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İdare işleri telefonu: 20203 Fiatı 6 kuıı.tf 

Hayat ucuzluğunu te~in H~ .. : 
k 

I" .a a eclise v r·liyor olan 
için lüzumlu 
tedbirler alınıyor 

Etin yurd icinde fazla istihlaki temin 
edilecek, fiatlar ucuzlatılacak 

Haklarında Heyeti mahsusa kiırarla:-ı bulunanların 
af/ a tabi tutulmalarına dair yapılan teklif in şimdilik 

nazarı itibara alınmasına lüzum görülmemiştir 

Ankar~, 9 (Hususi) - İç Bakanlık 
hayat ucuzluğunu temin için lüzumlu 
olan fedbirlerin alınması etrafında ça
lışmalara başlamıştır. Bakanlık medeni 
hayatta zaruri ihtiyaçlardan mAdud 

bulunan etin yurd içinde fazla istihla
kini temin edecek çareleri aramaktadır. 

Bu tedkikler sonunda <>lde edilecek 
neticelere göre başta et ffatlarırun u
cuzlatılması bir esasa bağlanacaktır. 

~·----------------------------------------'a~kara, 9 (Hususi) - Heyeti mahsu-( 
~b!r~a ~leY_tılerine verilip kendilerıne 
itıra: edıJ~ıyen kararlara alakadarların 
ı._ edebılrneleri hakkında hükumetin 
qq~ırlad .. 
geçer k ıgı layiha alakali encümenlerden 
kacak~ kış tatilinden evvel meclisten çı
tılnde ır ... Bu layihanın dahilıye encilme
heyeti rnuzakercleri sıra~ında haklarında 
tin hl ?l)ahsusaların kararlan bulunanla
d&n b~ ~f~a tabi tutulmalarına dair lza
tarı it ~nın yaptığı teklifin §imdilik na
lni§ti 

1 
ara alınmasına lüzum görülme

>'llın:· Esasen cumhuriyetin on beıinci 
ba §ii a bunlar ve bu gibiler hakkında da
Oldu,, ınuııu bir af ilanı düşünülmekte 

sunu · ışaret etmek Iazımdır. . . 

~mı 10 u~ sayfııd.n) 
Dahfliyc .Şncümenl Reisi Teklrdag 

meb'u.w. Cemil 

Yunan Veliahdinin düğünü 
Ve iah in evlendiği lOt· 

a e topla ilin edildi 
Gece d ·· .. - f. A • b b • ditd• ugun şcre ıne tına aştan aşa tenvır e ı, 

Yunanistanın her tarafında şenlik yapıldı 

! 
l 

4\ti "V eliahd P~ena Paul Yeni e.vli Prenseı Frederica 

~e ~iı~ (Hususi) ""':'" Bu sabah saat se- dildi. Saat onda atılan diğer 21 pare top 
tlin di.i~n beş top ıle Yunan veliahdi- ile de dü4ün alayının saraydan hareket 
~ •••• rnerasimine başlandığı ilan e- (Devamı 10 uncu sayfada) 

Gtf~·;ş-·Vef ay;·4--~-·o·y~~di 
Atı1tara lig maçlan da bitti. Muhafızgücü ile Harbiye 

takımları mil~i kümeye ayrıldılar 

Çanıu,. deryasına dönen Taksim stadında dün yapılan GilneJ-Vefa 
maçından bir enstantane (Yazısı 7 nci sayfada) 

-.......... -..... ··-... ------·····- ..... ·····-• __ __, __ _... ______________________________ ==========----==--=-

1 z mir Fuarı için 
Başvekil 

direktif ter verdi 
.AJıkara, 9 (Hususi) - BaŞvekil, İzmir 

' fuarı hakkında alakadar vekaletlere di
rektifler vermiştir. Dlrekti!te fuarın milU 
varlığımızın kültürel, sınai ve zirai nok
talardan ehemmiyeti tebarüz ettirilmek
te ve: c VekAletinizi alakalandıran dilek
lerin kabul ve is'afı mümkiliı olanlar için 
şimdiden lcabına tevessül edilerek bir an 
önce neticelendirilmesini ve yapılan ha-. . . 
zırlfklardan maltlmat verilmesini rica e-
derlmıt denilmektedir. 

" 02 yaşındayım 
Evlenmek 
istiyorum,, 
Köyünden kasabaya yaya 

olarak gidip gelen 
asırlık bir ihtiyarın arzusu 
Sıvas muhabirimiz bildiıiyor: 
Sıvasın Kel.kite ballı Çamur köyünde 

azaya uğrayan Yekta 
_ vapurundan ümid yok 
Kazadan Norveç 

iş mahkemeye 
vapuru mes'ul, 
intikal etti 

Hadise hakkında Köstence konsolosumuzdan aldığımıı 
malumat~ Vapur büsbütün devrilmiş ve batmışbr 

Kazanın wku bulduğu Köstence limanında gümrük ve yolcu 1alonu blnaıı 

İ.stanbuldan 1200 ton hurda demir yil-r limanı ağzında karaya oturttuğunu. dttr. 
kile Köstenceye giden Yekta vapuruna yazmıştık. · . 
bir Norveç vapurunun çarparak Köstenec _ (Devamı 9 uncu sayfada) 

lktısad Vekili bugün 
l~mand~ tedkikat yapacak 
Diin Şehrimi~e gelen Vekil bazı temaslarda bulunduktan 

oturan ve haftada 
birkaç gün kasa .. 
baya yaya olarak 
gidip gelen Aziz 
oğlu Kahraman a
ğa adında asırlık 

bir ihtiyar vardır. 
Kendisile görüş

tüm. Bir resmini 
çekeceğimi söyle
diğim zaman: 

1 :;onra bu akşam Ankaraya avdet edecektir 

- Ben kendimi 
genç hissediyorum. 
Fakat ne yapayım 
ki 102 yaşındayım. 
Bunun için bütün 
arzuma rağmen Kahraman ağa 
evdekiler evlenmeme izin vermiyorlar. 
Fakat elbet bir kolayını bulur, evlenirim 
inşallah .. demiştir. 1 

Deniz Bank'ın 
Kadrosu 

İktısad Vekili Şakir Kesebir dün sabah umum müdür ve müdürlerinden mürek .. 
ekspresle Ankaradan -şehrimize gelmiştir. keb bir kalabalık tarafından karşılanmıt-
Haydarpaşa garında deniz müess~seleri tır. <Devamı 10 uncu sayfada) 

Mısırda demokrasi ve 
aristokrasi mücadelesi 

Vefdciler kuvvetli Demokratlardır. Fakat Mısır bundan ibaret değildir; ora
da bir de kuvvetli Aristokrasi vardır. Eski Osmanlı vezirlerinin an'aneleri 

içinde yaşayan ve fazla olarak Mısırın topraklarına da 
· sahih bulunan Aristokratlar ... 

Umum Müdür bir iki güne 
kadar lstanbula döniıyor . 
Ankara 9 (Hususi\ _ D . B k _ Mısırm istıklll ta-

Yazan: Muhittin Birgen 

, ı enı7. an u 'h' 1 k d. . •1 · .. d .. ı··ğ·· t · · ı. rı ın en ı ısmı e 
ı mum mu ur u une ayını 1:1.at'ileşen Tür- . . . 

1 
V td 

kiye İş Bankası İstanbul şubesi müdürü bırleştırmış o an e 
· ö b . -Arablar bunu Vafd 

Yusuf Zıya niş uradaki temaslarını . · laff ed 
1 tamamlıyarak b1r iki . güne kadn !stan-. dıyc. te .

1 
uz Mer er-

buia dönecektlr. partısl ı e ı~ırın 
B k · teşkil.ııt ıı ... ..:ı_ h 1 genç kralı MaJcste an anın cı IA<\.l.uQSu azır an- .. 
kt d Faruk arasında bu-ma a ır. . 

yük bir ihtılfıf zuhur 

K d k etti. Bu ihtilaf netiar an apanan cesinde, Majeste kral 

':amsun - Sıvas Nnhas paşayı azlede-
..., rek, eski başvekil 

1 ıd Mehmed paşa Mah-YO u açı 1 mudu yeni bir hüku-
Sıvas, 9 (Hususi) - Şiddetli soğuklar met teşkiline memuı 

ve kar devam. etrrıektedir.. Bazı yollar etti. Parlamentonun Kral Faruk yeni Başvekil Mchmed PCL§a Mahmudun 
kardan kapanmıştır. Bu yüidPn Malatya- k a h i r ekseriyeti, eHn.i sıkarken 
dan tren gelcmemektedit % 80 den fazlası Vefd partisinin elind! 

1 
nin hükümeti hüktimdar tarafından if 

(Devamı 10 u~ say/adcı bulunduğu hnldE;, neden dolayı bu parti (Devamı 9 uncu sayfada) 



2 Sayfa 

r 
Her gün 

lngilterenin 
Sulh planı 

Yazan: Mnhitttn Bir~en -
tF:!!!_ azetelere göre İngiliz başvekili 

~ Chamberlain, Avrupa için bir 

sulh planı hazırlamış. Eden de Paris'c1en 
geçerken bu plan hakkında Fransızla~la 
uzun uzadıya görüşmüş. Plan da şu imış: 

ı - Van Zeeland tarafından hazırlan
mış olan bir plana tevfikan, Avrupa mıJ
letleri arasında iktısadi bir anlaşma tesi
si, 

2 - Londra, Paris, Berlin ve Roma hü
kUmetlerinin idaresi alında, Avrupa için 
bir direktuarlık tesisi, 

3 - Versailles muahedesir.in siyasi ah
kamının tamamen ilgası ve Milletler 
Cemiyetinin ıslahı, 

4 - Bir müstemlekeler konf Pransı ak-

di, 
5 - Azami beş sene için silahlanma işi 

ni bazı tahdidler altına almak. 
Gazeteler bu plfından çok bahsediyor

lar. Mümkündür ki verdikleri haberler, 
hiç olmazsa bazı noktalarda 1ngıitere ta
rafından tasavvur edilen şey1ere muvafık 
olsun. 

* Böyle bir plan Avrupada sulhun iade-
sine, 918 denberi devam eden mütareke 
devrinin kapatılmasına kafi midir? Biraz 
tedkik edelim: 

ı - Van Zeeland'ın iktıs:ı.di plfınını 
bilmiyoruz; fakat, şu iktısadi ahvali peri
şan dunyanın bütün faaliyetlerini top
lıyacak ve enternasyonal hir anlaşma te
sis edecek her hangi bir planın şu sıradn 
mümkün olacağını zannetmiyoruz. Bu 
plan, Amerika, İngiltere ve Fransanın il
hamı altında hazırlanmış olduğuna göre, 
bu üç memleketin iktısadi hakimiyeti al
tında tatbik edilecek demektir. Halbuki, 
öteki memleketler, yani Almanya ile İtal
ya bu hakimiyeti kabule tarafdar değil
dirler. Dava, zaten bu hakimiyet etrafın
da dönen bir gürültüden ibarettir. Alman
ya ile İtalya her hangi bir hakimiyeti ~a
bul etmek değil, kendilerine büyük kuv
vetler temin eylemek istiyorlar. Bunları 
böyle bir plAnın hududu ıç·ne almak için 
kendilerine çok geniş faydalar göstermek 
lazımdır. Van Zeeland'ın planı bu kadar 
geniş midir? Olsa bilo dargın memleketler 
bunu ne kadar zaman için ve ne kadar 
iyi niyetlerle kabul edecekler? Bu nokta
lar belli değildir. 

2 - Londra, Paris, Berlin, Romanın i
daresi altında Avrupada bir dircktuarlık 
tesisi bahsine gelince, bu da karışık bir 
meseledir. Böyle bir direktuarlık, bir ara
lık vardı: Milletler Cemiyetinin içince 
cBaşlıca devletler> namı altında zikredi
len devletler, bu direktuarm azalarından
dılar ve bunlnrıp arasında Almanya ve İ
talya da bulunuyorlardı. Bu iş yürüme
diğinden Milletler Cemiyeti bugünkü ma
lıil vaziyete düştü. Böyle bir fikrin yeni
den canlandırılabilmesi için esaslannın 

çok geniş olması ve bir nevi c Avrupa dev
letleri ittihadb şeklini alması lbımdır. 

İngiltcrenin planı J:iu kadar ı;eniş midir? 
3 - Versailles muahedesinin büsbü

tün ilgası bahsine gel'nce, bu iş 

zaten fi'len yapılmıştır. Bunun hükmen 
kaldırılmasının bugünkü vaziyeti ıslahta 
hiçbir rolü olamaz. 

4 - Bir müstemlekeler konferansı ak
di, Almanyaya müstemleke vermek, İtal
yanın müstemlekeci sıfatile vaziyetini ıs
Jah etmek, Lehistanın iddialarına ccvab 
vermek bakımından ha vh ::nüMmdir. An 
cak, bu nqktada da anlaşmanın şartlan 

vardır: Almanya ve İtalyay: memnun t't
mek için bu hususta geniş bir programla 
meydana çıkmak ve büyük !cdakiırhklar 
yapmnk lazımdır. İngiltere ile Fransanın 
bu tarzda geniş fedakarlıklar yapma lArı 
için de Almanya He İtalyanın samimi
yetlerinden emin olmak icab eder. Bu iki 
şartın bir araya getirilmesin~ bugünkü 
V!lziyetin müsaid olduğu fikrinde değilim. 

5 - Silahların tahdidi bahsine gelince, 
bu noktada İngilterenin hayli ileri git
r ;'ii olmasına nazaran Almanya ile İtal-

SON POSTA 

Resimli Makale: 

Haıaret derect:si sıfırın altına indi. Şiddetli bir kar f1rt1-
n:ısı başladı. Yerjn bembeyaz kesildiğini gören zengin ve 

sµ<.rcu gençler kayak mevsiminin yaklaştığım hatırladılar. 

fakir aile reisleri ise akşama çocuklannı nasıl ısıtacaklannı 

düşünmeye koyuldular. Biri memnun, diğeri ıneyustur. 

X Birinin saadeti, ötekinin felaketi X 

Hayatta saadet ve felaket nisbidir. Birini sevindiren hA
dısc diğerini ağfatır. Birinin kazancı ekseriyetle diğerinin 
kaybı dernektir: Tabiat kammlannın önüne geçemeyiz. Fa
kat bizi revindiren bir hadise diğerini ağlatıyorsa hiç de
ğilse sevincimizi ona göstermemek ve kederınin tahfifine 
çslışmak daima elimizdedir, insanlık da bunu emreder. 

•r, 

fıdncikanun ıo ------ ~ 

r-
S özün Kısası 

Vatandaş 
Türkce konuş/ 

E. T:ılu 

le=' ski Ziraat Vekili, değerli rrıeb': 
~ uslarımızdan Bay Sabri, bal. 

lini çoktanberidir hepimizin tenıeJlJll 
ettiğimiz bir mesele hakkında Karnu • 
tay Başkanlığına bir takrir verdi. 

Sayın Millet Vekili, Türkiye sınır • 
lan jçcrisinde yaşamakta olan bel' 
Türk vatandaşın behemehal Türkce J\O
nuşmasını ve konuşmayanlann da et' 
zaya çarptırılmasını istiyor. 

Oh, hele şükür! Artık bundan bÖY • 
Je, yazın Ada vapurile yolculuk e<fet" 
ken, Marmaraya nazır güvertede Jcerı· 
dimizi Frankonun karargahına düş • 
,müş zannetmiyeceğiz; Pendik sokakI9• 

rında dolaşırken Yanyanın bozuk şive
li Rumcası kulaklarımızı tırmalama • 
yacak, Şişli tramvayında favorili de • 
likanlılar en son muaşakalannı frenlt· 
ce hikaye edemiyecekler .. 

Bu iş kanuna, nizama hacet ka}rrıa .' 

( S O ~ A fE5l A s o , N fi==\\ /N,,. ) dan, kendi kendine oluverseydi daha ı· 
~ ~ ~ lb:/I ~ yi olurdu. Fakat neyleyelim? Şair: 

«Tekdir ile u~lanınayanın halık' 'ı.. ............................................ __________ ................................. - .................................. .- kötekdir!P , 

Kızak kaymağa ~ HER.Gu··N BiR FIKRA ·ı Hapse girebilmek Demiş. Öğüd para etmeyince, kendi 
Müdhi§.: Kolay mı, mim izzeti nefsimize saygılı davran· 

v Zor mu ? mayı bizlere öğretecek olan kanundur· 
Meraklı bir Kral Aferin hassas millet vekiline! 

Bir hafta et yiyeceğim Yalnız, bene~ Bay Sabrinin vernıi; 
Koyunun nadir bulunduğu ve etin 

çok pahalı satıldığı mutasarrıflıklar • 
dan birinde aksi bir mutasarrıf varmt§. 
Şehir halkı mutasarnfı sevmezler -
miş. 

- Ah şu mutasarrıf bir azledilse! 

Derlermi§. Dllencinin biri de beş 
vakit namaza gider. Namazdan sonra 
da mutasarrıfın bir an evvel azledil
mesi için dua edermiş. Dilenciye sOT -

mu§lar: 

olduğu takrirde noksan kalmış bir ci • 
.bet var: Biz Türk diline karşı saygı • 
.sızlığı sade konuşmamızda değil, .) a • 
.zıda da gösteriyoruz. 

Bu hürmetsizliğin derecesini ve şu· 
mulünü anlamak için, bir günü feda e
dip de, Beyoğlu caddesindeki iki geç~ 
li dükkan larm camekanlarını tedkJ!C 
edivermek kafidir. Zavallı Türkçe, o • 
ralarda ne kılıklara girmiyor? Hani Y91 

bu suikasd karşısında, insan, yapılafl 
fahiş hataların herhalde bir suiniyete 

- Mutasarrıf azledilmiş, ed lmcmiş V h Ik d J T 
1
. . hl makrun bulunduğuna hükmedeceği ge-: 

sana ne .. azledilirse sen ne kazana - arşova a ın an erzy o ınıc r 
caksın? 

Dil!!nci cevab ııe:t"mi§: 
- Bana ne olur mu, herk ester: fazla 

ben kazanacağım .. 

iş buiamıyordu, açtı, üşüyordu. İyi gün ıyoBr. ~· bl K t d k k }tl · · ı i · ı· k h . h u scue e, amu ay an çı aca 
ıcnn ge mes ne ın ızaren ışı apıs a- 1 ·•kAl 1 d -·ı ,n • . Jca.ra . nunun ya nız mu a eme ere egı , ) " 
~edekgclçırmheye .. rb.v~rdd~· Fakat bu zılara <la teşmil edilerek cVat.andSI 
nem o ay, em guç ır ış ır. T'. k 'k 1 • • d Vll • . . . . _ ur ce onuş.:ıı emnnın yanın a, « 

Jerzy To!ınıchı bır bakkal. m. agaza- tandnş! Türkce yaz!• emrini de ihti\'' Mutasarrıf azledilir edi!mez bir çok k~ k k 1 ı 
. .. sının came anını ırara po ısın ge - eylemesi temenniye çok şayandır. 

kurba~lar kesılecek, ben ~e bu ~u7 - mesini bekledi. Polis geldi ve hemen L; 
.. ~ bır hafta bol bol et yıyecegım: _ • bir zabıt tutarak mahkemen;n çağıra - -r-

I cağı günü beklemesini söyledi. Adam • • / ~'4 
Londra hayvanat hapishaneye girememişti. Bir bisiklet 

Balıçesine dans eden çaldı, fakat sahibi arkadan yetişti: -- ·- .. ·--... --·-··-·-.,,..,, 
- Dua et ki işim acele, yoksa seni Kömür yüzünden çıkan kavga 

Bir fare getirildi polise verirdim, dedi. Fatihde oturan Basri, tramvay cad .. 
Konser veren kurbağalardan, tür - Jerzy Polinichi nihayet Letni tiyat- desinde kömürcü Hasan oğlu Ahme?-C 

kü çağıran farelerden sonra Londra hay . rosuna girdi, portatü koltuklardan iki kömür sipariş etmiş ve elleme körrıur 1i 
vanat bahçesi bu defa da dans eden fa-ı tanesini sırtlayarak dı.şan çıkardı. Ka - yollamasını da ayrıca tenbih ettikten .ıı 

Siyam Kralı Ananda bugün ı 2 ya • reyi bulmuştur. Filhakika son günler - pıcılar onu tamirci ustası sandılar. A - sonra evine gitmiştir. Ahmed, fırsat b~ 
sında bulunmaktadır. Ve müdhiş kızak de hayvanat bahçesine getirilen bir fa- dam köşebaşındaki polise gitti, bu kol- fırsattır diye, ne kadar toz, toprak var 
i'neraklısıdır. Mevsimi gelir gelmez he- re dans~arile. ziyaretçi.leri mükemmel su tu~ıa:ı çald.ığını söyledi. Polis gülmek- ~~ d~ldurup yol.lam~~tır: Basr.i b~nu; 
men dağa koşar ve kayar. rette eglendırmektedir. le ıkt1fa 'ettı. uzerıne ~edın dukkanına gı.tmış, .. _ 
- ......................... -.............................. Ender tesadüf edilen bir fare cin • Polinichi ne talihe, ne talihsizliğe i- ralarmda ,hır «tozdur .. ellemedır!» rrı~g. 
rnesine mani olmuştur. O zaman bir feda- sine mensup bulunan bu hayvan birçok nanıyor, bildiği bir şey varsa hapisha - naka~a.sı ~aşl~ış, Ahmed, bu sıra .. 
karlıkla elde edilebilecek bir neticenin fedakarlıklarla elde edilip Londta hay-1 neye girmenin güçlüğüdür. Fakat niha Basr;yı dovmuş ve hakarette bulun 
istihsal! için bugün on fedak.Rrhk lazım- ,·anat bahçesine alınmıştır. Mevcud hny •yet ona da bir çare. buldu: Bir kuyum- muş ~· .. •. .. eı' 

İ b. t vanların en garibi oldugu- görülen bu .. . . d' b"t" kı Dun Sultanahmed uçuncu sulh c dır. ngilterenin Avrupayı ır araya op- cuya hucum ettı, şım ı u un § mev- hk . ·ı Ah d sa"' 
lamak jnm sarfedeceği fedakarlık, :.Ta- fare tıpkı vals ayaklaıına benzeyen . . . .. d d b ma ernesıne ven en me , suçu .. 

..,...... d 1 h .. b. k d f l t k sımı !çın dort duvar arasın a ır ve e- bit o1dui'Jundan hakaretten 3 gu·· n ha 
d" · 1 · d ki b ··nkü· ans arını ergun ır ço e a ar e - n , .. 

ponyanın unya ış erın e ugu ro- rar etmektedir. dava ekmek ve çorba bulacaktır. pisle bic_ lira, dövmekten 25 lira par .. 
lünden sonra, geniı olabHi.r. Fakat, bu kn- ceza~ına ve ı o lira da Basriye tazminat 
dar geniş fedakArlığa, Fransanın iştirak Yapılan tcdkikat neticesinde bu hay verrneğe mahkfun edilmiştir. 
edeceği şübheli ve öteki tarafın da bütün vanın dans yapması talim neticesinde Belçikada delirenler 
bu fedakarlıklara bugün tam bir samimi- olmadığı fakat se\>ebi meçhul irsi bir gittikçe çogalıyormuş Ehbba odası hey'eti umumiye 
yetle ve ingilterenin planında gizlenen anormallikten ileri gelmekte olduğu an toplantısı 
cJaponyayı tecrid> politikasına iştirak e- !aşılmıştır. Brükselde çıkan gazetelerden biri Etıbba Odası Relsllğlnden: 27 - 12 - 1931 
derek mukabele etmiyeceği şübhesizdir. beş scnedenberi Belçikada delilerin mü pazartesi günli için mukarrer olan Oda. 11 .. 

Bütün bu sebeblerden dolayı, İngilte
renin bu plfınla Avrupayı tekrar bir ara-

Yt d k d k d • t a· tm kt ldugu-nu ve b'. le mumi hcy'et toplantısı, nizamnamenin tas' a·rtnıur a en 1• en zne ema ıyen ar a a o oy o rlh ettiği ekseriyetin temin edilememiş ol • 

k l giderse pek yakında mevcud tımarha - masından dolayı tehir edUmlştı. ıo - İkinr.1"' 
apanan pencere. er nelerin hastaları sığdırmağa kifayet c- kll.nun - 1938 e tesadüf eden bugünkü pıı .. ya toplıyabileceği!'1i zannetmiyoruz. Ai

rnanya ve İtalya böyle bir plan üzerinde Bu seneki Laypçik sergisinde çok demiyeceğini yazıyor. zartesl günü saat 18.30 da toplanacak oııııı 
f d lı b. k' t h' ed·ı · t' B hey'etl umumlyeye sayın Oda üyelerinin iş .. 
ay ~ ır m~ ıne c~ ır 1 mış ır. u Bugün bütün Belçikada 30,000 deli tıraklerl. konuşmayı, sırf dahili sebebler ve pro- makıne sayesınde yagmur veyahud kar b 

1 
h -ene bu mı·kda 

600 
__ . ·- ~-·. . 

d 1 ·ı k b ı d b'l' ı F "' - k' . k u unuyor ve er ., ra ·~--·~ 
pagan a gaye erı e a u e e ı ır er. a- yagdıgı va ıt evlenn apı ve pencere- . . . . . T A K V • M 
kat, bu konferans da, tıbkı silahsızlanma leri kendi kendine kapanıvermektedir. deh daha ıltihak ediyormuş. Belçikalı 1 
konferansında olduğu _gibi, neticelenmek Fakat bu otomatik kapı ve pencere mütehassıs doktorlara göre bu manevi 
için daima cyeni bir bahar> beklemek kapayan alet çok pahalıya mal oldu - hastalığın artmasının sebebi bugünkü 
mecburiyetinde kalacaktır! ğundan bütün evlere tamimi şimdilik hayatın zanıretlerinden ileri gelmekte 

Muh.ttin Birgen kabil olamamaktadır. imiş. 

İKİNCİl\A.NUN 

hum • .eııo 
bH 1356 -

~ 

,, .... ,m çok mühim mukabH şartlar ko~- ----------------------------·---------------------, 
cakları muhakkaktır. 

Şu kısa tahlile gö!, hükmetmek lclzım İs T E R İN AN, İs TER İN AN M A ! 

10 1 A,.ı,ı "" 
RC11mi ııcn3 ~m 1 ci Kanun 

28 1938 64 -

Sandal bedestanı gitti~ harablaşıyordu. Relediyc bu
rasını zaman geçmeden tamir ettirmeye karar verdi. Diişiln
ce yerindedir, faknt belediye hususi ev ve apartımanlarda 
müzayedeler yapılmasına müsaade ettiği müddetcc koltuk

cak, tesjs ile tnkib edilen gayeye varmıyacaktır, binaenaleyh 
tamir edilmesi dü§üncesinin haddizatında yerinde olmakla 
beraber Sandal bedestanını şenlendirme ve kıymetlendirme 
gibi bir netice vereceğine biz inanmıyoruz, fakat ey okuyu-

cu esnafının umumi çarşısı hnlinde kalmaktnn kurtulmıya- cu sen· 

İ S T E R 1 N A N, 1 S T E R İNANMA! 

gelecektir ki İngilterenin plfını eğer bu 
unsurlar üıerine kurulmuşs.'l iyi bir ne
tice aJ ıak mümkün değildir. Bu nevi e
saslar üzerinde İngiltere ile Fransl A vru
payı, ancak Almanyada sosyal demokrat
ların hakim olduğu zamanda toplıyabi
Jırlerdi. Fransanın dar görüşlü ve hırçın 

siyaseti, böyle bir fırsattan istifade edil- L--------------------------------------------
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BOM POSTA 

makalesinde son hükumet değişmesinden 
sonra Romanyanın takib edeceği harici si -
yııseti tedklk etmektedir. Başmuharrir, va -
ziyeti uzun uzadıya gözden geçirdikten son
ra Romanyanın esaslı harici siyasetinden 
ayrılmıyacağını ve bilhassa Balkan antan -
tmdaki mevkiin1 muhafaya !Una edeceğini 
söylemektedir. 

e Romanya ve 
Sovyet Rusya 

E 

• Demokrasi ve otokrasi 
münakaşası 

Japonlar da sulhdan 
ümidini kestiler 

apon k b. . d k 1 d .h ·ı Af Ih 1 ·ı Tan - Ahmed : Yalman «İ§stzllk \'•an: s~nm llttt"t1' v.,..,.,. a ıne~ı ün Ü top antısın a 1 tı a ın su yo u 1 e derdine çare. bqlıklı ~akalesinde memle - R omanyada iktidar mev_küne Ko
kette işslzllk diye bir mesele olmadıtmı yu-

h il d·ı . v. k t• e va d dıktan sonra büyük şehirlere lf bulmak JçJn ga kabinesinin gelmesı, her şey-
i'Oky a e 1 emıyecegı 8038 )fi r ) . "kın edecek gençlerin vaziyetini anlatıyor. den evvel komşusu Sovyet Rusyanın en· 
ı~ o, 1 (A.A.) _ B .. . . . . l Fırka teşklliltının ve Halkevlerinln bu hu - dişesini uyandıran bir hadıse olmuştur. 
--r toplaııt ugun yapılan na-ısının nızamnamesı hakkındaki Japon ta-, Londra 9 (A.A.) - Şanghaydakı n- Stı.!ta tertibat almalannı tavsiye ediyor ve . . . . . ı· olan 

· liQe teU.uıda, Çin makamatınw leblerinin tedkik edileceği muhakkak ad- giliz baş konsolosu, Japon baş konso - diyor ki· ' Bu kabınen~n v~ ~ısın~~ .mak um ında 
.ıttilı.ı __ . klıf edilen sulh şartlarını dedilmektedir. !osuna tahriri bir nota vererek İngiliz • Fak~t aaıl eaasıı tedbir bilhassa ona sosyal ve sıyasa h ntsaal ~krhı. atrşısmesı· 
~ -rı Ve Çin· k • .. J' l . . Sovyet Rus yanın ra a ız ı ısse me 

etıerıdi ~nas erı mudafaasmı Londra diplomasi tarikile Fransa ve A- po ıs memur annın beynelmılel mın • mekteblerden çotunun kllslk tekllne nlha - .. kü d ğ"ld" Çil kü b değişiklik 
Y•~ rınek içın ellerinden geldiği- . .. . takada Japon askerlerinin tecavüzüne yet vererek buralannı kftçiik san'attlr ve mum n e ı ı. n ' u 

ıılt._- ~ta olduk! . merıka ile bu hususta :nuzakerelere gf nş - . . . modem büro memuru gibi vazifeler için a - neticesi olarak Romanyanın Almanya 
~ 1 .. ıL arını tesbıt ederek ıh- . . ugramasını şıddetle protesto etmıştır. ' . • • .. 

_..."111.n.-'"'1 Yolları ile h 1 . kA k mıştır. J B k 1 k f' t• b.. dam yetlftlrmlye hasretmektlr.11 ile İtalya safına geçmesı pekala mum -
Old a ım canı: artı apon aş onso osu ey ıye ı u - b'l' d' .. kü l bT Bu llGw . ..:: · uğuna karar vermiştir. Londranın siyasl mahfillt-rinde söylen- yük bir itina ile tedkik vadinde bu _ ıııww • kün ola ı ır .1 ve mum n o a ı ır. . 

-"'ilet ~e umumi k • k diğine göre İngiltere hükumeti Japon- 1 t Kurun - Mekteblerde kJtab meselesin! sebebledir ki Sovyet matbuatından bır 
, dt\r arargah, Uza • . unmuş ur. mevzuu bahleden Aaım Us kltablann taıe 'lh J ı d M k Ro-
keıt •rrılı bir sulha erişmek için larla müzakereye girişerek kendilerıne Çin tayyarecileri yetiştiriliyor beye Ufl gelditinl yazıyor. ve talebesine b~ kısmı ve bı assa. ourna ~ os 0~. . 

'Çbı hükumetinin artık tamami- şimdiye kadar Çinlilerin müstefid olduk- Hankov 9 - Hepsi de büyük harb- Fransızca tltabdan ders takib etmelerlnl man~a için tehdid sayılabııece::: _muhım 
iQıı ~in mücadeleye sonuna kadetr ları hak ve salihiyetleri vermeğe hazır- de hizmet etmiş olan Amerikan, Fran· söyliyen bir mekteb mualliminin bu hareke- ~zı ımalar~a b~l~uyor. Ha~ta ıma de-

'• arlaştınlınıştır. dır. Bunun için de Japon makamlannın sız ve Alman tayyarecilerinden mürek- t1n1 dotru bulmuyor. ğil, açıkça bır muhım meseleyı ortatı-!o-
Poa .talebleri karpsmda vaziyetinde bir gevşeklik husule getir- keb küçük bir gönüllü grubunun ida • yuyor ki bu _da ~esarabya me~e esı r. 

~ .. ~ L.rilterenin vaziyeti mele üzere İngiltere ile teşriki mesai et- resi altında genç Çin tayyarecileri Han- Romangadan 500,000 Malfun oldug~ il~ere Bes~rab)a, Ç:ır-
~. 8 (AA) . . . . b"" .. . v h dl k l k lık Rusyaya aıd bır parça 'iten 1918 de da Q_ •• - Gelecek kabıne ıç- mek arzusunu samımıyetl~ lz.'ıar etmele- kovda uyuk bır faaltyetle çalışmakta ı a u ,., arı aca R iht•1Aı• . "t k"b R ta a 

Yllngha be . t V us ı a mı mu ea ı omanya r • 

F 
Y ynelmılel mıntaka- ri şarttır. ve an renmanlar yapmaktadırlar. Lo d d. k D ·ı H ld . . b h k t p 

,,. '''•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• n ara açı an aı y era gaze- fından ilhak edılmış ve u are e, a • 

r k ı b 
• F T d k 

1 
lesinin bir muhabirine Romanya baş· ris protokolile ve Sovyet Rusyanın prf>o an ocu ar ır ransız un us a an 1 vekili Goga ŞU beyanatta bulunmuştur: testolarına rağmen tanınmıştır. Faka.t ~u 

- Dünyadaki bütün harblerden ve ilhakı, Sovyet Rusya tas::bk etmcmıştır. 

bA • • • •• d · ı ihtilallerden sonra, Romanya, Yahudi-, M. Titüle_s~onun hari~iye naz!rlığı za ~ 
6~ınısını musa ere ettı er nümayı•şıer oldu lerin istilasına maruz kaldı. Bu suretle manında ıkı memleketın zımnı muvafa • l memleketimizde 500 000 Yahudi to J kati ile uykuya yatmış ~ddoluna.n bu ~l-
efllel la . . • ' p- dise Romanyadaki yenı rneyelan mu -

muharebeleri ye . .i bir safhaya girC:i, Franko Bizert 9 (A.A.) - Dün Bizert'de ndı. Şımdı,_ ~arlamentonun normal nas~betile tekrar canlanmak istidadını 
kuvvetler İ bazı mevzileri ele aeçirdiJer dört. «N~yonalish yerli ölmüş, üç dört topl~nma tanhı olan 1 7 şubattan e~el göstermektedir. Şu hale nazaran Sovyet 

' 1 • yerlı polıs memuru yaralanmıştır. parlamentoyu feshederek yeni intiha- Rusyanın, hududlan yakininde hasıl 0 • 

. hı. :~A.) -:- T~mps gazetesinini Sara~~· 9 (A.A.) - Havu ajansı . Hadise ~asyonalist.lider~ ~n Nu ~t yaptıracağım. Yeni intihabatta bil· labilecek ve kendi öz menfaatlerini ihlll 
Fr 1 sekiz bın tonluk Fransız muhabırınden: rınin Cezayıre nefyedılmesıru protes • yük bir ekseriyet kazanacağıma emi • edebilecek vukuata bigane kalmıyacafa 

~,: i ~nçola. vapuru cwnhuriyet- Dün Teruel cebheslnde en şiddetlı mu- to etmek için Nasyonalistler tarafın - nim. , anlaşılıyor. 
iki ~~n Anvers'den buğday götü- harebelerden biri vUkua gelmiştir. So- dan tertib edilen bir nümayiş esnasın- İlk işimiz bu SOO 000 Yahudiyi mem- * 
ak Ce~ har~ gemisi ~~~f~_nd~~ ~a- nunda Frankistler, Lacota·nm mühim <ia. vuku b~lm.uştur. . .. . leketten defetmek ~lacaktır. Amerika cumhw-reısf X. Ro • 

in ae ta lımanına got~ı:ılmuştur. aevkülcen mevzilerini zaptetmlşlerdir. . Adetl~n bıne balığ olan numayış • Almanya ile doştluğutnuzu ve ticari osevelt'in demokrasi hakkında bir 
tete~st bırakılması ıçın yapılan ful C: çıler pohslere ıa, atmışlar ve tabanca mün s batan ikl .,.,'l"G • F kat müddet evvel say-

,.,___ hUsler neticesiz kalmıştır. _Muharebe, on iki satten . a evam.et- ile ateş etmi1lerdir. Polis mukabelede na a el ız1
1. 8 

1 
8Y"1~Ak .. cagız. kat Demokraal Iediği bazı sözler 

bllditi ... .._.., 9 _Havas .. n muha mış, gece yarısı sona ermiştır. FTankıst- bulunmuştur syona sosya ızm e a a arnız yo ur. Al 1• aJlıU\Slnı - • ç·· k'" R b' . t 1 k . ,,. otokr••I man nasyona C Yor· lerin 200 topu, hükUmet milislerinin hat- 0 .. . . te kif ed"lm" f 8 .. un u omanya ır ZJ,raa mem e etı- . '-ah · . n numay1şç1 v ı ış ır. u • d" So r t lam mUnaka .. aı so.;yalıs~ matbw-
) \ltiyetcner Asilerin ı1ri cenahlar- larına kar~ı cehennemi bır •teş açmıştır. kunet iade edihniştir. ır. _sya ıs 0 az. . . tırwı fiddetli hü -
~t tehlikeli tazvikı durdur- Barselon, 8 (A.A.) -Milli müdafaa na- • :enıkilyan aıala~ da u:ıtıhabla ~il- cwnlarını davet etmektedır. Şımdıy~ lta-

~- ' 1flYoriar • zm B. Prieto gazetecilere beyanatta bu· vUg08l'•1J1••0 ..1°Jıi mıyece er, mesleki cemıyetlerden se- da b tb tta b ·· 1 • k kı-.. ~fl · 1 ı j u •""" "lecek .. .11 d t kkül r, u ma ua , u soz.erın anca 
.tıhl• ftlUharebesiinn Y"nl bir safha- lunarak, Santa Clara uviyesindeki isi- "''ilr·L •mlA Lfn• çık . mumesı er en eşe ede • sa kısa bazı hülasalan intişat: "tmişti. 

'\illi -ı .. a 1 . teslim lm ki '-la yid . ı 1 H l:i. G.K .:;; ce tır. Al b Am 'ka h . h ... -tılıyor. Bu safha bir sev- erın o Uf o ua. nnı te eunış R • man mat uatı, erı u <'Um urrcı-

'te iki ll'bi lhabiyetini almı1 bulunu- ve cTeruel meselesi bu suretle kat'! ola- Mukabil verilen para om~ny.:-~·. Yahudıler sine cevab_ ve~irk~n dem~kr~sı ~le nasyt>-• 
tarat .. erkanıhat"biyesl bu ma- rak halledilmşitirt ~zlerinl ilAve eyle- Ankara, 9 (A.A.) - Yugoslavyada ecnebı dovızı topluyorlar nal sosyalızmın bılh.assa ~çtımaı _bakı~ • 
boy olçüşeceklerdir. ıniştir. ked"l T .. k lik" uk b"l y B.. 9 • dan doğurduğu netıcelen tebaruz ettır-

)_.. ter ı en .. ur ~. ıne ~ .. a ı. _u- ukreş, (Hususı) - Burada Ya - mektedir. 
&l(hd S ş· k t• ı ] 00 ı• ) k goslavya hukfunetının, huklımetıınıze hudiler arasında endişe ve heyecan de- A 'k d b" ·1 . . k 

1
... ar u ır e ı ıra ı öc.!edigı·· meblağın hak sahiblerine sure- vam etmektedir. Son gu'"nlerde Kara merı a a on ır mı yon ışsızc mu a-
... bil, Aimanyada beş sene içınde altı mil-edjy . k A w d . ı ti taksimi önümüzdeki günlerde karar- borsa büsbütün hararetlenmiştir. Mem- yon işsizin iş bulduğu kaydedildikten 

~lta eye geçtyOr agı para ar laşmış olac~ktır. An_;a~ elde bulun~n leketi bir yandan terkeden ve bir yan- sonra Amerika dahiliye nazırının, Ame-

. tta~ 9 (Husust) - Nafia Vekile- Ankara 9 (Hususi) - Yeni k!ğıd P
1 

ara ter~~ı~en em.~ikın ~y:netdyekbun ?an da t:rk:tı:n~ğe hazırlanan Yah~di- rikada, iş teşebbüsünün (60) aılenin elin-
)~ı .. _ SU ızirketin'n •-ta b l bel da Lo d da b lmakta arına nıs t e pe az o ugun an u ,ıer ecnebı dovızı toplamaktadırlar. Bun de olduğu hakkındaki sözlerı alına;ak 

.. ~ ıt .... _ . ıı ı ıs n u e- para1arınıız n n ra ası o aranın taksiminden ise topyekUıı Ha-
haııı-6'::1 hakkında bir kanun pro- lan ı 00 liralıkların basılmasına devam P . n birin dan dolay~. ~~ .~rs~da ~omanya pa- sorulmaktadır: Böyle bir memlekete de-
ı.,:~~«l§tır p · ·· ··lm k ·· d"lm kted" y · 1 oo l" lıkla yır cemıyetlerinde e veya hava rası çok duşmuştur. Bır Turk lirası ı SO mokrasi denilebilir mi? -'Cllb\u be . . roJe goru e uze- e ı e ır. eru ıra rımızın ku una terkedilmesinin daha d - ru . 1 . . . 

...:....._ ledıyesine gönderilmiş • basılması şubatın ilk haftası içinde bi. ru~ og ve bır ngılız !ırası da 11,75 ley olmuş- Ayni telakki İtalyan matbuatında da 
. ..:~ tecektir. olacagı cereyanı vardır. tur. (Devamı 9 uncu ıayfada) 

Makineye verilirken 
0ıtıanya e~ ki paktlaı a ve teahhüdlere 
~ 10· sadık kalacağını bildirdi 

-.ı .. :v ~lf tıauaı 
~ Cltı ) - Romanya hariciye na-, bulunan bombalan kaldırırken iki Fremz 
tıı.&ta~ Ue n Çekoslovakya hariciye na- polisi yaralanmıştır. Yapılan tahkikata gö-

Qe ~ltaıı uzun bir mfilltat yapmıştır. re. Fransız devriyealnln yakalamak lsteditJ 
..:..".."'llıı1 eonra nl§redllen resmi teb - meçhul bir taç Çinli, bu bombalan, önün

' ıı.~&nın küçük antant ve M!lleUer 
1 
den geçtikleri bir erin bahçesine bırakarak 

hatıe .:na aadıt oldutu ve bu pakt- savQfmuşlardır. 
lt... .... ıı ~ ring aldıtı taahhlldleri ta- ... _ 1 .1 I L.. .. Ü I 
~ ~ ıetırecett bildirilmektedir. ~yne mı e aoprun a teme tap 
~.._ ıo •• Sebmehniu Peıtede konuldu '(t-> - İtalya hariciye nuın Buenos-Alres ıo (A.A.) - Arjantin Ue 
l\L.._' bu AYUaturya barlclye nuın ·Brezilya araaında kurulacak olan beynelınt-
~ ~a celmlf}erdir. lel köprOnün temel taşa koyma mera.siminde 

'8t ifercileri huistiyan bnlunmak üzere reisicumhur Juato tanare 
lttt ıo 'blrlifi dağıtıttlı Ue Corrtentes•e ırttnıJf ve oradan nehrin Bre-

' <lt.A.) - Iiahlllye TI! mezhepler .lil;taya ald olan aahWne geçerek Brezilya 
"' c!a~n tlmendifercllerl hıriatlyan reisicumhuru Vargu tarafından karf1)an • 
~elli , ıtınlflardır mıştır. 
~ 10i>İt hava ~ü tesis edili or Meraalmden 10nra her ltJ reisicumhur, 

11 .. .: (.\.A.) _ Blois'd k -:ı bir kendi hükiımet merkezlerine dönmilşlerdlr. 
-U teaıa a ÇO mu m 8 . t b' • • • .ı 

8ltf olunacaktır. Bu tayyare ta- ır ayyare ır «emmın ü2nne uil§tii 
t..~'11'ıı 11.Sterı mahiyettedir. Santlago cAmerikada• 10 (A.AJ - Bir 
L.:"ltha il en 'iddetli hava hiicmnlan bombardı.man tayyaresi Saratoa tayyare ge

dıır ıo CA.A.> - Japon bahri esinden misinin üzerine düşerek yanmıştır. Mürette
rıg : röre.eıu Japon ta;ar~nin battan ilci kiti yaralanmıştır. 

ı..lılllhag~arte karargAhına yaptığı hü- I..ondrada Çinliler bir nümayiş yaptılar 
~,, a ın bidayeti d beri 

ta&rruzıa n e~ yapı- Londra 10 (A.A.> - Singapurdan bildirll -
Qıal ·tlShnctıye ta~nın en mühimmi ol - dlğlne göre, Çin günü münas-betlle bu sabah 

ıaratıtına 1 ~r elll tayyarelik bir ti- iki bin kadar Çinli polisin yasat ettıtı bir 
la:_~Yct. iki F 1 at etmemlıtJ. nürnaylfte bulunmata teşebbüs etmlf ve bu

:~ 10 <A.A ransız polisi yaralandı nun neticesinde kanb hAdJseler olmuttur . 
. ) - Bir Hin babçelitnde PoUa, altmlf kiflyi ptalamlftır. 

Almangada lbranice 
Tedris yasak 

Berlin 9 (A.A.) - Orta mektebler -
de İbrani lisanının tedrisi menedil -
miştir. 

~----~----~~--'--~-

Ziraat kongresi 
Şubat sonunda Ankarada zi~ai kal· 

kınma etrafında konuşulmak üzere bü
tün ziraat mütehassısları ve ziraat o -
daları mümessillerinin iştirakile bir 
kongre toplanacaktır. 

Bakırköyde bir 
ceset bu!undu 

Bakırköyünde Mecidiye çiftliği ci -
varırfian gıeçenler son tyafjmut'lardan 
hasıl olan bir su birikintisinin içinde 

bir cesed bulunmuş, keyfiyet müd • 

deiumumiliğe bildirilmiştir. O civarda 

bulunan bir heybe ile bir kalburdan bu 

cesedin bir leblebiciye aid olması ih
timali varid görülmektedir. Cesedin hü

viyeti ve ölüm şekli henüz tesbit edil • 

mem~ştir. 

Bir kadın evinde ölü bulundu 
Zeyneb isminde bir kadın da Mer -

kezefendideki evinde ölü olarak bu • 

lunmuş, ölüm fÜpheli görülmüş, cesed 
morga kaldırılmıstıt. 

IF Sabahtan Sabaha: 

• 

Boşanmalar 
. Adliye istatistikleri fena işaretler gösteriyor., Evlenmeler azaldıkça ayni • 

malar artıyor. Medeni kanunun aile yuvasını sarsıntıdan korumak için alftığı 
bütün ihtiyat tedbirlere rağmen boşanmalar artıyor. 

İşin hukuki tarafını aramak doğr u olmaz. Çünkü her zehirin panzehiri 
olduğu gibi her müsbet maddenin bir menfi tarafı vardır. Ayrılmak istiyen 
bir çifti kanunun elastiki ahkamı ile bağlamıya imkan yoktur. Böyle içtimai 

bağları pek sıkmağa da gelmez. Görünüşte izdivaç rabıtası bütün hukuki şek
lile yaşadığı halde iki insanı birbirine bağlıyan ruhi ve terb!.yevl rabıtalar 
çözülüp gitmiştir. Böyle vaziyetler kadar da iki tarafın cinsi temayüllerini 
altüst eden bir ızrtrab olamaz. 

Peki ama, ayrılma.iar neden artıyor? Bugünün evlenme şekli kadınla er • 
keği o kadar serbest bırakmıştır ki anlaşmak için iki taraf ta zamandan, te- . 
sadüflerden ve fırsatlardan istifade edebilirler. Halbuki bugünkii ayrılma 
~valanıın esasını anlaşamamazlık iddiaları teşkil ediyor. Birbirlerini dü • 
ğün gecesi gören ana ve babalarınuz bir yastıkta kocadıkl~ı-1 •,Hldr bugünkü 
cemiyetin serbest hududıarında bol bol konuşup kokln ııR n fırsat bulan 

çiftler aradan çok bir zaman geçmf'den nlsıl oluyor da anlaşarrı; ... ı!darını an
lıyorlar. 

Dava mühimdir ve hukuki değil ruhi ve içtimaidir. Öyle glkünüyor ki 
yeni cemiyetin maddi bünyesindekı aksaklıklar aile yuvaları iç1n tehlike o
luyor. Hislerile anlaşıp bir çatı altm~a birleşenler cemiyet hayatının gittik~ 

ağırlaşan, göreneğe, Jü~ meyleden cazibesinden kendilerini kurtaramıyor
lar. Gençlik hislerinin gelip geçici sağanakları arasında ebedi saadet hülya-

larile mest olan çütler nÖbet geçtik~en, tabii hayat başladıktan sonra kendile
rine geliyorlar ve artık dışarı alemin akışına uymak için taze arzular besle -

meğe başlıyorlar. Süslenmek, gezmek, eğlenmek gibi yeni celT'jyettc, yeni 
ailelerde henüz pı'ogramlaşmamış !iıtiyaçlar şahlanıyor. Geçim hududu ge • 

nişliyor. Aile bütçesi bozuluyor. Ferağat ve fedakarlık hisleri gevşiyor. Ve 
çok geçmeden en iltihaplı aşk hümmaları frijidere korunu§ tereyağı kibi tq 
kesiliyor. Bü1"han Cahid 

• 



• 

4 Sayfa so~ POSTA Ddnc~ft~ 
~====~c==============;;================-=====ı===========-==--======-===-

Yeni jandarma teşkili 
vazife nizamnamesi 

b·r . 1 e Sabıkalı bir kadın Zahire horsa ın 
hakaret su~undan haftalık vaziyetinhü. i saS 

Dahiliye Vekaleti tarafıncan hazırlanan ve icra 
Vekilleri bey'etince kabul edi;ip mer'iyete giren 

nizamname vilayete tebliğ edildi 

hapse mahkum oldu Romanyaya pamuk, zeytinyağı, balık vesaire ibr9 

Gal~tada Şeftali sokağınd~ Polina - için hazırlıklar yapılıyor 
nm evındc oturan sabıkalı Şükran, ev- ~ 
velki gece, Ali ve Şükrü isminde iki de Zahire borsası, yılbaşı tatill~rinden {İç fındık fiatları da 34-35 kurut 8 

likanlı ile beraber Kerestecilerde Cum· sonra tekrar faal bir devreye girmiştir. dadır. 
huriyet oteline gitmiştir. Ali ile Şükrü, Yeni senenin daha iyi bir durum arze - SUSAM : Romanya hültumet! ne. 
Üç arkadaş otelde kalacaklarını, kendi- deceği hakkında kuvvetli ümidler vardır. lan yeni ticaret anlaşması susanı pı 
lerine bir oda ayırmasını, otelci Abdül- Romanya hükumeti ile yeni yapılan ti- sına faaliyet imkanları haz.ırl.ıınıştl1· 
bakiye söylemişlerdir. Abdülbaki oda - caret anlaşmasından sonra piyasada bu cirlerimiz daha şimdiden RomanY91' 
yı göstermiş, kendisinin meşgul olduğu memlekete karşı ihracat için daha şim - sam ihracı için hazırlanmaktadır~ 
bir sırada, Şükran da, Ali ve Şükrü ile diden harekete geçilmiştir. Yeni anlaşma yüzden piyasada iştihalı a:iıcılar UCS 

beraber odaya girivermiştir. mucibince bu memlekete zeytin, zeytin - mektedir. Bundn maada Sovyet v 
Abdülbaki misafirlerin hüviyetleri - yağı, pamuk, susam, taze balık vesaire mümessillerinin de susamlanmızla 

1 ııi tesbit ve beyannameyi doldurmak i- ihraç edilebileceği anlaşılmıştır. dar oldukları ve piyasada tedkikııt )' 
çin hüviyet varakalanru istemiştir. Ali Geçen hafta deri piyasa51 da gayet iyi tıklan görülmüştür. Fiatlar 17-17* 
ile Şük~ ~ü~viy:t cüzdanlarını vermi~- geçmiş ve hariç memlekeUere külliy:tıi ruştur. . . ıe 
ler, Bakı, uçuncu arkadaşlarının da hu- mikdarda yq ve kuru derı ihraç edıl - Gene anlaşma netıcesınd~ rne~~ 
viyet cüzdanını istemiştir. Bu vaziyet miştir. timizden Romanyaya mühim ını 
karşısında, delikanlılar bocalamaya baş Buğday fiatları bir mikdar düşmüş - pamuk ih~aç edilebileceği anlaşı~J 
lamışlardır. se de buna mukabil arpa, çavdar, susam Adana ve Izmirde pamuk pıyasasıfl ~ 

Vaziyetten şüphelenen otelci Baki, fiatlarında yükseklik görülmü~tür. reketler başlamıştır. Adanada p~ 
odaya girince, karyolalardan birinde, BUGDAY: Geçen bir hafta içınde A - yasası cüz'i yükseldiği gibi tzrııı e 
battaniyenin altında birinin yattığını nadolu, Haydarpaşa ve muhteli! liman - muğun kilosu 35, Adanada 29, J{te~.tl 
görmüş, battaniyeyi kaldınnca Şük - lardan şehrimize 3750 ton kadar buğday cinsi ise 36 kuruştan muamele görııı" 
ranla burun buruna gelmiştir. Otelci, gelmiştir. Bu gelişattan maada Ziraat dir. 
Şükrana, otelden çıkmasını söylemiş, Bankası da silolarda bulunan buğday • DERlLER : Uzun zamandanbefl ~ 

Yeni te§IC.ilcltları tdmim edilen bir ;andarma.mız vazife başın~ Şükran, ağzını açmış, gözünü yummuş, larından bir kısmını satışa arzettiğınden fiatlarla ve az mikdarda ~atılan JteÇ1 

Dahiliye Vekaleti tarafından hazır- letin kanun ve nizamlarının icrai ahkA ağzına gelen küfürü savurmuştur. fiatlarda haftanın son günü beş para ka- rilerine talebler çoğalmağa başl~ı 
}anarak icra vekilleri hey'etince mını temine müteallik vazifelerinden Baki, bir hadise çıkacağını anlamış, dar bir düşüklük görülmüştü\'. Ezcümle Almanlar bir hayli mil~ 
kabul edilen ve mer'iyete eeçen ye- dolayı jandarma komutanlarının amir odadan çıkmış, dışandan kapıyı kilid - Gelişat devam ettiği takdirde fiatlarm bulunduklarından Sovyet mürtı ~ 
nı cjandarma teşkilit ve vazife nizam- ve mercii .vilayette vali, ~a:ada ~ayma- lemiş ve devriye polisi Abdullahı ça - bir mikdar daha düşeceği tahmin olun - de piyasada tedkikatta buıunma~~" 
namesi> vilayete tebliğ edilmiştir. Ye- ,kam, nahıyelerde de mudurlerdır. ğırmıştır. maktadır. lamışlardır. Oğlak derlle!"inin ıcw f 
ni nizamnameye göre jandarmanın va- Vali, kaymakam ve nahiye müdür - Abdullah, Şükranı otelden çıkarmak Ekstra ekstra beyaz buğdaylar 6,10, bi. satın alan Rusların yakın zama.nd3 ııP 
zifesi, kanunlara, nizamname ve tali - !erinin kanun ve nizamlar hükümleri - isteyince, Şükran, bu sefer de Abdul - rinci beyazlar 5,36, on beş, on altı çav - derisi mübayaatına da başlamalafl. 
matnamele.re ve bunlara müstenid hü- ~·e müstenid emir ve taleblerini jandar- laha küfretrneğe ba~~mıştır. Ayni ~- dadılar 5,22, mahlutlar 5,20, ekstra eks- lenmektedir. Ekstra keçi derilerin~ 
humet emirlerine aykırı hareketlerin ma komutanlan yapmakla mükellef _ ~anda sarhoş ol~n.~ukran, karak~la.gı- tra sert!er ~·3~ sertler 5,25 paradan mua- ti 140 kuruştan, oğlağın çifti 95 Jt 
yapılmasına mani olmak ve işlenmiş ~ dirler. Jandarma şehir ve kasabalarda dmce~e kad~r k.u~u~ devam etmıştır.. mele gormuştür. tan satılmıştır. . oe 
lan suçlar hakkında ceza mahkemelen ihtiyac hasıl olduğu zaman mahallin en Dm: Aslı!.e ıkmcı ~eza m~hkern~sı- ARPA: Bir müddettenberi sakin geçen Bundan maada koyun dernerıne e 
usulü kanunu ile diğer kanunlarda ya- bü ük mülkiye funirinin emrile polise ne verılen Şukran, şahi<ller dınlendık - arpa piyasasında .ae~~~. h~.ftalar i~inde alıcılar çıkmaktadır. Kuru koyun d 

4 zıh vazüeleri yapmaktır. ' yd d cekl di den sonra: canlılık alfunetlen gorulmuş ve fıatJar 18 kuruştan satılmaktadır. Bu c:ııs 
Jandarmalar gece ve gündüz ifasi- yar ım e e er ~· . .f . . - Kendimi bilıniyecek kadar sar - da bir hafta evvclisine nazaran bir mlk- leri İtalya mühim mikdard:ı çekn'leıct 

le mükellef bulundukları mesleki hiz - . Jan~rma zabıtaı ma~ı~ d va: esını 1 boştum. Ne yaptığımı bilmiyorum. gibi dar yükselmiştir. Avrup:ı piyasasındaki Fransaya da kilosu 34-35 kuruşts!'.l 
metler müstesna olmak üzere garnizon oe kend~ rnıntak~lan dahıh~ e Ü er ~er sözlerle suçunu tevile çalışmıştır. Şük-: fiat yüksekliğinin şehrimiz piyasasına da lu deri ihracatı yapılmaktodır. 
komutanlarının askeri intizam ve disip I de ~~vnye gezdırmek suretile a e e- ı·anın ~~w~ şahidlerin şahadet~~e .. s:bit 

1 

tesir ettiği görülmüştür. Sığır derileri yalnız yerh istihl~1f' lin hususunda jandarmanın mahallin • cektı · . . . pörüldugu?den, sa~ık~~ da ~oz on~ne Anadolu ekstra arpaları 4,12, Trakya satılmaktadır. Stok rn '!vcudu oırnıı 
deki en büyük amiri vasıtasile verdik- Janda~~lann ~ehp geçtikleı: _yer- alınarak bır ay yedı gun hapse. 30 lıra malı çuvallı 4,25 kuruştan satılmıştır. dan ihracat yapılmamaktadır oe( 
Jeri emirlere riayete mecbur tutulmak- ~erde abalının evlenne nz~lan hılafına da para cezasına mahk(ım ve derhal Mısır üzerine yapılan işler durgun git· Kuru sığır 62-64, salamura sığır 
tadır. ~nerek meccanen yem ve yıyecek alma- !evkif edilmiştir. mektedir. Harice satış olmadı~ından ufak sinin kilosu 44 kuruştur. 1~ Meırilekette lüzum görülen yerler - lan yasaktır. tefek satışlardan maada işler yapıldığı TiFTiK : Muameleler durgun ~'I,, 
de jandarmalar için hastaneler açıla • Jandarmaların tecziyeleri ve taltif- Gazi köpı fü:üni.'11 inşa fa;>lirti duyulmamıştır. Çuvallı Adapazarı mal· ğinden alınıp satılan bazı tiftikler~~ 
caktu·. leri kendi amirleri vasıtasile yapılacak- Gazi köprüsünün Azepkapı cihetin _ ları 4,05 paradan bir mikda.- satılmıştır. edilirse son hafta işsiz geçmiştir. J 

Emniyet Ve asayişi korumağa, dev- tır. deki ayağında eski köprünün dubala - ÇAVDAR: Piyasa istekli gitmektedir. bir mikdar Kırşehir malının kHost1 

Poliste: 
,.,.. ..__ ---.. ~... rının çıkarılması ve beton kazıkların 1 Şehrimize gelen çavdarlar, ihtiyacı kar- kuruştan satılmıştır. 54" 

Küllur i~,leri: dökül~eği mahallin ihzari1e sıkı bir su şıhyacak mikdarda olmadı4ından piyasa Keçi kıllarını ihracat tacirleri '/ 
rette meşgul olunmaktadır. Unkapanı ~ isteklidir. Kilosu beş kur!.lşa kadar satış· kuruştan toplamaktadırlar. Debııf t• 

Dört yankesici •e hı .. ız yakalandı Öğrebnenlerin nakli cihetinde ise, burada dört günden beri lar yapılmıştır. keçi kılı da 34 kuruştan !'atılmaktsdıl# 
Emlnönünde İzmir sokağında 22 numarada Maarü Vekaleti vilayetlere gönder- inşaat hemen hemen paydos edilmiş gi Kuşyemi % 2 analiz Tekırdağı tesli - YAPAÔI : Geçen haft.;ı içinde s8 rJ 

komisyonculuk eden Receb oğlu Haydann diği yeni bir emirde ders yılı içinde bidir. Yalnız yapılan vincin ihtiyaca ka- mi 7,15-7,20 paradan muamele görmek- 300 balye kadar yapağı, uzun zanıarı_,, 
ambarından evvelki gece 150 kuruşluk pul 1- k k' · b' · · t d' p»>-

.:ıers]erm· · ı'ntı·zamını bozmamak ve kı _ fi gelmediği görülere i mcı ır vıncın e ır. beri sakin geçmekte olan pıyasaY• ~ le ıçerlslnde 42 çift lAslk bulunan bir sandık u C d k ~··tıı. 
"alınnm•tır. Haydnrın ihbarı üzerine tahki - kil k t 1 da yapılmasına lüzum görülmüş ve işe de eviz ve fm ı satışlan mevsim ip - kete getirememiştir. Eskişehir, p.\l 1 ... ...... şın na sı ın ı arma mey n verme - tida d be • · t k "zl'ğ" · h f A 

1 2 
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knta başlıye.n zabıta, sabıkalı hırsızlardan . . . A başlanmıştır. sın an n ıs e sı ı ını mu a aza et- ve bu ayar ma lar 51-5 , d:ger .~ ıı1 
Kcgork'un gündüzden amb::ıra girerek sak - mek ıçin fevkalade ınzıbatı sebebler mek~dir. Geçen hafta içınde az mik - malları da 50 kuruştan muamele gör 
ıar.dığım tesb1t etmiştir. Kegork, dün, Arab- olmadıkça öğretmenlerin nakledilme - Bir siTJemada p:ınik oldu darda iç ceviz. 26-32 kuruşt::ın satılmıştır tür. ~ 
cnmllnde saklandığı blr evde çaldığı eşya Ue melerini bildirm~tir. Evvelki gece. Beşikta.şda Koyiçlnde Şen s1 --- -
beraber ynknlanmıştır. nemada, sinema oynarken tavnndan blrkaç Taksim yangmını:ı lahki!~atl lllllllllllllll Şehir Tiyatro' * Emniyet ikinci ~be ikinci kısım me - A 'ft . d 1 d parça .sıva düşmüştür. Halk, çatı yıkılıyor ~omedi kısmırıd~)dl 

Jan üç hırsızlıtın da failini bulmuş, yakala- Kadıköyünde Kurbağalıderede Sarayar - çağırmaita başlamıştır. Bu sırada, Beşiktaş- sokağında çıkan bir yangında bir boya &ATILIK, KIRA ... 
nıurıarı, bundan başkn, son günlerde yapı - t çı esın en yara.an 1 zRnnlle telüş ve heyecana dfüpnüş, bağırıp Evvelki gece Taksimde Kışlageçidi • 111 111 Bu akşam saıtt (20.s.01~ 
mışt.ır. knsı sokağında 38 numaralı ahırda yatıp tal da Hacınll sokağında 15 numarada oturan ntölycsi ile bir garajın ve iki otomobi - Komedi 

3 
perde 

1 * On gün tadar evvel, Oöztepet\e hatbo - kan İstanbullu 30 yaşında Süleyman oğlu A-' kundura boyacısı Yusuf oğlu Ekrem de ken- ljn yandıg~ mı yazmıştık. Hadiseye el ko 111 . 8~ 
yunda oturan Makbulenln evinden çalınan dislnl slnemnnın penceresinden sokağa at - Yazan Andre Bır 
brıttan1ye, çamaşır vcsalr eşyayı çalanın sa- z1z uykudayken ipini koparan blr at, çifte nnş, sağ baca.ıtı kırılmıştır. Ekrem tedavi e _ yan müddeiumumi muavini Kemal ile 111111111 ı ıo( 
bıkalı hırsı:ilardan ismall olduğu anlaşıl - vurarak başından yaralamış, :raralı Aziz Hay dilmek üzere hastaneye kaldınlmıştır. Taksim polis komiserliği dün geç vakte Drıtm kısmında bu akşam o~ un ,P 
mış, İsmail yakalanmış, çalınan eşyn bulun- d:::rpaşa nümune hastanesine kaldırılarak te Karıqa.Iık arasında, 1kl üç tış1 de hafif kadar yangın tahkikatile meşgul ol • 
mU§tur. davt altına ahmn~tır. surette yniülanıp berelenmişUr. muşlil'dır. t:RTUCRUL &ADl TEi< * Gene ilç gün evvel, FnUhde Tathanda 'l' 1 y A ·r R O 9 (] 
a numarada oturan Yusutun sokakta oyna - h H Jk p . . • BaJOSU Şimdilik, hadisede bir kasd emaresi 
makta olan sekiz yaşındaki çocu~nun sır - Cum uriyet a artısının görülememekte ise de tahkikat devam Bu gece: ... 1 

(Kadıköv · Snre)1ır~f tından ceketini çıkarıp alan ve taçn meçhul t!tmektedir. Yangının nereden ve nasıl " r~,, 
fahsın Mahlr isminde bir sabıkalı oldu~ an- çıktığı, bina ve eşyanın sigortalı olup Yarın g ... ce: (Bııkl ,rl 
taşılmış, Mahir yakalanmış, suçunu itiraf et- Çaışmııba: (ÜskOd 
.nış, ceket bulunmuş ve ıstırdat edilmiştir. olmadığı henüz kat'iyetle anlaşılama - siııemnlanndll 

* B~ gün evvel Şehremininde Yayla cad- mıştır. Tahkikat bugün tamamlanacak, I T A A T 1 L A M 
1 

desinde 35 numarada oturan Munevverln bir ağlebi ihtimal, h~dise yarın adliyeye Yeni Vodvil S Perde. 
Davul giyecek eşyasını çalan Ahmed yata - intikal edecektir. Y_azım : :Musahib Znde ·ceıaJ. / 
ıanmış, eşya meydana çıkarılmıştır. ~ 

Baca tutuşması .,. Bu akşam bütün musiki meraklıları ~ 
Pangaltıda Halfısklir Gazl caddesinde ye- S A K A R y A S • E M A S 1 N A 

dek subay okulu karşısında Fransız yetim - 1 . . r 
haneslne bitişik ve yetimhane akaretlerin - koşacak ve zamanımızın en gtlzel s~sli katlım ( Ber.in oporasuıdan) 
den mütenhhld Leonun oturduğu ı numara- ~ R N A s A C K 
lı evde dün soba b:ıcasının kurumlan tutu;- c=ı · ~ ~ 'i 
muş, derhal yetişen itfaiye nteşin etrafa si -
rayetıne meydan vermeden söndürnıiıştür. 

Kömürden zeh=rlenerek öl iü 
Teşvlklyede Güzelbahçe sokağında Belko 

apartımnnının kapıcısı 30 ya.şlannda Sivaslı 
Ahmed evvelki gece yatarken mangalı dol -
durup yaknrak odnsına nlmış ve yntmıştır. 

Sab:ıhleyln Ahmedln mut:ıd hllfıfına od:ı.
ınndan çıkmadığım gören apartıman sakin -
lerl odaya girdikleri zaman Ahmedi yata -
~mdn olü olarnk bulmuşlardır. Hfıdlscden 

ıabıtn haberdar edllm1ş, cesedin munyene -
slnde, Ahnıedin odasına aldığı mangaldaki 
kömürden çıkan karbon -gazlle zehirlenip öl -
. :Hiğü anlaşılmıştır. 

Halit Partisi evvelki gece Tokatliyan otelinde bir balo vermiştir. Bir çok 
tanınmış kimselerin hazır bulunduğu ba~o çok güzel olmuştur. Yukandaki 
ıesimde, ba}Qda bulunan Vali Muhiddi.ı:2 Üstü.nda.Ji ve Eminöı:ıü l:l:Uluari Baş -
kanı Agih Sırrı görünmektedir • 

KARL SCHÖNBÖCK ve P AUL KEMP ile beraber çevirdiği 
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Doğu kış sporları için IAlmanyaya 75000 
en m ·· said ir mıntakadır sandık portakal 

Erzurumda şehirde senenin alb ayında, Şehir civannda S8Vk8dl1 dl. 
on ayında k ar bulunur. Bu itibari eğer çalışılırsa, kayak 

bahsinde dünyaya parmak ısırtabilir P ayas ~Hususi) - B u sene Alm~n-
yaya 75 hın sandık portakal sevkedıl -
mişti. Bu, vasati olarak 9 milyon adet 
eder ve bir buçuk milyon kilo yapar. 

Bunların 35,600 sandığı Tilerus ve 
35,400 sandığı Derince ve üsttarafı da 
Erta ve Kavala namındaki vapurlarla 
gönderilmiştir. 

Bu portakallann beher sandığı va • 
sati olarak 2 liraya satılmış olup bu su 
retle memlekete haricden 15 O bin lira 
girmiştir. 

Bu paranın yüzde sekseni peşin te
diye edilmiştir. 

Bu sene İstanbul piyasalarının pek 
iyi olmaması ve Almanyanın malı ucuz 
alması yüzünden tüccarlar pek iyi is -
tifade edememektedir. 

Sayfa 5 

lf zunköprüde imar 
faaligeti lıızlandı 

= 

Hükumet binası, elektrik santralı yapılıyor. Şimdi 
en büyük ihtiyaç bir ortamektebdedir 

İstanbul piyasasının düşmesine se - Gizel Uzunköprü den bir ki>fe 
beb sepetlerle arkada meyva satışının U nk.. ..d ılı 1 Ge u-· ~ı...:- h tına +-vik · · ,menedilmes'd· zu opru en ya~ yor: nç gın 1.lAU" aya """i ıçm 

Almany 
1 ı:. d .. k.. 

1 
Uzunköprünün ihtiyaçları artık te • muhitte ilim ve fikir cereyanları ma -

a pıyasasının uş un o ması . . • . . 
na sebeb de Almanya hükfırnetinin iki mıne başlandı. Bu tarihi şehırde elek - .alesef cansızdır. Bu cihetten yana da . . ı tüccara prim · 1 tu Mal trik tesisatı yapılıyor. Yakında asrın )nemleketin ve etrafının tarihi eserle -

~zunım kayacıtan ıcm yaptıktan bir gezintide . alacak bu ik' /erme~ 0 ~uş ~:. k .. 
1 

nurlu ışıklarına kavuşacaktır. Müte - rinden istifade mümkündür. Trakyayı 
.._Erzurum (Hususi) - Artık Bursa pacak bir muhitten elbette ki kuvvetlı fiatla alınakıt duccal r Gema an 1uş bun ferrik bulunan hükfırnet binası bir kül mamur görmek için büyük lutufkarlık-
·• 1: A-ka 1 da . lidi 1 a ır ar. çen sene er u 1 ı· d K dd ind . tıl • d b l k li .. ına "4Il ra kayakçılarının papuçlatı da sporcu ar yetı.şme r. . portakallar Alınan aya d b pahal g·t ıa ın e eşan ca es e temeıı a - ıar a u unan ıymet ve sayın mu • 
·ı ?hlacak. Çünkü Erzurumda bu ı>por Bu itibarla, Erzurum, ne Ankara ile imiş ve daha fa 1 yara k: ~ t 1 B~ mak suretile memleketin en mühim ih· fettişimiz General Kazım Dirik'in hi • 

~1 gtd~ büyük rağbet kazanıyor. Bun - Ye hatta ne de Bursanın Uludağı ile ka- sene tüccarlan z :~ sat z rna~fa~~ _ tiya.cı temin edilmek üzeredir. µıayeleri altında tarihi eserlerin inoe 4 

"'~-hır ay kadar evvel, burada bir dağ- bili kıyas değildir. Bursada ski yapmakıcuz alınmas nan bubz lmışı b" t~- Inhisarlar idaresinin mimaıi cihe - lenmesile meşgul olacak bir teşekküle 
-~ kJ··b·· k""lf 1 · ih · edil · ~ 1 se e 0 uş ve mne 1 

• d b" h · b da ka ,. "h · rdır ili u u kurmak ve sığınak yerleri- uzun u et erın . tıyar mesıne se- ce müstahsiller bu işde zara .. nn .. _ tın en ır şa eser olan yenı am arı t.ı ı tıyaç va . 
taf tesbit etmek için merkezi umumi ta- beb olmaktadır. Istanbuldan ve Anka- tür n r go uş bu cümledendir. Şimdi bir orta mek - Iktısadi faaliyete gelince, kavuncu • 
b ından kayakçılık federasyonu As • ıadan sporcular, karın ayağına gitmek- . tcb kalıyor )uk satış kooperatifi azalarının sayısı 
t Clşkanı İlyas Erzunınıa geldi ve on gün tedirler. Halbuki Erzurumda kar, spor- H lı ve •• - 1 İstihbaratımıza nazaran Kültür Ba- bine kadar çıkarılacaktır. Büyük kol .. 
li adar tedkikat yaptıktan sonra dün cuların ayağına gelmektedir. 3 uzum er kanlığı orta mekteb için muallim va • iektif fidanlığı da 20 dekar büyü tüle • 

nkaraya döndü. Kayakçılık Ajanlığına Doğu gazete- 1l•Ç•Il yeni• bı·r mahreç detmiş; ancak orta mekteb binasının cektir. An, tavşan, tavuk istasyonlan 
Bizim kayakçılar geçen sene Alman- si muhar.rirlerinden Bay Bahadır seçil-

1 
• halk ta~afından yapılmasını şart kıl - en iyi derecede kurul.muştur. Kazamı-

Ya olimpiyadlarında muvaffak olama- miştir. Bay Bahadır, Erzurum kayakçı- mıştır. Ipsala, Keşan, Malkara, Hayre- za tayin edilen ziraat memuru Hurrem 
l'llışlardı. Yaygaracı Fransız gazeteleri, farını 1940 da dünya sporcuları ara- bolu, Meriç kazalarının uğrağı olan U- Türkiyede en birinci an ustalarından 
8f0rcu1arırnızla sütunlarında bir hayli srnda isimleri geçen insanlar haline ge- zunköprü orta mektebe tam rnanasile ve kıymetli bi- ziraatcimizdir.. Bu iti-
a ay etmişlerdi. O zaman olimpiyadla- tirmeğe çalUjacağını vadetmiştir. muhtaçdır. Mekteb binası için halle cid- barla kaz~.a ..ıf'1;erli bir uzuv kazan. 

da
:ra ~~den arkadaşlara ve bu ı:ıeya?da . B~r~da bi~ de d~ğcılık klübü ;es~ e- di fedakarlığa hazırdır. mıştır. 
!·~.Omer Besime bu muvaffakıyetsız - dılmışhr. Vah Haşım İşcanın degerlı a- ..,._ --·~ 
lğın sebebini sormuştuk· iakasile kurulan bu klüp buradaki içti- T b f tb ı •• • ı ı • 

. .Arkadaşımız bize verdiği ce\'abda de mai hayatı kırbaçlıyacağı gibi, kayak - ra zon u . o u ı er ıyor 
!fllışti ki: . j çılığın da inkişafına hizmet edecek • 

.. - .Almanyadaki ~cuk1arı, gençleri 1ir. Kli.ip için güzel bir bina temin e • A " d ld kt b h d k d h 
tto~eniz hayrci edersiniz. Çocuk yürü- dilmiştir. Klübe bilhassa bayanların rağ . srı sta yom yapı 1 an sonra U sa 8 a ÇO a a 
~e~e b~şladığı zaman ayağına paten - bet gösterecekleri bugünk~ alaka:~ .~ l b ·· :ık terakkiler elde edileceği muhakkakbr 
a 11 geçıriyor. memlekette en aşağı altı ~ından anJaşılma~tadır. Da"cılık klu?u I Trabzon (Husu • 

1 Y 'kış var. Böyle senelerce çalışan genç. ıle meşgul olan bır zat bu hususta bıze si) _ Evvelce ya:ı. .. 
er elbet te muvaffak olurlar. biraz dedikodu yaratacak mahiyette ba dığım şekilde el _ 

Olimpiyada kafile reisi olarak işti- zı sözler söyledi. Onları burada tekrar yevm lig maçlarına 
taıt etmiş olan Bay İlyasa da bu mevzu edeceftiz. Bu salahiyettar zat diyor ki: gittikçe daha hara • 
~trafında bildiklerini sorduk, hemen -- Kayakçılık ve dağcı1ık klübü Er - retli bir şekilde l ~ . 
e~~en ayni şeyleri tekrarladı ve ilav..- zqrumda tam yerini ~ul~u. Burada kar, . l~rta halı~ mühf.i.rlen.ırken vam edilmek 

lı. kayak ve dağ var. İkmcı derecede Bur- Izmır (Hususı} - Danımarkanın B . lig 1 (' 
- B· l" k kta h kl d F T .. k" d bl k r· · · u senenın ı '"'ı la ızim delikanlılardaki cesaret on· sa böyle bir k üp urma a ı ır. a ur tye e o e parasının tas ıyesı ı - 1 d Trabzon 
l'ln hiç birinde yoktu. Milli bir mu - kat İstanbulda kurulan klübün mahi - çin Ankarada bir protokol imzalandığı arın ~ 

l
'Vaffakiyet temin edebilmek için, sağ - yetine doğrusu aklım ermec!i. İstanbul- şehrimizdeki alakadarlara bildirilmiş - spolrcu aı:bgeçtlendse: 
a.tın - . k~ . p t k 1 h"'k·· 1 . .. . ne ere nıs e e a 

ıtn }• sollarına bakmadan, en büyük da kış sporları. yapmaga ım. ~~ yo~ - tı:· . :? o ·~ u .u~ erme go:.e, ımza :- ha faal bir durum -
" e~ıllerden kendilerini koyuveriyor - tur. Senede ikı kere onar kışılık kafıle- dıldıgı tarıhten ıtıbaren mer ı olmak u· d d 1 • · 
latd Ö •t k . . ·· ı 1 lk' ·a D . k a ır ar. ı· ı. yle zannediyorum ki Japonya IE:'r halinde Bursaya gı me ıçın bu ku - zere, evve ı zamana aı anımar a S bilhassa Tr4bzonutı NeCfT'Jati fvtbol takımı 
~~iPiyadlarına iştirak edersek çok iyi ~:te katJanıl!yorsa 0 ?,a .. da a!:ım ~rmeı, ih.~·~c?~ından m~tevellid Türk borçları futbıok~~ında Türkiyede ileri bir mev- ı 'frabzon spor bölgesi Asb~kanı Avu • 

ıce1e.r alabiliriz. usttarafı dagcılık klubu dag ışlenle a. - Tuı ~ ı .) c menşı:lı şa~ap ve. halılarımızın ki işoal ettiğini geçen yaz turnesindeki kat Cemal Karahanla bu hususta yap • 

3 t"l3en de Bay İlyasın sözlerine aynen laka dar olmıyan şeyler yapıyor: Tenıs 1 Danı markaya ıdhalı suretıle kapatıla - Doğ~ muhtelitinin Batı illerinde yap -ı tığım bir görüşmede Trabzon sporunun 

0~.ıra~ ediyorum. Eğer Türkiye 1940 oynatma~, çayl~.r .~e:.mek ve şehırd~ ~a caktır. . .. . tığı muhtelif temaslarla isbat eden Do- yalnız futbole mi münhasır kalacağını 
d ltnpıyadlarına kayakçılarile iştirak e ya gezintılcr, yuruyuşler yapmak gıbı.. Protokolun ımzası~dan başlanmış o- <-ru muhtelitinin hatıra köşesi Halkevi kendisine sorduğum zaman cevaben: 
v:Cekse, bu kayakçıları normal olarak Biz dağcılık bakırı:~n~a~ İstanbulu .. fe:- ~an. takas m~amelelerı, b~. muamele .~ ~alon unda açılırken, Umumi Müfettiş - Şimdiye kadar parasızlıktan bü -
tişt?ehe~~hal Erzu:um ve havalisi ye· rn~ fersah geçccegımızı kuvvetle umıd 1e.:ın başla~.ıgı z~~~n rner.ı bulunan hu ve İlbay Doğu muhtelitinin kadrosu - yük sıkıntı çekmekte idik. Partimiz ta-
t.in ~elıdır. Senenın altı ayında şeb - cdı~oruz. • .. .. A • kumlere gore bıbn~ecektır. . nu teşkil eden Trabzon gençlerinin el· rafından ele alınan spor teşkilatı bu yol 
ia:rı ıçınde ve senenin on ayında da dağ- Istanb~l dagcı!ık klub~ azaları hıd· Bu protokol, :sk~ borçlara. aıd ol. · le tutulacak kadar canlı muvaffakiyet- daki kararın isabetli olduğunu verimli 
~ ... · nda daima kayakçılık yapmana mü- detlenmesmler, zıra bu sozler biraz da makta beraber Turkıye - Danımarka tı- ı · · g·· du""kten sonra her sene Şar - eserlerile isbat etmektedir. Hatta bu 
uc.tld k · b •• • l · h · t· · · k' f tt· k b k dl erını or h ar vardır. Bugünden olimpiyadı buradaki muteşebbıs erı arekete geh - care ını ın 1şa e ırece azı ayı arı k . G b e Cenuba bu gibi turneleri teşekküllerin devlet tarafından orga · 
ka~ef alarak çalışacak olursak, o tarihe rerek rekabet ~oğurmak i~~n s~rfedil - ~~ iht.iva etmektedir. ~erek inh.~sarlar ı:;tiba:d:c:klerini vadetmişlerdir. nize edilmesi, daha ziyade şümullen · 

1 ar .tabiatın bu şehre bahşettiği müs miştir. Fakat bız şuna ka~ıız kı; .. Er7.u - 'k!llrcsı. ve gerek hususı teşebbus1erle Bölgemizi teşkil eden beş federe dirilmesi memleket ve millet için daha 
k~nu. ımkanlardan istifade ederek mü- rurn çalışırsa ~a.yak ~ahsınde dunyaya ~ar?.p ıhraca~ımızın ~rttırılması etrafın klüpten henüz hangisinin şampiyon o- hayırlı olacağı kanaatindeyim. 

nıtneı elemanlar yetiştirebiliriz. parmak ısırtabılır. Eger çalışırsa.... da otedenberı mevcud olan cereyan hız- ıacağı kat'iyetle söylenemezse de, ge - Paramız olduğu takdirde futbolde 
~!lin on ayında antremanını ya- Mustafa Fuad landırılacaktır. çen yıl şampiyon olan İdmangücü ile o!duğu gibi atletizmde, güreşde, bilhas

genç ve çevik elemanlardan müteşck- sa Trabzonun yaşayış tarzı ile yakın -
kil bir takımı bulunan Necmiati klüp - can atakac;nr olan su sporları, bu mu -
}erinden birinin şampiyon olması kuv- bit halkının en çok sevdiği atıcılıkla, 
vetle muhtemeldir. dağ sporlarında, dağcılık, eskrim, ok • 

kô.~ .Hasan Bey, Maarif Ve
.., etı, tanı yerinde bir karar 
•er · nuş .•• 

Pazar Ola Hasan Bey Diyor ki: 

... Liselere, oı tnmekteble
re giden erkek talebelerin 
bazılannın saçları uzun, top 
tnse oldLiğu görUlm~ ••• 

... Bu gibilerin saçlarının 
kesilmesini ve bir örnek ol-
masını emretmiş .•• 

Hasan Bey - Memnun ol
dum .. bundan sonra erkek ta
lebe ile kız t.alebcyi birbirin· 
<Wn ayırabileceğiz demek! .. 

Bölgemizde yapılacak olan stadyo - culuk. kayakçılık ve buna mümasil 
ma lazım olan arazinin istimlaki bit - ferdin bedeni, ruhi kabiliyetlerini inki
ınek üzeredir. Yüz seksen bin lira sar- şaf ettirecek ve en nihayet memleket 
file meydana gelecek olan bu stadyom müdafaasını kolaylıkla omuzlarına a · 
yarım kilometre uzunluğunda ve mü· l2cak karakterde temiz ve nezih ruh · 
<;elles bir şekil üzerine inşa edilecek - lu bir gençlik yetiştirmek emelinde • 
tir. Bu planda atış poligonu yoktur. Yal yiz, demiştir. 
nız sonradan gelen poligon pUı.nının Asbaşkan Avukat C. Karahanm be
~tadyomun garb cihetine yerleştirilme- yanatına nazaran Trabzon qcnçlerinin 
sine stadyom plfını inşaatına memur yakın bir istikbalde ölçüsüz bir inki -
hey'et tarafından karar verilmiştir. şaf göstereceğine hiç şüphe yoktur. 



8 Sayfa 

L Hadi.eler Karıwnda 1 

OTOMO~ÖlL 
Z enginin parası züğürdün çene - ı Polisler koşuştular: 

1 
sini yorarmış. Otomobillinin 0 _ - Neye korna çalmadın. 

tomobili de timdi benim kafamı yoracak.. Husuıt otomobilin sahibi boynunu 
* büktü: 

Otomobil, her jeyden ziyade kadın - Kanm otomobilde idi, dedi, korna 
ıapkasına benzer; bir senenin modeli, se- çalınış olsaydım. sokakta gördüğün ka -
Jıe geçince demode oluveriyor. dınlara kornayla işaret veriyorsun değil * mi? diye ıöylemediAini bırakmıyacaktı. 

Otomobile karşı büyük bir hürmetim 
vardır. Nen~de görsem durur, geçmesi 
için ona yol veririm. 

* Bir otomobil reklamı gördüm; 
cGüzeh, 
cŞık>, 

cSağlam>, 

.Az sarfiyat yapar>, 
• idaresi gayet kolay>. 
Kendi kendime: 

* - Dünya (C{izell b ir kadının kullandıtı 
otomobilin altında kalmayı fstertm. 

Dedi. Gilldüm: 
- İçinde olsan daha m1 fena? .• 

* Bir dostumun otomobili var. iki üç 

günde bir ayrı bir renge boyanıyor, me • 

rak edip sordum; anlattı: 

- Karımın otomobile bineceğı günler-
- Kadın olsaydı, dedim, hiç düşünmPz; 

derhal n ikahla alırdım. de boyatıyorum. Otomobili.n rengiyle 
gıydiği elbisenin renginin birbirile ayni 

* Sakın sokakta yürürken-: 
- Piyango çarpsa da bir otomobıl al· 

sam! 
Diye düşünüp dalmayımz, piyangodan 

evvel otomobil çarpıverir de .. 

* 
Yeni zengin otomobil :ılacaktı, sordu -

lar: 
- Kaç beygirlik olsun. 
Cevab verdi: 
- Dört ldşi bineceğiz! 

* Hususi otomobil bir kadına çarpmıştı. 

olmasını ister de ... 

* - Otomobile binmiştim. Kendimi bi -
zim mahallede 1.annediverdim. 

- Neye? 
- Otomobil radyolu idi de .. 

* Otomobilimin, pardon dolma kale -
mimin; benzini, pardon mürekkebi bitti. 
Burada fren yapıp duruyorum, pardon 
burada yazımı kesiyorum.. demek iste -
dim. 

1 smet H ııh''ısi 

C Bunlan biliyor mu idiniz? =ı 
Dünya aya gittikçe yaklaşıyor j Dünyanın en büyük top mermisi 
Dünya ile ayın Dünyanın en 

arasındaki mesafe j büyük top mermi- -
(384) bın kilomet· si, elyevm Mukden 
re kadardır. Bu şehrindedir. Fakat 
mesafe gittikçe a· kullanılmak için 
ıalmaktadır. (384) değil, bir abideyi 
bin kilometre 
(18000) kilometre· 
ye tenezzül ettiği 

gün, kürenin ha
rareti ve rütubc
tinin tesirile kamer ahallül ede • 
oek ve kısmen kaybolacaktır. Bunun ne· 
t kesi olarak, arı.ımız da bir hayl! zarar
hra uğrıyacağı, bir takım yıldızların dü
ıeceği muhakkak sayılmaktadır. Fakat 
bu hldisenin tahakkuk edebDmesi, mik
darı tayin edilemiyecek kada:- çok &ene
lere bağlıdır. Onun için endişeye kapıl· 
,!Dayınız. 

* En bUyU1< elmas 

,\\\l/ıı~ -©/ - ..,,.. 
,, --
~ . = 11/(\\\ ~ 

Dünyanın en 
büyük elması Lon· 
dradadır. Adı 

(Yonker) dir. Bu 
elmas bir firketin 
malıdır. Bunu sat
mak için birçok 
teşebbüslere giriş

miş, fakat çok pa-
halı olduğu içJn 

satamamıştır. Bu yüzden, bu elmas 
için sigorta ve muhafaza masrafı olarak 
her sene (300) İngiliz lirası masraf edıl
mekte ve bu para, bittabi, kıymetine bın
mektedir. 

A!uhayy,er 
Eollllk olmaz 
Anadolu Z. Z. imzasile mektub ya -

ıan okuyucum, otuz yaşındadır. Bir 
kaç kere nişanlanmış ve nihayet evle. 
nebilmiş, evlendiği kızı kendisine an
nesi bulmuş. Okuyucum diyor ki: 

cBu kız benim ayanm değil, tahsiJi 
yok, görgüsü kıt, bilgisi mefkud, ruh 
inceliklerinden bihaber, yapma bebek 
gibi oturup duruyor. Evliliğimizin ü -
çüncü ayındayız. Artık varlığile yok· 
luğu benim için müsavi oldu. Kurtu -
luş ve saadet nerede?> 

* Okuyucum mektubunun sonunda bfr 
ay evvel bana bir mektub daha yaz • 

süslemek için hu-

6usi surette yapıl· 

mıştır. Boyu (21) 
metredir. 

* D~nyanrn en zengin pire 
koleksiyonu kimdedir? 

Dünyanın en zengin cpire> koleksiyo· 
nu, Amerikada zengin Rolshild ailesinin 
malı imiş. -··· ... -----··--········-············--............ .. 
Tuz istihsalAtı ıslah ediliyor 
İnhisarlar idaresi, tuz istihsalatını da

ha ziyade arttırmak için fevkalade tedbir· 
ler almağa karar vermiştir. Bu tedbirlere 
göre ilk defa istihsal vesaıti mümkün ol -
duğu kadar ıslah edilecek, bu suretle tu
zun daha ucuza ma.l edilınesine çalışıla • 
caktır. Bu çalışma hüsnü netıcc verdiği 
takdirde maliyet fiatının -:.ıcuzladığı n•s· 
bette piyasadaki satış fiatlarında da ye
niden tenzi!At yapılması muhtemeldir. 

Şarap [atları ucuzlamıyacak 
İnhisarlar idaresi şarap &atışlarını art

tırmak gayesile fiatlarda tenzilat yapı -
lncağı hakkında çıkan bir rivayet üzerine 
alakadarlann bu husustaki malCımatına 
müracaat ettik ise de hali hazırda böyle 
bir şey düşünülmediği gibi, şimdilik im
kanı da olınadığı bildirilıniştır. 

11 
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dığını, ona cevab vermediğımi ilave 
ediyor. 

Okuyucumun mektubı.:na ben bir 
ay evvel bu sütunda c~vab vermiştim. 
Belki o günkü gazeteyi görmemiştir. 
O vakit söylediğimi tekrar edeyim: 

Okuyucum çocuk değildir. Otuz ya .. 
şına gelmiş bir insan olgunlaşmış in • 
san demektir. Evleneceği zaman dü 
şünür, taşınır, ona göre evlenir .. Ev
lendikten sonra evlendiğim kadın be-. 
nim ayarım çıkmadı, demek manasız 

bir sözdür. Muhayyer evlilik olmaz. 
Okuyucum karısından kurtulmayı de· 
ğil, ona bağlanmayı düşünmelidir. 

Onun lena taraflarını göreceğine, biraz 

1 
da iyi taraflarını eörmiye çalışsın .. 

TEYZE 

SON FOST A İkincikanun 10;;:;::::-;::ıl 

1 K A D o N 1 Otomobil ile istanbuldan AvrupaYa 
Soğuğun cild B .. k .. AJ . 
Üzerindeki tesiri ugun u marı h ye trostl 

Evet, bozar. Onun deriye yaptılı fena· 
lık bir değil, birkaç tanedir. Bunların en 
başında şu gelir: Soğuk, deriyi kurutur, 
sertleştirir, bu yüzden vaktirıden önce bu
ruşmasına yol açar. 

Bu kuruluğa karşı gelecek tek illç yai· 
dır. İster hayvan, ister nebat yafı( Esa· 
sen kuru olan deriler için hayvan yağı da· 
ha iyidir. Yağlı cildliler ot yağlarını ter· 
cih etmelidir. 

* 
Hayvani yağların en kullanışlı ve te. 

sirlisi lanolin'dir. Bazan deri lanolın'i sil· 
rülür sürülmez içer. Bu, onun yağa ne 
kadar mühtac olduğunu açıkca eöster· 
miye yeter. Maamafih ister çabuk içsin, 
isterse geç, lanolin -bilhassa kuru cild. 
liler için· en mükemmel bir koruyucudur. 
Zaten hayvan yağlarını uzviyetimiz öteki 
yağlardan çok daha çabuk emer. 

Lanolin'den sonra ikinci olarak 
(axongc - domuz yağı) gelir. O da deri
yi soğuğa karşı çok iyi korur, kuruluğun 
önünü alır. 

Alman Devlet t iyatrosunda iki ı•, c •eyrettiğim bcqlıa baıka iki 
uer, bende yekdiğerine çok zıd kanaatler uyandırdı. Acaba hıı 

büyük farkın •ebebi ne olabilir? 

Y aan: Vaıli R~ Zobu 

Jlr riyott"o -.hMri 

Bir gec~ !Jerlinin bir tiyatrosundayım .. tarihi ıeklinde olaw .. Tıpkı Molyer zıı• 
cDasgrose Welttheater, isminde bir pi - manında olduğu gibi perde ara-larında ~ 
yes oynanıyor. Felsefe ve fikir eıeri ol- zamanın orkestra parçalan çalınacn!{ı 
duğu için iddiasını iyice kavrıyaınıyu • ıahnede balerinler dans t>dccek. HülfıStl 
ruın. Yalnız, oynanıı, mizansen, ııılt, de- öyle bir ziyaf-et ki, deme gitsin. Saat taJ1J 
kor ve kostüm seyircisiyim. İşte unuta - ıekizdi: Yerime oturmuştum . Sekiz bu • 
roıyacağım bir gece ..• Üzerimde bu ka - çulda müzik başladı. Müzikten sonrr. per• 
dar büyük tesir bırakan bir temsil daha de açılmıştı. Dekor enfes, ışıklar mükcnı· 
seyretmedim dersem mübaUığa etmiş sa- mel Peki, nedir o cmuhayyel hasta~ n1n 
yılmam. Perdenin açılışında bile bir asa- hali? Hamallar kahyası gibi bır adaJ11! 
let, ışıkların yanışında bile bir zarafet İri, göbekli .. o kadar da gür bır sesle kO' 

var. Tavandan muazzam bir avi:ıe iner - nuşuyor ki. 
ken, ışığın yavaş yavaş sahneye yayılışı, Halbuki mütemadiyen ctenkıye> ynP" 
her giren aktörle beraber bir projektörün tıran, yaptırdıkça kuvvetten düşen, hal• 
yanışı, dekorların tanzimi, elbıselerin siz, mecalsiz, öksürüklü, tıksırıklı, kendi 
nazirsizliği; İnsanı daha ilk adımda ken- kendini zorla hasta yapan bir adamd.ıt• * dine bağlıyor. Mizansenlerdeki ustaca Ah Behzad neredesin? O, perdenin başın-

N b t" yl 
1
. Z t y hareketler, rejisörün buluşlarını büvük daki monoloğu ne güzel bir sesıe söyler • 

e a ı yag ara gc ınce: .ey ınyag! en b" , 1 .... 1• k •. 1 ·.k? d " N ı t b k l d · J e-
k tl. ·d· B d ğ d h h f"f . 1 ır san at a ıi"'ıyen a tor er, ya o milzı . . ı. ası ız ıra çe er, nas1 erın ve ; 

uvve ısı ır. a emya ı a n a ı tır. - . .. . , k f ı ı Jl 
D h ğl 'ldl .. .. 

1 
l"d" Ya o muzığe uyarak şarkı soylıyen san at si ne es er alırdı. Monoloğa tek gü e 

a a ya ı cı ere suru me ı ır. • . . . karlar? Koronun azametı? Hepsmın de olmadı. Halbuki Behzad c;öylerken salon"' 
Derileri pek yağlı olanlar bunların ye- 1 sesi güzel. Hepsininki de opera seıi. Her- dan kahkaha sesleri kulağıma gelirdi. pi .. 

rine besleyici bir tuvalet sü tü veya krr.-
1 
kes te öyle güzel oynuyor ki. Şaşkına yesin en büyük kahram:ınlarından biri 

mi sürmclidirler. Bu bir yı_ijın feyden döndüm. Bunlann topuda mı büyüle olan hizmetçi geldi. Canmı Madam J{ı• 
hangisini cildinize daha iyi geleceğini an. san'atkiır? nar neredesin? Değerli san'atkar, bu rD'" 
cak deneyerek, derinizi yakından anla- Dilenci ne güzeldi? Yeşillı kadın ne lü, Şehzadebaşının harab, yıkık, dekor .. 
mıya çalışarak bulabilirsiniz. Muhakkak güzel konuştu? Palyaço kılıklı adamın suz, ışıksız tiyatrolarında msıl içten, ııa• 
birinden biri işinize yanyacaktır. Gençli· monoloğ söyleyiş tarzı ne harikullde idi? ııl duyarak candan oynardı. Onun, efen" 
ğinizi, tazeliğinizi korumak istiyorsanlZ Ya o ölüm timsali? Ölüm tablosunun ter- disile sinsi sinsi bir alay edişi, hain ka"' 
onu araştırıp bulmalı, kış boyunca kııJ. tib edilişindeki incelik? Işıkların ustaca rısının aleyhine, iyi kalbli kızının lchi-
Janmalısınız. idaresi; temsilin kıymetim arttıran bir ne işi bir idare edişi vardı y:ı hani? Al-* varlıktı... man devlet tiyatrosunun büyük san'at • 

Bundan başka 
kın malısınız: 

* kirmda bunlar nerede? .. 
bazı -ylerden çok sa- 1 ,, 

r kinci bir gece, ayni Alman milletinin, cDamız Lineti> geldi. O ne sahte edil· 

1 - Dışardan gelir gelmez 
yaklaşmaktan .. 

ayni büyük ~hri olan Berlinin daha bü- O ne kötü okuyuş? Sesindeki sakalet; ha-
ıobaya yük bir sahnesinde temsil seyrediyorum: ni o tavırlarındaki zarafet? Allah rah .. 

2 - Sıkıştırıcı su veya kremleri fazla 
kullanmaktan. 

3 - Çok sıcak, veya çok soğuk ıu ile 
yıkanmaktan. 

Her kadın bilmelidir? 

Halı seccadeler nasıl 
güzelleştirilir? 

Haftada bir kere muşambalı, geniş bir 
yerde ters tarafına serilmeli. Arka yüzü 
soğuk suda ıslatılmış bir &iipürge ile iyi· 
ce süpürülmeli. Yüz tarafı tozsuı, beya7-
.bir bezle oğulmalı. Oldulu yerde yirmi 
dört saat bırakılmalı. 

cDevlet tiyatrosu> nda; Vefik Pa§a mer- met eylesin sana Küçük Kemal!. Senı 
bumun cMolyer> den adabte ettiji cMe- ta.rk diyarının, salaş tiyatrolarında yeti• 
rakh komedisinin almanca tercümesini jen, utanmadan calaylı> denilen san'at .. 
oynuyorlar. Merak içinde kendıJTu ü - kir! Yanımda olub da, garh aleminin en 
yatroya attım. Ben bu komediyi gençli • medeni merkezinde, sıkılmadan emek • 
ğimdenberi oynardım. Benı tanıtan, göze tebli> dedikleri hokkabazın mııskaralık
çarpmama sebeb olan TArnız rolü de bu larını görmeliydin!.. 
piyesin içindeydi. Eseri baştan aşağı, A. Piyesi baştan aşağı seyrettim. San 'al
deta ezber bildiğim, arkadaşlarımın da karane oynanan ne bir meclis var, ne de 
nasıl büyük bir muvaffakiyetle ~ynadık- oynıyacak bir aktör. 
larını unutmadığım için, temsilin seyri Bizde kahkahalarla gülünen bu canJJ1l 
benim için güzel bir ziyafet olacaktı. El komediye, tebessüm edenler parmakl8 
ilanına baktım: Bir kaç gece evvel o eş- gösterilecek kadar az. Oynıyanlar accrııi 
siz temsilde gördüğüm büyük san'atkfır- aktörler değil. Bunların bazılan geçen 
ların da bunda rolleri var. 'tiyatroda gü- eeceki piyeste birer dahi gibiydiler. şııtı· 
celen bir yer bulabilmiştim .. Her tar:ıf di ne olmuş bunlara? Sanki ağız birlilf 
tıklım tıklım dolu .. Piyesin oynanışı da, (Devamı 9 uncu sayfada) 

· ı Bacaksızın maskaralıkları : Zırhlı otomobil 
-----------------------------------~-----------------------------
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" Ben bir tımarhane kaçkınıyım 1,, 

Beynelmilel yankesici 
Hilmi ile mülikat 

~diyan hastamn elinden çakımsı tenekeyi alırken: 
.,: ad,mlar da bunları nereden bulurl~r? N~rede i~e 

stahaneye top tüfek sokacaklar" dıye soylendı 
it,,,_,.;. 79,_.: F _., KirfUı 

Güneş Vefayı 4- O mağliib etti 
Ankara lig maçları da nihayete erdi. Mu haf ızgücü ile 

Harbiye takımları milli kümeye ayrıldılar 

C'bnllM .. ~ lııUlll ~ 
İstanbul lig maçlarının geri kalan son 

oyunu dün Taksim stadınCla yapıldı. Altı 
santimden fazla bir irtifada sahayı kap
lamış olan karın eridikten sonra ortalığı 
ne hale koyduğunu tahmin etmek müm
kündür. 

Şikagoda yaşıyan Amerikalıhmn bel
lerine kadar çamura gönıülE:r ek güreş 

yaptıklarını duyduk. Taksim st~dında da 
dize kadar çıkan çamur içinde nasıl fut
bol oynandığını bu maç vesilesile seyret
tik ... 

Milli kümeye seçilmiş olan Güneş takı
mının mağlubiyeti bile bu vaziyeti de
ğiştirmiyeceği mallım olduğu halde bu 
maçın zevkli olacağı ötedenberi tahmin 
ediliyordu. Sahanın mümkün olduğu ka
dar bozuk oluşu bütün bu tahminleri alt
üst elmiş, doksan dakika sürmesinden 
gayri nizami bir tarafını görmediğim bu 

Bakırkött Jaatcınunhı içeriden alınmı§ umumt manzaran oyun topla değil, çamurla mücadele ede 

b . · ıı h selamettir ede sona ermiştir. · }f - 78 - - Oldu da ıttı maşa a , 
....... OCtnın bugün iyiliil illerinde: inşallah! Ekseriyetle çimen sahada ve bazı yer-

tQOı,~r, dur, diyor. Alır. Haydi ço- Sesleri. lerde toprak üzerinde oynanan futbolün ç: sen de al! - Yapmayın, etmeyin, gardiyan,_~- bu kadar bol bir çamur içinde oynandığı-
•.: Yok k dad imdad! diye acı acı haykıran bırısı- nı görmek değil, tasavvur ~tmek bile ayak 

~ğ1 bi . . , açmak eayri kabil, en a- N 
Jikaın r ikı tokat yemeden imkanı yok nin feryadını kapatmağa çabalıyor. c topunu keşfedenlerl müteessir etmese de 

na l sıyıranuyacağım. oluyor?.. . . . her halde bir hayli şaşırtabilır sanırım .. 
~tıfıtn gözüm sadakası diye bir çeyrek Yoksa delilerin akıllarına. esti de bırı~ı~ 1 Çamura bulana bulana ayaktan ayağa do-
tı ıı .. !011un. Bayi parayı alarak sigarala- ni sünnet ctmiye mi kalktılar? Bakmaıı. laşan top sahanın her köşesinde çamur-
-atıyor v•· D ğ kapıya fakat girebilirsen aşkol-"' o ru ·· l laşa çmurlaşa ortalığı mümkün olduğu 

lt~:~adeın kt paran var& ne diye aksi- sun. Kapıya kadar hıncal_ıınç d~lu. ·· . kadar karıştırdı durdu. Yirmi dakika zar-

Si · Yor. e 0 u fında Vefa iki, Güneş bir fırsat kaçırdı. ~' di N 1 rsa olsun içeri gırmenın çaresını 1 

)ııı-. 1~~aları cebime ıtıvorum. Hoca d:ı bulmalı.. k b k 1a Yavaş yavaş ve daha zivade soldan hü-
""" -.... .1 ö k" · b "ki · "t ka n aca ara - • 
....... b gel_iyor: te ını, crı 01 ı e . cuma başlıyan Güneş hakimiyeti aldıfı 

qayd d ı · dalıyorum Sabahleyın va-...... ı, gezelim.. rın an çerı · :. dakikadan itibaren gol peşinde koşmağa 
tıo- Geıeliını taklan yapan uzun boylu hastayı dort b 1 d 
"'O · · . b" b ı · aş a ı. " rıdora k .. .. ~ ı"zbandud v. atagw a uzatmışıar.. ır cş,ncı ,u...... çı ıyoruz. ıtapının onunoe 1 b" h"" ·ık G" 
"""\ll Pe 1 hastanın elinde çakımsı bir şey sünnet et- Soldan ge en ır ucuJ11 ı sayıyı u-

)Oruz b Ygarnberle burun buruna ge i- neşe kazandırdı. 
...._ ~~oca, peygamberi görünce bana: meğe çabalıyorlar. 

c.avaıı Zavallı adam, bağırıyor, çırpınıyor: Güneş oyuna hakim. Vdadan Muhte-
lallıbe ı, diyor, deli. Kendisinı pey-
~ r sanıyor. Ben, böyl.? adamlara acı- - Yapmayın, etmeyin, yahu! Bırakın 1 şcm tek başına kaldığı hücum hattında 

beni! Hey, İzzet ağabey, yet:ş: I yalnız oynamağı tercih ettiğinden yapılan 
ltayret · Derken patırdı bütün bütün şiddetlen- 1 tek tük hücumlar G;· c; kn!esine kadar llt \a • ne mantıki konuşuyor. Bugiın 

fttı ~un bahsi var, ne cenabıhakkıı. sı- di. Zavallı galiba bir parçacık hacamat da gidı:miyor. 
kıtıı:butiyem suali .. ne de Yusuf pey- olmuş olmdı ki sesi daha tizleşti. Ferya- Bu arada u1.aktan gelen bir şilt Vefa 

'iıı .. ~~ Çatmak arzusu.. dı acılaştı. kalecisinin elleri içinde kaldı ama, hep 
._\ll pey be Ne yapmalı? Adamcağızı nasıl kurtar- birden kaleye yüklenen Güneşliler bu pı-

~~"'~:. Yap:.~sa~llı diyor .. beni tanı- malı? Delileri kendi halin~ bıraksak a- tırdıda ikinci sayıyı da kazanmış oldu. 
""' damcağız tam manasile sünnet olacak. 

............. l'l'anıdun, bı"zı• bıralı: ı"şı"mı·.,_ var.. Nat Pinkerton romanlarında olduğu gi- Falan veya filan tarafın yaptığı taktilt-
d · · ten bahsetmek mümkün rleğildir . 

...._tınan ettin mi' bi gardiyan İzzet tam vaktin ~ )etışıyor .. 

41 lid t!!~ dedik a .. : -Bana dönerek- Hay- zavallıyı muhakkak bir tehlikeden k:.ır-
4etu.ı~_aun. Delilerle fazla konuşmak iyi tarıyor. Hastaların elindeki çakımsı tc-
:hı~· nekeyi de alıyor: 

" ~ ,, L -Bu adamlar da bunları nerede11 b':.ı-.ıot b .rl&alıyor beni sürüklemek isti-
.&: • 0 u de'- ' }urlar? Neredeyse hastaney~ top tüfek "l)tJı AL ... odaların birinden çıkarı gar-

-... urı...a sokacaklar .. diye söylene söylene dışarı 'lt 'C\I yolumuzu keserek: '-'? ey .. hoca, kavun paralarını ne yap- çıkıyor .. 
Ben de haki keten elbiseli hasta Jle be-

" ~her raber balkona çıktını. Hiç konuşmadan "°"; d" sakallı elimi bırakıyor .. duru-
~ı..._ -~~katıi dikkatli Ahmedin yüzüne bir yukarı bir aşağı dolaşmağa başladık. 
~ISıil ı.. .. _,_ Böylece belki 15-20 defa balkonun bir 
AL,._ ~yor.. d "b " ld"k "'11 .. ,ed - ucundan öbür ucuna ka ar gı ıp ge ı . 
...._ b KUlerek tekrar ediyor: 

qey h Nihayet dayanamadım: 
. lı~ ·· oca, hoca •. kavun paraları; _ Senin adın ne? diye sordum. 

ti "~tı~f rengi değişiyor, burun delikle-
''"- h - Hilmi.. seninki? 

lo~ıel'i afif açılıp kapanmağa başlıyor, J. ne b" - Faruk .. 
~ llefea l ır parlaklık eeliyor. Hızlı hız- _ Tanımıyorum .. 

()lu:r: ıyo~. Al_nında ter .damla~arı P~~- _ Ben de seni tanımıyorum ... 
de eıbe r .. dışlenni sıltmaga, ve ışıde ışı- - Gazetelerde filan resmimi görmerli11 
haşı1~0 rledifirn nakaratı te"'knr etmeğ~ 

be r. mi? 
bi ~ek bu - Hayır ... 
h·t tıo~ da bir nevi df'lilik. Muayye-n _ Nasıl olur canım? Bir vakitler bü-
lt 'tlo~Ya. kadar normal olan bir adam, tün gazeteler benden bahsederlerdi.. fa

r\ı)or. y~ gelince şaşırıyor, zıvanadan kat haksız yere ... 
O'fl~ l!ıraz evvel benimle. tatlı tai.lı _ Vallahi kardeşim ben tesadüf etme-

8da~ı. '_'l'usuf peygambere delidir diyen 

Bir külçe çamur halinö.ek! top kimden 
tekme yerse aksi tarafa gitmekte ısrar 

etmiyor. İşte bu vaziyet içinde devre h t
ti. 

İkinci devre oyun hiçbir değışiklik gös
termeden devam etti. Vefalı bir oyuncu 
kafa vurduğu topun şiddetinden kendini 
kaybetti ve sahayı terketti. 

Devrenin ortalarına doğru Rebii güzel 
bir şütle Güneşe üçüncü sayıyı kazandır-

dı. İkinci devrenin mühim bir kısmı on 
kişi ile oymyan Vefanın sol muavinini de 
hakem dışarı çıkarınca takım dokuz kişi 

kaldı. 

Buna rağmen Vefa düzgün ve hakirr. 
oynuyor. Muhteşem ilk devrede olduğu 
gibi pas tevziinde devam etmedili ve b;
raz da şahsi oynadığı için bu hakimiyete 
rağmen bir netice alamıyor. 

Devrenin sonlarına doğru Vefa müja
filerinden biri dördüncü golü hatalı bır 
kurtarış esnasında yapınca :ırtık kolu ka
nadı kırılan takım bu çamur hav•Jzu için
de mücadeleyi gözle görünür bir şekilde 

bıraktı. 

üç dakika fazla oynanan maç da bu ha
va içinde bitti. 

Güneş: Cihad - Faruk, Reşad - Dar.iş, 

r 
f 
t 

- -
-~..-...~-,., ... ır • ' * .~..-~:~ 

Dünkü. Güneş - Vefa maçın dan başka bır görünil§ 
Rıza, Cambaz - Melih, Salahaddin, Nec- <Galatasaray) ı rol, '1 - Fikret (l'enerbabçe>, 
det, Murad, Rebii. Biilend <Galatasaray), likrii (Vela) 7 rol. 

Vefa: Muvahhid - Saim, Sefer - Abdüı, Galatasaray su sporları 
Lutfü, Süleyman - Necib, Hüseyin, Muh- kaplanhkları 
teşem, Şükrü, Mustafa .. 

Hakem: Rüşdü (Beşiktaş). 

Ôm~r Be8im 

Taksimde yapllan diğer maçlar 
Taksim stadı tarafından rayrıtedere tıüp

ler arasında tertıb edllen He maçlanna de -
vam edllm1ftır. 

Te~kllAta a1d maçlar havanın bozukluğu 
bahaneslle ırert bırakılırken federe olmıyan 
klüplerin l§tlrak ettıklırl mtisabakalann hiç 
aksamadan yapılabllm1f olması dikkate de -
ter bir l§dir. 

Oa1atasaray klübü denlzclllk tube.si bat 
kaptanlıtı ıoin dün Bebekde bir toplantı ya
pılmıştır. Denlzcllik fubesl başkaptanhğınn 

kürekçilerden Nezih, kürek kaptanlığına AU, 
y\\zme kaptanlılına Halli, yelken kaptanh~ı
na da Hasan seçllmlştlr. 

Galatasaray klübü atletizm şubesi kap -
tanlıtına da 800 metre koşucularından Ce -
mal seçllmlştlr. 

Ankara maçlan 
Yeni Şifli: 7 - Galataspor: ı Gençler, A. Sporu yer- di. 

Takslın stadı Uırtndı en kunetll Taziyette Harbiye -Demir Çankaya 
bulunan Yeni Şl§ll takımı daha llyadı pa -
tenli hokeye nıü.said olan ıahada emniyetli maçı yapılamadı 
hllcumlarl& oyuna bqladı. Denenta ortala- ~ . 
rma dotru aollçlerl TUıtulle l1fl1 Uk ıroltı Ankara, 9 (Husus!> - Bugun lıg maçları-
yaptı. na devam edlldl. Yalıus Harbiye ve Demir 

İkinci denedı alla aoı ..aıı oldukça 111• Çankaya maçı yapılamadı. Buna da sebeb 
Harbiyelilerin bir oyuncuya itirazlarıdır. Bu 
tedkik edilecek ve maç gelecek hafta yapı -
lacaktır. Buıün yalnız Ankaraspor ve Genç
ler Blrllli maçı Muhafızgiicü sahasında ya -
pıldı. S - ı Antara.sponın aleyhfiıe vaziyet -
te iken ve lkinci devrenin bitmesine 12 daki
ka tala Antarasporun sahayı terketmesl ü -
ıerlne maç Jı:aldı. "f'ı tabH O•r.çl•! gallb sa
J11dılar . 

Hakem Kema1 '!'• · ndi O una s·.11t 2 de 
Gençlerin vurıı!i•: · °ıt'\~1 p;f' • Ankaraspor ka
leslnl saran mubıırJml~r ıo dakika tek kale 
oynadılar. 11 inci dakilı:ada llk akını yapan 
Ankaraspor, İskenderln ayağllı ilk golü attı. 
Devrenin bundan sonrası Gençlerin baskısı 
altında ıeçtı. Fakat ıol olmadı. İlk devre 
böyle b1W. 

İkinci devre baflar baflamaz hakem An
karaspordan Nihadı, Gençlerden Allyl oyun
dan çıkardı. Gençler mütemadiyen hücum e
diyorlardı. Ve 5 inci dakikada Milnlr bera -

• berlik sayısını yaptı. ıs tıncll dakikada sa
l• ı ac.< ·11 Gençleri 2 - 1 vaziyete getirdi. O -
yun bir b r;. mütevazin devam etti. Ankara -

GüuıU Saıcthadcfüa çamurla gol atarken sporlular a, ıldılar. 
Bu arada hakem tkl taraftan birer oyun-

mu.şaınıttı. 11111 takımı da rahat b1r oyun - cu daha çıkardı. 20 '.net dakilı:ada Gençlerin 
dan sonra altı sayı yapmata muvaffak ol - aol açılı 3 üncü golü attı. 38 inci dakikada 
muştur. hakem Ankaraıu>ordan bir oyuncu daha çı -

Vehabın Şlşll takımında her oyunda ıöa- karmak istedi. İskender buna itlraz etti. Ha
terdlli fevkalldelili yazmadan geçemlyece - kem onu da çıkardı. '1 kişi kalan Ankaraspor 
l'lz. da oyuna devama lüzum görmiyerek sahayı 

Beyoğluspor: S - Eseyan: O 
Çok zayıf blr takım çıkaran Eııeyan, Bey

otluspor karflSında mukavemet ıöstereme -
mlş ve bu oyunu 5 - O libi blr farkla kay -
betml§tlr. 

Nihai gol krah listesi 
Diaki maçlardan sonra rol kralı listesi 

de tat'i teklini almıştır. Bu vaziyete ıöre en 
çok ı•I atan 07uncular flllllardır: 

1 - Şeref (Bqiktq) 16 rol, 2 - Biilend 
<Fenerbahçe) 14 ıol, 3 - Melih <Güneş) 13 
rol, C - Murad <Göne,) 11 lol, 5 - Bqtm ve 
Söle7man (Galatasaray) 9 pi, 1 - Nt.cdet 

t.crkettl. 
Oyunun bu suretle neticelenmesinde Amil 

hakemin hlç ihtar 'Yermeden sahadan oyun-
cu çıkarmasıdır. .. 

Bugünkü maçtan aonra Ankarada mllll 
kümeye girecek takımlar belli olmuştur. Bun 
lar Muhafızgücü ve Harbiyedir. 

Selim Tezcan 

Galatasaray:ıtar Ankara şubeleri 
için lokal buldular 

Ankara, 9 (Hususi) - Galatasaraylılar 

Ankar:ı şubeleri için bir bina tutmuşlardır. 

B:ı lokal Yenlşehlrde eski Kutlu pastanesl -
nln olduğu binadır. Lokal bir haftaya kadar 

lleıı •d fllndiki kavun paraları diye tepi- diın. Hakkın ver, sen dah.ı küçüksün. O bur: lrasında ne büyük fark var.. zaman belki mektebde okuyordun. Ya~rnd 
~ •rada t ~elınez, kavıa filan çıkarsa da bir yerde çıraklık ediyordun da ga

r-. lder . •r iki yumruk da bıze isabet e- zete okuyacak vaktin olmuyordu. Bana 
il~ divenlere dotru 11vışıyorum: meşhur Hilmi derler. Bütün Türkiye po

a, Ahnıed· 
ı_ '-Sen d ın yakasına yapışını§: lisi beni tanır. Yankesici Hilmi bir tane-
~rabe e ortaksın demek sen de oğlum- dir. Polis benimle başa çıkamayınca bu

Lig maçlarında klüplerin umumi vazi e~i 
'\ açılacaktır. 

Ankarasporun Galatasarayla birleşme.si 

hf'men hemen kat1 bir şekilde takarrür et -
miştlr. ltırdUrı. r kavun paralanmın üstüne o- raya tıktı. 

ltabah Gayet hızlı, boğulacakmış gibi konuşu-)·'' ı: ıardiyanda_ bunları sözüm yor. Fakat cümleleri çok tlüşgüiı, kelime
ti~orıar }{•taları teskin etmek için geti- leri çoğumuzun beceremiyecelt kadar 
~\ilki~ al_buki bunlar, ellenmek, hoş- yerinde söylüyor. 
lttı haı dleçınnek için onlan kızdırmak- - O kadar hapishanede kaldığımız hı:ıl-
b ~il UJuyorlar. de ıslahı nefs etmediğimizden cikiyet e-
~ • onı. b .. 
~da bir rı ırakıp yukarı çıkıyorum. diyorlar. Nasıl ıslahı nefsedeyim, ne ya-

~.~tltüıı henglme ki deme gitsin. payım? Dört sene hapishanede kal, müd
~t dol~ küçük odayı kapısına detini bitir, meteliksiz dışa0rı çık. fş ara
... ,,: Ul'ftıuılu. Hep bir ağızdan san kimse ıeni almaz. 

-JL~~-

Bqilıtaf 
F ener.bahç• 
Giinef 
Galata•aray 
Vela 
s.y1ıo2 

l•tanbal•por 
Siil•ymaniyl' 
Toplıapı 
Eya6 

o. G. 8. 
9 8 3 
9 7 1 
• 7 1 
9 5 2 
9 4 1 
9 3 3 
9 1 2 
9 1 1 
9 ı 1 
9 ı ı 

M. A. Y. 
o 
1 
1 
2 
4 
3 
5 
7 
7 
7 

44 
40 
34 
36 
20 
13 
13 
9 
9 

10 

12 
10 

8 
18 
21 
16 
23 
30 
36 
53 

P. 
24 
24 
24 
21 
18 
18 
15 
12 
12 
12 

Boks mÜs3bakaları 
Dün Maltepe lisesinde 

askeri mekteb 
boksörleri karşılaştılar 

Dün, Maltepe lisesinde Kuleli, Maltepe, 
Bursa deniz liseleri boksörleri arasında ya -
pılan boks maçları çok hararttll olınu,tur. 

Neticeler tunlardır: 
( Deı•am1 9 U'RCU ıayf o.da) 
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Sizlerden iyi olmasın, bir hokkabaz ah
babını vardır. Bu zat, ikide birde beni e
vine davet eder, gel de, sanı oyunlanmı 
göstereyim der. Ha, filfınla, ~i savsakla -
rım. Bir de fena bir adetim vardır. Hu -
yum kurusun. Geceleri, yatarken - ayıb

dır söylemesi - hava alsınlılr diye çoraP
larımı karyolanın demirine asanın. İşte 
bir sabah, deliksiz bir uykudan sonra u
yandım. Tembel tembel bir iki defa ge -
:rindim. Yallah!_ diye yataktan fırlıyaca
ğım sırada, bir de ne göreyim: Çorabımın 
teki, demirden doğrulup, bir lord gibi a -
ğır ağır, yürümeğe başlamasın mı? •. Cin
ler mi çarptı, nedir, dedim, hayırdır in
şallah .. gözlerimi oğuşturdum. V allah, bil
lah yalan değil. Şakası makast yok. Ço
rab dev gibi sallana sallana geliyor. Gel
di, geldi. Göğsümde durdu. Koncunun ba
şını öyle bir kırış kırdı ki, muaşeret usul
lerini ben bilirim, diyen yanında sıfır ka
lır. Sonra, şöyle bir yayvanladı. Kucağı
ma balmumu ile mühürlü bir mektub, bir 
Hind yumurtası, yakut taşlı bir kravat iğ
.nesi, şekerli elma, bir de muhtıra defteri 
boşalttı. Bunları bizim ahbabın gönder -
diğini anladım. Mektubda da beni evine 
çağın yordu. 

Hokkabaz arkadaş büyü mü yaptı ne -
dir, duramadım, kalktım, giyindim. Ka
pıyı arkadaşımın cini Abdülmakkar açtı. 
İçeri girdim. Otel uşak.lan gibi üniforma 
giymiş olan Abdül.makkar bir metre ö -
temde durduğu halde, ellermi uzattı, şap
kamı, pardesümü aldı. Üstünde askı çöpü 
namına bir şey bulunmıyan duvara astı. 
Arkadaşımın odasına girince, şaşırdım 

kaldım. Ortada bir mangal vardı. Man -
galın üstüne de - yalan söylüyorsam gö
züm çıksın - kanadlı bir ejder tünemişti. 
Tüylerim diken diken oldu. Arkadaşım 
beni teskin etti. Ve sözüne devamla: 

- Öğle yemeğini Javada yeriz. Yalnız 
ondan evvel dışarıda görülecek bir işim 
var. Sen de gelirsen ziyadcsile memnun 
olurum, dedi. Hiç böyle bir fırsatı kaçı -
rır mıyım, cevabımı yapıştırdım: 

- Elbette gelirim. 
- O halde evvela görünmez bir hale 

gelmelisin. Bunu da burada tecrübe et. 
Zira ilkin insan bir tuhaf olur. Şu karan
lık şapkasını başına geçir. Bir iki kere o
dada dolaş. Yere bakarsan, başın döner. 
Miivazeneni kaybedecek gibi olunca, dik 
gözlerini ileriye ... dedi ve bana mevlüd -
lerde verilen şeker külah!arını andıran 
sivri tepeli, simsiyah bir külah uzattı. Bu 
garib serpuş ne sertti, ne yumuşak. Ne 
kumaştandı, ne de kağıddan .. lastik gibi 
bir şc ydi. Her ne hal ise, külahı kafama 
geçirir, geçirmez, kollarım kayboldu, 
kendimde bir tuhaflık hissediyordum. 
Birden, burnumun ikileştiğıni, uzandığı
nı, fideta patlıcanı andırdığını görür gibi 
oldum. Derken bu çifte bmnum da sır ol
du. Sol gözümle daha iyi göreyim dıyc 
sağ gözümü kapadım. Bu sefer hiç bi.r şey 
göremedim. Tekrar açtım. Etrafıma ba -
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(Bokb.baz:m dost1l anlatıyor) Nakleden: 

İbrahim HoJi 

kmdım, gövdemi, bacaklarımı koydunsa j kapağında aşağı, aol ayağı göründü. 
buL derken yüreğim ezilnıeğe, gözleri .... 1 Köpek nihayet ısıracak, atılacak bir şey 
kararmıya başladı. Görünmiyen sağ elim- görmüştü. Hemen bu tek bacağa doğru 
le masayı yakaladım. Kendlmi şöyle bir hamle etti, ve mam olmama vakit bırak
tarttım. Ve tabii bir insan gibi yürüme - madan, dişlerini geçirdi. 
ğe başladım. Hokkabaz dostum, sokağa Bilirsiniz ki, köpek kızınca, dudaklan
çıkarken, şapkayı cebine koy. Görünme- nı gerer ve bütün dişleri görünür. Bizim 
mek istediğin vak.it külihı giy - dosta hücum eden hayvanın da fena halde 
din mi, hiç korkma, lihzada sırrolup kızdığı muhakkaktı. Ama, arkadaşın ba
gidersin, dedi. cağına geçirdiği dişleri, ete giremedi. Sa-

Koridora çıktık, şapkamla pardesüm dece, sanki mukavvadan imişler gibi e -
oldukları çivisiz yerden uçarak baştma ğildi. 
kondu, sırtıma geçti Bunun üzerine, dostum bana seslendi: 

Kendimizi caddede bulunca küliihı ba- - Köpeğin dişlerini kauçuğa döndürdüm. 
şıma geçirdim ve dostupıun tabirile cruh- Yalnız arkadaki dört azı• dişine dokun -

--------

Geçen bilmecemizde kazananlar 
2S birincikanun tarihli bilmecemiz - Kaymak mahallesi Yeşll eokak 29 d• ~ 

de kazananları aşağıya yazıyoruz. lstan- kertmesi Semahat, caıaıotıu N~ 
bulda bulunan talihlilerin paı.artesi, caddesi f de Sıdıka ÖZdotru. 

perşembe günleri öğleden sonra hedi- CEB AYNASI 
yelerini bizzat idarehanemizden alına- (Son Posta hatıralı> 
lan lazımdır. Taşra okuyuculanrnızın ı inci mekteb WA dan 389 zeki !Atı? 
hediyeleri posta ile adreslerine gönde- inci ilk mekteb S/A dan 694 Hayted;v 
rilir. AyaM>tya Soğutçeşme yokuşu 5 de 

rem öz. İstanbul ticaret mektebi 2//; ti 
Şık bir fotograf albümU 345 Abdtirrahınan, Edımetapı t1çbe1 

Man.lsa Necatıbe)' llt okulu 4 tlncl anıf 41 de Mehmed Xuntkaya. -~ 
talebeleri. YUVARLAK DÜNYA KA.Ul" .• , 

Bir çay fincam (Son Posta m.arblı) ; 

İstanbul birinci metteb 1/ A dan U Amı1. 

ALBÜM 
k da f d H ğı h . I 1 l (Son Posta hııtırah) lara karıştmh. o da, o zamana a r ar- ma un. ayvanca z ıç o mazsa on ar a ket lisesi 310 den 1163 Muzaffer. 

ff O.acil metteb 255 SiiheylA özCIDt Gl ( 
erkek llsesf 364 Kemal Uyumsal, :tsıaıı!ı / 
tek Usesl 2/D den 210 Nimet, ista~ 

ketmediğiın iki saplı şemsiyesinin ucunu ekmek geveliyebilsin .. Bak, bahçe sahibi m:d~Y~~~~/~~=~:ı:~:~~:;ııca~~1; BOYA KALEMİ .• J 
kendisine doğru çevirdi. Saniyesinde de geliyor. Şu bacağı gene yok etmeli.. elY. 

si No. 36 da Ziya, Kilçüknyasofya Kaleci so- Cağaloğlu Mollafenarl sokak 5 de rd 1ı 
hem kendisi, hem de şemsiyesi kayboldu. dedi. kak No. ı de Necatı Salman, Sultanahmed i aıı. ' 
Yalnız şemsiyesinin ucu, küt diye yere Birden, köpek havalandı. Ağzı açık ve Kapıağası Hisar sokak No. 69 da Mübeccel stanbul kız orta mekteb 129 Nertın ı 

~ · d" 1 'l b 1 kt d bel d b 1 Yenen, "''alatya 11--s1 3/A "nn 325 Cemal, tanbul Cağaloğlu Himayelettal sotal d~tü, doğruldu, kalabalık caddede b~r e6rı ış erı e oş u a e ene e e ene ..... ü<>C .... • .• A. 

k ld S rt .. tü k'. d" d' .. Kozlu llk mektebi aınıf 3 den Melfıhat, Ela- MeUn, İstanbul erkek llsesl 803 Nlııı-kuş gibi sekmeğe başladı. a ı . onra sı us yere ut ıye üştu. 
zılı: Taşmağaza sokak 42 de F. Şengül, ZOn - KİTAB 

Dostum: Şurada bir köpek var. Şirret Ve kuyrul,•.mu arka bacaklanna sıkıştı - guldak Namık Kemal okulu 160 M. Oilllil -"'"' 
bir şey. Gelip geçeni ısırıyor. Uslandır - rarak uluya uluya uzaklaştı. Bu da hok- Birdal. ü üncü mekt.eb 43 Yaşar, Kayseri YJI 
malt lazım. Haydi arkamdan gel de hah- kabaz ahbabımın bir başka marifeti idi. MUHTIRA DEFTERİ sınan okulu 5 den 397 Mahmud onntr• ~ 
Çeye gı"relim. Yalnız arkandan kapıyı ka- Bahçe sahibi, şaşkınlıktan oldugvu yer- (S P ...__ .__, > pazarı orta mekteb 216 Fethi Sezer. ll':'J 

on °"- mar ...... ı bolu berber Ahmed yanında Makslld ll"c Pamayı ihmal etme. Sonra, ikimizi de ısır de kalakalmıştL Hele biz dışanya rıkar- ı::ı .... h d b F thlb dd ı N - d J 
,. ~ za e aşı e ey ca es o. •-> e T h ö t it k k 1 d Melll11 f 

mıya kalkışırsa mani olma_ merak etme ken, kapı mandalının kendi kendine çev- Süreyya. Haseki hastanesi eczacısı Hayri ıc- op ane _ r mea , 1 so a e :ısS 
d di B h · d.k A · 'ld·v· · '-- ld v ka zı Mu··nevver, Malatya tno··nu" ll'- mektebi 5 Ankara Bölge san at okulu_ 1/B den • ..,.. .J ısıramaz.. e .. a çeye gır ı . ygır gı- rı ıgını, .a.apının açı ıgmı, tekrar - ... bi• ısw, 

den Hadi, Konya gedikli erb"" mektebi 6/2 dal Tuna, Konya gedikli kuçük .. za _,41 bi bir köpek hırlıya bırlıya üzerimize hü- pandığını görünce, korkusundan ıstav • ...... ö P" 
den 126 M. Conbul, Baraçhanebaşı İtfaiye bl 711 den Mehm.ed zmlr, SuleyJXI .. ~ 

cum etti. Birden sanki manyatimıalanmlŞ rozlar çıkardı. caddesi 24 de Sabiha, Kilis orta mekteb 376 tncl mekteb 592 Fazıl Tezlf, İtfaiye ızı~r"f 
gibi olduğu yerde kaskatı kaldı, ve yavaş Köşeyi döner dönmez de görünmez a- Ed'b y A t uı t 1 5/E d K rtul rtım N a d H. Ferhil°' ,J • . azgan, n ara u.s o u u en u u' apa anı o. e 6cr' 
yavaş etrafını koklamıya başladı. Derken damlıktan çıkarak hakiki kalıbımıza gir- 697 Ilhan Atuk, Kwnkapı orta metteb 689 M. kara oenel Kurmay matbaasında ı:ıı 
şemsiyenin ucuna inkilab etmi~ olan dos- dik. Ali Tu,. Said ellle Nuri. 

tumun üzerine doğru koşmıya başladı. 1 r---------------· MÜREKKEBLİ KALEM KART 
Kendisine bir iki adım kalır..ca, şemsiye- YARINKİ NÜSHAMIZDA: d 

(Son Posta markalı) Karabük demlrclllk ta.brltası ııad 
nin ucu yerden bir kaç 5antim yi\kseldi 1 Diriler ve OIUler 1 Cumhuriyet kız llsesl 275 H. Gencay, Bur- kiltlbl M. Emin Özdemir, Foça nüfus )l# 
ve köpeğin yüzüne doğru ıçinden mor 8a orta mekteb 3/E den 620 Cemll, Antalya Ub 1czı Jale, Konya gedlkll erb:ıJ tıl .... 
bir duman fışkırdı. Hayvan neye durma- Yazan: Mih. Livot1 lisesi 4/B den 692 Sakıb, İzmit orta mekteb 7; 1 den K. Cimen, Ankara Baydo~aıı il': 

dı? Ama gizlerinde garib ve ürkek bir ışık ı Ruscadan çeviren: H. Alaz 3 IA dan 296 Şükran, İstanbul Cağalotıu Şe- hallesl Andaç sokak 12 de Pakize Kartal• 
parladı. Derken hokkabaz dostumwı diz '----------------ı r~f sokat 3 Nihad özcan, Beyoğlu Kumba- ya gedikli mektebi 7/2 den 32 ını.saıı f1 p 

i~tanbu', bir yil zarfında ne ka ar 
meyva istihlak etr? 

racılar yokuşunda Jozet Karasu. Konya gedikli mektebi 7 den Şerateddııı~, 
ALOMİNYOM BARDAK mez, Ankara Yeşllağa Oktay sokak 19 e' 

(Son Posta markalı) mm İzgi, Üsküdar 19 uncu mekteb flO /) 

Fatih orta mekteb 215 Bahaeddin Bayrak- haeddln, Ankara Hatuntye mahallesi 
tnr, 44 üncü llk mekteb 245 Tabende, Ca - daç sokak 2 de avcı Tekin, Kayseri C ttl 
P,nlo~lu Mollnfenarl sokak 24 de Muzaffer, rlyet mahallesi Kazancıbaşında polis 
İptanôul 44 üncü mekteb 205 Kıymet, Bü - nu karşısı 113 de Nejad, Ankara cet>eCi 
..,iik Ayasofya Soğukçeşme yokuşu 7 de Ak- desi Bayırdırlık sokak 14 Muallli, 1{ 1J İstanbulda bir yıl zarfında 3,363,685 ki

lo üzüm, 3,132,248 kilo elma, 2,839,982 ki
lo armud, 2,591,130 kilo ayva, 1,973,530 
kilo şeftali, 1,382,630 kilo kestane, 1,138,960 
kilo kiraz, 656,165 kilo erik, 422,745 kilo 
çilek, 321,530 kilo vişne, 375,859 kilo zer
dali, 434,465 kilo fındık, 370,360 kilo ce -
viz, 499,870 kilo nar, 510,320 kilo kayEı, 
52, 150 kilo muşmula, 25,315 kilo kızılcık, 

18,495 kilo üvez, 51,630 kilo muz, 53,010 " te" R oğlu 
demir Peyman. yollama memuru ı,;men ıza al 

kilo taze incir, 31,441 kilo badem, 15,135 KOKULU SABUN Çanakkale Yalı caddesi dondurmacı f1 
kilo ünnab, 9,410 kilo dut, 7,779 kilo a- yin elile İsmall, Adana orta mekteb 2/S 1 

(Son Posta markalı) 1 Gün ör Niğde orta meıcteb '!' 
ğaç çileği, 1,700 kilo iğde ile 27,252,056 a- Konya gedl~ll orta okulu 73 M. B. Kılıç, ~~h:~~:tan, K~y;erl lisesi l/A dan SOSA 
ded portakal 23 215 850 aded limon Bayramiç Mlllı Zafer mektebi 34 Ayçln Ala- kk 1 ilk okul 141 de thsan ~ ' ' ' ' I bay. Diyarbakır Fatlhpaşa M. Mehrned paşa ran, Kırı a e 

1 
Y"'tt 

3,219,010 aded mandalin, 85,100 aded kak 44 de Mevlud İstanbul erkek lisesi 3/D Ankara Samanpazan Kurşunlucam -~ (' 

f 

so ' - da Aydınlı Çıkmaz sokak 10 da Giln"'' .ı1 Trabzon hurması, 107,150 aded ağaç ka- d:ın 713 Taceddin, Erenköy Altıntarla Mu - ~lıl "j 
. . berra ruın Kadastro posta memuru Nafiz o o." 

vunu, 132,250 aded turunçtan ıbarettır. · . catl Edirne Mlmarstnan caddesi ıoıcıı _J 
DIŞ MACUNU ' . .. 

1 
""Al.Jl-'.'.ı 

Salim Pişiren, Izmlr Gundoğdu Al v- JI'. 
İzmit Çukurbağ M. Bahariye caddesi 55 ya bulvarı 47 de Mukadder, 16 ncı ıtıe c,1 

d~ ismall Zengin, .Payas gümrük memuru 4/B den ceıaı Üt.gir, İzmir 3 üncü sııııa~ 
Esad kızı Suna, Kumkapı ort.a nıekteb Sey- mahallesi Değirmen sokak 29 da Mo5 .p, 
feddln, İstanbul erkek lisesi S/A dan 62 ~ıvas İsmet Battal oğlu Hikmet BatııJ.5~ Ahmed. şantaşı Ihlamur sokak Sev'an, Adil~ 1 

Baş, diş, nezle, grip, romatizma ve bUtUn ağrılarınızı derhal 
keser. lcatmda cunda Uç kaşe ahnabil:r. 

DİŞ FIRÇASI Park karşısı Safa hamam sokak NO· ıi~· 
(Son Posta markalı) Keriman, Ankara Akdam mahallesi r1' 

İı.1;anbul erkek Usesl 1248 Ferruh, Bakır- sokak 15-19 da Saime, İstanbul oeJell 1, 
köy orta mekteb 1/C den 346 İbrahim Özba- orta mekteb 3/A dan 352 Kadri Tılf%111 ~ 
şaran, Konya Babasultan mahallesf öğret- Kndlrga 3 üncü mekteb Kemal Dlkolcıd'o
ınen Osman oğlu Ahmed Baysal, Oemlllc kara Yeşllağa Oktay sokak 19 da geıııı 

~================================================-.,~ 
mak için ne yapmıştım? Bazı geceler, şeyi anlatıyor, evde ve sokakta geçen okuma salonunu o idare edecekti ·il' 

Bir Genç Kızın Romanı 
birbiri arkasından geçen bu tatlı saat- mühim vak'alan birbirine karıştırarak bize tecrübenizle yardun edece~ j}I 
]eri düşününce içime bir korku düşü - gfüümün önüne serrneğe çalışıyor. Ben Bu sözlerden sonra üçümüz bi11 ıJ· 
yor: «Kabil değil bu böyle devam ede- de gözlerim kapalı, uyku ile uyanıklık Divanyolunda Sadeddin beyin b~l~ 
mez; bir gün mutlaka uyanarak bu ha- arasında gidib gelerek onu dinliyorum. dükkana gittik. Ben kütübhaneyı 1~ yatın bir rüya olduğunu anlıyacağım Nezahatin gevezelikleri bittikten son- oğlu tarafında açmak istediğim b~ 
ve acı hakikatlerle karşı karşıya kala - ra ikimiz birlikte kahvaltı ediyoruz. gene burasını çok beğendim ha}acıc:.J Muazzez Tahain Berkand gv_ 
rak hırpalanacağım.• diyorum. Bu kor- Sonra ben iki saat piyano çalışıyorum. Geniş bir kütübhane ve arkada f(1 

Fakat Selma bu yerlerin yabancılı -ı İşte Sehna İzmirden geldiği gün böy· kunun yersiz olduğunu ve bu saadetin (Evvelisi gün Sadeddin bey beni Bey- geniş ve ferah bir okuma salonu yııP 
nı ve il~ dakikaların kararsız şaşkınlı- ]e sevimli bir muhite düşmüştü. Rüz- sürekli olacağını bana tekrar ediniz ha- cğluna götilrdü. Piyanomu kendim se • ya müsaid bir yer. el 
ğmı C'·rtadan kaldırmağa sebeb olan garlara kapılarak diyar diyar dolaşan lacığım, buna ne kadar muhtac olduğu- ~ib aldun. Sesi öyle tatlı ki işitseniz ba- Burasının hazırlanmasına Fikri ef 
küçük Nezahate hemen JSındığı için zavallı bir kuşun sıcak bir yuvaya düş- mu bilemezsiniz. yılırsınız halacığım. Bu hediye için de di nezaret edecek ve her şey hazır!'. 
onu bırakmıyordu. . . . v mesi gibi... .. .. Siz dostlarınızın Sultana~e~deki ev- si~ teşekkür ederim.) .. .. nıb sıra döşetmiye ve süslemeğe ge 

- Yann sabah valızlerımı açtıgım Ayşe hanım, Saffet bey ve kuçuk Ne- lerini biliyor musunuz? Bılmıyorsanız Öğleden sonra Ayşe hanım (yuzune r ce bana haber verecektir. ,. 
vakit odama gelirsen sana çok güzel zahat onun etrafında yabancılığını ta· durmadan geliniz. Hem siz bu güzel evi karşı ona teyze diyorum) Nezahati ve ınSadeddin bey benim için bir iş ıı~ 
şeyler veririm. ınamile unutturacak kadar samimi ve görürsünüz, hem de ben çok sevdiğim beni gezdiriyor, bana yavaş yavaş güzel m değil tam manasile bir ağabtf ~ 

- Gelirim elbette ... Hem ben her ~·andan bir aile halkası çevirmişlerdi. sizi. İstanbulu tanıtmıya çalışıyor. Bazı H~r şeylını öyle aJakadar oluyor 
sabah senin odana geleceğim artık .. Istanbula geldikten bir kaç gün sonra, Denize bakan küçük mavi bir odam günler de Sadeddin beyle çıkıyoruz. g··rseniz ... ~endimi bir çocuk gib1 ô 
ben seni çok sevdim. Sen oyun oyna - burada doğmuş ve büyümüş gibi kendi- var. Sabahları balkondan güneşin do - Geçen gün Babıalideki kitabcılardan n~n himayesine bırakmaktan betl ti 
masını bilir misin? sini. onlara yakın hissediyordu. ğuşunu seyrediyorum. ıKızN ıışıklar~ birine gittik. Sadeddin bey bir aydan • deta zevk duyuyorum. Yalnız bil !fi 

Genç kızın gözlerinin önünde geniş Ilk günlerin telaşı, karışıklığı du • mavi karyolamla, mavi dolabımın üs - beri onunla müzakerede imiş; ben ka - : ferrüata aid şeylerde aramızda O) • 

bir mermer taşlık yayıldL Burada ma- r~.lunca halasına şu mektubu gönder- ~ünde .. oynaş.arak duvarlara yay.ılması rann. s~?un~a yetiştim: Fikri ef~ndi 1~ çıkıyor. Mesela ben daha ilk 1'~r 
vi gözlü babasile top oynadıklarını )la- dı. r.yle ~zel. bır manz~ra oluyor kı... kendı dukkanını kapıya~ak benımle nuştuğumuz zam~n kütübhanenio .13. 
tırlad ı. Annesinin öksürüklü kahkaha- «Sevgili, müşfik halacığım, Şafagın ılk renklerı yavaş yavaş dur- beraber çalışacak. Sadeddın bey karşı- ğlu tarafında açılmasını istemişti.ftl 
farı kulağına geldi. c Size ne kadar ve nasıl teşekkür e- gunlaşmıya, kaybolmıya başlayınca sındakine inanç veren sesile ikimize ~fraz etti. 

- Eğer oyun oynamazsan bana ma - deceğimi, size karşı o1an minncttarlı • tekrar yatağıma giriyorum, çünkü kü- birden hitab etti: 1 ı ')e 
1 ·· 1 ~ 1 "d - - Sizin için bunun ne ebeını'll1 

sa soy esine mi? gımı nası ö eyecegimi bilmiyorum. çük Nezahat pembe gece gömleği, çıp- Anlaşıldı ya Fikri efendi, kitabcılı -
- Göreceksin sana ne yeni oyun - Sanıyorum ki bundan sonra bütün öm- lak pembe ayaklarile yatağından fır - ğın ciş• kısmile siz uğraşacaksınız. Sel- olur? diye soracak oldum. ill1 

far ö vreteceğfm, ne güzel masallar an - rümü size hasretsem gene şükran bor- layıb odama geldiği vakit beni ayakta .ma hanımla müzakereden sonra alına- Kaşlarını çattı, uzun uzun dilŞ 
latacağım Nezahat! Ama bir şartla; be- cumu ödemek kabil olamıyacaktır. Öy- görürse fena halde üzülüyor. Her sabah cak, satılacak şeyleri kararlaştıracak - dükten sonra bana cevab verdi: ıv' 
ni çok, çok seveceksin. le mes'udum ki hala, kızınızı yerlerden onunla bir saat kadar koyun koyuna sınız. Sizin namus ve işgüzarlığınıza - Ben İstanbulda Divanyolund~01 

Küçük iki kol boynuma sarıldı: alarak göklere kadar yükselttiniz der - yatarak sevişmez ve konuşmazsak işi- emniyetimiz vardır; fakat asıl idare mağaza arayıb bulmak için emir fl 
- Seni çok seveceğim menekşe göz- sem mübaliiga etmediğime inanınız. miz rast gitmez. O bir saat içinde Ne - Selma hanımın elinde olacaktır. Kasa- kızım. 

lü abla. • j Bilmem ki bu büyük saadete layik ol- zahat bana biİ- gün evvel olan biten her da o oturacak, satıcılara o emredecek, 
,,. 

- Arkası var 



SON 

gömülü milyarlar etrafındaki gizli harb 

POSTA 

Mısırda demokrasi ve 
aristokrasi mücadelesi ~ .. ~:~.··.::· Bizansın Defineleriı 

:> (BQ4 tarafı 1 inci sayfada) paşaıarmın ve veı.irlerinin an·aneleri fçhl 
Eyu··bl .. H ı·d • """'"dan uzaklac:tırıldı' de yac:ıyan ve fazla olarak Mısırın toprak· u a ı d d k. I" ti k ·f · • • • ~ ':I • ':I b• SOD erecc eze 1, ma Uma 1, O umuş yazmış, zarı ve temız gıyınmtŞ Mısırın büyük bir fırkasile genç ve mü- lanna da sahib bulunan anstokratlar, el-

ır adamdı. Bana bir iyilik yapıp yapmıyacağını sorduğum zaman: "Hay hay, dedi. nevver hükümdarı arasında vukua gelen bet bu Vefd kuvvetinin bu kadar büyü.. 
y 1 l • b k bu ihtilaf, elbet alelide sebeblerle ve gü- mesine ve nüfuz sahibi olmasına razı ola-

Zn . a nız söy eyın a alım, bu İş bıçak işi mi, yoksa zeka işi mi? . lnün geçip giden hadiseleri üzerindeki gö- mazlardı. Yabancıya karşı mücadelede 
\>ta) lli~de IİDl§ekler çalmuştı: (Santa f 1 Evvela söyliyeyim bakalım; bu Mister rü§ farklarile izah edilemez. Bunun için. muvaffak olduktan sonra, günün birinde 
tıı.ıyJ1 ulalun da onu göremiyelim, ala- ' ' Son Posta " nın Tomsonun evinde telefon var mı? yukardaki sualin oevabını vermek üzere, bunlann bir de dahilin aristokratların• ciaktr; bu olacak iş Jaj? Her türlü le· sergüzeşt romanı Derhal garsonu göndereıek oradaki bü- daha ziyade, bugünkü Mısırın içtimat veldönmcleri ihtimali varciL Hatta, bu, bi• 
ltt.ı_ r. Ylı>arak mutlaka bir çaresini yu" k bakkal dükkanlanndan bırinden te- siyasi bünyesine bakmak lazımdır. Bu ihtimal değil, belki bir hakikat olmu§N. 
w'4Ullae;a •ınıetti.ı;.:-: .. l - h • 57 Yoktur. e;uı..u $OY eınege - ace, - - lefon katalo.Junu getirtti. Hemen Tom _ bünyeye seri bir göz atış, bize enteresan Nahas paşa, ya\·aş yavaş aristokrasıye 

ıne~ ~m Moiz efendi, verdiğiniz kıy
diın ııalıata çok teşekkürler ederim.. uc
Ciğı~~u halde sizden bir ricada buluna-

son ismini aradı: şeyler gösterebilir. karşı da vaziyet alıyordu. Son zamanlar· 
vermek bizim işimizdir •. Siz hele söyle- -Tamam!. dedi. Ve cebinden çıkardığı * da, Nahas paşa ile Majeste kral arasında 
yin bakalım, azizim.. Bıçak işi mi, yam, küçük bir deftere Mister Tomsonun sa- Hexkes bilir iti bugünkü Mısır, içti- gayet mühim bir noktada bir ihtilaf çık-o 
kodes i~ı· mi? Yoksa zeka i<=ı mi. yani ka- i · asi b" · ·ı·b n·ıe ı'kı'ye av tı Naha 1 ğ k d• ır " rih adresini kaydetti. ma ve sıy unyesı ı ı a , J- • s paşa, saray nazırı ına. en -
fes işi mi? _ Randevu yeri bulundu! dedi. Şjrndi rılır: Biri, Osmanlı hakimiyeti devrin- sinin yakın ve mutemed~ adamlarından 

: Estağfurullah oğlum. buyur. 
Ye Şu hale nazaran benim S:zi görroi
tiıe~arın akşam değil, öbür gün akşam 

_ N~~eıne müsaade edeceksiniz. 
ıçın oğlum? 

Halide Mister Tomsondan, evinden ve lA l li , de oraya yerleşmiş olan Osmanlı mensub- biri olan Fahri bey Abd - el - Nur'u tayin p ana ge e m ... 
oradan maharetle alınacaic kabartın~ taş Ben işlerinde bu kadar pratik olan bu !arından çıkmış bütün Mısır topraklan- etmek istiyordu. Paşa, bu mühim mevkie 
levhadan bahsettim. Bunu elde etmtk adama hayretle bakıyordum. o birbiri pc- na kök salmış olan büyük ve geniş °bir tayin edilecek zatın intihab ve tayinı de 
için 200 liraya kadar fedakirlık edebile- şine iki kadeh yuvarlarken derin derin aristokrasi, diğeri de Mısırın hemen kaf- hükumetin salahiyetleri cümlesinden oı.. 

te: ~ra, size Santa via tablosile birlik
ı:.e.,uek isti 

ceğim.i söyledim. . düşünüyordu. Bir taraftan: fesi topraksız olan asıl Mısır halkı. Bu- duğunu iddia ediyor, buna mukabil Ma. 
Halid şiddetli bir zeka parlıyan gözler- _ Bu kesad zamanlarda ayağa gelen günkü hükümdar sülalesi bu eski Mısıı jeste kral da bu salahiyetin hükümdnrl~ 

ti . Yorum. 
kuıa: efendi bu muhaveremtz esnasında 
Yoruı ı ağzıma doğru tutmaktan ~ 
di~ tnuştu. Bir enfiye daha çekti, du-

le bir müddet düşündü: bir iş reddedilmez. Her şeyin bir çaresi aristokrasisinin en mümtaz kısmına men- makamında bulunduğunu ileri sürüyor-
- Muhterem beyim! dedi.. Sızin maha- olduğunu galiba Napolyon bile söyle- subdur. du. İhtilaf bir müddet devam ettiktm 

retle almak tabir ettiğiniz, bu::: gibi a~r- miştir, diye söyleniyordu. Nihayet: Mısır aristokrasisi Osmanlı devletinlr. sonra, Majeste kral, parlıımento reisinin 
mağa benziyor. o bizim mesleğimiz de- _ Halledilmiştir, diye bağırdı. Sıhha -r Mısıra göndermiş ve Mısır topraklarını biraderi olan Ali paşa Mahiri saray na-

Uıun ~~1 b~ruşturarak hayretle yüzüme 
U' :rnuddet baktı· 

d · ' tiniıe ı'dareı' ckdah ederı·m. kendi aralannda taksim etmiş olduğu Os. zırlığına tayine karar verdi. Her ne ka· ğildir. Bu levha nere e ımış. 
_ Şüphesiz evin duvarlarlllA asılmış Bir kadeh dah uvarladıktan sonra: manlı ekabirinden olunca, Osmanlı sara- dar Ali paşa Mahir de Vcfd'e mensub )... 

oy~ ~~ zannetmtyo~ ama, madem kı 
nı be~sl~ıyorsunuz, peki.. öbilr akşam se

. ıyeceğitn .. dedi. 

levhalar arasında.. _Bu taşı banaai~ce tarif edin bakalım yı etrafmda teşekkül etmiş olan içtimai diyse de tayinin şekil ve usulü meselesint 
Eyu .. blü Halid: beyim dedi. ve siyasi nizam da, b? unsurl:ı birlıkte, karşı Nahas paşa şiddetle muhalefet g<>e. 

elbet Mısıra intikal edecekti. Nitekim terdi. 
- Bu olsa olsa Fantonın Mehmedin Ona kabartmanın antikacı Moizcten 

kild böyle oldu ve bugünkü resmi Mısıra bir Majeste kral, bu muhalefete çok ener-
işi! dedi. Bize gelince iş değişir, o §e e dinlediğim şeklini tamamile tarif ettiı:ı. 

göz ablacak olursa orada bütün o~man- jik bir şekilde cevab vermeğe haz1rla~ * aşırmalı ki hırsızlık olmasın. Halid beni dikkatle dinledikten sonra: 
~ lı an'anelerinin, insan isimlerine, bilhas- mıştı. Hatta, milli mücade!e noktasındw 
-· ... ~IJUR EYüBLü HAl..İD BİR Hayretle sordum: - Tamam! dedi. Şimdi sizinle heraber sa aristokrasi muhitindeki kadın isimle- Vefd ile birleşmiş olan aristokrasi un-
~NTIKA MESELESİNİ NASIL - Ciddi mi söylüyorsunuz Halid Bey? gidip Tophanedeki alçıcı cükkiinlarında rine varıncaya kadar aynen yaşamakla surunun da hükümdarlık hukuku mesele.. 

BİR ANTİKALIKLA Bu nasıl olur? hemen böyle bir levha döktilreccğız. olduğu görülür. sinde kendisi ile birlikte yürümeğe hazıı 
HALLEDER? - Basbayağı .. Durun bakalım hele.. -Arkası var - Yirminci asrın ilk rub'unda bu halde bulunduğunu görerek, Mısırın Ana ka-

A ••••••••' ••••••• ••• •• •' •••••••• 'öi~;;,~i,ii•ı;~•••• • •••••• bulunan Mısırda, bir zamandıınberl yeni nunda cvükelanın nasb ve gzli hükümda-
de1 l'ltikacı Moiz efendinin yanındar. soı: Bohs bir içtimai ve siyasi hareket canlnndı; rın hukuku cü.mlesindenclirt diye mevcud 
ltıisi ece h~yecan içinde çıktım. Nuhun ge- Müsabakaları Jstan buldan Avrupaya münevver bir burjuva ile hak isteyen olan bir fıkraya istinaden, Nahas paşayı 
tanıa~kikaten bizi içinde boğuimamıza (BQ.§tarafı 7 nci sayfada) (Ba§tarafı 6 ncı !ayfada) halk kütlesi, kendi aralarında elele vere- azletti. Böyle bir fıkra bizim eskı Os-
de b k~lınış meçhuller 1ufanının üstün- Mal tepeden Necdet ile Denizden Necdet edip fena oynamağa, eseri de, «devlet ti- rek, bir taraftan saraya, diğer taraf tan manlı kanunu esasisinde de vardı ve ha. 
l'otd~Yagı yüzdürmiye başlamış bulun1ı- karşılaştı. Mnltepeden Necdet galib geldi. yatrosuı. nu da rezil etmeğe karar ver • ecnebiye karşı şiddetli bir harekete geç- tırlardadır ki 31 marttan evvel harbiy& 
1._dd ·Evvela şu (Santa via) denllen mu- Kuleliden Nihad Ue Bursadan Ahmed Çevik · 1 ti, Vefd partisi işte bu hareketi temsil e- ve bahriye nazırları bu fıkraya istinaden 
~ c mış er ... 
l' s Yolun izini ele geçirmiş bulunu. k:ırşılaştı, Nihad galib geldi. Kuleliden Va - Acaba bunun sebeb ve hikmetı ne ol- der ve onun, senelerce deYam eden şid. Abdülhamid tarafından azledilerek yf:-t. 
0~.~ukk. hldle Maltepeden Alt karşılaştı, All galib gel- dctli ve sıkı mücadelelerinin neticesi ol- rine diğerleri tayin olunmuştu. Bundan 
va ıa dl sa gerek? .. 

ceııı·ı ' garib tabiatlı Mister (Tomson) u · D iz ll 1 d F rtd ile Bursadan Saba- Ben diyorum ki reJ"isörün değişmesi, muştur. Bu parti, hazan saraydan, bnzaı, 31 sene evvel, kanunu esasinin bu tarzda 
ı ınen · · b- en ses n en e tef · · b' d 1 b" lef losu ce zıyaret ederek Santa vıa ta haddin karşılaştı, Ferid kazandı. Deniz lise _ iki gece evvelki gördüğüm rejisörün mu· halktan kuvvet ~larak y.akm. zamana ka. sın ız e nası ır muha. ete uğra· 

~ ~u seyri temaşa edemiyeceğimi he- sinden Eft.al Ue Maltepeden İsmail maçında vaffakiyeti ve iki gece sonraki bir baş- dar ~alnız ecn~bıy"', yanı l?gıltereye kar- mışsa, bugün de Vefd aynı tarzda bfıt 
tan e aklım kesmişti. Esasen ne bu 7.atı E!tal kazandı. Kuleliden mert ile BursaJan kasının rezaletidir! .. Kudretli bir rejisör, şı rnucadele edıyordu. Zaglul paşanın şah- tefsir karşısında aynı muhalefeti gifate .. 
la ıyorduın, ne de onunla münasebeti o-' Kenan karşılaştı, Kenan gallb geldi. bütün varlı~ını (Dasgro~ Walttheatert 1 sı et.rafında toplanmış olan. bu m_ü,cad. ele, riyor. 

rı her han • b" Kuleliden İzzet ile Deniz lisesinden Kad- o K h k k1 d N 1 h 1 * 
Onun . gı ır ahbabı. rı karşılaştı ve İzzet tazanciL M.altepeden piyesini oynıyacak olan aktörlere hasret- a ırc so a arın a ve 1 sa 1 .ermde 

~ah içın, daha ihtiyar antikacı bana Doğan ne Bursadan Nadir karşılaştı. Doğan miş. Onları bir macun gibi ezip büzüp hesabsız kurbanlar veril<.>rek, nihayet Bu suretle Mısırda bir demokrasi ve ... 
)'oıı at "erirken kalbime meşru olmıyan gallb geldi. Denizden Şevket, Bursadan İh - hamur etmiş, istediği kalıba sokmuş; bir muvaffakiyetle neticelendi ve bir arnlık ristokrasi mücadelesi başlamış oluyor. 

111 ara müracaat etmeğe mecburiyet ha- sanla karşılaştı, ŞeTket kazandı. Kuleliden eser, bir deha eseri çıkarmış. Sonra bir gene bugünkü Başvekil Mehmcd pa~ İki taraf da kuvveUidir. Mtsır aristvkra-
8o olacağı kanaati gelmişti. Bizim için Sabri Ue l\fnltcpeden Edib ltal'Şllnştı, Sabri ba .. ı.ası, gu" dük bir özenti, 0 d~ kendini Mahmud t~fın_dan istihlM edllerek .hü. • sisi Osmanlı sarayının memur pıı=lar.ı:ı-

ll derece . kazandL Kuleliden Nuri raklbl gelm~ln - :i"" .. -r-
§ı ~ kıymeti olan bu kabartma ta· den sayı hesabllc gıJJlb mı.n edildi. Malte _ bir şey zannedip bir şaheser olan kome • kı1r~etten duşmuş Aol.an :'e~d partisınm dan değildir; bunun çok kU\rvetli iktısadt 
ditf :ter ;romsonun, o kimsenin gireme- peden Cihad ııe Bursadan Orhanın maçı, or diyi bütün cehaletile edna bir derckeye yenıden Mısırda hakım bır sıyasi kuvvet kökleri vardır. Bunun için, Nil sahille-
l'otd alesınden gizlice almak lazım g~lı- hanın gallb1yetile bıtt1. Denizden Fethi lle yuv~rlayıvermiş. Ama gel gelelim, herif ı' mevkiine gelmesini mucib oldu. rinde hala Osmanlı an'anclerini yaşatu 

ll. Maltepedcn Necdet maçını Fe.thl kazandı. ı b"lm 0 . . * bu karde!:: m 0 mleketin bum" d led -"" 
Su i Kuleliden Orhan ile Bursadan lsnıall maçın- . kusurunu ı ez. na sor. cDoğrusu b;.ı- . . :.. .., uca e e Çl.W 
z· ~ fse bittabi ben beceremezdim. da Orhan galib geldi. dur!• der. «Değme zor ile kişi cürrnün:i Vefdcıl.er, ateşlı, aynı zam~da hem ileri gitmiyerek, Mısınn kuvvetini artı-

a.da ihnllrı.de bu işte ehil olan mahir bir Müsabakalara bugün de denm edilecek _ ikrar etmez!• derler a, çok doğrı.... nasyonalist, hem dP kuvvetlı demok- racak bir birliğe doğru gitmesini temen· 
.\ıı: araştınrken aklıma hemen komiser tir. Final karşılaşmalan da perşembe günü Herkes hatasını kabul et&:-, dünva çok- ratlardır. Varlıklarını ve kuvvetlerini de ni etmeliyiz. Genç Kral Majeste Faruğw!I 
onUıı ed Suavile beraber gördüğümüz ve Beyoğlu Halkevinde yapılacaktır. tan düzelirdi... • bu iki esasa borcludurlar. Fakat, Mısır bu memleketi bu birliğe doğru sevkcde-

- ;ıYaben bana: LİSeJer arasında atletizm Sözün kısası: Kötü rejiSÖ!' acemi bcr • bunlardan ibaret değildir; orada bir de ceğini ümid etmek için de b!zce birçoJıi 
))! aman kurttur! 'b'd" El' d" kuvvetli aristokrasi vardır. Eski Osmanlı 1 sebebler vardır. Muhidd;n Birgen y mUs~bakAları ber gı ı ır. ıne uşen san'atkarlann 

~~::ı;:: B7,:u~o!'.=: !!b!~ yü,:ı:;,~~~~·~j~!:k11:1•• ~~~·~~~~ 1 :·!"N~;:~~uıa;ı;~~ı:=:ı~.: ı;:~:~ : Kaza y a._...u_g::-r-.a __ y.,,,. .... a_ .._n.....,._,.,,. Yekta 
bitine· ını takdir ettiği adam her halde mnksadlle Halkevlnde bir toplantı yapmış - ı gılı ve kudretli reJısor eline düşerler .. 
lle'Jh ı sınıf olmak lazım gelirdı. Binaen- tır. Lise beden terbiyeleri mualllmler1nln iş • VW!fı R. Zobı. d 
tiğj b bana komiserin bu kadar meclhet- tırak ettiği bu toplantıda esas olarak bu mü- v p a •. • d k 
ll'ıek u adaınm maharetine müracaat et- sabakaıarın yapıımaSlna karar verilmiştir. Demokrasi ve otokras ; a Uf UD Il UmJ YO 
?lıinı en kısa yol gibi görünmüştü. Bu tah- Beden terbiyesi hocaıanndnn btr idari ko- Münaka~ası 
~ ~de hiç de hata etmemiştim. Ancak m:te teşekkül edecek, Beyoğlu Halke'i! de Y' 

b blu llal'd' İs musnbakaların tcrttb ve ihzarı için ayn bir (BQ.§tarafı 3 iincil $ayfuıja) 
İt ı'ş d ~.ı ı. tanbuldcl bulmak kolay komite ile çalışacaktır. Mekteblerdeki atle • t 

b e - ld göze çarpmaktadır. talya yarımadas:-
" aın b ı nın matbuatı, bilhassa, M. Roosevelt'jn 

(Ba§tarafı 1 inci !nyfada) 1 dır. Halbuki, kıymeti 35 bin lira JsadaJI 
Vapurun sahibi Eyüblü Yekta, evvelki tahmin edilmektedir. Vapurun sahibll 

gün öğleden sonra Romanya vapuıile Yekta, Norveç vapurunun acentasmda• lr .. d gı ı. Fakat bu kadar meşhur j tizm vaziyeti göz önünde tutularak Uk mü _ 
llıa~d ı u amamak da mümkün ola - sabakalann programı çok gen~ olnuyacak -
~ ı Ya. tır dünyayı otoriter ve demokratik milletler 

ı..ıır 0rniser Ahm d S vi il - .. K Liseler arasındaki atletizm müsabakalan diye ikiye ayırmasını hazmedP.memekte-

Köstenceye hareket etmist!r. 10.000 İngiliz lirası tazminat istemekte--. 

G · k t d kt.. t .1. dir. Norveç gemisine haciz konmuş, ga. 
emı araya o ur u an sonra ngı ız . A . 

t hli · · k ti'l .. k . . 1 . rantı alırunıştır. Hadise Romen mahk~ ~u ... d e ua e o gunu ara- " İ 

1 
~ e kend· . . _ d" ,.;~ i . _ " .. 23 ve 24 nisanda Kndıkoy veya Tat.sim stad dirler. talyan matbuatının bilhassa te • 

~'Orduın.ısını gor U5 ... m çın yuzumı larında yapılacaktır. . barüz ettirdiği nokta şudur: 

()~~:da vasıtasile onun tanıdığı Zambo Kra~ ~upası maçlar~ nn cDemokrat memleketler zengin mem-
tiltha l'lna tekrar haber gönderdik. Pat- UçuncU trru b Uı lcketlerdir. Evet, fakat onlar, bu zcngin-
h nedek.i liği başkasının malına el atarak temin et-
"llet et....... araştırmalarımızda bize de- İnglltcre Kral kupası maçlarının üçüncü 

··•ış ı mişlerdir. Şu halde, eğer iddia edildiği tar b' o an çopur yüzlü Rumun tek- turu dün 32 takım arasında yapılınıştır. 
ltıeşh ıze göndc>rilmesini rica ettik. İşte Büyük takıınlann hemen hepsi dördüncü gibi İtalya ile Almanyanın başkasının 
buıcıuur '.Eyüblü Halidi bu Rum vasıtasile tura kalmışlardır. malında gözleri varsa, buna şaşm::ımak 

:n tduın. Arsenal: 3 - Bolton: 1, Birmlngham: ı - geı·ektir. Bunlar, demokrasilerin yaphk-
urn E "b , Blactpool: 1, Brentfor: S - Fulham: 1, Charl- !arını yapıyorlar demektir. 

işitin ' Yti hi Halidi bulmak istediğimi ton: 5 - Cardlff: o, Chelsen: o - Everton: 1, 
- ~ 0 kendine mahsus argosile: Derby: ı - Stoke ctty: 2, Hndersflld: 3 _ Hull Demokrasi ile otokrasi, silah yarış:ıe 
liay atib bir adamdır! demiştı. Clty: 1, Mlll'wnll: 2 _ Mancster: 2, Nor _ beraber, şimdi de lisan yarışına ve söz-

t tola? s· · d . . b wtch: 2 - Aston VUla: 3, Preston: 1 - West- le taarruz mücadelesine girişmiş bulu -
ltdı? ·· ızı e mı mancrepsıye as - ham: ı Sanderland: ı - Watford: o. nuyorlar. - Selim Ragıp Emeç 

,.._ llurnu, Eyu"bl" H l"d b' . . . . . . . - ---- -~ -·· ---- ------
.. ,Ura u a ı e ır ışımız ıçın 

iJoıa caa~ etmek istediğim;zi söyliyerek 
J· ettırn, F'J k" şh E - l . JdJe ı va ı me ur yub u Ha-
hancı:r~esi günü öğle üzeri Asmaltı mey-
Ce "~k:Uıden birinde bulustuk. Son derı>-

"-"' ı :rn 1 . 
\>e tc...:· a lımatlı, okumuş ycızmış, zanf N 1 O ı =.ıı.=.ı 

a sıye şır e e muza ereye gırışı mış, . • . . 
k t t l • b" ıkın· f kat melcrıne ıntıkal edecektır. on ura mese csı ıraz gec lŞ, a , K 

1 
. ~. 

tahlisiye vapuru bu sırada tahlis ameliye- n··onso oswnK_ uzun verdigı malômat 
sine koyulmuştur. Yekta vapuru, küpeş- un gece oste?ce ~ons~loslu~umll3-ı 
telerine kadar su içerisinde bulunmakta- dan telefonla malumat tstedık. Kostenceı 
dır. Söylendiğine göre, konturatın gecik- konsol~sumuz bü~k bir nezaketle bize 
mesi de, vapurun şimdi bulunduğu teh- ,şu mt!~m~tı verdi: . , 
likeli vaziyette bir derecev~ kadar amil • - ı gun evvel, Yekta vapuru pılotlu,, 
olmuştur. Gemide bir rahn<? açılmı~tır Norveç bandıralı İranya vapuru da pi-ı 
Bu deliğin kapatılması için 20 gün k;da~ lotsuz ~larak Köstence limanına girecek. 

. . . leri sırada, limanın kapısına varmadan. 
su ıçerısınde dalgıç çalışması lazını gel- ı d lı · tika tt 'tın · ~ . , ran anın yan ş ıs me .e gı esı 
mektedır. Halbukı, Köstencede hüküm b hri 1 ta .. ld · ı · " . dd li a n zama gore so an g2çmesı azım 
sur~n şı et ve dondurucu soğuk1ar, gelirken Yektanın sağ tarafından gcçmeJC; 
denız ~ltında çalışılmasına mani olmak. istemesi neticesinde, Yektanın sancak kı9ı 
ta, delık kapanmayınca ger:ıidekı suyua omuzluğuna bindirmiş ve bir rahne aQ-
boşaltılmasına imkan bulunmadığı için mıstır. Yekta vapuru Ilınan g" d ·· 
d . d'l'k y kt k 1 s ' a zın a ro-e, şım ı ı e. a vapurunun urta11 - morkörler vesaire bulunma- d l ·· k" ·· .. 1 l)ın an ımana 
ması mum un goru memektedir. Gittikce giremiyeceg~ini anlam k t ı· 'dd · . ış, ap an, ımanın 
şı ctını artıran fırtına da nvnca tahlıs haricine çıkarak c b f f d k" ;; 

• • • w • • enu a!'R ın a ı sı6-amelıyesıne mam olmaktadır. Tahlısıye lığa gemı'y· ot t t E t · ·· ·· . . ı ur muş ur. r esı gunu, 
•Hı2; gi • 

arıu ete • Yınmiş olan bu ndama bize 
bir iyili~ğı makul bir ücrr·t nıukabil_ind~ 
~!Unan .. Yapıp yapamıyacağmı sorduğum 

gemısı Y ckta vapuruna yanaşarak suyu- tahlisiye gem· · y kt . ısı e a vapurunun suyunu 

G nu boşaltmış, bu sefer de gemı ynna yat- boşaltmağa çalışırken bu sefer büsbütün 
rip, Baş ve Diş Ağrıları, ,mıştır. Yekta vapurunun kurtarılması i- devrilmi<.: ve batın b' N"t' . t 

_ şoyle ~evab verdi: 

llay hay! Zenginden alıp fıkaraya ı 
· h J d'. J • :t ış r. UJ.USca zayıa 

Nevralji, Artritizm, Romatizma ~ı.n ava arın uze mesı lazım gelmekte- yoktur. Şekle göre, İranya vapuru hat:ıh 

~-•••••••••••••••••••••••••••••~ ~ ı~•tetm~~m~~b~c~ . Yekta vapuru 16.000 lıraya sigortalı-1 tikal etmek üzer-edir. 
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. Haremağasının Hatıralar~ 

V eliahdin evlendiği 101 
pare topla ilin edildi 

(Ba~tarafı 1 inci ıayfada) suretile Yunan veliahdinin evlendiği ret' 

·Yazan: Ziya Şakir 

Abdülhamid, zahiren .çok müteassıb ve hazan da (ham sofu) göründüğü halde, 
hazan mükemmel bir hürriyetperver kesilirdi. Bilhassa ecnebilerle bu meseleler 
etrafında uzun bahislere giriştiği zaman, onların hayretini celbedecek kadar 

ettiği bildirildi. Alayın önünde bir kıt'a men ilan edilmiş oldu. 
0

binici asker bulunuyor, arkasından yirmi Dönüşte içinde gelin ve güvey bu)un-11 
otomobil, yirmi araba takıb ediyordu. O- gelin arabası en başta bulunuyor. Arkr 
tomobillerde saray erkanı ve misafirle:in sından kralın arabası, daha arkatatıncil 
mihmandarları, arabalarda Yunan prens.- sıra ile diğer aral}alar geliyordu. 

taassubdan ayrılır, kendisini hür fikirli göstermeyi çok iyi bilirdi 
leri, eski Almanya veliahdmin çocukları, Gidiş ve dönüşte alayın 11eçtiği caddelet 
eski Almanya imparatorunun oğlu, Prus- ve bu caddelerde bulunan binalarda b:ı; 
ya prensi Oskar ve karısı ; gelinin kardeş- lerce ahali toplanmış, yenı gelin güve. 

d 
1 1 

j lcri, güvey Yunan veliahdı ve kız kardesi, ve davetli prensleri hararetli bir surette 
Halbuki, mahrem bendeganile açık- J halde, bazan de müteassıbların hoş gör !ç~iler i.çt~ği halde, bunları da er 1a I Dük de Kent ve karısı, Danimarka veİi- alkışlamışlardır. Bilhassa Yugosla\l'Y: 

ca hasbıhal etmeyi adet edinmiş olan 1 miyecekleri şeylere ehemmiyet ver - .eı ketmıştı. h . k 
4 

h k ahdi ve karısı, Romanya veliahdi, Yugos- kral naibi, Romanya veliahdi ve Dük d 
Abdülhamidin ağzından bir çok defa - mezdi. Hülasa olarak şunu söyliyeb:li- Yalnız bu per ız aranc ayatı ısa j lavya kral naibi ve karısı, Romanya pren- Kent şiddetle alkışlanmışlardır. 
larda: . .. .. . l ı im ki; Abdülha~idin gösterdiği taas-

1 
b~ mü~d~t için ihlal etmek cür'etiJ_1i. sesi ve eski Almanya imparatorunun di- Düğün alayı ·sa:~!a ~elin~e burada da 

• . - Bo~ yere,_ hır suru tembel ve mıs- sub, az çok kendı ru~unda mevcu~ ~l - . ostermıştı. O ~a, .• ~m~~sı S~l~n A:-ı.z ğer oğlu bülunuyorlardı. Bu arabanın ar- Protestan mezhebı uzerıne dınt nik1h Y~ 
kin herif beshyoruz. Fakat ne çare ... makta beraber; aynı zamanda (Islam ıJe Avrupaya gıttıgı gunler ıçınde ıdi. Ik d 1 b ... b. k t' k d pıldı. 

• • • A • ••• • asın an ge en ınıcı ır ı a as er en . . de' 
Maslahat, bunu ıcab ettınyor. <ilemı)ne karşı takib ettıgı sıyasette, 1 Abd"'lh ·a A k f h t y k 1 il g r . n Saat 12.30 da yenı evliler tebrike " 

D d hi . k t k "ha tt• u amı , vrupa zev ve se a a sonra unan ra ı e e ının anasını nl d k b İ'L bri) e iği işidilmişti. zeva rı ur arma tan ı re ı. l . .. .. .. .. . k ( k" Al . t k ) b. le eri saray a a ul ettiler. ıA te _ . . Ş . A d . . . h . ıayatının ıç yuzunu gormeyı ço me • . es ı manya ımpara orunun ızı m- . . . . '""fi" 
Bana kalırsa Abdulhamıdm, bu a - unu da ılave e eyım kı, bu ususta k t . f G 1 . A • f tl d"kl i b d E b r edenler elçımızle kor dıplomatık ve.-

damlara bu şekilde temayül ve tevec- bizim vereceğimiz hüküm, ancak gö- ra e mış ı. ece erı, resmı zıya e t!r, .
1
1 berb arab.a v~rl ı.d. nBson arba aya.~~- ın ları olmuştur. Tebrik merasimi aat bi.t 

·· · · ı ·· .. · · · · 1 ziyaretler ve saire gibi mecburiyetler ı e a ası ınmış er ı. u ara anın onun- _ . . cuh göstermesi; kendısıne mahsus o a- .funuşe nazarandır .. Onun hakıkı hıssı- . . . . d bl .. 11 t k'l ed k .. .. - buçuga kadar devam etmtştır. 
rak icad ettiği bir siyaset sisteminden yatı doğrudan doğruya kalbine ve vic- ı lııtam bulunca, derhal kıyafetını tebdıl t : _ r muse es eş ı ere. yu~ye~ _uç Atina sokakları bastan başa Yunan ~ 

• • •• - A ' •• • • • ederek yanına lisan bilir bir arkada§ suslu beyaz at bulunuyorou. Btrbırıne 1 . :ı: dil• 
"başka bir şey değildi. Çunku hunkarın danma munhasır kaldıgı ıçın bunlara , b . .. r· d ' lt t d b ecnebı bayraklarile donan~tı. Gece 

- .. d b.. .. k .. l k h"'km .. k.. d "im ş· bu sefahat a"'lemı·nı'n derı'nlı" klerı' enzıyen sus u ığer a ı a a ara aya ğü r· oo· - h. Ak 1 .... -takib ettigi siyasetten hırı e ut un ·atı o ara u etmek mum un e - <> ı , - 1 n şere ıne tun şe ır ve ropo ~ .. 
1sıam aleminde kendisinin bilhassa ga- ğildir. ne kadar girmiş .. ve o hayatı çok ya - koşu muştu. vir edilmiştir. 
yet dindar olarak tanınması idi. Onun * kından görüb tedkik etmişti. Düğün alayının kiliseye varıp nikah Yunanistanın her tarafında düğün ırıU· 
· · a· k ' b" k h t ı ki h t B. t k Abdülhamidi.n gençliiH- merasimine başlandığı gene toplar atıla- b t"l l'k 1 kt d ıçın ır ı; ır ço ra a sız ı arına, a - ız e rar, "'t>~ Londranın zevk hayatı, ona pek kuru, rak, kilise çanları çalınarak ilan edildi. nase e ı e şen ı yapı ma a ır. 
ta verilen jurnallarda evham ve endi - ne avdet edelim. ve pek soğuk gelmişti. Fakat Paris tevk Ziyafetler 
şesi son derecede harekete getirilme- Bir münasebetle arzetmiştik ki; Ab- alemleri son derecede hoşuna gitmtş- Kilisede aralarında elçimi:ı: Ruşen Eşref Atina, 9 (Hususi) - Veliahdin düğü.O~ 
sine rağmen, otuz üç sene zarfında, bir dülhamid on yedi yaşını ikmal edib de 1 tL ' Ünayclın bulunan kor diplomatik, başve- münasebetilc sarayda verilmekte olan zı· 
hafta bile cuma selamlığını terketme-ımüstakil bir daire sahibi olduktan son- kil, bütün nazırlar, eski başvekil ve na- yafetlerin ikincisi dün ak'lam verilınlf 
rnişti. ra, kadın zevklerinde biraz ileri git _ Bizzat kendi rivayetine nazaran, Pa- zırlar, kara, deniz, hava erkinıharbiye re- tir. Yarın akşam buradaki İngiltere el· 

y ld .
1 

b b t ınişti. Bu da, 0 mevki ve hayata malik risde bulunduğu müddet zarfında, sefa- isleri, ordu kumandanları, amiraller. çiliğinde yeni evliler şerefine bir :ziyafet 

1 
ıb' ız 1sarayı 

1 ~ u ~arala :;.er u olan her genç için pek tabii idi. Fakat, hat hayatının tamamile derinliklerine 1 Yüksek memurlar karılan ile birlikte ken verilecektir •. Almanya hükUmet reisi \l't' 
~.?~. ~ arı~l çat a~ a ~ı~ ah n~in genç şehzadenin sıhhatinden endişe c- dalmıştı. Neş'eli zevklerin bol bol hü - 1 dilerine tahsis edilen mevkilerde yer al- liahdin evlenmesi münasebetile krala çc.ık 
l~u~ u ~e~ ~~ ve k:rvı~ eJ; eps ~- den hususi tabibi Mavroyani; babasının küm sürdüğü yerlerin hepsine girib ~ mış bulunuyorlardı. Gelin kiliseye girdi- saınimi bir tebrik telgrafı göndermiştir. 
ld k~lem~nt bıre~ oş;s;? ::?r.gellış ve annesinin veremden öldüklerini iler.i çıkmış: o tarihde Parisin en kibar ~ğ - ğinde tac giyinmişti. Nikah Ayini başpis- * 

0 
.. u ~n ç n,. un ar .. a e a. u un s - sürerek onun aşırı hareketlerinin önü- lence yerlerinden, en süfli kabarelerine kopos tarafından yapılmış, Punan prensi Atina, 9 (Hususi) - Türkiye elçisi RtJo 

lam dühyası ıle Abdulhamıd arasında . . 1 ... J · R ı· hd" p · E f d y kral ·tıı . . . . . . . ne gecmışti. kadar, görmedıgı yer kalmamıştı. Du· , orJ, ornanya ve ıa ı ve rusya prensı şen şre saray a ugoslavya naı 
(ırtıbat) vazıfesını ıfa ederlerdı. Ab • ı Ah ~.. ·a M . . b d . o k ~d l k 'f · i ı d d'~ -k k · r· ı · · la def dillhamidi.n diındarhğınctan, kuvveill . . dulhamı avroyanırun u er- ralarda, bilhassa (Pans apaşları) nın sAa~ sba~t ıçbı 't vazı1es01ın yaptmış ar

1 
ır.k tve. ~ger yu

1 
se mısa ır er 1çın açı n · 

. . . . ~mı hayatının sonuna kadar unutma - iizerlnde kendine göre tedkikler yap _ yın 1 er ı mez pare op atı ma en ımza amıştır. 

~b:b~: 1:~~ın::!r~:ğ~ ı:~u~~!;8~ mışt~. Bir taraftan vücud ve. sıhh~t!ni t mıştı. v~ o-zamandan itibaren polis ro- ~--.-.-.-
d . b h' k bl .. d . 1 d. İ takvıve edecek - spor ve saıre gıbı - ı 1 k k d" . .J .. b. k Heyetı• mah' usaların ka1 arlan an a ıs me tu ar gon erır er ı. ş- 1 • ta k 11 kl b b d' ınan arma arsı en ısınuoe ır mera .. .. . . ıer vası yı u anma a era er ı - · 
te, Abdulhamıdın bu adamlardan bek- - ta fta d k d 1 k · · uyanmıştı h kk d k J h M } J .•. . . \ger ra n a a ın ara arşı pernız-ı · • .... • • • • 
le~ıgı ~azifc. de, b~ndan ıbare~ti. karlığı bozmamıştı. Zevklerini, çok ida- Avrupa seyahati, Abdülhamidin -.l - a i n 3 ) ayJ a eC J~e Veli IYOf 

A:dulha;11d(,h zahırenf ç)ok ~u-~e~~~~ ıe1i bir şekilde kuJlanmıştı. ı zerinde mühim tesir hu.su le getirmişti. 
ve azan e am so u gorun ugu Arada sırada konyak, rom, bira gibi - llrkas~ var -· (Ba.ş tarafı 1 inci ıayfada) raz edebileceklerdir. 
halde, hazan mükemmel bir hürriyet· Yakında meclis umumf heyetinin mü- B - Heyeti mahsusalıarca aleyhleriJl' 
perver kesilirdi. Bilhassa ecnebi1erle r - -""" ı ı fE5\ ~ f'A\ ı.. /7 ~ 1 zakercsine sunulacak layihanın ihtiva et- verilen kararlar bu kanunun neşri tari}ıiıı 
bu meseleler etrafında uzun bahislere Bi D kt ~ IJ:::=..~ lbJJ 7 ~ tiği hükümler şunlardır: den sonra tebliğ edilenler kendilerine ya-
gtr1ştiği zaman, onların hayretlerini 1 r O orun Ali karar heyetine ve bilihare çık3n pılan tebliğ tarihinden itibaren 60 gi111 
celbedecek kadar taassubdan ayrılır; Günlük Pazarteat 2589 numaralı kanun mucibince devlet zarfında itiraz edebilcceklerdır. Bu yolda 
anlan kendisini pek hür fikirli göster- 'ı Notlarından (*) Bugünkü program şfırasına müracaat edemiyenlc· ile bun- yapılacak itirazlar şfırayi devlet müllti-
meyi çok iyi bilirdi. 11 KinuasanJ 938 Pazartea lardan ölmüş olanların mirascıları aşa- ye dairesin<!c müracaat tarihinden itiba• 

Hamidiye camisindeki (Mahfeli hü- Sinoziller 1 8 T A M • u L ğıdaki esaslar dahilinde devlet şı"ırasına ren en çok bir yıl içinde 1289 numaralı 
ınayun), tamamile caminin içinde idi. 1 Grip •e nezle salgınları •e mevsim has- ı Ötl• neşriyatı: yazı ile müracaat ederek itirazda bulu- kanuna göre tedkik edilerek karara bal· 

1 
• • 1 12.30: Plakla Türk muslkul, 12.50: Rata-

Tabüdir ki, cami dahilinde sıgara 1çi- talıkları devam ederken .sık sık tesadüf dls. 13.05: Plakla Türk aıuslklsL ıuo: Mub- nabileceklerdir: !anacaktır. Bu kararlar kat'i olacaktır. şıı 
lemezli. Halbuki Abdülhamid, sıkıntılı olunan bir ~nza da alno:ıl.tlerdlr. telif plftk neşriyatı. A - Heyeti mahsusalarca aleyhlerine kadar ki bu kabil kimselerden hakların -
ve endişeli günlerinde burada sigara iç 1 Sinozltler gözün üzerinde taşların al - Akfam netriyatı: verilen kararlar 2589 numaralı kanunla daki karar tarihindenberi ulusal mur:ı.r 
mekten btle çekinmezdi. tındaki boşluklarda ve yahud üst çene tn 41' kabul edilen altı aylık müddetin hitamın- dışında ya=makta olanlarla bu .ribiler• ıtemitinin içindeki boşluklarda ve nadl _ 17: kılAb dersi: unlverslteden naklen, r- •• 
Aklıma, bunu teyid eden bir vak'a ren de azmı vetedi denilen kazık kemi _ Mahmud Esad Bozkurt tarafından, 18,30: dan sonra ve bu kanunun neşrinden ev- den ölenlerin rnirascıları birinci tıkrad• 

geldi. Size, nakledeyim: ğlnin ortasındaki boşlukta Utıhab ve ce- Çocuklara Masal: Bayan Nine tarafından, vel tebliğ edilenler bu kanuunn neşri ta- yazılı itiraz haklarını kullanamıyacaklat· 
Abdülhamid cuma günleri malfun o- rahat toplamakla kendlnl gösteren blr ı9 : Bayan İnci, Şan: Piyano ve keman re - rihinden itibaren altmış gün zarfında iti- dır. 

• fakatlle, 19,30: Konferans: Çocuk Esirgeme lan o debdebeli merasimle Ha midiye ' hastalıktır. 
l t i Kurumu namına, Doktor Kudsi Halkacı <Go-

camii )ne gelib de kendine mahsus olan ŞlddeUl başağrılan slnozlt ne taraf a se 
0 tarafta a~rılar daha fazla oulr. Burun- cuk ve nüfus), 19,55: Borsa haberleri, 20: Rı-

(mahfeli hümayun)a girer girmez, der- dan fazla mlkdarda cerahat gellr. Burun tat ve arkadaşları tarafından Türk muslldsl 
hal kapıyı arkasından kilitlerlii. Yanın- ifrazatı çoktur, günde bir kaç mendil ve halk şarkıları, 20,30: Hava raporu, 20,33: 

_ .... ,,_ 

Filistinde yeni 
hadiseler <la, yalnız iki küçük çocuk bulundurur- kirletir ve mendUler leke yapar. Dere - Ömer Rıza tarafından arabca söylev, 20,45: 

Belma ve arkadaşları tarafından Türk mu - . 
du. Bunun biri, serasker Rıza paşanın cel hararet az çok yükselir, 37-38 arasın- Kudüs 9 (A.A.) - !ki günlük bir k ~ da tebeddül eder. İşte bir mnozlt tablosu .elklsi ve halk şarkıları ısaat ~yarı), 21,15: 

üçük oğlu (Ziya bey). diğeri de Mü- budur. Blr grip lylleştiğl, yani ateşler Radyo fonlk temsil, Stüdyo orkestrası refaka süklından sonra Şimali Filistinde ye • 
şir Ahmed Eyüb paşanın oğlu diğer diiştuğil bir zamanda tekrar başağrıları tile: (LAKME>, 22,15: Ajans haberleri, 22,30: niden bir takım hadiseler wkua gel -
(Ziya- bey}di. İkisi de (süvari Ertuğrul ne ateş devam etmeğe başlarsa ve bu- Plakla sololar, opera ve operet parçalan, ıniş olduğu haber verilmektedir. Illar 
alayı) na mensub ve (çavuş) rütbesini rundan cerahatll sümük ifraz olunursa 22•50 : Son haberler ve ertesi günün progra- kasabasında asiler, silah saklamış ol -
haiz olan bu sekizer yaşında çocuklar, muhakkak slnozlt olduğuna hükmet - mı. 

10 
_ İkineikinun _ 

1938 
_ Pa•arie&l duklarından idama mahkfun edilmiş o-

Abdülhamid ile beraber orada nam::ız_ j mek llzımdır. Bir slnozıt nasıl tedavi e- A N _. A R A hn kasabalıları haber vermiş olmasın· 
dlllr? Onu da yarın söyleriz. - ~ 

kılarlar ve namaz bitib de kapının ki I <•> Bu notları ke.<ılp !aklayınu, yahad Öfle neşriyatı: dan şüphe etmekte oldukları ?ir a:abı 
lidi Abdülhamid tarafından açılıncaya bir albüme yapışhnp koleksiyon yapınız. 12.30: Muhtellt plak neşriyatı, 12.50: PlD.k: öldürmü.şler<lir. Asker kıya.fetıne .gır -
kadar orada kalırlardı. Bu iki çocuğun 1 Sıkıntı zamanınızda ba notlar bir doktor Türk muslklsl ve halk şarkıları, 13.15: Dahi- miş olan haydutlar, taharrıyat :ıcrası 
orada bulunması da, hünkarın garib ribi imdadınıza yetişebilir. ıt .n harici haberler, bahanesile, köylülerin evlerine girmek 

lktısad Vekili 
Bugün limanda 
Tedkikat yapacak 

(Ba§ tarafı 1 itıci sayfada) 

Vekil kendisini karşılayanlar aruınd• 
bulunan gazetecilere kısaca şunlan .;yle• 
miştir: 

- Bu ziyaretimden istifade ederek 1,. 
tanbuldaki deniz müesseselerinde tetkik• 
ler yapacak ve yakından temaslarda bil'" 

lunacağım. fstanbula geli~imin bir .ebcbi 

de şahsi işlerim olduğundan yann akptıl 
(bu akşam) Ankaraya döneceğim. 

bir düşüncesi idi. Guya bu iki çocuk, --· · · - ·- -- · • · · ~ .u.-m neşriyatı: ve plraJannı çalmak suretile şakavet 
(rehine) idi. Onlar orada bulundukca, 1 18.30: Pilt neşriyatı, 18.35: İnglllzce ders: icra etmektedirler. Şakir Kescbir rahatsız bulunan refika .. 
askerler tarafından kendisine suikasd I Nöbelci 1 Azime İpek, ııı: Türk musikisi ve halk tar - Tulu Kerim mıntakasında bir aske- sını tedavi için Avrupaya gönderecektir· 
yapılamıyacağına kanaat getirmişti. kıları: (Makbule Çakar ve arkadaşları>, 19·~0 : ıi otomobil ile bir polis merkezine ta- İktısad Vekaletini der'uhde ettikteJI 

Abdu··lhamidı'n gene, düşünceıı· gu-n- Eczaneler Saat Ayarı ve arabca neşriyat, 19·45 : Türk d"lmı"ştır' Fakat nüfusca telefat d k . t e--
musik!sl ve halk şarkıları: (Hikmet Rıza Ses- arruz e ı ·. . v • sonra şehrimizi ilk efa olara zı~ 

}erinden biri idi. Namaz biter bitmez, Ba rece nöM~l olaa eeu.aeler '8A - gör ve arkadaşları>. 20.15: Spor konuşması: yoktur. Zabıta, şıddetlı yagmurlara rag den Şakir Kesebir bugün saat on buçuk .. 
kapıyı açmadan evvel, bir sigara iç - tardır: Vildan Aşır, 20.35: Kompozitör RaTel'ln öıtı- men her taraftan araştırmalarına de - ı 

fstanbuJ cihetindekller: ta liman işleri idaresine giderek tedkikll 
mek istemlşti. Hünkar, dudaklarının Ak.sarayda: (Şeref), Alemdarda: <Ab _ nıü münasebetlle seçllmi• eserlerinden plAk- vam etmekte ve bir çok tevkifat yap -
arasına bir sigara almış; kibriti çak - dülkadlr>. Beyazıdda: CCemll>, Samat - la ne§rlyat ve Halll Bedi tarafından konuş- maktadır. Petrol borusunun ve telefon yapacak, muhtelif liman işleri hakkındll 
mı.ştı. Fakat, kibritin ucundan bir par- yada: (Eroruos>, Eminönünde: CBensa- :~~:t~~ana haberleri, 2ı.ı5: Stüdyo salon hatlarının tahribi sebebile. bir ç~k ka- müdürden izahat alacaktır. 
ça koparak yanar bir halde Abdülha- ' son>, Eyübde: <Hikmet Atlamaz), Fe - 1 _ Morchcttl Ruy _ Blas, 2 _ P. Tostı Per sabalara para cezalan veril~ır. İktısad Vekilinin bugün vakit bulduğ\1 
midin ayaklarının dibine sıçramıştı. ! ~~:.d~~=~ı~~::~d~~~t.m.ı;~~~~):, <;:m_- Morlre, 3 - Waldteufel Tout - Parls, 4 - Nes- Kudüs divanıharbi, mühimmat nak- takdirde İktısad Vekaletine bağlı diğer 
Seraskerin oğlu Ziya bey, derhal bu ; ragumrükte: <Fuadı, Küçükpazarda: vadva Paraphrase a la Loreley, 5 - Oouzene }ettiğinden dolayı 15 yaşı~d~ bir arabı müesseselerde de tedkiklerde bulunması 
kıvılcımın üzerine atılmıştı. Tabiidir kı tHikmet Cemli), Bakırköyünde: <İste - You - You ilç ay hapse mahkum etmıştır. a 

l k d k 'b 't · 21.55·. Yarınki program ve İstı.klll ma....,. muhtemeldir. Vekil, bu akşam Ankara)' o atı ıncaya ·a ar, · ı rı parcası son· pan). •y4 

müştü. Fakat bu hadise. Abdülhamidin Beyoflu clhetlndekller: --------------- Kardan kapanan 
hoşuna gitmişti. Derhal bu sekiz yaşın- Tünelbaşında: <Matkoviç>. Yüksekkal - Bursada iki günde Uç tifo Samsun _ SıVi:l.S 
daki süvari çavuşunun rütbesini müla- dırımda: (Vingopulo). Galatada: <Mer- Yak'aSI Oldu VOIU alllldt 

kez), Taksimde: <Kemal-Rebul), Şlşllde: ı ' y 
zimliğe terfi etmiş: ved(yave:an) selki- (Pertev>. Beştktaşta: <Nan H:ılld). Bursa (Hususi) - Vilayet Sıhhiye (Baı tarafı 1 inci şa.vfada) 
ne kaydedilmesi için e emır vermiş - Botazlçl, Kadıköy n Adalardalı:Uer: . - .. .. t br •. .. 'ki Birkaç gu .. n evvel kardan kapanan Sam-
tf. Üsldidarda: (Ömer Kenan!, Sarıyerde: Müdtirliıgunun son e ıgıne gore ı · 

Bu hadise de teyid eder: ki: Abdili - <Nuri), Kadıköyünde: (Moda - Merkez>, ,gün içinde ancak üç tifo vak'uı tesbit sun yolu açılmıştır. 
hamid bazan kızıl taassub gösterdiği 1 Büyukadada: (Halk), Heybelide: <Halk). edilınişUr. Enurum, 9 (.A..A.) - İki gündür de-

dönecektir. 
·····································--·· .. ··--------
vam eden fırtına ve tipiden Zigana ve 
Kop dağları kapanmış ve bu yüzden bit"
çok kamyonlar yolda kalmıştır. Takviye 
edilmiş amele postaları yolu açmağa çs· 
lışmaktadır. Münakalatın durmaması J• 
çin azami gayret sarfedi!:ınek:tedir. 



Elektrik işleri 118111 
ı Sındırgı Be!ediye Riyasetinden: 

- Suıdır Belediye . gı kasabasının elektrik tesisatmın santral inşaatı ve ağaç direkler 
tefel'tij tce ınŞa ve ihzar cdılmek şartile makine ve elektrik techizatile şebeke ve 
lrlünak 

8 1 0 3,655) lira (75) kuruş keşif bedeli üzerinden kapalı zarf usulile 
2 asaya konulmuştur. 

buıu- Ehiltıne 1'1/l/1938 tarihinde saat 15 de Sındırgı Belediyesinde encümen 
3 ru~da Yapılacaktır. 

-.ou . 
.a 1te aid evrak şunlardır· 
~ - Proje. • 
:s _"" .. ı. 

r>.e~ cedveli. 
C-F n enııt 1artnaıne. 
'b - Muka11eıe proJ· esi. 
l:. - Eksil r lrne şartnamesi. 

- Ba dır -t _ t Yln hk işleri genel şartname si. 

kopyesi ~te1elller bu evrakı Sındırgı Beledinesinden gorebileceklerl gı"bi birer 
tl"ıühen~1 bedeli mukabilinde İstanbuld:ı Galatada Selinik Bankası be§inc: katta 

5 _ E: .llaaan Haletten alabilirler. 
kuruşluk sıltıneye iştirak edecekler % 7,5 teminatları tutan olan (1024) (18) 
ll'ıüteahh' muvakkat teminatlarını ve 193'1 yılına aid Nafia Veklletinden alınmış 
rıaaı hah ıtıik ~esik~ veya bu nevi işleri muvaffakiyetle baprdtlm.ı ~~ir k~
ne göre ! Yesaiki ve Ticare! Odası vesikasını 2490 numaralı kanunun hükumlerı
le saatin~hıar _ed,erek teklif mektubunu ihtiva eden mühürlü bir zarf içinde iha-

6 _ p en blJ' saat evvel Belediye Reisliğine göndermeleri lhundır. 
~stada Vaki gecikmelerden mes"uliyet kabul edilmez. (8550) 

lçnıe suyu isalesi mttnakasası. 
1 Kalecik ·Belediye Reisliğinden: 

ttı, f~ ~lecik kasabasına isale edilecek içme suyunun kaptaj, çelik isale boru
~dar ~·ve depo inşası vesair teferrüatı 15/12/937 tarihinden H/1/93& tarihine 

2 _ ~r ~y nıüddetlc kapalı zarf usulile eksiltmeye konmuştur. 
3 _ p e~ bedeli 18219,99 liradır. 

liıtd roJe, keşifname ve şartnamesi 225 kuruş mukabilinde Kalecik Beltdiye-
-t en alınabilir. 

den; l.1ünakasaya iştirak etmek isteyen !erin Dahiliye Vekaleti iınar heyetin-
5 _ u;adda~ ehliyetname ibraz eylemeleri şarttır. 

Jtıaları stekUlEtin 2490 No.lu kanunun 2 ve 3 cü maddelerindeki şeraiti haiz ol-
6 elzemdir. 

7 - Muvakkat tenimat mikdarı 1367 liradır. 
ltciıt~'l'ali~lerin tek.lü mektublarını 14 /1/938 cuma günü saat H de kadar Ka
~ lediye Dairesinde mütrşekkil ihale komisyonuna göndermiş olmalan lir. 
•-ıh t1'tt1rne ~e 14/1/938 tarihine rastlıyan Cuma günü saat 15 de Kalecik Belediye 

.............._ nıncte yapılacakhr. c8608> 

ı------
stanbul Defterda rhğından ; 

t Lir .ı Kuru~ 

1 -t ~~;apıda Muhsinehatun mahallesinin Çeşme solrnğmda eski 
t~ i\Jı-4 sayıh bahçeli ve 15 nurnaratajlı kargir evin 1/4 payı: 275 90 1 
katınd ıçel~bi, yeni Zindankapı mahallesinin ikinci Kantarocağı so-
tel'tib a e~)Q 16, yeni 3 <>ayılı dükkanın 2/4 payı (Mübadil ikinci 
~ tasfıye vesikasile}: 

ai~:ı~~in.de Y cniköyde Aya Nikola mah allesin!n Köybaşı cadde-
iıs..... ki 192, yeni 190 numarataJ 216 sa yılı ve 65 metre murabbaı 
·-.e su ha . 
~ zıncsi mevcud arsanın 4/1 p ayı: 
llİQ~ ıiçinde Yeniköyde Ayanikola mahallesinin Köybaşı cadde
h~ eski 127, yeni 145 numarataj 151 sayılı 504 metre murabbaı 
sıue •e Bahilhane arsası:un 4/7 payı. 

65 

da ~~•niyede Katib Şemsettin maballt sinin Dökmeciler aokağın-
li'atihd Yeni 93-95 No. lı odalı dükkfınm tamamı: 18 
15 "" e Manisalı Mehrned mahallesinin Türbe sokağında 8 sayılı 

00 

00 

00 

,~ tn 
lt~d etre ınurabbaı arSclnın tamamı: • 50 
'1 2"l :da Selami Ali mahallesinin Aşçı Hanımotlu sokatuıda ye-
Sille 0

• lı evin yarı payı: t5 00 
cl1 )'::8tıiyede Katib Şemsettin mahall(; sinin Dökmeciler 10kağm-
~Uk 97 sayılı dükkanın tamamı: 60 00 
d~e ~tı~a Yazılı mallar 21/1/938 Cuma günü saat H de satılacaktır. Satış be
~ ~stıkrazı dahili ve yüzde beş faiz.ıi haz.ine tahvilleri kabul olunur. Talib -
'le la Ylııcfe 7,5 pey akçelerini vakti m~ ayycninden evvel yatırarak mezkCtr gü:ı 
~ lt\~tte berterdarlık Milli Emlak Müdürlüğünde müteıekkil satış komisyonu-

~---(M __ .)~-(3_4_) ____ ~------------~~----~~-

SON PbS!A Savfa ıı 

, >EViNiZDE 
BİR PUDRA MÜSABAKASI 

TERTiB EDiNiZ. 
Krema köpükltl Tokalon pudrasından 

20.000 
HUSUSİ KUTU • 

PARASIZ 
Atağ•dakl tafsllit dairesinde 

müsabakası için meccanen 
yapdacak pudra 
da·~htllacaktlr. 

-
Holivud sinf.lnll yıWa:1an, • .,&dlnbe W1 Jtir :maklyaJ pldhti ft • 

ren - bütün pudralana Mr fihristini yapmlflardır. Kullanclıpn pUll
ranın rengi ne olursa olsun, Wki de Sİlıe Q7gull ceJmiyor. Bul san • 

şmlar, esmerlere mahms bir pudra ku.llandıldamMI kendilerine claha 
uygun geldiği gibi bazı esmerler de, sanpnlara mahsus bir .-dra kul
Jrr ~·~1arında kem kendilerine daha uygun gelebilir. Bunu bilmenin 

yegane çaresi, yüzünüzün bir tarafında bir renk diğer tarafında bat
• - . .. .. pudra tecrübe etmek ve aradaki farkı anlamaktır. Krema kö • 

püklü Tokalon pudrasınm, her teae uygun orijinal ve pyanı hayret 

renkleri mevcuddur. Bu pudra havalandınlmış, gayri mer'i ve kat'iy-

yen sudan mUteessir olmaz. Bir çok Amerikatı sporcu ve yüzücü ka • 

dınlar, sudan milteeair olmıyan bu pudrayı kullanarak mutad olim • 

pik oyunlarından ve yümıeleriıaden sonra bile tenlerinin 'bezulmadı • 
ğını beyan etmişlerdir. 

Tokalon pudrası, imtiyazlı hir mal dairesinde istihzar "IMı imti • 
yaz Tokalon müessesesi tarafmdaa miihim mali fedek.irlıJdarla temia 
edilmiştir. 

Posta, ambalij ve sair masarife karşılık olarak İstanbul 622 posta kutu 

su adresine(T.S.3)nımuiile 12 ~uk pul ~önderdiiiııizde haııımi me

delde bir kutu krema köpüklü To kalon pudrasile muhtelif l"ellklerde ntl

munelik 4 ufak paket pudra adresinize inal edilecektir. Bu IUftde yal-

nız kendi başınıza veyahud arkadaşlaruuzla beraber tecrübe ederek 

Jıakiki bir pudra müsabakası yapmış olununur. Ayni uDMnda (biri 

gündüz ve diğeri ıece için) hakiki cild unsuru olan ild tüp Tokaloa 

kremi de göndereceğiz. Bu kremler krema köpüklü Tokaloııa pudrasile 

beraber kullanılacak yegane kremdir. Mektubunuzda her ftldt kul • 
!andığınız pudranın :rencini de· bildirmeyi unutmayınız. 

SAADETiNiZi MUCiP 

BU MECCANi 
TECRÜBEYi YAPlllZ 
yQıOnQıOn taze va 

daha genoıeşmış 
olduaunu g 8 r • -
ceksintz. 

ınalGııulı olıuyu111uz. 

•• 

Devlet Dem iryoliarı ve Lirnaniarı ışletmesi Umum idaresi ilAnları 

' 

MUhammen bedeli 8500 lira 10 kUI"U§ olan galvanize gaz borusu ve teferrüah 
Flinçlı ve Ambuvatmanh dökme boru Ambuvatınanlı vana, dirsek ve saireden 
mürekkeb 17 kalem malzeme 3/11/938 Perşembe günü saat 15 de Haydarpaşada 
Gar binası içinde t.oplanan Komisyon tarafından kapalı zarf usuliyle satın alı
nacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerln kanunun tayin ettiği vesaik ve resmi gazetenin 
l/7/937 T. 3645 No. lu nüshasında intişar eden talimatname dairesinde alınmış 

ehliyet vesikası ve 63T lira 51 kuruşluk muvakkat teminatlariyle tckl\f mektub
lannı muhtevi zarflaraı eksiltme günü saat 14 de kadar Komisyon Reisliğine 
vermeleri li.zımdır. 

Son Posta · ı 
Bu işe aid şartnameler Haydarpaşada Satınalma Komisyonu tatarından para. 

sız olarak dağıtılmaktadır. c127• , 

Yevmi, Siyasi, Havadis ve Halk gazete:il 

Yerebat.an, Çat.aıçeşme aotat, 25 
ISTANBUL 

Gazetemizde çıkan yazı ve 
re~im:t>.rin bütün haklan 
mrıhfuz ve gazetemite aittir. 

ABONE FIA TLARI 

1 • 3 1 
Sene Ay Ay Ay 
Kr. Kr. ..Kr. Kr. 

TÜnK1YE 1400 750 400 150 
YUNA.~lSTAN 2340 1220 ";10 270 
ECNEBİ 270v , .JOO bOO 300 

Abone bedeli pEşir:dir. Adres 
değişHrmek 25 kuru§tur. 

Gelen evrtJı gai oeTilmes. 
llcnlarJa,. me•'uliyet alınma. 
Cevap için mektub1ara 10 kuruşluk 

Pul ılavesi Janmciır. 

························ı Posta hıtusı.ı : 741 İstanbul 
Telgraf : Son Posta 
Telefon : 20203 

~ 

Muhammen bedeli 16582 lira olan 1050 aded çam tomruk ve azman 18/1/1938 
salı günü saat 15,45 de kapalı zarf usulü ile Ankarada İdare binasında satın alı

nacaktır. 

Bu işe girmek istiyenleri!l 1243,65 liralık muvakkat teminat ile kanunun tayin 

ettiği vesikaları ve nafia müteahhitlik vesikası ve tekliflerini ayni gün saat 14,45 e 
kadar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarsk Ankarada Malzeme dairesinden, Haydarpaşada Te .. 

sellüm ve Sevk Şefliğinden, Esk~ir ve İzmir mağazalarından dağıtılmaktadır. 
(8702) 

~ 

Muhammen bedeli 67200 lira olan 11250 adet makas meşe traYersi 24/1/938 
Pazartesi günü saat 15,30 da kapalı zarf usulü ile Ankarada idare binasında sa
tm alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 4610 liralık muvakkat teminat ile hnunun tayin 
ettiği vesikaları ve nafıa müteahhitlik vesikası ve tekliflerini a~ ni gün saat 
14,30 a kadar Komisyon Reisliğine vermeleri lizımdır. 
Şartnameler 336 kuruşa Ankara ve Haydarpaşa, Eskişehir. İzmir ve Mudan.v~ 

veznelerinde satılmaktadır. (100) 

~ 

Bedeli muhammeni 60609 lira 3'1,5 kuruş olan 1346,875 m3 muhtelif eb'atta çam 
kereste 24/1/938 Pazartesi günü saat 10,30 da Sirkecide 9 uncu işletme binasın
da eksiltme komisyonunda kapalı za!"f usulile satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin nafıa ve diğer kanuni vesikalarile birlikte ve ~; 7,5 
nisbetinde pey akçelerile komisyona müracaatlan ilan olunur. 
Şartnameler 303 kuruı mukabilinde Si.rkeci ve Ankara veznelerinde satılmak

talu'. .ııo. 
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1\Hd en. z bozuk, dillniz puslı, kabız çeıclyorsuı:uı. lştihanız yok mutlaka 

alınız. Yarlllı bnrdak su içinde alınan ve meyva ugarelerinden yapılan bu tı,arika midenize rahat ve huzur verecektir. 

t•t• 25, bUyUk 40, d6rt ml•ll ao 

Şiıesi 

Kurut 

GRİP e BAŞ ve 

ARTRITIZM • 
BÜTÜN 

• 

z •• z 
Limon, portakal, mandalina çeşidleri vardır. 'Meyva 

usarelP.rinden yapılmıştır. Şampanya gibi lezzetli ve mi• 
devidir. ~ lsafirlerinize Hftsan Gazoz ôzo lkram ediniz. 
Yakında ananas, çilek, muz, frenk ozomo, J.:ayısı, qaç 

• çileği nevileri çıkacaktır. 

Sl•••I 25, bUyl'k 38, dört ml•U 50 kuruttur. 

bİR K ... ŞE 

DIŞ AGRILARI e NtVRALJİ e 
R O M A T 1 Z M A e K 1 R 1 K L 1 K ve 

AGRILARI DİNDiRiR 

A D E M İ İ K· 1 İ O A R " Ellisen z kazaya uğrarsa .. 
ve BELGEVŞEKLİÖİNE KARŞI "Bizim örucu,, tamir yeri 

H O R M O B 
• N bellisiz hale getirir. 
1 YUnlU, ıptıkli, fantezi ne çeşid 

Tabletleri. Her . eczanede arayum. (Po.ta kutun) 1255 kunı .ış o,ursa olsun tamiri mtlm-
ktlndctr. 

> Galata t.bnbul l.taabwl BüyükçaF'JI, Ôrücülw kapıaa 
uumara :> Bızim ö ücü 

DAiMA SAGLAM KALMAK ~--.. ~-ma ••refettin Ö9et 
İstiyenlere: Midelerinden muztarib olanlara, hazımsızlıktan şikAyet edenlere 
ve kalori alamıyorum diyenlere kan ve can verici, meşhur Akçaburgaz 
çiftlili mer'alarında fenni bir şekilde yetiştirilen binlerce koyunların 

sütlerinden yapılmı~ olan: 

Dr. A. K. KUTıEL 
Karaköy Topçular cad. 4J 

---.. . ...._..,.... __ . . ..... __ .............. , __ 

.. 

Kaşelerinin tesirini öğrenenler 
· romatizma ve adale ağrılarını unuturlar 

NEZLE, KIRIKLIK, ROMA TiZ MA, GRİP VE EMSAIJ 
HASTALIKLARA KARŞI BiLHASSA MÜESSiRDiR 

TerkiLi ve tesirindeki ıür'at itibarile emıalliz olan NEVROZIN'ill 
10 tanelik amballjlarını tercih ediniz. Geceleri tutacak 

olan afnlara karp llıtiyatlı bulunmUJ olursunuz. 

icabında aünde 3 kaşe alınabilir. 
Taklldlerinden sakınınız. Ve her gerde ıararll 

NE V R O Z J N !sleginiz -----
Siz d~ bu kremden şaşmayınız! 

BALSAMİN KREMi 
Bütün cihanda elli senedir ..... 
ma üstün ve epb kalımfD'· 

KREM BALSAMIN 
Büyük bir bilgi ve uma bir MC
rilbe mahsulü olarak vilcud. ır 
tirilmiş yerine sıhhi kremlercllr· 

KREM BALS.AM/N 
Şöhretini söz ve prlatanlıkll 
değil, sıhhi evsahnın Londra, 
Paris, Berlln,Nev-York Güzellik 
Enstitülerinden yüzlerce knlll 
arasında birincilik mükifatıa• 

D 1 K K A T : kazanmış olmakla ubat etmifdt 
KREM BALSAM/N Gü~düz için yağsız, gec~ için yağlı.,. 

halıs acıbadem kremlerı olarak Mıi 

nev'i vardır. 

KREM BALSAM iN Ötedenberi ı_an~ış husUJl vazola .. 
nnda satıldıgı gıbi son del& sund 

mahsusada imal ettirdiğimiz gayet şık ve beraber taşımağa elverifll 
hususi tüpler derunünde dahi satılmaktadır. Fiatca daha ehven oldu .. 
ğu kadar pek kullalllflı ve zarif olan 
KREM BALSAMIN tü~leri bütün nevi~erile tan~tnmış, ecSI 

ıtrıyat ve tuhafıye magazalannc:t-

İNGİLIZ KANZUK ECZANESi 
BEYoGLU - ISTANBUL 

Hüseyin Avni Akçaboğaz 
YOGURDU ilan Tarif em iz 

1 1 Müd:irlü.!ün:bn: 
1 - 246 adet torba mupmba Malatya Başmüdürlüğünde cAhırkapı depoauodl 

nümunesi vardır.> 
tavsiye o1unur. Tı?nekenin y:ın tarafındaki etikete dikkat ediniz. 

Sataş mahalli : Tütünıümrük No. 10. Telefon 23581 
Merkez yazıhane: Merkez Hil No. 75. Tel. 23717 

Tophane, Beyoğlu, Cihangir, Pangaltı, Maçka, Kurtuluş, 
Şişli, Mecidiyeköy, Şehremaneti, Beyazıda 

HERGÜN ·KAMYONET SERVİSİMiZ VARDIR. 
Bir gün evvel telefon ettiğiniz takdirde yoğurt evinize kadar gelir. 

c..! I'!o2:! ~eLF~i~ ~!. ~ 
Tabib ve Eczaci alınacak:-

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğünden: 
İki tablb ile bir edacı alınacaktır. İsteklilerin şartlan anlamak üzere istida 

we birer hal tercümesi ile Umum Müdürlüie müracaatları. (8131) 

- ·-Birinci aahile 400 lmruı 
llıinci wh:le 250 » 
Vçiincü &ahi!e 200 » 
Dördüncü •ahile 100 » 
iç aahifeler 60 » 
Son sahile 40 » 

Muayyen ':>ir müddt c :rarfında fazla
ca ınikdarda ilin yaptıracaklar ayrıca 
tenıilatlı tarifem.izden istifade ede
ceklerdir. Tam, yarım ve çeyrek sayfa 
ilanlar i~in ayrı b.r tarife derpiş 
edilmiştir. 

Son Posta'nın ticari :ilanlarına aid 
işler için şu adr~se müracaat edil
melidir: 

bincılık K.ollektif lirltetl, 
Jtaıhramaıızade Bau 

4ııkaıwa eüd ... 

2 - Hurda inpat malzemesı, Toptaıı Bakımevinde. • 
Cinsi yukarıda yazılı eşya 14/1/938 tarihine raslıyan Cuma günü saat 10 il 

pazarlıkla ;atılacaktır. İsteklilerin mal ve nümuneyi mahallinde görebilecek .... 
ve pazarlık için de muayyen gün ve saa:te % 15 teminat paralariyle birlikte V 
bataşta Levazun ve Mübayaat Şubesindeki Satış Komisyonuna gelmeleri i1" 
olunur. c8630t 

CAFER 
Tesiri 

Müshil Şekeri 
kat'ı, içimi kolay 

en iyi müshil tekeridir. 
Bilumum eczanelerde bulunur. ___ :::::--' 

Son Posta Matbaası 

Ncp-iyat N.üdürü; Selim Ragıp ı-" 


