~~~-------------------·~===========~S~a~y~f~~~~!~ 

[ ı Istanbul Belediyesi Ilinları 

Kilo: Bir kilosunun muhammen Cinsi 

bedeli 

700 Z1 kuru§ Kompresaör yaiı 
700 27 l) Makine yağı 
250 28 ,, Gres yağı 

karaağaç müesseastı Için lüzumu olan yukarıda cins ve muham • 
bedelleri yazılı olan. yağlar açık eksiltnıeye konulmut ise de ya-

teklifler kabul edilmediğinden eksiitme 9/2/937 salı günüe 

u1u;ııur. Şartnamesi levazım müdürlüğünde ıörülebilir. l.tekliler 
2490 No. lı kanunda yazılı vesika ve 33 lira 60 kurutluk ilk teminat 

lllaltbuz veJa mektubile beraber yukanda Jazılı gündeaaat 14 de dai-
tni encümende bullınmahdırlar. (701) 

Türk Hava Kurumu 

Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin etmiştir. 
4.cu keşlde 11/ Şu b t /1937 d dir. 

Büyük ikramiye: 5 O • liradır ... 
Aynca: 15.000, 12.000, 10.003 Liralık ikramiyelerle (10.000 

ve 20.000) liralık iki adet mükafat vardır. 

DiKKAT: 
Bilet alan herkes 7 1 Subat 1 937 günü alqamına 

biletini değiştirmiş bulunmalıdır. 
Bu tarihten sonra bilet üzerindeki hakkı sakit olur ..• 

kadar 

1-----------------------------------------ı Beyoğlu Vakıflar OirektöriUğU IlAniart 
·~--~------------
li. Kr. 
161 60 

Satılık mahlüller 
Li. 
13 Hüseyin ağa mahallesinde Sultançe§mesi tokağında 

eski 7 No. lu 139 metre morabbaında araanm tama· 
mı. 

932 55 70 Kasımpa§ada Hacı Ferhat camii araaaı ile ta,Iarı ve 
mqrutabanesi. 

36 60 O 30 Kamerhatu~ ma hallesinde lrmak sokağında eski 9 
yeni 27 No. lu 43 metre murabbaında ananın ta • 
m arnı. 

202 92 16 Hüseyirı ağa mahallesinde Macar caddesinde eski 
91 No. lu 120 metre 28 santim arsanın tamamı. 

333 89 25 Feriköyünde Ayazma sokağında 38 No. lu 340 met-
re morabbaında arsanın tamamı. 

Yukarıda yazılı gayri menkullerin mülkiyetleri peıin para ile aatı§ı 
on gün müddetle uzatılmııtır. Ihalesi 15 ıubıoı.t·937 günü aaat on beıte 
"Otniayonda yapılacaktır. Yiizde yedi buçuk pey paralarile mahlulat 
lcalenıine ee1meleri. (715) 

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

Ziraat V e kiletinden : 
ı. Sivil ve askeri sanat mekteplerinin makine ve demircilik kısım· 
tından me:ıun veyahut ta çiftliklerde ve ziraat IDÜesseselerinde 

traktör ve ziraat makinelerini kullanmayı hakkiyle öğrenmit olup 
~ Yeni açılacak ziraat işlerinde istihdam olunmıya tali~ . bul~~anlar· 
~n sanat mektebi mezunlarının şahadetname suretlerını, diıerleri· 
~n dıl.iyet vesikalarını ve her iki kısım talibin de ~mdiye. kadar 
k ulunduklan işlerden almış olduklan hüsnü hiımet vesıkalan ile üçer 
~t'a fotoğraflanoı bir istidaya bağlıyarak tez elden VekAletimize 

Kondermeleri ve muvazzah adreslerini bildirmeleri üin olunur. 
"32, "157, 

"---------------------·-----------------------------------
Istanbul Defterdarlığından : 

Lira kuru! 
1\.iiçükpazar: Sarı demir mahallesinin Karakolhane so-

kaiında 9 numaralı dükkanın bir senelik 
icarı. 

Caddesinde Nev~eh ir hanının :ı.emin ka
tındaki 80 sayılı dükkanın bir senelik 

144 00 

icarı. 180 00 
. \' ukaı-ıda yazalı dükkinlar hizala rında gösterilen kira bedeli üze • 

~~den ve kira bedeli 4 müsavi taksitte ve taksitler petinen tediy~ e • 

1,'1tnek tartile 12/2/937 cuma günü saat 14 de kiraya verilecektir. 

a)jı>lerin o/o 7,5 pey akçelerini vakti muayyeninden evvel yatırarak 
:~ı~ur gün ve saatte defterdarlık Milli Emlak müdürlüğünde müte • 
~onuna miiracaatları. ccFıı (5_4_o_> ______ _ 

'tiirk Hava Kuru~uİnegöl Şubesinden: 
çi b~ban .. Bayra.~nd topl nacağı tahmin edilen ~~SOO) ~~yun (~) ke
t\in ~. sıgır derısıle ( 600) barsak 28/1/1937 tanbınden ıtıbaren yırmi bir 
'-at ;nuddetle açık arttırmaya konmuttur. 17 /Şubat/1937 ÇBJ'famba günü 

İ 6 da kati ihalesi yapılacaktır. . 
ltt-j:teklilerin Hava Kurumu Inegöl .şubesine ve teraili anlamak isteyen

de İstanbul tubesine müracaatları. ( 593) 

Bugünkü Program 
1 • Şubat - 1937 - Pazartesi 

iSTANBUL 
Ötle neşrJyatı: 

12.30: PUWa Tnrk mwı1k.1.sS. 12.60 Han· 
dfs. ıs.o~: Mubteıl! p}Ak ne§rlyatı. 

Akşam lleşrb'atı: 

18.30: Plfik}a d.ans muslklsl. 19.30: Çocuk
lara masal: I . Galib Arcan. 20: Rıfat n ar
kadaşları taratından Türk mustklsl n halk 
şarkıları. 20.30: Bay ömer Rıza taratından 
Arııbca havad!s. lO.~: Saf17e n arkadaşlan • 
taratmdan Türk muslkl.sl 'Ye halk tukılan. 
S::ınt lı.yarı. 21.15: lehlr Tiyatrosu Dram kıs-
mı tarafından bir temsıı. 22.10: Ajans "fe 

borsa haberleri. 22.30: PJiitıa .alolar, opera 
Te operet parçııJan. 

Yarınlı:t Prorraw 

9 - Şubat • ı937 • Salı 
ISTANBUL 

ötle ~.ratı: 
. 12.30: Plruüa Türt musik1a1. 12.50: Ban· 
· dis. 13.05 MuhteUt p!Ak neşrlyatı. 

Ak~m neşrfyatı: 

18.30: Pllıkln dans musiklsl 19.30: Emin~ 
nü Hn1kevi sosyal rarctım tubes1 namına Tıb 
Fakültesi DofenUeıinden Operatör Ahmet 
Fahrl. 20: Vedla Rıza Te arkadqları t.aratın-

' dan ;ı:ürk musıldsı Te halk §llrkılaıı. 20.30: 

.... 

ROMATil A 
LUMBAGO 

SiYATik 
Omuz, Sirt ve Kuyruk 

aokumu •Arllarrnı 

Teskin ve izale 
eder. 

İstanbul Liman İşletme İdaresinden: 
1 .. 

Bay Omer Rtta taratmdan Araben hııvadis. 
20.45: cemal KAmu n arkadqları tarafın -
dan Türk musik1s1 n halk şarkıları . Saat A
yan. 21.15 : Şehir 'nyatrosu operet tısmı ta
rafindan blr ternsu. 22..10 : AJa.n.s ve borsa 
haberleri. 22.30: PJ~a aololar, opera ve ope
ret parçaları. 

1 - Karaköy Köprüsü ağzından Galata Rıhtırnının 150 metrelik kısmU 
nın terfi arneliyesi için taliplerin 1000 liralık rnuvakkat teminatlarilc ehli-. 
yeti fenniye ve ihtiaa.s vesikalarına bağlıyacakları fiat tekliflerini kapali 
zarfla 27/Şubat/937 ıaat 10 da tefler Encümenine tevdi edecekleı-dir. 

Doktor Hatez Cemal 
Dahiliye aütebauıe 

Pazardan maada bergQn 8 - 8 
Divanyolu(104) No. Telefon: 22398 
Tel. Kandilili 88 • Beylerbeyi .S 

2 - Kqifnameaindeki vahidi kıyasi esası üzerinden yapılacak olan b~ 
teklifierin telkikinde teklif ıahiplerinin bu gibi i~ılerdeki ehliyet ve ihtisa 
lanua aid tercih sebeplerini araştıracak olan idare ifi en ucuz fiat verene iha .. 
leye mecbur kabnıyacaktır. 

3 - Bu İle aid bet türlü izahatla beraber tartname ve projeler 5 lir11C 
mukabilinde Galatada Merkez Rıhtım hanmda Idare Rıhbm Tamirat Büro .. 
sundan alınacaktır. «722u 

ADEMi iKTiD 
ve BELGEVŞEliLİÖİNE KARŞI 

Tabietleri ~ Her eczanede arayıııız. (Posta kutusu 1255 Hormobin) 

KUMSARA 
o 

BIRE, 
ıooo 

TARLADIR 

-·~~ ... .. 
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Saçlarm.zı kepekten ve dökülmekten mutlaka kurtarabilirsiniz. 

1 - Haftada bir kere mutlaka Hasan saç sabunile yalnız saçları
nızı yıkayınız 25 kuruştur. 

2 - Haftada bir kere mutlaka Hasan saç şampuanile yalnız aaç
larınızı yıkayanız paketi beş kuruştur. Şişesi 70 kuruf. 

3 - Her sabah saçlarınızı Hasan o dö kinin ile ıslatınız ve 
tarayın ız. 

• 

Hasan deposu: latanbul, Ankara, Beyoğlu, Betiktat, F.akitehir. 

~~==================~====~ BÜTÜN KIŞ CEBINIZDE 

MAZON 

Bir kutu 

AKRiDOL 
Bulundurunuz. Bu sayede 

Soğuk algınhğından 

Grip, Nezle ve Boğ•z 
olmaktan kurtulursunuz. 

ARKIDOL boğaz ve bademcik 
iltihaplarına da pek çabuk ge
çirir. Her eczanede bulunur. 
15 tanelik kutusu 35, 40 tane-

lik kutusu 70 kuru,tur. 

MEYVA TUZU 
İNKIBAZI, HAZIMSIZLIGI, MIDE EKŞİLİK . . 

ve YANMALARINI 

giderir. Hiç bir zararlı ve müshil maddesi yoktur. 
Şeker hastalığı olanlar bile alabilifller. MİDE ve BAR
SAKLARı ALIŞTIRMAZ. içilmesi latif, tesiri kolay 
ve mülayimdir. Yerini hiçbir mürnasil müstahzar tu· 

tamaz. MAZO.N isim HOROZ markasına dikkat 

ÖKSORENLERE: 
z 

f K SOR OK Ş URU BU 
Göğüs nezlelerile had ve müzmin 

kasabat iltihablannda, zatürree, 
zatülcenb ve boğmaca öksürükle
rinde çok faydalı bir ilaçbr. Gö
ğüsleri zayıf (jlanlara ayrıca tav
siye olunur. Bir çok profesörleriil 
takdirine mt-·zhar oJ muştur. Kanzuk 
Ö!csürük şurubu maıuf eczane
lerde bulunur. 

Umumi deFosu: 
İNGlLİZ KANZUK ECZANESI 

BEYOGLU • ISTANBUL 

la HH .. ui, tu tun rı a .ı. lıl ·• p İ p O 
Kebabc• kartU>I •• da PAZARI 

BANKA KOMERÇiYALA 
iT AL YANA 

Sermayesi Llre' 700,000,000 
Ihtiyat akçesl Llret 145,'769,054,50 

Merkezi İdare: MİLANO 
İtalyanın başlıca şehirlerinde 

ŞUBELERI 
İnglltere, İsviçre, ATUsturya, Maca· 
rıstan, YugoslaVJ&, Romanya, Bul· 
garlstan, Mısır, Amerika Cemahlrl 
MUttehldesi, Brezilya, ŞUl, Uruguay, 

Arjantın, Peru, Etvatör ve 
Kolumblyada 
Aruyuyonlar 

ISTANBUL ŞUBE MERKEzi 
aatata VoyYoda caddesi KaraköJ 

Palas <Telet. f484l / 2/ 3/4/ 5) 
Şehir dabllindekl acenteler : 

1stanbulda : Alllemctyan hanında 

Telef. 22900 /S/11/ 12/ 15 Beyo~ -
ıunda: İstlltlll caddesi Telef. 41046 

IZI\IİRDE ŞUBE 

w - I>oktor 

(brahim Zatl Oget 
Belediye karşısında, Piyerloti 
caddesinde 21 nurnarada bergnn 
ö&tleden sonra hastalarını kabul 

~----~ eder. ..ı(J·---••11"' 

SELANIK BANKASI 
Tesis tarihi 1 688 

• İdare merkezi: 
İstanbul (Galata) 

Türkiy~d~ki tab~l~ri: 

İstanbul, (Galata, Yenicami); 
İzmir, Mersin. 
Adana bürosu 
Yunani•tandalri fUbeleri 

Selanik, Atina, Pire. 

• Her nevi banka muamelitı 
İstanbul ve Galata şubelerinde 

idralık kasalar 

OSMANLI BANKASI 
TÜRK ANONİM ŞİRKETİ 

TESİS TARİHİ: 1863 

Sermayesl: ıo,tot,OH İngiliz lirası 

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

Her tUrlU banka muameleleri 
yapar. 

Soa Posta 
Yerebatan, Çatalçeşme sokak_ 2S. 

İSTANBUL 

İlan fiatları 
_ Gazetenin esas yazısile bir aü· 

tunun iki satın bir (santim) 
sayılır. 

ı _ Sahifesine göre btr santim ilan 
fiatı şunlardır: 

• 
• 
• 

: 1 - tOO lı.urut 

1 - Z5t • 
S- %H • 

& - 100 • 

Dıter yerler : 61 • 

Son aahlte : - 30 • 

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

4 - İnce ve kalın yazılar tutacak-

............ ~~~:.::~:.~~~~.:~.~-~:=:~.~~:~:~~: ... ı 
Son Poata Matbaa•• 

Neşriyat MUdUrn : Selim Ra.gıp E.\U.:Ç 

[ 
A. Ekrem UŞAKLIGJL 

&AHIPLERiı s. Ragıp EMEÇ 

iki tehlike işareti : 
Nezle ve baş ağr1s1 

Soğuk algınlığının bu ilk 
alametlerini 

GRiPiN 
ile hertaraf etmezsenis ::. 
çok ağır hastalıklan tu 
mak tehlikesi başgösteJ'IIIlt 

demektir. 

GRiPiN 
Bütün ağrı, sızı ve uncılr 
rı, derhal dindirir. Gripeı 
romatizmaya, diş, 1iDir • • 
dale, bel ağnlarile Junkhl' 
karşı bilhassa muessizdit· 

icabmda günde 3 ~ 
alınabilir. 

Uyllasazıata, bq d6DJDalerlaa, lsterl, çarpıabJit 
asabl lkslrtuııera, baygıalık va sıluabya 

kartı lerabiılı verır. 

Grip çoğaldı. Hergün bir N E V R O Z 
kat'iyyen Gripe tutulmazsın_ız_. _____________ __ 

Bozulan gözler diizelmez

ler. Bundan dolayı gözleri 

Osram IOOinü~ giizel zi Jası 
ile Jnulıafaza etnıek lazun· 

dır. Osranı 1001 nin axdınlığı 

ucuzdur ı·c az satfiyatı Vat 

ile temi11at altına aluımışttr. 

Okumah için çiflll ispirallı 

ve 125 (DLm) li O s ra nı 

1~1 am pulu hı d lan tlmalıcltr. 

aiU]Julleri ucuz a)~duılık tenıiu ederler. 


