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937 VE 938 1 Franko kuvvetleri 
Teruel'i geri aldı ar Yeni· yıl da eskisi gibi gürültülü, 

günah ar ve korkunç mu olacak? 
* * .. ~37 senesi silahlanma yarışı, istill yarışı, nüfuz yarışı gibi büyük vukuat içinde 

ıh1iyarladı, 365 günde bir gün için bile cgüldü• diyemeyiz. Eğer talih denilen 
şey mazi ile alakası olmıyan başlı başına bir varlıksa ve insanlara kader 
denilen görünmez elin dağıttığı bir mazhariyetse kadere yalvaralım: cAman fU 
yeni doğan çocuk için iyi bir talih lutfet! Onllll talihi bütün insanlığın talihidir .• 

938 senesi dün akşam dünyaya ayak cak değildir; fakat, öyle değil de, talih 
eastı; bütiın çocuklar gibi, o da hayata denilen şey, başlı başına bir varlıksa ve 
masum olarak geldi, babası 937, büyük insanlara kader denilen görünmez elin 
babası 936 gibi, acaba onun talihi de gü- dağıttığı bir mazhariyetse, o zaman ümid 
rültülü, günahlı, kanlı ve korkunç mu o- edebiliriz ve Kader'e yalvarırız: 
lacak? Yoksa, onun alnı daha iyi bir ta- - Aman şu yeni doğan çocuk için iyi 
lihin güneşi ile par1ıYacak m1? bir talıh lUtfet! 

Bilm'yoruz; )ahud, maalesef, çok iyi 937 senesi, silahlanma yarışı, istili ya-
biliyoruz: 1ramn hakim şairı, irs.yet ve nşı, nüfuz yarışı gibi, insanlara malca 
!taviım de:nilen ş yleri ifade için: ve canca büyük frdakarlıklara rnalolan 
Akıbet Gurk i gurk ~·"' t buvük vukuat içinde ihtiyarladı. Bir se-
Yaııi K rdun u kurd olur .. derdi. n de onun masum çehresi o kadar ka -

Eğer o d ğı u ı:;i') • m §SC, ata\ iz'll ve ir- rardı ve çöktü ki 365 günde bir gün için 
siyet dcd.kleri şcıv tarihde ce mevcudsa, bile cgüldü!ıı diyemeyiz. 
937 senesinin kolları arı:ı~ınrl·ı dün al<~Jm TC'menni edelim, Kader'e yalvaralım 

hayata gdrn 933 senesi d"' r.:ha) et, 937 kı 938 in talihi böyle olmasın. Çünkü o • 
tıin talihındln başka bir talihe nail ola- nun talihi bizim talihimildir. 

Şehrin sokaklarında 
misliiıe tesadüf edilmiyen 
kanlı muharebeler oldu 

Hükumetçiler resmi bir tebliğde bazı mevzilerini 
terketmek mecburiyetinde kaldıklarını bildiriyorlar 
Londra 31 (Husu -

si) - Teruel'in istir
dadı için Frankistler 
ve hükılrnetçiler a -
rasında cereyan eden 
kanlı muharebe bü -
tün şiddetile devam 
etmektedir. Şehirde 

toplanmış bulunan 
Frankist kuvvetler 
eıan mukavemet et -
mektedir. 

Son Pos 
Aziz okııyucularının yeni yılla .. 
ruu tebrik eder ve 1938 in bütün 
memleket için hayırlı, me•'ud bir 

Londra 31 (Husu -

1 
si) - Salamanca'dan 
bildirildiğine göre 
Franko kuVietled 

aene olmannı diler. 

çetin bir muharebe -
den sonra Teruele 

1 
varmışlar ve hatta 
şehre girmişlc>rdir. 

Şfhir sokaklarında 

•• • ... ..__ -- y l'• "l k n ı çarpış-

R O f] n 1 da n 8 O O 1 :ı~~r:.:d::ııı;;.:~i !'.-.ti ıeJ\n oıevıer içınae 

U U edılmemışt'ir. Asiler Teruel cephesinde umuml tau 
• 1 Hiikiunetçilerin tebliği ruza geçmşilerdir. Garb cen hımızda be b ı ~ Y f u ::=~'=o-=na=3=l =(=A=.A=.=) ==R-esmı-===· ::::1tc_bli_._ı:-===-a:::::(=D=c=va=mı=3=u=··ncu="=.a=a::yf=ada=)=-=====-

har' c i edTy r ün 'l artal bir çocuk ile meşgul 
Yeni hükumetin 

programı 

Romen parlamentosu 17 
şubatta feshediliyor 

Bükrq 31 (Hususi) - Goga hükume
tinin aldığı tedbirlerden anlaşıldığına gö
re 800 bin yahudi hudud harici edilecek
tir. Daha ~diden 1150 yahudi müesse • 
sesinin faaliyetine nihayet verilmiştir. 

Havas &)ansı muhabirinin istihbaratı. 
na göre, 20 kinunuevveLtarihli intihabat 
neticrısinde meydana gelmiş olan parla
mento 17 şubatta feshedilecektir. 

(Devamı 15 inci sayfada) 

Vali tekzip ediyor 

Ortadan kaybolduğu iddia 
edilen tarihi sütunlar 

meselesinin içyüzü meğer 
ne imiş l • 

Tan gazetem 
dün ilk sayfasın· 
da bir sual sordu 
Sorduğu sualin 
cevabını da iç 
sayfasında kendi· 
si verdi 

- K.adıköyde 
Modadan Fi.rerleı 

Beş yaşındaki kıza 
·şkence mi yapılıyormuş? 

Kartallılar Leylayı bulunduğu evden zorla alarak 
adliyeye teslim etti~er 

Leyla Güngör isminde 5 yaşlarında biri o~muş ve hadise~e ~a_rtaı sulh hWmli • 
kız çocuğuna işkence yapıld1ğı hakkında ğince vazıyet edılmıştır. 
Kartal kaymakamlığına bir ihbar viki (Devamı 18 inci SG.Jlfada) 

Yeni yılın talilileri 
500 bin lirayı kazananlar arasında 

üç tane Ayşe var 

mekte4:>ine giden Bilvillc UcraMiwevi kam nmı Aı;~tlcr'lr 11enç mektebi 
cadde üzerinde ö- j . d" _,,._...,, çekildL 1 

' Yılbafı pıyanpu un ......-- • 
tedenberi yerde ,, l Piyangonun çekil.dili saıon baştan başa Yılbaşı pıyangosunda kazanan 
yatan ta.rlhl SÜ• • • 1 dolmlljtu. Binanm dıpnda da yüzlerce numaraları 15 inci 
tun.. Muhiddı" VıtüftdaDı· merakh toplanmıştı. , 

Beylerbeyinde yıkılan eski karakol Muhatrlrimiz gördüklerini şöyle onlat- sayfamızda bu acakSlnlZ. J 
(Devamı 11 inci atıJl!ada) maktadır. (Devama 17 if&d aa11fad4) \.. ____________ _ 



1 Sayfa S ON P O S T A İkincikinun t 

~~~==========~========::=~==~==-=:=::====:~=:::::;=.::=::~~~:::=~~==~~==~--~-=~~-=-=~----------= 
Resimli Makale: X Ümit ediniz, cesur olunuz. X Her gün 

Türkiye 1938 senesinde 
Niçin geçen seneden 
Daha mes"ud olacaktır:J 

- Yazan.: Muhittin Birgen 

1937 senes~ Türkiye için, harici si· 
yasette, evvelki senelerin mu\•affaki -
yetlerini sağlamla$ırmak senesi oldu. 
Dahili siyasette de, Tıürkiye, kalkınma 
yolunda dev'aın etti. Büdcemizin vari
dat tahminlerini hayli geniş nisbetler
de taşıran fazla tahsilat sayesinde ga-
yet vazıh olarak gördük :iki, 1931 sene
sinde, Türkiye, iktısadi kalkınma ba -
kınımdan çok iyi merhaleler almıştır. 
Memlekette iş hacmi geniş bir nisbette 
artnuş, iş ücretleri hissedilecek derece
de yüksel.ınii. da.hili istilılakde genişlik 
görülmüş ve bazı ihracat maddeleri 
müstesna olmak üzere, umumi surette, 
dahili fiatlar yukarıya doğru bir hare -
ket yapmıştır. Bunlar, 1937 senesinin, 
Türkiye bakımından, gayet :iyi geçtiği
ni gösterir alarnet!erdic. 

1938 senesine gelince, ben \:ru hu -
susta daha iyi tahminler yapılabilece
ğine kaniim. 

İşlerimizin tutumuna bakarak diye
bilirim ki, dünyanın işleri ne olursa ol 
sun, Türkiye m 938 senesinde de sulh i
~nde yaşay.acaktır. Dünya gerginlik -
lerlni ıtakiben bazı gergin zamanlar ol
sa bile,, 1938 senesinde Türkiyenin su1 
hünü ih1fil edebilecek hadiseler olabi -
leceğini zannetmiyonnn. 

Dahili işlerimizde de, 1938 senesi 
Türkiye için daha müsaid şartlar geti-
recek.tir. Celil Bayar ihükfuneti, mem -
lekette ucuzluk yapacak bir takını ted
birler.in alınması hususunda kuvvetli 
valdlme bulumnl;lŞtur. Başve:kil bu va
kflerini tutacak ve hayatı daha koiay -
la.ştırw istihliki arttıracak bir takım 
tedbirleri J 938 senesinde birer birer a
lacaktır. İkiDd derecede, Tür.kiyede iş 

hacmi önümuzdeki sene birkaç derece 
daha :yükselecektif. Yeni fabrikalar ıiş -
lemeğe başlıyaeak, memlekette ilrtısa -
di hareket artacak ve muhtelif saha -
la.rda ilerleme alametleri gfüülect ı · -
tir. 

Büdcemizin varidat kısmında görü
nen fazlalık, 1938 senesi esnasında da 
devam edecek, yani nasıl 1936 ve 1937 

İn~ baya tından her eksJ.1en yıl, okunduktan sonra 
kaldınlarak kütObhanenin bir kenarına konulmuş olan e~ki 

bir 'kltaba benur; içinde 1hüzün verecek hfillisete.r yazılı ol-

duğu gibi ı;evinç ffl'eeelt olanları da bulunur. Kuvvetli a

dam kitabı nfın 6zerine ltoyduktan sonra -;.ımıtmayı veya 
lıatırlamayı zamanına .saklamasını bilen adamdır. 

Yeni seııenm başında mazin.bı. ıibıerine uvakkaı bir çi:r:
gi çiziniz ve yeni günlerin eştğine yeni ibir adam olarak ba
sınız. Önümizdc bır program, "ç:inizde ~'ltşnu, .kudreti, ibile
ğinizde ve .clıma_ğmızda bilgi 'buhmswı, yfrtişir. Ye:ni yılı 
örten perdenin arkasında ne lbulımdulunu merak etmiyc 
lüzum yoktur. Muvaffak olmak relinir.dedir. Um\d ediniz :ve 
cesur olunuz. 

Sözün Kısası 
1938 

E. T:atu __ _.. 

fC5) ugün yeni bir yıl başlıyor. Bu 
(g) sabahtan itibaxen. hlr ~ 

&ha ihtiyarlıyan ellerimizi, yazı ya
zarken, yeni bir tarih atmağa alı.ştıra
cağlz. 

Fakat bu bir mühim mesele değil. 
Zihnimizi asıl m~gul edecek olan bu 
yılın geçene n isbetfo nasıl bir y.ıl ola
cağı, biilerc daha ziyade sllruıtı mı, 
yoksa daha çok refah mı getireceğidir. 

Türkçede bir söz ilcmsili vardır: Ge
.!len, gideni aratır.. derler. Ben kendi 
hesabıma bu söz temsilini her vakit 
yerinde bulmam. Bunu söyliyenler bed
bin ve hırçın insanlarmış. Yoksa, on· 
lann bu sözlerinde hakikat olsaydı, 
dünya, kurulduğu binlerce yıldanberi
dir mezbeleye döner, insanlar ~imdi
kinden çok daba kötü olurlardı. 

Onun için ben, bu ,ün başlıyan yıl
dan, çok iyi şeyler umuyorum. İnsan
larm hayattaki en büyük, hatta yega
ne kazançları tecrübedir. Düşünün: On 
binlerce senelik bir tanni olan beseri· 
yet aleminin tekamülü gözleriniz.hı ö
ınüne gelsin. O vakit, anlıyacaksınız ve 
hükmedeceltsiniz ki dünya, bizim iddia 
ettiğimiz kadar, bir cehennem değildir. 

r 4\ Hadiseleri izam eden, ufacık bir esmer 

\..__..,. ___ S ___ O ____ ._z _____ A ___ R_w_) __ A_~ ___ ~_~_~ ___ D __ N ____ ı_ı _>_» __ A ____ .,"'ı =~:d:;:ı~;:b~~:ab~~~e~~ 
I !le\'lneden gene bizleriz. 
ngilterede Noeli •-----------* 1 Ana şe/J.ı.·atinin , şu geçen yılın hele bir muhasebesi-

Tıes'id eden hayvanlar HEEGüN BiR FL ,s Bir nümunesi ni yapalım. Bu muhasebe umumi ~lur-
1 'u bazı_ v.fak,tefek nahoş hadis.eler bu-

Ne ha,asını gördünüz? .hıruz. '· 'any.adaki dahı1i harb, Çin -
lstibdad devrinin ilcTi. gelen paşa- .Japon davası, ibir takını beyne1milel 

lanndan biri bir gün mekcebı sulta- ~ginlilder, çekişmeler .. bütün bun-
niyi teftişe g·tmi..~i. i'Q.fll sı.nıflar.ı gez- Arla beraber, geçen yıldan ~k daha 
dikten sonra biT kere de jimnastık1ıa- kötü, daha feci yillar geçin:liğimlıd u-
neye mm.işti. Jimnnstı'1c mwıUimı : ;m- ınutmamalıyız. 
n'1$tılc1ran,.de tale-be ıile 'fnCşgu.!dü· Gelelim husuSi muhasebeye: Bunun 

- 'Sağa dön! neticesi büsbütün temiz, atik., kıvanç 
- Sola .dön! vericidir. 
- Yüz geri dön! Bu itibarla, ibir 'kere, 1931 nin arka-
Diye wmandalar veriyOTdıı.. Pa~r. smdan ahp tuhna w hak 

birkO{' dakika scyrettil..ten sonra ya- görmüyorum. 
nında"kilere dömnuştu: l 1938 e gelince, bugünü hazırlıyanm 

- Bu.rada beğenmediğim bir tek dün olduğuna göre \•e yeni yıla yeis 
muallim varsa ?ttdur. "i ile, ıztırabla girmediğimiz cihetle onun 

Sormuş'lardı: be11ti de daha iyi geçeceğine, içimde bir 
- !Neye. ne hataı;ır..ı gii'rdünuz? ] inanç "\'ar: 

lf"Deleıi, tahminlere nazaran, fazla va- · · - Çok kararsız b ·,. adam, bır tür- 1 :o d ~~ ıı... 3--·b"el -··,__ d ridat getirmişlerse, t938 senesi tahsila- .otoc. e.:v uu IKt1 
1ı \·W\.u. uygunun 

fü rocu.kların ne :taraj::ı dönmeleri !ti- !>•' h · 1 • ..... ı- .. ~ t b da tahminlerden fazla çıkacak'hr. Bu :r . ... cmcıns.enme yaJU.UJ.CU>J. ve a-
zım geldiğini tayin edemiyo,-, bir .sağa hakh."1lk ıe'tmesi · • nikb" ,__b 

mm sebebi, 1938 senesi irin y.:apılacak ıçın m O.ı.u.ıı:ı. yız . 
.s dön, bir sola dön, bir yüz ,geri dön di- E -:ı..-ı..· 1 lım Hel tahmiırlere, bu sene zarfında vukubu _ vet, .ı~uın o a . e biz Türk-

lacak iktJsadi ~ aid fazlalıkların Resme derin lbir ai1D olan ilngiliz ler, nmbin olmak iç'n, herkesten fazla 
10kulmamış bulunmasından ileri gele _ B l •1 l b l 'J düşeslerinden ibiri, bundan ka'k beşse- esbaba malikiz. 
-~-. eyne mı e O llF Uil ne evvel ölen çocuğuna karşı ediği Baska ülkeleri sıkan ekonomik buh-
~ı.u- .!ngilterede Noeli ,..ınız ınsanlar değil, R "I. ı. h · 

Demek oluyor ki, 'Tiir'kiy.;e v-atandaş- e.ff 0 rUlJ.U HIT8ll ÇOCU sevgi ve duyduğu acmm verdifi illıam- :ram hemen hemen duymuyor g bıyiz. 
hı1yvanla.r da teıı:'id etmektedir. Yukarı- Keneli k lan için 1938 senesi hayırlı bir sene 0 _ Batislavada on ikı yaşında bir çoct k la, aziz ölüsünün kilden bir büstünü · end:miZl! yok.1 yınca, :yeryüv 

lacaktır. Haricde sulh devam edecek, daki resimde bir baytar kliniğinde Noel yalım çocuklar arısında değıl, hatta bü- yapmış v~ kırk sene uğraştıktmı .sonra .zündweki mi11et~e:~- en az derd}'si biz 
dahilde iktısadi inkişaf Ye mernlcke _ jçin halisüddem ngıliz atlanna hususi yük yaşlılar arasında bıle çok yemek re- hnrıkulfıde güzel bir !lrompo~onla e- ~ldugumu~ go~z. Buna ~kredc-
tin iktısadf bünyesindeki yenileşme, surette hazırlanan 'J)&staların tevziini gö- korunu kınnıştır. Bu küçı.ik, yüksPk mev- . . . lim, ve yem yıla gırcrken attıgunız a-
medenı1eşme ve ilerleme hareketi de _ rüyorsumu. kide bulunan bir memurun .kızıdır. Ev:n- 1 se:ını. ~ey~ ge~r. dmı'ann, kendine güvenen insar. rın· 
vam edecektir. de her türlü yiyecr-k C'r bol b@l bulun-ı lngılız ,şaın ~ton un. ki gıbı dinç ve azirnkar olmasına el cm-

Bu sözleri, karşısındakileri tatlı söz- Uzun ömürlülü_g.ün maktadır. Sıhhati de mükemmeldir. - Sen daima acı duyacaksın, dn miyet \?erelim. 
lerle hoşnud etmek isteyen bir falcı gi- Fakat :zabıta son gun lerd bu c-;.cı.ı,Ju memnun olacak! .. M.ısr.aı ile bezediği Ati, ona bakan nazarların nikbin ve-
b! !Öylemiyorurn. Okıuyucularımı te _ sırrı ni kbinf ik miş mağazanın birisinden yiy.ecck .ça:ı:ır~cn 'ım şaheserini ıtam.aınızyan düşes, hafta- ya bedbin olduğuna göre tecelli eder. 
min edebilirim ki 1938 senesi, Türkiye Fransız hükfuneti yüz yaşını ikmal Y~~.Y1.P ~hk&r.t>_Y~ sev~d":1i 1 K:.ı-ı sıına kalmadan ölmii§tür. Resimde dü- ~ 938 e üm"dle, güvenle girelim. Ta 
için hayırlı 'bir sene olacalttır. Benı bu etmesi münasebe'tile Mösyö Blin de ç~gu~ ~u f~b h.ı~sız ~ıt:.a~mdı~e ~n~ar ~esin yaptığı bir ~yi görüyorsu- ki 'bu yeni yıl hepimize mutlu olsun! 
kaı;ıaate sev'ke&'en sebebler de çok ıh-ınr- Bri.tonıa geçen :ha'fta Lejyon donör ni - ıbrrçold ğe n-rltc. erbru~e1· . şıf~e l c_l ata- nuz. ~J.: 
vetlidir . . .. .. . . sı ça ı ı şey enn euc ını az aS1 e e- A 

. -şanını vermıştır. Bu yuzluk ıhtıyar ev- min ettığinden mesele zabıtaya aksedo- • q<'ıır. 
1938 senesini ümidlc "-'"e hey.eoanla ve.lce bir 'Çok defalar meb'usan Ye ayan . ı· Evinin balkonundan para 

k } . m~~L 
arşı ay~!z, _a::.z .?kuyucuları.~. E!~a - meclisi azalığına seçilmişti. Bugün fev Kız, bir öğle iizeri evinde tıka .basa saçan adam 

fınız&. go~du~nuz :'e):.a . g~re:egın.:z kalade sıhhatte bu~unan Mösyö Blin de kar.nm'l -doyurdnkt:m sonra mahallclerın- . . . 
~:ardan ~ •. ayı bıç ımudsızl ge du~ Brüon~a bir çok gazeteciler müracaat 1 de bir bakkal dükkanın.ı .kimseye görün- Atma gazetelen. Se1Anikde ceı:yan 
m_eym~, şevkin~ kırılmasın. Dahili ederek uzun ömürlülüğün esrarını an- meden girip bir ç~yre.< saat içinde bir'ki- .eden garib bir hldise hakkında 111tun 
bunyrsınde ibasit1ikden mıirekkebı;;.e . 'b" n·· .. :.:ı. ,,_ k ---..... -~ . ..:ı 'LT~d· d - .;....11r: .... f d h ~ ·~ 1atmasım rica etmişlerdir. Yüz yaşını lo 11mıbon, ır uzunt:' tereyagıı eAme • dolusu yazılar ya;c.uWLAWtuıı ar. na ıse-
ogro ~Cl ıe en er ımem1ekel.te lbır ikmal etmekle beraber lıergün en aşa- dört kutu sıııdırlyı, ik.ı kilo elma,, bir kilo n!n aslı şudur: 
takım kusurlar ıolabilir. Bu~ar ilerle - - . .. - dıı eriği hemen rnidesnw indirmiştir. 
meye mani ıunsuriar ·~ewil, ibe',_

1 
..:ıe J. _ g1 ikı saat yurum_ ekte bulunan ihtiyar Otuz yaşlannda bulunan Kostopu -

u ...K u Ailesi on iki ya~ındsk: kızlarının m::ıh-

1938 YILININ 
Sevile vatandaşbınna sıhhat ve neş'e; 

büyük Türk Milletine de şerefli b:ışarı
larla uğur ve buzur getirmesini candan 
dilerim. 

.M. Nuri Çapa 
Pirincunu ve Çocuk ıgıda l:m 

1erlemelde d~ğunu öc-<er.en .alamet- ~u ceYab verm:Ştir: kemeden korkup ta ~ir daha böyle hır- las isminde biri sevgilisi tarafından 
]erdir. Bunla:r.a hiç b knay:nız e ~ _ '!(Bütün .di ~er insanlar gibi yiyıp iç- sızlığa tesebbüs etmiyece~ı :ümidile bu terkedilmiş ve buna fena halde içerle- --·----
rm bilimz: "ifürkiy.e, yaı:aş .. aş çabş- mekte~'l.Ill. lP.eı.nn..E" ,.Y,a~ak.. ~~~~~- - defa bakka1m zararını tazmin et~1emiş~i. miş. Görünü~ .nazaran da .aklını 6y - T A K V İ M 

Fabrikası 

'tV\a şevkinin, • 6I""emE he\e nın n h" rlan bı e geçmıyor. Uzun ornurlulu~.ın 'Mahkeme çocuğu m hkıim edeoe>k /l:rde natmı~ olacak ki, evinin balkonuna 
uman mekfuısız k • w h; ~!Tı temiz yür~ ikdir. Nikb"n.ik. rnad müşahede altın .ı mmak için bır hasta- .çıkarak ne kadar parası varsa hepsini 

memleke1 ı01uvor .Bu lhllreket l93B se- • 'c manevi s:!ı'hati temm eder:» lıneFe göndermistir. vm:rış yav~ saçmağa başlamıştır~ 
ı,. .;nde lruvve11e .m c ktrr. 

.. 1ize mes"ud e h ' :r b r sene o4 e -
menni ederim, az· z okuyucu :rr:ım. 

M 

Ticaret Odası azalan Belediye reisine 
tnmtıldılar 

Ev\' kı gün Ticaret Oda, ca yapı· 
lan intihab neticesinde ')en den eda a
zalığıha tayin edilen zevat dun Be!e

diyere gelm"ş ·ve oda reısi tnrafmdan 
Ya1· ıe Bcledive rei~· Mtıhiddn Üstün-

. • 
] A 

' 
ISTE AN A! 

B;r boya tüccar. ~vmpndan Sulfat öö Barit ad!l bir .. Jaç 
gctırtmiş, ~kal gtimr~ğe bu iltıcın beyannamesini lsptl dı
yc vermiştir. 

İspat Sülfat dö Barit'in mnrlaei as1iy.e hali.ndclci,, yani top
ra'ktan C'ıktığ• 'ha1deki ismidir. JBanun funrük resm.ı .kiloda 
~O paradır. Surfat üo Barif'in :ise gfrmr.ük r.esmı ıki!r,dn 9 
kuruştur. Eöy e yanlış 'beyanname ıver.mek surefile tilcca-

.rm "eksik i'e<rme'k isted~i gümrük resmi mikdarı da n2 bu
~uk l~radır. 

F(l.ka't ~ümrük kimyahancsi işin farkma varmış, hey~n. 
namede lspat .ciıye ,gösterilen maddenin Sülfat dö Barıt ol
duğımu ollnlamı~, tüccardan vermek istemediği gümrük .res· 
minin cezaslle tahsili kararla§tırılmıştır. Bu cezalı gümrük 
resmi 900 lira turmaktadır. 

1 ~ l L R İNAN, İSTER İ 1~ AN M Al 
d • a takdim € dilrn ır. _J 
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•• • a n mayış v 
çar ışmal r ol 

Polis mavi göml~klilerin merkezini işgal etli, vaziyet 
Londrada endişe i!e fakih ediliyor 

POSTA Sayfa 3 

• ense e u 
Yazan : Selim Ragıp Emeç 

! Ingilf erenin geni 
1 Harb gemileri 

Tezgahlarda 108 harb 
· · · d ·r ~ rkamızı koskoca on iki ay- mahlukatın kendilerinden daha zayıf 

gemısı ınşa e 1 ıyor ~ lık bir yıla çevirmı~ bulunu- olanlarla mütemadiyen cidal ha1ınde 
Londra 31 (A.A.) - cShipbuilding and yoruz. Bir yenisinin büyük büyük ih· olduklarını görmekle de, bayat denilen 

Shippin Record~ un tahmimine göre 1938 timalJer taşıyan muadeleleıi önünde sırlı mefhumun mahiyetini bir parça-
Kahire 31 (A.A.) - Yeni kabine dünj mek niyetinde olduklarını bildirmiş- de İngilterede yapılacak olan harb ge- hareli bulutlarla örtülü ufuklarına göz cık olsun anlamıya yaklaşmış oluruz. 

akşam yemin etmiştir. lerdir. mileri için 36 buçuk milyon İngiliz lirası attığımız zaman, gözümüze çarpan bti.- Manasız bir helecnn 

Mahmud Paşa gazetecilere yaptığı Kahirenin kenar mahallelerinden bi- tahsis cdil~e~~r. • b tı.in eşya, sanki bırer istifham çengeli Realite madem ki budur; öyleyse bu-
beyanatta, ilk işinin gömlekli siyasi te- rinde ve vilayetlerin bazı yerlerinde ~937 de gıliz tezg~lan 3~ har ge - halinde sıralanmış birer meçhuller ser- günden yanna harb olabılir korkusile 
cekku··ııe · .. , d Vefd taraftarlarının nümaviclerdc bu· mısi yapmışlardır. Bugun t llhhırda lOS · · · d • heyecandan helecana du""şmekte hangı· 
"" rı ve ezcum.e vef 'cilerin rna- J -ı h b .. bul B ikd.:ır gısını an ırıyor. 
vi gömlek teşkilatını dağıtmak olacağı- lundukları bildiriliyor. ~r gemısı mıuyo~: u ~ ~.. Kabustan kib\JSa! makul sebeb ve hikmet vardır? Maı-
nı bildirmic:tir. Kudüs 31 (A.A.) - Bir askeri kafi- lamentonun l938-39 butçesı."lın kabulun- .. .. • . .. • dem harb filhakika insanlar için ta-

-ı • • • h f 1 den sonra yapılacak yeni gemilerle çok Dunun oldugu kadar bugunun de ha· ecrı bil k • f U . b.. . 
Vefd partisine mensub mebuslar Na- le, ıcabında, asayışıd mu ~:ya .. me- daha artacaktır kim endişeli mevzuu, malfunwnuzdur. ~.;ır F ~et be;ce - a ~-~ be:1 b d-u-

has Paşanın reisliğinde bir toplantı rnur kuvvetlere yar ım e uzerc · Bütün bir beşer mukadderatının bağ- gu ur. a a ır gun oy e ır a ıre 
l 

dün Filistinden Mısıra hareket etmiş· j. Ç. 1 tak ldı" b .... d y ile karşılaşılabilir düşüncesile insanla· 
yapmış ardır. Nahas Paşa bu toplantı· aponga zne aıup ı gı u mevzu onun e arı- . 
da, mücadelesine sonuna kadar devam tir. nın korkunç tehlikelerine karşı duyu- ~ın, kanaatlerim, mukaddesatlarını, 
edeceğini bildirmiştir. Londra 31 (AA.) - Gazeteler, Mı- Sn lh şartlar zn l lan teheyyüce yerden göğe kadar hak tcliı~anç .. ~.uyhdu1·kldan mefhduml~rık. reddl e-

sır buhranının ın. kış· afını az çok bir en- "' ld F k p suru a ın e ve sa ece ın ar yo u-H vermemek mümkün değı ır. a ·at . 
ukuk komisyonu azasından bulu- dişe ile takib ediyorlar. Bı•[Jz•rJz• h b d . . ik 1 m·· na sapmaları neyı kurtarır ve kurtar-na b k ar sonu evresının ps az arını u- tı ? 

n eş es i nazır, bu komisyonun, hu- Kahire 31 (A.A.) - Bugün, mem· kemmel surette istismar etmiye mu- mış r · 
kukan hala mevcud olduğunu, meclis· leketin her tarafında sükunetle geç- Londra 31 (Hususi) - Şanghaydan vaffak olan cmalfım ve muayyen bir İnsanlar ve vahşi atlnr 
te mebuslar adedının" · onda dokuzunu ~...t\; ... P'..Jı·...n · go- l 1.11·1 "d dil b B ı ı·ı rd ·· d"' ·· ·· rn~...... w'l:sıe mavı m e"'-lı er ara- bildirilen ve Moskovadan teyı e en ır zihniyeb, bir taraftan, milletler için i mem yay a a a gor unuz mu, 
teşkil eden Vefd'cilere karşı yüzde on- sında vukubulan bir çarpışma istisna hab<.'re göre Tokyo hükumeti Çin har - harbi gayri kabilı ictinab bir intiha gi· gönnedinizse ben söyliyeyim: Uzun 
dan az bir mevcudiyet teşkil eden yeni edilirse başka hiçbir hadise .. oıman:ıış· ı b.ine nihayet vermek üzere bazı yeni t('k- bi gösterirken, diğer taraftan bu i~ti- zaman otlağa bırakılan beygirler, başı
hüklımetin kanunu esasiye aykırı rna- tır. Polis kuvvetleri mavi gomleklile- lıflerde bulunmuştur. haya en kısa yoldan varabılecek ımkan- boş yaşamanın serbestliği içinde yarı 
hiyetini 'bildiren bir beyanat neşret· rin merkezini işgal allına almıştır. Almanyanın Çindeki elçisi vnsıtasile ları hazırlamakta büyük bir maharet sarhoş, yan vahşi oluyorlar. Mevsım 

••• yapılan ~u t~~lif~.er şu~dan i~arc:ıfü: .. 1 ve kabiliyet izhar ettiği için, bugünün sonunda .onları. ~oplayıp kışlakl~rı~a 

F• • t• d • d ı 1 - Çın gumruk, munakalat ~~ nak.lı- dünyası, yarından emin olrnıyan ümid· sevkedebılmek ıçın etraflarında buyuk 
l l ın e l am ar yat işleri.ni.n Jap.onya!.a. tevdi ed~~esı .. isiz ve neş'esiz bir takım yılgınlarla do-!ses gürült~ü yapm~k ve Y?l.d~ sür'aili 

2 - Çinın antıkomunıst pakta ıştırakı. lu yaslı bir alem haline gelmiştir. Beş ve toplu bır halde gıtmelerı s;ın de ar-
3 - Harici Mogolistanda mi.istakıl bir kıt'ada çıkan hemen ekser gazetelerin' kadnn kuru sıkı tabanca atmak adettir. Yeniden bir jandarma livası te~kil ediliyor,· Şam yolu hükumet teşkili. ı yıllardan beri devam eden ne.şnyatına 1 Biz zavallı insanları da, sanki hemen 
4 - H.arb tazminatı ödenmC'si. bakınız: Bu gazetelerin hemen her sü- 1 başımızın ucunda bir şarapnel gibı har-

Kudüs 31 (A.A.) _ 'Münakalatın ncza- hükfımet memurları sonkfınun ayından Şanghay 31 - Tsing•aoda Japon ma - tununda harb kabusunun meş'um tır· l bin patlamak üzere olduğuna inandır-
ret nltında bulundurulmasına müteallik itibaren esas vazifesi yolla:-ın inzibatmı halle. ve mağazaları yağma edilmekte - panlı hayaietini görür gibi olursunuz. mak için kullanılan kuru sıkı tabanca
olan zabıta tedbirleri bütün yol şebekele- temin etmek olacak olan hususi bir jan- dir. Hakikatte bu ~yet veren siluetin 1 lar da, tarifıni yaptığım bu neşriynt 

hususi bir itinaya tabi tutulmaktadır 

rl
·ne teşmı·ı edil.miO>tır· • Şaın yolu hususi d 

1 
k"l t 11r k Şehirdeki Çinliler panik halinde kaç- mevcudı'-·eti sadece hayalinizdedir. 0-1 olmuştur. Bütün bu ahvalin ve mü•e· 

'il" arma ivası teş ı e mebe arar ver - k .ı 
bir itinaya tabi tutulmaktadır. Maamafib mişlerdir. mağa devam etmektedirler. ~aziyet pe na, bu neşriyat ile sistematik bir su- madi surette ruhumuza işliyen yıl ın-
bir g<'çitte gizlenmiş o'an b.r tedhişçi, gergindir. rette can verilmiş ve onun hayali, ha- lığın tesirile bir gürültü olsa, aman 
dUn güneş batarken Telaviv'den Kudüse Askeri mahkemeler tenkG ve tecziye Hankeu 31 (A.A.) - Şan•ung'da tahaş- fızanızın cidarları içinden çıkamıyan harb patlıyor, diye yüreğimiz hopluvor. 
gitmekte olan bir otobüs üzerine ateş et- faaliyetlerine devam etmektedtrler. Bun- şüd etmiş olan Çin kuvve~leri ç~k şi.dd<.'tli 1 bir karanlık kanadlı mahpus gibi artık, Başka .ahval. ve şartlar için~e. y('~i 
m.iştir. Bir yolcu ağır surette yaralan _ lardan Nasıra'daki mahkeme, üzerinde muh.arebel~~de~ sonra Tsm.an \ e Çıngtao j her an ve zam~n, sızi~e beraber yaşa- sen~ye g~~e!dık, muhakkak kı, ıçımız 
mıştır. bir tüfek bulunmuş olan bir Arabı ida _ demıryolu uzermde ve Beşıyen ynkınla • ı mıya, daha dogrusu sız onunla beraber neşe ve umıd dolu olurdu. Esasen ve-

İngiliz eksperlerin taysiyesi üzerine ma mahkfun etmiştir. rında hakim mevzileri za~tetmişlerdir. yaşamıya mahkum edilrnişsinizdir. ni sene demek, hayatta yeni bir baslan· 
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Tokyoda asubıyet . 1 ccBugün olmadı yann olacak!» gıç. bir parça da bir intihadan iptida\ a 
Moskova 31 (A.A.) - Tass aJ.ınsı teb-

1 
M 1. ' ı.: • 'h · t" V(' bazan da bir iptidadan intiha' a n-. . . , • c ıa um ve mua) yen uır zı nıye ın• . .. . . · .. 

liğ cdıyor. Gazeteler, lfanl<ov c.ıtın aldık- t k"b tt".. ı. 1 t"k ·ı tikal sayılabılecek muhım bır done-. . a ı e ıgı yaman ur po ı ı a ı e yara-
ları aşağıdaki malfunatı verıyorlar: , 1 h b" 1 b "k d meçtir Her ış· ba<:'I yapan insanın ne 'e . _ _ t ı.an )U ava, ır ıar psı ·ozu ur ve · ". · 
Çının butun cephelerde Japonyaya h k .b. b d b h b · ile işe başlaması dogr· udur Ncş'e le .. . . · er es gı ı en e u ava ve u psı· · 

karşı gosterdıklerı mukavemet ve Japon k t . . k 1 k · başlıvan şeyin gene neş'e ile bı m si . . . . ·ozun csuıne apı ara , yenı seneye • 
ordusuna ındırdıklerı darb<>ler Tokyoda . k d" 1. b. h k" kadar tabii ne olabilir' . . gırer en en ışe ı ır co • çe ıyorum. · 
endışe ve asabiyet uyandırmıştır. Çünkü felekten bir ( 365) gün daha çal- Korkmaya lüzum yok! 

(Baştarafı linci sayfada) kiyetsizliğe uğramışlardır. p • A k dığıma kanaatim var. Önümde dtzilen Öyle ise 1937 den 1938 yılının eşiği· 
zı mevzileri terketmek mecburiyetinde İspanya Fasında bir suikasd arlS Ve ll ara öteki (365)· günlerin neler getirebile- ne atladığımız şu dakikada, bize ma-
k~Idık. Fakat hatlarımız tehlikede değil- Londra 31 (Hususi) - Frankistlerin } J ceğin: bilmediğım için de endişe için· lüm ve muayyen bir zihniyetle aşı an-
dır. Üç tayyaremiz düşürülmüştür. elinde bulunan İspanyol Fasındaki Te- an aşma art de bunalıyorum. mak istenen mahud harb ps"kozunun 
~ Barselona 3 I (AA) _ Erkanıharbi· tuan valisine karşı tertib edilen bir Benim gibi siz de öylesiniz. Çünkü tesirindetl silkin.meliyiz; harb old~ 
yenin resmi bültenine göre asiler tara- suikasd meydana çıkarılmıştır. Sui· Suriye Başvekili l abinede büyük muharebe bitti biteli, kulağını- harb oluyor, nakaratına kulnklarımızı 
f d 

kasdcilerin Fransız Fasından gelmiş ol- izahat verdı· ı zm dibinde mütemad;yen tekrar edilen tıkamalı ve yeni işimize, yeru bir azim 
ın an Teruel cebhesinc sevkedilmek 1 b 1 k ki ·· duklan anlaşılmış ve e e aşı an ya <ı· Şam 31 (AA.) _Kabine, Pnrı's \'c An- söz, cburTÜn olmadı, yann olacak!• ka-ı ve iman ile başlamalıyız. Bilmeliyiz · 

uzere en mükemmel hücum kıtaatı ara- · F k t lanmıştır. kara anlaşmaları hakkında Cemil ;\far _ 1 ra h3berinden ibarettir. Hayatı bir 1 harb her zaman olabilir. a at u?~ · 
&mdan intihab edilmiş olan yirmi hın Paris 31 (Hususi) - İspanya hükf1- damın verdiği izahatı ta.:.vıb etmıştır Hü- 1 vakıa'ar serisi telakki edecek olursak, mamalıyız ki onu yapanlar da o~zım 
kişilik takviye kuvvetleri cumhuriyet· meti tarafından hususi bir vazife ile kumet 3 ikincikanunda bu husu ta Suri- dünvanın kurulu.şu ilP birl"kte başlı.ı.. gibi insandırlar. Bu itibarla maddi ol
çilerln Celadas, Camillo ve Concud'da- Parise gönderilmiş olan Sinior Diaz, ye meb'usan meclısinde beyanatta bu _ yan karde~ harbinin, hfüa devam ha- duğu kadar manevi bak~md.~n da ha· 
ki müdafaa hatlan karşısında rnuvaffa- bugün öldürülmüştür. lunacaktır. 1 lınde oldugunu kabul etmekle aldan- zırhklı isek, korkmaya hıç luzum Y?k-

·•• ş d b' 
1 

ınvş olma\lz. Nitekim, avni kainat için· tur. Yaşamanın sonunda ecel var dıye 
A nıerika sermayesinin lsveçle yeni bir am n ır ga ey an var de her s;niye binlere~ milyonlarca 1 (Devamı 18 inci sayfada) 

D ~ Mına3l(Ifu~~-~ri~b3~~ili ==;~~~~~~~~;~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ortte biri altınış Ticaret ve hlering Cemil Mardanı dün Şamda sbylcdiğı nu-1 ,-,:: 
Ailenin ellerinde Anlaşması imzalaııdı tukta Suriyenin selameti için muhalif - Sal:>ahtnn Sabaha: 

.. . . lerin tedib edileceğini bildirmişt r. Bu 1 olmasın Vaşington 31 (A.A.) - Dahiliye na -
zırı İckt's bir nutuk söyliyerck Amerikan 
sermayesinin dörtte birini ellerinde bu
lunduran «altmış aile• ye şiddetle hü -
cum etmiştir. 

Hatib demiştir ki: 
- Bu altmış aile ile 120 milyon Ame

rikan halkından biri muzaffer oluncıya 
kadar mücadele, bir ölüm mücadelesi 
9eklirıde devam etmelidir. 

Amc>r:ka esirler değil, serbest iş
ler ve serbest insanlar diyan olmalıdır. 

Fr tosa Lehistan Yahudi
lerinin Madagaskara 

gitmelerine müsaade etti 

Ankara 31 (A.A.) - Turk·ye ıle İs - nutuk muhalifleri müdhiş surette sınir-
veç arasında 14/l~/1~36 ve 27 /2/1936 ta-ı lcndirmiştir. Şamda galeyan vardır. 
rihlerinde aktedılmış olan ticaret ve Suriye muahedesinın 15 ikincikfınunda 
~lcring a~!aşmal~r~ yerin"'.,ka!m olmak tasdik edilecC'ği bıldirılıyor. Suriy.cde- a
uzere bugun Harıcıye Veka etınde Hn - demi merkeziyet usulü tatbik edilecek -
riciye Vekili doktor Rüşdü Aras ile İs - tir. 
veç elçisi B. Wınter arasında bir sene 
müddetle mer'i olacak olan yeni bir tica
ret ve klering anlaşması, meratlmi mah
susa ile, imza edilmiştir. 

Yeni anlaşma bilhassa pamuk ve yün 
ihracatımıztn inkişafını temin edecek 
hükümleri ihtiva etmektedir. 

Afganistanla yeni bir 
protokol imzalandı 

Antakyada bir 
Arab kongresi 

toplanıyor 
Adana 31 (Hususi) - Antakya bir A

rab kongresi toplanmak üzeredir Am('ri
kada bulunan Hataylı 50 aile önümüzdekı 
ay içinde Antakyaya gelecektir. 

Ankara 31 (A.A.) - 31 ilkkanun Geçenlerde tevkif edilen Usbeciler sı;r-
Londra 31. (AA:) - .Evening Stan· 1937 günü saat birde Hariciye Vekili b<.'st bırakılmışlardır. Bunlar tekrar tah

d ıd gazetesı, Lc:hıs~~n ~le Fransa ara- ekselans Doktor Tevfik Rüştü Aras ile rıkata başlamışlardır. 
sında bır anla<-ma uzerıne, Fransanın Afganistan büyük elçisi ekselans Su'i· I 
l\:ad~-r~skara adrsına Leh~tan Yahu- tan Ahmed tarafından Türkiye ve Af· Yunan veliahdinin düğünü 
dıkrı~~ .mulıacP;et etmesıne müsaa- ganistan devletleri arasında 25 rn1yıs Atina 31 (A.A.) - Yunan ,. linh+ •n 
de ctt ını ya1ma.dadır. 1928 tarihinde aktedilmiş olan muha 'li"anlısı Henovre, Bü rük Britanya H 

Fas sultanın1 bir ame,i.1 a' 
yapıldı 

R nt 31 (AA.) - Fas sultan•na 
yen· bir ::ımC' ·v· t vapılmı~tır. Ameli
yat mu\affak omu~tur. 

denet ve teşriki mesai muahedename· İrlanda prensesi Frederique'i Yunanis -
~inin rnerbutlariyle birlikte daha on an:ı getirmek üzere başvc>kalC>t hususi 
. ene müddetle temdidi için bir proto- kalem müdürü ile orta elçi Saltaferas Al-
kol imza edilmiştir. manyaya gidecektir. 

Protokolun metni önümüzdeki sub:ıt Bıittin Yunan şehirleri vcliahde hedi -
ayının birinci günü her iki memleket- yelC'r hazırı maktadır. Atinada da fcv -
te ayni zamanda neşredi:ecektir. kalade parlak şenlikler yapılacaktır~ 

.k ti 

Kehanet 
Dün gece yarısı dünya yem yıla girdi. 
Havaya atılmış bir avuç fıkır .. henüz bir noktaya kümelenmediği için ne 

ifade ettıklerini anlamak imkanı yok. Bir yanda Marks'ın nazariyelerıni haya
ta tatbik etmek için ameli metoıjlar aramak ve tecrübe etmcğe uğraşan ko
münizm var. Buna karşı da nasyonalizmin yeni tohumlarını cemiyetlerin 
bünyesinde üretmek için daha rr.üsa id hava ve cereyan bulan faşizm bütun 
hızı ile faaliyettedir. 

Fakat siyasi akideler böyle yavaş yavaş tebellür etmeğe çalışırken mahud 
emperyalizm de boş durmuyor. Fikre ve akideye kıymet vermeden toplan
nın açtığı yolda ilerliyor. 

Medeniyet dünyasında başlıynn fı kir, akide ve menfaat ayrılıklarım bit 
i t kamette toplamak için çok beklemek lazım. Mücadele devam edecektir. 

Fransa ihtilali zamanında aynı buhran görülmüştü. Realiteler üzerinde yü
yenlC'rle ihtilate tekaddı.im eden füozofların parlak fıkirlerinı tahakkuk 
t:rmr·ğe çalışanlar bir türlü anlaşamadılar. Nazariyeciler, hazmedemcdık-
i akidelere, realistler de şahlanmış halk tabakalarının hıncımı. kurban ol
ar. Zavallı Robespierre, tanıdığı Rous!';eau'nun fikirlerını o kanlı her.ga-
ıçinde tatbik etmeğt! kalktı V'? bu softalığının cezasını bnşını gi)otine ver· 

.. kh çekti. Fransa senelerce al!ak bullak oldu. Bonapart da bu mahşer·n 
z b .ınisı kesildı. Nihayrt dünyaya temiz bir demokrasi çıktı ama Fransa da 
ilz bınlerce evladını kaybetti. 
Bugi"n bütün medeniyet dünyası aynı buhranı geçiriyor. Elbet de durula

cak \'C bir fik r, h•r akide hakim o ocak. Fakat öyle görünu ' kı umumi ıztı
rab :Fransa ihtilalinden daha uzun sürec('k ve daha kanlı olacak. 1789 mkı!a
bınrian sonra dünya nasıl az çok devamlı bir sükünete kavuşmuşsa bug nku 
f"kır mucadelesı de istikametini bulduktan sonra dunvava emnıyet VC' sukfın 
avdet edecek. Fakat b mu görmek kehanet olmasın ama b zim n<'s·ll~ı •k • 
mc-t değil gibi görüntıyor. Btirhan Calııd 

• 



-
4 Sayfa ~ ON P OST A İkincikanun ı 

Zehirli gaz ekipleri 
teşkil ediliyor 

İşçi sigortası Tevkifhanede hırsızlık 
Kanunun Meclise sevki Hapishaneye nakledilen bir mahkuma arkadaşları 

bir müddet gecikti ziyafet vermişler, fakat sonra da mahkumun 
İ§ kanunu hükmü mahsusunca bu ayın ceketi ile şekerleri sır olmuş 

Resmi dairelerin alt katlan sığınak haline konulacak, 
şehirde başka sığınaklar da yapılacak 

on beşinde Meclise verilmesi icab eden Sultanahmed birinci sulh ceza malı- tan Hayreddinden şübhelenmiş ve şi• 
ışçi sigortaları kanununun ihtiva edece- kemesinde tevkifhanede geçen bir hır- kayet etmiştir. 
ği hükümlere aid anket heniiz bitmediği sızlık hadisesi.niın lduruşnasıı ~apıl- Suçlu Hayreddin ise, mahkeml de: • 

Harb vukuunda zehirli gazlardan ko • j 
runma için açılan halk kurııları devam e
dC'rkC'n İstanbul belediyesi de boş dur -
rnamaktadır. 

Halk kendini korumak için alacağı te-:I
birleri öğrenirken belediye de unıumi S!

ğınaklar açmak için tedki'kat yapmakta
dır. Resmi dairelerin alt katları sığınak 
şekline kalbedilecektir. Yeniden yapılan 
ııpartırnanlara birer sığınqlt da yapıl -
ına:.ı mecburi tutulmuş bulunmaktadır. 

Zehirli gaz hücumuna maruz kalan !s
t:ınbulda halk kendini korumak içın ted
birlere başvururken beledıye de sokak 
faaliyetinde bulummık gaıların bir an 
evvel imha edilmesini teırjn edecektir. 
Bu iş için de itfaiyeden ve temizlik ame
Jelcrinden istifade cdilecektfr. 

Temizlik amelelerinden zehirli gaz e
kipleri teşkil olunmuştur. Her kazadan 
onu faal, onu da yedek olmak üzere yir-

Pariste zetıırıı ~cız Jıücumlarına karşı 

yapılan bir tecrübe esnasında sokakları 
temizUyen efrad 

için nizamnamenin Meclise scvkedilmesi mıştır. - Ben, bir şey çalmadım. Faka , btJ 

geci~.ştir. • Davacı İsmaiiin anlattığına göre, ha- adam saf .. her şeyini ortada bıraK ... rak, 
İşçı sıgortaları, kaza, menlPkı hastalık, dise söyle olmuştur: İsmail bir katil Ç!lldırıyor. Orada, çcşid çeşid inc;all 

analık, işsizlik, ölüm ve sair<' sigortaları meselesinden dolavı 3 sene 9 ay müd- var. Sade bir ceket değil , bir "andık, 
k~s.ım~arını da ihtiva etm.ektP.yse de, §İm- detle hapse mahkfun edilmiştir. Birkaç bir i~s~n bile uçar da, gene bulunmaz. 
dılık ış kazaları, meslekı hsstalık ve a- gün evvel, hapishaneye nakledileceğin- demıştır. 
nalık sigortalarına aid kısımlar kanun - den, arkadaşları kendisine tevkifhane· Muhakeme bazı şahidlerin celb için , 
iaştırlacak, diğer dört kısırn ileride ay - d k' k - 1 d b. . f t• h talik olunmuştur 

1 . e ı oguş arın a ır çay zıya e ı a- · 
rıca kanunlaşacaktır. ş karıu~unda, sı- zırJamışlardır. Bir mukabele olmak Çam h ı r c- ı l l"gı yapmak isteyen 1 
gorta kanununun ayın on hPşmde çık - .. 1 . . İ · "' 

.d h'·kü· d •. t· .1 k .. uzere okka çay şekermı de, smaıı aı- b"ı r·ı mahkOm oldu masına aı u m egış ır• nıe uzere H . h . 
M 1. b. 1 •. h .1 k . ınıştır. apıs aneye nakledılen suçlu, ec ıse ayrı ır ayı a verı P.ce tır. . 

ı . . . . . . . artan şeken yanına almış ve bunu ko-
şçı sıgortalan ıçın, ış daıresıle yakın - • t k . t • b b k 

dan alakadar bir devlet sigortasının ha - tguş Fa ık yta ba~ının aşucuna ıra mıkş-
. d k . . .. ır. a a , ıraz sonra arayınca, şe e-

zıran a urulacağı ve 1şçıl"rın urretle - . . d 11 t · • · · ·· ·· 
rinden muayyen bir yüzde k€silerek o- nn yerın e ye er es ıgını gormuş, ar-
+ t•km · t . t· k d kl . kadaşlanna sormuştur, onlar da şu ce-.oma ı an sıgor aya ış ır.- e ece en b . l a· 
d nl 1 k d İ . . . va ı verrnış er ır: 

e a aşı ma ta ır. ŞÇJ sıgortaları ı~ın 

hükumet de bir mikdar maddi yardımda - Uçtu, dikkat et, başka bir şeyini 
bulunacaktır. İşçiler, sigorta h:ıkların _ ortada bırakma .. o da uçar .. 

dan hiç bir suretle ferağat ed<'miyecek - İsmail, bu hal karşısında bütün ser-

Mehmed ol!lu Siyam isminde ·biri, 
Bebekte Mısır konsoloshanesinin bah• 
çesine girmiş. Siyam bir hayli çam ve 
taflan dalı çalacağı sırada, bekçiler +a .. 
rafından görülmüş ve yakalanaralt 
müddeiumumiliğe tesJim edilmıştir. 

Asliye 4 üncü cezada yapılan muhake
mesi sonunda suçlu 3 ay müddetle 
hapse mahkum edilerek, tevkifhaneye 
gönderilmiştir. a 

mişer temizlik amelesi ayrılmıştır. Bun- İstanbulda bin iki yüz tP.IT"Jzlik amele- lerdir. veti olan 2 lirayı, emniyet ettiği bir ar-
kadaşına emanet etmiş, tek ceketini de 
yastığının altına saklıyarak, uykuya 
yntmL'itır. Sabahleyin kalkınca bir de 
ne görsün: ceket te orada yok. Adam
cağız gene soruşturmuş, ayni cevabı al

iki hırs ız tevkif edil( i 
Jardan manga ve takını te~kilatı vürude si mevcuddur. Şimdi!ik iki yüz kişı zehir- Gayrı· mu·· badı· ı 
getiı ilecektir. Bir tayyare h•icumuna ma- li gaz için ayrılmıştır. Bunlar gelecek 
ruz kalan İstanbula zehirh gaz atıldı~ haftadan itibaren mıntakal:ırından alına- b L J 
andan itibaren temizlik amelesi zehirli rnk merkeze getirilecek ve derslere baş- On O arı y Ü '\Se İ yor 
gaz ekipleri derhal sokaklara dökülecek- !anacaktır. Bir iki gündenberi, gayri miibadi' bo-
tir. Ellerindeki vesait ile zehirli gaz top- Temizlik ameleler! soxakları zehirli noları yüksc>Jneğe başlamıştır. Bu yük-
lcınan çukur ve saireyi temizliyecektır. gazdan temizlemek, kend;lerini zehirli ~elişe sebeb, gayrimübadil b·:molııının 

İtfaiye teşkilatı da yaagında kullana - gazlardan korumak için l<atı bilgıyi elde •yüzde ikı faizli hazine tah\·iJleri il~ teb
cağı efraddan gayrisi ıl~ zehirli gaz e - ettikten sonra mıntakalarma dağıtılacak, ı dil veva borsaya kote ediler.nği şav;ala _ 
kipleri teşkil etmiş olacaktır. Faaliyet an yerlerine yenileri çağınlar.aktır Böylece rının borsa mehafilinde bir ka\ g~nden
Jarında itfaiye ile temizlik amelesı ekip- bir müddet sonra bin iki y~z temizlik a- beri deveran etmeğe başlarrıış Cl:m?.sıdır. 
!eri teşriki mesai edecek, sukakları zehir- melesi bu hususta bilgili olarak yetişti- Cr giın evveline kadar yÜ'ı.dc 13,50 üze-
li gazdan temizlıyeceklerd.r rilmış olacaklardır. rinden muamPle gören bonol:ır dü., yüz-

... - .. ...... - •• • '"' - ·-___.. ctc. 14,75 de açılmış bir ara hl: yiizde '>n 

Evrak mahzeninde Altm1ş sabıkalı ,Yediye kadar iş olmuş 16.25 de kr.pı:mmış-
tır Şu halı> göre. gayrimüb:tchl brınv -

resmi defterleri genç hırsız :~; !~~~~~e yü~dc 2
.'.7

5 
kurui ;.'~ksel-

d 1 ı ? Dün. borsada, Türk borcu t:-hvn .. rı de Satan 0 aCJ ne er ça ffilŞ • Hl,35 lirada açılmış. 18,30 lir. :,· rı G;.Aşerek 
kapanmıştır. 

istanbulun muhtelif sen1tlerinde 

mıştır: 

- Uçtu. Fakat İsmail, yanında ya-

Poliste : 

Son yirmi dört santte kazaya 
uğnyanlar 

Galata nhtımında bağlı İzmir vapuru 
yağcısı Hasan makine dalres1nde elinde yan
makta olnn knrplt lfı.mabnslle karpit kutu
sunu açarken kutu ateş almış, Hasan yU
ziindcn ve ellerinden yanmıştır. 
* Eminönünde Hocagıyaseddln mahalle

.sinde oturan Osman oğlu Aydın Anadolu o
teli clvnnnda oynarken yağmurlann teslrlle 
<:ökmüş olan (3,5) metre derinlığlnde bir lA.
l".nma düşmüş, etraftan yetişenler tarafın

dEın kurtarılmıştır. Aydın fazla pislik yut-
tuğundan hastaneye kaldırılmıştır. 

* Fatihte oturan müvezzi Kemalin karısı 
Ayşe evin üst katından mut!nğn büyük bir 

Galatada bir gece kapı kırmak sure· 
tile kahveci Ali Ekberin eşyalarını ça• 
lan Mustafa ile Aslan yakalanarak, ad .. ı 
liyeyc sevkedilmişlerdi~ Suçlular, 
4 üncü sorgu hakimi tarafından. tev .. 
kif olunmuşlardır. 

K ültür işleri: 

Şehremini Halkevinde 
İngilizce d ersleri 

Şehremini Hnlkevinden: 
Evimizde İngilizce dersleri verilmeğo baŞ• 

lanmıştır. 3 - ı - 1938 den itibaren her guJl 
kayıd için müracaat edilmesi. 

Beyof lu Halkevindeki Kltab Ser~ 

Beyoğlu Halkevlndem 
Çarşamba günü Evlnılzde açılacak olan 

Kltab Sergisinde 936, 937 senelerinde husu· 
.c:l neşriyat yapan zevatın eserleri için ye'• 
ayrıJmıştır. İştirak etmek isteyenlerin hemeı.. 
Evimize müracaat eylemeleri mercudur. Kartalda bazı dükkanlarda son gün -

lerde kese kfiğıdlarının re:;mi dairelere 
ıid vesikalardan kullanıldığı gön.ilmeğe 

başlanmıştır. Aiakadarlar, l>tı kf.~ıdların 

nereden bakkallara kadar düş.iığünü a -
raştırmağa koyulmuşlardır. Ni!ıayet Kar
tal kaymakamlığı odacısı Hac.ı:.ının hüku-

plaj, mekteb ve hastanelerde birçok 
t'Şya ve para çalan genç hırsız Bürhan 
bu marifetleri nasıl yaptığını anlat
maktadır. 

lstanbul posla ve 
1'elgraf' müdiirii 
Değişti 

• cam indirirken, cam kasığına batarak yara
Askerlik işleri: 

met mahzenindeki eski deftcr'eri çaldığı 
ve suçunu saklamak için de kapaklarını 
yırtarak denıze attığı anlaşılınıştıı. Ha -
san. kapaksız defterleri dükkanlara sat -
mıştır. 

Defterler, esnaftan tophttmlmıştır. 

Kartal hakimi Alaeddin Kirman dün oda 
cı Hasanın ifadesini almıştır. Tahkikat 
devam etmektedir. 

Müteferrik: 

.Sirkeci yolcu saJonu tamamlandı 

Sirkecide eski gümrük binasında 
inşa edilen Sirkeci yolcu salonunun in
şaatı bitmiş, iç kısımların tamir, tez -
yin ve tefn.şine başlanmıştır. 

Yolcu salonunun tavanında cam ü -
zerine yapılan, yukarıdan elektrik ten 
viratile ~ıklandırılan ve Tli.rkiyenin is 
tihsal mıntakalarile tarihi yerlerini 
temsili res mlerle gösteren Türkiye ha 

ritası fevkaladedır. Tolculann çıkacağı 
kısmın karşısında dış kapının üstüne, 
Atatürk'ün tunçtan yarım bir büstü 
konmuştur. 

Salonun dahili tefrişat ve tezyinatı 
<>n on beş güne kadar bitecektir. 

Galata yolcu salonu inşa ~ilinceye 
kadar Avrupadan ge1en seyyah ve yol

cuların da bu salondan çık.malan me -
selesi de düşünülmektedir. 

N afia Başmüfettişi Ankaraya ~itti 

Nafıa Vekaleti şirketler başmıi!ettı.şi 
Süruri, dün Ankaraya gitmi.ştır. Baş
müfettiş Süruri, tramvay, elektrık şir
ketleri hakkmda hazırladığı !';f'T1"'!ik 

raporunu Nafın Vekaletine vert'cektir. 
Elektrik şirketile evvelce başlamış 

olan müzakerelere yılbaş.ndan sonra 
ikincikanunun ortalar·nda devam edı
leceği anlaşılmaktadır. 

Bürhan gayet şık giyinerek yanında 
gene şık bir kadın bulunduğu halde İstanbul Posta ve Telgraf Müdürü 
pliıjlara gider, ve kapılan kilidsiz bu- Mazhar Posta ve Telpraf Umum Mü -
lunan kabinelere girerek birçok hırsız- dürlüğü yüksek fen hey'etine tayin e -
lıklar yaparmış. dılmiş, bugiın1<ü vaLifesine nisbetle 

B1ud·r~an, _ç_aldığl ~şyaların , kimlere ~!:i~~:c~n~~'.~~ ~e::~ j~t~~·~:it~:~/~~~: 
satı ıgını ıtıraf etmış ve eşya1arı satın d .. ı·· - d B p T .. .. 

1 1 E · t n· k ·· 1 .. - .. • ur uge e ursa . . T Muduru Yu-a an ar mnıye ıre ·tor ugune çagı- f t . d., . . 
] k .f d 1 . t b' d·ı . . su ayın e ı ımıştır. 

rı ara ı a e erı es ıt e ı mıştır. 

B .. h b b ş··k ·· d b t Bay Mazl-ıarın buradaki vazifesinde ur anın a ası u -ru c za ı ava • . . . . . 
d. • · ·f d d •1 k l ·d oJdugu gıbı venı vazıfesınde de muvaf-ver ıgı 1 a e e og unu ço evve re - f k 1 - • .. 

d tt . • · · J·· ·1 · 1. a·· h a o acagına şuphe yoktur Kendisini e ıgı;n'l soy emış ır. lll' onın nere- t b .k h kk d d . 
:erden hırsızlık yaptığı zabıta tarafın· ~ f~ı k·. at d~nl ~ a aynı suretle mu -
d t b. d·ı k d. \ a ıa ıye ı enz. 

an es ıl e ı me te ır. -------
Bürhanın düne kadar çaldığı eşya Fatihte kapalı durak yeri yapılacak 

ve paralardan tesbit <'rl ler>Per meya- Tramvay şirketı tarafından Fatihte 
n:nda vazın muhtelif plajlaıda aşırı- kapalı durak mahalli yapılacaktı. Du
lan ( 700) lira para ile 20 kadar altın, rak yerinin projesi Belediye fen heyeti 
~müş saat ve kordon ve (120) lira1ık tarafından tedkik edilmeh.-tedir İnsaata 
bir fotograf makinesi vardır. Zabıta yakında gt'çilecektir . • 
t:lhkikata devam etmektedir. 

Pendik treni bir 
Kı.ıa çarptı 
Dün saat 1 3 de Pendikten Haydar

pa~aya hareket eden banliyö trcm Kar
tal köprüsünde çimento fabr ·kası ame
IC'-.ınden Halilin 9 yaşındakı kızı Süza
na çarpmış. yüzünden. kafasından va· 
ralamıştır Kız hastaneye kaldırılmış, 

kaza hakkında tahkikata başlanılmış

tır. 

BUGÜN 

İPE K 
Sin masında 

lanmış, hastaneye kaldırılmıştır. 
* Hasekide oturan Ali Rıza kızı Şükran 

Galatada Çi!tçibaşı hanında orta tat mer
divenlerinden inerken başı dönerek düşmüf, 
muhtelif yerlerinden yaralanmıştır. 

Bir esrarcı yakalandı 
Meşhur esrar satıcılarından Hüsnü otıu 

Arnb Hasan, dün, Şişlide, Hal~Urgazi cad
desinde 10 gram esrarla yakalanmıştır. 

İki yangın başlangıcı 
Taksim Hacımebmed mahallesi Karakol 

sokağında Murnda aid 23 numaralı evde ve 
Şişli Halasklı.rgnzl caddesinde 293 numaralı 1 
Nimet apartımanında kalorifer bacası ku
rumlarının tutuşmasile yangın ~langıcı 

olmuş, her iki yangın başlangıcı da itfaiye 
tarafından söndürülm~tür. 

Bir otomobil çarpışıll.881 

Yoklamaya davet 
Eminönü Askerlik Şubesinden: Şubemiz· 

de kayıdlı harb malüllerlle şehld yetimlei'i· 
nln 938 yılı için ikramiye kayıdları 4 1 / 938 
gününden itibaren yapılacaktır. 

Yedlerlnde bulunan resm1 sened, mnaŞ 

cüzdanlarlle raporları ve nüfus hüviyet cüz .. 
danlarlle beraber yoklamalarını yaptırma• 
üzere oubeye müracatıarı Ddn olunur. 
----------·-·----~ ·-~·---

NOVOTNY'de 
Yunan Operetinin meşhur tenoru 

DAPOLLA 
Sevimli yıldız 

RUDOLFFV 
ve tenor Y U N K A'nııı 

iştlral..ile şnrkılı müzik 
Fiyatlar aynendir. 

Tepebaşı - Oai re 

Al!ons idaresindeki 1466 numaralı otomo
bU İstlklOJ caddesinde Büyük Parmakkapı ı 
tramvay durağında Bekir idaresindeki 567 
numaralı otomobile çarpmış, her ikisi de ha
sara uğramıştır Bu yüzden tramvaylar (25> 

dnkika kadar lşllyememlştlr •••••.::'==============' 
2 Biiyük ve 1"ÜRKÇE FiLM BiRDEN 

1- SEZ AR BORJiYA 
Türkçe aöd ü, tarihi film. 

2 -BUFALOBiL MACERALAR KRALI 

Baş rollerde : GARY COOPER • J EANE ARTHUR 

Bugün seanslar saat 1 de başlar gece saat 9 da BUFALOBIL 

Top lan t ı lar: 
Yeni yılınıza neş'e ve kahkaha He gırınız, bütün seneniz 

mes'ud olsun .... 

Eminönii Halkevinde konferan~ 
Emlnonü Halkevlnden Dıl Tarıh ve Ede

biyat şubemlztn tertib ettiği <Istanbı.:.ı hak
kında konferansları serisinden <Istanbuiu , 
co;.ratyası) mevzulu olan birincisi C'nıver
slte Coğrafya Doçenti Besim Darlmt tnra
flndan salı nkşamı saat <20,30) da E\"!mtzln 
C:ı~alo~lundaki merkıız salonunda verilr.
cektlr. Davetiye yoktur. Her arzu eden ge-

billr. 'W.:.- -brl? ... 

Bunu; PERİLER D İ V AR l'ndan 
gelen ve bugün sizi en mükemmel TÜKÇE SÖZLÜ filmleri He 

~ARAV sinemasında bekleyen 

LOR EL - HARDİ 
SOylnyor. O halde gidiniz, görllnllz, ve kahhaha He gOIUnUz. 



Kırkağaçta hızlı bir 
imar faaliyeti başladı 

c:btJ ielenbe çarşısı ve yahh okul elektrikle tenvir edilecek, 
rak, Kırkağaç - Gelen 1>e yolu da bu yıl tamamlanacak 
.,an 
dıl<t Kırkağaç ( Husu • 

aı.. ) - Kırkağaçta 

ummalt bir imar 
:çın aaliyeti vardır. Bu 

nar r aliyctinln en 

n ıtihim kısmı de bil

assa Gelenbe nahi 

iri, esmde kk:lsüf et. 
ah• ıektedır. Kırkn~aç 

ve eıedlye reisi Celnl 

ta- ~7. dl.' bu imar faa
r~lc YPtinde mühim hiz. 
ur. tı .. kc- :ae er gormekted!r. 
tıe lelediy, .. fıdanlığı ve 

ye ıvuz inşaatı ile yol
ar iç.in şimdiden ha- Gelenbede ordu evtnin ilk Uınel ta§\ Jconurltn 

U'lıklara başlnnılmış bulunmaktadır. Fi- lan bu mekteble Gelenbc çarşısının elek· 
an celbi için alakada..- yerlerle muhahe- trikle tenviri tekarrür etmiştır. Kayma

re- eye geç lmiş bulunmnktadı.r. kam Salahaddin Kıpçak bu işin bir an 
ça• Kırkağaçta bir de Orduevi yapılmak- evvel tahakkuku için çalışmaktadır. İcab 
ad• ıdır. Evin temeli törenle atılmış, bütün eden motör ısmarlanmıştır. Bu motör ge
lar, 1Şaat malzemesi hazırlanmıştır. lir gelmez tenvirat başlıyacak, buradan 
ev• Kırkağaç - Gelenbe yolunun yapılması elde edilen hasılat ile de gerek motör, ge-

;in icab eden tedbirler alınmıştır. Bütün rek mektebin tenvir masrab çıkarılnuş 
~ köyleri bu yola taş çekecek, hususi olacaktır. ~lenbede bu yıl bil' meyva 
~uhasebe idnresi de köprülerin. yaptıra- fidanlığı, bir tavuk istasyonu, bir arı ba
aktır. Vali Lutfü Kırdar bu yolun in_şası kım yeri tesis olunacak, çok meşhur olan 
fhı büyük bir alaka göstermekte, bu ala- Gelenbe arpasının istıhsali artmlacak· 
:a da köylüleri sevindirmektedir tır. Nahiye müdürü Subhi bu işlerin ta-

Gelenbede bir yatılı mekteb vardır. 3 hakkuku için mütem:ıdi bir sai ile çalı~

Adananın 
kurtuluş bayramı 

Aclaaıa (Hususi) - Aclamnm kur
tuhqtm111ı yıldönilmö olan S KAnu
nmanld.e 7apılacak bayram hazır • 
Wdarile mqgul olmak üzere Parti· 
de blr lıuımite seçilmlş ve bayram 
Proıramı tesbit edilmiştir. Bayram 
cecesi böytlk bir balo verilecektir. 

Erzincanda ölümle 
Neticelenen 
Üç kaza oldu 

Memlekette 
Bandırmada Moloz mevkii çökmeğe başladı, 86 evin 

damı çöktü, Karamanda şehre kurdlar indi 

Erzincan (Hususi) - Son zamanlar
da, altı gün içinde, demi.ryollannda ça
lışan amele<len üç kişi kaza neticesinde 
ölmüş bulunmaktadır. Bunlardan bıri, 
yirminci kısımda Sansa deresindeki tü- Erzinccı" dac7lan ""' karda bu hale geldi 
nelde çalı.şan Erzurumlu Mehmed oğlu Bandırma (Hususi) - Senelerdenb~rl gayreti son gtlnlerde kar!arın, zehirlı fır. 
Halildir. Başına tünelde taş düşmüş, Bandırma ve civarma bu seneki gibi kar tınalnnn kahrına uğruyor. Belki de ~ 
beyni parçalanarak ölmüştür. yağdığı görülmemi~tir. Dört beş gün bı- yıl artık, ilkbahard~ SC'vıml: çiçeğmi, yu 

İkincisi Kemah yolu üzerindeki köp"' lafasıla yağan kar her tarafı kaplamış. aylarında t~ı·· ,, ~östı>rtrC" 1r 

rülcrden birinde su çekmekte olan ma- hatta bir iki gün köyle:::dcn şehre kimse üzere buruşup gidi:.or. 
kinenin motörcü muavini Rizeli Bilal gelememiştir. Bandırmanın muhlelif ma- ı,r..... . •. a kış 
oğlu Sabridir. O gece nöbetçidir. Sa- hallelerinde 86 evin damairı çökmtiş ise Erzincan (HususıJ - Erzincan cıva-
bahleyin, motörün içinde ölü olarak de nüfusça zayiat yoktur. Gene Bandır- rındaki yüksek dağlara kar yağmıştır. O 
bulunmuştur. manın Moloz mevkiinde büyilk bir kısım vnda havalar çok güzel gitmektedir. Er· 

Üçüncü kurban, gene ayni köprüde yerin çökmekte olduğu görülerek b<-ledi- zincanda odun ve kömür buhranı da yok.. 
ve ayni makinede çalışan makinist mu- ye fen heyetince o civard:ı bulunan evler tur. 
tıvini Malatyalı İbrahim oğlu Şevkidir. ve birinci ilkmckteh tahliye cttirılerek Ötcdenbcri telefonu olmıyan ve kışı!\ 
Nöbetçi olan Şevki de, ertesi sabah mo- muhtemel bir felaketin önü alınmış bu- altı ay mahsur bir vaziyette kalan Ba, 
törün içinde oturduğu vaziyette ölü o- lunmaktadır. Yer çöküntüsü devam et- köy nahiyesine 45 kilometrclık çok mun
larak bulunmuştur. , mektc>dir. Civar köyler hakkında yaptı- tazam bir telefon hattı çekilmiştir. Molla 

Söylendiğine göre, motör dairesinde ğım tahkikata nauırı:ın bırkaç köytln te- ve Kiy köyleri de telefonla merkeze bağ
ölenler, motörün neşrettiği bir gazdan 1 ıeton hatları bozulmuş ve bazı köylerde lanmıştır. 
zehirlenerek ölmüşlerdir. harab ev ve ahırlar ç:ökmüştür. Bugün Çanakkalede bir kadın boğuldu 

Müddeiumumilik bu ölüm hadisele- hava açılmış ve bütün köyler~e munabe- Çanakkaleye iki saat uzaklıktaki Yağ-
ri hakkında sıkı tahkikata başlamıştır. re temin edilmiştir. cılar köyünden Ayşe Çanakkaleden kö-

~-ıı::::m::::ıı:::::::a=::m::::::m=-=ı=::::m---==----=----=--------------....,-cım::::ıı::ıı::ı======c::::=-==::ı:::::s Karamanda şehre kurdlar indi yüne giderken yolda fırtına ile şiddf'tli 
'1 evvel vali Lutfü Kırcların emrıle açı- maktadır. 

ütahya iyi 
Suya kavuşuyor 

Ortak kavgası lk • k J d b • • Karamanda soğuklnr bütün şiddetıle yağmura tutulmuş ve merkebmi kayb"~ 

1 

l QT eş en lTl devam etmektedir. Şehre kurdlar inme- miştir. Biraz sonra merkebinı bulan ka-

Bir kocalı iki kadından 
D d d 

ğe başlamışbr. Şehir odahllmd•' Devlet dıncağız dereden geçerkct' dağlardan inen 

İğerİnİ Öl ÜT Ü Demiryolları ameles•nden Mehmede sular bastırmış ve Ayşe merkebı ile b~ra
kurdlar hücum etmişierdir. Amelelerden ber boğulmuştur. Ayşenin köye dönme
Süleymanın yardımı sayesindt? Mehmc>d mesine merak eden köylüler kadını ara

biri diğerini yaraladı 
Rize (Hususi) - Rizenin Fındıklı 

köyünde İbrahim ve Hüseyin adlı iki 
kardeş bir su meselesinden birbirlerile 

Rize (Hu.rusf} - Rizenin Gürgen kö- kavga etmişlerdir. İbrahim büyük kar-
yünde bir kocalı iki kadın birbirleri.le • 
k .......,;.,

1 
b" .. - .. kü " - .. " deşi Hüseyini agzına bir kurşun sık-

avga ew•Uoj er ve uyugu çugunu . 
üç tabanca kurşunile ağır surette ya- mak suretile yaralamış, yaralı on da-

ralaınıştır. Yaralı hastaneye kaldınl- kika sonra ölmüştür. Katil kardeş ya-
m~tır. kalanarak adliyeye teslim edilmiştir. 

Karaburun (Husu· 
st) - Karabunm'u 
lcazaya bağlıyan kara 
yolunun in§asına ya
kında ba§lanacaktır. 

Bu yolun noksan kıs
mı ikmal edildikten 
ııonra lzmirle kasaba 
arasında daimt bir ir-
tlbat temin edilmiş 

Kütahya (Hususf) - Kütahyanm. olacaktır. Şimdilik 
~kidcnberi bol, fakat eski künk ve ge- İzmirle Karaburun a
rizlerle getirllınlş sulan vardır. Bunla- rasında sadece Uşak 
nn ~ğu mahalle aralarından geçmek vapuru işlemekte, pa
ft lfıgım sızıntılarile kirlenmekte idi zartesi, perşembe 
Şimdi belediye Kundüören denilen yer~ günleri İzmirden bu· 
~ şehre b~l ve temiz su getirmekte- raya gelmP.ltte, salı, 
d~. Su şehrm en yüksek noktası olan cuma günleri de bu-
Hısara kadar gelmiştir. Depo ve filitre radan İ7..ml:-e hare • Kcınıbunın Merkez ilk okulu talebrleri bir 

. edilmek üzeredir. Haziranda şeb- ket etmektedir. Son tmücımerrdn '°"ra 
~ her ~:-afına .. ve evlere su verilecek- fırtınalardan kasabanın iskelesı harab ol- vaziyet aldığından kasabanın alakadar 
tir. R~~de Kut~hyaya gelen suyun muştur. Bu iskelenin bir an evvel tamiri makamları ve vapurun kaptanı haberdar 
Jolu gorulınektedır. icab etmektedir. İskelenin tehlikeli bir edilmiştir. 

- Hasan Bey dünyanın 
laali nedir? 

Pazar Ole Hasan Bey Diyor ki: 

- Hani birçok seneler 
geçti 

• - Şu ağzında zeytin da
lile dolaşan sulh güvercini 
var ya, bir türlü dünyaya 
konamıyor. 

Hasan Bey - Konmaz ya 
azizim, konsun da bu ateş 

içinde kebab mı olsun? 

kurdların hücum~ından kurtulmuştur. mağa çıkmışlar ve Ayş~· ilC' merkebin ce-
Şehre yağan karın irt;faı 10 santimetre- sedini derede çınar ağaçları arasmda bul
dir. Civardaki ağıllarla irtibat kesilmit- muşlardır. Yağan kar ve yağmurlardan 
tir. işliyememektedir. 

Tosyada ağaçlar meyva vermişti, fakat Gönende postalar beygirle getirtildi 
Tosya (Hususi) - İk.ı gündenberi ha- Gönen (Hususi> - Yağan knr yollan 

valar soğumağa, sular buz tutmağa bat- kapamış, posta nakliyutım durdurmuştur. 
lamıştır. Posta kamyonlarmm işliyemediğinı g~ 
Kış mevsiminde beklenilen soğuklar ren posta müdürü Sıdkı, beygir arabasile 

bu yıl çok gecikti. Bunun yerine, §imdiye Bandırma - Gönen p'lstasının naklini te
kadar mutedil, biraı da sıcak bir hava rnin etmiştir. Gönen ve köyleri tamamea 
hüküm sürdü· hıınun iç'n~ir ki, tabıatin karlar altındadır. 
bu yıla kadı· görmedıgımiz cilvelerine Nazillide 
şahid olduk. Şimdiye kadar meyvalı a- Nazilli (Hususi) - On gündür kunı 
ğnçlarm yaprak ve çiçeklerini, yeş:l soğuklar başlamıştır. Sühunet, sıfırın al
manzaralannı ancak ilkbahar görebilir- tında bir santigrada kadar düşmüştür. 
ken, bu yılın ilkkfmun ayında bütün a- Hava rüzgarlı ve yabistir. 
ğaçların yeşerdigını, çiçek ve tomurcuk- Gcrcdedc kış 
!arının inkişaf ettiğ'.rı·, elma ve armud Geredede de havalai soğumuştur. Halk-
ağaçlarının mcyvalarının fındık cesame- evi spor klübünün yaptırmış olduğu ka
tinde büyüdüğünü hayretle gördük. yaklarla halk kış spor1arı yapmıya baı • 

Neye yarar ki, tabıatın bu vakitsiz lamıştır. 

Afyonda Ali Çetinkaya kız 
enstitüsünün temelleri atıldı 

Afyonda son yıllarda hır çok bayındır
lık eserleri vücude getirilmişUr. Şehir 
parke caddeler, okullar, anıdlar, istasyon 
binaları, silo ve daha bir çok eserlerle 
donatılmaktadır. 

Büyük Utku anıtınm arka cebhesınde 
istimlakleri biten ye:::lerın enkazı kal -
dmlarak Ali Çetinkayanın adına izafe
ten yaptırılmakta olan kız san'at ensti -
tüsünün temelatma törem kalabalık bir 
kütle huzurunda yapümış, valı tarafın -
dan bir nutuk söylenmiştir. Yt>nı yap -
tırılacak olan şehir stadyomunun yeri de 
tamamen hazırlanmıştır. 
Yakında fakir ve kims~s·z çocuklar için 

büyük bir pansiyon, 100 yataklı tam teş- ı 
kilatlı bir hastane, ve 115 biıı lıra bedeli 
keşifli bir ilk okul binası yapıbc.ıktır. 1 

Vali ve belediye reisı şehnn ıınarı hu
susunda çok çalışmaktadırlar. 

Vilayet Umwıu Meclisi 
Viltiyet umumi mP.clisi vali Ahmed 

Durmuş Evrcndilek'in başkanlığında yıl-
1.&k toplantılanna baflamıttır. Meclis iza-

ları şerefine parti kurağmda bir öfle ~ 
yafeti verilmiştir. 

Halkevi faaliyeti 
Afyon Halkevi kış mevsimi faaliyetini 

hızlandırmış ve köylü g<.'celeri tertib eı
meğe başlamıştır. Halkevi geçen ay için
de Himmetin oğlu piycsinı temsil etmit
tir. Geçenlerde Halkevjnde Namık Ke -
mal ihtifali iÇin bir gece? ayrılmıştı. Bun
dan sonra Yunus Emre, ş;ıi'" Vehbi ve dı
ğer şaırler için de birer gec" avrılacaktır. 
-····································· . ···-

TEKDÜGME 
sizin için dOŞOnen 

bir Ayar otomatijiidır 
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IKADDNI 1 [E[Q)[EJBÔVAT- :J ,_ HAdi.seler Kar~ısında J 
V~NU~~NE 

Y eni senenin bir özrü var galiba-ı _ Geçen yılbaşını beraber geçirm§itik, 
Yüzünü görmiyelim dıye gece bu yılbaşında hep onu hatırladık, ne tatlı 

Kroşe ile örülmüş yeni yıla girerken ... 
pratik bir şapka 

* * * 
yarısı gelmiş. geçmişti ... 

Geçen bir seneki edebi hareketlere baktığımız zaman ıu n~ticeye •Ja-

* Fakat manası budur: 
Ev sahibi~ evini bır sene müddetle ki- - Geçen yılbaşını beraber geçimıiştlk .. 

rırız: Bu yılın edebi hil.diseleri, ondan evvelki yıllardan ne daha can
lı, ne daha sönüktür. ~ağı yukan ayni hava içinde, bazı çalkantılar• 

raya vermişti. Kiracı eve taşındı. Evde bu yılbaşı hep onu hatırladık. Sizin yü
oturdu. Sene doldu~ Konturat müddeti zünüzden yılbaşı geces.ı ne sıkıntılı geç. 
bitti. Kiracı evden çıkacak, yenisi gele- mi§ti. 

~::~~ rağmen ~yni rüzg~ esmİftir: 
,.,. 

Yazan: Halid Fahrl Ozansoy 

cekti. 
'Ev sahibi, eski kiracıdan müşteki) dı: 
- Kirli! 
Derdi. 

Omeumuzda blr yılın ağırlığı ne yeni yı-

İın kapısını çalıyoruz. Biliyoruz lci ferd ola-* Bir kadına söylediler: 
- Sene geçti bir yaş d'lha büytı~nüz. 
- Hayır .. ben dört senede bir yaş bü- r rak bir yıl daha ihtiyarladık; fakat gene bi-

'

_,,/ ·" ,, llyoruz ki memleket, hiç eskimlyen ve hiç 
. yıpra:nmıyan ta7A! 1nkılll.b ha va.sı içinde his-

- Evin ötesini bertSin; yıktı! yfr•i' "il. sedlllr derecede bir yıl daha gençleşti. De-
Derdı. - Nasıl olur? Renkleri: Kırmızı _ beyaz _ lfıciverd. mek ki ferd ile cemlyeUn bu tezadı tarşısın-
Ev: sahibi, eski kirac: çıkacak, yrnisı 

1 

- 29 şubatta doğdum da.. Her renkten ayni mikdarda yün Iwmdır. da hayatın faniliğini bir an için unutabllJr 

1 k 
_ .. • ve bu yeni başlıyacak yılı da. te~srumle, 

ge ece· diye sevindi. Ve eski k!racı çık- * Nasıl orulcCC'.iC neş'e ile k&rşılıyablliriz. Saadet bu tebes-
tı, yenisi geldi. Fakat ev, gen pisti. Evin Çalgılı meyhane hıncahın; doluydu. Laciverrt yünle bır sümlerin içindedir. 
ötesı berisi gene yıkıktı. Çünkü ev sthıbı Biri gelip sordu: zincir yuvarlak. t-1 Burada bir lAhza durur ve sevglll okuyu-
evini tem.izletmeden, ötesını berı!\ini ta- - Bu g"ce, burada ne var? çine ıo ilmik sık ~ culanma. yaklaşan yeni seneyi ı:önfilden 
mir etmeden yeni kmıcıy.t dC>vrl'tmişti. - Yeni yılı kutluluyoruz. 'ğn H ·k· ı 1 kutltılarım. Aşağı yukan bir yıldır bu sütun-1 e. er ı ı ı • 

1 
ı:ırda naçiz yazılarımı taklb eden bu dost-

Ev sahibi ile kiracılarını mı sonıyorsu-ı - Olmaz! mıkte bir tane art· ı:ı.rıına, bu çoğunu tanım:ıdığnn, yüzlerini 
nuz? Ev sahibınin adı. B e>r cnl'ıyr~; - Ncyt!? tırınır.. 15 ilmik o- lsonnedlğim, faknt tanımad:ın da, görmeden 
kiracılarının da adları, eski sene ile yeni - Yeni yıl buraya giremez, belediy'3 lur. Bundan son 1 de hepsini ayn ayrı sevdlğtm meçhul aşlna-
senedır!. ı on sekiz yaşından küçü!t o aı !arın içkıli raki birinci sıra: lnrıma bu tebriklm şu anda en başta gelen 

* ı · 1 · · tti A . ·ım·~ b' b b" 1• . rd .1 . vazifemdir. Ayril zamanda zevkimdir de ... 
yer ere gırrne erını mene . ynı ı ıge ır eyaz, ır acıve ı mık Çunkü onlara hltab ederken ok defa bir 

Sarhoş, gece yarısına d.l~ru meyhane- j * batınız. İki laciverd ilmik daha örüp • il dost meclisinin hararetlnl kal~lnıde hisset-
den çıkmıştı. Büyük bir b nanın knpl;ol!l- Bir arkadaı.;ım sordu: ' işaretinden itibaren dört kere tekrarla- mişimdlr ve bu hls bu yolda bana bir mü-
da durdu. İçerden caz stsi g !.)ordu. - 937 yılına acaba n(' yıh denilecek? yınız. (Örülmiyen yün arka tarafta bıra- şevvik olmuştur. 

- Haydi buraya da gırey m! Harb yılı mı? Karga~a1 ı,( yılı mı? Suıh kılır tabii) 
Dedi. Kapıcı karşısına dikildi: yılı mı? Terakkı yılı mı! ı İkinci sıra: Bir beyaz ilmi~in üstiine 
- Giremeı:sin!. Arkadaşıma anlattım: üç beyaz ilmik, sonrakı üç ltıciverd ılmi-
- Neye? - On dokuzuncu nsır bitmek üzere ğın iıstüne üç litcivercl ilm.ik. Ayni şeyi Du:ıiınüyorum: bu bir yıl lçJnde nelerden 
- Yeni sene geleceğı için içerde balo iken Fransada çıkan h::r gazete bir an-ket tekrarlayınız. bahsettim? Önce edebi hatırnlnmn. bir kıs-

var.. açmış, cBiten asra n~ asrı denilecek• su- Üçüncü sıra: İlk bEyaz ilmiğe iki, bcya:ı: 1 mı yirmi beş ~ evvele, ~1:. kısmı on beş yıl 
- Yeni sene geldi mı? alini sormuş. Aleksandr Düma suale şu ilmik ile batınız. Ortada bir laciverd il- evvele nid neş ell veya huzunıu hatıralarım ... 
- Henüz gelmedi. cevabı vermiş: mik. Üçüncü bey:ız ilmiğin üstüne gene j~~~~r::n!tr h~~~~:~~~ ~u:!e~:;; 
Sarhoş çıkıştı: cAğlebi ihtimal on dokuzuncu asır de- iki beyaz ilmik ve üç Uıciverd ilmiğin üs- ltadar ya.şatablldimse ne mutlu! Bu hatıra-
- Sen ne terbiyesiz adamsın; bir dPfa nilecektir .. > tüne üç laciverd iimik. (Bu son üç ilmik 1 !ardan sonra muhtellf snn'at meselelerine 

kim olduğumu sor da; ondan sonra gire- Ve sözümü şöyle bitirdım· örgünün sonuna kadar tekrarlanacaktır.; 1 temas eden .. makalelerimi h::_t1:1ıyorum. Bil-
. d Y b ? - B d sana aynı ct>Vabı Vf'reyi..'11~ Dördüncü sıra· t11 b ·1 'k .. · ınem en muhlm d:ıval:ın gorup ~terebll-

mezsın, e... a yeni sl'.'nP ..:nsem .... ~ . ~n . e . -, . . • . . · •A c!~z ı. m1
• ~~c:~~ne tllm mi? İÇierinde atladıklarım. unuttukia-* Aglebı ihtunal 1937 yılı denılecektır. ıki b~ az ılmık, sonrnki uç ılmık ustune nm yahud lluna.l ettiklerim olmadı mı? Bu 

ismet Hulusi üç laciverd ilmik yapınız. Sonra her be- hes~bı kendi kendimden sormağa mecbu-

~~==~~====~~=========~=~~~=====~~ y~i~~ili~~zi~~li~~dil-rum.~~~tt~yıl~noo~~ıd~ 
miklere de birer laciverd ilmikle batır.ız. ha iyi seçebfleyim. Bu noktada edebt hM13e-

Böyle derler: 

C Bunlan biliyor mu idiniz? ı B · · İlk .
1 

. • . .. . lere kar§l alllkası fazla olan okuyucularım
. . eşmcı sıra: . beyaz ı nugın uzerıne dıın do. yardım beklerim. Şübhem onların 
ıkı beyaz ilmik, sonrakine iki laciverd il- 1 bana soracaklan sualler ve bu sütunlarda 

EL mik yapınız. Üç ~eyaz, iki laciverd, ayni 1 mevzuu bahsed1bnesln1 1sUyecekleri diğer 

Rugliy oyunu tir talebe 
tarafmdan icad ed;ldi 

Rugby denilen 
el ve ayak futbo
lünü 1868 de, İn -
gilte:renın Rugby 
k::ısnbasında oku -
yan bir talebe icad 
etmişbr. Bu oyun 
hnJt arasınd':ı çok 

taammüm etmişse de bu yüzden oyuncu-

ların ahlakı da bozulmıyc1 başbmışilr. f n
giltere, şimdi, bu sah&cm tam bir t~miz-

lik yapıyorlar. Ruızby oyunculuğu ıçın 

ilk şart şudur: Ahlak, istid .. _ w.>nraya bı-

rakılmıştır. İngilizler. bu hnsustakı gayri 

dürüstlüğü yenmek için, her maçta (150) 

seyirci bulunması kafidir. diyorlar. 

Büyük a"'amlarm küçüklük ilmiğe iki beyaz, sonr,ı üç lacıvcrd ilmık b.ışka edebi mevzular da vardır. Oku~cu
ua... burada bevaz yünü kesiniz kırmızı- l:ı.runla bu sıkı bağlılığım, bu fikir, bu ülkü 

hatıralarım tophyan müze b J • ! ve duygu blrllğl, yazan ve tedklk edenle 0-
. .. ya aş ayınız. kııyanı arasındakf bu :lşUro.k ve samimiyet 

Amenkalıla- bu Bundan sonrasına resme ve örgünüze köprüsü öyle sanıyorum ki açık kalbll bir 
yük adamlara mah bakarak kendinız şekil verebılirsinil'- münekklde daha verimli bir saha açabile-
sus bir mazc yaptı-. (11) inci sırada arttırma durur. cektlr. 
lar Fakat bu mü- Buraya kadar hep kendi murnkabamı yap-

tım, geçen yıl içindeki tenk:id bea.bımı kı
saca çıkarmağa çalıştım ve lstikbale, gelecek 
yıla n.id arzu ve emellertmi kaydeıtlm. Şim
di bir diğer borcumu ödemeğe çal~ca~m. 
O da, bu geçen bir yıl aarfmdatl edebiyat 
hayatının bir maltaleye aığabllecek bir bltl.n
~osunu çıkarmaktır. VakıA blllyorum, hudu
du dar bir makale tç1nde derin ıcdktk:Iere 
gtrlşmeğe tmkAn yoktur ve bütün neşriyatı 
en azimli ve dikkati en müsaid b1r mfuıck
lddln bile hiç aksatmadan takibi de biraz 
ha.yal dolu bir iddiadır. Bense bu kadar 
yfiksekten uçt.uğımnı !ddta edemem. Baml
mlyetle ve açıkça yapablleceğlm şey, sadece 
en gze çıı.rpruı hntlarile blr yıllık edeb1 föa
Uyetln kuşbakışı bir levhasını seyredebil
mektir. Aziz okuyuculanmı dn bu temaşayn 

,, ----
ze, onların küçük· 
lük hatıralarını 

ihtiva edecektir. 
Şimdilik, içinde 

görülen başlıca eşya: Edisonun müvezzl

lik yaparken içine gazete koyduğu bo -

yundan atma çantası; dünyanın en wn -

gin adamlarından Rockfdlerin kilise dua 

rocuğu iken sırtına giydiği elb1se, haya

ta, dokumacı çırağı olarak ablan meş • 

bur Karnejinin ilk kullandığı dokuma 

mekiği vesaire. ! 

Çocuk bakımı: 

Çocuğun rahat uyuması 
için ne yapmalı? 

çağırıyorum. 

Çocuğun iyi uyuması için banyonun. ~ ~ 
yatmadan az önce yapılması lazımıiır. önce şunu söyllyeyim ki, bu son Jllın ede-

Yeni seıı"lenin 
Yeni kadını •• 

sam karım beni bir hediye fle tal
tif eder. Çekmecem onun bana ver
diği... mükafatlarla doludur. 

Akşarn saat sekize doğru, y ... ni sonuncu bt hfıdl eıert ondan evvelki yıllard:ı.n ne da.
emziği vereceğiniz zaman, sıcak banyo ıha canlı, ne daha sönüktür. Aşatı yuknn 
suyuna biraz ıhlamur katar:..ınız. Yaııud ayni ha'\'a içinde, bazı çalkantılara rağmen, a d ğu ayni fÜZ"'~ esmiştir. Yani demek ı.stertm l.'1 

a sa e suya çocu yatırırsınız. Başını 1 edebiyat tarihi bakımından pf!k öyle uzun 
ağzına su kaçmıyacak şek.ilde tutarsınız. omürlü eserler :tarŞlSlllda değtllzdlr. Ancak Matbaaya uğramıştım, yazılanmı 

bırakacaktım, bırakrp kaçacaktım, 
işim de vardı, fakat yazı müdürü be
ni görünce: 

Arkadaşım gülümsedi: 
- Benim gardrobum da hep ko· 

camın hediyeleri ile doludur. 

* Düşünüyordum. Yazı müdürü: 

Kaçarsa da zarar etmez ama tabii çocuk 1 bu e""rlerden baı;ılannı yarınki edeblyatı
sinirlenir. Bir çeyrek saat' 0 vaziyette bek mız iç-tn bir müjdeel, yahud, eski fakat ye
letirsiniz. Sıkılıp ağlamasın di e onu ban rinde bir ttl.birle bir ümld parıltıaı addettl-

da 
1 

. y 61m1zi de şimdiden a.çıkça söyllyebillrlz. Bun-
yo eğ cndırmeye çalışırsınız. Su ılın - lar arasında bilhassa genç hlkfı.yecl Te ro-

yızdır. Yeter ki bu tuttueu yolda hep 0011• 
sendelemeden yürüsün. cVarlıb, cYüceb gf· 
bl gençlik mecmualannda da a.rasıra yaııl 
imzalar altında güzel hikliyeler görüyortıl 
BUllas.sa §air bolluğu hayret verecek bir de' 
receye varmıştır. Buruarın bir kısmı henOJ 
emekllyorlar, arıyorlar ve belki ileride yeni 
bir ses, yeni bir hayal ı\leml bulacaklarcUr 
Fakat şlmdlllk ne kafiyede, ne vezinde fasl' 
müıskiilpescnd görünmüyorlar. İddiaların' 
gelince ihtimal kl hudud$UZdur. Ancak bun• 
d:ı her genç neslin hususiyeti olarak seın· 
pati ile karşılıyablllrlz. 

Şimdi bir yıl zarfında n~redllen edebi r 
serlerln bir kısmını, eksik Uı olsa, bir ced
velde göstermet,1 faydalı buluyorum. İş&I 
suyun üstünde llk nnznra çarpanlar: 

Şiir: 
Bu sahada, ismi meçhul genç şairlerin S!l' 

yısız birkaç formalık bruşörleri var. Bunla!' 
dan herhangi bl.rlnln sa}'f&.lan içinde bazali 
ince bir mısrna. biraz derince ve musikili blt 
beyte raslıyablllrsiniz. Ynlmz ne çare k1 11' 
muml heyetindeki acemllık, basitlik derhJI 
size bu minimini eserciği bir köşeye bırn1'
mak hevesini ilham edecektir. Hele kübiı 
de. enli, kırmızı kabll ve 8 sayfalık cKadın 1f 
Eyfelııı tnrzındakl yarım formacıklar! Bu se
kiz sayfanın içindeki birer ikişer kel&m~ 
mısrnlan da altalta dizmek §artlle nihaY'' 
bütün metin yüz kelimeden ibaret! Do~ 
ya. şllrin bu nevine, 1cazın bu clruıine büyiiJ 
hnrb sonundaki en kübist, dadaist ve tötil
rlst dünya şairlerinde bile raslıyama~ 
Neyse, bu bruşörleri geçelim ve bütün bu tr 
tld:ıdlann bir gün hakiki san'atU.r olnıV 
!arını dlllyelim. Geride bu yıl içinde neşre
dilen· birçok şairlerin ve birkaç romancının 
seçme parçaları göze çarpıyor. Birkaç kÜ' 
tübhane adeta birblrlerfle müsabaka eder" 
cesine bu neviden broşürler çıtarmışla.rdlf· 
Kiminin tablan kı.rmızı üstüne toparlak kü
çük resimli, klminin kablarında 1.se üstad ro
mancı veyo. şairin koco.mnn resmi! KitabJll 
mukaddemesinde bir başkası tarafından ,... 
cele yazılmış blr biyografi. Eserlerinden kl"" 
ıaca bahis. Arkasından rıısgele devşirıııxıU 
roman veya şllr parçalanf İşte bu broşijf· 
terin şlmdlk1 manzarası. Bundan sonra bUil" 
ların daha mütekfUnll olmalan ıemeıınısl 
pek yerindedir. 

Şllr cebhesinde bu yıl Faruk Natizin ııl 
güzel eseri çıktı: blrl, içinde aruz ve bec:' 
parçaları karışık olan Akarsu: diğeri, cıaı
henüz neşredilen Akıncı türküleri. Bl.rlnd
sindc 13.irln ince duygulan, ikinclslnde nb
ramanlık düşünceleri hfildm. Yani bu ikind 
eser, daha ziyade didaktik mahiyette. Basa# 
faydalı manzum bllgllcr de veriyor: 

Bizim Türk ilinde, ge;miş zamanda 
Bir c Y cn~çeriler cıca(jt• vardı. 
Şanlıydı ocağın adı cihanda 
Adını duyanın ödii kopardı. 
Maama!lh yakında Knnaat kütllpbanetll 

tnru!ındnn diğer tanınmış iki şairin de şilt 
kltnbl:ın çıkacağını şimdiden haber '\'erebl .. 
llrlm. İşte isimleri: 
Bir söğüd gölgesi - Yusuf Ziya 
Çocuk cıvıltıları - Yu .. mf Ziya 
Yumak - l\fnr.mcd B. Yad' 
Bunl.ırd n maada Edeb yatı Cedide üstad .. 

lıı.rmdan B y Hu eyin Siyr t U! iki şilr mec
mu.ıı;ı n Şr +ti: blrisl ctT • dm şairi.o Halid 
zıyanın namına ithaf edlldlğl için .Mavi 'f9 
sıyaht müellıfiul hatırlııtmak arzwıile kita
bın üstündeki Ust:ıd ve .ş . .l!ri. kellmelerl lP 
nyn renkte basılmış! Biri mavi, öreld slyabl 
Diğer eser uKıvılcımlı ktiln. Bu cKıvılcıınl1 
tüh kitabından bir beyti buraya a11yoruıxı: 

1ht'yar bir balıkçı, omzu çökük. 
Bir de gam yii.kUi.1 köhne bir piri 

~ - Yarın çıkacak yazınızın yeni 
sene ile alakadar olmasını isterdim, 
dediği zaman hemen kaçmanın im· 
kam kalmadı. Oturdum. 

- Yeni sene münasebetile gönül 
işleri bahsinde ne yazılabilir? Hatı-

- Mevzuunuzu buldunuz: mu? di
ye sordu. 

- Buldum, yazacağım: İki satır
dan ibarettir, dedim. 

mıya başlarsa derhal sıcak su katarsınız. mancı Sabahattl.n Allnln hlktlyelerden mü
Çünkü: Ilık suda çocuk derhal üşür. Ban- rekkeb cKağnı. sı ile b1lytik Anadolu roma
yodan çıkarır çıkarmaz giydirip yatağına nı «Kuyucaklı Yusuh unu hatırlamadan ge-
yatınrsınız. Gezdirmez qık alt d t t- ç~meylz. Genç nesil ar.asında kuvveW bir Roman: 

• ın a u goırüş ve teknikle kendlnl belli eden bu mü- Bu eserler arasında rasgele hatulndıkla• 

rıma gelmemiş bir mevmdu. · 
Birden gözüme yazı müdürünün 

masası üzerinde bir resbn ilişti. Mü .. 
tebessim bir genç kız fotÔgrafıydı. 
Derken hatırıma az evvel ziyaretine 
gittiğim bir ailede erkeğin söylediğj 
bir cümle geldi. Bana altın işlemeli 
bir tabakadan sigara uzatmıştı. Bu 
tabakayı ihtiyar dostumda ilk defa 
görüyordum: 

- Sonuncu romanımın hitamı mü
nasebetile karım aldı. cümlesile izah 
etti. Arkadaşım da oradaydı, gülüş:
tüler ve erkek biraz daha izahat 
verdi: 

- Size söylememiş miydim, ben 
ne vakit muvaffakiyetli bir iş yap 

* Aziz okuyucum, 
Yeni yıla tebessümle gir ve du· 

daklarmın tebessümünü bütün yı1 1 
muhafaza et. Tebessümün güzelle!\
tirmediği kadın yüzü, çatık k~n 
bıktırmadığı erkek kalbi mevcud de
ğildir. Küçük bir iltifat, basit bir ta· 
kayyüd kapalı bir kapıyı açabilir, 
fakat açık kapı daima açık kalmaz 
iltifatın ve takayyüdün devam etme~ 
si lazımdır. 1 

Aziz okuyucum, 
Sev sevilirsin, okşa okşanırsın, 

mes'ud et, mes'ud olursun, işte sana 
yeni yılın ilk gününü yaşarken söy-
iiyeceklerim... . 

TEYZE 

mazsınız. clll!ten yann çok oe1Ier beklemekte haklı- nm şunlardır: CDevaını 18 inci sayfada> 

.___B_a_ca __ h_s_ı_z_ın __ Rl __ a_s_k_a_~_a_h_k_l_a_r_ı_: ______________________ __:L=::im=a=n::_I · 



t İldnclkinun 

" Ben bir hmarhane kaçkınıyım!,, 
r 

eyze · n b ş gelenle 
~~~~~~~~~~~~__:_ 

[ .•. Vali otomobilinde imiş. Beni gördü "Gene içmeğe 
başlamışsın. Beni seversen hmarhaneye git! n dedi] 

- 69 -
- Hey Mahmud 

baba, kıılk, kalk da 
Nihadın halini gör 
~ye ağladım. 
l İş için nerelere 
ibaşvurm11dım.. nere
lere. Bir gazete -
ye tarihi roman 
götürdüm. Üslf.ıbu uğ 
<dalı dıyc almadı • 
lar. Maarif nf'şriyat 
müdürü Faik Raş d 
1.alebemdir. Geld\gi
gıj duydum . Devlf't 
anatbaasında bir mu-

Röportajı yapan: Farak Küçük 
<Tercüme n ll:t.1bu hallı mahfımdur) 

6ahhihlik vermesı Tı'7'..11rlıanenin da hilinden bir manzara 

için gittim, ya vardım Yarun ağız va- - Senin derdinin bir tek çaresi var-
Ciettı. Baktım kımsed n .,ayır yok, Maz- dır. 
har Osman bey o· u uLa geldim. Ve - Nedir? dedim. Cevab geldi: 
işte görüyorsun .. ya n., - Bir 29 luk.. 

Neyzen Tevfik cc\, ,·erdi: Zaten inhısarın en ,küçük mahdu -

80.N POSTA 

Menfaatlerini ihmal etmemesi 
lazım olan bir genç 

Ankcıradan Ali 
tmzasile sondcın 

da şu: 
_ Mu-oa.ffak ola 

cak mıyım? 
Tutumlu ohr.ası 

hayatın bir Ç<'k 

zorluklanna mu
kabeleye sevkede
bilir. Menfaatleri-
ni ihmal etmeme

si, muvaffaltlyet yolunda l:,Ül'Ündüğüne 
delalet edebilir. 

Daha uysal davranması 

bektsnen genç 
Adapazan oku-

yucu.lanmızdan M 
Baykaşın suali de 
şu: 

lacak mıyım? 
- Muvaffak o . 
Kendisini etrafı. 

na daha ziyade 
sevdirmesi ve da
ha uysal davran
ması Jizımdır. 

- Beni sorma. Bu buraya şansız mum necabeti penahisi cYcni rakı> nın 
şerefsiz geldim. B.r \er mde kırık dö- methü senasını işidıp duruyordum. 
idik yoktu. Moskovad~n geri dönen Na- Elemrü fevkaledeb diyerek derhal bir 
polyon, Habeşıstanı fl edemeden çağı- 29 luk aldım. Eve gittim. Mezeler ha - Mesleg'ne sevgi gösteren bir'tip 
nlan Bano gıbi mc' um şimdi.. na- zırladım. Kemali hürmetle yuvarla -
sıl me'yus olmıyayım hadcığım, nasıl dun. 
me'yus olmıyayım kı her zaman bura- - Oh dünya varmı.ş! 
&"a benim için alfımet an ve şeref olan Biz Türkuz, güneşi de severiz. Ona 
yara bere izleri ile 'C' diğim halde bu karşı saygısızlık etmeyiz. Sabahleyin 
k:iefa sağ salim. kafam yarılmadan, gö- de bir 29 luk daha aldım. Güneşin tu-
eüm patlamadan geld m. h1unu tes'id ettim. 

Buradan çıkarken müskirat kullan- Sabahlan güneşe beyanı hoş funecli 
mıyacağıma yemin etmıştim. Bir müd- etmek, akşamlan Apollonun arabasını 
det sözümde durdum. Bu sırada bir 'pa- uğurlamak için birer 29 luk yuvarlı -
ı.ra yağmuruna tutuldum ki darısı dost- yordwn. Böylece bir ay kadar geçti. 
Bar başına .. Mıs:rdan. radyodan, Viya- Eh dedim, artık çocuk derslerini ez. 
nadan, gcldı de ge1di. Dıvanyolundaki berledi, terfii sınıf etmeli ... 
ıC;adırcı İbrahım cfend dostumdur. O- 29 lukla 49 luğu halef selef yaptım. 
na birkaç tane çadır beLinden kese yap- Bu da bir hafta kadar devam etti. Ni _ 
tırdım. Bir on lira'ık bozdurdum mu hayet 49 lukla da güneşe kafi hürmeti 
ıbaşladım küsurunu içine atmağa. Ve yapamıyacağımı anladım. Bir 96 lık 
dolan torbaları d kmeğe. Böylece ı 0-15 ald·m .. 
kadar torba doldu. 96 lık, yani yarım kiloluk, beni si • 

Rakı ıçmemf' e söı vermiştim. Fa- nirlendinneğe başladı. Öyle ya ben ya
kat ona kar harm + l' kusur edeceği- rım adam mıyım ki yarım kilo içeyim. 
nıe de söz verm mi t m a.. Kiloluğu bütün azarnetile karşıma dik-

Sabah an u\•anır u anmaz İnhisar- hm.Artık içiyordwn. Hem de adama
'i~ı:n Beyo ·!un akı a ış mağazasına kıllı ... 
gınyor .. 1:: ıvet e kfın, arasında pür 
azam.et •. ~~r vabr d ac;:an krallar gibi, 
envaı lıkor, konvak şışeleri arasında 
etrafa tebes um C'r, ilt fatlar saçan ra
kı hazretJerme irab eden hürmeti ifa
aa kusur etm yordum 

.. Gerçi rakıva yap lnC'nk en büyük 
~~;ıetın kmf'k oldu ·unu bilmiyor de
gı ım. Değ ldım ama.. bazılarının 
a~lan suyu, baıılarının •mamsuyu de _ 
fökleri, kimisini deli. kımis.ni veli ya • 
pan ol nesneden zerre kadar ağzıma 
ko~.ıyacağı~a Mazhar Osman oğlu -
ına soz vermıştim. 

Bir tesadüf her şeyi altüst etti. 
Bir gün zengin bir yahudinin cena

eesinde iki kişinin muhaveresi kula -
ğıma çalındı: 

- Çalıştı, çabaladı Bu kadar para 
yaptı. Yemeden, içmeden, mirascıla • 
rına bıraktı. Kalktı gitti. 
, - Mirascıları için para kazanmak .. 
M"ıma da enayi imiş ha! 

Süleyman Kaninin Saray ve Babıa
Hnin içyüzü tefrikası gibi içtiğim ralo
nın sonu gelmiyordu. Arife imiş. Bir 
akşam Beyoğlunda Hacı Bekirin öniin· 
de Valınin şotöriinü gördüm: 

- Vali içerde mi? dedim. 
- Evet, dedi. 
Vali de beni gördü: 

- Neyzen, dedi. Gene :fçkiye başla
mışsın .. Beni seversen tımarhaneye git! 

- Peki peki! dedim. Kayboldwn. Ne 
işim var tımarhanede?. 

Birkaç gün sonra, polisin beni ara
dığını öğrendim. Çaktım, derdest edi • 
lip bizi mevcuden Mazhar Osman Bey 
evladımızın eline muhtaç ettirecekler, 
hemen Pendiğe biraderin yanına git -
tim. 

Gittim amma, sıkılırun, sılolınm. Ra 
kıyı kiminle içmeli. Zaten İstanbul ta
rafında rakı içmesini doğru dür.üst bi
leni zor buluyorum. Pendikde ne çek • 
tiğimi sen hesabla. Baktım olacak gibi 
değil. Ya devlet başa, ya kuzgun leşe de 
dim, gerisın geri geldim. 

Y ozgad okUt'U· 
culanmızdan M 
Erten soruyor: 

- Muvcıf fak ola 
cak mıyım? 

Matlub vasıflar 
haiz olması vı 
mesleğine sP.vg 

göstermesi mnvaf 
fakiyet ifadesidir. 

• 

Zeki bir tip 
Lüleburgazdcın 

Şerafeddin ımza. 

sile soruıuyor: 

- Muvaffak ola
cak mıyım? 

Yalnız zeki ol-
mnk kafı değildir. 
Onu faydalı suret
te işletmek lazım. 
dır. 

Muayyen işlerde muvaffak 
olabilir bir tio 

Niğdedetı S. Ak. 
tug soruyor: 

- Mtıvc.f fak o~ 
cak mıyım? 

Başkalarının di-

rektiflerine tabi 
muayyen 

muvaffak 

lir. 

işlerde 

olabi-

Son Posta 
Fotoğraf tahlili kuponu 

Isim • • • • • • 
Adreı • • • • • • • 

DiKKAT ~
s . 

Fotograf tahlll11çln bu kuponlardan 
.ı,;. 5 adedini~ gönderllmesl prttır. 

O günden sonra a 1 dı mı beni bir sı
kıntı. nereye gi•c;:em hat etmem ııe
tede otursam cn11 'll kılır. Uvku ~ir • 
mez gözüme. Sah ı, olmak· bilmez. Bursa sokağında içmeğe başlamı - -·········-··················· .. ······················-

Derdimi arkad~ ı ~ anlattım: şız. Ne kadar devam ettiğinin farkında dır. Alber Efendi. Onun dükkanına git-
- Hastasın d k'o t ded' er:. bile değilim. tim. Hoş beşten sonra: 

Doktor mu? Ha ci ~nallahı taala Bir sabah uyandım. Ağzım zehir gi- - Rakı isterim, dedim. 

Hep · emr · bi. «Mahmurluk bozar» diye rakı al • Allah razı olsun aldırtb. Başladık 
sı azı gayri m vcude mütehas· · . 

s•sı Bir kere m d . dırtmak ıstedım. Baktım cehde para çekiştirmeğ~ .. Ne kadar çekmişı'z bil _ 
• .. 1 em ıçın hır doktora N k . 

gı'tmiştim Övle rrü . 
1 

. . . A yok. a di mevcudwn nakliceb etmiş. miyorurn.. Iddia doğru ise dükkan ka· 
· ı· ze ov e ıvı ılaçlar B b" ı ı k .. .. Alb · Ef d' · · vermi...+i ki gayri iht , rl . .. en oy e şey ere ızmam. Çunku ça- panmış, eı en ı gıtrn~. Ben kal _ 

"'1' ' ıja şu beytı soy- 1 ki - .. bek . ·1 . iemiştiın: ınan pa~:anın . ço uguna gore ben ne mışım gece ~ısı .. e .. Bıraz sızmışım, 
A • • • kadar muteessır olursam çalan da o de ayılın~ırn. Ertesı gun, ertesi gece, daha 

İlaç ıçtun nudomden başka yok rece memnun olur. Demek ki ortada ertesi gün, daha ertesi gece böylece iç-
kedcrim. bir kompansasyon var. Ayni derecede ki devam etmiş. 

Bin katır tepse idi bu hale düşmezdi memnuniyet, ayni derecede meyusiyet. Bizim vaziyeti kargalar - zira her-
mübarek bedenim Fakat rakı 18.zım, zira sarhoşluğun en kes inkar ediyor - burayı haber ver • 

Zaten doktorlan sevmezdim. Fakat müessir devası rakıdır, tabii tifo has ... mişler. Bizzat bulunduğum dükkana 
,., günden sonra doktor mu? Elayazu _ talığının aşısı tifo mikrobu olduğu gibi. kadar gelmişler. Dikkat edin gelmişler 
billfıh. İsimlerıni işitince doksan kilo • Fakat rakıyı nereden alacağız? Anlat • diyorum. Çünkü etrafımda olan biten-
ınetre uzağa kaçmağa başladun. tık a, paralar nakliceb ebniş. }erden pek malfunattar değilim. Rakı 

Baktım sıkıntıdan kurtulmama im • Musayı 40 sene Tih sahrasında bes- beni istiğrak haline sokmuş. 
kfın yok: leyen Allah, belki bize de İstikl81 cad- Beni bir otomobile attıkları gibi bu-

- Acaba bu derdimin çaresi nedir? desinde bir şişe rakı ihsan eder, dedik, raya getirmişler. 
Wye düşünmeğe baş ı:ıdım. çıktık yola. Gardiyanlar, biraz aklı başında has· 

Göni.ilün çorak kaya.ığından bir ses Allah dostları eksik etmesin Be . t.'.llar, bütün herkes, Nihad Beyin yata. 
geldi: Tepebaşında antikacı bir dostum. nı~ ğının kenarında Neyzeni dinliyor. 

var ( Arkaft wırJ 

Sayfa 7 

rJI 1 Z A H J~§~~-

i LE R 
5-Acem· Ressam 

• Yazan: ismet Hulusi 

O bir ressamdı. Onun bir ressam ola
cağını en evvel annesi keşfetmişti. Dcıha 
üç yaşında idi. Kur~un kalemle duvara 
acaib bir çizgi çizmi~ti, annesi kucağına 
almış: 

- Yavrum, büyüveceksin, ressam olıı-
caksın! 
Demişti. Altı yaşında mekte~ gıtti. 

Mektebde bütün işi gücü elini defteri
nin üzerine koymak ve parmaklarının a
rasından kurşun kalemini geçirerek def
terinin her yaprağına elinin bir resmini 
~ıkarmak olmuştu. 

Büyüdü. Nedense okuyamadı. Çünkü o, 
okuyup da ne yapacaktı?. Ressam olmak 
için bir kimsenin oku'l\asına lüzum var 
mıydı ki? .. 

- Akademiye gidıp resim ögren! 
Dediler, güldü .. 
- Resim öğrenilmP7, dedi, o bir yara

dılış, bir kabiliyet meselesidir. 
- Resmin de bazı kaideleri, usulleı i 

olmak gerek .. 
Dediler, gene güldü· 
- Kaide, 'Usul, san'at bunlar sonra-i1n 

elde edilmez. İnsanın kendi içinde bulun
malıdır. 

Acemi ressam, boş vakit geçirmek i&tc
mezdi. Resim yapardı ve yapt:ğı resimle
ri herkese göstermekten zevk alırdı. G..i
nün birinde şövalesıni Ayasofya camiinin 
karşısına koydu. Sa3•Jerce çalıştı. Niha
yet tablo bitti. Göstt?rdi: 

- Nasıl? 

Baktılar: 

- İyi ama .. 
Yüz buruşturdular. Biti: 
- Bilmem ama, mınarenin biri çarpık 

olmuş! 

Dedi. Acemi ressam istihfafla süzdü: 
- Kabahati resme bulmayın, minare

nin mimarına bulun; minareyi çarpık 

yapmış .. 

Acemi ressam bir melek resmi yapmak 
hevesine düşmüştü. Bunun için yemden 
boyalar aldı. Büyük bir çuvalı çerçeveye 
gerdi. Meleği düşündü. Her halde bir grnç 
kadın olacaktı. Laalettayin genç bir ka
dından farkı kanad!arıydı. Genç kadın 
resmini yaptıktan sonra ona iki kanad 
takmak işden bile sa),lmazdı . 

Fakat bunun içın bir model lazımdı. 

Bu model bir genç kadın olmalıydı. Ka
dın çınlçıplak soyunacak .. o, resmi ya
parken karşısında duıacaktı. Mevsim yaz 
olsa çıplak kadını pHijlarda bu1abilir<li. 
Fakat yazık ki mevsim kıştı. Kadınlar 

hamamı aklına geldi. 

- İşte orada bu
0

lurum. 

Kadınlar hamamının yolunu tuttu. Ka
pıyı itti. Bir çığlık duyuldu, natır kapıya 
geldi .. aksi bir suratla: 

- Ne arıyorsun burada? 
Dedi. Acemi ressam onun bu aksiligiıı

den korkmuştu ... 
- Şey, melek arıyorum 
- Kimdir o Melek de.. ha anladım. 

Hürmüz hanımın şırfıntı kızı olacak. Bu
rası korta yeri değil.. defol bakayım .. 
Kapıyı kapadı ve kilidJedı. Acemı res

sam kızdı: 
- Ne aşağı insanlar, bir san'atkara na

sıl hitab edileceğini de bilmiyorlar. 
Düşündü: 

- Muhakkak çıplak olması lizım de
ğil ya. elbiseli bir melek yaparım. 

Sokakta kadınlara baktı. Hepsi de yü
rüyorlardı. Yürüyen kadmla birlikte yü
rüyüp resmini yapamazdı ya ... 

Acaba ne yapmalıydı, içlerinden biri
ne teklif etse nasıl olurdu? .. 

Gözüne kestirdiği sanşm bir kadının 
yanına sokuldu: 

- Affedersiniz bayan, sizi bir melek 
için model... 

Lafını bitirmemisti. Sens.n kadın, sert 
sert baktı: 

- Laf atmıya sıkılmıyor mm.unuz?. 
Şimdi sızi polise teslim edf"rim. 

- Hayır bayan, siz bir melek olacak
sınız .. herkes sizin karşmızd l huşu ile e
ğilecekler .. 

- Daha da devam ediy0r; terbiyC>Siz ... 
Yoluna devam c>tti. Acem; ressam dü -

şündü. Melek modeli bulamıyacak mıydı? 
Gene aklı imdadına yefütı. Beyoğ1unda 

bir magazada pek hoşlar d P.ı bir satıcı 

kız va ·dı. o daima aynı t z ahta çalı ır
dı. Ressam da şimdi or ıy ı gider, tl: 7<?ii
hın karsısına şövalesini ktlrar, resmıni 
yapardı. 

Mağa aya girdi Hiçbir ey d m d n 
bir ko e~ e geçtı. Boyalarını çıkardı. Tu
valini karşısına aldı.. ho 'lcl g d n a
tıcı kızına baktı. İlk fırça)ı vurmak üze
re iken kolu dürtuldü: 

- Ne var? 
- Ne yapıyorsun buradn?. 
Bunu söyliyen mağaza sahibiydi. 
- Mt.lek resmi yapıyorum. 
- Sen melekleri başka yerlerde ar::ı, 

burası mağazadır. Kendincı gel! 
- Ben kendimdeyim .. san'at her yer

de san'attir .. ve san'atkar her yerde ça
lışır. 

- Burada olmaz, madem ki ben iste
miyorum .. olmaz .. haydi topla pılını pır
tını, çek arabanı. 

Ressam inad etti, mağaza sahıbi inad 
etti .. satıcılar .. müşteriler gülüştüler ve 
nihayet acemi ressam mağazanın iri ya
n kapıcısının kolları arasında kapı dışa
rı atıldı. 

Kapı dışarı atılmMiJe de yüzün'.in gül
mesi bir oldu: 

- Hah .. buldum. 
Bulduğu model camE>kandakı ipek saç. 

lı, boncuk gözlü, balmumu \ ücudlü man
kendi: 

- Buna da kimse karışmaz ya! 
Bu sefer de takımlannı kaldırıma dök

tü ve resmine başladı. Fakat ne çare ki 
burada da yakasına polis yapışt!. Mıiıuru 
ubura mani olduğu içın derhal pılısını 
pırtısını toplayıp' uzaklaşmasın. sôyledi. 

Acemi ressam gene yılrr.adı ve nihayet 
modelini buldu .. t:ıblosunu yaptı. Tablo
yu görenler şaşırdılar .. bu, iki kanadlı, 
saçı bası dağınık bir kadın resmi idi. Ka
dının :ırkasında pis bir gö üslük, ay k
larında da ökçeleri kopıık krlikler Vdrdı. 
Meğer acemi ressam, llleşhur melek t..lb
losunu karşısında durdurduğll hi1.m tci
sine baka baka yapmıştı. 

* Acemi ressam, evvellerı resmi b ~ nil-
medikce üzülüyordu. Fakat küb:zm ıno. 
dası çıkınca iş deyi ti. O d.ı birçoklnrı gi
bi bu yola saptı. Ve artık üziilmez ol:iu. 

- Bu resim olmamış! 
Diyenlere, kolayca ce\•ab bulabılıyor

du: 

- Kübiz:m'dcn anlamaz mısınız?! . 

isme! Hulüsi 



1 Sayfa SON POSTA 

Bugünkü Türkiyede hayat IJ:Şoför 1 

1 Beyoğ1unda, Küçı1kterzi sokağında, 3 numaralı evde 
- oturan şoför Mustafa Uzunkaya 2614 rumaralı taksi 

otomobilinin sahibidir. Geceleri çalışmayı tercih ettiği için, 
geç vakıt uykusundan uyanan Mustafanın ilk ışi traş olup 
yıkanmak, ikinci işi, kahvesini kendi elile pişirmek., üçüncü 
işi de, m•ndere bağdaş kurup kahvesini içerken. senelerden
ben tek niıshasıru kaçırmadığı Son Postayı oıturoaktadır. 

3 Gramnfo:wnun başına geçer. O, plak fiatlannın yük
- seklığinden çok muştekidir. Fakat: cBereket ki, di

yor, ben, ev Eahibi olmadan kiradaıı kurtulmanın, •e bedava 
oturmanın çaresini keşfettim de, bu keşif sayesinde arttır
dığım parayı plakçılara verebiliyorum.• Kendisinden, b!r 
evde bedava oturmanın çaresini sorarsanız, basit keşfini 

fU kelimelerle ifşa etmekten de hiç çekinmez: cFaraza ben, 
otı..rcluğıım bu dört katlı koca eve ayda 20 lira kira verıyo
rum. Evin her katında iki oda var. Bir karın1, bir başını, 
sekiz odayı ben ne yapayım? Alt katlan ikişer odadan kira
ya verdim mi olup bılivor ~ 

S Yeme) müteakip biraz dinlendikten ~onra vazife
- sinin ba ,ına gıden Mustafanın ilk işi, otomobilinJn 

bagaj yerinde u:·t1yan muavini uyandırmaktır. Taksi şoför
ıerinden ı;ogunun bağaj yerleri ferah otomobil modellerini 
lucih edişleri, bekar muavinlerini otel, pansiyon kirası ver
mekten kurtarmak isteyişlerindendir. Bagaj palas denilen 
bu ikametgahın meziyetlerinden, mazhariyetlerındcn bahse
den muavine sorarsanız: 
c- Yeryüzünün en mes'ud ikametgahı burasıdır, der. 

Çuı.kü evvela nefes hararetile hamam kesi!dlği için, bjz:i 
odun, kömür Tıarasmdan kurtarır. Sonra, vaz;_ft• biter bıtmez, 
dl!rhal 1rliral./.ıt~ kavuşmak jmkam vard!r.> 

2 Kahvesini elile pişirmekten hoşlanan Mustafa, çor-
• bada da tuzunun bulunmasını istediği için, hergün, 

mutfağa giren zevcesine yardım etmek keyfini de kaçırmaz. 
Fakat yemek kokusu iştahını tıkadlğı için, mutfak safasını 
fazla uzatmaz, ve zevcesi yemekleri hazırlarken, ~aıı 
ıstifade ••• 

4 Gramofon safasından sonra giyinen Mustafa, o mild--det ~arfında hazırlanmış bulunan sofranın başına 
gC'çer. Zevcesımn de, kendisinin de §işınanlıklanndan bo. 
ğazlarına hayli düşkün olduklan bellidir. Binaenaleyh, gü
nün en büyük keyfini bu sofra başında tatmaktadırlar. 
Mustafaya, fazla yemek yemenin mazarratından bahsederse
niz: cAdarn seıı de ... Bu kadarcık yemek te erimez miymiş? 
Dünyanın bin türlü çilesi, buna ıelincıye kadar neleri 
eritmiyor! .. 

6 Muavini uyandırdıktan sonraki iş, otomobilin par
- lakhğını, yani cazibesini arttırmaktır. Bay Mustafa: 

c- Otomobil parlak amma, işler sönük! diyor ve ilave 
ediyor: 

c- Hele olobüsfor, bizi hayli ezdi. Bu arada kı~ ta bastı
rınca, pusulayı ~ırdık. Hem bu buhran arasında siz zavallı 
şoförl~rin pusulayı şaşırışlarına pşmayın, direksiyonu fa· 
şırıriayışlarına şükredin. Bugün otomobil sahibi bir §Ofor, 
ayda 120 lirayı cebine indirebilirse, Maslak asfaltında di
reksiyon kullanır gibi keyifleniyor. Düşünün bir kere: 120 
lirayla, ctomob!Jin taksitini mi, ev sahibinin alacağını ır.ı, 
bakkalın, yoksa. terzinin borcunu mu versin?.> 

7 ve 8- O~tJnr0bili temizledı~.ten ~ o~ra yapılacak iş, direksiyon başına geçip müşteri gözlemektir. Fakat Mustafaya 
gore, bu zanıand l muşterı goLlemenin pıyango beklemektE'n farkı yoktur. Piyangoyla bu iş arasınd:ı bir fark 

vardır: İnsan pıyang ya bir buçuk lıra verip bır servet bekler, bu ışdP ise bütü n servetini yatırıp bir buçuk lira gözler. 
Ve gene l\ru tafaya sorarsam~, bekle mck denilen facianın acısını, şoförler kadar. tatmış insan yok gibidir. Müşteri 

P )dahlanınca, şoforun saadetını yüzü:ı d n kolaylıkla okuyabilirsıniz. Namuakar tuzağına düşen bu meşru av, zavallı 
şoför , ağır p 'ka \i rgısınden, talihs;z başına yeni açılan otobüs beliyesine kadar her tasasını muvakkaten unutturur. 
Ş fôr Must fa gc:c ' ri ~aıışmayı tercih l'dişinin sebeblerini de şu cümlelerle hülbn ediyor: 

Gecclerı, .. okaklar daha tenha oldıı ğu için, ceza, ve kaza tehlikesı daha az dır. Direksiyon kuUanmak, daha az yo
rucudur, v0 nıhayet g ce müşterisı, da ha hovardadır. İşte nihayet Mustafa da, müşteri bulmak keyfinin masum mestisi 
içındı:>, saatim ındirıyor, ve size: 1 . . · ı 

c- Allaha ısmarladık! diyor! j TeTub c·dE:n: Nacı Sadullah - Fotogra1Uı.rı alan: Cemal 

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

Büyük artist Harry Baur 
Rasputin'i canlandırıyor 
Harrg Baur: " Bu rolü yapmalı, benim için 

büyük bir idealdi diyebilirim ,, diyor 
Harry Baur, Av -

nıpanın belki de 
dünyanın en büyük 
erkek facia aktö
rildür. Onu biz bir 
ç o k :fihnlerinden 
tanıyoruz. Taras 
Bulba, Siyah göz -
ler, Bethoven, kor -
kus\ız adam,Golem, 
David Golder, Bir 
balo hatırası; Kızıl 
denizin esran v<> di
ğer bir çok fiJnle
rini gördük. Haki • 
katte ~k büyük ve 
ya.Şlı bir artist o -
lan Harry Baur, si
nemaya intisab et -
tikten sonra daha 
ziyade parlamış ve 

bilhassa Fransız si· 
nemacıhğmın yük -
selmesine ve bugün-
kü vaziy~tine gel -
mesine çok yardım 
etmiştir. Yeni çevrilen Ra.~utin'de Harrıı Baur 

Başta Danielle Darrieux ve hiç de ı 
ondan daha aşağı kıymette olnuyan 
Simone Simon oldukları halde bir çok 
Fransız sinema yıldızları, hep onun 
filmlerinde nazan dikkati celbetmÜjler 
ve Hollywood tarafından angaje edil· 
mişlerdir. 

Tam manasile ve her hususta olgun 
ve usta bir aktör olan Harry Baur şim
di Pariste yeni bir film daha çevirmek
tedir. Bu filmin ismi Rasputin'dir. Ras
putin, bilindiği gibi Çarlık Rusyasının 
son zamanlarda zuhur ederek gayet 
kuvvetli gözleri ve Hypnotiser kabili· 
yeti sayesinde saraya giren ve büyük 
işler başardıktan sonra katledilen ah
laksız bir papastı. Ve bu mevzu şimdi-
ye kadar pek çok defalar.sinemaya çe- l!arry Baur cKorkusuz Adam. da 
kilmiştir. Son olarak tanınmış Ameri • yı, dol .. .tısile Avrup.ıyı tenısıl ed n en 
kalı artist Liyonel Barimor tarafından büyük şahsi) et de Harry Baur b..ılun-
k: .n · Jılmiştir. maktadır. 

F~~a. H~rry !3aur, buna ra~en Ras- Bu yeni film hakkında buyuk Fran-. 
putını çevırrnege karar vermış ve çe - sız artisti şöyle dem.ştir: 
virmeğ~ b~l~ış~ır bile.·: . .:-:. Rasputin'i çevirmek benırn için 

Bu fılmm eşının Arnerıkada çevril- ,buyuk bir idealdi diyebilirim. Onu 
mesi üzerine bir sene bile geçmeden temsil etmeği çoktan beri istiyoı dum. 
Fransızlar tarafından çevrilıneğe baş- V'akıa bunun benim için çok müskül 
l~nma~ı, Fransı..z sinemacıbŞmın ~me- b~ imtihan olduğunun da farkındayım. 
rika sınemacılıgına karşı hır nevı re- Bılhassa bir çok dostlarım, hududsuz 
kabete girişmesi demektir. Eskiden A- sahraların arasından ve karakteri 
men~~1:. sinemacılığı_ ~e 8!1.cak Alınan Fransız karaktrine hiç uymıyan insan
fihncılıgı rekabet~ gınşebılıyordu. Fa- )arın içinden çıkan bu ha.rikulfide ada
k~t so~ senelerde ~an filmcili~nin .mı h.~kkile canlandırabileceğimde şilp
duşınesı, buna mukabıl Fransız film - he gostermiş1erdi. Belki de bu zanla _ 
ciliğinin çok yükselmesi, dünya sine - ruıda aldanm~lardır, bunu bihni • 
ma piyasasında ~~aya karşı an - yorum. Yalnız bildiğim bir şey yarsa 
cak Fransayı rakı? vazıyete sokm~ştur. ~ da bu filmi çevirirken duymuş oldu
Ve Fransa, Amerika tarafından hır çok gum heyecanı hiç filr filmde hissetrne
artistlerinin, rejisörlerinin, meratör • miş olduğumdur.» 
lerinin çekilmesine rağmen hfila bu Bakalım bu yeni cRasputin> i b,z na-
mevkiini muhafaza etmektedir. .sıl bulacağız? 

İ.ştc bu rekabetin karşısında Fransa- .,... * * 

HaTTu Baur,, Bet hovcn filminde 



1 İkinciknnmı 

Dünyanın en uzun boylu 
adamının anlattıkları 

19 yaşmdayım, boyum 2,63 metredir! 
Şimdi Üç metreyi bulmıya çalışıyorum. Bu takdirde 
sigorta ve sinema kumpanyalarından 20,000,000 dolar 
alacağım, arkadaşlarımla da 10 dolar bahse gİrİ§tİm 

Dünyanın. en uzu11 boylu adamı Robm Vadl°" 
Robert Vadlov, dünyanın en uzun boy- Barnard köyüne gittiğim vakit halk beni 

lu adnmıdır. 19 yaşında bulunan bu A- çılgınca alkı{lar ve etrafımı sarar. 
menkalı deli.kanlı 2.63 metre boyunda- Kolejde 
dır. Boyu üç metreyi bulduğu takdirde Koleje girdilim vakit adetl bır ihtilal 
sigorta ş·rketl ri kendisine on milyon koptu. Kolejde üç klüb vardL Her b'ri 
dolar \ rm gi · sinema kurr panyaları ise beni almak istiyordu. Alton High School

n d r mukabil nde kendisini da (bask t-ball) ve (su topu) oynuv ı-
anga tm kararı ştırnıı a dır. dum. Fakat kJübler spora yaramad ğ ma 

Ro rt V d ov tercümeıhalını neşret- karar verdıler ve altı ay muddetle biç 
miştı (Son Posta) okuyurulanm yakın- spor yapmadım. Altı ay sonra gene ekip
dan a d r decek olan bu tereOmeihal Jere dahil oldum. Fakat sırf üniver •t ler 
yahud hatıratı ayn n dere dıyoruz: arasındakı maçlarda oynuyordum. İki ay 
19 ya ındayım. .. Boymn 2,63 metredir! sonra bır kararname neşredıldi. Boyları 

Bo m 2 63 m tredır Boyum üç metre- ıki metr vı tecavuz edenl r oyun ardan 
rsa Alton nin n zengin, arıç tutuldular İ lerinde b n de vnr-

d n u un boylu adamı dım. Havır ya an yledim Y Inız ben .. 

SON •OST.& 

Yazan: 
Muh:ttin Birgen 

H ayattan bir sene daha geçtı; ınsanlnr bir sc.ne daha - ihtiyarladı

lar, demiyelim - yaşlandılar. Her geçen senenin meznrına gömdu

ğümüz hlisranlarla her gelen senenin yılbaşı hedl~ esı olarak getirdıği ü
mıdler arasında, korka korka ve t.t=ıy titriye yaşı):ın insan·ar her günü 
nü başka bır helecan iç'nde çevırdilrleri takvımın y rıne hır y nısini astı-
lar ve bunun adına da 1938, ded h r. 

Bin dokuz yiız otuz sekiz sene! .. Hiçbır v d pc:rnambE:'rın d -
duğu tarihten itibaren, bugüne kadar kırk nesi mı az. Dun-
y.a, kırk neslin gcl,p gıdışı arasında, bır tar.ıfl.ın t n z b r hale g tdı· 
Kırk nesil evvel İsa peygamber·n yalın::ıyak 'e bJ ı tıplak, bır merkeo 
üstünde yr-r yer dolaşıp muztarib msanlara ı.imıd v~ man verm ğe çalıs
tığı Filistinde bugün tayyareler, ot\lmobiller. trmler dolaşıyor; .Sağ yana
ğına b'r tokat vururlasa sen solunu da çevir'• di)en t a pay mberın kırk 
nesil evvelki memleketinde bugün bomb::ıl 1r ve ' mitralyoz t'T ,. dövu :U 
lüyor. Fakat, öbür taraftan da orada Roma hala yaşıvor· Çıplak bnctıkh 

Sa~ fa 9 

Arab bedevisi! kolonyal şapkalı Yahudi Londra Romasının idaresi altın- t--fll'~~-------~ 
da, birbirlerini dıdıklPy·p duruyorlar. DC'gı n yalnız ısım ve silahtır; ar-
bede, çekişme, sefalet ve ıztırab hep ayni y ... 

Açlıktan bat'sakları guruldayan arzın, şi n ıktcn patlıyacak zannedi
len karnı, g ne hep ayni fesadla doludur. Aynı fesad hala hepımtzin haya
tını ayni ağrının hiç d nm•yen kac::ır larıle sarsı) or De~isen i~ n ve nu
maradır; onun yanında, hiç dcğişm1y n bir hayatın o yekna k gıdışı \ r 
ki, 1938 sene evvel n" idiyse bugun dı> 
ayni şeydir: Düne hasret, bugünden şi

kayet, yann için ümid! 

Hep ayni şey, ayı i hayat ve tali 
Gel n gıdenı aratır, derler; bu söz an

cak b · r manada doğrud r. Biz heı: yeni 
g kne karşı gafıl ümidler ı verd gı he
yacanlarla koşarız, halbuk'. gelen gıden
d n başka bır şey değ dır; ayni ~y. ayni 
hayat ve talih, bizı ayni soğuk muam le 
i ek r ılad ı zaman d hal ınki r.ı u~ -
rar v o zaman geçmışı, hasretle ar r z. 
Hak k tt g n ve gıd .hayah n mı
nı verdiğım z ve ne evvelını, ne d ahı

rmi bilmediğımu: esrarlı nesnedir. Kırk 
n s'l l dort yüz nesil evvel n idiyse 
bu d odur, yan da o alac ktır! 

Yarahr kapanmadı [enis'ecr 
ı hıvat f •lsefesini, bütün in n1ık 

sun bıllltis genışled Entema~onal mu

betJerd Habeş' tan yarası henüz ka

d r; t p va yar s , her da-

e ve ocak yıkıldı, ne kadar 
r b odu' 

Hü 937 nes , kend n 
l nnı a atan bir sen oldu 

vv 

Bug nkU sükOnete aldanmayml rta kumpanvaları ile 8 _ vardım Sırf yüzm me mu dC' edılmi'i-
b r m ç var ır. Üç metreyi ti. (Su t pu) dah menedildi Çünku a- h 

utsam sıgortalar bana on mil- yaklarım ıle d'b b Juyordum. Gu un b. 
kı d. D · rınde hakem bunun farkına vardı ve b -

ş sene il gelen 

bı ısabetle tatb k ed b iri . k r, y lmz Avrupanuı sulh ve emni
938 sen sı ne olacak. Ş•md , i11sa aı 

bu sualin korkunç ihtimal re dol 
vablan karpsuıda tiril tiril titriyor 

.t.tikbaıe brp kehanet iddıasında bu un 

r verece er r. a zadem olan 
mene nm ~parayı kazanab'Jmem içın nı maçtan dıpn çıkardı. K lejde Slnıft:ı 
dunıp ınlenmeden çabalamaktadır. Mü- en gPnd kapının yanında oturuyordum. 
hendı olan babam üç metrey· bulacağı- Benim için hususi bir kapı yapılmış•ı. 
ma irr n etınişt r. Annem ıse üç metrey; Ostüste iki gözlü bır kapı .. 
boyla ama hoş gözle bakmıyor. Bana Terzide 
geline-,. boyumu uzatmak ıçin aklıma ıe- On dört yaşına vardığımda 2.30 metr<' 
len şc ı yapıyorum. boyunda idim E biselerımı terzi hususi 

Hayatım surette dikme~.. ba ladı B · ün t rzilcr 
p(>Şimde k makta idiler. H psı bana el-

Beş kardeşim var. En büyükleri benim. bise yapmak istiyorlardı. E bısenin bü-
Hen~z doğduğum vakit beni tartmışlar. yüklüğüne rağmen fiatlan arttırmamış
Sekiz buçuk libre gelmı m. Bunda Kiç lardı. Varsın rekabete girişsinler diyor
bir f ' kalidel k yok. Fevkalidelik bun- dum. fpn müşkülü ölçümü almakta idi. 
dans nra baş adı. Gün g ctikçe uzamaği. Ölçümü almak i ·n terzı me.rd'ven Ü?:e
ba§ladım. 

rine çıkıyordu ve ınanıııız. merdıven.i o-
Altı avlık o muştum. SıkJetim: Otuz muzuma dlyıyordu Şimd k" terzım <"1 -

libre çıktı ... çümü al ak iç n san.sörd istifad edi-
Bır b ~k y na gırd .m vakit altı vor. Her b'r elb'sem içın ad ti bir pa a 

yaşın ki b'r cu un ınk fnde idm1. k ıma gidivor. 
Altı ' ında u n pantaloı. g·ymeğe b:ış- Asıl a ak a rna gör k • <fora 1 
ladım B yum ore kısa pantalon bul- maktad r Kundu~ C'ıicag<>'da ık -
nıak 1 olm 9 yaşın g'rdim. Bo- m t ed r Kun lanımn numa a R 

yum h bamın boyunu g ı. Babam 1,78 dür Bun an b9 1 ndural mıh 
boyu idi. dan al ca ma da'r bir rn kavelPn 

Sık t m 82 k,ilo genyordu. Dokuz ya· imzaladım Fakat bunun d b'r mü k · ii 
§lllda bir ço<'uk için natı ı sayılır bir çıktı Kunduracımın fabdca ında b rk.:ı,. 
sakkt rusu Dokuz bu uk yaşıma var- avdan°bf'ri grev h kum siır e tedır. Kun-
dıtım boyum 1,80 olmwıtu Nevyorlrta dural ı da ad kı lı esk'di. 
bulu bir oyuncak fa~ katörü bana Şapka gıvmek eld v n takır.ak adetim 
b~r ş ndifer h dıye ettı Va"onlar be- d ğild r Bundan bir hay'ı tasarruf eldı> 
nıın b yumda ıdı ediyorum. 

Carnera Ue karıpla!ftlala 1 Bır 1T' vo ısmarhncak ,,ıdum. Bqıma 
1920 g Jmı n kalmadı 

bir yac:ı,,,ı Yemek bahsi 
d fa ola tk 

G n .ene, gene bu sutunlarda aynı 

mevzudan bahsec:lerkm, 937 Din 936 dan 

daha sakin ve daha talihli bir Bene ola

cağını zannetmediğimi söylemiştirrı. 937, 

hakıkaten, geçirdiğimiz hsrb sonu sene

ti bakımından tehlıkeli olan yaraJ.r

dan ibaretken bu sonuncmu Asyayı ve 

Amerıkayı da armaya hlıtlıyan bir ille
tin, Sawanm•ı bahmınır.an çıbanı oldu' 

mamılrla beraber, derhal diy biliriz kl 

9.11 leDesl de ondan enetki seneden daha 
Katolik, protestan, anglikan, bütün talih1l ve daha mea'ud bir sene ola ak 

lerinin en korkunçlarından, en tehliko?li- hıristiyan Avrupa için en mubddea ıe- defildir. 

lennden bın oldu. Kaç defa, Avrupada ce olan Noelde İspanya, belki de bütün Bugünkü sükllnete bakıp aldanmı • 

ve du ada yeni bir h:ırbin patlaması bu vatandaş harbinin en kızgın mtlıcade- hm. Yem ....,in Amerika içın büyük 

n devletleri idare edenlerin tek bir lesini yaptı. 93'1 yılı, bütün tarihin fimd!- iktıudt tehlikelerle dolu olduğunt. gos-• 
adım daha atmaları Wi gelecek vaziyet ye kadar hiç tanm•dılı büyük bir r&or teren allmetler bir delildir; Avrupada, 

ler karşısında kaldık. Milletleri idare e- gördü: Japon orduları, Çinde, Avrupa- pmdiye kadar ortaya atılmlf olan mese
denler, kaç defa en IOD aöz1eriııi söyle- nm yarısı bıdar ilk tGprak puçumı, lelerin hiçbirim halletmif olmadılı hal. 
dil r, f kat en son adımlannı atmadılar. dört ay kadar 1ma bir amanda lstill et- de, bir yandan bunların yenilerinin çak· 

935 n sind nberi açılmış olan yara- tiler. Birkaç defa yüz bin Çinli &li; kim makta olduiunu görüyor. Sen•lerdenbe-
1 r 9 7 s n sınde kapanmak şöyle dur- bilir ne kadar iman sakat kaldı, ae tadar ri devam eden diplomatik muc:adele, • 

iki tarafın daha kuvvetli ve daha vuıh 
Her sabah arkad.qlanmdua biri ile lcab ftli tJer alınası teklinde, 931 teneatnde 
edf.'n hareketleri yapıyorum. Hergün bo- ye edecektir &günkü sfıktln t 

ımı du unup dlırurkm b'r fi- yu u olçüyor isem de farkıtanca.k bir ay ~:;:.Bu sakin havanın ~ tarafın la 
m muru bana doğru g dı ve sonra anlıyabili~rum. . 

20 ·ı dolar 10 dolu yenı fırtınalar hazır anıyor; y nıden, n-
mı yon w ternasyonal politıka pehlıvanl ı b rbır-

o' V gonunuz hazıtdır! 
Mukavelelerim mucibincP alacak oldu- !erine hücum edecekler ve, huttln ku • 

ğum on milyon dolarla m,ortalardan ala- vetlerile, bir daha kapışacak rdu. 
S n boyunuza göre bir vagon bu- cağım on milJOD dolar clolrusu iyi teY· 

a k. Soğuk hava vaıtanunu size tah- lerdir. Bundaıt'bafb da artadqlanm ile 
sı ettık. Buyunın, korkmayınız. Vago- de on dolara ı.hle tutnpvm Buma da 
nun makin terini ifletmP.yiz. Donmaz- b.zanacağımı UIDllJ'Ol'1DIL 

Bütün 1f. fU bugünkü d6nya ntlfulun~ 
erkek veya kadın, helecan i ınde tu n 
korkunç ihtimal, bütün m tlen tırpa
nmm tesir ahuma alacak bir harbin a
kıp çı1mııyaca~. Böyle bır harbin Çlk· 
masa için her teY hazırdır; onu menecle!l 
yeghe kuvvet, onun •trtt gıb açılan a 
zma l kına olacak ınsanl rdaki kor • 
dur Fakat, görilyoruz ki, insanlar, buan 

bu korkuyu da unutuyorlar v ste 
istemıye atef1e olüme karp atılıyorlar 

İtte bütün mesele burada 

nesmde insanlar bu ko kun 
nu qa Jar(' m 9 Aşt kl 
yayı b rb nne b r d a gir 
Kork nsanl nn e r 1 r 

tah klanndan da a k vv ti 
dırde de ha b tehl'k a l 

dejil, beliti de hazırlık d-=vr 
bulunacakhr. 

Harb, insan nesilleri içın 

hı tamam tayın edilmem ş 

ket pı gosudur. Ya 938, ya d, on ta
k.ib edecek sene, beşenyetin ka a "1 
talihi, kara eli ve ate li tırnaklarile bu 
piyangonun dolabını mutlaka ısevırece'k
Ur! 

• 
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Barlclye Vetıll Rü.tdti Araa ile Ralya 
Barlclye Dam1 Kont C1aoo Mllanoda 
cöri§tüler. 

İstanbulda bulunan Atatürk ıtonyaya, oradan Anka.raya haretet buyurdular n 
VeJciller Hey'etl toplantısına ıt,uet ettiler. 

Anıw.bda bQyik ıe~ oklu. 
ı.a.a kll1 açıkta l:alıclı. 

Holand.a Vell.ahdı Prenses Cuiyana Dır 

.Alman preruıl ile evlendi. 

KM ftlw'1n aı..hınıtzdekl Dell'i7a -
ta tmr1ne İstanbulda 1ım1n1 t&pp.n IO

blm 1"buı sötülclü. 

ca..,ıopela tayyaresi Avrupa.dan Ce:m
bl Afrika.ya llk defa olarak doğru sefer 

J&pt.ı. .. 

Pruqa Başveail ve Alman han na
!llrı Göering MussoUniyl 7J.yaret et~. 

Cenevrede Hatay için tam anlaşmaya 
vanldt w ııatat· uyramı bütün yurddıJ. 
kutlulaD4ı. 

Bask bükfunet.lntn blr Alman kruvu • 
zörünU tevkif etmesi üzerine Alınanlann 
Kontgsberg kruvazörü bir İspanyol ge • 
rnl.slnl torpllledL 

Sovyet Rusyanın tanıD..llllf sımuann -
dan bir kısmı Troçkl ile beraber çalış -
mak suçlle :muhakeme edildiler. Müddel
umumt (solda) hepsinin idamını istedi. 
Meşhur muharrir Radek on sene ile kur
tuldu. 

Eski Atman ım -
paratoru 78 yaşına 
bastı. Sene sonunda 
Almnnyaya dön -

inglltere silA.hlanma yarışına bfit1ln 
bızlle katıldı, sllt'ıh fabrlkalan bıı.nl ha· 
rıl çalışmaya ba.fladılar. 

Mudanya Mütarekeen mtlze ot.ıü: 
açıldı. 

Dünyanın en z.en
gln adamı Haydaro
'aad Nizami saltana
Wıın ytrmtncl yılı • 
nı JcuUuladı. 

İtalyanlar Habe • 
§istanda Necaşinin 

damadı Ras Destıı -
11 kurşuna d13dller. 

Dahiliye Vekllett vilf.7etl.ere artı& 
yt1k tafJnma.ıpnm men'lnt emretti. 

Şanlı oır T\irk ım
mandnnı ve değerli 

bir Ttırk meb'usu o
lan Nuri Conker ve
fat eı.u. mıık lstedlğl şayi& - Marep.l Rydz Sm}ily Lehlltanm blllUl 

lan çıktL dJ.ldatörü oldu. 

.Romanya Bartclye Namı. Bay Antonesko Ankarayı zlyareı etti. 

İspanyada harb ~etlendl.. J'n.nko S&f1&rmd& bozguna uğrayan ecnebi gönüllüler 
her şeyi yakıp yıkarak geri çek:lldller. 

inıruz atleti Brovn 100 yarda w 11.25 
mll mesafe toşularmda yeni ntorıar 
yapb. 

Oxford 1923 denberi ilk defa olarak 
meoııur tQlk ya:rlJIDda b1rlnc1 alda. 

~ eıw. ~~ok •"'"~ si· 
JU1 zıyare w temaslnrı dolayıslle sık 
lllı: tendinden bab.settlrdl. 

Amertkad; bir mekteb binası yandı "' 
llO ~ .. muallim öldü. 

Ştman Btncfutanda i'pl l.81ınll b1r J'akir ~taıdtlı Jayan ü~rlne Iı::gillzler isyan mınııı· 
uaına blly1lk kuvvetler ıönderdller. 
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Karabilt demir fabribBmm ıemell atıl dt. Başbakan ve Veklller mera.simde ham 
oul..nıtular . 

Ankarada ilk beynebnllel tömfir aer -
~ açıldı. Sergi bütun dünya tarafın -
dan büyük blr alaka ve takdirle kar -
fılandı. . Büyük ~alr Abdülhak HOmid vefat etti. 

MımteW mil~ rıld ~ gemtıer Bllbaoya giderek milllyetcilerln çocuklarını 
kurtardılar. 

~ \eftffhaOM\ndıep bW Abdullah ve Tev!lk adlı 110 mahkfım cçtı, bi.\Ahare 

~ an,&ırm • ws bomba 
'AQ»e"'dm ~. 

İııpanya haumecs.ın ~ Jtruvazo
rü Frankocu.ıar &aratmdaıı lMı.tınldı. 

ismet İDönü Ertıill JUQSucat fabrb
.&nı açtı • 

Atatürk Ankarayı zlye.ret eden Em.tr 
Abdullahı kabul buyurdular. 

İngUtere kralı Corc bO.yiik mern51mle 
tac giydi. 

Almanların Hlndenburg zepl1n1 Ame
rlkada yandı. Facia 150 k1.şin1n hııyntınn 

mal oldu. 

Ttkirdiil..ğlı Hüseytn 'NrkiY\' bao~
vanı v\ib. 

İhgütere Baş?etill Bald"1ıı çetıldl, ye
rine Çeınbe:.lfA.)rıı htıt~· ~urdu. 

llm&t İnönü. &ae iJ7me merul.mJnde 
~11DJD&k Ü8M'e LoDdrça Pll4> aeıad1. 

At.~ istanbuldan Trabzon& btr aeyab&t yaptılar. Seyahatten avdette bütün çl.ft
.. ı.·:.--: . asilJfo~ hediye ettller. 

Petrol ff benzin ucu~ 

Zencl bot:eör Joe L1da hamsa Braö
dock'u nakavt eW.. bilrı.bare İngiltue 
~onu Tom1 Far"l da yendi. 

Mayısta açılım Paris sergisi diinya.nın 
dört kö3es1nden seyyah topladı. 

İsme~ İnönü Mecliste Tunceli hf\dlse
slni hah eW. 

Ingtltere krallıtmdıı.n ıst3fa eden 
Vlndaor Dak1l Madam Slmpson ile ev
lendi, 

ısı.nema J1ldm ııon Jl'ltrQala ve Janet 
MakdouaJıd ~deQdHM, 

Maruf sinema yıldızı J:ın Hnrlov oldU • 
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·rem muz 

AUu ~ ...,_ s , r t "'* ....._ w ..... a. tllnaftlll1 .. 
~ .... Jd&r .... ~ .. --1 ....... ' tıM.AmernıaJıa 
Clttller. 

...... 
" ·- Ddm ..,,..._ Awılla -....n 

,.. t · ' "* k ı ltu 

: . Ağuşt,os . 

Mı.ur kralı l'aruk .... Jllm ,,.,,,,._ 
dnden b1r1n1n Jı:am olla a.,u Jlldıle 
IJ9 ntp.n1ıpdt • 

W• 0- llifll--' _....Mm 
1lll'tll&U w Çlll tıınr m 1 llUltıa Mt-
IMI. 

Irak -~ nlll Türtıpıı ps 
Urken Munld& ölıdArild1L R81ba 0111U1 

~ imıet ID6nane lllr _. •1 
mesun11M "Jerlldl, Celil B&JU tendlstne 
wtllet eUl, blllhan İlmet İn6nlnin 19-
w .. berine CeW Ba,ar. Baffttll oldu. 

~· · ··eirinciteşrin 

FlllsQnde Yahudi -
Arab meselesi bl
yült tanpklıklala 

Yiıbaşı BJMoııı 1-
.ıramıt bir incUb sa
blU oQJıobU ile •-

• 

1 sebeb oldu. Kanlı 
mticadeleler cctnJU 

aıte - mil Dt'•W. 
Bu dr'at baDdaD ... 

fjl.rtıa ..... 111 ...... - lmlda

.. 8eJlııl -- DlbQe& telUm oldıa -
idam edDdL 

İ.spanJacsa barb flddew. deftlll edet.'2 

ten Akdm>lwde tonanllk bareket.ler1 bafs 
ladı. Dmetler de ı.wıa k&rfl ~ aı
ddar. 

, 
1'aı1& BalfttDl VgasoDnl .llmUiJlıa 

..---"matltlltl. 

tttl. Bti7tik •tlM 
11tındılı ömer -
mUııden ~ 
8url1Ut mtca etli. 

entıl J&Pılmll Giall 
nlalar*1 ,,.,...., .......... 

l'UllU"41M ~ deftlD eder· 
... Arablar lılaRI .,... ı.anıarmı 
patlaımı,& ,..,..,.,, .. 

Romen Bafftdl BaJ ........_ Allbrap pıaı. tculmde a~ AtatürklUı 
pnmda pll)wamUL ADbrada BalbD ert•nıharbiJe reı.lerl de toplandılar. 

lkinciteşrin ve Birinciklnun aylarma ait vukuatın 
resimlerini 15 inci sayfamızda butacaks.aız. 



1 C' Al 

1 VILBAŞI _ __.I 1 - Meraklı ve Faydalı -

Bir perdelik bmNl 
Suna: Dokuz yaşında kız çocuk. 
Günay: Yedi yaşmd:ı erkek çocuk, Su

ıumın erkek kardeşt: 
cPerde açılır .. Günay odasmda yalnız

dır.. ovuncaklarile oynar.> 
. Günay - Oh, :>h, oh ne iyi, ne iyi .. ket

ti yılın hergiınü yılbaşı olsa d& bana da 
böyle çok ço uncak1ar gelse .. bele fU 
araba ne güz ata da dıyecek yok, oto-
~ob'I d kur c koşuver yor .• bayı dun, 
gıttı .. 

s a - (İ r cire .. ) Günaydın Gü
nay n yapıy r un? 

Günay - S n .miaın ab'a .. 
Suna - Ben m ya, oh ne güzel oyun

cakların var .. 
Giınay - Seı in yok mu' 
Suna - Benim de var amma seninki 

kadar çok değil. 

sonra 1lJUmllft8m. O zaman rüfa ,ar
düm. Ben annem, sen, babam çamqırcı

nm oturduğu kulübeda oturuyormuşuz. 

Çamaşırcı ile ot lu da bizim evimizde o
turuyorlarmış. Ben bır aralık kulübenin 
önündeki arsaya çıkmı'11Jl, çamaşırcının 
oğlu da bizim evden çıkmıf.. arkasında 
da birçok oyuncaklar var .. oyuncakların 
hepsi yürüyorlar, koşuyorlar. 

Suna - Ruya bu, rüyada böyle şeyler 
olur. 

Güna1 - Ev~t .. ne diyordum ha çama
şırcının og u önıimd n geçerken hemen 
onu yaka adım. cOyuncaklar benımdi, 
dedim, bana verecek n.> Çamaşıroının 

oğlu güldü, cNeye verecekm · şim, dedı, 

onlar benim ovunca·ım.> Ben benim, de
dim, o benim, dedi. 

Suna - E sonra ne oldu? 

Meksikalılar atlarını nasıl 
bağlarlar? 

Meksikalılar atla.ı.ınaarı katırların -
' ' dan indikleri, onları bir kaç zaman için 

bir yerc;ie bırakt klan zaman bizim 
ördü~ürnüz tarzda yularlanndan b'r 

yere ba • ama:ılar. A 'ar n, katır arın 
ön ayaklarından birini res mdeki gibi 
büker bir kayışla hayvanın semerine 
iliştirirler. Bu vazıyetteki hayvan tabu 
bir yere gidemez. Bırakıldığı yerde ka· 
l r. 

Saat· e 14J l il metre 

ı 1 Kambur bahçıvan ____.ı 
1 

Çocuklar arasında onun bir adı da l 
cCimri kambur> du. Çünkü ondan hiçb.i.r 
arkadaşı ödiinç kiğıd ve kalem istiye-1 
mezdi. İstiyenlere derhal: 

- Vallahi benim de yok. 
Diye bir yem.in basar ve kimseye ne 

bir silgi, ne bir paı ça eli..p kağıdı vermek 
istemezdi. Pazarda babasının -sebzelerini 
satarken bile bir fakire üç beş b ber ver
mek iç n adeta eli titrerdi. 

O, hep kendini, hep kendi istifadesini 
düşünen çok tamahkar bi:: çocuktu. İlk
mektebi bitirdikten sonra babasının seb
ze bahçesinde ç:a ısina • a başlamıştı. A
radan birkaç yıl geçince babası öl
müştü. Bizim kambur da kendlsine mı
ras kalan bahç de ar ık yalnız ba ı a 
lı ıyordu. O ne ava " ç k ku !t gtt
mı , b stanın kuy u t mt ır ku u 
m hsu p k ziyad ı 1-
mı tı. 

Hüsamedd n, ~ · ;;, urun ya rr a mı 
dört gözle bekliyordu. Gökten ne zaman 
bu; damla düşse, o h~ p kendı bahçe ı:ıi 

düşünüyor: 

Aman Tanrun, h p b zım ba 1.' y 1 

Diye yalvarıyordu B r:ız yağmu ya -
sa işler düzelece!t, k ndisı de ç k pa a 
kazanacaku. 

lince Husameddinın ilk işı bahçesini d0z 
!aşmak oldu. Lakin o ne? Daha kar§ıdm 
gelir n bahçesin·n ıçınd b'r takım D+ 

e b beyd cıs·n r go muşu Buna 
k kıldı. 

- Çıkar o koyun"an oradan! 
Di bana ba ·racalt oldu H 

gord eyler k · de 11. b r 
yağmur1 

büyük !a 

lar, ba~ka armın tar al ı ında 
y ktu Hüsamedd n, yağmurun sü ükle
y 'p g t'rdiği koca k!'lca taşları g "nce 
sukutu hayale uğr.~ ara 1\: ellerinı \aya 
açıp: 

eye 

Günay - Sonra ben zorla alam1yacağı
mı anladım .• Senin olsun amma; dedim, 
ne olunun, b'r tanesıni de bana ver, ~n 
oynıyaymı.• Çamaşırcının oğlu güldü, 
öyle ~ yok, dedi, vermem. Koşa ko~a 
yanımdan uzaklaştı. Oyuncakla!' da or.un 
pe§İ mra koşuvorlardı. İçlerinden bir ta
nesini olsun yakalamak istedim. Fa'kat 
ben elimi uzabnea oyuncaklar benden 
kaçıyorlardı. Çamaşırcının oğlu da, ovun
caklar da gitmişlerdi. Artık tahammülüm 
kalmamıftı, biiııgür hüng(ir a~lamıya 

Bir sonbahar gü iı idi. !·lava b rd n
bire karardı. Her ta af şıddetli b r ya -
mur sağnağma tutuldu. Bız m k bur 
bahçıvanın keyfı gdm•ş, yüzü gülüyor
du. O bermutad vagırıur yağarken cHep 
bizim bahçeye am.Jn 'l.'anrım> diye k n

• 'dine dualar ed;yordu. 

- Ey ulu Tanrım, hep bizim b 

dedimse bu kadar da demedım ya' 

Diyerek olduğu yerde mıh'..aftıp k 
hep kendini düşünmenin cezasını 
muştu. 

mıt. 

but. 

başladım. Sen geidin; ağlama, dt!dın; an- Bir yabanördeğ nin saatte kaç kilo
nem gnli; ağlama, dedi, babam geldi; metre sür'atle uçtuğunu tasavvur ede
ağlama, dedi. Fakat ben hep ağhyordum. bilirsiniz?. Hayvanat alimleri bunu öğ
Böyle ağlıya cığlıyC\ uy·rnd1m. Uyanınca 

1 

renmislerdir. Bir yabanördeği saatte 
da sevind m. Çama ırcının kulübesınde yüz kırk kilometre bir sür'atle uçabi -
değ"l, kendi evirr.i.zdeydık; oyuncaklar-- lirmiş. Ne kadar hızlı değil mi? 
mın da hep tamamdı. 'WW 

Suna - B k kard ~im, senin b'r kaba
hat'n var da bu ri..i yı ondan g·· dün. 

Günay - B nım ne kabahat.ın v:ır. 
Suna - Ç mısırcının oğlu senden eski 

otomobilini · mı onu verm ivdın· rı

ğı yok. Rüyand.ı gördün 
ma sı ·nsanın na .. ıl canı 
ocuk d ~ 1 mi? S n ona 

edin, o k m bilir ne kadar 

Bırkaç saat süren yağmur, nihayet hı
zını almış, hava acı'mıstı Yağmur k si-

E D EN 
M ehm..ed Ali A doz 

BULUR 

Blr gun gene kedi masasının tistüne çık-
• mıştı. Çlnll fittiyil atmıya lıuırlanırken. 

,, 
• f 

• t 

ll. 

• 
"• 

,, 
• 
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14 Sayfa 

Antalya Vilayeti Defterdarlığından: 
(Kapalı zarf usulü ile Eksiltme ilanı) 

1 - Eksiltmeye konulan iş: Antalya Gümrük binası inşaatı.. 
Bedeli keşfi: 73781 lira 13 kuruştur. 

2 - Bu işe aid şartnameler ve evrak şunlardır: 
A - Eksıltme şartnamesi. 

B - Mukavele projesi. 

C - Bayındırlık işleri genel s-art namesi. 
D - Hususi şartname. 
E - Keşif cet veli. 
G - Proje. 
Şartnameler Nafia Müdürlüğünde görülebilir. İstiyenler bu şartnamelerle 
evrakı (4) lira mı.tkabilinde Antalya Nafıa Müdüı lüğünden alabilirler. 

3 - Eksiltme 28/1/938 tarihinde Cuma günü saat 15 de Antalya Vilayet Def-

terdarlığında Eksiltme komisyonunca yapılacaktır. 
4 - Eksiltme kapalı zarf usulıyle ve vahidi fiat üzerinden yapılacaktır. 

SON POSTA ,, .. 
Olçü üzerine 
Fenni Kasık bağları 
Mide, barsak, böbrek 

dUşknnlOğüne 

Fenni 
Korsaıu 
lstiyenler" ölçü 

tarifMi gönderilir. 

EmlnönU 
İzmir sokeğı 

Tel. 20219 
ZAHARYA 

Oreopulos 

Taklitçilerden 
sakınınız. 

inhisarlar İstanbul 
Başmüdürlüğünden : 

Çamaltı mernlahamıda sureti mahsusada tesis edilmiş olan ince tuz değir· 
menlerinde fenni bir suretta ihzar olunan ve evvelce kil06U ı5.25ıo kw"UŞ 

hesabilc elli kiloluk çuvalı c26'l..5ıo kuruşa satılan mutfak tuzunun 1/1/938 
tarihinden· itibaren halk tarafından kolaylıkla tedarikini temin mak.sadıle 

kilosu 3.80 kuruş hesabile elli kiloluk çuvalı 190 kuruşa indirilmiştir. 
Çuval bedeli, tuz fiatına dahil olduğundan mü§terilerden aynca çuval 

Müflis Uşak pyak fabrikası Türk Anonim şirketi illas idaresinden: 

1 !. AN 
5 - Eksiltmeve girebilmek ıçin ist0 klilerin 4939 lira 6 kuruş muvakkat teminat 1 - Açık artırmaya konulan şeyin cinsi: Uşakta bahçeler arasında kliJı ma • 

vermeleri, bundan başka asa"ıdııkı vesikaları haiz olup getirmeleri lazım- ı.ııııım••••••••••••m,~ ltimülhudud 8000 sekiz bin metre murabbaı arsa üzerinde 4000 dört bia ınetıt 
dır. Nafia Vekfıletinden alınmış yapı işlerine aid en az 25000 liralık iş ESKIS EHi'~DE! mikabı inşaatı havi eski {Hacı Gedik) fabrikası şimdiki adıyla (Uşa' 
yaptığını gösterir reüteahhidlik vesikası ve yapdığı işlere aid bonservis ve S Şayak fabrikası) Türk anonim şirketi, şayak, çülaki ve halı iplikleri fabrikı' 
Ticaret Odası vesikası. es - Işık Kitap Evi bir yıl müddetle ıcaıe verileceğinden 27 birinci kanun 937 tarihinden itibare' 

6 - Talihler tcklıf mektublarını eksiltmenin vapılacağı :saatten laakal bir saat ilk, Orta Lise mektep Kitaplarının bir ay müddetle açık artırmaya konn uştur. 
C'Vvel komisyona getirip makbuz mukabıli tevdi etmeleri şarttır. Satış Merkezidir. 2 - Fabıikada mevcud makıne, ali.t ve edevatının başlıcalan şunlardır: 

7 - Hariçten posta ıle gönderilc>cek t klif mektubları !<aat .15 şe kadar kabul 1 adet 150 beygir kuvvetinde bııhar makinesi, çift silindirli, ı adet buhar 1cJ 
edilir. Postalarda vuku bulacak gecikmeler ve saireden bir mes'uliyet ka- · • · · ~ ·- · · · ··------- zam, 1 adet elektrik tesisatı tamamen rncvcud, 1 adet toz çarhı, ı adet ~eytat 
bul etmez. çarhı, 3 adet çelik tarak, 1 adet dört bo binli 120 fıtilli ince iplik için ~arak, S 

ve 

AD i iK\I iD 
BELOEVŞEKLİÖİNE KARŞI 
HORMOBiN 

Tabletleri. Her eczanede arayınız. (Po.ııta kutusu) 1255 

Galata İstanbul 
1 ·- ı 

f Devlet Demiryolıarı ve Limanları iş;etme Umum idaresi ilanları 1 
Muhammen bedeli 4454 lira 24 kuruş olan 18 kalemden ibaret N. K. B. A. top

rak kablosu, direk kofresi, porselen izolatör, serfil ampul, manşon, deve boynu 
gibi elektrik malzemesi 20/1/1938 perşembe günü saat 10.30 on buçukta Haydar
paşa gar binası dahilindekı komisyon tarafından açık eksiltme usulile satın alı
nacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 334 lira 7 kuruşluk muvakkat teminat ve kanunun 

tayin ettiği vesaikle birlikte eksiltme günü saatıne kadar komisyona müracaat
ları lazımdır. 

Bu işe aid şartnameler komisyonda parasız olarak dağıtılmaktadır. (8730) 

~ 

Muhammen bedeli 3000 lira olan 200 adet 50 kiloluk dökme demir dirhem 
l0/1/38 pazartesi güniı saat (10.30) on buçukta Haydarpaşa ga:- binası dahilin
deki komisyon tarafından açık eksiltme ile satın alınacaktır. 

Bu işe girmc.k ist<'yenlerin 225 liralık muvakkat teminat ve kanunun tayin 
ettiği vcsaikle birlıkte eksiltme günü saatine kadar komisyona müracaatları 

lazımdır. 

Bu ışe aid şartnameler komisyondan parasız olarak dağıtılmaktadır. (87,;j4) 

&b ve Eczacı alınacak: 
Askeri Fabri:ialar Umum Müdürlüğünden: 

İki tabib ile bir eczacı alı~acaktır. İsteklilerin şartları anlamak üzere istıda 
ve birer hal terc~mrsi ile Umum Müdıirlüğe müracaatları. (8731) 

! 
__________ , __________ ___ 

inhisarlar U .. Müdürlü~ünden: ._ ___________________________ , ______________________________ ...... 

1 - 246 adet torba muşamba Malatya Başmüdürlüğünde cAhırkapı deposunda 
nümunesi vardır.> 

2 - Hurda inşaat malzemesi, Toptaşı Bakımevinde. 

Cinsi yukarıda yazılı eşya 14/1/938 tarihine raslıyan Cuma günti saat 10 da 
pazarlıkla satılacaktır. İsteklilerin mal ve nümuneyı mahallinde görebilecekleri 
ve pazarlık için de muayyen gün ve saatte % 15 teminat paralariylc birlikte Ka-

ba taşta Levazım ve Mübaynat Şubesinde ki Satış Komisyonuna gelmeleri ilan 
olunur. c8630> 

Maliye Vekaletinden 
Eski bronz beş kuruşluklarla yüz para lıklar ve nikel kırk par alıklar l/l /938 

tarihindc>n itibaren bir sene nihayetind~ yani 1/1/939 tarihinde tamamen teda

vülden knldınlacaktır. 
Keyfiyet 2257 numaralı kanunun sekizinci maddesi mucibince ilan olu-

our. c8620> 

1 İstanbul Belediyesi ilanları ~ --------' Senelık muhammen kiras1 36 lira ola;ı Arnavudköy Liıtfiy~ manaliesindc Pa
lacı sokağında 19/29 No.lı ev 938 veyn 939 ve 940 seneleri mayıs sonuna kadar 
kiraya verilmek üzere açık artırmaya kı:>nulmuştur. Şartnamesı Levazım Mü

dürlüğünde görülebilir. İstekh olanlar 2 lira 70 kuruşluk ilk teminat mektuh 
veya makbuzu ile 7/1/933 cuma günü s:ıat 14 de Daimi Encümende bulunmalı-
dırlar. (İ.) (8536) 

Atletik hututunuzu muhafaz4• ı 
~~ ediniz 

1f ;>t; Şl9m•nlıkta mDcadele edl· 
nlı •• bunun en ı,ı çu .. ı 

' oı ... SHOllT llNll rı glyl· 
t nıı o.ı ... ı ...... , ...... ı .. ı. •il• yoflı tobohyı ;ı.ı.,.ı.. 

Huouol elhtlkl bl• ll'lko· 
dan yepılnuf olan SHOllT 
Llllll odl bl• \Dlot gibi ,. ......... . 

Flyotı 10 ll•odon lllb.,..,, 
Satıı rerı ralnıır ı 

.J. ROUSSEL 
~-ı..--. Po•lı1 166 Bd. Houaamon11 

ISJ UBUL, Btroglu 
TOnol merdonı 12 No. ı •. 

Mo§aıamoıı ziyanı ediniz ••r• 
1) Ho lu t.,.Uomlıl laloylnlı. 

Dr. A. K. KUTİEL 
Karaköy Topçular cad. 43 

ANKARADA 

AKBA 
Kitap Evi Klatçılık 

Botun mektep kıtaplnrının satış 

yerıdır. Meklep kırtasiye çeşitleri 

en mUsalt şartlarla temin edilir. 

Tel. 3377 

S Posta adet Tarak kırkar fitilli, 2 adet 300 iğli seyyar vargel, 1 adet 260 iğli seyyar vat' 
aJ!it.liilıtıı. gel, 1 adet 200 iğli seyyar el vargeli, 2 adet Çözgü dolabı, 3 adet son sistem şOO' 

Yevmi, Siyasi, Havadis ve Halle gazetesi 

Yerebatan, Çatalçcşmc sokak, 25 
İSTANBUL 

Gaıe~emizde çıkan y:ızı ve 
resim!erin bütün hakları 

mahfuz ve gazetemize aittir. 

ABONE FiATLARI 

1 6 3 1 
Sene Ay Ay Ay 
Kr. Kr. Kr. Kr. 

'rÜRKIYE 1400 750 400 15tı 
YUNANİSTAN 2340 1220 710 270 
ECNEBİ 2700 1400 800 300 

Abone bedeli peşirdil". Adres 
değiştirmek 25 ımruştur. 

Gelen evralt geri ı1erilmez. 
ilanlardan mes'uliyet alınmaz. 
Cevap için mektublar:ı 10 kuruşluk 

Pul ılavesi lazımciır. 

her dokuma makinesi dokuz mekikli, ı adet İngiliz jakarı dokuma makineİ 
dokuz mekikli, l adet İngiliz jakarlı batanya makinesi dokuz mekikli, 8 a~ 
İngiliz dokuma makinesi tek mekikli, 6 adet Avusturya tek mekik ince kumaş 1' 
pamuklu dokuma makinesi, i adet 'Ütü makinesi, 1 lı.det Makas, 1 adet Hav ve tıı
ça, 1 adet Link, 1 adet yıkama, 1 adet süzgeç, 1 adet battaniye havı için fardolt 
l adet Demirhane bütün techizatHe, Bir adet marangozhane bütün techizatile. 
Ayrıca müdür odası, katib ve bekçilere mahsus odalar, yapak ve şayak dep0ır 

rı, odun ve kömür depolarını havidir. 
3 - 6 adet İnce kumaş dokuma tezga h1an hariç olmak üzere ayda 6000 ıne9' 

re şayak çıkarabilecek kabiliyettedir. 
4 - Fitiller dokumalara kafi iplikten fazla olarak ayda tahminen 1000 lira1' 

yakın halı levazımı nesciyesi imal eder. • 
5 - Bir yıllık icar bedeli muhammen f 12000, on iki bin liradır. 
6 - Fabrikanın icarına aid şartname Uşakta Pekmez hanında 3 numarada b., 

lunan iflas idaresinden bedelsiz olarak alınır. Taleb vukuunda dışarıya göndl' 
rilir. 

7 - Açık artırma ve ihale 27 ;kincikanun 938 tarihine müsadif perşembe ~ 
nü saat 14 de Uşakta Pekmez h::ınında 3 numarada bulunan iflis idaresi merkl' 
zinde yapılacaktır. 

8 - Fabrikanın bir yıllık icarı açık artırma suretile yapılacaktır. 
9 - Muvakkat teminat akçası 900, dokuz yüz liradır. 
10 - Bilumum vergi ve rüsum müstecire aiddir. 
11 -Daha fazla malılmat almak için iflas idaresine müracaat olunması ı!A' 

ohm ur. 

············ı Posta 1"~ıtusu : 741 İstanbul 1 A 1 
Tclgraf:SonPosta c· p o F LAK s N J Telefon : 20203 

•••••••••••••••••••••••• 1 B l k -----------= • e soğu luğu ve Frengiden korur. 
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1 b.iu-•A•pw 80Jlf POSTA 

Yılbaşı piyangosunda 
kazanan numaralar 

Romanyadan 800 
bin Yahudi hudud 

harici ediliyor 

50 • 00 
Lira kazanan 

\~~~~ ~:~ ı:~ ;~~~ 1345 7929 37119 2528 
3167 so182 26193 ıo1os 
2513 20212 4258 88922 
5318 33635 18446 24300 

8916 32956 
21831 4792 
21906 19367 
27482 19314 
28741 14821 
23058 Sef-97 

(Ba~tcını/\ l inci scyfada) 
Mfuıkalat nanrı, umumiyetle Romen 

gazeteleri muharrirlerine verilmekte o. 
lan dcmiryollan pasolarını yahudi p -
zetecilerden istf.rdad etm1ftlr. 

Yahudilerin ltlruı 
10279 17575 36482 19797 Cenevre 31 (A.A.) - Dünya yahudi 

O 1,000 llra kazananlar kongresinin icra komitesi İngiliz ve Fran-
37615 2949 3907 20032 9124 1149 sız. hükfunetlerine birer telgraf göndere-

8u numaranın 25 yukansından 25 35326 34169 16844 15179 25982 35350
1 
rek Romanyadaki yahudilerin medent 

aşağısına kadar ol:ın bütün numara - 20208 31221 12690 23360 25894 21591 haklarının ilga veya tahdidine itiraz et -
lar biner lira nıükfıfot kazanmışlardır. 246:2 37061 36963 27802 27707 2374 miştir. 

174 

4 
29598 5099 23507 22070 29870 348831 Rusya - Romanya 

O O On o 34544 24363 12329 24950 6608 23597 Moskova 31 (A.A.) - Tass ajansı bfi-
f ~ 28114 20615 17694 25830 32966 32559 diriyor: 

LiraHk mü-.<ifat v6172 36294 29426 27346 23228 1295~ 1 Litvinof ile yeni Romanya hariciye na-
22236 17000 30416 10018 23884 19854 l zırı Micesco birlikte teşriki mesai edebl-

400 bin liralık mükafat sonları 4805 4851 22732 10561 18265 208841 leceklerinden dolayı memnuniyeiler:tnJ 
(80) rakamlarile biten 400 nu - ]1455 8321 25178 31817 19109 3592 bildiren telgraflar teati etmışlerdlr. 

nıara arasında biner lira olarak tak - 34917 8836 10705 1426 38145 31322 Bn<:vekilin beyanatı 
liin edilın" f 006 20141 11652 -s ış ır. 31922 6333 23500 20 

2909
· 
0 

Bükreş 31 (A.A.) Ünivenıul gazet~i, 
28657 29536 2405 2892 5343 B. Goganın Evening Standard gazeteaile 

' Lira kazanan 

4256 7380 32088 19927 4033 26350 olan bir mülakatını neşretmektedir. 
8776 20512 37702 21180 23830 1527 B. Goga ezcümle demiştir ld: 

29392 36840 19508 Yahudiler bilhassa madenleri, kömtır-
500 lira zananl r !eri ve petrol membalarını tamamen el-

12658 29602 19501 25851 3711 9241 lcrine geçirdiler. Romanyada 18 milyon 
16191 24941 7493 28185 4131 12553 nüfusun bir buçuk milyonu yahudıdir. 
10261 6188 1812 19852 21855 39878 c:Romanya Romenlcrindir> prensibini Uı.-
27349 28297 22195 31920 9016 288'i2 hakkuk ettirmek ve yahudiler tarafından 
25511 2088 39575 37666 31514 23~89 ele geçirill!liş olan umumi hizmetleri Ro-

Bu nwnarnnın 25 yukarısından 25 23674 10870 17953 29705 20764 9285 manya vatandaşlarına vermek istiyorum. 
aşağısına kadar olan bütün nwnnra • 20552 4908 10255 134>1 21987 19306 Şimdi hükumet faşist devletlere karşı hiç 
1ar biner lira mükafat kazanmışlardır. 20956 20080 5553 30531 16693 6479 bir taahhüddc bulunmamış oimakla be -

150,000 1

31361 5459 22810 4431 5467 14446 raber, Romanya şimdi tıpkı faşist dev -

Lira kaza"lan 

5627 
10 ,o o 

Lira kazanak 

22 
70, 

Lira kazanan 

33837 
60, o 

Lira kazanan 

14833 

' Lira kazanan 

Lira kazanan 

2 • Lira kazanan 

3561 
15,000 
Lira kazanan 

16439 

13836 10040 809 25121 12211 37l!ll Jetler gibi teşkfüıtlanacaktır. 
29715 23206 24321 7550 21679 ~0022 \ Yeni hükumetin programı 
j 19582 16982 25363 32056 35147 338071 Bükreş 31 (A.A) - Başvekil Goga, 
12660 23054 4023 2176 25032 11514 ıadyoda söylediği bir nutukta, Roman-

3240 23042 20280 13347 5914 514 J anın mcvcud ittifak ve dOstlukltmna 
22955 6805 11784 26499 12506 23643 riayet eyliyeceğini ve etnik ekalliyct-
16752 35211 34615 28510 14353 31100 lcrin hukukuna hürmet edeceğini bil-

1

27510 32119 3666 6787 17349 26300 d•nniş ve bundan sonra ezcümle de-
37665 21322 30674 2495 1436 2·Hn miştir ki: 

139014 27115 4485 15902 18867 1001 I - Hükumet çalışması için mesned 
'26941 7341 24184 21743 37854 17960 teşkil edcmiyecek olan bugünkü par-
1J305 3251 12825 37205 37414 13750 amentonun feshi esnasında daha fazla 

255 17709 37671 8945 12437 23452
1 
izah_?t _verec~ti~. 

21603 37589 39008 21165 23959 13220 ı Hukiımet, fıkir ve hareket itibarile 
119 7 11613 30877 13950 33048 2139 Romanya devletine intibak eden ekal-
27869 30911 2896 35141 32344 1207 liyete karşı hareket etmek isteme -

27 35127 7233 7191 35226 5166 mektedir. Ekalliyetler için adalet hü
l 31330 24535 35394 6945 14142 29163 kiim sürecektir. 
18483 28435 32823 25570 26784 314!l7 Yabancı memleketler, yeni hükCımeU 
35789 17849 20134 39592 24645 27341 olduğu gibi görmelidirler: Hükfuneti· 
25773 17330 3355 25856 13371 33098 miz, ancak sulh içinde çalışma i.stiyen 
3207 864 35153 15897 17768 27651 Romnnyanın bir ifadesidir. 

27970 5087 30358 26185 27501 3~642 Yahudi akınına karşı 
l 17175 11144 34982 5761 9929 l'lf\28 1 Belgrad 3 l (A.A.) - D. N. B. muha-
29824 23090 22740 29250 14175 32798, birinin öqrendiğine göre, dahiliye na
l 18006 35305 18999 10010 12087 30695 zırı Romanvadan gelen Yahudi ak.lm-

8889 15018 16020 27855 30486 14841 j nın önüne geçmek üzere Yugoslav hu-
595 14106 36268 29813 14377 3~i9b7 dud muhafaza makamlarına bazı c-
632 28483 14G86 94.,5 10636 193821m·ııer vermistir. 

34463 37550 8874 3921 39674 8fi81 

34743 21401 38812 1816 25s 6 2:A9~ Na' liya~çıları, bir n.Uracaall 
16250 1505 32131 11962 24672 22727 
22080 12570 3609 9041 31723 

134~18 17146 39537 3fiq19 2103rı 
9l 8 °9~38 26121 203~2 6804 
25~2 38 21 18 85 2 7~7 16477 

14006 20700 13841 20802 1~112 

35810 1888 29099 11301 36132 

29681 10955 22~15 28455 
8110 10231 34419 14165 

5512 27408 
951 20390 

38637 9849 
5470 22433 

20699 
16233 

38330 
34813 

32394 
13268 

80757 
17490 

33056 13462 16362 34786 
3618 37453 16895 23182 

33648 22497 2918 38513 
20001 12713 622 22611 
12739 35574 32070 26406 
39077 16536 33526 3658 

20751 
3804 

20858 
37755 

30858 
18485 

38243 
8732 

25097 
2914 

31890 
32103 

İdhaHıt ve ihracat 1şlerile uğra an bazı ta 
dılcrıe bu lş?er e alakadar bazı n::ıklly t mü

eselerl Den Ticaret Mudurlu ı.ı ile Liman 
ıı-•me ld ·ne muracaatta. bulunmuşlar -

c Bunlar, bu muracaatlarınd , Sirkeci 
. umrük ve yolcu salonunda yanındaki rıh· 

37 ı dan vapurlara eşya yüklenip çıkardıkla-
110531 r nı, Hs.lbukl, gümruk ldnreııtn n, burllSlnın 

567 ı htJi ticaret eşyasının muavene vesaıresı _ 
'le hasredllmt, bir yer olduğunu Dert s -
erek kendilerinin oradan emtıa yükleme -

l rlne mani olduğunu soylcmektedlrler. Ta
cirler ve naklJyat müesseseleri sshiblert, ger 
~ı. ayni mahaldeki araba vapuru iskelesin • 
den istifade etmek mümkünse de oraya ııraba 
\ puru yana ması yüzünden l!l.ytldlc isttfa • 

2545 cic edilemtyeceğinl de söylemekte ve bu l.ie 
29040 \'a bir başka çare bulunmasını vcyn gene es 
9070 ki yerden yUkletmelerine müsaade edilme • 

13325 s.lnln Lemlnlnt tstemektedlrler. 

24290 ıncirler:miz aleyhine propaganda 
8141 

11636 6614 yapıhyormuş 
39058 11970 Cezaylrde Türk lnclrlerl hakkında menfi 

4136 ~~59;;5 P opagnndalar yapılmakta oldu~ hnber a-
5004 Iırunakt.adır. Bu propagandala.nn Fransız 24592 

10,000 lira kazan&J11er 
5762 21504 37655 21342 16559 18947 
8399 25352 28275 55 

5600 36338 2336 31222 
11483 11076 27251 3631 
18994 2326 26024 17275 
38374 24166 1626 28422 
14147 28838 16707 22449 
34280 391 10363 3353 
27999 36198 24709 12559 
21613 33706 15439 

20376 
6914 

piyasasında tesir yaptığı ve tnclr sürümü _ 

12532 
nün azalmasını lntaç edecetı de anlaşıldı-

25848 ğından TÜrtorıs Paris şube31 inclrlerlmtz 
5850 24111 hakkında blr broşür hazırl&mıştır. Bu bro-

5,000 lira kazananlar 
2258 13319 29215 506 39624 21578 

39278 9324 21984 11914 37471 15915 
14887 2468 25650 6901 38962 12763 
30397 24440 

2,000 lira kazananlar 
3137 8103 15826 26752 26872 8803 

20813 30814 2373 29732 33698 37666 
22'764 20176 31783 27316 3712 31490 

~ürde, lnclrler1miz1n evsatından ve diğer 
memlekeUer mahsullerinden üstün o}du • 
ğundan bahsedilmekte, lncirler1mlze revac 
temin! için propaıanda yapılmaktadır. 

Keşıdc bittikten sonra d-Olaba sı!ır- TÜrtofts Parls Şubesi bu broşürleri Frnn 
dan dokuza kadar rakamları ihtiva e • sada dağıttığı gtbl Fransız müstemlekeleri
den ı O tane fiş atılmış bunlarda lk" ne ve memleketimizde alt\knda.r bazı yerle
• . . . ' n 1 re de gondermtştlr. Bu meyanda, bir broşür 
.ı:mcsı çekılmış ve bu suretle sonları de İstnnbvl TiC&r8~ Odasına ıönderilmlşUr. 
( 1 )( 7 ) rakarnlarile biten bütün ., . . 

numaralar ellişer lira amorti kazan _ Pamuklu sanay11nde ırı~ışaf v r 
mışlardır. Pamullu mensucat sanayUnde ıünden 

Ba,ta ıs 

~•'. İ~in,.citeŞii.~ .. 

İngiltere Alm&Dya11 Jslı:.andtl için Lord 
Haııratsı Bedi.ne yolladı. 

~ - Alm&nYa ft haı;ya kom~ 
mzme blfl bir cebhe Ttlcuda cet1rdller. 

Bntayda yeni rejlm no.n edlldl. 

Japon tanarelert ÇiDde Amernaııın Panay topçekertnl batırdılar. Bu hft.dıse 1kl 
cıev~ miinaaebetlertnl prginleftlrdl. Notalar teati edildi. 

Fran.s3da rejlml d~et lçln çalı
şan glzll blr teşekkül ve blrç.ok: .ul.h de
polan meydana çıka.nldı.. 

İtalya Milletler Cemiyetinden resmen 
çekildi. Resim Mussollnlyt bu karan hal
ka bildirirken gösteriyor. 

======:::::::ıı==::zr.:==-=====· 

ms:ı.r vapuru Irvn önunde mtı l d ıı 
battı. 23 kişi boğuldu. Resim kurtulan 
1k1 tayfa.dan blrinl gösteriyor. 

lf.ouııuıyaua seçım neticesi faşıst te
mayullerl besllyen bir hükUmet iktidar 
mcvkllne geldi Reslm yeni Ba§vekll Oo
gn 'nındır. 

güne arto.n bir inkişaf görülmektedir. Pa - ı ııaynnı memnuniyet bir ternkki de gdrill -
muklu fabrikasyonu, bugünkü halinde rncm- mcktedlr. Pamuklu imal eden fabrtk. 1 r, yir

leketln biıtun pamuklu ihtiyacını karşılaya- mı dört saatte uç eklb değiştirerek cahs -
bilecek, derecede verimli olm:ımakla beraber, 1 maktadırlar. 
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il ESi 1 

Yazan: Nakleden: 
D. Koztolanyl İbrahim Hoyi • İnsan, dilini bilmediği, anlamadığı bir 

memlekete asla ayak oasmamalı. Bir 
yerde anlamadığım ~ir lisanla konuşulun 
ca, sanki sessiz ve yazısız bir film seyret
miş, adeta manen sağırbşmış gibi oln
ıı.ım. Bundan dolayı da fena halde sinir· 
lerim gerilir, asabım bozulur. Bilmem 
söylemişmiydim .. dokuz lisı:ı.n bilirim. Bu
na rağmen geçenlerde başımdan geçen 
bir vak'a, beni o kadar müşkül b'r vazi
yette bıraktı ki, bir daha mı dedim, töbe
ler töbesi, bir yere mi gideceğim; evvela 
fü;anını öğrenir, ondan sonra bavullarım· 
hazır !arım. 

gelen bir şeyler mırıldandım. Bulgar, bu 
jestimde köklü bir ahbabJıl;; kokusu sez
miş olmalı ki, birden gülümsedi ve ko
nuşmıya başladı. Dört beş cümıe söyledi, 
susarak bekledi. Ben de bekJiyordum. Boş 
yere değil elbette. Ne cevab bulmalı ıii

ye düşünüyordum. Ufak bir tereddüd ge
çirdim ve karan vererek, cEvet! .. ,. ı ya
pıştırdım. Tecrübe ile şunu anlamışımdır 
'd; konuşulanlara kulak asmadığım ve
yahud söylenenden bir ~ey anlamadığım 
t.amanlar cevabını ekserıyR evet ile gı'

niştirir, her seferinde de yüzüm kara çık
maz. Zira te'vili, tefsiri o kadar kolaydır. 
Bunun üzerine Bulgar daha hararetlen
di. Bir şeyler söylendi, gene sustu. Bak
tım çıkar yol yok. cÖyle mi?• der gibı 
bir evet!. daha çektim. Ooh hele şükür, 
Bulgarın dili çözüldü ve tam 15 dakika 
konuştu. Anlaşılan tatlı konuşuyor :ve 
daldan dala atlıyordu. Ben de kendimi 
koyvermiştim. Laflar ağznıdan dökiıldük
ce, herif mısır patlatır, b:azan kovadan 
su boşaltır gibi söylendikcc ben de vazi
femi ihmal etmiyordum. Sigara ağzım
dan düşmediği için konuşmak külfetin· 
den kurtuldum. Rolümti kelimelerle de
ğil, bilfiil oynıyarak yaptım. Vücudümü 
harekete getirerek ovna rlırn Yii:;riirvı . c-1-

erim, kollarım hatta, hatta ayaklarım 

e 
yordu ki, trenim.iz yavaşladı, ve bir is -
tasyona girdik. Bulgar memur fenerini 
aldı, lafın gelişinden, burada atlıyaca -
ğım bana müsaade, ama işimi bitirir J:;i
tirmez, gelir hikayenin sonunu anlatı -
rım dediğini, çaktım. 

Biraz sonra tekrar yarml".a geldı. Hi -
kayeyi kestiği yerden anlatmaya koyul
du. Ve tam can alacak noktasınaa başladı 
kahkaha atmaya. O dev gibi vücudu sar
sıla sarsıla güldü güldü. sonra cebleri -
ni araştırdı. Üzerine lac;tfk bağ geçiril -
miş bir not defteri çıkardı Açtı ve ara _ 
sından aldığı hikayede mühim bir rol 
oynadığı anlaşılan kirli bır mektubu elı -
mc tutuşturdu. Okuyup da bir fikır ver
memi istedi. Ne diyebilirdim? Çoktan -
dır cepdc gezdirile gezdirile ba!ı yerle _ 
ri silinmiş olan kurşun blrn!e yazılı bu 
Bulgarca mektuba bir h~ktım, dikkatimi 
topladım, tekrar bir göz attırrı. GCıya, hep 
sini okuyormuşwn gibi yaptım Adam da 
gözlerini yüzüme dikm~ş. suratımdan bi; 
şeyler çıkarmaya çalışıyrırdu. Evet! ... Di 
ye mırıldandım. Bu evette, ifadenin her 
çeşidi vardı. Üstelik başımı da, chariku
lade mükemmel, hayat bu! .. :t gibi, salla
dım. 

Kaşelerinin tesh·ini öğrenenler baş, 

diş, adale ağrılarını unuturlar 

Anlatayım: 

İstanbula gidiyordum. Bittabi Bulgaris
tandan geçmem icab ediyo~du. Vak'a o
rada kaldığım yirmi dört saat içinde geç
ti. Gece yarısı idi. Ekspres dağlar ve ova
lardan aşarak bizleri cmat1a1li maksudu
muza• ulaştırmıya çabalıyordu. Saat bir 
buçuktu. Bir türlü uyku tntmadı. Bari 
koridora çıkayım da temi?. hava alayım. 
dedim. Burada da canım sıkıldı. Manza
ra namına zifiri karanlıktan başka bir şey 
görünmiiyordu. Etrafta m•idhiş bir ses
sizlik .. insan adeta ürküyor. Üstelik kori
dorda canlı bir kul yok. 

Tekrar kompartimana girmeğe kar::ır 

vermiştim ki, memur elinrlı> ferıerile gö
ründü. Siyah bıyıklı bir B!..l lgardt. Mutad 
nöbetini bitirmiş olmaiıyd!. Bilet:mi b"r 
kaç kere kontrol etmişti, am~ selam ma
kamında lambayı yüzüme dc~ru kaldır
dı ve karşımda durdu. Onun da halinde 
bir bı>zginlik vardı. 

hisselerine düşeni yapm:ı><.~a kusur et!ıı0-
diler. Daima tetik üstünoe idim. Adamın 
sözlerini dört kulakla c.'littliyormuş gibi 
bir hal aldım. Fakat bunu yaparken de, 
karşımdakini asla şübheye düşürmedim. 
Bir yerde bir hareketimle fikirlerine ta
mamile ortak çıkmadığımı anlattım. Ca
nım, bundan kolay ne vat· demey:niz. İ
nanınız ki dostlar, her ş.ayden -iaha güç 
olan bud~r. Değil mi ki, adZlmın söyledik
lerinin tek bir kelimesini bile anlamıyor
dum, bittabi böyle bir işmarda bulunur
ken vaziyeti kollamak gerf-ktı. Yoksa bir 
çuval inciri berbad edet dik. Onun için, 
bu jesti yaparken fazla laubaH davran
madım. Bulgar, o son cün:.leyi bir daha 
tekrar etti. Ben de başı>tn sallıyarak: 

- Ha! .. Anladım!. demek ıstedım. 
Bulgar neler mi söyled1 ? .. Affedersiniz 

ama, hiç de anlayışlı değilmişsiniz ha -
ni... Ben ne bileyim?. Bittabi ber. de müd
hiş surette merak edivordum. Belki de 
tren kumpanyasından derd ya!lıyordu, fü
timal ki çoluğunu çocuğunu anlatıyordu. 
İhtimal ki şalgam nasıl dikilir, onu ta -
rif ediyordu. Say sayabildi~·n kadar. Ne
lerden dem vuruyordu kim bih? Fakat 
konuşuşundan, yağlandırn ballandıra sôy 
leyişinden galiba tatlı, neş'eli .J1r hika -
ye anlattığını sezdim. 

Sık sık gülümsüyor. im.;;.lı laflar edi
yor olmalıydı ki, ikide "b•rdc rrıanalı ma
nalı göz kırpıyor, ha bire kc; h kahayı bası
yordu. 

Ben de ara sıra güliiyordum. 
Derken saate baktım. Üçe gelmiş~i. 

Sorsanız, sebebini söylıyernem, içimden 
onunla konuşmak geldi. Bulgarca sigara 
içer misin, dedim. Bulgarca b:ttün serma
yem, bu cümle ile evet ve hayır gibi 
bir düzüne kelimeden ibaretti. Memur 
cevab makamında elini Kıu:l:etine götür
dü. Paketimi açtım, bir sıgaı Ol sundum. E
zile büzüle uçları yaldızlı sigaralarımdan 
bir tanesini aldı. Bir tane ne ben aldım. 
Ceblerini araştırdı. Kibrit çıkardı, çak
tı, galiba buyurunuz! manasına gelen ka
labalık bir şeyler söyledı. Ben de ona, 
çakmağımı uzattım. Biraı evvel ondan i
§itmiş olduğum o lafı paµağan gibı tek
rarladım. Dumanları ourunlarımızdan 

çıkararak sigaralarımızı fosurdatmıya 
başladık. İşin püf noktası burada idi. Psi
kolojik cihetten giderek, Bulgarı avlamış, 
onu anadan doğma Bulgar olduğuma, ve 
bu dili Sofya Üniversitesi bulgarca pro
fesörü g bi, eksiksiz, pürüzsüz konuştuğu
ma inandırmışt1m. Bu hisc:i ·tamamile 
perçinlemek kin de, şöyle byıdsız, yük
sekten bakan bir hal almıfi:ım. Arada sı
rada kaşlarımı çatıyor, df·ı ken gülümsü
yor, sonra gözlerinin içine bairıyordum. 
Fakat söze başlamak banı:ı dü~üyordu. 
Birden esnedim, içimi çektim. Sonra eli
mi omuzuna koydum. Bir sual manasını 
ifade edecek b·r tarzda ka~ıanmı kaldır
dım, bulgarcada: 

- E, ne var, ne yok bakalım, manasına 
Tam bir buçuk saattir henı çeneye tut
muş, oyalamıştı. Bir şevler daha anlatı -

Mektubu evirdim, çevırdim. Hatta 
kokladım. Mübarek kağıda ter kokusu 
sinmişti. Başka yapac~ bir şey olma -
yınca, geri verdim. Bunun üzeriııc bana 
bir köpek resmi gösterrii.. Şa')tım. Sanki 
köpeklC'rden hoşlanırmı~m gihi yaparak, 
resmi uzun uzun seyrc.>tt!m. Fakat, Bul -
garın bundan hoşlaıımadığım sezdim. 
Galiba köpeklerle arası yoktu. Dalavere
y~ çaktım. Suratımı astım, ve ey köpek 
oglu! ... der gibi, dişlerimi gıcırdattım. 
Gene o mahud defterinden, kağıda sarı
lı bir şey çıkarıp sen aç, diyP bana u7 a
tınca hayretim büsbütün arttı. Açtım: 
Bulgarların kullandık:::ı.n kocaman iki 
yeşil düğme .. şöyle evirdim, çevirdim. A
vucumda tarttım. Bulgar birden atıldı ve 
düğmeleri kaptı. Sanki görmeğe daya _ 
namıyormuş gibi, ace~ ile tekrar defte
rine yerleştirdi. Sonra birkaç adım iler
ledi. Sırtını komparfrnan kapılarından 
birine dayadı. 

NEZLE, KIRIKLIK, ROMATİZMA, GRİP VE t.MSALl HAS
TALIKLARA KARŞI BiLHASSA MÜESSİRDİR 

Terkibi ve tesirindeki sür' at itibarile emsalaiz olan GRIPIN'in 
IO tanelik yeni ambalajları u tercih ediniz. Geceleri tutacak 

olan ağrılara karşı ihtiyatlı bulunmuş o'.ursunus. 

İcabında günde 3 kaşe alınabilir. 
Taklitlerinden sakınınız ve her yerde ısrarla Griph isteyiniz. 

BETONARME 

Nafıa 

-- AA* -
KÖPR(} 1NŞAA Ti 

Vekaletinden : 

. "" 
iLANI 

ı - Sinop vilayetinôe ve Sinop - Ayar.cık yolu üzerinde, Karasu betonarme 
köprüsü inşaatı kapalı zarf uulile münakasaya çıkarılmıştır. Bu köprüniill yen! 
keşif bedeli (48.000) liradl.l'. 

2 - Eksiltme 19/1/193'1 tarihine müsadif çarşamba günü saat (18) da Nafia 

Vekaletinde Şose ve Köprüler Reisliğı Eksiltme Komisyonu odasında yapıta.. 

caktır. 

3 - Eksiltme şartnamesl ve buna mütcferri diğer evrak (240) kurut mukabilin
de şose ve köprüler reisliğinden aJınabi lir. 

4 - Eksiltmeye girmek isteyenlerin (3.600) liralık muvakkat teminat verme
leri ve bu gibi işleri yapabileceklerine dair Vekaletimizden alınmış müteahhitlik 
vesikasile Ticaret Odasına kayıtlı olduklarına dair ve.saik ibraz etmeleri li.ıım
dır. 

İsteklilerin tekili mektublarını ikinci maddede yazılı saatten e....ve~ kadar 
komsiyon reisliğine makbuz mukabilinde vermeleri muktezidir. Postada olacr.l: 
gecikmeler kabul edil.ınez. (4709) (8699) 

di. Konuşmıya başladı. Sesi tamamUe de
Hemen yanına ya'ıtlaşnıamla ağzımm ğişmişti. Bir şeyler soruyordu galiba: İlle 

açık kalması bir oldu. Çam yarması Dul-, önce evet demiştin, sonra da hayır d:yor
gar, çocuk gibi ağlıy"rdu. İlkönce göz sun .. külahları değiştir~ceğiz ha!. gibi b:r 
yaşlarını saklamak isted; Sonra. içini çe- şeyler. Eyvah .. bütün foyalanm meydana 
ke çeke, dudakları titreye titreye ağla - çıkmıştı galiba. Ne der, ne cevab verebi
dı. Ne olmuştu? .. Uzun cürrıMerle. kah- lirdim. Şöyle bir do~ruLdum. Bana ne~. 
kahalarla bu ağlamanın arasında b:r rrü der gibi herife donuk gözlt'f'le baktım .. 
nasebet bulamıyordum. Mektup, köpek, arkamı döndüm ve kompartımanıma gir
hclc o yeşil düğmeler nt! denıekti?. İnsi- dim. Yastığıma başını dayar dayamaz 
yaki bir hareketle Bulgan omuzlarından ta öğleye kadar uyumuşum. 

taşıdı. Bir hamal çağırdı.. omuzuna yük. 
ledi. Trenden aşağıya inerken, içimden 
herife bir acıma geldi. Döndüm ve i:ÖZ. 

lerinin içine bakarak : 
- Yaptıkların hiç de iyi kaçmamış, •· 

ma, kul kusursuz olmaz. Onun için bu ~ 
!erlik seni affediyorum .. demek istedim 
Arkasından da, bulgarca: 

- Eveti yapıştırdım. 
Bu son kelimem Bulgara bbıım gihı ı.. 

sir etti. Yumuşadı, yüzti güldü Eskı net
esini takındı. Tren ağtr ağır uzaklaşıp. 

ken, beni hürmelte selamladı. 
yakaladım, davran vahu d~rm1~ gibi ş:d- Bulgar kapıyı tıkırdatarak içeriye gir
detle sarstım. Bulgarca da hayır hayır.. di. Bu istasyonda inec.eks!nız, dedi. Son
diy~ mırıldandım. İçin.: çekere'< gene L:r ra durduğu yerde dik=idi, kaldı. Ve gı>
şeyler kekeledi, hem tC'~t kl.:ü · ederim ne kelimeleri tak1rdata t-ıkırdata konuş
manasma da, hem de, bir deıha b"i~İ zor mıya başladı. İhtimal ki af dHiyordu Bıl
aldatırsın .. manasına dıı g••lebiJirdı. Y.ı- mem .. fakat yüzünden pişman olduğunu 
\•aş yavaş sakinleşti. Yuzür.ü gÖ7.ünü sıl-1 anladım. Bavullarımı klpadı, koridora 

YARINKİ NÜSHAMIZDA: 

Acaba kimcmer ? 
İngilizceden Çev:.ren: K. Neyyir 

"Son Posta" nın edebi romanı: 22 birbirinden soğuk ve manasız isimler. rıa bakıyordu: masalı yemekhanesini ve yanyana di • 
Mühim bir şey söylemek istiyormuş - Ne oldu kuzum? Kavgamı ettiniz? z:ımiş karyolalarla dolu yatakhanesiırl 

gibi yanıma daha fazla sokuldu. Ben «Ne münasebet?» gibisinden o- düşünürken, eskiden olduğu gibi ora -

Bl·r Genç Kızeın Romanı - Size doğrusunu söyliyeyim mi? ,muz silkerken Nevzad Bey kardeşine s·nı hasretle hatırlıyacak yerde, onlar-
1'1 Ben size sadece «Selma» derneğe ce3a- cevab verdi: cian uzak olduğum için içimde bir ra -

ret edemediğimden böyle isimler bulu- - Bu sabah plajda Selma Hanımın hatlık, bir sükunet duyuyorum. Hatti 
yorum. canını sıkacak bir şey söylemiştim. mektebden ayrılalı henüz bir hafta oı-

.ı:vıuazzez Tahsirı Berkand Kaşlarım bu defa büsbütün çatıldı. Agabeyisinin bu ağır hali Melihayı duğu halde bütün hayatım burada g~ 
O akşam sofada buluştuk, kon~tuk. da Nevzadınkilerden daha dar. Deniz Kumların üzerinde duran şapkamı a • kahkaha ile güldürdü: miş gibi bu beyaz duvarlı, boş denecek 

birbirimizden hoşlaşt.ık.. ertesi günü topwm fırlatırken kolları Nevzadınki- larak doğruldum. - Yoksa sen Selmaya Aşık mı ol - kadar az döşenmiş mini mini odayı ı,.. 
sofralarımızı yanyana çekerek yemeği ler kadar çevik ve kuvvetli değil.. hem _ Bana «Selma Hanım» dan başka dun Nevzad? Bu ne ciddiyet? Şimdiye nimsedim ve sevdim. 
bir arada yemeğe başladık .. üçüncü gü- gözleri de onunkiler gibi tatlı bakması- türlü hitab etmeğe hakkınız yoktur kadar böyle eherruniyet.siz bir şey için «Kapıyı arkasından kilidleyip ken • 
nü Meliha ve Nevzadla denize birlikte nı bilmiyor. Nevzad Bey. af dilediğini görmemiştim. di yalnızlığına gömülmenin• verdi.ji 
girdik .. dördüncü günü plajda yalnız Bunu keşfetmek birdenbire neş'emi Yanık yüzü aleve tutulmuş gibi kı- Bu gevezeliğe ben kaşlanmı çatar - ze\'ki ilk defa tadıyorum. Bu zevk o b 
bulunduğumuz bir sırada Nevzad bana artırmıştı. Plajda kollarımı başımın zardı. Ben arkama bakmadan yuru _ ken Nevzad Melihaya sert sert baka • dar dinlendirici ki, günlerce bu döri 
çok güzel olduğumu söyledi.. beşinci ı Dl tına yastık gibi kovarak uzan mı~, cJüm. Hakikatte ona kızmış değildim ve rak öfke ile yammızdan uzaklaştı. duvar arasında kalsam sıkılnuyacağım, 
günü Adnan bey isminde bir genç gru- kendi kendime giilüyordum. Nevzad hatta onun bu ürkek flörtü hoşuma bi- Ay ışığı suların üstünde oynaşıyor, On sekiz yaşına kadar bir asker k:ışlua 
purnuza dahil oldu. (Bir aydanberi kız v~cudünü kumlarda yuvarlıyarak be-, le ııidiyor fakat bunu belli edersem 0 • kayıyor, dalıp çıkıyordu. Meliha ile saç g·bi kalabalık bir yerde, bir dakika ol
kardeşi ile flört ettiklerini Nevzad söy- nım yanıma kadar kaydı. nu şımartmaktan korktuğum için da _ !arımızı rüzgara bırakarak .sa~tlerce do j sun kendini dinlcmcğe vakit bulam~. • 
leyince Melihanın sık sık bizden aynl- - Deniz kızı nıçin kendi kendine gü- rılmı~ görünmeği tercih ettim ve öğ _ laştık. O bana Adnanla seviştiklerini u- dan yaşamış olmak azabı, ancak bugua 
'masınm sebebini anladım.) Altıncı gü- lüyor acaba? leden sonra da banyo yapmıyacağımı zun uzun anlattı. ı-1ö7limde canlanıp büyüyor, ancak bu-
nü iki ç:ft birlikte denize girdik ve gü- Kaşlarımı çattım. söyliyerek odamdan çıkmadım. Ne tuhaf .. tanıdığım bütün genç kız filn bir evi, küçük bir odası ve kendi.ne 
neşte vücudlerimizı kavurduk.. yedinci - Bana ismimden başka bir ad ver- Gece mehtapda Meliha ile deniz ke- lar sevgi ve hulya aleminde ya~ıvor - mah..:us e~valan olmanın bir insan i -
günü, ) ani bu sabah Nevzadın san saç-, merr.en .,i sizden rica etmiştim sanmm. narında dolaşırken Nevzad yanımıza lar. Yalnız ben sevmiyorum.. Yalnız çin ne kadar bi.iyük bir saadet olaca • 
lar•nın güneşte altın °ibi parladığını ve - Darılmayınız: sizin güzelliğiniz geldi. Ben sabahleyin aramızda geçen benim başım hayal tüllerine bürünl.ip rını tasavvur edl'biliyorum. 
b&kış'arının çok tatlı 0

1du!unu keşfet- ı, ., ... rı a her gün biraz daha şaşırdı- ufak hadiseyi hatırlıyarak, göz ucile gökleıde uçmuyor .. Yalnız benim kal - Bunları düşünürken ayni zaman~ 
tim. ['ı>' i. n ne söylediğimi bilmiyorum ar- ona baktığun halde zahiren onu gör _ bim boş .. bomboş. kimse~ ·zliğ'mi de şimdiye kadar yap • 

Bu kesfim bı>ni cok sevindirdi: çünkü tık. rnemişim gibi Meliha ile konuşmakta Bu boşluk bazı geceler ağlatacak, ~ığım gibi yabancı bir gözle değil, acılı-
bundan sonrn sPv'mli bulduğum bir a- Alayla güldüm. devam ettim. bağırtacak kadar bana azap ve işkence ğını du:varak ve an1ıyarak içime sindi-
dam1a arkadaşl1k edecei!im. - Demek ne söylediğinizi bilmediği- Bir iki saniye bekledikten sonra be- çektiriyor. rebildiğimden bu derin üzüntüleri genç 

Bugi.in ba,ka hir seyin daha farkında niz için her gün ba~ka bir münasebet- nim onu görmek istemediğimi anlaya- Ömrümde ilk defa küçük bir evde ya.şımdanbe~ duymama mey~a.n ver -
oldum: Meliha hPndcn sişman ve kısa .. sizlik uyduruyorsunuz. Evvelsi gün «A· ı-ak karşıma geçti ve elini uzattı. yaŞ'lyorum demiştim. Bu değişiklik mıyerek benı ~.aa.det ve refah ıçinde.ya-
benim kadar iy· vüzcmerliği gibi çabuk cem minyatürü» idim. Dün cTan;";lgra• Bu sahneden bir ft!Y anlamıyan Me- bende çok garib bir reaksiyon yaptı şatmış olan mudıreme karşı olan mın • 
koşamıyor da ... Adnan beyin omuzları oldum; bugün de deniz kızı ... Hepsi de liha hayretle bir ağabeyine bir de ha • Artık mektebin uzun koridorlannı çok nettarlığım da, her saniye o nisbette ar 

• ' tı or. (Arkcı.n VGt') 

• 
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lstanbulda gömülü milyarlar etrafındaki gizli harb 
Yeni yılın_ talilil • 

erı 
(Bn.5tarafı 1 inci sayfada} • Yanılıyorsunuz... Bu numnra bizde!. •• 

Sade piyango salonu değil, kapatılan Radyo numarayı ve ikramiyeyi tekrarlıyor: 

d f zl r - ı74so ... soo.ooo llra ... 
k.ıpılarında bir düzüne en a a po ıs Fakat buna rağmen, iki tara fiddlada ısrar 

bckhyen binanın on.inden geçcın cadde ediyor: 

Gece ses sada kesilmişti. Çamlıca tepelerinde se({ bir ruzgar e~iyordu. fv~agda ile 
ben, el!erimizde birer kazma, ayrı ayrı taraflarda toprağı kazmıya başlamıştık. 

bile mahşer gibı. Kes;f bir ins.ın seddi, - Tamam ... Bu numara bizde ... 
daracık cadde) i öyle tıkamış ki, yolları- - Yanlış olo.cak ... Bizim numara buı .. 

Ve az sonra anlnşıh~or kl, 500,000 l 1~ kn"l 
na devam edc>m yen tramvaylar, otomo- zanan 17480 numaralı blletln 2 buçuk liralır 

Magda bir aralık bir sevinç çığlığı kopardı: "Bulduk! Bulduk!, 
Burada mühim bir noktayı izah etmek 

}uzumu hasıl oluyor. z:ra bu hafrıyat 

(X III) planına naınran Yedikulcnin 
(Küçük altın kapı) ıstikametinden (Ki
tabeler kulesi) ve (Çamlıca tepesine) çi
zılecek birer hat ile hasıl olan müsellesin 
Çamlıc9 istikametind..? vücude gPtireceği 

billc>r, otobüsler ve arabalar, Tepe başın- blr p rr~rı"ı rı ..., f'f,. B~v ın A •· ,.. 

dan Altıncıdaireye, gc>ne Tepebnşın - t.nğı madam Angellk1dedir ve lk1 tarar ta ld ... 
dan Galatasaraya kadar ikişH kilometre dlalarında haklıdırlar ... 
uzunluğunda birer katar haline gelmiş • Talihlllerden blrlsl Ba~an Ayşe. O bıletl-

nı, Hukuk Fakültesinin uçtincU sınıfınd o-
ler... J kuynn oğlu Bl'dl Pertev namına nlmı Fa-

Piyango müdürireyıtnin salahiyettar tat. 
idarecilerinden birısı: Ben, diyor, paraları onun ellne or-

- Şimdiye kadar hiç bir yıl, bu dere- mem. 

zavıy("ye düşer. 
ce rağbet bulamamı~tık! diyor, ve ılfıve Bir arkadaş güluyor: 

Kaç para edn öyl" p:ı.ra ... 
Haz.ineler esrarile doğrudan doğruya , 

alül:ası olan bu (küçük altın kapı) plan
larda mühim bir rol oynamaktadır. 

ediyor: Bayan Ayşe cevab ve lyrır: 
- 100 bin bilet fazla satıldı. Ve bilet • EvvelA mektebden dhlomasını 

hasılatı geçen yıllara nisbeten tnm 500 , rnnrn benden parnlnrını alır! 

İkinci Tcodos (417) senesinde Atillaya 
mağlUb olmuş ve bunun üzerine surların 
önüne bir duvar çekmış ve bir de hendek 
kazdırmıştı. Bu duvar altın kapıyı sağ -
dan, soldan ve önden ihata etmek üzere 
yapılmış ve Altın kapının ön cebhC'sı ta
mamen kapanmış, ortada büyük meydan 

bin lira arttı. Keşide için münasıb bır Brıynn Ayşenin ortağı Bayan Ange.. in 
1kl kızı varmış: yerde büyük ve asri bir salon yaptırmayı 

- Onların çeyiz paraları çıktı... dh l 
düşünüyorduk .Bu seneki rağbet bızi, bu İki buçuk liralık bflete sahlb olan diğer 
düşüncemizi bir an evvel tatbik sahasına ortaklar da beş kişi: Ahmed Raslm, onun 
geçirmiye mecbur edecek! kayınvalldesi Bayan Zübeyde, oğlu Raslm, 

Tam o sırada ziller çalıyor, dolablar zevcesi Ayşe ve baldızı Ayşe . 
dönü or ve zaten mevcud ümidleri art-1 Aile reisi Bay Ahmed Rasime soruyorum; 

y ' • • . Bu işden hissenize duşen nedir? 
tıracak kadar vadkar, tatlı hır ses, 1938 Gulüyor: 

yılının piyangodaki ilk talilisinın sahib _ Beni~ hisseme dalma bllet parası ver-
bulunduğu numarayı okuyor: mek düşer! 

hasıl olmuştu. 

Bilahare burada bir hafriyat yapılmış 

- 3137!... Ahmed Rasimin zevcesi: ve evvelce bu ıiuvarın büyük meydana Sür'aıte teazmaga başlacıı.ıc 
müteveccih yerinde tek gözlü bir kapı ve Ve, para, rakam denilen sefil rnefhum-
yanında da iki küçiik kule olduğu mey - ___ "_S_o_n __ P_o_s_l_a-,-,-n_ı_n __ ..., durmadan çantamızı alarak Çamlıca kah- lara, gür sesile bir asalet ve heybet ve-

dana çıkarılmıştı. Buraya Altın kapınııı vesine yürüdük. ren piğer vatandaş, bu numaraya düşen 
ön medhali denilebilir. İmparator beşinci Sergüzeşt rom~nl Ağır ağır yürümemize rağmen henüz ikramiye mikdarını bildiriyor: 
Jan burayı daha ziyade tevsi etmeğe te _ _ 48 saat altı buçuktu. Kahvecı yeni uyanmış _ 

2000 
lira ... 

§ebbüs etmişse de Yıldırım Beyaııd'ın ve ocağı yakmamıştı. Numaralar çekiliyor. Ve büyük ikra -
tehdidi ile buna muvaffak olamamıştı. Onun için işi bırakmak lazım geldı. Birer gazoz içtik. Taşdelen membaına miyeler çıktıkça bir anafor gibi karışan, 
Bu kapı bir abide şı;k.Hndedir. İşte buna Burayı tesbit ederek diğer yerleri gideceğimizi söyliyerek ihtiyar kahveci- kaynıyan salonu dolduran dinleyicilerin 
(Küçük altın kapı) denir. derhal doldurduk ve mümkün olduğu ka- den rnahimatını sorduk ve işte böylece ümid ve ümidsizlik arasında bocalıyan 

Burada evvelce bir takım kabartmalar, dar tesviye ettik. Dı~eı taraftaki kuru- gecemiz mu~·affakiyct1i bır netıcc ile yüzleri, dakikalar geçtikçe biraz daha sa-
yazılar ve tezyinat olduğu tahakkuk et - muş toprak ve taş yığıniarını. saman ve bitti. rarıyor. 
miştir. Ancak bunların ne suretle mahvol- ~öpleri Üzerlerine düktük ve bir dakika (Arkası var) Herkes, ikramiyeleri okuyan arkada -
dukları malfıın değildir. (1625) de İnı;til- ---·----------·--------------- şın ağzından sık sık çıkan! 500 rakamının 
tere sefiri Tomas Roe bunlardan bir kaçı· v a 1 1• t e k z ıo p e d 

1
• y o r arkasından artık her sefer Bin: umuyor. 

nı almak istemiş, fakat şiddetle mani o • H~rkcste, pokerde, rest çekmiş asabi bir 
lunmuştur. _ _ oyuncu heyecanı var. Nihayet; 17480 ra-

(1795)de bu kabartmalardan eser kal- (Başıarafı l inci srıyfada) Emlak Bankası müdürüdür _ satın aı- 1 kamının arkasından 500, ve beş yüzün ar-
mamış bulunuyordu. Her ne kndar binasından kalma kıymetli mermer mıştır. Ben de kendisinden şahsan sa- kasından da bin rakamı, salonda şarap -
(1927) de yapılan hafriyatta toprak al - sütunlar... tın aldım. nel gibi patlıyor. 
tından bu kabartmalardan bazıları çıka- Küçük Çekmecede yıkılan bir cami- Diğer Kü<'~k Çekmece ve Kadtkö- - Acaba kime vurdu? 
nlmış ve bu yüzden bunlarm bir zelzele den artan sütunlar .. nerede divordu. yündeki kıymetli ·Bizans asarı atikala- * 
neticesi mahvoldukları iddfa edilmişse de İç sayfasında da: v rından olduğu kaydedilen ve seneıerce Gişe sahibleri, kendilerine diğer keşide-
hiidise asla böyle olmamıştır. - Bütün bunların Fenerbahçedc sokak ortasında duran sütunlardan ha- lerde fisebilillah gösterdiğtmiz manevi 

Ecnebi seyyahların bırer bahane ile Cıngırlmm bağı mevkiinde Muhiddin b<?rim yoktur. Vakıa arsamda bazı taş· lütüflerin minnetini, her yılbaşı gecesi 
bunlan aldıkları daha akla mülayim ge- Üstündağa aid bir arsaya taşınmış oı-har ve mermerler varsa da bunları bizlere azami güçlüğü çıkarmakla öder -
lir. Nitekim bu kitabelerden biri de bir duğunu söylüyordu. (muhtelif yıkıcılardan ve taşcılardan sa- ler: Dolgun bir müjde vurmak gayesile 
hafriyat sırasında bilhassa. saklanılmış Anlaşılıyor ki meslekdaşımızın iddi- jtın aldım. Hepsi hakkında tutulmuş tenhada kıstırmak istedikleri talilinin 1 
olan yerinden çıkarılmış ve benim eıime ası kısmen olsun doğrudur. Şu fark ile dosyalarım mevcuddur. . . adresini kelleleri kadar kıymetli bir sır 
geçmiştir. ki bu sütunların bir kısmı Emlak Ban- Bu suretle yapılan neşnyatta bır gibi gizlerler. 

Bizantinler zamanında burası rnemnll ııır 1 "d k d h ı h k t d"ld'w· Nitekim dün gece, 500,ooo lirayı kazanan 
kası tarafından alenen satılmış, ıvıu ıı - ma ·sa ı ma sus a are e e ı ıgı a- iki, İstanbullu vatanda•tan birlnln adre ... nt bir mıntaka olarak ilan edilmiştir. Ü d k ·· '"lın ktedir .. ... . 

1 din stündağ tarafından a parası ve- çı ça goru e .> ö~renemedik. Dl~erlnln adresini öfrenebll-
Kostantinin kızı rena'nın bir çok gün- rilerek satın alınmıştır. * mek için de, katlanmadığımız güçlük taı-

lerini burada geçırdıği V\! bugün dahi e- ·· madı 
aer eri mevcu olan b!r kaç basamakla Ü Ve nihayet , gece yarısından sonra, Bo-1 d Biz bunu bizzat Muhittin Ustündağ- Vali ve Belediye reisini gören arka- · j 
geçilen bir dehlize gırerek burada iba - dan öğrendik, kendisini görmek, sor- daşırnız bunun üzerine Muhiddin s- montlde, Efe sokağında, 40 numaralı evin 
d tı 1 ld ğ ınak istiyorduk. Gördük ve sorduk. Şu· tündağa, yeni bır dava açıp açmıyaca- kapısını çnlablldik. Fakat, keşide esnasında e e meşgu o u u sabit olmuş bulunu- ·· 

K " "k nu söyledi: ğını ~;:.rmuş, Muhittin Ustündağ bu su- yüzümüze hiç gülmiyen talihin orada bize yor. uçu Altın kapı ile kitabeler kule-
d {İ «- Gazeteyı· okumadım. Bana vazi- ale de şu cevabı ve·rrn· işti.r: . . . merhnmeten gösterdiği inayete bakın kJ, bu 

si arasın a Ç avlu) ve (Büyu""k kapı) b1r evin Jçinde bir ye 1 fi talili™ bl d 
de ortaya yakın (cami) vardır. yeti arkadaşlarım anlattılar, bu mese- 1 «- Dava a~ak .ıçın ş~.d~~ık bır. ka- bulduk. r ne ç ;,• r ara a 

Esasen (X ID) planında Çamlıca tepe- lede kendimi cevabda~ '?1üstağni adde- ı rarım yok, hcnu~ hır şe~ duşunınedım.» Evveıo. size kısaca, bu hoş tesadüfün, hayli 
sine çizilecek mevhum hattın da (şimali diyorum. Yalnız sualınıze cevab ver- Bır tckzıb cnrlb mahiyetini anlatayım: 
şarki kulesi) üzerinden geçmesı !azım memeği nezaketsizlik addettiğim için Tan gazetesinin 31 Birlnc!kanun 937 tarih- İçine glrdl~lmlz ev, Ahmed Rasim adında 

bildiklerimi söylüyorum. ıı nushasında eski zamanlardanberı bir soka- bir zata nldmtş. Ahmed Raslmln Rasim a-
gelir. B 1 b · Kü- ğın kenarında yatmakta bulunan iki bü-ı dında bir oğlu, Ayşe adınd~ bir zevcesi, gene 

Biz sonradan ele geçirdiğimiz (X IIl) Tan gazetesi benim ey er eyı, vuk mermer sütunun Kadıköy Halk Partisi Ayşe ndındn bir baldızı, Zubeyde adında bir 
plaru üzerine değil, fakat sırf patrıkha- çük Çekmece ve Kadıköyünd~ki bazt bınası yapılırken bundan istifade "dılmcsl . kaynanası, bütün bunların namına aıın
nedeki şekillerin delaıetne tam yerin ü- kıymettar tarihi sütunlara vaz ıyed et- duşu:ıülduğu ve hnttfı. planda yeri blle ta- mış, iki buçuk liralık bir bileti, evinde bir 
zerine düı::mfiıı buiunuyorduk. Hemen 

0 
tiğimi ve bunları kendi arsama naklet-! arlandığınn dair bir fıkrn. gorülmüştur. rad~osu, ve yılbaşı gecesi münasebetlle de~~ 

ı.- -s ... W• • . i •ormu Bu binanın plfınları hem.iz musabaknya suru mlsnflrl var. Knyınvallde Bayan Zu-
gece -ki panırtesi günü idi-kırmızı t::ış- Lıgımı ıdd a ed J ş: k k 1 konulmuş ve iştirak eden mimarlardan han- beyde, beş nydır yataktadır. Doktorların tav-
larla işaret koyduğum bu &ahadaki haf- Filhakika Beylc~beyı ara 0 u~un glshıln plfını kazanacağı unr::ı.k bir buçuk ay siyeslnc itaat için maddi lmk!n mevcud ol
riyata başlamak ilzere Magda He hazırlık- eski sütunları benım arsamda bu.un- sonra belli olacağından mevcud olmıyan bir sn, hayatını kurtarmak gayeslle Vlyanaya 
h olarak Üsküdara geçtik. maktadır. Fakat bu sütunlar evvelce projede bu sütunların yeri olamıy,ırnğı ve gidecektir, bütün ümidi de piyangodadır. 

k k ı enkazile birlikte Emlak zaten modern olarak yapılacak bir binada Fakat ev snhlbleri ve misafirler, radyoda ka-
Gece el ayak çekUmif, Çamlıca tepesin- ara 

0 
un f d n müzayede il" c;atıl- da bu gibi sütunların kullanılması düşfınül- zannn numaraları dinlerlerken, Bayan Zü

de hiç eksik olmıyan sert rüzgar, uzaklar- Bankası ~~ra ın a .· B z· 1 !nedlği beyan ve keyfiyetin tashihi rica olu- beydeyl aralarına almıyorlar. Çünkü hayırlı 
dan arada sırada sopası işidlien bekcı'l·i mış ve sutunlan ° vakıt ay ıya .a- nur. bir isabetin kadıncağızın hasta btinyeslnl 
l .J dında biri namına hareket eden Emlak ı Kadıköy Halk Partisi tehlikeli bir sarsıntıya maruz bıratmasın-e herhalde bir yere ilticaya mecbur et - · 
mi.,ti. Bankası ikinci müdürü - ki şimdi Izmir binası inşa komi ;>onu da.n çekiniyorlar. Numaralar okunuyor, Ba-
---y -- - • ·------· • • • • • • • • • • • • •• yan Zübeydeden başka herkes kulak kesll-

Vaziyet ve vakit çok lehimize idi Bi- .. mlş, fakat son daklkalara tadar büyük ıt-

- Bu paradan ben bir şey alacak değilim ... 
Para oğluma, ve anneme alddlrl diyor. 

Ahmed Raslmtn baldızı da, hakkını anne
sine bırakıyor. 

Ahmed Raslmin, Şişll Terakkl llsesinde ~ 
kuyan oğlu Rasime gelince: 

- Ben, diyor, bn paranın yarısını nine
min tedavtsıne sarfedeceğl.m, ynrısmı da, 
doktor olduğum zaman açacağım muayene· 
haneye harcıyacağımı 
Şu halde, kazananları arasında tnm ' c ta

ne de Ayşe bulunan 500,000 llrn, bu yıl, iki 
genç kızın çeyiz, bir hasta k:ı.dının tedavi, ve 
bir müstakbel doktorun muyanehane m'lsra
fını karşılıyacak demektir. 
Şu halde kendi hesabıma ben, devlet ku

şunun benim başıma konmayışını, genr can 
ve gönülden hoş görüyorum! 

Naci Saclullab -........................ -............................. .. 
......... 1 ......... _ .. 

İstanbul Borsası kapanış 
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:l'fH·T~ !>.H~9 ,, 
P&N ?3.lS 4, 1 

MllAno 15 191 . \ 
BrlUel 4 7 •. 4 .. 5 
AUDa 67.H f,].l • 

Cenene s. ı cı . us 
Sofra 63.94 p \,,) • 4) 

Amat.erdam 1.4J6 3 

Prat 22.70 • ..ı 2 ' ,, 

Ylrana 4.2250 4 ~ 85 
Madrld 13.749J 1:\ 6':14~ 

Berlln 1.9.348 1 97b0 

Y&rtoft 4.2158 4.19} 1 

BadaPlltl 4.0160 4. 
Blllu .. ı06.79S 106.94 
Be}Srad N .4925 14.!155 
Yotoh&ma 2.7465 2.7SS6 
MOlkOft 2S.622S 23.715 
8\okholm s.ıou s .099() 

ESHAM 

A,Wı Ka,aaıı 

Anadolu flD. " eo 
00.00 OU,00 pqln 

A. em. " eo n.d•ll 
Ov.Ol> 00.03 

BomonU - Nekiar 7,7S 7,75 

Allan oımen\o 9,SO 9.40 

Merk.n bankalı 99,5() 99.SO 

İf Bankalı 10,2s 10,2s 

Tele ton 6.8S -
itUha\ " Dettr· ı.ıo -
Şart Dettrmenl ı.ıs -
Terkoa 7.lJ O.\IJ 1 

iS TİKRAZLA R 

Ttlrlı: boroa I pefln 
• • ı l'&dell 

• • U l'&del • 

A91lıı 

00.\IU 
18.!SO 
1s.2s 

Kapaııı ı 

01.00 
18.31) 
ıa.:ıs 

rinci kırmızı taştan itJ!>aren bir taraftan ramiyeden haber çıkmayınca, küçük Raslm-

b diğ tarafta Ma N E v R o z • N den başka kimsede fimid kalmıyor. Radyoyu T AV 1 L A T en, er n gda kazmağa baş. 1 bırakıp yemeğe oturuyorlar ve radyo başın- 1---------.-:--.---:;-~---ı "ıadık. Uzun zaman bakımsız kalan bu yer dan bir türlü ayrılamıy:m Rasime de ikide Açtkı Kap•~• 
yağmurlardan biraz 1ertleşmiş olmasına birde sesleniyorlar: Anadolu J pe. 4 ı.30 440".·4~, ğ k skin l k t 1 ftdeU 41),4 1 La men e tlÇ U azınalarırnıza ta- - Haydi... Bırak artık gel yemeğini ye... arı "'J.3S 

t D pe. 41,1, .>Y , bammül edemiyordu. PJyaııgo karın doyurmaz... Hem bitti , geçt.t • D ..._ 
4

0.40 40,
4

,J 
Saat oçe kadar yani ondanberi tam Baş, di ş , ne3'3, grip, romatizma ve bütün ağrılarrnızı derhal anıtı... A.Dadol• mo. petlD O').oo oo.Go 

bej saat çalı~ ve bir hayli yeri kaz- keser. i cabında günde llÇ kaşe alına bili r. da~~::n k~~~r~~;:·r~~~ın1n~1ı~~~.e~r;:tın- PARALAR 
llll§tık. Gfirültü çıkarmadan, gayet ağır _ Çıkacak! diyor ... Bize çıkacak... 1 Satış 
re sessiz çalıpnıya mecburduk. Nihayet, onun: Alış 

F ı TCrk altını 1072 1074. akat bizi hiç rahatsız eden olmama- - Çıktı! diye bağırması, lokmaları a~ız-
1 

Banlcno\ o.. B. 269, 270. 
mıdan istifade ederek havanın ser.!nliğ!- larda bırakıyor. Herkes radyo bafına topla- ~-••ı•••••••••-_.-
ııe ve yOl'gunluğa bakmadan mütemadi- 1 D nıyor. Numara ikinci defa tetrarlan11or: 
yen çalışıyorduk. N I! ~ -17480 ... 500,000 liral ... 

O anda, radyo başında bulunanları hayre-Magdanın bir arabk hafif bir sevinç te düşüren bir §ey oluyor: :Z..fisafirler arasın-
~ğlığı kalbimi durduracaktı. da bulunan Bayan Ayşe, etrafındakilere: 

-------------------..···--~ ... .,.,. ..... ~ ...... 

~ 
~ 

~ 

- Bulduk!.. diye laykırdı. Bulduk!. - Bu benim numaramı diyor. 
Burada boş bir mahzen sesi var. G . u A l Onun yanında oturan bir Rum kadını da t np, Dd.Ş ve Diş g"' rı arı, UAve ediyor· Hemen oraya koştum. Ne çare ki orta- ~ · 

N l •• A . • R . - Evet.. Bu bizim numara... Yeni senenizi kutlular. hk atarmağa başlam\Ş, biz de yorgunluk- evra jl, rtrıhzın, omatızma Ev sahlbler11se, merhametle dudak btlkU-J \ 

IMOR EF TE RAKI 

FABRİKAS I 

tan bitab dUşmüştük. '9 wgı ••n 0 yorlar· ·••••••'•••••• • •••-' 
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Saragıntla 3. :ı 
i~\;(Jıı Bir ~ se~e 

Haremağasının H ~rala ı 
Yazan: Ziya Şakir 

Abdülhamidin en k ·· çük kardeşi olan Sultan Reşad, 
yaratılışı i ibarile Sultan Mur"ida benzerdi. Ancak 
içkiyi ve ka:iını hiı-bir Z<lman kardeşi kadar suiistimal 

etmemiş,i. Sinsi ve dessastı, Abdülhamide bile 
kenaisini sa dil gösteriyordu 

Bütün Kartal bir 
çccuk ile meşgul 

(BCl§tarafı 1 inci sayfada) 

Hadisenin, geçen luştanberi devam e
den uzun bir mazisi ve cidden meraklı 

· safhaları vardır. Bu hususta dün yaptığı
mız tahkikatı tafsilatile yazıyoruz: 

Leylfuıın babası Bay İrfan, Beyoğlun- f uf 
da oturmaktadır. İlk karısından olan ço- Her takımın en İyi oyuncusundan teşkil edi!en stanb 

i~~ SPOR.~ 
Bü.kreş muhteliti lstanbul 

muhtelitini 3 - 2 yendi 
cuğu Lc>ylayı, Kartalda ikinci karısının muhte'iti dün bize fena bir oyun seyrettirdi 
annesi Bayan Şevkiye ile babası Bay Çamurlu bir sahada, çamur gibi oynanan Penalt.ı oldu. Artık kör düğüm olan Jı:all' 
TahsınE" bırakmıştır. bir futbol maçından sonra Taksim stadını nln uğuru çözülecek dedik. sen, ben, o, aı.sı' 

İddialara göre çocuğun bundan sonra 3-2 mağlüb bir halde terkettık. derken Necdet köşe kapmaca oynar gibi:; 
gu··n g"çtikçe zayıflaması, VÜt'udünün ya- Ankarada yaptığı maçların birinde ber:ı- şüt çekt1. Ne oldu blUyor musunuz?~ oır 

bere, birinde büyük bir sayı farkile mnğlub vurdu, geri geldi, ve tabii bu sayı da. ka(U. 
ra bere içinde kalması, komşuların nazarı clnn Bükreş muhtelit.ini İst.anbuldan gaUb Artık karnr verdik. Takım 1937 senes1P11 

dikkatıni celbetmiş, fırsat bulup küçük olarak yollıyacağunızı zannetmlyorduk. son saatlerinde sahayı mağlfıb terkedeC~ 
İmparatoriçe, resmi bir ziyafette bu- kendini göstermişti. Mesela; evham ve Leylayı P,Ördükleri zaman; çocuk kendi- Lig maçlannın son oyunlarına ka.dar gel- oymyanlar ve seyredenler için yeni se"" 

lunduguna ehernm yet bıle veımiyf'rek: hayat korkuc;u g·bi... sinin aç bırakıldığını, soğuk su ile yı _ mlş olan futbolcularunızdan teşkil edilecek garib bir üzünt.ü ile gelecek... rl 
- Çok güzel çaldılar. Çok muvaffak Evvela şunu arzedeyim ki; Abdül • kandıjtmı, sonra çıpçıplak kuruttuklarını, herhangi bir t.akımın dün dok.s:ın dnklka o- Penaltının kaçışı Romenlere serom teS~ 

oldular. Acaba, alafranga başka bir şey J-..amid de - dığer biraderleri gibi - yununu seyret.t.lğlmlz Bükreş muhtelltlni ye- yapmış olacak ki üçüncii golü de şöyle 
1 . . . .. vücudi.;rü sıcak maşa ile ı:lağladıklarını nlvermesl lşden bile değildlr, değildir de, ne- akın arasında yapıverdiler. Oyunda psP1 

biliyorlar mı? (anormal) bır ~ahsıyettı. Pek kuçuk ya söylemiştir. den boyle oldu demek te aklımıza gelmiyor yok, fakat habire de gol yiyoruz. 
Diy~. bir sual !.Orarak, adeta orkestra şındanberi içkiye ıptıla göstermiş ve İlÜ Hftd! eyi gören komşulardan Bayan zabel, değil. Bereket, her sporda olduğu gibi fnt- Ftkretln kornerini Hüsnünün kafası t1• 

takımını imtihana girişmişti. ] tün hayatı mebzul şehvetinin hırs ve Generol Hakkı refikası Vicdan, Bayan Hatl- bolun da kendine mahsus olan cl\velerlnl mamladı. 
Bu ~ozler, t~kımı idare ede~ ka.'.f~.ya h~~lerini tatmin ile g:ç:.Uiş, . h~tta bu 1 ce ve ~nynn Mediha ı:u vazl~e~n önüne geç- blllyor ve t.akdlr ediyoruz. Bu tek sayı üzerine oyun biraz daha JI" 

tercüme edıldı ' zaman o, hıç duşun· \.'Uzden genç ya") nda olup gıtmış o an mek lsLl'mişler, kızın uvey b.ıyuk annesi Ba- Her t.akımın en iyi oyuncusundan teşkil zıştı. Romen kalesine çekilen bir güt miid•• 
" ş ı t •-ı l d edilen İstanbul muhtelit! dün bu netice ile rıı d bl i k ı ı i dl meden ve tereddtid euneden: (Sultan Mecid) ·n - erkek ve kız - yan• O\• yeye muracaa eı.m şerse e ~u ce- er en r ne çarpara çer g r · 

• iabı olmı~lardır: hepimizi st.adyomdan boynunu bükfik bir Bu kadar talihsizliğe rağmen benıl)tff 
- Ne emir bu ururlar? Arzu buyur- 1 evladlarınm hemen heps.n ie, bu anl)r- BI b! t - k hnlde çıkarmamalı idi. kalmamıza intizar ederken hakemin düdiil' . · , . . . . , 'ld d· . '!\1 - .m ona r şey yap •gımız yo , ge- rl 

1 dukları hır şey \arsa çala ım .. dıye ce- mallık adeta bar.z bır şe '"1 e .ı. • Ş- cenler •ıroyn tutuldu, onun için zayıfladı. Oyunun başlangıcı bizim tazyikle mlz e 

1 

Romenlerin gnllblyetınl 111\.n etti. 
vab vermişti. . . .. ı ı~~iyet.n i k dev!rl~~j~de, mah~za Ab- 1 Znten ı.. • çocuıı-un bünyesl mariz, toplayıp geçti. Mudafna hatlarımıza kadar ~okulmı- Muhtellt takım - Cihad (Güneş), Ftırd' 
İmp ratorıçe hafıf hır tcbessum1

"', duıham d dcvrını kotulernek ıçın, sa • adnm r' "nğı ~o'<! y:-n t.op Bukreş muhtelltı kalesi önunde bir CGüneşl Hüsnü (Beşiktaş> Mehmed &eŞ'd 
bir k .. c-. saniye c'..t"Ündükten sonra, -a • .;:- bık hükümdar Su tan Murad ve Ye' -1 Ani '""ına r: re ~unun üzerine komşu- ~ülçe çamur halinde bir müddet dolaı;ıp <Fener>,' Rıza <Güneş>. Feyzi CBeşikl.ııA1~ 

"' durdu. Oyunun gidişi ilk sayının hemen olu- N d t. (Galatasaray) Süleyman (Gala~ lımda kaldığına gore- kısaca: ı a.hd Reşad Efendiye alff'dilm Ş öv e lar, evin hizmetçi<>! ikballe temas etmişler verecefinı gösteriyordu. Çok kısa zaman raecy> ,eRaslh (Gu-ne•l, 'Bu· lend (Galat.n"ar•1l• 
. . . . . . ve lmçU:< kızı e\·de kimse olmadığı z:ı.mıın d 1 • bi .. ...., 

- Bahar çıçe. erı ..• demıştı. kıymetl mez vet er ve s fat ar var- l 11 "d. ·ı i"I ğ ı l d ,.,, k t içinde sayı yapmak arzusun a o mıyan ~ Fikret (Fener). 
k , • k k il g z ce 'Y ıı P rme e ça ıc;mış ar ır. r a n 1 yun tnrzı topu Romen kalesine sokmak 

O an:fa. orke trayı teşkil eden ız ar dır k:; bu neşrıvata gülmeme • > bu va"'yetl anlıy::ı.n Bayan Şt>vkiye ço::uğa (• ' ' • . ·bl tak ' Hakem: Nihad Bekdlk <Galatasaray). 
· • d b · f 1 d • · • 1 1 sP.vdnsında olmadıgımızı, ınce r ıın a-arasın la, ?afı~: ı uz~arı an ıran. .ır .. ı- 1 egı.d r. • • 

1 
daha fena şekllc'e muamele ctmL~tlr yak oyunları yapmamızdan anlaşılıyordu. Ömer Besllll 

sıltı ~l'ÇffilŞ .• uç degnek darbesı ışıtıl-ı Mec:ela Sulla11 Murad, fevkalade 'e- Artılı: Me ele b ıti.in Kartnlda dallanıp bu-ı Sabırsızlık haddini ast.ı, derin ve ince paslnr Galatasarayh oyunculara 
miş .. tatlı bır valsın dalga dalga yükse- ki imiş. Fevkalfide hürriyctrerverm •ş. daklanın tıı·. Kon· şular, çocuğa ya~ıhl•1 ~ş- tatsııJaştı, oyun da yavaıı yavaş kızışırken . • • 
len ahengi, ziyafet salonunun yaldızlı Bütün r:!ecelerini sabah ara kadar oku - kencen.ıı önüne geçmek için knnunı tedbıre sağdan bir hücum llk golü yememizi'! neti- muhtelif cezalar Yerıldl 

d k · t' 1 k kl . . . E" h .. k .. baş vu•mağa karar vermişler, çocuğu bir ba-, c·elendl tt' 
tavanlnrın a a c;etmış 1. ma ' ya1ma. a rreçırırmış. ~er u ;1m hane ıı,- evden al•p kaymakamlıTra ve m~\h· . BI l b 1 ile kabele edilebilecek Galatasaray - Güneş maçında hakem .... 

. ı b ı . .. k ı . . b. • ·; ı:; r go e eş go mu 1 d k rıl n .,.. 
.. He" •z pek ~'('11 çıkmış o a.n u. va .sı dar.lık .mevkıındc a:sa .. ~ış: .. u t.~,kemeyr tevdi iı-in rareler nrnmı~lnrdır. bir oyun seyrediyoruz. Çocuklar acaba hô.lıi r.ldun Kılıç t.arafından ışarı çı a ~culll" 
ışıttii:ı zaman ımparatorıce hıssedılecck (Mıl1etı Osman·ve) nın yuzu gu1er '!{ Leyi!> Güngorıın komşu! mnd::ı.n Bayan alay mı ediyorlardı'? ı tecziyeleri istenilen Galat.asaray oyu 

1 
ytl' 

dere~<'dc ~ırmıştı. Çünkü; sadece bir fHükümeti Senivc). Avruoa devletleri- Mediha bundan sonrasını şoyle anlatıyor : 1 Hnftaym yakla!ııyor. Paslar gittikçe kısa- hakkında dlslpllnıldi~anı on günde~~~ki ~· 
fanteziden ibaret telakki edilen bu kız- ~in kat kat fevk ne geçecekmiş... •- f;levkiyel,,rin evlerine git.tim. Hizmetçi hyor, şütıer raçgele atıldığı için top serseri I tığıı uzun ~~ıea:rt. ar an sonra aşa ı 

İkb l k t Ç ıı. - t- d l bl t-0rpil gibi hederlnl şaşırmış oraya buraya rar arı ver "'i • pt lar or',estrasının. henüz dünyanın her Bun'ar - zamanın icabı hasebile - :ı ·a.ııyı aç ı ocut>u us un e yn ııız r • ı Müdafi Sallm bir hafta, müdafi .sua.ı 
b" h . f d ince e t•arl ile gordum. Kış gunünde !tızca- gid.yor. . 

1 
bir ıard-' tarafına yayılmamış ?lan. ır avayı o .~evr;~ pro~agarı~acıları tara ın an ğızı bu halde göriınce çok müteessir oldum. Sağdan bir hücum. !kin.el golü yedi.~. T~k ay, muavin Eşrak ~ır ay oyun 

çalması, onda çok derın hır hayret u- mubalagah bır şek1lde neşrolunan, ve 
1 
oradan hemen geri donerek çimento fahri- kale oynuyoruz. Golleri bız ylyorm:. Umldı- mahrum bıratılmışla · d ıı. 

1 
i ınOd' 

· · · d · ü k ı d ğll evly•\t Salim geçen hafta oynama ıt>ı ç n yandırmıştı. o devrın muharrırlerıne e mevzu ser- kası doktoru Bay İsmam buldum. Bay ıs-, miz hen z ırı mış e amma, man • 
1m ·· · 'b ö l ak üzere Devre bitti det.ini doldurmuştur. .., paratoriçe, ziyafetten sonra Abdul- mayesi. olan hayal mahsullermden 1 a- maıı, kaymaknm Bahir ztırakın ev snhl-

1 
sarsım :··. . · Eşfak için boykot bittikten sonra bir. S• 

hamide ilk tesadüfünde: rettl bldlr. B~ suretle mesele ııe gerek ben, gerek !kıncı devre avı de boykot bittıkt.en sonra ikl ay ayr/J 
, .. ( A k , doktor Icımall ve CTerekse kaymakam ile ba- İkinci devrede Naci ve Reşad takıma gir- h ml etl -ile cezalahdırılmışıardll' 

- Şcvkelrneab ... Gen~ kız~ardan mu: r ası 1·a .. , - yanı alfı'<:adar ol1'1ağa bnşlndık. Her '1e pa- dl. Hiicum hattı Romen kalesine yüklendi.~- ~:~ :::::mi:eu alan şahıs kongre1ercJJ 
rekkeb orkestranızı dınledım. Hatta ~-· ·- ' ' - • -- - hasına olursa olbun, Leylayı kurtarmak ka- r,e yükleniyor. otuz santimden çekilen şut, d rmekten mahrumdurlar· 
onları . küçük bir imtihandan bile ae- IE3\ A fp=:\\ ~// o rarını verm.l.şt.lk. Çocuğu miiddelumum'11Cc bir metreden atılan kafa ya çamura, ya mil: se~~ıle~lne, ;::et~e Davudpaşadıın Fethi il' 
çirdim. Aldığım netıce, mükemmel. E- (F\\ ~ r ~ ){ teslim etmeğl ve IJabasına da bir mektub yn- darllere yapı~ıp kalıyor. Bu kadar gayret H Kası: :ışadan Muhtara da iki hatta rJ 
min olunuz k' bu ahane orkestranız, zarak vaz.lyetl blldJrmcği ta~arladık. maçlarunızda puvan kovalıy:ın ~a.kımları- verml iır. 

Ş • • r,- unu··nk~i pronram Bunun üzerine eve gene kimsenin olnıa- mızın oyunlarında bile ender cörulilr. ş ---·--·--•• .. (Berlin) de dahi konserler verebılır.. 1;1 ~::-r: w ~· •••••••••••--•••-•••-•••• ---
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İSTANBUL 

demiş'i. 

Bu takdir, ALdülhamidi son derece
de m<'mnun etmı ·ti. Çünkü, böyle vec;i
leler1e harem dairesine giren yüks~k 
ecnebi kadınlarının, harem halkı hak
kında sarfettikleri takdir ve sitayişler, 
hünkf rın çok hoşuna giderdi. 

Abdülhamid, sa .. aylıların az çok o
kuyup ya7.llla1arını da isterdi. Fakat, o
kwmıva faz.la düşkünlük gösterenler, 
derhal nazan dıkkatini celbederdi. Ka
dın zıhinlerinin fazla açılmasına kat'i
yen tarafdar df'fildi. Onun için harem 
daire-ine, entnkalı ve aşıkane roman·ar 

r,irmezdi. 

Abdülhamid. muhitinde bulunan er-

keklerde iki vasıf arardı: 
Ya. gayet iyi.. ya, gayet fena. 

Y" gayet zekı.. ya, gayet ahmak. 

Ya. gayet di.iriıst .. ya, gayet müfsid .. 
Bunların orta&ına, kat'iyen ehemmiyet 

Yerm"zdi. 
Halbuki kadınlar da bilakis orta 

seviye ve sedyede bulunanlardan haz 
ederdi. Onun fıkrine göre; kadınlarda 

zeka arttıkça. şaytanet f kirleri de ar -
tardı. Artık o kadına, kolay kolay gü -
ven olmazdı. Abdülbamidm; tam yir -
mi iki sene, biliı fasıla (Müşfika Ka -
dm Efendi) ile haşhaşa yaşaması, onun
la bir yac;tıkta kocaması; sırf bu 
Kadın Efemi nin dürüst, hayır
hah, başka sara) kadınlarının kapıldık
ları hırs ve temavülden çok uzak bir ru
ha malik olJDa<;ından i!eri gelmişti. 

Naciye Kadın Efendi de ayni ruh ve 
sirette idi. Onun içindir ki Abcllilha
mid onu da Mi.i.şfika Kadın Efendi ka
ciar sevmiş, nihayet bu iki sevgili kadı
nın kolları arasında can vermişti. 

ABDÜLHAMİDİN SAHcf HAYATI 
VE HUSUSh~TLERİ 

Ötle ne~rlyatı: 
12 30· Plakla Tfırk muslkltı!, 12..50 Hın· 

dls. 13 05: PlAkla Türk musikisi. 13.30' Muh-
teut plflk neşriyatı. 

Akşam neşriyatı: 

18.30: PlAkla dans musikisi. 19: Safiye: 
Piyano ve kemıın rerakatile 19.30: Konfe -
rans: Selim Sırrı Tarcan tarnfından. 10 55: 
Borsa haberleri. 20: Sadi ve arkadaşları 
tarafından Türk musikisi ve halk şarkıları. 

20.30: Hava raporu. 20.33: Ömer Rıza tara
fından Arnbca soylev, 20,45: Semahat Öz -
denses ve nrkadMları tarafından Türk mu -
slkisi ve halk şarkılan. <Saat fıyarıl, 2115: 
Orkestra: 22.15: Ajans haberleri. 23,30: PH'ık
la sololar, opera ve operet. parçaları. 22.50: 
son haberler ve ertesi günün programı. 

ı ikinciünun 1938 Cumartesi 

ANKARA 

Ötle neşriyatı: 
13.30: Muhtelif plak neşriyatı, 13 50: Plak: 

Türk musikisi ve halk şarkıları. 14.15· Dahi
li ve harici haberler. 15,30 Muzlk: Öğret -
men mektebinden naklen, Cumhur Başkan -
lığı Filarmonik orkestra hey'etinln konserL 
Şef Praetorlus. 
Akşam neşriyatı: 

18.30: Plfık neşriyatı. 18,35: Çocuklara 
Karagöz: <Küçük Ali). 19,10· Türk musikisi 
ve halk şarkılan. <Makbule Çakar ve arka -
daşları>. 19.35: Saat ayan ve arapca neşri • 
yat. 19,50: Turk musikisi ve fıalk şarkıları: 
(Servet Adnan vr arkadaşları). 20 15: Plak -
la dans musikisi 20 30: Türk mus kisi ve halt 
şarkıları <Sallıhaddln ve arkadaşlan ı, 21: 
Ajans haberleri. 21,15: Stüdyo salon orkes -
trası. 21 ,55 Yannkl program ve İstlk!Al marşı. 

Nöbetci 
Eczaneler 
Bu gece- nobetci olan eczaneler şunlardır: 
istaı•bul cilıetindekiler: 

Aksarayda · !Ziya Nuri), Alemdarda: 
<Esad), Beyazıdda: {Asador), Samat.ya -
da:. <Erofllos), ~ıninonunde: <Beşir Ke
mal•, Eyiıbde: <Arif Be~irl, Fenerde: <E
m.lyadll, Şehr( mininde. ı Nazımı, Şeh -
zadebaşmda: <Asan, Karngumrükde: 
ı Kemal ı, Kuçu ·p~zo.rda: (IlulüsO, Ba
kırköyiınde: ı I •epan>. 
Bcrnğlu cihetin ckııer: 

tada yoktu. Araya arayn nerede bulduk bi- ' dl 1 ya il v I 1 
Ur misiniz? 100 numarada ve çırıl çıplak. I 
Çocuğu aldığımız gibi hemen hiıkfımet t.:ı- fanın (Sözde kızlar) ını ve Ercfimend E~ı:; 
babetıne gittik. Fakat. hükumet doktorunu (BQ.§tarafı 6 ncı sayfada) mln (Kodıımanl mı zikrediyorum. Ayr;,. 
yerinde bulamadık. Bunun üzerine doğruca Mtuı<:ZE'? Tahsin -- Sonsuz Gece Saffeti Ziyanın meşhur .zavallı Necdet.• uf• 
mahkeme salonuna geldik. Halk t.a başımız=ı. Ca'wt Uçuk - Dikenli Çit manı da bu defa yeni harflerle basılın'-' ıJf 
birikmişti. Herkes- galeyana gelmişti. Hiç Biırlıan Cahid _ .Sevenler Yolu Mükerrem Kil.mil, Reşad Eni.! gibi ge )11' 
kimse ço,.uğu inde etmemizi istemiyordu o- 7 M 1, d __ Vah~i bir kız sevdim romancıların ve Bekir Sıdkı gibi reaıı.st !)il' 
rada vaziyeti te bit eden bir zabıt tuttıırduk. Esa, a mtı .. .. kt'iyelerde pek muvaffak olan blr yeni ın 
Hf\klm Bay Alfıeddin Leyla Gıingöre Bwnn 1\falurı.ud Yesa!'i - Yakut Yuzuk lifin daha eserleri de bu yıl zarfında ne~ 
Eremiayı muvakkaten yeddlemln tayin etti. B ı ıt r dnh ziyade hoşça vaklt ~cç!recek dllmlşlerdlr. Bilhassa Bekir Sıdkının ıT~ , 
Leylayı ona teslim ettık. ronı~11!nı Edebi kıymetleri pek üstun sayı- t:ımla Salkım• ismindeki hikaye ldtabı , 
Babasına hnbrr yollndık, geldi. Pak,ı• t 1h- ltı.maı: In tlf>b kütiıphane ,inin ucuz roman- Imyanlann umumiyetle hoşlandığı bir esef 

kikat henüz neticelenmediği için I.eyl~ hal:\ lar serıslndc çıkın.şiardır Ancak şunu da rtd. ıeııl 
yeddlemln Bayan Efemlanın yanındadır. .. bildlı mellyım ki Peyami saranın (Korkuyo- Bunlardan maada daha bir t.akun v 

• ı·um ı a!b! ve Cevad Fehmlnln (Sôn Posta) da romanlar ba.sılmıştır. Fakat hepsini ıuıyde Yaptığımız tnhkikata nnıarnn k ylıyet " rr k 
.. intJ.,aı eden çok güzel ve bizde ilk muva a meıı.e yer ve imkan göremiyorum. ·~,. Kartal hakımli';lnc~ Usküdar Cumhuı !yet · bh ı " vr 

bir zabıta romanı olduğunda şu e 0 mıyan Bütün bu külliyatı genişleten bir ta ınüddelumumUlvine blldlrilınlştlr ve ııtı~ı e- l ğ ) ibl k .. ,..-
(Vıılldc Sultnnın Gerdan ı 1 g çı mış e- no"riyııt dıı tercüme romanlar serisidir. ~ 

ye müddeiumumilikçe vnz'ıyed olunmu'ltur. kll i ı lerdlr - zı...-
serlcr henüz kltab şe ne g rmem ş · da kıymeUI t.abl ruımı ve onun tadar a _.11 

Dün ve evvelki gün Leyla Güngoriln ma- Kanaat kütuphanesl şair Faruk Narlzln 1~ Remzi olmak üzere, son zamanda be~ 
ruz kaldığı işkenceler hakkında şahldl!'rln llk romanı cYıldız Yağmuru• nu neşret.miş- büt.ün kltabcılar maruf dUnya muharriri• , 
ifadel,.rl alınmıştır. Ur. Bu eser, derin ve ince memleket duygu- rinln romanlarını t.ercüme ve neşret.mek~

Hükümet tnbabetlnce, çocuğun vücudun- !Qrlle ıuslencn bir tahlil romanıdır. Hele dlrler. Evvelce bir makalemde bahsetti~ 
daki yara ve dövme izleri tesblt edilmiştir. bazı p:ı.rçnlarında •Han duvarlarh şairinin bu serilerden yakında tekrar bahsedeceğ 1' 
Tnhklkatın hitamından sonra lddlalann meşhur şUrini nesre çevrilmiş gibi tekrar den burada yalnız en ııon çıkan blrkM1~ 

doğru olup olmadığı anlaşılacaktır. zevkle okuyoruz. Mesela şu satırlar: isimlerini haber vermekle iktifa edeceğitn~ 
uKltablann kervan geçmez, kuş uçmaz de· Senfoni Pastoral (Andre Gide} - Ma.t etJ 

Y erıi sene ve harb 
Korkusu 

(Baştarafı 3 üncü sayfada) 

hanj?i insanın intihar ettiğini işittiniz? 

Şu halde: 

19 3 7 de gelmiyen harbin 19 36 yılın
da getme..,i iç'n hiçbir yeni sebeb yok
tur. Bu yüzden müsterih olabilir ve 
neş'e ile, iman ile kend:mizi işimiıe ve· 
rebiliril. Fakot hazırlıklarımızı bırak

mam· 1< ve her zaman, her ihtimale 
kar: edbirli bulunmak şartile. Çün~ü 
haz ı. 1<sızlık gibi gaflet te insan cemı-
yel . katıli oluyor. 

Selim Ragıp Emeç 
..... _ ................................... -.-.... -······--

[QYÇE ORIENT eAN.< 

diğl yollardan sıi.kütü ürkütmekslzin ileıle- kalın yedi karısı (Anatole Francel - O , 
m€ğe çalıştı. Karın altındaki ıztırab kadar yarısı itirafı (George Duhamel> - Ölü rull 
insana tşliyen ne var?a 1ar (Gogol). ,-

İşte İnkılfıb Kütüphanesinin eserlerinden Gerek bunların, gerek bu serilerde çı1' tJI 
de bir tane! Bürhan Cahldln .sevenlerln diğer romanların mütercimleri ekseriY8 dl 
Yohh. Hoş bir roman, Bürhan Cahldin meş- tanınmış muharrlrlerdlr. Bu yapılan !ş , 
hur sosyete romanlarından bir tip daha. Ll- kültür hayatımız lçin çok faydıılı blr hare 
s:m, şu cümledeki gibl çok temiz ve :ıkıcı.: ket.tir. , 

cPembe yüzleri, sarı saçları ve mavi goz- Bu kısa neşriyat. panaromasını tapanı' 
lerlle biraz da kendisine benziytn genç k~z- dan, tedklt ve t.enkid vadisinde bazı mü~ 
ıar tam bir şark güzeli olan Doktor Demır- eserler de bu yılın bil5.nçosuna dahll oldU , 
hanın etrarını sanverdller.• ğunu söylemeliyim. Bunlar mç,,vanında bU 

Eh! Genç kızların keynnı bozmıyahm. h:uısa şu eserleri zikretmeliyim: 
Sühulet. kütüphanesinin bastığı teıır ro- Türk şairler! <Sadeddin Nüzhet. On ~ 

m:ınlar arasında Akagiindilzün •Çapraz De- günde bir çıkmak üzere şimdiye kadnr clo 
llkanlı.ı sı çok rikkate şayan. Yalnız ekser büyük forması intişar etmiştir). - Ali Nill•ıJ' 
rom:ınlarında olduğu gibi eserinin edebt hayatı ve eserleri <Sadeddin Nüzhet) - 1 
mahiyetini birdenbire gazetecilik çerçevesi- nu.~ E•nre, hayntı (AbdUlbakl GölpınarU ı:; 
:r.e shkan ve iistellk 1Auba11leştlren parçalan ra!ından. Kitabın lçlnde nyrıca Barak bll • 
olmasa! Alın bir misal: rtsalesUe şerhi ve Yunus muakklplerlnden Si 

_ Allo' Nnşld Hakkı Bey! ld Emre ve Kasımın şltrlerl var.) Mevlana~ 
Yok mu? Sen misin Hikmet Şevki? ballct nden (Hüsey,n Rifat) Şaziye Berit1 4 
zavallı Hikmet. Şevki! çok reel oldfi amma Efiat ın'dan t.ercüme ettfğl .ziyafet yall:. 

şimcll romanda diriliyor! l Aşkn lc;1rnll eserle Ziya Emlroğlu'nun yasd ıP 
Me~hur romancılanmızdan şu eserler de ğı •Ö{;renmek zevki. de dlkkat.e şayan , 

bu yıl zarfında ne~redilmlşlerdlr: kuçtik kıymetli eserdir. İkbal kütüphanesil.JI' 
Abdülhamıd, itiyad'arına sım~ıkı 

merbut olan sah< yetlerdendi. Onda, iyi 
ve fena, güze' ve cirkin, makul ve sa - ' 
kim evle bir takım adetler vardı k' , on-1 
ları bir türlü terkedemPzdı. Bunlar, 
senelPrdcnbrri onun ruhunda ve dıma-
ğındA kökJec:tri<'~' 

i iltl~ cadd inde- <Dt'llasud~'. Te
peb ında: <K.nyo!!J, Kar koyde: <Hıi

s~yt'1 Hı.isnüı, İ kl!\l c d-l inde: (LI -
mo" fyan), Pli"" ltıda. ıNarg.leclyan), 1 
B il<•a da: iN l Halld ı 
n zi<;i, Kadıkoy ve A•l d;ırdakiler: 1 

DrC' dner Bnnk Şubesi 
Merke:ıi: Berlin 

Türkiyedekı ıubeleriı 

Galata - İstanbul - İzmir 
)eposu: 1st. Tütün Gümrüğü 

Acımak (Reşad Nurll - Gençliğimiz <Pe- nl ı Halkevlerlnde oynanmak üzere neşr 11 
yam! Safn) - Zekeriya sofrası CAkagündüz)- b. claclığı birer perdelik piyesler de fayd•t 
Hicran (Akagündüz) - Ölünceye kadar <E- b r ki.itüphane teşkil edecek değerdedırıe, 
sad Mahmud) - Papel oğlu (Erclimend Ek - Burılardan Mahmud Yesarl'nln cMııknsctJ 
rem) _ Meşhedi aslnn peşinde CErcüınend bUhas.;a tavsiye olunur. o6' 
Ekreml -. Bu çıkardığım edebi ne~rtyat bllfı.nÇ ,, 

Tanınmış romancıların en eskisinden da- hiç şlipbesiz kJ çok noksandır. Fakat bir ı;-o' 
ha yenisine kadar yeni harfle !kinci tabılar rl.e makalesi için oldukçn uzun süren ti 
dı. yapılmıştır. Bunlar arasında bllhass'l GU- iıt.unlnrdn bundan rn.:ıa,,ını sıkı~tırına a ~
zlde Sabrlnln (Nl91retl - Münevver - Ölmüş 

1 
k{tn yoktu. Eksiklerim okuyucularımıt' nf 

B' vle olmnk.' beraber. hükiirı i ; 
aldvt>+an S"ll"r:'l, bı:ıczı hm J.,rında c~ ı - ' 

şik' , r dl' !'rrn·~ti: Hatta scrc'er 

ilet. uıkçe, bu tahavvül bir kat ciaha ! 

l kııdarda <İmrahor) Sarıyerde· 
<?-' ırll. Kadıköy inde: ı~ıhhnt - Rlfatl, 

1
. 

B v kadada {Sinasi Rızaı, Heybel.de: 
ı'l'flna~ı. 

* Her türlü banka iıi * __________________________ .. 
blr kadının evrakı metrukesi) ile Peyami Sa- le karşılansın. Halid Fahri Ozaıısof 
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iHiRLi GOZ 

Bu yeni ve 

Sihram:z 

Renkleri 
MECCANEN 

tecrübe ed · njz. 

On kadında dokuzu tenlerine uy
nuyan bir renkte pudra kul
lanırlar ve yüzleri sun'i cmak
yaj görmüş, bir şekil aldıklan gi
bi yaşlarından fazla ihtiyarlamış 
görünürler. Yeni icad edilen şaya
nı hayret cChromoscope> maki • 
nesi, pudra renklerinde bir inkı
lap yaptığı gibi sihirli bir göz1 

mevcudiyetinden bile şüphe ede· 
ceğiniz nisbette pudra renkleri a
rasındaki ahengi ifşa etmiştir ki, 
bu Tokalon müessesesi kimya
gerlerine bir çok tabii renkleri 
~saslı bir tarzda mezcetmek im
kanını vermiştir. Artık yüzünüz -
de plakalar halinde yapışan adi 

... 

Pudra renkle~ 

rinde inkılab 

yapta 

Artık; sizi yaşınızdan fazl.a ihti-1 
yarlamış gösteren. ve yüzünüzde 
cPUikal.ar> halinde yapışan adi 
pudral.arı bırakınız 1't bir gü
zeliik mütchasnAnın <Udikle-1 rini okuyunuz: 

pudrr.Jara nihayet veriniz ve bu
günden Tokalon pudrasının sihra
miz renklerini tecrübe ediniz. Yü
zünüzün bir tarafına bir renk ve 
diğer tarafına da başka renk bir 
pudı a sürünüz ve cildinize hangi
si daha uygun geld~ğini görünüz. 
Bu yeni pudrayı kullanarak cazib, 
selı"'ar ve adeti tabü bir eüzellik 
temin ediniz. 

Posta, ambalaj vesair masarife karşllık olarak İstanbul 622 

posta kutusu adresine (T. S. 7) nıınuzile 12 kuruşluk pul 
~ gönderdiğinizde size hususi modelde bir kutu pudra ile muh- 1

' 

~ telif renklerde nüınunclik 4 ufak paket pudra gönderil~
tir. l\leh-tubunuzda her vakit kullandığınız pud.ramn renıini 
de bildinneği unutmayınız. 

• 

ava {urumu 
ee en 

ÜçllncU koş:de 11 / lklncik nun ı 1938 d dlr. 

E U} ük ikramiya : Liradır .•• 
.. 

Bundan bnşka: 15.000, 12.000, 10.000 Liralık ikramiyelerle 
(20.0JO ve 10.000) liralık iki adet mj~afat vardır .. 

Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin eden bu piyangoya 
iştirak ec.iniı:. •. 

Soğuk gınlığı - Nezleye karşı 

PA Tm ANTiSEPTiK 

Teneffüs yollarile geçen hasta
h ki ara karşı koruyucu, tesiri 
l<at'i pasti,:eı·dir. N'3z'3, bron
ş:t, grip ve boğaz rahatsızlık-

larında, ses kısıklıgmda pek 
faydalıdır. Buton eczanelerde 
bulunur. 

lNGILlZ KANZUK ECZANESi 
BEYOGLU • İSTANBUL 

SON POSTA S..yfa 11 · 

2 

• 
iyi ışık 

Osrmn D] lfımbasım kullamnıt.. 
Ucuz bir ışık temin eder. 

Söglom iş 

Dçkalümen lambası asgari bir istihlak temin eder. 
. ~ 'f ' ... . .... • . .;.··&l>tt:. . . ... ,,.... ·ı -· :· . •'?"" • -._ • ... • .... ..: .:• •• • •• -': ..... • ""'..; :: • ... ... .... -5· 

ANNELER 
Biliniz ki çocuk yalnız meme 

için ağlamaz. Çok iyi bilirsiniz 
ki: Çocuğu hırçınlatan scbebler
den birisi de apış aralarının ter 
ve saireden pişerek, kızararak 

çocuğu rahatsız etme:ııdir. Bu 
itibarla günde iki defa çocuğu 

PERTEV 
ÇOCUK PUDRASI 

ile pudralaymıs. Ne Adi tuvalet 
pudraları ft ne de çok itina ile 
hazırlantruf pahalı pudralar 

PERTEV 
ÇOCUK PUDRASI 

y~rini tutamu. Bu pudra bilhu
ıaa yavruların cildlerini ve ifra • 
zatı nazarı itibara alınarak ya • 
pılmıştıı. 

DIŞ TAB1Bl 

RATiP TÜRKOGLU 
Ankara caddesinde: Meserret oteli 
karşısında (88) No. h muayeneha
nesinde heri(ln sut on dOrttea 

r 

(19 ) a kadar kabul etmektedir. 

····-----·--
ilan Tarifemiz 
Birinci .aaJıile 41)() hnıı 

ikinci şa/,;/e 25(i :ıt 

Üçüncü şahife 200 Jt 

Dördüncii .ahile 106 • iç sahifeler 60 • 
Son sahile 40 • 

Muayyen bir müddn zarfında fula
ca mikdarda ilin yaptıracaklar ayrıca 
tcnzılath tarifem.izden istifade ede
ceklerdir. Tam, yanm ve çeyrek sayfa 
ilanlar için ayrı b1r tarife d~rpiş 

edilmi~tir. 
Son Posta'nın ticart ilanlarına aid 

i~ler için şu adrE-Se müracaat edil
melıdir: 

İlincıhk .Kollektif Şl.rbtı, 
KaJıram:uızade Han 

Ankara caddesi 

Son Posta Matbaası 

Nc§rlyat .frlcdürü: Selim Ragıp Emıt 
S. Ragıp EMEÇ 

SAHİPLEBl: .L rkrem u.~AKLIGIL 

P A T 1 
İç ve d~ bum memelerinde, basur memelerinin her türlü 
iltibaplannda, cerahatlcnmi! fistüllerde, kanayan basur me
n::elerinin tedavisinde daima muvaffakiyetle şifayı temin der. 

B 
T0RK SOSYE TESI 

SERMA YESI 500.000 • Lirası 
Merkezi : ZONGULDAK 

Her torın Banka Muameleleri 
Eski: (Zonguldak Yardım Bankası). 

• 



" ._,. ıo• •o•T& "'••h• ı 
-== .:;=ı:~-----------------------------------------------=====---=~------------..... ------=-=-===-=-===-=-------------=ıı:;:;;;;;;;.;;;;;;;;;~.-


