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B ınısafirleri arasında Başbakan Celil Bayar, 
j akanı Şükrü Kaya, Üçüncü umumi müfettiş, 
stanbul valisi ve birçok saylavlar vardır 

L Buğün 

PAZAR 23 - İKİNCIKANuN 1938 İdare işleri telefonu: 20203 Fiatı S kurut 

ı DünkQ._yangında zarar: 
1,000,000 lira ! 

Katırcıoğlu hanında çıkan yangın 
3,5 Saatta söndürülebildi 

Hanın en üst kahndan çıkan yangında kasd olduğu şüphesi üzerine başlıyan 
tahkikat bütün iece devam etti, 40 dan fazla ifade alındı 

Dün, İstanbullular, memlketin son on hUl' Katırcıoğlu hanı tam üç buçuk saat, 1 cımların sular altında söndükleri zama -
sene içinde çıkan en büyük yangınına ateşler içinde kaldı. na kadar, han civarındaki bütün sokak-
şahid oldular: Sultanhamamındaki meı - Yangının çıktığı zamandan, son kıvıl- (Devamı 11 inci sayfada) 

; 

( 
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Muhittin Bir en 



2 Sayfa 

Hergiin 
Her neslin ilın1al ettiği bir 
insan zümresi: Maluller 
- Yuan: Muhittin Blrıaı 

ilhassa son blr asırlık hayatını 

daimi bir harb içinde gcçirmi§ 
olan Türkiyenin harbe girip çıkmamış, 

muharebe meydanlarında bir çok. kurban 
vermemiş hiç bir nesli yoktur. Son asrın 
muharebeleri de hem faz\a kurban ver
mekte, hem de bir çok insanı sakat ve 
alil bırakmakta, bundan evvelkilere nis
betle çok insafsızdır. Dinamit, insanı bir 
hamlede öldürdüğü zaman ıy: ve halaskar 
bir dosttur; fakat, bir insan vücudünü 
rastgele bir yerinden kınp parçaladığı 
ve gözsüz, kolsuz, bacaksız bırakbğı za
man da insafsız bir düşman olur. Bir 
harbde düşüp kalkmamak, kalkıp yü -
rüyemcmekten elbet güzeldır; fakat, 
harb, harbdir; talih piyangosu orada in
sanlara ne hazırlamışsa, ona karşı bo -
yon eğmekten başka çare de yoktur. 

Dikkat ederim: Harb rnallılleri benim 
ç-ocukluğumdanberi, gelip geçtiğıni gör -
duğüm nesillerin daima ihmalıne uğra -
mış olan bir zümredir. Bu istenilen ve hoş 
görülen bir ihmal değıl, belki de haya -
tın ve zamanın yavaş yava5 cieğ:şlird:ği 

şeyler arasında, kendi kendisine basıl o
lan bir şeydir. Faraza, bundan yirıru se
~e evvelki bir harbde alil olmuş bir in
'sana, yirmi beş sene evvelki ölçülere j 
göre kararlaştırılmış olan bir hesabla 
devlet, yani cemiyet bir yaraım niza!lll 1 
,tayin eder. Fakat, zaman geçip, hayat 
içinde. hfıkim olan madd ... ölçüleri yavaş 
yavaş değişince, yirmi beş sene evvelki 
hcsablara göre bir dereceye kadar iyı 

görünen bu yardım, yirmı beş sene son
ra bütün kuvvetini kaybederek hiç o -
lur. I 

Ben çocukluğumda, 7,5 kuruş malüli -
yet aylığı alan insanlar tanırdım. O za -
manlar için 7,5 kuruş, bugünküne nis -
beUe çok bir şeydi. Fakat, yedi buçuk 
kuruş bir insanın nihayet iki günlük yi
yeceğini verebilirdi. Halbuki daha ev -
velki zamanlarda, bu 7,5 kuruşun, oma
luller için mühim bir para olduğu şüp -
hesizdi. 

* Abdülhamid devrinin öJçüleri meşru -
tiyete, meşrutiyet ölçüleri harb sonu 
şartlanna uymadı; harb sonu şartlan da, 
c zamandanberi gelip geçen şartlara a~
ba ne dereceye kadar uyuyor? 

Geçen gün, böyle bir harb malullerin
den bir kaçının imzasile acıklı bir mek -
tuh aldım. Bu mektubda malwler, bana 
bir takım hesablar v riyorlardı. Tefer -
rüata aid olan bu hesabları burada tek
rara lüzum görmüyorum; fakat, anladığı
ma göre malUller, bugün kendilerine ya
pılan yardımın azlığından dolayı şika .• 
yettedirler ve bu şikayetlerden dolayı 

da, yüreğim sızlıyarak, kendilerine hak 
. veririm. 

Dernek, bizim İnalUllere yardım reji -
mimiz, malfıllerden evvel ihtiyarlamıştır. 
Hem de işin fenalığı şuradadı:- kı, rna -
lUller ihtiyarladıkları zaman daha ziya -
de yardıma muhtaç olduklan halde, ni
zam ihtiyarladığı zaman, onun temin et
tiği yardım da kıymet ve: kuvvetçe azal
mış bulunuyor. Malfıl, mütekaid gib: de
ğildir: Ondan çok uzun yaşıyabilir! 

Şu halde, bu yardım nizamını devir de
vir gözden geçirmek, malullerin su top
rak üstünde sürükledikleri hayatı. biT 
dtreceye kadar tahammfü edilır bir ha
yat şekline getirecek yeni yeni nizam -
Iar yapmak lazımdır. B0 bunun lüzu -
rnuna şiddetle kani olanlıırdamm. ~fa -
lüller, ekseriya, hayatlarmm en feyiı.li 
ve en canlı kuvvc>tlerini vermic;ler, son-

ra vatan uğrunda yarım \'eya çeyrc>k b "r 
hayat kudretile bir tarafta unutu!muş, 
kalmışlardır. Bunları düşünm<>k, bugün
kü cemiyetin borcudur. Nitek•m, \ann
ki cemiyet de bugünküne borç!, nacaktı•-. 

* 
Şu mühim cemiyet mes"lesinden bah -

sederken başka memleket.lerin malıillere 
1 -.,ı ne kadar dikkatli olduklannı da 
•. ..ıydetmek lfızımdır. Avrupanııı her 

memleketinde, hatta bazı Balkar: mem -
leketlerinde bile ağır ha:-b ma!Ullerinin 
derdlerile meşgul olan, onlara ha) tın a
ğır yükünü daha az hissettirmek içın ça
lışan Pf'1" <,"Ok devlet teşkilatt ve hususi 
hayır müesseseleri vardır. Bu zavallı 
zümre, bu sakat knlmış. cölmeden ölınüs:ıı 
insanlar zümresi, mu'"ıakkai< kı bızde, 

ba "'" verl<'r"'k ka-'ar kuvı.;ct ve şef -
J ıtle hinı ,, ' r_,ilmı\ ôr. 

SON POSTA 

Resimli Makale: X Küçüklükten başlıyan şuur X 

ÇO\.~ta muhakeme yoktur, bütün hareketleri insiyaki
dir, bazı insan da çocuk gibidir, kendisinde §UUr yoktur, 
hareket halinde bulwıan tahteşşuur hissidir. Muhakeme
sız hareket ~den çocuk ile i\JUrsuz hareket eden büyük 
arasındaki :yegane fark birincisinin mes'ul olmayışında, 
ikincisinin ise her hareketinden hesab vermek mecburiye
tinde bulunuşundadır. 

Şuur insanda küçük yaştan başlar, fakat o zaman di
mağda bir tohum halindedir, neşvünema bulması munta
zaman sulanmasına bağlıdır. Bu ihtimamı evvela anne. 
sonra baba, daha sonra mekleb gösterir, başlanan eseri ik
mal edecek olan ise kitab ile muhittir, mahkeme salonla
rında suçlu sandc.!yesine oturanlara bakınız, yüzde doksan 
dnkuzunu cahillerin teşkil ettiklerini görürsünüz. 

N DA ) 
irlanda serbest 
Devleti reisinin gözü Fi 

il l A • / B~r sivilceye kurban 
ı\ 11'1 Gıden genç kız 

Çamurlu olmasında 
mahzur yoktur 

Birinci Napolyon, b:r ıılayı tefti§ c
diyoTdu. AskeTleTden birinin ayak
kabısının topuğunda çamu;- gÖTdü. 
Birdenbire hiddetlendi: 

- Bu ne hal, diye bağırdı, ayakka
bının topuklarında çamt4T var. 

AskeT şaşırdı, bu yüzden büyü.1c bir 
cezaya ıığnyacağını hissetmi§ı;, fakat 
birdenbire kendini topaTiadı • 

- lmpaTatorum, dedi, düşmanlara 
· hiçbiT zaman ayağımın topuğunu gös
termiycc ğim için çamurlu olmasın
da mahzttT yoktur. ,_ ____________________________ _ 

şimdi rrıanda semest ülkesi~in reıs~ Bir doktor" Hastalıklar 
olan De Valera'nın gayet sadı!t bır hususı 
katibi vardır. 40 yaşında olan Miss 1 Takviıni,, tertib etli 
Kathleen o'Connell De Valeranın her I Viyanalı bir doktor sek.iz s~ne ted -
şeyidir. Arabasını o kullanır, resmi ve 

1 
kikd<:n so_nra bir cHaslalıklar takvimi> 

gizli evrakını o saklar, her yere onunla neşreL:nege mu\•affak olmuştur. Dok -
birlikte gider. Bundan iki sene evvel, ~orun fikrine göre muhtelif aylar için 
gözlerinden ameliyat olan De Valera, bir takvimine koyduğu hastalıklar pek ye

rinde ımiş: 
müddet çalışamayınca, reisin cgözü.. va

ıjfesini de gene bu hususi katibi yap
mıştı. 

Habeş Kralının karısı ilk 
defa olarak agladı 

Bugünlerde Nobel sulh mükaiatma 

Vıyanalı doktorun takvimi şudur: 
İkincikanun: Çiçek hastalığı ayı, 
Şubat: Hummalı hastalıklar . 

Mart, Nisan: Zatürree. 
Mayıs: Çocuk hastabklan, göğüs ve 

apandisit buhrdnlarının arttığı ay. 
H.ıziran: Karaciğer hastalıkları ayı. 
Temmuz: Kalb hastalıkları ayı. 

namzed gösterileıa sablk Habeş kralının, Ağustos: Bu ay için husus] bir has-
talık yoktur. 

karısı Londra havasile imtizaç edeme -

diğinden Kudüse gitmiştir. Orada bir ma
nastıra girecektir. Son dakikaya kadar 

heyecanını saklamıya muvaffak olan z:ı

vallı kraliçe, kocası kendisini öpünce, 
artık dayanamaml§ ve hür.gür hüngür 
ağlamıştır. 

kucaklaması, onların hayatlarını hiç tll
mzsa kısmen tahammül edilebıli: bır ha
le getirecek tedbirlc>re tevec;sül etmes la
zımdır. Bunu onlann istemelerine lilzuın 
olmadan, Türk cemiyeti, kend! kendine 
yapmalıdır. 

r 

Eylfıl: Soğuk algınlığı hastalıkları 
ayı. 

Birinciteşrin: Soğuk algınlığı hasta
lıklarının vahamet kesbettikleri ay. 

Birincikanun: Hazım hastalıkları 

ayı. 

lngilterede yeni bir paten 
yıldızı bulundu 

İngiliz patencılerinden Mis Taylor, pa
tmdeki incelik ve zarafeti ile tanınmış -
tır. Buz üzerinde kayarken, yaptığı ak -
robatik numaralar halkı ziyadesile alfı-

1\adar etmektedir. 

.. 

Resmini görııüğünüz genç kız 26 yaşın
dadır. Mükeı.mıel bir yüzücü, sporcu, 
süvari olan ~ye kadar da bir kere ol
sun hastalanmıyan bu genç kızın yüzün
de bir sivılce belirmiş. Aradan iki gün 
geçtikten sonra, kan zehirlenmesi neti

cesinde ölmüştür. Doktorlar, hastalığın 

sebebini kat'iyetle keşfedememişlerdır. 

Hayvanların en yüksek 
sinema artisti 

Hollywoodun dört ayaklı yıldızlarının 
en büyüğü bugün Minidir! Mini türkü 
çağıran bir farenin isınidir. Bu hayvan 
A.merikada milyonlarca insanın elinle -
rneleri için her gün muayyen saatlerde 
Şikago radyo kumpanyasının mikro -

fonu karşısında konserler vermektedir. 
Mini bu konserlerinin ücreti olarak haf
tada iki yüz lira almaktadır. Ynni yı! -
dızların pek azının kazandtğı mikdarda 
bir para kazanıyor. Tabü Mininin kazan
dığı para sahibinin kesesine girmektedır. 
Fevkalade bir itina ile Miniyı görüp gö
ıetmekte bulunan sahibi on bin dolar mu
kabi1inde ~igortaya da koymuştur. 
Şimdi Hollywoodun en çok para 'ka

zanan dört ayaklı yıldızı haftada 135 li
ra ücret alan bir fil idi. Minı onun f ev -
kine çıkmış ve haftada 200 lira kazan -
makta bulunmuştur. 

is ER iNAN, lSTE iNANMA! 
Ayni zamanda öğretmen olan bir meslekdaştan öğrer.dık. 

Masanın üzerine iki tane harita yaymışlar, ha gisıni:ı gü
zel olduğunu f:ıomıuşlar, aradaki fark o kadar barizdir ki 
tcreddüd l"tmek imktınsızdır, o zaman söylc:m~şler. Güzeli 
istanbulda basılmıştır, fiatı 25 kuruştur, fenası Londrada 
b~lmıştır, nalı ise bir buçuk liradır. 

l:ra vermiştik, temiz ve namuslu bir ticarethaneden alın
dığı için hileli olması ihtimali de yoktu, fak~t yerli kumaş 

Bu hadise bize bir başka hadiseyi hatırlattı: Bir buçuk 
yıl evvel iki elbise)ik kumaş almıştık. Birincisi hükfunet 
fabrikalarından birinin malı idi, metresine 7 lira vermiş
ı;k.. İkincisi meşhur bir İngiliz fabrikasınındı, metresine 15 

el' an sırtımızdadır, Avrupa kumaşı ise aradan 6 ay geçme
den akmıştır. 

Binaenaleyh bir taraftan A vrupada yapılan her şeyin iyi 

o1acağına, diğer taraftan da bizim mallarımız arasından kö
tülerinin kal dırı l.ınasrna imkan bulunmaklıkça gerçekten 

iyi olanların hakl2rı olan itiban bulabileceklenne biz inan

mıyoruz, fakat ey okuyucu sen: 

~---------- ...---.. 

Sözün Kısası 

Yazı Çok Oldağu ii1' 
Bugün Konamadı 

Hariciye Vekiti 
dün geldi 

( B41tarafı 1 incf say/aMJuı 
Bu dostluk geçirdiğimiz JJl ı 

Jar dolayısile daha ziyade ~y~~ 
da etmektedir. Bu anlarda ıngı rıt 
Fransanın bütün eski dost v~ # 
fik1erinin, baş döndürücü bır . 
Roma - Berlin - Tokyo mihverıa)\tB 
fına geçtiklerine şahid . o~ de 
Bunun için Ankara ile iş bırllğill,da 
lunmak daha ziyade kıymet peY 
mektedir.> . teJt 

1 
Türk dostluğunun kıyınetı 

edilmek için meğerse sade uz~P ııe 
manların geçmesi kafi değilnl~·ıı·· 
de dünyada büyük vukuatın o1P1 
cab edermiş! bı> 

Fakat, bilmiyoruz, Fransa, . ı · 
dünynca meşhur olan kuvvet~ ell 
na ve emsalsiz dirayetine ra~ , ıi 
dostluğun kıymetini hakkile a~ıı)-BP 
di mi? Kendisile bir sene evıl ~ 
tığımız sıkı münakaşalardan ~ 
münakaşaları müteakib alıp ~ 
miz dostluk sözlerinden be? g~~ 
<liselere bakacak olursak, ~~ ı1 
dostluğun kıymetini takdirde .l""

gidcn bir istical göstermediğine 
olabiliriz. Sancak meselesi ~ir ~ii 
değildir, orada o kuvvetli Türk .; 
buluhdukça, elbet Türkün }ıakltl 
lim edilerek, iş hallolunacak11;1"·ede 
bilhassa bir senedenberi, SurıY .

11 
~ 

kib edilen müstemleke siyaset~~ 
tumu bize gösteriyor ki Türk 
ğunun kıymeti Fransaca tarnaıll 
mak için daha hayli vukuatın g 
si ıazmı gelecektir! __.. 

Rüşdü Arasın 
Dünkü temasları 

• 6tı11 
Milletler Cemiyeti konseyintJl tıS 

müzdeki çarşamba günkü topl~ll ~ 
iştirak edecek olan Hariciye Velt~~rıı 
dü Aras dün şehrimize gelerek 
las oteline inmiştir. . 11ıf 

Hariciye Vekilimiz, beraberınde ıı ııs 
si kalem müdürü Refik Amir oldllğ Jı' 
de bu akşamki ekspresle CenevreYe 
reket edecektir. ııtıS' 

Hariciye Vekili, bu d~faki. top1~1' 
da Hatay meselesini de tedkik ed ·zi!l t 
lan konsey içtimaında hükumetirıı1 til'; 
zini izah ederek, yapılacak olan f.tl tJlic 
batın bir serbesti içinde cereyan e 
sini temin edecektir. telilld 
Rüşdü Aras, dün Perapalas 0 

gazetecilere şunları söylemiştir: . fÇ 
•esı ~ 

- Bildiğiniz gibi, Hatay meseJ ,uy• 
C "d' ş· d"I'k sli} ' enevreye gı ıyorum. ım ı ı _ :-,111' 

D~no~ .. 
cek başka bir şeyim yoktur. o ) , 
tekrar görüşürüz.> ıııt 

Hariciye Vekilimiz dün akşaJJl : ... e~ 
~y'J~ 

de, Perapalas otelinde İtalyan b~ j!· 

çisi Karlo Galliyi de kabul e~~t cıı' 
Bir müddet evvel almış oldugo Jl'lıı t 

niyeti Romada geçirmiş oian İtal:Y8 dil>~ 
yük elçisi, Hariciye Vekilimiz neı 
iki saatten fazla kalmıştır. ılC 

Büyük elçi, Perapalas o~e1.ndeJl ç 11ı ' 
sırada kendisile görüşmek istiyen 1tı ' 
tecileri tebessümle selamiamış ,.e 

11 
.. e 

yan hariciye nazırı Kon~ Cinno'00 
1 · 

vakit geleceğine dair sorıılan bir .
5119 

- Doğrusu bilrniyorun:, deınişti~iirı'. 
Hariciye Vekilimizle Ita1yarı tt1 • 

elçisi arasında cereyan eden bu uzı.ıil ıcl"' 
lakat esnasında, bazı müMm JJlC5ep.tr 
rin tedkik edilmiş olduğu nnlaşılfl'l 
dır. ~ ---.............. _ ...... ,_...~ 
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[ 
Bu Sabahki J (' ı 

ı Gazetelerde ı Y~ 
Gördüğümüz Fikirler [ E 

Çan Ka Şek Uzun m~::.:Jeet~tı!~~:'!~r~:~:ıe~~; 
yapılması meselesini tedkik et.melttedir. Bat-- • ~~~:ra~:~· bu fikri müdafaa ettikten 10nra 

bl. r har be hazırlan ıvor !~~~li~~~:l~~~~:k?.~~~; halılık zammı yoktur amma e. de memu-
rund..ır. o, badema kendi maliklnesinde o-

J 
turacaktır ?e bu para ha.aya sarfolunmıya-

a p H N rak mecburi tasarrufla memur hesabına bl-
o n ar biye azın, biz de si~ahlarımızı ve gayretlerimizi rlken bir aile lstınad~hıdır .• 

art v d. J a ın ha . A • ı· Tan -Ahmed Emin Yalman, bir Amerika 
ıracagız, ıyor. apony n rıcı sıyase 1 gazetecllik mektebi dekanının yazdığı bir 

'1'oky0 22 (I • . • . . . . . . . . . . .. makaleyi mevzuu baruederelt bu maltaiede 
de bugün {~sus!) -:- Dıye. mecJısm - ı zı~etını İ.ngılterenın takdır edeceğını u -ı . Generale, Mareşal Çan - Kay - Şe - Türklyenin diktatörlükle idare edllen blr yer 
tur. Ra h~ra, etlı muzakereler olmuş- mıd ederız. kın en hararetli taraftarlarından biri olarak gösterilme.tini şiddetle tenkid ediyor, 
har c: §Vekilden sonra kürsüye gelen Müteakiben söz alan Harbiye Na • nazurile bakılmakta idi bunun asla vatı olmadı~nı. Türtıyenin 
t.:ı: 'Ye nazırı Hirota Alman hüküme- zın General Sugiyama Çindeki askeri Nankin h.81A • dünyanın e~ demokrat n fikir hürriyetine 
ı n tavassut'} . ' . . . .. . . . . 8 yanıyor en fazla musaadeklr memleket.ıerlnden blrl 
erirı tı. redde 1 e Ç~n~ yapılan sulh teklü vazıyetı gozden g~ırere~ demıştı~ ki_: ~ondra 22 (Hususi) - Bir aydan • olduğunu söylüyor. Dekanı bu hatasından 

de hıç b' dıld ıl{ını , Japon) anın Çın - Muhasamatın bıdayetındenberı Çın berı Japon işgali altında bulunan eski dolayı muahau ediyor. 
bura a ır toprak ıddiası olmadığını ve harb hattına bir buçuk milyon asker Çin p:ıyitahtı Nankinin muhtelif semt- * 
lletirı n te~nebi devletlere açı l.: kapı siya- soku~muştur. Bunların yarısı ölmüş ve )erinde elan alevler görülmektedir. Kurun - Hasan Kumçayı, eski Habeş im-
ta, s<ilu:· ıb ectlcceğin i söyledıktcn son- ya yaralanmıştır. Çan - Kay - Şek u - Şehrin büyük bir kısmı yangın ve parat~riçesinln Londra lkllmile imtizaç ede
li.ne ·nt;ı.~ Jap nyanın dış münasebetle- zun bir harbe hazırlanıyor. Japon or· bomhardırnandan harab olmuştur. Çin- mb lhsyerdek Fillsk ktı~'~litmı esi ~~elMeslnJ meitvzu~ 

J 
""G) ettı k d . · . . . . . 

1 
k . . . a e ere • en~ n n m==.. ısıra g me 

aponya S r<'re e~ış~ı: kı: duları da bu yem_ vazıy~t! azını e ar- :ıler bu~asını tamamen terketmış ve dı yip neden Fillstlne gittiğini araştırıyor. Şöy-
lnurıas .... b tl o~yetler Bırligıle normal şılayacaklardır. Bız de sılahlaruruzı ve ger şehırlere iltica etmişlerdir. le .bir netıceye TA.sıl oluyor: 
kat lll ~ er ıdame etmek istiyor. Fa · gayretlerimizi arttıracağız. Amerikanın bir protestosu Int;!llzler ~erhalde imparatoriçeyi Fillstln 
ınl'seır> ~ Sakhal ni meselesi1e balık avı Şanghay 22 (A.A) - Reuter bil - Vaşington 22 (A.A.) - Hariciye nazı - Arablnrına. .ıostererek: 
d sındekı b'" t h 1 1 

d . . . - Eğer Itaiyan tnhriltJerine nldanırsanız 
ıyoı- l\e . u un al< arın 9. ısrar e - dınyor: rmın bıldirdiğine göre Tokyodaki Ame- ~izin h:ıllniz de işte böyle olur, diyeceklerdir. 

l>akt1 ile ~ Ç_ın - S~vye~ ndem~ tecaviiz Çi:ı h~berlerine göre, Tients_ID : Pu- rika b_üyük elçisi, Manliunde Japon as -
sındaıtı t h ~~nternın Çın ahahsı ara - kov demıryolu boyunca Japon ılen ha- kerlerı tarafından 15 defa Amerika mü
ltıak caba rıkutını da nazarı itibara al - reketi, son iki gün zarfındaki şiddetli essesesine vuku bulan tecavüzleri ve bu 

Jnpon eder. Vaziyet çok vahımdir. muh:ırebeler yüzünden ağırlaşmıştır. müesseseye iltica ederek orada yaşıyan 
luk lllü:ıı, Amerika ve tngntere ile dost- Şanghay 22 (A.A.) - General Lu- Çin kadınlarınm cebren götürülmesini 
JaPorıya a~ebet:~. idame etmek i~tiyor. ishin cAskeri vazifelerini ihmal» suçi- Japon hükumeti nezdind.a protesto et -

' endısının uzak doğudaki va - le tevkif edilmiştir. ıniştir. 

Büyük devletler arasında 1 Yahudi 
nıuazzam gemı·ler 1·nşas·ı Aleyhdarlığı 

Rumen Devlet Nazırı bir 

için yarış başlıyor kong;::!?yet:':ııi;:~asını 
'1'aşrngton 22 B ı· 22 (AA W 8e?tıisin · (A.A.) - Kongre, 22 harb cBununla beraber Japonyanır. inşaatı er ın · .) - estdeutscher 

bütçesin~ 11nŞasını derpiş eden deniz devletleri ürkütmemelidir.. Beobachter gazetesi Romanya devlet 
ettni§tir. 5 reye karşı 283 reyle kabul Londra 22 (A.A.) - İyi haber alan nazın Cuza ile yaptığı bir mülakatı 

Va§ingt mahfeller. Vaşington ve Londra rnuahe- neşretmektedir. Nazır bu mülakat es • 
553,566 4~~ 22 (A.A.) - Parlamento, deleri ile 35 bin olarak tahdid edilen to- nasında Yahudilere açılan mücadele -
balıriy~ bu ola.r~ baliğ olan 1939 normal naj mikdannda yapılacak değişikliğin de müşterek bir hattı hareket ittihaz 

'l'okyo 
22 

tçesını kabul etmiştir. Londra, Vaşington ve Patis arasında ya- edilmesi için bir Yahudi aleyhtarı dün-
11.aznına .. (A.A.) - Bahriye nezareti kında yapılacak istişarelerin mevzuunu ya kongresinin toplanmasını tavsiye 
ıtat JaPo soı söylenıeğe salabıyettar bir teşkil edeceğini bildirmektedirler. etmiş ve bu kongreye ezcümle Ro -
da rtı.aı;:;;:nın deniz programı ha.kkır . Vağington, 22 (A.A.) - Yeni askeri manya, Almanya, İtalya. Polonya, İs -
llQn.ra 

43 
b' b. olmadığını kaydettikten silahlanma proğramına göre Amerika- panya ve Macaristanın iştirak etmesi 

leceği h kın tonluk kruvazörler inşa edi- nın bugün elinde bulunan 400 tank lazım geldiğini söylemiştir. 
~ern.iy~ :ı~d~_dolaşan şayiaları tekzibl600 e çıkarılacaktır. Yeniden 230 zırh- Almangada 

• e0ın1 soylemiş ve demiştir ki: 1ı otomobil yapılacaktır. 

J d h ) i damlar s p a n y a a ş e i r e r i n Berlin 22 (A.A.) - 3S yaşında Ger-

Çok çocuklu 
hakimlere yardım 
Bütün hakimlerin şubat 
maaşlarından birer lira 

kesilecek 
Ankara 22 (Hu.s\W) - H8k.iınle -

rin Şubat aylıklanndan yapılacak tev
kifat hakkında Maliye alakadarlara 
tebligat yapmıştır. Bwıa göre çok ço· 
cuklu hakimlere yardım hakkındaki 
kanun mucibin~e bütün hakimlerin 
Şub~t maaşlarından birer lira kesilme
si icab etmektedir. 

Meçhul denizaltı 
g emi leri ni n 

taarruz arı 
Londra, 22 (A.A.) - Yeni deniz al -

tıtac.rruzlarından bahseden Daily Tele
graph gazetesi Clonlara ismindeki İn
giliz vapuruna çarşanba günü tabiiyeti 
meçhul bir denizaltı gemisi tarafın
cs.n bir torpil atıldığını ve fakat isabet 
\•aki o:madığını bildinnektedir. 

İn ~i !iz deniz mahfilleri Akdenizdeki 
yen; denizaltı tecavüzlerinden dola -
yı c:nk endişeli görünmektedir. ' b hardt Dichl, 39 yaşında Felix Bobek ve 

ombardımanı sıklaştı 30 yaşında Arthur Feschke casusluk -
ı.,ac1rıd tan dolayı idama mahküm edildikleri Sovyet _sefiri 

h 22 için bu sabah Berlinde Plozeensce ha-
esinde (A.A.) - Estramadure cep- nezareti tarafından neşredilen bir teb - pishanesin.n avlusunda balta ile baş- B •• k İ } 
baaltını.ıı~mh~yet kıt'alann asilerin iki liğde Franko tayyarelerinin sistematik bir }arı k<!si!miştir. Ü reş en ayrJ ıyor 
::-n ağır !er~ Püskürtmüşlerdir. Düş - sUTette Akdeniz sahillerini bombardı - - k-k----- - -. . Ri.! kı"eş 22 (A.A.) - Sovyetler Bir-
~-~t geçe d Y~ata uğramıştır. Hüklimet • man etmelerine bir mukabele olmak Ü • Çana ale havalısınde liği SPfiri MişeJ Ostrowski, Kral Ka-
"<lla,.., etn e ışgal ettiklerı· mevzı·ıe ..... · mu- .,.,._,. cumhurı'yet bac:kumand l - Ç l t d - lllekte<J •• ...a.. "S an ıgınc~ a11 ar aş l r~1'a vc_d~ mektubunu t~kdim etm!ş • 

b,.~al'sQlon .,,, irler. dün yapıldığı veçhile Salamankanın 20 A k 22 (H .) B tır. Sefırın Romanyada ıhdas edılen 
~a ~ (AA) M"lll "daf tayyare ile bombardıman edı·ı · ka n ara ususı - uraya ge - . . • . .. . . niığı 

1 
· . - ı mu aa mesıne -

1 1 • ta ycnı s:yası vazıyet uzerıne memurı -
'!'"''"'· ebliğ ediyor: rar verildiği bildirilmektedir. .en ma.uma nazaran Çanakkalede son t' d . k ı · · dd tt ' - . "·'-'el - k 1 • • • • ye ın e ıp asını uzurnsuz a e ıgı 

111i§tir h:ePhesinde rnuhareb" ... devam et- Salamanka 22 (A.A.) - Yedi hükCı - yagan ar.arın erımesı ve yagan yag - 1. d So t f th · · 
· · .outü " · • murların şiddetlenmesi neticesi olarak 1d~al _ kumb . ur. 

1
vyhet ~~ arle .adnesı şund· ı -

tUt. tfe n duşrnan hücumlarını defet- met tayyaresi dün, Salamanka üzerine iç B ' E 1 k H 
1 

ta ı ı ır mas a a guzar a ı are e ı e-
oı~ Vz.ilerd h b' b 1 d b d ıgn. s e asap çay arı şmış, su -
"l"ladı, e hissedilir bir değişiklik ar ın aş angıcın an erı en şid etli d 0 cekt:r 
l} baskını yapmışlardır. 9 ölü ve 20 k::ı.dar !ar Bey ovasın a l .000 hektar ekil -

}' 1_ ığer Ce"'h 
1 

yaralı vardır. rniş araziyi istila etmiştir. İnsan ve 
0"'tur. ~ e erde kayda değer bir şey hay,·anca zayiat yoktur. 

Diğer taraftan gene asi tayyareleri Va-
lensiya ve Gereonyi de bombardıman et
mişlerdir. Yirmi kadar ölü ve bir çok y'J.
ralı vardır. 

Muğla kazalarında 
Yer .~arsıntısı 

Ankara 22 (Hususi) - Geçen gün 

1 

Muğlnnın Fethiye, Marmaris, Köyce -•neye verı•ıı•rken ği1., Danca ve Bodrum kazalarında bir 
_ ver ~arsıntısı olmuştur. Yalnız Marma-

Amerikada petrol 
direktörleri mahkum oldu 
Nevyork 22 (A.A.) - Amerikanın en 

büyük 16 petrol kumpanyasilı:: bu kum
panya d irC'ktörlerinden 30 u mahkeme 
tarafından Anti-Trust kar.ununu ihlal e
derek petrol fiatlarını yükseltmek suçu 
ile tecrim edilmişlerdir. Dun tar, derhal 
bu kararı temyiz edecekle rini bildırmış-

• Romanya krizi niçin bizi 
şiddetle alakadar eder 

Yazan: Sellin Ragıp Emeç 

9F ürkiye Cumhurıyeti, bir cena

U hı Balkanlar a dayanan yan 

Avrupai bir devlettir. Balkan Birliğ;nin 
bir ruknü olmak sıfatile de bu birliği a
lakadar eden bütün meseleleri yakından 
takib etmek mecburiyetindedir. Nitekim 
Balkan Birliğinin Küçük İtiliı! ile olan 
sıkı münasebatından ötürü, bu sonuncu 
zümrenin Balkanlara temas eden bütün 
faaliyetini gözden kaçırmamaya de mec
burdur. Romanyada husule gelen son 
değişiklik, işte bu bakımlardan bizi alfı

kadar eder. Gerek Küçük İtilafın, gerek 
Balkan Birliğinin dış siyasada istinad et
tikleri esas, kollektif emnıyettir. !ç ida
resinde yaptığı son değişiklik ile demok
ratik esaslardan ayrılmak meylini gös
teren Ro.manyanın, yeni harıciyc nazırı 

M. İstrat Meçesko'nun yüksek temina
tına rağmen yarın Küçük Itilaf veya 
Balkan Birliğinden de çekilmes1 mevzuu 
bahsolabilir. Nitekim, son intihahatts, 
mevcud arfının yüzde on altısını topla
maya muvaffak olabilmi~ olan, Demir 
Muhafızlar reisi Kaderanu'nun, bu neti
ceye rağmen, iktidar mevkiine gelir gc:>l
mez Küçük İtiliıfla beraber Cenevreden 
de çekileceğini söylemesi, böyle bir ihti~ 
malin her zamanda hafızada bulunmrısı 
lazım gelir. İşte bundan ötürüdür ki Tür
kiye Cumhuriyeti ile beraber Balkan 
Birliği ve Küçük İtilaf Ltlmreıerinde a-
18.kadar olan memleketler, Romanyadaki 
siyasi inkişafatı büyük bir dikkatle takıb 
etmek mecburiyetindedirler. Romanya
da yeni kabineyi teşkil eden Goga kabi
nesi, parlamento ekseriyeti itibarile De
mir Muhafızlardan geridir. Hiç olmazsa 
ve yalnız bu sebebden do~ayı yeni kabi
neyi t~kil etmiye memur edilmesı la
zım gelen bu partinin, ihmal edilerek, 
hıristiyan sosyalistlerin iş başına çağırıl
maları, Tataresko kabin esinden sonra 
bir Demir Muhafızlar hükümetı kurma
nın, mesafe itibarile birbirınder. çok u
zak iki kutbun birinden diğerine intikal 
gibi fazla aykırı düşebilecek bir hareket
ten te.vakki edilmek istenmesinden ötü
rüdür ve böylelikle bulunan mütcvassıt 

şekli hal, belki daimi olarak, belkı de 
muvakkat bir zaman için, Demir Muha
fızlar zihniyetinin istilni sırayetıne knrşı 
bir mania vücude getirecektir. Çünkü 
Demir Muhafızlar iş ba~ına gelirlerse, 
ilk iş olarak Romanyayı Almanya ve İ
talyanın kucağına atmakta tereddüd et
miyeceklerini, Balkan ve Küı.:ük İtilaf 
mukavelelerini feshedeceklerini söyle
mekten çekinmemektedir. 

Esaslı bir krize maruz kalmak şöyle 

dursun, harbden sonra topraklaril" be
raber zenginliği de mütemadiyeu artan 
Romanyada, müstakar bir idare r<'jimıni 
ıdame etmek varken, ifratkar hamlele
rin tercih edilmesi, sadece politika ha
yatının bir neticesi olmuştur. Çünkü, 
harb devresinden sonra ış başına gelen 
partiler ve bunların ele avuca sığmıyan 
politikacı liderlC'ri, umum~ye: itibarile, 
devlet idaresinde telaş veriC: bir mane
viyat bozukluğu ve bir prensipsızl ·k ör
neği oldular. Demir Muhaftzinı", bu pisli
ğin temizleyicileri olarak kendilerin" or
taya atmışlardır. Romanyatlaki halk ha
reketinin tek manası ve i~ başındaki a
damlardan yüz çevirmenin sırrı sadece 
bundan ibarettir, fakat bu cihetler bizi 
alakadar etmez. Bunlar, Romanyanın iç 
politıkasına aid şeylerdir. Bıze temas e
den nokta, bu dost devletin bundan böy
le takib edeceği dış siyasadır ve bu va
dide tarafımızdan ne derec•.: hassas dav
ranılsa yeridir. - Selim Raqıp Emeç 

p~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~ kaymakamlık bina~nın duvarları 

~.,,. ol flY da 12 CaSUS yakalandı ~~k;~;.iııden çatlamıştır. Başka zayiat ler d.r . !filistinde iki A rab 
len Lif va 23 1 A Çanakkalede zelzele 
tevıtır ·Vanyaı1 VJlno maknmatı as- .rlpllne ıstlnad eden ltuvvetu bir idare kur- ('aııakkale 22 (Hususi) _ Saat 
tabın etnı.~u.. on lkt Polonya tebaasını maktır.ı d f k 1 

Avusturyada N~ziler 
faaliyeHe 

etnı a tasusı r ecnebi devlet he- Japonyanın Çin elçisi de geri döniiyor 12 ,45 de e\'amsız a a t ş.ddet i bir 
v eı:ıe tna zelz"'e olmuştur. Hasarat \'e nüfu~ca Viyan a 22 (A.A.) - Yukarı Avus-

aı.....lJ'l<. 23 ('l.lA Tokyo 23 (A.A.l - Japoııyanın Çin buyük 
J ~wa\11~- /ı rllk reisi general elçisi Knvngova 28 tktnclkanundn Tokyoya zayint yok tur. turyJda kain Steycr h ap 'shancs i civa-
tcıı •l ll. -.,tl.'Skl l' il 

1 
dönmek emrini almıştır. 1 rındcı bir patlayıcı madac.~ ::-.. deposu i-

daha asıldı 
l.oı1dra 22 (Hususi) - İngiliz ali -

ı., · S nrkey'i öldürmekten suçlu ik' A
ı ab. bur.ün Kudüsde asılmak suret1le 
idam edi lmiştir. 

, _ l' u Ukta de tir ki · en z yafette söy- Francoculann yakaladığı petrol gemisi Cenı. bi Ah-ikada :e müh im mikdarda Nazi propag .... : :f<ı -
Cttltnıe1ı:enı vazıren: nıuıi birliği tah kk k Vaşington 23 <A.A.) - Palmndaki Ameri- mül. immat fab ikası sı !~ n ma lzeme kcşfe ... dilmiştir. Esk i 1- i İv geldi 
tin ltucı aınıu b a u kan konsolosu, Nanlucketclef petrol gemisi- E k M 
SUrett retı btın va ~ım Memleketimi- nln Franco harb gemllerı tarafından yaka- P;e!oria, 22 (A.A.) - Cenubi Afri - ·· 1 ,.. l • d •s i ısır Hıdivi Abbas Hi.mi pa-
'lazıy e ku\'\feıı 1 .lıcı Pulonya mutlak Janarah Palmaya getirilmiş olduğunu harici- ka Jı i:J-i1meti her ihtimale karşı Pretor A rab butı.umet erı arasın a ~a. Kah ı reye gitmek üzere dün Avru-
'letıı etıtnı2 bu r 11 r Çünkü coğrafya ve ne1~'l.retıne gönderdiği bir telgraf ile teyld va tla büv iik silah ve mühimmat fahri- Amman 22 (A.A.) - Mavera'-·ı E r- ı;adan şehrımize gelmiş ve Perapalas o-

oıı:ı:ı. • ı ~ b e••. ı " J " ba~ı ası l:in , r r. Devletin kuv- etmişfü. Bu vapur bir Sovyet limanından kas ı kurmaya karar vermi~tir. Bu fab- rlün ve ibnissuud hükfunetleri bir cİ- ~chnc inmiştir. 
nıı4 an:rıaııctır ' t da~lam bir teşklllta Barseıona petrol götürüyordu. Hükfımet te-

a.n blrı d~ Al lınr!e hareket noktala- şebbfü:Jerde bulunmak için başlnd~ğı tahkl- rikada ağır top, tank, zırhlı otomobil, yi komşuluk• itilafı imza etmişlerdir. Abbas Hilmi paşa birkaç gün şeb -
• vatandaşıann ıuurlu bir dl- katın neticesini beklemektedir. bomb:ı ve saire yapılacaktır. İtilaf 21 şubatta mer'iyete girecektir . rimiıde kalacaktır. 
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i gün ü vap r müsadames· 
mah emaye inlik 1 etti 

• 
v enicami kemeri Ga gs er t k i · . nııı 
Esk~ e~erleri Koru_m.a Cezala dırılmaS İstendi 
Cemıyetı yıktırılmaması ıçı n . • " .. • • • . fa • 

teşebbüsler yapacak Mtlddeıumumı davanın agırcezaya sevkını ıstedı, ··r~ 
lngiliz vapuru hakkında evvela dört gün müddetle tevkif 

karan verildi, sonra teminat mukabilinde bırakıldı 

r 
Eminönü meydanı açılırken Yeni • mahkeme davaya bakmayı salahiyeti dahilinde go 

cami kemerinin yıkılacağı ileri sürül - Taksimde Leitner isminde AVUJturyalı ı keme heyeti, davayı rnahkeıtıenı: 
nıektedir. Eski san'atlarla alakadarlar bir tüccardan para istiyerek, tehdit etmek lAhiyeti dahilinde gör~ü~ ve durl.l; 
kemerin yıkılmasına şiddetle muhale - suçundan tevkif edilerek, mahkemeye ve- devamına karar vermıştır. Jllll 

1 fet etmeh.-tedirler. İstanbuldaki tarihl rilen gangester mukallidi gençlerin du- Bundan sonra müddeiumumi n t 
eserler üzerinde derin bir otoritesi ruşmasına asliye 2 nci cezada devam e-- s<syliyerek, suçlulardan Koçonu .. 

t . . d' ~ l . . d t ·yeıerıııı mevcud olan eski eserleri konuna ce • dilmiştir. Suçlular Yorgi, Koço ve Ha - e ını, ıger ennın e eczı .. 
miyeti hafta içinde bu münasebetle ralambodur. etmiştir. Muhakeme müdafaa ıçırı. 
bir toplantı yapmış, bu meseleyi gö - Mahkemede şahid sıfatile dinlenilen edilmiştir. 

rüşmü.ştür. Kemerin yıkılacağına dair Kaıaköyde mahallebic:i çırağı Muharrem, 
usulen kendilerine yapılması iktiza e - bildiklerini §Öyle anlatmıştır: 
den müracaat yapılmam.Jş olduğundan - Haralamboyu babası vasıtaıile ta -
keyfiyetin belediyeden ilOrulmasına ka nınm. Diğer suçluları ise, tanımam. 
rar verilmiştir. Bir gün bizim dükkana geldi. Bir ta • 

Cemiyet diğer taraftan kemerin çok vukgöğsü istedi. Giderken, bana bir pa -
kıymetli bir eser olduğunu ileri süre • ket bıraktılar mı diye sordu. Böyle bir 
rek y1ktınlmarnası için teşebbüslere ge paket bırakılmıştı. Kendisine verdik. Ka-
çecektir. pıdan çıkınca polisler yakaladılar. 

Kazaya tLğrıyan Ana.dolu vapuru 
Arnavudköyünde 
bir cesed bulundu Sovyet Rusyadan İspanya hi.iku -ı Dün sabah mahkeme tarafından ta

metçilerine erzak vesaire götürmek - yin edilen bir naible ehlivukuf, acen- Dün saat on buçukta Arnavudköy 
te olan İngiliz bandıralı İlarya vapu - ta ve liman memurlarından müteşek • vapur iskelesi açıklarında denizde bir 
runun limanumzdan transit olarak ge· k 1 bir hey'et Kuruçeşmeye giderek erkek cesedi bulurunuştur. Cesedin Ü -
çerken Kuruçeşmc önlerinde Aldıkaç- Anadolu şilebinde tedkikat yapmıştır. j zerinde hüviyetini is bat ede<::ek hiç bir 
tı1ara aid Anadolu vapuruna çarparak Anadolu şilebinde güverteden yu - şey 'bulunamamıştır. 
hasara uğrattığını dün yazmıştık. karı kı;oımdaki h~rat tesbit edilmiş, 1 Cesed, hüviyetinin ve ölüm sebebi-

J:rA d' d A d 1 .1 b' 20 nncak hasaratın bır kısmı su sathından nin tesbiti için Morga kaldınJmu:tır. 
-ıa ıse sırasın a na o u şı e ı • • . . h d 

. . . . . :ıc:ag•da oldugu ıçın vapurun avuz a 
oerece meyletmış, zıncın ve puntal . 

1
.. ·· .. 

1 
.. t" 

d · · Ah d' muaycnesıne uzum goru muş ur . Poliste: 
emırlen kırılmıs, lostromo me ın A d 

1 
.
1 

b' h ı 
• d b' k.l d" .. .. A na o u şı e ı yarın avuza a ına-

avaaına a ır a as uc;rnuştur. ya- k d'l kt' Kazaya uğrayan1ar 
ğ;ndan ağır surette varalanan Ahmed 

1 

ra 
1
.
1
muayene e ı e<::e d::rt· .. f d Eyübde oturan Balat iskelesi hamallann-

~ arya vapurunun o gun se er en · · t·· d · " k ü tede\·i için hastaneye kaldırılmıştır. ,. • .. . dnn Ihrahim kalas us un en yurur en m -
men ı kararı uzenne vapur kaptanı• vazeneslnl kaybederek düşnniş, baŞJndan a

Hasara uğıayan Anadolu şi1ebinin Bravn dün mahkemeye müracat ede - i!ır surette yaralanmıştır. Yaralı Musevi ha.s
sahıb!eri birinci ticar~t mahkemesine rck acele yoluna devam etmek mec • tanesine kaldırılmıştır. 
müracaat etrniş!er ve Ingiliz vapuru - 1 buriyetinde olduğundan teminat mu _ * Aksarayda bir çornb tabrikasmda ma-

k .,. · · · 1 d' M hk .. k1nistlik yapan Kemal çalışmakta olan ma-

Tüccar Leitner de tuniarı IÖylemiı -
tir: 

- Suçlulardan yalnız Yorgiyi tanırım. 
Bir tellilm yanında çalışırdı. Ara IU'a 

benim de işlerime bakardı. Kendısine 

borcum yoktur. Bir gece saat 10 suların -
da evin kapısı çalındı. Dışarı çıkan hiz
metçi kimseyi görememiş, yalnız: bir mek
tub bulmuştur. Mektubda benden 2000 
lira para istiyorlar, vermediğim takdir -
de aileme bir fenalık geleceğini ııöyli • 
yerek, tehdit ediyorlardı. 

Ertesi günü vaziyetten polısi lllaberdar 
e~im, tertibat alındı. Suçlular yakalan -
dı. 

İddia makamı hadisenin .aadece bir 
tehditten ibaret olmayıp, Ağırcezanm 

vazifesi dahilinde olduğunu IÖylemiştir. 
Davanın da Ağırcezaya sevkini istemlş
tir. Kısa bir müzakereden sonra mah -

bir Avni Bayer 
dava daha açtı 

Ahmed Emin Y al~ıııı; 
Sabri Salimden 50 bın l 

tazminat istiyor 
Diş tabibi Avni Bayer müdd:iıı 2' 

liğe müracaatla, Tan gazetcsının 
kanun tarihli sayısında intişar ede~ 
zılardan dolayı başmuharrir .Ah?151 
min ve nec:riyat direktörü Sabrı 

'$ 'I" 
aleyhine matbuat kanunu de!fıle~ı • d 
kanununun 482 nci maddesine gorf' 
açılmasını istemiştir. Ayrıca 50 bıtl 
tazminat talep etmiştir. I 

iki kadm hakkmda yaıa11c 
şahidlik taıdbah yapıltyor 

SiUvride muhtar Halili öldüref. eıı 
~ re bant Mustafanın muhakemesı Agı 

devam etmektedir. Son celsede Y3~9,1 
hadette bulunan suçlunun kız kar c 
zime hakkında mahkeme takibat ) " 
masını istemiştir. Suçlular hakkırı~ıt ; 
gu hakimliğince takibata girişilJlllş1 

nun tev ı.ı.ını ısternış er ır. a ·eme ı kab;"inde vapurun hareketine musaa - izi k 1 bll ,.1 i ınnto. kap · • ltlneyl tem er en so eb n vo - ı 
İhırya vapurunun dört gün müddetle de edilmesini istemış \ 1e on bin liralık ıırmıs, blleğl ezlldlli-1 için Cerrahpaşa ha.stn- ı 

11 :iim:mdan hareketine müsaade edilme· b~n.'i(a teminatı göstermiştir. Bunun ü- nesine kaldırılmıştır. 1 
mesir.e ve Anadoludaki hasaratın tes - zerine mahkeme İlaryanın hareketine * G:ılııtn rıhtımınn yanaşmakta olan GU-
. . . İ . .. . d'" k r neysu vapuruna bir ipe sarılmak 8\lretUe ar-

~~KJıOoRı F,~~~H~.·; 
bıtın.e karar vermış, ngılız vapuru musaade etmış, vapur un a şam ı - kadaşl:ırından evvel çıkmak isteyen uman 
tevkıf olunmuştur. mandan ayrılm~tır. !şlPtmesi hamallarından Hasan Jpln ucu e-

E v dok sİ ya b~~s tahki atı ı~::~::::,~;Ji.~~::~I~~:'"~~!~:~: 
Emniyet Umum Müdürlüğü bildiriyor: Otobüs tahkikatı ile meşgul bulu -
16-ı2-937 to.rihli Son Posta gaıeteslnin nan Dahiliye Vekaleti müfettişled dün 

4 un,.u sayfasının 4 uncu sutununda •Ylr- öğleden sonra da çalışmışlardır. Dahi-

sebeb olmuştur. Mehmed berayi tedavi Bey
•)~lu h-ıstaneslne kaldırılmış, aceleci hamal 
yakalanmıştır. 
- .............. t ...... ..- ,_ .. _,.__. 

ile beraber çevirdiği 
3 ncü süperfilmi 

AT t .. 
m! v ıımda bir kız kayboldu mu?. baı;lı~1 1. V k~l t' tahk"k t · olda b' · ye e " e ı ı a ın serı y n ı-altınrta intişar eden bir yazıda Beyoğlunda ı · 
kurdela sokai;ında oturan ve oaıatada blr iirilnıesini istediğinden müfettişler pa İstanbul Borsası kapanış 

Hatları 22 - 1- 19 38 

olarak 
ÖnUmUzdeki Çarşamba tıkşaını 

S O M E R sinemasın°' GALA 
şeker fabrikasında çalışan 20 yaşında Ev - zar cjmasına rağmen bugün de çalışa-
doks•ya'nm altı giin mukaddem işine git - cakbrdır. 1 

mek üzere evinden çıkıp bir daha dönme- Dün tedkikat ile meşgul olunmuş-' ı----------------
dlğl ve annesi Balasl'ye Beyazıd postanesi 
vasıtaslle gönderdiği bir mektubda kendi - tur ÇEKLER 

1 İki aaat durmadan kahkaha, kabla katıla güluıek 
Meşhur Fransız komedyenlerinin emsalsiz eseri 

sinin emln blr yerde ve sıhhatte olduğunu _ ....... - ... • .. ·····---.. ··-· .. ·--··---
ve merak etmemesini bildirdiği anlaşılması ndındnki kadın tarafından nüfusa tescil e-, 
üzerine bu mevzu etrafında icra kılınan dlldlğlnl, mezburenin yanında oturmaktay- Londra 

Açılı ı 
628,Jö 

Başkasının K 1 L 1 G 1 N D A Kıtpanış 
629. 

tahkikat neticesinde sözü geçen Evdokstya ken altı ay evvel tanışdığı makinist Mnh - Nn-YOltl 
Şehremini Mevl:\nekapı caddesinde 82 nu - mudi~ evlenmek matsadile ve kendi arzu - ı Paria 
maralı evde oturan Damga matbaasında .sile bu adamın evine gittiğini ve kanunt ya- MUtno 

0,7940 
23,9Yli 

o. 7')37 
23,985 

ARMAND BERNARD - ANDRE LEF AUR 
PlZl!.'LLA - JANlNE MERRY 

m k!n!st Mahmudun nezdinde bulunmuş, şı ikmal etmiş olduğundan hareketinde ser- Brlibel 
tlindekl nüfus tezkeresine nazaran 20 ya - bl:.'st bulunduğunu söylemiş -Ye bu husustaki , Al.iııa 

11\, 1040 
4,7030 

16,09S6 
4,7010 

Bu kadar neş'ell, zevkli, eğlenceli film görUlmemiştr. 

~ında olduğu görülmüştür. Yapılan sorguda tahkikat sonu da kızın ifadesini teyid et - ·enent 
ı SofJa 

86,9184 
3.44 

Bugün 86,&>40 
3,4387 

T tJ R K sinemasında ( 
BugUn aaat 11 de te•zllAth matine < ..,._.._.. ~ baba ve annesinin meçhul olduğunu Balnsi miştır. 

Türk'yede ilk defa fakir çocu:dara 
ardım ba osu eri iyor 

1 An1'1Ard&ll 
Pr~ 

' Vlyanı 
Ma.dr:d 
Bertin 

. 
V•rto"Y& 
Hudapqı. 

B!ikret 
Beıerad 

•d k• Yolı:ohnma Parlı e ı fakir çocuklara• ycırdım teşkilatı mesaisini 1 Moston 

63,6182 
1,4264 

22,6fı25 

4.2083 
]3.6780 
1,9742 
4 1940 
~.9930 

106.4016 
'4,3140 
Z, 7325 

23.13() 

genişletmek için devamlı ~füıkhoı_m ___ _,.___ :ı Ob5 

gelir membaları buldu ve bir program yaptı ESHAM 
---------

Bir müddetten beri Kızılay, Fakir 1 din Üstündağa gösterilecek, muvafa • 
1 

Anadolu pn. 1' 
80 Çocukları Koruma Cemiyeti ve mekteb kati alındıktan sonra faaliyete geçilc-

pe~n 
himaye hey'etleri müştereken çalış - ccktir. A. om. t4 eo u.dıll 
makda, fakir çocukların noksanlarını Yapılan programa göre Dolmabah - Bomontl - Nektar 

Açılış 

23 76 

tamamlamağa gayret etmekte, kann - çe sarayında muazzam bir balo verile·: ülıuı çlmtnı.o 9~ : 
Iarını do,,.,. ......... w .. dır. Hayır cemiyet - cektir. Balonun l'V\k parlak olmasına Muke:ı. bankuı 

J ..... u.&GA.... .,.~ it Banltaaı 10 26 
!erinin beraber mesiisi çok iyi netice çalışılacak, kalabalık bir kütlenin sa -1 Tılelon o 8ö 

vermiş olduğundan bundan sonraki fa· rayda toplanmasına gayret edilecek - ıttıhd "' 0eıır. 13 25 

63,6930 
1,4208 

22,6438 
4,2066 

13.672ö 
1.9733 
"ı92ö 
3 9944 

106 .~693 
34,30 

2.7312 
23 745 

.) 0840 --
Kapanış 

23 76 
-
-

9 80 
97 60 

--
-
-:ıliyet çerçevesi genişletilmeğe karar tir. 1 Ş&rk DeC1rmtn1 97 60 

verilmiştir. Hayır teşkilatına devamlı surette 1_1_•_ri.Oa-------=---7-----

İstanbul vilayeti hududları içinde - varidat membaı bulunmu.5tur. Tcsbit ı T A H V i L A T 

-
ki i!k mekteblerde on bine yakın fa - edilen yüz kadar müesseseden senede 1 --------.-A-1;-ıl-ı,-K:-:--.P-.-a.-, -

I' l 
ı ı 

1 

1 

1 

Marthe Richard 
Yirminci asrın en tehlikeli caswnı unvanı

m almış olan aMata Ha:riıt yl yakalattıran 
meşh~ır Frnnsız casusu cMnrthe Rlchard. ı 
bllmiyen, onun sonsuz maceralannı heyecan
la okumıyan insan kalmamıştır. •Marthe 
Rlchardıı ın maceralnn hemen bütün dille
re çevrilmiştir, birçok gazeteler bunları nak
letmişlerdir. 

Mnrthc Richard'ın maceralan fllıncUert dl! 
harekete geçirmıştlr. Büyük bir Fransız 

kumpanyası onun maceralarını filme çek
miştir. Bu fllmde .Marthe Richarda ı temsil 
eden güzel yıldız «Edvlge Feumereıt 1 Marthe 
Rlchard'ın kendi seçmiştir. Bu fllmdekl Al
man casumı rolünü yapmcık üzere mezktir 
Alman san'atk1\rı Erik Von Strohelm bll
ha.ssa celbedllmiştir. Keıtdlsine Fransız 

san'atkarı Jean Gnlland refakat eylemekte
dir. 
Müdhlş casusluk ve aşk maceralarını tas

vir eden bu film, her gösterlldlği yerde pek 
büyük blr muva!!akiyet ta.zanmııtır. 

Toplantılar: 

Galataaaray kongresi kir çocuk vardır. Kazalarda toplanan rnuavyen birer mikdar para alınacak • ' Anadolu ı pe. 
paralarla bu çocuklara istenildiği de · tır. Müesseseler bu parayı her sene ve ! • ı ncltU 19 19 01\latasaray Spor klübü yüksek müra -

1 

• U pe - - kabe hey•eu dün içtima etmiş, Ankaradan 
recedP yardım yapılamamaktadır. Haf- rereklerdir. • » u n'. 19 19 gelen murahhaslar aa içtimada hazır bu -
ta içinde Parti merkezinde toplanan Para temin edildikten sonra on bin AD&dolıa mit veılD - _ lunmu§tur. Tadlllne karar verilen ntzamna-
fakir çocuklara yardım teşkilatı mer - çocuğa muntazam surette öğ?e yemek- ı-----P-A_R_A_L_A_a_____ me etrafında görüşülmüş ,.e kabul edllmiş-
kez idare hey'eti gelir mikdarını ço • ler! verilecek, kitab, defter vesair ih - tir. 
ğaltmağa karar vermiş. bu münasebet- tiyaçlan temin edilecek, kasket, elbise 1 Alış Satış Yeni nlzamnnmenln kongreye arzı için 

ı Ttlrk aıtuıı _ I celseye nihayet verilmi~tlr. Kongre önümüz-
le b;r program hazırlamıştır. Program vesaıre alınacaktır. Yardım gören ço • ı 

1 
Bantnot Oa B. _ - deki cumartesi rünü saat 14.30 da. t.oplana-

yar ~ Yali ve Beledi)e Reisi Muhid - cukların sayısı da çoğaltılacaktır. 'e••••---11:11-~---...,-... lcaktır. 

·s..,., 
Seneuın eıı güzel - En rıcfı 

~ahnnc ve muhteşem wrui 
-.... 

JEANETTE M .. \CDOHA~~tltı 
GörUlmemiş bir muvafff\lm 

dt' 

MELKE slııemnsınd~or· vam edi) 
ııW 

Programa iU1ve olarak Çiıı 5 
-(f. 

rındıt batırılan Panay zırbll51 rıı· 
Yunan vellahdıRın izdivaç rııe 

simi v. s ..• 
Seanaları Sııat 11 - 2. -

4.15 C- 6,30 gece 9 dfl ıilıt' 
Bugon saat 11 de tenziHHlı n111 



• 
ımar khisarda hızlı bir 

,biıı . faaliyeti var 
%rı1!raya keşfedilen bir mekteb 26 bin liral a 

' 38 bin liraya da elektrik tesisatı yapılacak 

Antalyada kurşun 
kalpazanları 
yakalandı 

::ı:= ----... -
::ı::: ------

Antalya (Hususi) - Akşehirde Ali 
Ne~'et isminde birisi tarafından buğ
day koruma vergisinde kullanılan kur
şunlar taklid edilmiş, gene Akşehirden 
31 9 doğumlu Ahmed oğlu destici Bekir 
ile Burdurlu 3 30 doğumlu Yunus isim
lerinde iki kişi bu kurşunları sürmek 
üzere şehrimize gelmişlerdir. 

Bunlar, bu kurşunlardan her birini 
25 kuruşa Değirmen önünde Hüseyin 
Ak'ın un fabrikası muhasibi Seyid Ali 
Pamire satmak istemişlerdir. Seyid Ali 
de keyfiyeti buğday koruma memuru 
Süreyyaya haber vermiş, bu suretle 
her ikisi de yakalatılmışlardır. 

Müddeiumwnilik tahkikata el koy· 
muştur. 

Smdı rg ıda 50 fa!<ir çocuk 
giydirilecek 

AL. 26 bin liray l b" .. . 
'llllısar (l{ a yem yapı arı mekte ın açıtış torenı 

Sındırgı (Hususi) - Çocuk Esirgeme 
Kurumu 50 fakir çocuğu giydirmeği ka
rarlaştırmıştır. Bunun için Şlmdiden 200 
lira toplanmıştır. Kurum başkanı lnhi -
sarlar müdürü Ali Rıza bu hususta çok 
çalışmaktadır. 

~ ~ llsUsi) A . 
b g\lze1 bir k - khısar Manisa-

rı kadard azasıdır. Kaza nüfusu 
~ ~a 'l/e "Itır. Bulga:ristandan Yu -
· rlll bir ,.0~nıanyadan gelen 'muha-
t1c1 .. gu bu 
~ ır. nııntakaya yerleş-

~nı.n 
en rn .. h 

rı tll altı nı~l inı mahsulü tütündür. 
't tır. J\kh· ı Yon kilo tütün elde e-.,; e ısar gü 
~ "e §irin b" nden güne güzelleş-
1/11 45 bin 1.

1
r çehre arzetmektedır. 

:: talık bir h:ı:al~k bir Halkevi ile 40 
57 b· dıye binası yapılmak

•n lir 
ltıun a keşif b d t tı:§ern b" e eli cı:an ve kazanın 
b~ k rnekteb ~~alarından birini teşki. 
tu lıraya ik ınasını kaymakarr. Rlfat 

reu ntale m 

Kazanın belediye varidan 110 bin lira
ôır. Evvelce yapılan park bu yıl daha gü
zel bir şekle getirilecektir. 

Kazada mevcud elektri!t santralı ihti- 1 d 1 
yaca kafi gelmediğinden belediye bu yıı Bir genç kandı tüfeği i'.e yara an 
38 bin lira ile muntazam bir makine ge - Bigadiç (Hususi) - Yaya köyün -
tirtecektir. den Adil adında bir genç av çiftesi ile 

Akhisarda köycülük ve köy bakunı iş- çarşıda gezerken çifteyi elinden dil • 
leri de son derece verimli bir tarzda ce- ,şürmü~, çıkan mermi koluna rastlamış, 
reyan etmekte, kaymakam burada tam ve kemiğini parçalamıştır. Hastaneye 
bir disipline sahih bir köycülük teşkilatı kaldırılan Adilin kolu kesilmiştir. 
kurmuştur. 

son bir yıl içinde beş köyd2 köy kona- Diyarbakırda Halkavi polik Uniğ 
ğı ve altı köyde de mckteb yapılmıştır. 
Saraçoğlu köyünde de güzel bir fidanlık 
tesis edilmiştir. ltı e hazin uvaffak olmuş ''e 

~=- tı~lağ ka e 30 bin li.ra gib:. büyü!; Akhisarda gerek halk ve gerekse me-
1\Clra~~daıan°!:~~- ·- murlar çok iyi ve semereh çalışmalarla 

Diyarbakır (Hususi) - Diyarbakır 

Halkevi bir poliklinik tesis etmiştir. Da
hiliye mütehassıslarından doktor Neş'et 
ve göz mütehassıslarından doktor Sabit 
ile operatör Tevfik Akın poliklinik mua
yene ve tedavilerini der'uhde etmişler -
dir. Bu teşebbüsün muhit için çok fay -
dalı olacağına hiç şüphe yoktur. 

Sld'' ti' civar kazalara örnek olmağa çalışmakta-
t(l hUkU ~.e 1 bir kış dırlar. Vali Lütfi Kırdar da kasaba ik 
. b &undenb ~ sur üyor 

aşııun erı I< 
~t k ıştır. l< ar~mana kar yağmı-
"e ,_ aııanrnııı bar tıpisi yüzünden ge-

ıs;o:y 't• azı k"" · Un ağın . oy ve kasabalar-
~llrcııa arı lle irtıbat kesilmiş-

~ ~e br §ehir Y k 
"~Sekı aşıarnışl a ınlarına kadar in -
hey iği Yirıntrdır. Kasabada karın 
~ 1 ge santim · · · ilta..., Çtrıiştir ' cıvarda ıse bır 
~ ·•ıa11 _ • 

•ıı ıı li liadinı 
l"lıı t ildırn h Yolu kapanmış bu 

lQ it li t'0Stas b. ' 
~ t-c!cı 1 • alke,,i ı ır hafta tatil e -

atl'ıq n l\li R avcılar kolundan Hü-
tııı.. zın..1 ıza M h "''"lıtıa "anı c· ' urad ve Siileyman 
a tcı blı.~rarnışl;arında kurdların bil

'- da iti Ulıı.tıan k rdrr. Dört avcı sürü 
~ t. Ç bi Urdl 4r -qrafı r fayda ... ~ra ateş açmışlar-

dır fldan gorulernemiş ve kurd-
l\ Şehre k d b lıtd a ar kovaldnmış-

afü,,_ ar a~ 
baıı ... ııı lat gıl!ara d ~ 
te1t ~ınd dır. l3u a hucum etmiye 
di lltı ~e bir ağıl arada Ahıosman ma-

l', l\ oYl.ı. a kurdl h~ 
htıı lıtdla. tı "e bir . ar ucum ede-

bııilard r fazla za ~eçı telef etmişlcr-
Er ıt. Yıat verilmecıen ka-
~Uru .....____ · 

Dlda~ 
h ~r~u Yakır lhırsız şebekesi 
l!~çı rulll a andı 

Lıt1 \>e b. (li 'lı.sust) 
~ 1~ IE!be ır Çilingı . - Erzurumda iki 
btı fll'~rd ltesı :Yak rın dahn olduğu bir 

ar l'ap:nberi §e~!annııştır. Bu şebe-
Yordu. trde bir çok hırsız-

çok yakından allkadar olmaktadır. 

Memlekette Spor 

Bozkurı Tetst 

Kem.al 
Halkspor reisi 

Halid 
1$ bin metre 
birincisi Faik 

J' .e~'izm a3anı 
Arifi 

Amasya (Hususi) - Halkspor ve Boz-r puvanla birinci gelmiştir. )iğer koşular 
kurd spor klüblerinin yem idare heyet- için de ekzersizler yapılmaktadır. Yakın
leri seçilmiş, ve derhal faaliyete geçil - da lig maçlarına başlanacaktır. Halkspo
miştir. Halkspordan Halid Öcalan reis, },aş ra mensup muallimler güzel bir voleybol 
muallim Şeref katib, muallim Ahmed takımı vücuda getirmişlerdir. 
muhasebeci, fen memuru .Mustafa da Kozan Gençlerbirliği 
idare memuru seçilmişlerdir. Kozanda bir Gençlerbirlıği kurumu 

Bozkurd reisliğine Kemal, veznedar:- vardır. Bu kurumun başlıca işleri halkı 
lığa Şevket Çağlıyan seçilmiştir. musikiye alıştırmak, spor11 her sahada 

Ankara atletizm federasyonunun kır memlekete yaymak ve halkın müsarne
ve yol koşularına aid gün ve mesafeleri re ihtiyacını temin etmektır. birliğin 
tesbit edilen koşular atletızm ajanlığı ta- halen 100 den fazla azası vardır. Gençler 
rafından aynen tatbik edilmektedir. haftada iki defa umumi toplanh yapmak-

Üç bin metrelik koşuya orta mekteb- tadırlar. Gençlerin başında maarif me
den iki takım iştirak etmi' ve (10) pu- muru Bekir ve öğretmen arkadaşlarile 
vanla (B) takımı birinci gelmiştir. Altı Halk parti sekreteri Emin Kurdoğlu bu
bin metrelik kır koşusunda Halkspor !) lunmaktadır. 

Pazar Ola Hasan Bey Diyor ki: 

!~ 
~ 
~ 
~ ----:..-

. .. Şıklığı ile, kibarlığı 

ile ..• 

\ \' \ 

~ 
~ 
~ 
~ • - • 

... Yaşayışı fü~ tam asri 
bir adamdır ..• 

-- --- -

Bir yıl içinde Karsta bir 
çok iş başarıldı 

Vilayet umumi meclisinin açılış nutkunda Vali Akif 
lyidoğan yapılan işleri tafsilatile anlattı 

Karıtan btroörüniZı 

Kars (Hususi) - Vilayet umumt mec-
lis Akif İyidoğanın riyaseti altında açıl
mış, vali açış nutkunda S37 senesi içinde 
vilayet hududları dahilinde yapılan it
leri anlatmıştır. Bu arada h~yvan ticare
tınin inkişaf ettiğini, fiatların yükseldi
ğini, iş hacminin genişlediğini, demiryolu 
inşaatının hızlandığını ve ilerlediğim, ik
tısadi ve ticari işlerde mühim bir vüs'at 
peyda olduğunu, 937 pamuk rekoltesinin 
ıki buçuk milyon kiloya yükseldiğini, 
pamuk satış ve kredi kooperatiflerinin bu 
sahadaki meşkur hizmetlerini kaydetmiş
tir . 

Vali nutkunda hayvan borsasının bir 
yılda 18,496 liralık varidat temin ettiğin!, 
borsanın Ardahnn ve Iğdırda birer illbe 
açacağını de müjdeleyerek kuru süt ve 
yağ fabrikasının tekrar faaliyete t:eçti
ğini, bal istihsallitının 250 tonu geçtiğini, 
hayvan sayısının 410 bin ba~ arttığmı 

kaydettikten sonra yeni hususi idare büci
cesinin 420,850 lira olarak tesbit edildiğı
ni söylemiştir. 

Köprü ve bina inşaatı 

Valinin nutkunda anlattıklarına göre 
Kars-Göle yolunda Çakmak köprüsü, 
Tuzluca-Iğdır yolunda Cincavad köp -
rüsü, Sarıkamış-Erzurum yolunda Zek 
köprüsü ve Kurtkale nahiyesindeki Zi~
ristav köprüsünün tehlikelı ayağı yeni
den yapılmak suretile onarılmı§, Iğdır
Ağrı hududunda muhtelif kilometrelerde 
10 adet betonarme köprü ve menfeı ye
niden yaptırılmış, Kars-Sarıkamış şose

!lnin 15/70 deki demir köprü yıkılarak 
yeniden betonarme olarak yaptırılmağa 
başlanmıştır. Umumt büdçeden verilen 
tahsisatla boyaları yaptmlan 24 demir 
köprünün ahşap tahliyeleri ile, bütün bu 
işlere nakden ihtiyar edilen masraf 35 
bin liradır. 

Kars hükumet konağı, Jandarma, 
Pansiyon, İsmctpaşa mektebi ve mem· 
leket hastanesi binalarının külli tamira
tı, ve ilave! inşaatları, Sarıkamış ve Ar
paçay hükumet konaklarının inşaatı ve 
Poshof hükumet. konağı tamiratıı sona 
ermiştir. Başgcdikler, Yalnızçam, Kurt
kale ve Cala nahiyelerinde yen: huku -
met konaklarına, Ardahan, Poshof kaza
ları ile Başgedikler nahiyesinde ilk okul
ların inşasına başlanmış, Arpaçay, Tuz
luca, Göle kazalarında ve Selim nahiye
sinde 300 mevcudlu olarak başlanılan ilk 
okul binaları ~atıya vardırılmıştır. Kars
ta 50,000 liralık bir Halkevi inşasına baş
landı, spor ve sosyal yardım servislerini 
!htiva edecek olan sübasman kısmı ta
mamlandı. Arpaçayda mesken müşkii

~atını önlemek ve hususi inşaata örnek 
olmak üzere 5 tane yonma ta~ ve kon
forlu memur evine ba~lanmış, taş kısmı 
bitirilmiş, ahşab kısım da eldedir. 

Elektrik ve su işler 
Kars şehrine 18 Km. mesafede kain 

Borluk kaynaklarından <>mbranchcment
larile birlikte 21 Km. fond boru ferşı ile 
su isale tesisatı ihale edilmiş, beş mem
badan su toplama odaları, kaptajları, 
rnaslakları, boru ferşiyatı tamamlanmış, 

Kars valisi Akif 1yidoğar., 

ğızman kasabasına 4,5 Km. mesafede 
Çukurçam kaynaklarından içme snyu i
salesi işi de ikmal edilmiş tecrübeler 
muvafık neticeler vermiştır. Su ilkba
harda akıtılacaktır. IğdırR 15 Km. mesa
fede Orgofdan getirilecek içme suyunun 
da 120.000 lira keşifli projeleri hazırdır. 

Kars, Sarıkamış, Iğdır eiektrik tcs sa
tı 461.104 lira bedelle eksiltmeye çıkaru
mış ise de talih zuhur etmemiştir. 

Kiiltiir işleri 
Kars ilinde 937 yılında 85 ilk okulda 

173 öğretmen marifetıle 8325 öğrenci il:'! 
derslere başlanmıştır. 'fahsU 'Sağında 

39.764 çocuk mevcuddur. Bu yı: Cilavuz 
Eğitmen kursundan muvaffakiyetle ml'
zun olan 50 eğitmen müretteb köylerine 
gönderilerek derslerine başlamışlardır. 

Her biri elli küçük çocuk, elli de büyült 
adam okutjcaktır. 937 yıhncia 584 A, ve 
218 B. ki bütün Kars ilinde 802 dershane 
açılarak 24.561 yurddaş devam etmiş, 

bunlardan 14.013 ü sınavlan kazanmış

tır. 

Ulus okullarına rağbet tasavvurlara 
sığmıycak derecede yüksı.ıktir. Yalnız o
tuz bin nüfuslu Poshof kazasında 10.000 
köylü kadın, erkek, çocuk Ulus ıkulla

rına devam etmektedir. 
Meclis mesaisi 

Valinin çok alkışlanan nutkundan son
ra ruznamcdeki maddelerin müzakeres!
ne geçilerek valinin nutkunun neşrerli

Jerek bütün vilayete yayılmasına karar 
verildi. 

Müzakereyi müteaklp divanı riyaset 
ve encümcn1er intihabı yapıldı, ikinci 
reisliğe Hüseyin Talınb, sekreterliklere 
Rıfkiye Kağan ve Fuad Araslı seçildiler. 
Encümenlere ise - ihtisaslarına b;naen -
aynen geçen seneki arkadaşlar intihab 
olundular. Meclisin açılması dolayısile 

Ulu Atatürke, B. M. M. ReısiM. Başba· 
kana, C. H. P. Genel Sekreterliğine ve 
Üçüncü Umumi Müfettişe tazim telleri 
çekilmesi kararlaştırıldı Vi! il~< toplantı

ya son verildi. 

Gemlikte bir 1 öycUIUk albl mü 
yapı l dı 

Hasan Bey - Nasıl o -
lur azizim. ne elbisesini 
ıaksitle yaptırıyor, ne de 
kimseden borç alıp oto -
mobilde geziyor! .. 

en son maslağın şehre doğru ve hatta Gemlik (Hususi) - Kaymakamlık köy
istasyona kadar yapılan su tazyik tecrü- lümüzün, cumllUriyetin kuruluşundan 
beJeri müsbet netice vermiştır. Şehir şe- şimdiye kadar vücude getirdiklerı eser -
beke tevziatının da 88.:~35 lira keşifli leri gösteren değerli bir albüm hazırla -
projeleri Nafıa Vekaletince tasdik edil- mıştır. Her köyün çıılışına ve ilerleyişi 

1 miş olduğundan bu işin tamamlanması- bu albümle ölçülüp takdir ve takib edı
l na ilkbaharda devam olunacaktır. Ka-J ıecektir. 



C Hadiseler Kar11sında ı 
VANGDN 

- Y.anpı var, Katır:cwğlu baruncla.. ı -Dua et iki m~ değil,, ae4im, 
Köş'ldü bağırmıyor, b:_"ltçl haber ver - y?ksa bütün kabahati sana yüklerler • 

miyor. Ama :ne onun l:ıagınr.asına, ne de dı. 

ötekinin haber vermesine ihti.Yaç nr - * 
mış: ,Çiinkii ün e ıdi.iD gece sokakta !her- ı Xatıreıo'ğlu nam yaoarlızn bam. er -
kes bunu bağıra bağıra söylüyordu. dular: 

* N"'-'1.o.:- kime derltt? Mahmudpaşada söyl~r. duy.dum~ - l'aüWI • 

- Katırcıoğlu hanının üst katı y;ın - - Katırcıoğlu banınm yanıbaşındak.: 
lDl§- banın sahibi; -cBu yangın bizim hana &i-

Eminönünde söylediler, duydum: Tayet etmez> der, çu'buğtmn üfierR -cmı 
- Katırcıoğ]u .ham yanm.ıŞ! nikbin, derler. 
Kadıköy vapurunda söylediler, duy - _Ya bedbin? 

dum: _ JMaçkadak.i. apartımanın sahibı Ka • 
- ~ahı:ı:uıtpaşada on ha."l yanır.ış. tırcıoğlu hanının ya.ndığını duyar; duy-
Suad.iyede söl"lediler. orada :fa duy -, maz.. .Eyvah ya yang-..n bizim apartı -

dum: _ . _ mana tadar gelfrse ne yaparız? .. > derse 
- :Mahmutpaşada yuz ban, iki yuz~ ..:ı- ıı....ab· d ler. 

d . 1.1~.. - - ona \.liıl ,~ m er 
UKAIUJ, uç yuz ev yanmış! 

* * -Su yok? 
Diyorla.:-dı, o sırnda bir ses duvduın. 
- Sucu geldi, bard~ı yizmı. paraya!.. 

* Kavanozdaki paUıcan ttJıiusunu gör -
füm: 

Sinema sabibi, yangın 'haberinden mü-
teessir oldu: 

- Bugün gene müşterisiz kalacağız.! 
Dedi. 

I~- il'yor mu idiniz? =ı 
~ba atiil r:na kar~ ı t~ttil< 

erlilen cez3lar 
Baba katilleri 

Kafası kesflan 77 ·nsanın 
saçlarila ırücude lJBÜrilen balı 

Dünyanın <en ga
rib ıkilim.i, bir ~d
diaya -göre, kırmı
zı .derili biT Ama-

. 
SON POSTA 

IKADBNI 
Mevsimin şapkaları 

hakkında eski de
v.irlerdenberi tat
bik edilen cezalar 
ışın:iardı; Eski Nı
f:mia: Evv la sivri 

ve !keskin kamıı 
mızra'k.larla delik 
de~ edilmek, s -
ıra y:a.kılrnak. Eski 
Rmnada. Müdhij 
1bir fab'ka daya-

ıri~ yerlisinin e
lliıdedir. Bu ki -
tim bir t Yıihrıda: Grl-blö fôtr. brde!am. 

bb 
meb_ r~kl~u Aşağıda: Yanı açık, büyük fıyongalı 

ra aı uyu u-
ğündedir ve (1150) ppka. 

'Seilelik b.ir eski-ı K 1 k lb. l . . • 
liktedir. Feci hu- ışı e ı.se ~ı~ı~ı • 
ısusiyeti .ae ~dur; baharda da gıyebılırsınız 
Xafala.n kesilerek ğından sonra içine bir kedi, bir yılan, bır 

(:r7~ ıinsanın çile 

içinde denize atılmak. orulmuş olmak. 
maymun ve bir köpek konan bir çuvalJ ~e~1~ yüzülmüş 

Hıristiyanlığın !ba~langıcınrla: Vah;? * 
hayvanlara yedirilmek. 

Daba sonraran sağ cfüı kesilmesi. 

Baba katili, Garbi Avrupada, 1başı ~i-

Dünyanın en uzun ve 111 
acaib kelimesi 

yab bir örtü ile örtülü olduğu ve ayak- Aşağıya. yazdı-
. . tınuz 'kelıme mo-

lan çıplak bulunduğu ha!de eskı bir ı de ki -•• 

1 

r:n myaya 4iU 

gömlekle "dam olunur.. 1Dr madde ismidir; 

* Tetramethydia • 
. . A modi,pheng1dıant • 

Eşek :sütü ıçmek Adel1 vr"pafı hroıtetramethyle _ 

nı:sıl sirayat etti .ruamidc. 

Eşek sütünün Bu kelime ta-
m e .m l .e .k e :t i- ınam (53) harften 

mü:ııekkebdi.r. Her 
mizde .en :fazlı ·~ ~ 
rağbet bulmuş ol- ı:ı halde ıbirka& def.& nefea .almadan okuya-
duğu .deı.rfr .Ka. mıyaeasmız, bu 11am ve ıacaib kelime-

nuni Silleymanm devrei Alt.anaima ~ :ıün ıayni amanda dünya m:ı elime re.. 

sadüf mer ve ilk defa. eşek sütihiün garb la>runu krrdiğıın "1a illveye lüzum 'feik
memleketlerine geçme.si de !:stubw yo- tur. ' 

Otomobil ile istanbuldan Avrupa 
Aviısturyada dilenen 

Sokaldarda avuç açan açana .• hem de bizimki~ 
pejmlifde değil, yakalıklı, kravatlı, kelli felli a ' 

Yazan: Vafi Rıza Zobu 

Yeni W;p:madaR bir manzara 

Dünyada lh1ç lir ~ güven olmuyor. I mişler; Bu sefer kollarında,,.~ 
Bu sonradan rı&me A vrupalllar. bizmı :l ellerinde tenekeden bir ian~ ';il 
memlekete ~eri .zaman hayvanat ilaşıyorlu. Bu da, Avrupai 
bahçesinde :acıafi;p bir mahlü'k cönnii§ daka isteme şekil olsa gere~ 
gibi dilentilere ıtaacdüble bakarla, re - Neme 1.azmı benim, istet' -~ 
ıSimlerini alırlardı. Onlar için ne eğlen- ter sürünsünler! Kimseyi dtJ jSi1U 
celi mevzu, ne enteresan manzara idi bu_ de değiliz. Bu zamanda gem sli 
ıi.nsan sonradan uğnyacağ1 felaketı bil - rana kaptandır diyorlar. DiinY' ~ 
mez. Onun için. gülme komşuna, ge1ir öyle bir hale geldiler ki; ~1111~ 
başına derler. Şimdi zavallılar da biz • 'tu; kim kime düşman be!h 0 # 
den beter olmuşlar. Sokaklarda awç -a- gün oturup cdostluk> nıu'kıl ·r d 
çan açana. Hem de 1bizim'kUer gibi pej - zalıyorlar; yann cmeçhu1!> 

111 

mürtle, tam fakir detil; yablik:lı, lkra - gemisi gelip ötekinin vapu~rıo b~ 
vatlı, kelli feUi adamlar.. Kan gövdeyi götürüyor. ~ ~ 

Viyana operasının yanındaki dak - dan bazı devletlere :sün~ 
tan, dükkan Titrinleıine baka baka iler- zı yenileri yazılıyor. 'Bir • 8 
lliyordwn. Genç, güzel, üstü bap temiz, tilal çıkıyor, kardeş karcıeŞl ;ı,: 
nzun favorili bir :adam y.aruma ,.aklaştı. derken, hokkabazın hokkası gı 
Na.zikfuıe bir eda ile fiapkasını çlkar.dı. bakıyoruz ki: Ayni to.urakla~ 
Kulağımın dibinde bir şeyler fısıldadı. de başka yaban~ı devletler do d 
Zihnim o kadar meşguldü ki. vitrinde Uzakşarkta şimalden cenubat# 

go~·r.dügum~~ ye~ §ilinlik bir .şeyin bizim .akm olmuş. Halk akın akUl 
. b- al•' ",Jt! paramıda .ne ettiğini hesabl•yor.dum. yor. Şehirler yikıhyor, ın fO" 

1 
Viyanada tanıdığım bir ahbabım olma - tayyare ve donanma boJTlb' ,_r 
dlğı için, bu adamın bana hitab ettiğini dağ1ar 1)Va, ovalar <.iağ oluyor .. ıJll 
zihtıimin me~l .olduğu bir zamanda, kuyoruz ki: Mütecaviz ord0~ ,f} 
farkedemedim .. gens adam tekrar fısıl - mandam beyn~att.a b~un~~~ Jı'1 
dadL Ku1a'k lı::abartt1m: Bir adres soru - taraftarıyız. Hıç bır mılletc 1 

YQrdu. Güldüm. Nasıl gülmem ki, benim medik ki...:. ıı 
güçlükle yol bulabildiğim yabancı biT Vay gidi chali sulh> da ya::ar. 
şehirde,. Avusturyalı bir adam benden vay .. eski.den bu toprakların . ~ 
y<M, yalıud semt ~renme"k istiyor!.. De- şıyan millet ve devletlerde bit~ 
elim ki: cBea de pbancıyun.. sorduğu - lir haysiyet vardı. 'Biibirin':_ 
nuz yeri maalesef bilmiyorum!> cBre namus!> diye hemen 61~rt 

lile -olmuŞtu r. Şöyle ki: 

Fransız kralı birinci Fransuva birden

bire hastalanmıştı. Kimse sebebını anı:

yamıyardu. Bu sırada, kendisine htan
bullu bir .Musevi doktor tavsiy~ odil:L. 
Bu doktor Parise çağınlıiL Bu adam, b.Z
rinci Fransuvaya di~i ~ek .sütü içme!tini 

Adam daha yaklaştı. :Biraz daha ta.fsi- Jardı. Şimdi birbirlerinin se ıı' 
lat verdi o ':Vakit anladım ki: Söy:ıed"ği oosıyorlar, gemilerini batl!"IP• ~1 
a~ ikadtıo ib:arid kaldığı bir yaTJh.ane- işga1 ediyorlar. Buna rağmen a ~ 
nin bn1uadıı.ğu :aemt imiş v:e benden de yok. Hiç kimse de knbada)'11ıt' 
para ~ Allah Allah_ ıbır adama yor. Beyanatlar gırla! 1' 
ba~ bir dıe kendime; anun yanında Hani Xaragôz peraesinde btr ',ı 
kı~ crtandım. Y:olcnlukta iber - Ienme.t oyunu vardır... ,:Sel'1"1 11e 
bad bir hale~ kirli el~2~e,. <m- fa>yı Xaragozle evlendirirl~r ,ae. t, 
dan mu'htaç \>ır balde gonmuywdum. keseden atar: cHcle dedi,ğifllı ~. 
Genç ve güzel adam bu ha, ve kıyafetile Ja.r~ ben adamın kellesini uçtl ııı 
İstanbulda ellinize geçse, şüp'hesiz sahne- saklarım döker; ciğcr1erln1, ~fi 

- Son ldnun, 'kış elbiselerinl yavaş yavaş mizin en :şı'k bir cJön prömiyer, i olur- bir tarafa, dalaklarını, yürcltle;e 
\ !~·ye etti Esasen er1celt eşek sütü lç- bahara ha.arlamak .ıa.marudır~ Koyu du. tarafa kor, 'Sonra da 1.cırş1sı1111 eP'c' 
meyi de tavsiye edemezdi. Şayanı .hay- yünlü elbiseniri., ufak tefek değişi.klik - Dilencilik bunlarda umumi harbden tamı içerim~ .. > der de sırası.~ de' 
rettir ki bu süt krala ziyadcsile yaradı. lerh!, gelecek mevsimin parl!lk. havasma sonra iba~. Harbden mağlıib Ye peri- bir halt edemez>. İşte şirndılO rt ti 
Hatta, bir .ar.ıı., Paris .sok&klarında, süt- uydurabilirsİIIiz: pn .çtkmea, ~an soldan harek.~te geçen de böyle.. gazeteler, ajans1afı t~t? 

Solda yukarlda: Ona ya fooe bir ipek- yeni devletler, Eyübsultan<h kurban :pa- tulumbacı 'koğuşuna döndü. ~e,..; f ler:i sıcak :sıcak sağılıp ı?çeme;c üzere -e- uııp· 
liden büzgülü bir yakalrk takınız. yı :alır -gibi.. Avusturya topraklar.mı par- birini sövüyor. Sosyalist, kon1 

şekler .gezdirirlerdi. de 
Solda aşağıda: Ya üstün n ;&iyme'k çalayıvermişler. Dallan kesit.eu ski bir birbirlerine veriştiriyorlar: t'tl~ 

için ıgözalıcı ı-enkt.e bir jile yaptırmız. .rn~ ağaa -gibi, -güdük ıbir gövde ile b- cliele b1ze şöyle bir yı;.n btı rl 
=============================~ı s~~:~e~i~~z~d~b-hldm~~~h~n~rn~~n~hl~~~im, w~ ~~~#1 

( merj yedne, iki renk (şifon~ dan ıgeni_ş (alet,, o canım V(yanayı, .cami avlusu di- rağmen. anların altlarım Ü~ c 

Koca, kir.alık 
Ev değildir 
Oku_yuculanmdan Kamil yirmi döl't 

• yaşındadır. Şimdiye kada:· gqnül iş -
lerine yabancı kalmıştır. Bu g~ son 
günlerde evli bir k.ıdın la tanış.ıyor. 

Kadın kocasından ayn1mnk ve onunıa 
c?vlenme'k istiyor. Kadının eı·lilık 'ha
yatında geçimsizliği tevlici edecek bl· 
zı kusurları da lrar. Okuyucum benim 
fikrimi soruyor, ne yapayım, bt: 'ka • 
dınla evleneyim mi; ıdi)·oı".. 

* Koca, 'kiralık ev değıidir •. Bir baş -
kasını arayıp bulunca öteki bırakıl -
maz. 'Böyle düşünen v~ böyle hareket 

• eden bir kadın doğru aüşünw "yen, 

doğru bareket etmesini bi..ın.iycn bil-

kadındır~ Okuyucwn eMısen ona aSJ-!< 
da .d~ğildir. Kusurlarım da ıgöriiyar 
Bınaenaleyh yapa~ if; kadına ko -
casına :sadık kalmas;ım tavsiye etme!< 
ve bir an evvel arakay.ı -kesmektir. 

* Durakta, (Y. Y. K.) a.: 
Oğlum sen henüz çok ger.çsin ve 

sağlam bir iş tutmamışsın.. evv.ela .ke."1-
dine iyi bir i~ bul, ondan sonra rew -
len, daha iyi eden;in! 

* EP incanda Bayan Rahmiyeye: 
Ailede reis erkektir, faka~ hükmi 

rei<sliğini yumuiak el ile yaptığı müd
detçe car.id.ic, aksi halde kadın kedı - l 
leşir. Pamuk elin .altında zebirt tır _ 1 
nak saklıdır • 

TEYZE 

bir sentür takınız. .Mese.l.9.: (Mavi - toz aeneilerine 4öodümıüş. Bir ke-.re peşinize tirir, dünya yüzünden, isirnleflrı ~ıı--" 
pembe, .san - turuncu, mavi - menekşe takıldılar mı, bir daha kolay kolay yıı - !erini kaldmrrz!• der~ 8~t Y., 
renklerinde.} kanızı bir.akmıyorlar. İ~ yinm senedir cGürrrr!ıt bir boonbardunaıı! 13',ıı'ttl 

O Jtoyu clbise tamamile değişecek, .kt§- bu ıtarız.da geçinenler~ §imrli yeni bic çare nat daha: ıı:Yanlış1ılda olduğtl J 
lı~n ç.kıp bahar.lığa dönecek&. bulmuşlar, dilenciliğe .... mı bk fl'ki• ver- (Devamı 12 iociK.saaY~ 

i iki ahbab çavuşlar: ~ 



~~ 
~ SıtYfıt , 
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.. '' un nın en bliyük iş 
"Ben bir bmarhane kaçkınıyım!,, 

kadını ,, bir İngiliz kızıdır! 
Çin k dı larına pudra kullanmayı 

Tımarhanede gece 
Koğuşta sükunet var. Hastalar üç grupa ayrılmışlar
Bir kısmı muallim Nihad.ın, bir kısmı kayabalığı suratlı 
hastanın, bir kısmı da yankesici Hilminin etrafında 

Röportajı yapan: Faruk Küçülr 
<Tercllme n ikt.lbu haktı mahfuzdur> 

ıs oğr,:ı.t rek 600 milyon lira kazandı 
'"- )'a~da b· 

- 91 - 1 bullclk etti. D~arı çiktığım vakit J1er 
Salamon rakı şişeşini çıkardı.. dibi- tarc:tf dalgaya tutulmuş Kadıköy vapur

ne bir yumruk vurarak açtL Bana uzat- lar: gıbi sallanıyordu. O kafa ile aşağıkı 
tı: koguşa girdim .. Gri elbiselı hasta yata--...ıı ~ :.ıu -

'l'ıı'l ~ 'Be:n.ıi~ 
) san haıen d-.... b un. 
lıak • ..... , Üyük ve 
lar • tiş kadını sa ,. o-
ç Ylhnnktadı.r n . 
d 

ku reUı 
ılı:tatOrler·ın 
dir. • 

. a atı;ce Tb 
U.'l • o. 

t r. mdiki 
b.t t lt:t akkında katı • 
l\ı zn ilerı ~; " a· •'4 ~ 
r \ a~ iluıen bh 
~ o da bu 

lııiiı rı. ıoo ınlıvon 
' ht w 

asına "ak 
;ıf!ı tt .J • 

llas 1 ld Bu ~rveu 
d!ıııe" . e eyJediğın 

"nıı· 
19'1 ı . 

Rı t .. _ senesind İn 
, l!r-.de tr c:- • 

'~l'ld;ı ~~t duka. 
lehl'illde :Raıntsgatcı 
l'ttıda Yıl"lni Yaşla. 
gezı ~rner -
k ç, Yak guzel 
'Q Va d lŞJkJı bir 

ı. 
tCra 

4en Uınar Sch 
' dıp}o ool, 

oı.a.n b rna almı ~ 
ta ~k U~ızın ed b v~ 
Stt .kıta~rak, vardı 
ttla~~ bayı n , 
a b sında l _,~~-

ilşlad ça ı ı 
tQed ı. Sonra b 
bat 1 Ve baba u \ fo hoşuna git-
Or !tlıyarak b·ının musı'· ş nas olduğunu 
lıı.n. ~trada ır 0rkestray..ı dahil oldu. 
ti trı.ı ı her:r~~ ve güzcı bir kızın bu
~· Ork stra ~sın ~ikkat nazarlarını çek-
~~ r knzaı u YUzden büyük muvaffa

.ı lSs '1'h nıyordu. 
l(~ki.i 0ınason l" 
~ tıdU, 'Bu " uks ve ihtifama pek 
~ ta olduğu YUzden orkestradan al
A es, niha Parayı pek az buldu 1922 
qtıııe!s Yetınd ı . · . 
ın.ad 1 barek e ng !tereyi terkettı. 
il~ 1 l\adın ttınden haberdar bile ol-

tdı... c, .Jız meraktan hnstalıklar 
ıcl~ffe . 

a· "~. sııe on bin İngiliz 
L ır rtı" " 0 nderh• ı:lr ha U.ddet ., ontm ... » 

, t'Qbb hcır nlır. so?ra kadın kızından kısa 
1\ 1YC1ik l' Ivfo,s Beatrice Pariste mü-

ha~adarı bi:P!ığını bıld:rmekte idi. 
hır ~ alınına~ ;ne geçer, kızdan hiçbır 
bab aber al ki sene daha geçer, gene 

,,et ınama M tllca llleşhur z. rs. Thomason ni-
lıitb~t etler. p~:~n S~Uand Yard'a mü-

lQ r ıpucu e ıs faalıyete geçer. Fakat 
'hı 26 8,,.,. ldp eden1""" 
'll:> -.ı(!Slıı • ~ ....... 

p.._ l'tıasan •h bır kış gecesinde M. 
"'il{ı seı.: gil. ,1 alır: 

1 kızından ıu kısa tel-

,~ aıı . 
\' ds .•• , rigbt. fü•rewith ıo.oon 

ll'tli· 
tl{, . 

lil'a r Şey Yol 
60nn~0ndeti undadır. Leflen siı:e ıo 000 

'"U\J li Yorurn . .' 
l\ı l'adır ·• 10,000 lira takrıben 
~ ıın1n . • 
~ 2:ab b ~Us ve iffetinden ayrıldığı
~ 14~1 PoI· n ld. Tbomason telgraf ve 

Otıg d 1Se tevdi 
tada an geJdı . eder. Telgraf Hong 

J.: aj ğınden Scotland Yard o-
nİrk anlarına .. 

tı'ıas ç har nıuracaat eder. 
hı~· l' oın n sonra polise haber gelir. 
• ""4( il asrın 'u 
kaı <>ldu n alnının teri ile çabş-
tı~· a d r.IJıı u, buyuk muvaffakiyet 

61?). l rı . 
aPOrla b , ?~ P<'k yolunda git-

~ · Scy l dırırler ... 
Ut- Y a ıatıcr F'kirl 

1'sıı 'l' Uvasın.ı t ... • er ... 
llüşu hoına b rkeyle l:ği gündcnberi 
dı.iı:ıç r Atkacf n la ır hayı: macera geçir
~Vv(!]:ara alar k rınd~n bazılarından ö
e~r. .h~llle 

1 
k Parıse> g'der. Pariste 

lft. C Sır sen ı • sonra mürebbiyelik 
Ye lM ene lllüre~~~at ~de.r.. para birikti
Rılıl:ı .r. Orada b' Yelik ıle lskenderiye~ 
~en 1 kaı-ar]a raz ka ır ve Hindistana 
bty lıZ(.ln&in b ştı:ır. Calcutta'da ikamet 

k ·ı ır aile · 
CIJ.tta• le liır-d nın nezdinde mürcb-
deı- , da Çok hı~tnna hareket eder_ Cal

tl) bir kub iltnat. Hong Kong'a ~-
' h v arcdc ü 

\il.rı~ · ane. f'k .ın zısyenlik yapar 
illa bulur .. ~ rı işte bu kabnredC' n~~ 

- Buyurun.. ğında ... Hoca kim bilir ne yapmış, ge-
- Ne, şişe ile mi içeceğiz? ne kayışlı ... Zaten bugün koğuşta ho· 
- Kadehi nereden bulaliin?. caoon başka tamam 8 kayışlı var ... 
- Öyleyse evvela siz için. • - Aaa ... Bir tanıdık daha .. . Tıbbı ad· 
- Hayir, san iç.. li.d:zı çaı:m~d~n bir ~im evvel gc n 
Mesele onlara ikramda değil, ben za- çını mavı gozlu, papagan burunlu, sa~· 

ten rokı içemem. Bir iki kere tecrübe dau sola f.mı fırıl dönen hasta da b ı· 
ettim, boğazımdan kızgın zeytinyağı raya gelmış. Burada da fırıl fırıl döı ı· 
gibi geçer. Arkasından da bir bardak su yo~ .. 
yuvarlamazsarn veya meze tı.1."lllazsam izmarit bayii bir aşağı b r ) ukan ao· 
tahammül edemem. Kamille Salamon laşıyor. 
içiyorlar. Rakı şişesi bana g~liyor.. -- Allahümme fırtına, hın baba n 

- Al! sıı-tma! 
İçmezsen olmaz. Soruyorum: Diy.:ı dolaşan hasta .. aynı halde ... 
- Nasıl içeceğim? R"ş•d baba bugün .. çok biıyük kaba· 
- Caninı, basbayaği, yuvarla, üzeri· h~t 'emiş galiba. Ustünü başın. çı· 

ne üzüm yersin.. karnu~lar .. soymuşlar bır don bir gom· 
Ne yaparsın, dediklerini yapıyorum. lek 

1<alm1ş. 
Böylece şişe biliyor. Bizim kafa da 'du- Zavallı damadlanru imdada çağıcı-
manlaruyor. Kamil: yor: 

-- Bu benim, diyor,,dişimin kovuğu- . -:- D~~adlarım, damad~arun.. enta· 
na gitmedi. Gideyim eczaneden uydu- rımı getırm .. hırkamı getırm .. bakın ne 
rayım bakayım. hale düştüm?. 
Dısan çıkıyor. Salamonla k nu!\m&' A iır ağır yukarı Ç!ktım ... 

ğa b~şlıyoruz: \: Koğu ta hi.la!ı mUtad bir süküt 
- Eczaneden rakı mı getirecek? var. Hcıstalar uç grupa ayrı mışlar. Bır 
_ Rakı ne gezer.. kısmı Nıhad beyın yatağının etrafında, 
_ Ya ne getirecek? bir kısmı kaya balığı surath hastanın 
- Vallahi bilmem, yuzel bir et:a?nda. ~ir kısmı da ya lkesici Hıl-
- Şarab mı? mının yatagının etrafında ... 
- Hayır. Ho tabakıcı İzze~ tıc;ör pijamalınm 
- Ya ne? yamntJa ... Güneş grub etmek üzer<'. 
- Gelince görürrun_ Muallim Nihadın grupundaki muha-

uı.inki1 ve bugünku. Çin kadım Kfunıl geliyor. Pantalonunun içine :·ere pe~ ateşli.: uzun bovlu, esmer her 
Günün birinde ara.sıra kolonya, lavan- Hong Kong'a avdetinde kendine bır bir şişe sıkıştırmış.. çıkarı\·or. Merak r.aldP bızım koguştan olmıyan bir h:.ı.s-

ta, pudra aldığı büyii.k mağazaya gider komanditer arar ve çabuk bulur. İki se- ediyorum . • ta, haı-aretli hararetli hır şeyler anld.lt· 
ve mağaza sahibesine der ki: ne sonra işleri daha fazia terakki ed!?r. Uzatıyor.. tadıl)a bakıyorum. yor. Kulağıma: 

- Bir cgood idea. m var. Bir sene Şimdi cB. Thomason and Co.~ firma- - Aaa ... Posyon Tod. - · ... tımarhane doktoru bu, kızd.r-
içinde dehşetli p!!ra kazanabilıriz... sının altı bine yakın işçısı vardır. l\fak-ı B:ı, şimdiye kadar neden aklıma gel- ma~? ~elmez .. söıü çalmdı. 

Sonra planını bildirir. Çin kadınlarına yaj levazımı vagonlarla gönderilmekte- medi.. Halbuki askerken bir ara Hay- Hıkaye enteresan. Hemen karyo ya 
vasi propaganda sayesinde pudrayı ~ul- dir. Çinde onu tanımıyan yoktur. Mnli darpaşa askeri hastanesi eczanesinde yakln~ıp soruyorum: 
!anhıağı öğretmek.... kudreti yükseldikçe ona karşı itibar da 1 çnlışınıştım. Allah selamet versin, da- - Hikayeyi anlatan bu hasta kim? 

Umwni meydanlarda o nisbette artmıştır. Çin hükumett nez-! hilive mütehassısı kaymakam Fuad, - Refik, bura~ın eski müşterilerı~-
Miss Thomason yanına hır arkadaş a- dinde büyük bir itibarı varaır. Serveti talebe koğuşuna bol bol Posvon Tod dendır. 20 senedır yatıyor. Şımd ı bır 

hr. Bir araba ile bütün Çin şehirlerini dolnyısile hiçbir gurur göstermiyen gli- yazardı. Bunu bildi~im için ak.şamdan .~eyı yok. Fakat çıkıp da ne yapac '·? 
dolaşır. Seyahat bir sen! sürer. Miss a- .zel Miss düşkünlere yardımdan büyük hazırlardım. Sabahleyin bih kmeti hü- Bu:·ada. oturup duruyor. Buıanın cmlı 
rabanın içine bütün sinema yıldızları- zevk duymaktadır. Japon - Çin mücade- da hepsi yok olurdu. Bir sabah o vakit t~n~.dır. Ne olmuş, ne olmamış hep~i-
nın fotograflanndan paketler doldurur. tesi dolayısile büyük §t'hirlerden ba7.tla- başec1.&cı olan. şimdı Emek ecza depo- nı b~lı~... . . 
En küçük şehirlere bile u~ar, arabasını rında hastaneler, dispanserler bile açr sunun müdürü mes'ulü kaymakam ..• Hıka!eyı a~lata.m~ ~ım . olduğunu 
meydanlarda durdurur. Hollywood yıl- mıştır. Muhsine işi anlattım. Güldü: ogre.~dık ya .. şımdı dınlıyelım: 
dızlarınm fotograflarını dağıtır... ·-·········-··---····· .. ·············----·····-- - Buradakiler içerler.. dedi. Ak - - · ... bir de baktım müdüriyet bina· 
Yanındaki kadını ilkönce dağınık bir Esnaf topla,..bları şubRtta başılıyar samdan Posyon Tod yapılır mı? smda bir kıyamettir kopuyor. Ne olu-

Esnnf CemfyeUert Umum Hey·euerı Şu - ~ d' k t B' · "d "d" • 
halde takdim eder. Sonra saçları taran- batm llk hartasında Eminönü Halkevl ile Şimdi de aynı şevle burada karşıla- ·~o:, ıye oş ~m . • . ı:ım ı .are mu uru 
nuş, pudra sürmüş bir halde takdim e- Beyo •lG Parti salonunda toplanarak birlik- şıyordum. Millet Posyon Tod'u çalıp Faı.k cBen delı degılım» dıye kıyamet
der ve kullandığı pudraları, Iavantalan terin 937 yılı hesablarım tedkik ve 938 bü:i- liçki n ·yetine kullanıyordu. lerı koparı~or .. Koparmasına koparıyor 
gösterir. Bu vesile ile s3ç maşalarını, ce esa~ nnı tesblt ede~ekttr. j n.ır oda. domates salatası, pirzola, ı:ı~a kım dınler. İzbandud gibi iki gar
pudralıırı, lavantaları gayet yüksek fiat- Ba'ckallar.ııkahıvecşlleb., şekerciler. sucu - corb& uat ıcan üzüm mahallcbi ile içi- dıyan bizim idare müdürünü kayışlı-

lnr. dokumac nr. u att.u, Berberler Ha - ' · A k 
larla satar. marııc.ıar, kapıcılar, madeni san'atkhrlnr 2 len Powon Tod ve rakı kafamı allak vorlat'. - T ası var -

Büyük Çin şehklerinde ise kamyon- Şobotl.o. Ekmek 7"P•e>lnr. lokantac.ınr, • -1 i 
lar dolusu dudak boyası, pudra rimmcl- rabacııa!', bahçıvanlar. balıkçılar, rınncılar ) 

~ ' 4 ŞubJ~ıı. ta.saplar. leblebiciler, deniz küçük 
ler dagıtılır, satılır. nakllye esıınfı 5 Şubatta, marangozlar. o~l- a 

İlk senenin kin: 5.000.000 eller. otomobılcller. saraçlar, sıvacılar, 7 Şu-ı 
İş hayatına atılışının ilk senesin! der<.', b~tt~. ~pı yapıcılar, ham1l~ar.: oduncular, 

tepe hep şehirleri gezmek ile geçiren komurc ıler 8 Şubatta, Emlnönu Halkevlnde, -•-v-• 
güzel Miss Thomason beş milyon frank Terziler ı Şubatta, garsonlar, müskiratcılar 

2 Şubatta. çlçekcller, musiki san'atkt\rlnr s 
kazanır. Bu paranın yarısın: mağaT.a sa- Şubatta Beyo~lu Parti salonunda toplana _ 
hibesine verir, yarısını da kend~ alır. ::nklardır. 

Kartal gençleri bir bando teşkil ettiler 
l 1 

• 
T( rtal Gençler Birlıgının bir bana.o kolu vardır. Birlik bandosu, Şef Mu .. 

h adi:'l Cengizin idaresinde muntazaman çalışmalarma devam etmektedir. Re
~ımde, Kartal Gençler Birliği bandosu tam kadrosile 2örülmektedir. + işa -
retli, bandonun şefi Muhiddin Cengizdir. 

Biga bahçe ve 
Bağları bekçisiz 
Kaldı 
Blgndan Huriye imı:asUe bir okuyucu

muz yazıyor: 
• Şehrimizin b:ığ Te b:ıhçelerlni bek-

llyen bir düzünedcn fazla kır bekclsl var
dır. Kendilerini idare eden bır de bekci
bafıları mevcuddur. Bu bekcller b<iledl
yenln nezareti nltındadır. Her b ğ ve 
ba.hçe sahlbl, bir dönüm yer için yılda '° kuruş belr:cl p:ırası ..ermekle mükellef
tir. Bckcller de aldıklan ücrete mukabil. 
ynz mevsiminde mahsulatı \"e kışın da 
meyvo. ağaçlnrlle bat n bahçe!erln etra
fınd:ı.kl dlzınelerl muhafaza et.meğe mec
burdur. Fakat kırlarda mahsul kalmadı 
diye bek.clbaıı. istihdam ettiği bekcllerln 
birçoklarına yol YermlşUr. Şimdi 50.000 
dönümden fazla olan bağlar ve bahçeler. 
hemen hemen bekcls1z tatmıştır. 

Kırlarda bekcllertn azaldığını gören 
bazı açıkgözler, bu sene odun bymct.ıen
dlğl lçln avluların etrafındaki dizınelert 
6i>küp sökfip yakmııkt& ve b hçelerl kor
kulutsuz bırakmaktadır. 

Geçen ınn de tanıdıklanmdan bir ba
yanın bahçesindeki ayva ağaçlan odun 
için kesıtml.ş ve n~ınlmıstı. Bu hale btr 
çare bulunamaz mı?t 

Lodos olunca yolsuz kalan 
bir mahalle 

Okuyucularımızdan birinden aldığımız 

bir mektubda dcnUlyor kl' 

• Bizim Kumkapıda Acemdağı Ku-
çilk deniz mahallesinde oturuyoruz. Evle
rimiz deniz kıyısındadır. Lodos olunca 
denizdeki kayıklar sahil" çekiliyor ve bi
zim evlerimizin yolu t.amnl'!lUe kap:ınıyor . 
Yıın! ortadn geçilecek bir yol kalmıyor. 
İşinden evine dönen bir timse burada 

ya bir cambaz olup knyıkt.nn kayığa atıı
yarnk gidebutr, vahud tren )'Olunun du
vnnndun atlı) rak evinln arka ta.rafın 

lner Halbuki tren yolundan geçmek l

bıtaca menedUmi 1 ir. 
Bütün bunlnrda:ı b:t"lka me elfı bu ev

lerden birinden bir yangın çıts:ı 1 fa ye 
buraya nasıl gelecek, nereden gt:ç ~ı<? 

Yahud blr kaza olup imdadı ıhhlye ot)

mobillne ihtiyaç duyut;a, kaz e "YI 
nakletmek için otomobil nereden g çlp 
ha tayı alabilecek? Bundan sekiz ay ka
dar evvel mnhnlle halkı Nafıaya bir şi :\
yet gondermtr:lerdl. Bu ş1kfiyet fu:c ıne 
derhal bir mühendis gelmiş. keşifler y ıp
mı.ş, şimendifer altından bir )ol açılma
sına karar verllmlştl. Fakat rad:ın uzun 
bir muddet geçtikten sonra b .. e. sa da 
çıkmadı Yolsuzluktan çok ı _ vazl
yctteylT:. Kıymetli Nafıa h aııınuzın 

hlmmctlnl ve alnkasını beklı)oruz .• 
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SON POSTA 

Robert T aylor tahttan indi 
Yerine geçen TgronPower, sehhar gıldızLoretta Young 
ile çevirdiği filmlerle sinema alemini zapt ve teshir etti 

Hoilywood (Husu -
si) - Dünyanın en 
yakışıklı delikanlısı 

dıye tahta çıkan Ro
bert Taylor'un Salta
natı uzun sürmedi. 
Parlak hır şekilde 

sinema tahtına geçen 
bu sinema hükümda
rının saltanatı tah
mınlerin hilafına kı

sa sürdü. Şimdi o 
tahta Tyron Power ı 

geçmi~tir ve Robert 
Taylar bu vaziyet 
karşısında teessürü
nü gizlememekteclir. 

Tyron Power'ın ya
kın zamana kadar a
dı bile bilinmiyordu. 
Rejisör kendısinı son 
günlere kaoar vilA
yet tiyatrolarından 

birinde 200 lira ay
lıkla çalışan Tyron 
Power, Fox kumpan
yası tarafından haf
tada 200 İniillz lira
sına angaje edilch. 
Yani bizim paramız
la 1200 lıra haft · ı. 
alacaktır. 

T7ron Power'ın 
hususiyetı, yüzünde 
Robert Taylor'un çiz
gileri bulunması, 

jest, ifade bakımın

dan da Clark Gable'i 
andırmasıdır. Bütün 
ailesi sahneden yeti
şen, kendisi de kuli.9 
arasında doğan ak
tör, pe!< küçük yaı-

~ .... 

"' ;. 

~ 
~ 

.,. 

i 

.. 
• 

tan berı sinema dün- Tyron Power i~ Lordta Young ıon ç~virdiklcrt clkinci Balayı> filminde 

ya .. mda bulunmaktadır . .uaha altı yaşında iken seyyar b ir ti- beyaz perde üzerinde alelade bir erkeğin kollnnnda eörmt>k, 
yatro kumpanyasile turneye çıkan aktör,Ceki Kofan'ı eöl- birçok hayranlarını çileden çıkarıyordu. 
gede bırakacak derecede bir istidad göstermiş. Sonraları, bazı Onu halkın eozünc daha ziyade sokabilmek içiiJ, onunla 
!:('beblerden cio!ayı sinemayı terketmiş, tiyatroya dönmüıtür. sahnede tam bir ahenk yaratabilecek, bir eıe ihtiyac vardı. 
Komedide muvaffak olduğu kadar da, Shakespeare'ın piyes- Stüdyo direktörleri uzun zaman bu erkeği arad?lar ve niha
krıni de beceren Tyron Power, §imdi jonprömiye rollerinde yet sonunda bulabildiler, bu mes'ud anladığınız gibi Tyro!"l 
de pek biiyük :ılkışfar toplamaktadır. Power idi. 

Tyron Power hakikaten bu mevkie llyık mıdır? Ve anlıyacağınız (ibi stüdyolar bir anda sPferber edıldi-
Bittabi her !ddia gibi bunun lehinde de, aleyhinde clt yan ler. İki yıldız durmadan birlikte film çevirmeğo başladılar. 

y;ızpnlar, fik
0 r beyan edenler çok oluyor. Yalnız Hollywood'u değil, bütün sinema diinyasını alJak 

Fakat muhakkak olan nokta fU ki Tyron Power tam mana- bullak eden, heyecandan heyecana düşüren bu keşif, timdi
si}e bir erkektir. Hiçbir artistin yüzünde, onun yüzündeki ye kadar görülmemiş bir hasılat rekorunu meydan:ı gctir
ı;it:giler kadar Prkek ~izgileri yoktur. mittir. Her fılmlerinde seyircilere yepyeni bir zevk çeşnisini 

* . 
S'hirkar yıldız Loretta Youna beyaz perde üzerinde büyük 

n·uvaffakiyet :kazanmış, elindeki sihirli anahtarla, kadınlara 
sımsıkı kapalı gönüllerin bile kiUdini çevirerek, ardına kadar 
açılan kapılardan bütün kalblere sokulabilmiştir. 

Fakat? •. Yüzlerce insanın perestişk~rı olduğu bu yıldın 

veren, oynayışlarını iptizale, sinema muhitinın en korku~ 
tehlikesi olan (birbirlerine alışmak, kanıksam:tk) hastalığı
na tutulmıyan bu iki yüksek yıldız, eski kanaatleri de kö
künden yıkmış, sarsmış bulunuyorlar. Her mevzuda bambaş
ka hüviyetle meydana çıkan Loretta Young ve Tyron Power 
1938 sinema yıJJnın iki harikası cliye anılmaktadır. 

*** 

Denizcilik bahisle.ri: 

Yüzen Buz Dolapları 
Yüzlerce kilometrelik yerlerden taze et ve ~~ 
taşıyan bu, soğuk hava mahzenli gemiler, n~ 
kesif, fakat ziraattan mahrum ülkeleri bollug9 

• • 

L 

refaha kavuşturmuşlardır 
Yazan : Cemalettln Saracollu 

~ 

' ' f 

Fransızların bahri ticaret filolarını 3U sıiyen en yeni gemilerden biri 
•• J1lell1' 

Son elli sene zarfında fen ve ilim dün- lu dağlarda kokmamış ve çUru ,e 
yuma hediye edilen keşifler, ihtiralar halde bulunmuş olduğunu okud~ıre 
arasında bir .tanesi vardır ki 1n&anlıia havadisi okur okumaz da birden 
kıymetine paha biçilmez hizmetler gör - ğa "fırlayıp: re 
mektedir. Bilhassa İngiltere adaları gibi, Avustralyadaki feyiz ve be<ı 

k l d 1 kıır, Belçika gibi nüfusu çok kesif ü1 e er e A vrupanın ihtiyaçlarını nası rd 
yaşıyan milyonlarca kişinin yaşama §art- bileceğini keşfettim, diye baY~~ıır. 
larını baştan aşağı değiştirerek kolay - cSutcliffe. (1861) yılında ,Sı d 
laıtıran bu keşif nedir biliyor musunuz? (Darling Harbour) kasabasında i5 
cRe!rigerated shipı denilen ve hakikat nıq ilk soğuk hava deposunu ıes d 
halde denizlerde yüzen birer buz dola - yordu. Ayni adam (1867) yııındıı b' 
bından başka bir şey olmıyan soğuk hava yelkenli gemide soğuk hava tert\~ıı 
mahzeni tertibatına malik gemiler... ıvücude getirdi ise de muvaff:ık 0

1 
Sizlere, bugünkü te!Akkinizle pek o Hiç şüphe yok ki bütün bu t~si59 J>.i 

kadar ehemmiyetli görünmiyebilir ama, dai, kusurlu ve basit şeylerdı. 1) _,,,ı 
.. }<('Jfi>' • 

bu sabih buz dolabları yirmincı asrın vustralyalı çiftçinin buluşu ın~ı iil 
iktısad ve ticaret şartlarını altüst etmiş- ve bu buluş az zamanda tckaJll 
ler, yukarıda da söylediğim gjbi nüfus- cekti. ıı>' 
ları kesif, fakat ziraatten mahrum ülke- Nitekim (1877) yılında cParagıı el 
leri bolluk ve refaha kavuşturmuşlar - ,minde bir gemide kimyevi d~19 
dır. tertibatı vücude getirilmiş ve (l iJı 

Avustralya gibi, Yeni Zelanda gibi, ce- lında cLirkassia> isminde bir itıg re\ 
nubi Afrika gibi, Arjantin gizi zira:ıti puru buz makinelerilc techiz edile~~ 
mebzul, kasablık hayvanları sürülerle ve merikadan Avrupaya donmuş et 

11 

başları boş dolaşan memleketler soğuk muvaffak olmuştu. et 
hava mahzenli gemilerin icadından evvel ( 98) günden sonra taze ka~ııJlı~t' 
hayvanlarını satacak müşteri bulamaz - <Stratleven> isminde diğer bı~ ed 
la r, ucuz fiatlarla komşu ülkelere satar- vapuru da buz makinelerile techıı ıııt· 
lardı. VikıA bildiğimiz alelade vapur - rek kesilmiş koyun ve sığlr et h3ı11 <tr' 

}ı. ... ıJ. 
)arla da uzak beldelere canlı hayvan sev- cSidneyı den kalkmış, gene ıfi' 

kiyatı yapılırdı ama, bu hayvanlar haf- yafla cMelbourneı limanına uğ:il ıı~ 
talarca, bazan aylarca süren seyahatler- (1880) senesinin şubatı başında !)> 

den sonra gidecekleri yere ekseriya bir varmıştı. .11etl 

deri, bir kemik halinde varırlardl. Bu- Bu suretle Avustralyadan ingıfpZ- 1 
na mukabil nüfusu kalabalık Avrupa şe- ilk defa olmak üzere buzda ınu~; ~ 
hirlerinde taze et, her kesenin harcı ol - dilmiş et gelmiş oluyordu. Geft\1 eç ~ 
mıyan bir yükseklikte dolaşıp d~~ur'1u ton kadar et vardı ve bu ınikdar 
ve kıymetli bir gıda malzemesi sayılırdı . bir şeydi. 

Bunun çaresi? .. Hayvanları semiz se - Yüzen frij iderler 
miz o bereketli diyarlarda kesip getır- . tiıtil'I 
mekten başka ne olabilirdi?. Halbuki bu- Lakın Avustralyada koyun e 1' p" 

'ki . ğ ı· . ı· t b" bılçıJ na imkan yoktu. Zira kesilmiş hayvan bu ı pennı, Si ır e ının ıa l ır ae 
. "d" H lb k. b tl İ giltere uzun seyahatler esnasında bozulacaktı. · nı 1 ı. a u 1 u e er n J3ıl P 

İşte ilk soğuk ha,·a mahzenli tertibata 1 buçuk, altı pcnniye satılmışla~.dı._dı ,., 
li tt b.. .. k +;~n~~ · - · un1ı malik gemiyi bu ihtiyaç yarattı. ya a uyu ~<n ?~ Atır cbııı . 

Ben yalnız etten bahsettim. Siz buna demek ve artık bu suretle et J1l ,rııs 
meyva gibi, sebze gibi çaıbuk bozulan bereketli memleketler ile A'·~.u~~tıeı ( 
maddeleri de ilave ederseniz bu cıns gc- da. b~z yapan ma.ki.nelerle ını~~ 1>ıı;'' 
..milerin insanlığa ve insanlara hiç ol _ mılerm sonsuz gıdıp gelmele 

mazsa sinemadan ve telsiz telefondan da- oldu. 11dııl 
ha büyük hizmetler etmiş bir ihtira ol _ Bit müddet sonra (Yeni zelıt ğ~ 
duğunu teslim etmek insafını gösterir - Avrupayn buzlu etlerini göndcrJllr &' 
siniz değil mi? ladı. cDunedin> isminde yelkeıılı ,,. . 3~·· \ 

•. • • • ? ile (Yeni Zclanda) dan AvrııP tıl 
Mühım bır kcşıf nasıl bulundu. k" 1 t 198) ·· ·irrt\iiı:: sev ıya amam gun sı erı 

Şimdi size, sıcak iklimlerin bı:>rcketlı ve bu et İngiltereye geldiği zarnıııı .\c ' 
feyizli ovalarında yetişen nefis hayvan ze olduğu görülmüş ve kapl~ı·1 

etlerini, meyvaları bozulmadan, tazeiik satın alınıvermişti. 
ve gıda kuvvetlerini kayb"tmeden Av - rı1111 

ıupaya taşıyan soğuk ha,·a tertibatlı gc- Bııgiini.in yiizcn buz dolııbl!l 
ı . \ 

milerin nasıl ihtira edilmiş olduklarrnı ge mce.. ı- Jl· 
anlatayım: Her şeyde olduğu gıbi tabii soğ~rd 

Bir zamanlar İngiltereden J\vustral _ tertibatlı gemilerin de makinrıerı 9~ l 
yaya hicret edip orada yerleşen İngilizler zamaııla büyük tahavvüll r, ş:ışıltıC 
arasında cTomas Sutcliffe• ısminde bir rakkiler viicude geldi. eııll 
çiftçi de vardı. Bu himmetli adam A - Donmuş etin (15) derece fatıt f;.ı 
vustralyada yerleştikten sonra çalışmış, ve soğudulmuş etin de (29) dereet? r ' 
didinmiş ve zengin hayvan sürülerine renhaytta muhafazası icab cdcf· 11:ı . 
sahib bir çiftçi olmuştu. kat edilecek bir noktı:ı varsa o cı. ı}J 
cToması babanın sürüleri sayısız idi derecesinden yarım dereceden fı:ı ı: 

ama, ne çare ki bunları emin bir tarzda tahavviil yapmamasıdJlr. McY' r:Jıı ııt 
Avrupaya ııgöndermek miimkün olamadı· de bu mikdarlar değişir: Me::.ı lıt !> 
ğından ümid ettiği kadar para kazana _ bütün taravetini muhafaza cdiler ıı 
mıyordu. lcdilebilmesi için (29) derece, elfll c 

Söylenildiğine göre cSutcliffeı bir sa- derece, pnrtakal (35) ilfı (45) der:cte!· 
bah gazetesini okurken gazetede kablet- (54) derece Fahrenhayt soğuk 15 

tarih yaşamış bir hayvan cesedinin buz- (Devamı 12 inci sayfada) Loretta Yotıng, Tyron Power ile film çevirmeden cı;vel Pouer de si1tirkfır Loretta'yı tanımadan evvel böy1J icli 
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ÜÇ BOZ ATLI 

) 

= 

( Bir Rus prensinin hatıraları-: 2 j 
--:---------.-1 • 

lhtilil nasıl patladı ? 

l>remes Gabrie? 

- Bonjur, diye mukabele etti. Si1.J 
görmemiştim. ı 

Bu cümle onun hoşuna gitmemı~ go
ründü. Kerenski zevcemden bıtiş k o· 
daya geçmesini rica etti. Bana 't.. l!,İ 
tafsilattan anlıyorwn ki bu oda 'Cçün
cü AJeksandr'm dairesine merbut oda
lardan biri olacaktır. 

Kercnski bir saldanyeyi ilcr:ye si.ır· 
dü \'e zevcem oraya oturduktan son. a 
sordu : 

- Size ne gibi bir faydam dok~mabi· 

rud:rn doğruya gidebileceğiniz Non·eç
ten başka bir yer göremiyorum. Gizli
re memleketten ayrılarak, Finlandiya· 
dan geçerek ... 

Bunun üzerine Kerenski mülfıkatın 
bittiğini ihsas etmek istermiş gibi kol
tuğundan hafifce doğrulmuştu. Fakat 
zevcek aldırmadı, bilakis kendi koltu
ğuna daha iyi yerleşti, bu hareket de 
nazırı müJakatı uzatrnıya sevkett:. 

Zevcem: 
- Bilirsiniz ki hareket etmek için 

yaz·lı müsaadenize ihtiyaç \'ardır. Son
ra bütün servetimizi aldılar. Paramız 
da yoktur. 

aynı fikirdedirler. Komisyon karar \'e· 
rince bütün resmi evrakmız, hatta pa
ranız iade edilecektir. Bu, bir iki gün
lük bir işdir. 

* Ben karunı sarayın önünde bek:e
rnistim. Kendisini ne büyük hürmetle 
teşvi ettiklerini gözlerimle gord m. 
Bana naklettiği müsahabe rne\'zuu bü
yük ümidler verdi. 

Ertesi gün verilen vade gÜ\'('nerek 
ümidle dolu bir halde Petro rndrl n 
ayrılıp Finlandiyaya gittik. Ce\'ab· o· 
rada bekliyecektik. 

Bolşevik ıhtilalinin ilk tezah · .1.: ı nl 
bu vilayettiki ikinci ikamc1imı1. e na· 

(Devamı 12 inci sayfada) 
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C Edebiyat Dünyasrnrn Hükümdarlan: 1 =ı 

AKESPEARE 
Re s ı m il f ı k r a m üs aba k a mı z~ 
hediye kazanan okuyucuıarımıı 

Bir kısım okuyucular hediyelerini hila almarnışl . 
biran evvel müracaatta bulunmalarını rica e<1erıı 

lİa atı, eserleri, 
edebiyattaki 

mevkii ve nü/ uzu 
1 Yazan: İbrahim Hoyi 1 

eğil yalnız Anglo - sabon ede -ı okumuştu. Halil! ı.
biyutınm, belki de bütün dünyanın caıan. kadınlar, er -

dahll~ine iman ettiği Shakespeare'ln muıız- kekler, ve tendJ&lnJ. a 
v.am eserlerinden bir ikisini okuyup da, cld- ran, hüvlyeUne dolan 
den basit hayatını tedklk ettiğlmlz zaman 1 tabii tesirlerdir. Kö -
derin bir hayret içinde kalmaktan kendimizi yünü çevrellyen or -
alamayız. Bir çocuk tasavvur ediniz ki, za - man, eski oatolu, u
ınamnın tah-U seviyesine gore yetişmiş de kerl yollar Te kenaıı -
Lon1roya gelil'or ve tiyatrolardan birine ka- saraylnr, canlı mil -

pılanıyor. Aradan daha bir Ud sene geçme- hayyelesinl genişlet -
miştlr ki, aynı çocuk devrinin üstndlan sayı- t.i, yeşertti. Bütün bu 
ı n bllglnlerl, UyatrA mubarrlrlerlle dirsek tabll güzelliklerin, bil
dir e,';e oturuyor, ve pek yakından bildiğini, hassa koyünün aids -
tanıdığını gösteren bir kudret ve hlı.klmi - !erini şiirlerinde bul -
yelle krnlhr, dalkavuklar, klbarlarla, kah - duğumuz glbl, plywe
ıam:ınJnnn hayatlarını yazmağa başlıyor. rtndeki kahramanlar 
Birkaç sene scrnra da Ellzabeth denlne, o da. blrllk(k yaşadıitı haltın de - Tecrübi eserlerinden sonra, f8 bariku!Ade 
c.sırlarca sönmlyen edebi zaferi temln eden dltodıılannı, h1slerlnl, heyecanlannı plye3lerlnl yazdı : 
en meşhur şair ve piyes üstadlarının başına hürnfe ve an'anelerinl canlandınr, asalet Te Venedlk taciri, İstediğin.~ ıPbt. 12 ncl gece, 
geçiyor. kiiçüklüklerinl temsil ederler. Avamın ruhun- Jül Sezar, Hamlet, Macbeth, OUıeUo, 

cSon Posta. nın tertib ettiği resimli 
fıkra müsabakasında kazanan ve isim -
leri gazetemizde neşredilen okuyucu -
larımızdan hediyelerini alanların resim
lerini bir müddettenberi sırasiie derce -
diyoruz. Son defa olata~ hediyelerini a
lan ekuyucularım.ızı da aşağıda bulacak
sınız. 

Aıacak buı okuyucularımız vardır ki, 
şimdiye kadar ne mektubla, ne de bizzat 
idarehaneıniu müracaat ederek yedıye
lerhiai istemişlerdir. Bu okuyucularımı -
2ın isimlerini bir defa daha neşredıyo -
ruz. Sayın okuyuculanmızdaıı on beş 
gün zarfında idarehanemıze baş vurarak 
hediyelerini almalarını rica eder, bu müd
det zarfında müracaat etmedikleri tak -
diroe haklarllUJl ziyaa uğrıyacağını bil • 
dirinz. 

Hediyelerini almıyan talili?er 
Beş lira kazanan: Ptılatlı hüt1lınet bay -

tArı A. Baylağ'ın o~lu Kenan Saylat. 
İk1eer buçut llnı kazananlar: Çankırı Ab 

dfilh&Ut mahallesinde Kumlu sokak No. 8 
de Bayan Vedia Tüzün, Bot;aziçl Arnavud
köy Sekbanlar aokak CelA.leddln ve Melek 
&ldfehtr D. D. Y. kısım 131 şefi kızı Saclde: 

Kah neşter, kah okşayıcı bir filet halini a- da. yaşıyan gayri m~'ur şllre ve hülyalarına Kral Lear, Antuan Ye Kleopatra .•. Bu sırada 
lan kalemlnden akar su glbl eserler doğuyor. da piyeslerinde yer veren Shakespeare yalnız şair, müdhlş bir kedere tutuldu, fakat sebebi 
l!t~:ının ezell ve edebi seclyesinl açan, teşrih kalbini değil gozunü de dört açarak, diınya- bir türlü anlaşılamadı. 
nıas:ı.sına yatır n hbideler yükseliyor n bü- 'lın o uçsuz, bucaksıs cfuell!klerlnden ilham Epeyce müreffeh bir hayat ailnnde l>Aflı-

Konya Gedlklt mektebi tedrisat müdürü 
Supht, Bursa inhisarlar barut depo müdü -
rü A. Feridun Alı:öy, Gaziantep kültür baş 
sekreteri Hnmki oğlu LU.ttü EmU, Bursa Miut 
sinema yanında No. 15 de diş hekimi Avni 
Özbakım ellle Ha;rrünnisa, Erzincan üçün - ı AııK-.ra. Ziraat ban
~ü 1:ütn on birinci alay asteğmen Emin Fi- kası esh~ n tab
:ız, Izmlr ertet llsesi sınıf 5/F den 1660 'tilfıt şefi Faik 

tün bunlar, bu un blle. asırların gı:ıddar ten- almıştı. ynn ve para kazanan şair, ilk önce alle31n1n 
CRfer, Kayseri bez .fabrikası türbin usıa61 e!ile N~ 

k.1 orağından eçerek dimdik ayakta duru- Şair oldu~u kadar gayet kudretli bir mü- ve babasının borclannı ödedi. 1597 de Strat
y"}ı. o ştih&er havı:ısını veren cşHrı. de hali\ şahid olan, edlb dflhl, en biiyük bir faciası- !ord kasabasının en güzel evlnl satın aldı, ve 
c:ınlılı mı, e • Uğlnl muhafaza etmektedir. 1 nın ortasında, durup dururken ay vurmuı blr de araziyi mülküne ekledi. Zamanında 

a 3yet kolay ~n.:r:ı.n dahi şair, yazdıklarına bir sahili, bir çiçeği, bir yıldızı öyle veciz blr ıı.ktörlerle, plyes muharrirlerine pek iyt gö-z
pek az chemmı~ et verirdi. Muhayyelesl. had- surette ve hiçbir ince noktasını ihmal etmek- ie bakmadıklarından ,üsteUk hile ile kendi
kuladc kuvvetli 1d1. Yaratma kabiliyet! rev- sizin anlatır ki, sanki onları siz de aynı kud- sine bir asalet anna.ııı, şeceresi uydurmak ts
l;:ll[ıde 1dl. F ·at mevzulannın pek azını ret.le görüyormuş gibi olursunuz. temedlğinden .Clentlemanıı rtıttıesını alama-

kendisi bulurdu Eski bir piyesi veya şllri a-ı Shakespeare, 14 yaşına basınca. bııb:ısı ma- C:ı 
hr. yeni b:ışt n kurar ve o eski, köhne mal- !ını mülkünu kaybetti. Borçlandı. Şair de Köyüne: doğduğu, büyüdüğü toprağı m 
zcme. yeni kılı ile beşeriyeti yükselten en bı..nun uzerine mektebi bıraktı, muhte- sık görme.sine rağmen bir tftrlll dlnmiyen 
ywl f\kirler, en ince hislerle bezenerek kar- ı lif işlere girdi. Bir köyde mekteb hocalığı, nasretl arttıkca artan Shakespeare, nlbayeı 
şımıza çıkardı. Shakespe:ıre'i okuyan her sonraları da avukat kfıtlbllği yaptı. 1582 de 1611 de Londradan büsbütün ayrılarak 
n° il, her eserini !evkaliıde bulurdu 'Ye bu- y:ınl daha 19 yaşında iken, kendisinden 8 yaş Stratford'a çeklldl. En müstafd b1r çağda. ol
!uyor. Bu nasıl oluyor diye sonnalctan ken- büyiık blr köylü kızlle evlendı. Çok gc~me- masına rağmen tlyatro hııyatını bıraktı. B1r 
dlmlzl alamadığımız gibi, aradan 400 sene den karısından ayrılarak Londraya gldışin- koy eşrafı gibi ömür aünneğe ba§ladı. Tıyat
geçmlş bulunmasına rağmen daha bfilA da den, evlllık hayatında mes'ud olmadığı -bir rolardakl hlsselerlni satmıştı. Bu de\'f!lde 
cevabını veremiyor, miişkülumuzü çözemiyo- çok kereler- söylenmişse de biz bu iddiayı y:ızdığı son piyes!erl eskilerl tadar kuTTet.11 
ruz. Bununla beraber Shakespeareı tahlil doğru bulmuyoruz. Zira şalr Londray3 git- çıkmadı. Esasen Inglllz tiyatrosu da lnhttat 
edenler, iki nazariye üzerinde yürüyorlar: mekle beraber, kan.!tna ve yuvasına dalma devresi geçirmek üzere idi. 

A _ Romantik muharrirler, her hissin s:ıdık kalmıştır ve bu, Londrada, kazandığı Muvaffakiyetlnden asla şımarmıyan, bö-
Shnkespeare'ln .içinden geldiğlnt., yazıla- o muazzam şöhretten sonra Uyatroyu bıra- biırlı>nmiyen ve eserlerinin hartkuH\de kuT
rında dehasının kı\CI bir rehber olduğunu, ve lı:arak köyü~ döndüğü zaman, son seneleri- v<>tll olduğuna ihtimal vermlyen Shakespeare, 
yar3ttığı bütün eserleri, bu harikul~de deha- nl karısının ye çocutlannm yanında geçir- ~unları toplamayı, veya neşretmeyi asla dtl-
Sl"ltı borçlu olduğumuzu iddia ederler. mtş olmasile sabittir. ,rınmemlştı. Müsveddeleri şu veya bu ti:rat-

• ro müdürünün elJnde kalmıştı. Doğup büyii-
SHAKESPEARB LON DRADA dJğü, ve o dünyada eşi olmıyan eserlerinde 

Filhakika Bhakespeare 1587 de Londraya ebedileştırdl~l köyünde birkaç sene daha ra
geldi ve blr tiyatro kump3nyasına girdi. hat, ta.c;asız blr ömür süren, dahJ ve bugün 
1587 den 1611 e kadar devam eden, bu en de h!ilA dipdiri yükselen Shakespeare, doğum 
Diiyük edebi faaliyet senelerinde şairin neler gfınünde, 23 Nisan 1616 da 53 yaşında iken 
yaptığını kat'iyetle bilemiyoruz. Fakat 1592 öldü. Köy ttıtscsinin avlusuna gömfildü. Bu
d~ devrin tanınmış piyes muharrirlerinden giln orası, binlerce perestlşklrlarının tant 
Oreen'ln, şrutt hücum eden bir rtsaleslnden, ettiği kuds1 blr yerdir. 
Shakespeare'ln beş sene zarfında hiç de a- ESERLERİ 

rımsanmıyacak derecede blr edebi nüfuz sa- S~kespeare'in bütün külliyatı llk defa o-

Beh19 kızı Sümer, 
Mektubla ttya bizzat müracaa& emasm

da bh-tt fot~flarının da ilave Nlf1meshıi 
olnıyacnlanınızdan ayna rica edaiL 

25 lira k$lzanan lalıli 
okuyucumuz 

Zenpldak Gal • ....,. ~ PMk&Mt 
anıl ı ._ u kW TdJıalma 

iki buçak lira kazanan&ar 

B - Ameli, ve hayalleri kısır olanlar ise, 
S!>akespeare'e .her hissin dışandan geldlğl
nh, onu anlamamız için dehasından ziyade, 
muhitini incelememiz icab ettiğin! söylerler. 
Si , kespearc, tiyatronun sevildiği bir devir
de yaşamıştl. Halkı tedklk etmiş, eserlerinde 
oıılnrın düşuncelertnl, hislerini aksettirmiş
ti Çevresinde bulunan İngiliz halkını t.nsvlr 
edl'r, canlandırırken, gayri şuurl olarak her 
devirde, asırda birbirine benzlyen bütün küt
lt>yl aksettirmiş, yaşatmıştı. Böylelikle şöh
reti de aynı kuvvetle arttıkca arttı. 
Yukarıda sıraladııYımız iki noktai nazarı 

objektif bir gorü le tasnif edecek olursak:, fU 
!ns nı kanaate vnrınz· 

hlbl olduğu manasını çıkarıyoruz. Bununla larak 1623 de çıkarılmıştır. 38 piyesten mti
heraber, şal.r, mesletdaşlan arasında cnazlk, rekkebdlr. Birçok müretttb yanlışlan ile dc>
lclbar Shakespeare11 diye nnılıyo'!"du. Gen• hı olmakla beraber gene loymeW bir etıer- • 

a ~ Shakespeare'ln dehlısından bir an için 
bUı• olsun şubhe edemeyiz. 

b Shnkespeare, diğer san'atklr arkadaş-
ltırı gıbl, muhakkak ki llk önce aktörlük ede
rek, sonraları e ki piyesleri yeni baştan ya
za:-ak. nihayet., müstakll blr dram muharriri 
o1nrnk, mesleğinde tecrübe görmüştür. 

c - Shakespeare dl~er piyes muharrırte
rllP çalışmış, sırlarını öğrenmiştir. Onlar gibi 
h:\lkın zevkini araştırmış, incelemiş ve bu 
zevki gözonünde tutarak plyeslerin t yazmış
tır. 

Binaenaleyh, muhitinden gelen tesirler, 
.,kindm do•nn hlslerD tnl kamçılıyarat, eşsiz 
dt•' asının ölmez eserlcrlnl ebed.ycte perçin
lemiştir. 

BAYATI 

Sh:ı.kespcarc'd kl dehAnın tekevvün ve te
k"mmülünde h rl<'l tesirlerden ikisi zlyade
slle funll olnm lardır. 

Bunlar İn"'il erenin en güzel ve romantik 
y 0 rlerlnden b.n olan kuçuk ve şirin Strnt
ford kasaba !le, dunya siyasi faaliyetlerinin 
M rkeıl olan Londradır. Ş31r kasabada, tnb!l 
in· nı, tabii d k ru içinde tanıdı. Şehirde de 
mu~ltlerln en gayri tab!islnde, içtimai ve 
surı'i adamı g rdu. 

Strntford - on - Avon kasabasının mahalle 
kil eclğinln sicillerinden. Willlam Shake.s
pı> '"C'in, 26 Nl an 1564 de vaftiz edildiğini 
or. nlyoruz. Çocuklar umumiyetle uç gfinhık 
ik<'n vaftiz edıldiklerl için şairin 23 Nls3n 
15ıı de doğdufu umumiyetle kabul edUmi'}
tlr B:ıbası, b r çiftclnin oj!lu idi Civar bir 
knvden bu k" b:ıya gelmi.ş, zahire tücc:ırlıt;ı 
edlvordu. Anne 1 de zengin blr çlftclnin kı
l!ıydı. 

Rl)akespeare'in ta~UI hakkında etranı bir 
ıe~ bllinemiyor Bununla beraber, kasabanın 
Hl:Mckteblne devnm etti~ anlnşılmı:ıktadır. 
O. melı:tebden ziyade .<tabiatı dershanesinde 

tanınmış ediblerden Ben Jonson şöyle dJ- dlr. Bunlan mütalea ederek, şa1rin edebi fa-
yordu: ı:ıllyetlnl dört kısma ayırablllrts: 

cBen Shakespeare'l sevdim ve hatırasına ı - hk tecrübe denesi. 158'7 _ 1595 bana 
h!irmet ederim. O şüphesiz ki namuslu, açık delikanlılık, muhayyele coşkunluğu çatı da 
yürekli ve hö.r tablaW bir adamdı.. d!yebllirlz. Şalr, bu devrede .serbest. nazmı, 1 
cYanhşlar komedisi. Ye .veronalı iki een- kafiyeli mısra şekillerini tecrübe eder. Ştlr

tilmen• gibi piyeslerinden, şairin Londrada lerl, Rlchard m. Veronalı iti centilmen, bu 
bulunduğu U.k beş sene zarfında Mlmlerln, zamanın en tipik mahsulleridir. 
yuksek şahsiyetlerin devam ettiği cemiyet- 2 - Sür'atle ilerleme ve temaıe erme dev
lere girdiğini, onları tedklk ettiğini, karak- rest. (1595-1600) Venedl.t taclr1, Bir yaz ıece 
terlstlk Metlerini, züppeliklerini öğrendiği- yarısı rüyası , İstediğiniz gibi, Henry VI. bu 
nt ve dehfısını mezcettığl müşahede kuvve- devrede yazılmıştu. Mevzular daha dikkatle 
tile o zamanki İnglllz halkını, hayatın ı bu seçllmlştlr. Yazıl~ ustaca.dil'. İnsan nıhu
eserlerinde yaşattığını anlıyoruz. nu tahlll bakımından da görünür bir tart.t-

bk önceleri tiyatroya kapılanan şair, pek ki vardır. 
çsbuk figüranlıktan çıkarak aktörlüğe yük- 3 - Keder ve sıkıntı devresi <UI00-1807) 
seldi. Ve on sene müddetle de İngllterenin edebi lmd~tinln en fazla genişlediği, fair1 
tanınmış aktörlerinden biri oldu. Mesleğe en yükı::elı:: mertebeye çılı::ardığı devredir. 
girdlkinln üçüncü senesl piyes yazmıya baş- Shakespeare'ln tınkild ve şah.st hislerlnl ıe
ladı. İlk önceleri eski piyesleri tash1h ve ta- rennüm eden 154 Sonne'si, On iklncl gece. 
dll ederek ortaya koydu. Bu suretle yeni sa- Hamlet, Macbeth, Othello ve J'tll Sezar l1bl 
hasında tecrübesini arbrdı. (Sekizine! Hanrt) facialar bu çağda yazılmıştır. 

,)C1ıremlnl r- • 
tekke sokak :Ne. '8 
da Sülba Y1ll'd:alnll 

piyes! bu devrin maluıulüdür. Çok okuduğu 4 - Sük(ınet, huzur devresi. Şalrln son e
MarloW'un tesiri altında kalmıştı. HattA o debi yıllarıdır. Kış hiklıyelerl, haklld hayat 
ı·adar kl, Titus Andronlcus'u birlikte yazdık- ts.n alınma ve bir geminin sergüzeştlnl do- D.D.Y. Hayclarpaşa 
lı:ın ve yahud Marlow'un başlayıp, öldük- kuyan CFırtın:ı) bu devrin mahsulleridir. işletmesl cer baf mil 

K. • c:unwt•f• .... 
c.-.. He. 117 •• 

8..-W- .. 
a. 

iıımJr ApıuHir Spll 
apartımaıı ~ 6 da 

CdiW Ben.ar ten sonra da. Shakespeare'in tamamladığı f<.."DEBİYATTAKi IEYKU VE NUFUZU fettişlllf memurla -
blle lddla edilir. Çıraklık de\•rlnden pek ça- Bhakespeare, dünya edebiyatında en yük- ~~~vz_ı_sm_-_en __________ _ 
but sıyrılan üstad, kendl yolunu buldu. cBir '"tk yeri iş"D.l eder. En ön safta gelir. Homer, lelerle dışarıya TUran b&lle ve raclalarını e.n 
yp.z gece yarısı rüyası., «Romeo ve Jtilyet• D:ınte, Flrdevst gibi üç büyük şair, onunla ince noktasına kadar canlandırır. Dünyayı 

ş:ılrin yaratıcı kudretini denediği bu devre bir tırtuhıc;elmlslerdlr. Fakat haddizatında :d::ıre eden aşk, hnıın, 14 ve vazife gibi dört 
ald eserlerdir. birer dllhl ol:ın bu şairlerin üçü de muayyen unsuru bize bütün teferrüaUle inceler. İşte 

Bununla beraber, Shakespenre'f asıl şöh- bir çerçeve içinde yazmışlardır. Shakespeare bJ lnsanlnn yaratan, ebedileştiren dAhlyi 
rete ulaştıran piyeslerinden zlynde ştlrlerldir. ise bütün insanlık ve tab1at dOnyasmda do- tenkld veya methetmek, insanlığı t.enktd ve-
Venus and Adonls şllrl, Londradıı çok çabuk laşmış, dehfı.sının gfineşfnl gezdirmiştir. ya methetmekle müsartdlr. 
tutuldu. Şair, eserini lth:ıf .ettiği Lorddan e- Eserlerinde, tabiatı görmek, okumak, yeni Dünya edebiyatında sayılı k:utublardan 
peyce mühim bir yeldin tutan pı:ıra hediyesi ve güzel bir ülkeyi keşfetmek tadar heye- b!rl olan Alman Ooethe blle, bakınız onun 
aldı. Ve ustaca bir iş gördü. Piyeslerini oy- canlıdır. İnsanlarını iedklk etmek, büyük bir için ne diyor: 
nattığı Globe ve Blackfrlars tiyatrolarına şehre gldip, yaşlyan, kaynaşan ve bfitün ke- « •.. Hayatımda hJçbir hldlse, bir insan veya 
(hisselerlnJ alarak) ortak oldu. Muvaffakiyet derlerlnl ~evtnçlerinl haykıran, terennüm e- k.itab bilmiyor, hatırhyamıyorum ki, Shak~
ve şöhreti arttıkca arttı. Londraya geleli da- den halkı seyretmek demektir. Shakespeare, peare'in piyesleri kadar üzerimde btr teslr 
ha on sene olmamıştı ki, İnnllterenln en meş- eserlerinde her insanın yüzünden maskesini bırakmış olsun ... • 
t.ıır aktörlerinden ve edebt otoriterlerinden kaldırır, o insanı asıl ruhu, bütün çıplakhğllei Bir kelime ile, Sha.kespeare kiıinatın şai-
birl sayılmıya başla.nmıştL bize gösterir. Beşerin yaşıynn, muhtelif vesi- ~ idlr. iuııa.hım Boyi 

EdremJa YenJ hii -
ktimet caddesi bi -
rlnd çıkmaırda No. 

6 de İbrab.im 
Kaynak 

izmlt Çarşıbqa bak 
kal Yalıya elDe 
Falırl 

• 
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Bizdeki Yahudi meselesi 
Muh· • 
2~tf!:~. Birgenin ikazı Yahudi vatandaşlar arasında Büyük Ônder dün açılan 

Atatürk 
Sı:nh H 

Dünkü yanglnda zarar: 
1,000,000 lira ! 

tiilu akisler uyandırdı, "iftira ediliyor!,, diyorlar otel Termal Yalovaya 
bıı>Jcteb~!ll§'taruJı l inci 'Sayfada) !Ve ben, bu memleketi~ H~nmı: b~.mem- şeref verdiler (Baştarafı 1 inci sayfa.ifa) 1 kara haberi t~yi~ edi~ce, ~ir otom~bi!.e 
dir ki? den daha JcuvvetH değı1 mi • leketin kanunlarını layıki.le bı:dıgımden (Ba.§tarafı 1 inci ıayfada) lar, muazzam bir insan kalabalığile dol - atlıyarak, ı:e§,ılk;yW:k~ evımden şımdi 
~ffiitaıu emin olduğum içindir ki, h~r Turk a~ - mcd, Ziya, Naki, Salih Bozck, Ali Kılıç., mU§tu. buraya ge ım. : enuştır. d" ~ 

l'UJc!, di ' ~ •Zamantcı her ~ t>la- katından yardım istemek ıuzumunu bıle kınan Müştak Mayakon, devlet ziraat i~- Şehrin hemen her tarafına, kıs& bir :za- Han hamalları PB tyorlar ı 
~~Udi ~'btıgünıan ipni yarına bırakan duymuyorum; II!üd~faa~ı ken~im yapı~ Jetmeleri kurumu idare meclısi üasın - ~ içinde yayılan yangın haben. ta - Han tıamallanndan Ali: 
'ötl~k . la~, bu vesile il~ şunta;l yoıum. Çok yakın bır gunde, sıze ~u da Can Kavalalı İsmail Hakki olmuşlardır. :savvur edilemiyecek derece<ıe geniş b:r _ Hanın yandığından, dıyor. içind,.. 

•- :Sıı ?teı-tm: \•ayı kazandığımı da müjdelıyeceğm1den Otel bugünden itibaren umuma a~ - ~lika uyandırmıştı. olduğumuz halde., bizim bile haberimD 
f~lc ve'[ ,~aman, geç 1'e 911!:· siz :ise eminim. br. Otel güzeldir, f~dır, konforludur, Katlrcto~hı ham yoktu. Bize sokaktan geçen bır yolcu: 
wıttt •• _ t Oıuy yannbili-·ını·z. En,.,. bu o takd1°rde, karc:ımdaki avukatlarla _bir ted ·-""- .d l•t ·--'-:-ı m-u . "'lT b ...... ,nuz' d--1- Yukan ıı-..~ ! ::-- ~" ,...... ır: su avı:..ıue aı a a ve ,~ıu.a - İstanbullulan saatlerce heyecan içın- - .ı.a U. yamyo...... · C\.U. 1e_llfiliit,:~~ edıyorsamz, daUCZ!J~ sür'at- likte, bahsettiğiniz muharrir de bu ~u - kemmcldir. Bütün güzelliltlerile beraber de bırakan bu yangın, Katırcıoğlu ha - çıkıp vaziyeti görünce, şaşıp kaldık. Fa-
~_<-"tde geti~:n·. hiç olmazsıı ~i~ ~l:ıkat ıiik davasını kaybetmiş olmıyacak mı· şıktır. Açılış günü akşamı iyj bi• müzik nmın en üst katındaki ahşah kısımdan kat, biz daha haber venn!ye vakit bula· 

"'f111Ql\a'nı 1 sı..n.em ve teş':ı1cıtla ça - * ve güzide davetliler oteli şenlendirmiş- -lrrn·..+ır. Vaziyetin daha kolaylıkla k:ı\•- madan, itfa.iye kapıya dayandı. leğer 
1%., "1 f . tüccarlarından MarsPl \-uuı~~ ,_,. d cl 

1., anı muscvı !erdir. (AA) ıanılabilmcsi için, evveli kısaca, dünkü onlar. bizım yandığımızı., uız en evv 
t:fuhitr . * Blomentnl ise: müdhiş tclıl keyi, _ büyült bir :zararln cfa haber almışlar! 

bır do t n Bırgenin~ .ıBu sözler, halis - Ben, diyor, eı,.imdf', bile baba;~a~ Jzmiffe bil! talebe c.lsa- hafif atlatan bu han hakkında ma- itfc.iyenİn na}·reti CünJeyı Soztldtir!, sekiınde sam imi bir ~ ardeşlerimlc türkçe konuşurum. ızı •:t 
bir Çl)k:. bıtirdıği bu makale, nedense, fransızca görüşmiye m ecbur edenler. bu Ög"'relmenini IUınat verelim: . . Bu sözlerden d.e anlaşılmaktadır ki it-
btt inrı ...... ı' usevı \Tatandaşlanrnızda yerE!z ;muharrir gibi, bızim fransızca görüş . - Katırcıoğlu hanının bır cephesı, Pos- 1 faiyemiz, dünkü yDlflgmda. harikul io 

.. uy Tü kl d Öld •• f d • tahane arkasına bakmakta, bır cephesı 1 b' .. ' t .. t . t• ar andırmıştır !tıekten hoslandığımızı sanan r er ır. urmeh is e ı . ır sura gos crmış ır. 
,_ ~ları: . Musevi ~lduğumuzu öğrenir öğren - de, Ye.şildirekten Sultanhamamına men Fakat buna rağmen, ziyanın büyük o" 

tUdi ln tup dururlten <>rtaya b·r c Ya - mez, bize fransızca hitab etmeyi 5.deta a- o • • (Ba~~·«ıfı 1 ~~ ~y~ada) . yokuşa is::ıbet etmektedir. "35,. sene ev - luşu. yangının, çıkışından 20-25 dakika 
Se d eseıesi k · det "dı·nmis er. Onlara bile türkçe ko - ~11 .~lıınler ogret~~ Hilaliyı taban:a ~le ıvel in§a edilmiş olan bu :neşhur ha~, '&\· sonra görülebilrnesinden, bınada bulu • 

v ğtni so . > çı armak, Yahud 'len " - oldurmek teşebbusunde l.>ulund_u. Buyu .. _k ,bık bahriye nazırı Mahmu:l Muhta.- Pa- nan m"lların, kolavlıkla yanacak cinsten ltıell\esı 1• Ylıyen b r yancının göster - ı:uşmalanm ihtnn düşünüy<;ruz ama, gu- kı u .; 

)orıat. atırn gele~ bir haksızlıktır?. di- lünç olmaktan korkuyoruz. blir talih eseri olarak bit' facıanm onu ~nın varislerine aiddd.ir; vtlı'!d bir snu o1u§undan, ve yangın ycrınde karşılaşı -
a ınmıştrr. dört, bir kısmı da ye 1 ka ır. lan su buhranındandır. Ve bütün bu se-ı, _Ve tne la n • * h Öğrendiğime göre hadiseye sebeb m~- 400 bin lira kıymetinde olan._ ve O'n. - bebler yu··zünden, ancak ~ buçu'k saatte uak tica-.h' .oahcekapıda, büyük bir fa- Kumaş tüccarı ve terzi Ja'lt Fer a: fd b b ı 

l'\ıt •q anes- - Babam ben, ve l:üçük kardeşim, iilimin, Sermed isminde son smı an ır yon sigorta şirketine, :2.50 in ıraya sı - söndürülebilen yangında& zarar nuk -
h bıus Vi :.n hib buluna.:rı ma - ' il"' talebeye az nmnara vermesidir. Hadise gorta edilmiş bulunan. han. varisle.r .he- ·~arı, b·ır m·ılyon liraya vakın tahmin o -.r- "h tacırlr nd Ba Samu"'l Tü. rk mektebl--nnde okuduk, diyor ve 1 a E ~ J 

,,.!" as, fıiuhı . " en Y '"' • - şöyle o.lmuştur. s.ıbına Fuad adında bır .zatla muavını - , ktad ' 111lı.Ie1erı ın Bırgenin iddalarma şu ve edıyor: ö . A • -~ - • kteb' . . d . ıunma ır. 
•- n ne cevab v rıyor: B b Tü k d unda şehic! dü~- ğretmen Hilili ogle uzen :me ın ~ad bTatmdan ıdaıe edılmekte ır. . Bu mikdara bittabi sade yanan değil, 

lıııın_ hu ' BC'll bent liu )mdcn rnezu - tü ~ el am . r.~b~~i ~en de, bugün bir tuvaletine gitmiş, bu sırada da Sermed Bu hanın içinde bulunan, muhte1ıf itfaiyenin cansiparan~ faahyctı esnasın-
.tı.. o blekt b .: aı:n ~yndı ak an' kru·· u·· k ocuğum _isminde.ki talebe tuvalet önünde dolaş - sermayedarlara aid :ıııülkün kıymeti 10 da kırılan ve ıslanıp bozulan mallar da 
·•

1l'kt"b' e c girışım sadece bu Türk lısesın e o uy ç ç ğ b ı Ö t ı tt k d ' ' " ın ot • • .. . .. la""' . ma a aş amıştır. ğretmen uva e en milyon lira tabmin olunma ta ı.r. dahı·laır· &ıl'ıd.,._ Urduğum semtte bulunma - da, gule sevme goze a ...... gız. km. d · 
ltı --ı.ı. \'(' e\'i . rtık v sıkarken Sermed tabancasını çe ışse Hanın alt katlarında Jrnlorifer var ıı:. o . d d 1 A asındandı rnızc en yakuı mekteb ol - Ve müsaade eder.seniz, ben a ug; de o sırada orada bulunan Ahmed ismin- Fakat sade en üst katma tesisa: yaptırı1- BDIZ en 8 SU a mtıl 

li' k · · d n verdiğim bu memlekette be."l•, • • h n 
a at b ıun a ca • . de, kle- de bir talebe koluna vurmu~ ve tabanca mamıştır. Bu kat ayni zamanda, kagır Saat tam 15,30 da, vak a ma n ıne ye-~ ~~ u lllektnbd ı. k b r· k T .. k dil" · vmemekle ıtham e ce 1 - ·· · deh t'nl ı... ogrenın k e o,..uma enı, ur - ur mı sc bT . 1 yere düşmüştür. Bu suretle facianın .onu hanın yega11c ahşap kısmıdır. tişen Fatih itfaiyesi. yangının şe 1 "'<tltı bena: ten ı:ıahrum bırakmadı: Ba- re müfteri sıfatını \•ere ı mm- i alınmıştır. Ve yangın, bu kısımdan çıkmıştır. görünce, derhal Beyoğlu itfaiyesinı de 

~t~ baba~aaz~ turkçc bilirdi Ben tür1i.- * , Hadise hakkında mekteb idaresi tahki- H e e'eri vaneı? yardıma çağırmak lüzumuır.ı duymuş -
ai\lflJ?ı. a rs vcrebi ecek c.ıereCP.tle Maruf musevi avukatlarından Franko l kat ıhnaktadır. anin 0 r ı tur. 

ı,_Senıın kii - ise, sualimi gülerek karşılıyor, ve: 
1 

B::adise ile alakadar oldukları zan - Şimdi biraz da yangınıı~ ç~tığı bu ka- Ve bu da\·etten 17 dakikıı sonra da, 
b1den iyı :~ kc;rdeşim ise, türkçeyi - Siz d ·yor, kaç yaş~rı;zdasıı:ız? . ncdilen talebeden Sabih, Kazım, Fethi tın vaziyetini gözden ge~ırelı~: Beyoğlu itfaiyesi de, yangın yerinde v.a--
llYiik fark ilır. t'rç n<'sil arasındakı bu Ben cevab verince o .ililve ediyor. . ve diğer Fethi de ortadan kaybolnruş - Bu katta, bir kontr plfık, bır de ı;uvaJ zifeye başlamıştır. 

t k~be b det, bu nıuh..::\rririn iddiasını - O halde, on sene sonrn, buradan hır !ardır. Hô.dise hmitte büyük bir teessür imalathanesi m:vcuddur. Doyçe O_ryent. Bu esnada. vak'a mahalline yetişm~ 
l ~ b:: b~ ı\Ü dir sanırım.. daha geç.erseniz, zinhar hana: uyandırmıştır_ Osmanlı ve Selanik .Bankalarına aıd kaku- bulunanlar arasında, emni} et dırektörü 
ıındu~ -., ~cnebcrit'de okurken. bu _ - Bonjur! demiycsiniz._ Zmı ·.ğlum- maşlarm depolan da bu katta buluıfin - Salih Kılıç, itfaiye lwmandanı İhsan da 

<laıı fazı sın:fh.ki talebelerin yansın - can dayok yersiniz! Elektrik Şirketinin tadır. Ve kolaylıkla yanabilecek .cinsten vardı. 
latasara ası 'Iürktu. Onlar arasında, Ga- S. T. k •• •• •ht • olan bütün bu mallar, tamamen sıgorta - 1tfaiyecilerimiz, muhtaç oldukları s:.ı-
lebi ~e~ rutbaı takımının meşhur ı.eb- Muhi'tin Birgenin cavata omur 1 ıya~ı lıdır. yu, sade hanlardaki sarmçıardan, civaz-
Şıınd· llled.ini Su h . h t lı m. Ankara 22 (Husu si) - stanbul 'E- Yangın, yukarıda bahsinı ettiğimiz 'ÇU- daki ta•:kos ınusluklanndan değil, de _ ı._ ı flVuJc • L P ısını a ır yoru Bu cevab1arı arkadaşımız Muhittın Bır- h · h k ._._ 
~ın olan ~~ olan Nazü, §imdı kayma _ gene gösterdik. İşte muk-abelesi: lektnlc şirketinin kömür i byacı a - val imalathanesinden çıkmış ve kat t.~ · r.izden bile .almışlardır. 
lıııt...,. ·~] ve ~.-;-d·· d" dokto kında Nafia ve İktısad Vekaletlerin • mamen yanmıştır. İtalyan tebaa.sında!l Ve, yangın ,,.erıne· hay'~ mesafede bu-'"'l.~ ~~ • &~ u, şım • r- Ba ... Yahud·ı dostlanmızm cevablannı H • J ... 

ltad ı-..a1nı d B '"" den yazılan nizamname Vekiller ey - bulunan Penço Muncire .adında bir Al - da · ı:r-~ ed bil-aşlarırnd e enebeıittek1 sınıf nr- gördüm. Fakat bu cevablar, benı tatmin . iştir. A lunan denizin suyun n ıs~e e 
ııkl andır etinden geçerek rner'iyete gırm · man musevisinin malı olan bu imalar - mek ı·çın· • ı·tfaiye hemen w·1u··L bortlunla· ~ 1tn • etmedi. Ben cYahudiler hiç türkçe ktı -haltikatt~ geliveren bu isimıer.ı. sadece nuc:muyor ve yahud konuşmak bilmi - t b 1 1 hane, soba ile .ısıtıldığı için, bir çok !kım- nnı yollara sermiştir. 

ltıa "n ba tt"" :t Ve ey o maç arı seler, yangının sobadan sıçramı~ a~i - B. . f . .. ıed·- · gö llıası j • wimden şüphe olun - vorlar· demedı·m ki benden ~kayetc hak- ır ıt aıye ça~~un soy ıgıne -
1\ Çın )'azı, J • ~- İstanbul Voleybol Monitörlüğü tarafın - lerden ç.ıktıgınıv tahmin etmektedirler. d- Sultanha ınd d · e uza-C<lba .;orum. lan .,..lsun. 'IC'..ka:t, hususi hayatlannda, bol 1 Aj ta r<e, un, rnam azı enız ~td onlar ni v r ~ - dan ilfm edilen "tOley maç an an - Fakat, bu hususta bir rivayet daha mev- tıl 

25 
h t 1 .. :-, 52- etre-ı_ t? lle,., b . _çın Beneberte glı:miş - bilhassa yu··ksek sınıfa mensub olanlar .·~.rıw.:an Deri ~b.r. Bu müsabaka - 1.- an or umun uzun""6u ~ m 

ıı:u ••e er t .. ~ cuddur: Mal sahibi, bundan altı ay - - Bu h rtuml ·· ·· d "vetli 
1 

1, Türk mekteblerinden fransı:zcayı türkçe)"? tercih ediyorlar. ıar 1ç1n al!\kadar klüpler ayın 28 inde mın- dir. o ar yuzun en. yangının 
fran- b\ılduı.1 - - · · '? y-1-- t .. ka mer'·--"'-e davet ••• uı-ı.,erdlr. Bu mü- dar evvel, işlerinden hoşnud ()lmadığı d am ettı·gv·ı mu .. ddetçe tramvay oto -d -·~ca""' .. ~ı ıçın mı. Uli.:xı, Ben bunu söyledim. Bugün, münevver ~ a.c;z.!.U ~-- ev ' , 

tltı J•, 'I't-ük :ı: sabakalar 1çln yeniden fikstür ç.eldlecekfü. müstahdemlerine yol vermiştir. bil, tob·· ünakalitı da durmuş. harı ikin ısanından üstün say- Yahudi içinde düzgün denmez bir türk- _ ............... - .. ···-· ····- ·--·- tib ,_.;ı .. _ ki ...... ı..ta k lm bulu r.ıo ve o us m 
Qahs • tni? .- ad.t'di fa da Bu i arlCU&ll , -.-- a ış - tur. ~ev l?ttığın1 çc yazan ender değilse bııe n. ı r; - da en kolay dil oldu, fakat, meydan ne nan iJçilerin, imalathaneyi inti.kam kas· 

l et•~ c.... ı muharrir, bu suallP..re ı~at, fransı--ayı düzgu-n imll, teniz cüm- Yahudi c:airı· kaldı, ne de Yahudi mulıar· 
1 

d d~ o~~ "vabını :a._,__ · "''" ~ dile tuµışturmuş olmaları fütima i e u-6llııu Veremiyecek, ve :ı:ıı:tN:MZ: le ve güzel ifade ile yamııya muktedir rir! Buna mukabil, yarın bir .fransızca 
atıl1yacaktır, kanaatindeylır.! olan Yahudı', mu··nevva? tabakad:ı yu-zde p~k oJsalr Be ~1 un şünülmektedir. 

~ .. ~ mecmua nei>"w..-~ "" Y"'6 mı :Nitekim, zabıta tahkikatmda da, bu l>ll'lı._tuf llıtısc . * sebenden f.azladır, hatta, münevver ta- Yahudi münevverleri biu en az on dü- cihet ehemmiyelle :na.zarı diliate alın-
·-.. ~· -ı tüccanndan Bohor bakanın yukarısına doğru çıkıldıkça züne muharrir verebilir~ maktadır. 

ti~ ti~~ . Fransız kültürü kuvvetlenir, Türk kül- Bize !azım olan, esnafın ve tüccann y~ başlarken 
ı.;• belki 'rü' diyor, musevi mekteble- türü zayıflar ve ibilhassa türkçeyi temiz söylediği türkçe değ.ildir; Türk memle- Bu imalathaneden, ve henüz kat'iyet-

};' adıkJarı i~~k ~ekteblerinde yer bu- de~ ihatti düzgün de değil. düzgüı:Tte ketinde, Türk halkına mal 'atacak olan le tabakkuk etmemil bir şekilde çıkan 
~ ~t bıeseıa g:derler. yazabilenin nisbeti azalır. Dün, arka - herkes türkçc söyler, İsteniler. şey, türk- yangının evveli nereden görüldüğü bile 
'l'ur\llı~nuın ~en, bir Türk idadisin - daşınnzın tesadüfen konuştuğn Yahudi- cenin Türk Yahudisi için kültür dili ol- iyice anlaşılabilmiş değildir: 
hib h hı kteb·. d e ben eminim ki, bir Ier İstanbulun tüccarlarıdrr. Onların ~asıdır. Yahudi, türkçeyi kültür dili o- Zira, İsmail adında bir sebzeci, yangı. 
bı ,_ IAltıh~. ıhn' e 

0
.kumak imkanına sa - türkçe ckonuc:Tnaları. elbet tabüdir. Fa- 1-r.:ak tanımadıkça Türkleşemez; bu Ya. d d-,.;· .. h A e,..~h·~oClll ıç hır · bir •· ı r- .ıJ nı. saat 14,55 e gör u6!..ınu, ve em -

bı~ ıni teıcth et ~u;ri .. m_~e' 1 ı kat, sıkı ibir tür'kçe imt:hanmdar. mu - hudi için değil, herkes için böyledir. Al- lemdar merkezhıe, hem de itfaiyeye ha-
~ me etmı ~es er- vaffakiyetle geçebileceklerini de hiç zan- man Yahudisi Alınan, Fransız Yahudisi ber verdiğini jddia etmektedir. 

~ e l.ibck tüc lar netmem. .Fransız, Macar Yahudisi Macardır; çün- Halbuki itfaiye, bu iddfayi tekzib edi-
...._ car ından Samuel Kc- Benim son zamanlarda dııdtat ettiğim kü, oralarda Yahudi için başk;. bır kül -n yor, ve; bı~ e:nı, di .. tir şey daha var: Eskiden, Yabudi dost- tür dili yoktur; Türkiyede de Yahudinin _ Yangın, diyor, bize, Beyazıd kulesi 
~~ .Qj~ ~·r, butün bil~!klerim, Sa- ianmızın Fransız kültürüne bugünkü ka- kültür dili Türk dili olmadıkca, Ya.hudi tarafından, ve saat tam 15,2{) de ha~r 
tııırrı~ bir 'l'üil, Kemal dıye tannlar. car mağlub olmadıkları devirlerde, Tür- ,ben Türküm!> derneğe hak kazanamaz. verilmiştir. 
'lıtıı Ç°Clığurn ~k 1_11~tebi~r. m~ - kiyede mükemmel türkçe yazan, Türk QünkÜ Alman olmak, Fransız olmak. Ma- VikıA ismini hatırlıyamadtğımız bir 
vı~ 1 Yli tal ba, ~kı sen.edir, Işık lise- g!bi düşünen ve Türk gibi duyan Yahu- ~ar olmak. Türk olmak •ben oldum!. de- yabancı da, telefonla bize yangını bil· 
~l.t ~ :ınde!ldır. Ve muse- diler vardı. Bugün onların bir kısmı öl - melde .mümkün değildir. Bunun için Ya- dirdi. Fakat bu haberin bize bildirildiğ: 

ıqdt )oı-S\nı ilınez. ciü bir kısmı ihtiyarladı ve bır 'kısmı da budinin de, bizler gibi, ayni kültür için- anda, itfaiye yangın yerine gitmiş. b3ttfı 
~ın ~ ki, değ'ştırdiğim şey.

1
ih;iyarlıyor. Yerlerine kimsenin geçtiğini de erimiş ve bize kar~mış bulunması lA- vazifesine başlamış bulunuyordu. 

1ıt. n lf olan, l~tr. ~h:ı doğrusu, Tüdı:- görmüyorum. Eskiden Yahudi 13irleri - zımdır. Bu bakımdan Yalludi geriliyor; Filhakika yangını, itfaiyed.en haber al
felcij U "ıltjy t hiç ~ır tarafım .kalmamış- miz vardı; Yabufü muharr'iriertmiz vardı; maalesef, geriye gidiyor. Duna mukabil. dığını söyliyen zabıtadan edindiğimiz 
h~' bir t~ te hır İnS3.ll, bahsettiğiniz Yahudi hocalarımızın adedi fazlaydı. Ermeniler .ilerliyorlar ve artık ana dit - mallımata da bakılırsa, itiaiyecilcrimizin 

Otı it &anı.~ıdan !1encidc olursa, çok Halbuki, bugün fransızca şii:- yazan Ya- leri olan ermeniceyi hiç konuşmamıya iddialanna in.anmak, dah.:ı kolaylaşmair-
ı. ı.an ih.ı. · un. - ~ ·· Y ba ı d l ~it -ıısetu~. . budiler, eskiden tur.11.çe şnr yazarı. a • ş a ı ar. tadır. 
tiir. ~\:la11 ~:1 

Ailiance mektebi, ia- hudilerin adedine nisbetle brr çok defa Bu hakikatleri arada bir aöylemek li- y ı "' · 1 
}..anı e başka b' a~ okutan bır mekteb- failadır. İstanbulun frans.ızca matbua - .7ımdır. Bu hakikatler söylenir ve bunla- angınm ÇI < hgı 1ma Ath?ne 
,,:na l'llada ır ınektebde okumak im- tını yazan veya tashih edenlerin çoğu da nn tesirleri de olursa bu memlekette, Yngının çıktığı imalathane, yangınrn 
gilltı • . -'llUan eten sahi~ bulunan mu - onlardır. Halbuki bizim aramızda, Türk Türkün mikdan çoğalın.ak gibi iyi blr ne- çıktığı saatte f.aaliyette bulunmuyordl!. 

1" ~ir ce rnel-ıcbmin sımflanna matbuatında onlardan biç kimse kılına- tice elde edilir; bunu biz Türklük bakı- Hat~ imalathane sahibi, yangının ~ıkı
du:.ta~ hen: dı! mından isteriz; fakat, bu neticeyi as:I ~andan bir saat sonra, had\se malıallıne 
~ "'~ tarnan1{11 tahsi~ -;ağlmda bulan - Muhtelif şark ve garb dffieri arasında Yahudiler ve kendi menf.aatleri namına yetipniş. ve kendisile görüşaı muharıi-
dıt'etı •llYab~da, hır Türk mektebin- mukayeseli bilgilerime istinaden, Ya - istemelidirler. Son günlerde .ltcımanyacla rimir.e: 
Eııtehııhır ırnti her ~Use\.;yi, imren _ hudi dostlnnmızı temin ederim kı Av - cereyan eden haller Yahudi dostlanmıza - Hiç bir şeyden haberim yok ... lfan-

1" c-n 1tt Y~ıdı. Tuık mP"ktebicrin'! rupada türkçe derecesinde kC1lay bir dil ibret misali vermelidir. Türklük içinde <ia yangın çıktığını bana, kimin tarafın -
\>ar:t~ıa şi~~r: Üde_ta kıskandırdı. yoktur. Eskiden Arab harflcrınin güçlü- hallolmamış bir Yahudiliğe karşı r.u dan yapıldığını anlıyamadığm1 bir tek
tli111ı- ar ~r ııın, rusumatla bir da- ğünden bahsedilerek, bundan dolayı memlekette kuvvetli bir reaksiyon çıkını- fon bildirdi. Ve ben, bir muzipliğe kur -

Uğurı hak~tnda iki Türk avuk:ıtı türkçeyi öğrenmenin kolay olmadığı söy~ ::;acağı ne 7.amana kadar temın edilebili:?' ban olmamak için, derhal, Beyazıd kuie--
ını müdafaaya ~hşıyor. ıenirdi. Şimdi, türkçe o'kunup yazılması M. B. sinden malumat istedim. Onlar da, hu 

* Han, çıra kolayhğile yanabilecek C§ -

yalarla tıklım tıklım dolu olduğu için, 
yangın, korkunç bir sür'atle genişlcnUı
tir. 
Kısa bir .zaman içinde, }Ju kızıl alet, ko

ca hanın ber köşesine yayıL"Ilış, Eminbey 
banmın saçaklarına sarkmış ve K~ndiro1 
hanını tehdide başlamıştır. 

Hatta, bir aralık çatıdan sıcırıymı alet
ler, Katırcıoğlu hanının en alt :katında 
bulunan tiftik si.Oklarını da yalamıya 

ba~lamışlardır. 

Ve bu suretle, vazifesi ikiye bölünen 
itfaiyemizin kahramanca gayretine rağ
men, bu tiftiklerin kül olrnalanna <la mi
ni olunamamıştır. 

Tahkikat 
İtfaiyeyle birlikte, adliye :ve 'Zabıta da 

faaliyete geçmiştir. Bir tat'af tan itfai;·e
ciler alevlerle boğuşurlarken, bir ta-raf
tan, nöbet~i müddeiumumi muavin! Re -
~ad Saka da tahkikata başhmı~tır: Han 
bekçTicri, yanan imalatbauenın sahib1 ilk 
isticvab edilenler arasındadır. 

Maamafih, dün geceden bu sabaha ka
dar biHifasıla devam etmi~ olan tahkikat 
esnasında, 40 dan fazla ifade alındığı hal
de, henüz kat'i vaziyet tshakkuk e~me -
miştir. 

Dün gece, tatil dolayısile bu1unamı • 
yan bir çok kimselerin d:? bugün dmlcn
melerinden sonra, hadise tamamen ta -
'~zzuh edecektir. 

Dün, yangın esnasında, yn.,gma heve -
sine dii.şmüş fırsatçı çapakular aa pey -
dahlanmı~r. Fakat zabıtanır. sıkı kor -
donu, bir çöpün bile bu suret!e k:-ıybol
maSlna meydan bırakmad Ç'1 gıö., b r kaç 
rnbıkalı da tc\'kif .edilmi~ir. 

Saat 15 de b.'.ışlıynn y.ınrın. saat tam 
18,30 da, yani ~şında"'l •a-rn üc 'S:l"lt . 'JO 
dakika sonra tamamen söndüriilm-'.istür . 
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Hi·k~ye,,._..,.~. --
YAKINOA MUHAKEMEMİZ OLACAK Yüzen 

Yazan: Ruscadan çeviren: ... 
Yaroslay IUtek A. Alaz 

(Ba§tarafı 8 inci sayfada) "t nakli tecrübesinde tayyare hattı dıJI 
Bundan maada meyva nakliyatı için üvadan geçtiği müddet zarfınd~ ıaşı S

gemilerde cebri hava cereyanlı daireler tin kokmuş olduğu görülmüştür. ıı-ıs 

bulundurmak lazımdır. Ve bu itibarla amanlarda soğuk hava tertibatını ifi1I 
c Yüzen frijiderler> çok pahalıya malo- c;e-mi inşası da bir ihtisas şubesi b t# 
lan gemilerdir. Mesela böyle gemilerde gelmiştir. Ve günün en mükemrnel.1>1"1' 
bir sürü makinistler vardır ki bunlar ge- modern sabih csoğuk hava dola )lf. 
minin sevk ve idaresile alakadar değil - cı rtık hem et, hem meyva taşırnıY?' iP' 
dirler ve vazifeleri gemideki sayısız don- Donmuş et için ayrı, meyva nakli 
ourucu cihazlarla buz makinelerile, so - de ayrı gemiler yapılıyor. . tJff 
ğuk hava cereyanı veren dakik ve hassas (1935) yılında Fransız cFresıne• . ,. 
aletlerle meşgul olmaktır. Sonra bir me- risefain şirketi hesabına inşa ediJ..ııı~ 
sele daha vardır. Denizde bir vapurun lan (2000) tonilatoluk cCap des pa lır 
makinesi bozulacak olursa fırtına olma- motör gemisi ile, cenubi Amerik.ad~ 
mak şartile bozuk makine tamır edilebi- giltercye meyva taşıyan cMavı 'Y stat' 
lir. Halbuki et ve rncyva nakleden bi: şirketinin (11,900) tonluk cTuscan -
geminin soğutucu makineleri küçük bir rnotör gemisi cyüzen frijiderler• iıl 
arttaya uğrayıp cbu makineler beş on mütekamil nümuneleridir. .,I· 
saat duracak olsalar binlerce ve binlerce Uzak ve bereketli diyarlardan ftllJ j);tY 
sterlin kıymetindeki bir hamule mahvo- fakiyetle et ve mcyva nakli Avru~~ 
labilir. sadiyatında büyük a. ~:şik Jikler "'1 • 

, Benim bu gazetecilik hayatımda bir 
aefasında öyle oldu ki, bütün bir haf
ta, ne kimse kimseyi öldürdü, ne de 
kimse kimseyi soydu. Benim bu işe 
müdhiş surette canım sıkıldı. Kimse 
kimseyi öldürmez, kimse kimseyi soy
mazsa hayatın benim için her hangi 
bir manası kalır mı idi?. Hatta bu ka
naatimi bizim sekretere bile söyledim .. 

Hiç olmazsa bir annenin çocuğunu 
boğmasını, veyahud, ne bileyim, buna 
benzer bir şe)"ler olmasını muhakkak 
istiyordum. Halbuki aksi gibi bir şey
cikler olmuyordu. Günde üç dört defa 
polis müdürlüğüne uğruyordum. faka~ 

11afile . . Beni teselli edebilecek en ufak 
bn· vak'a bile olmuyordu .. hastanelere 
koş\1yordum .. belki sinirli hastanın biri 
kendini pencereden aşağı atmıştır, diye 
asab! koğuşlarının önünde dolaşıyor- c- Ya •eaini ku, ı,ıahtıd da caR n~ dan kurtarmak için şimdi ıeni boğarım?• 

dum. .. .. bir kama vuruşile hasmının şalı dama-, Ben nutkuma daha devam edecek-

Diğer taraftan bilhassa meyva nakli - getirmiş bir keşifdir. Maamafih JIJ:~~ 
yatında vaktin büyük bir kıymet ve e - hassıslar bu sahada daha keşfed1 _,6' 
hemmiyeti vardır. Bu itibarla meyva ta- ve müstehlike daha mütevenni ~da ; 
şıyan modern gemiler alelade şilepler - deleri arzedebilmek için yinnıncl çt' 
den daha fazla sür'atli, binaenaleyh daha müstahsilinin durmadan dinlenınedeJl 
masraflı teknelerdir. Sıcak memleketler- lıştığını söylüyorlar. . tıP' 
de kesilmiş bir hayvan şayanı hayret bir Bakalım, insan oğlu deniz nakl•f' ~ 
sür'atle bozulur, kokar. Hatta son za -1 kolaylaştırmak için daha n~ler, nel~ 
manlarda yapılmış olan bir tayyare ile fedecek?... A. Cemalettm Saf'fJ,CUr 

. Fakat Y?k:·· Yok ... Yok .. ; Butun şe- rını kesen ve ağzını oraya dayıyan, ve tun .. henüz içimi boşaltmamıştım.. fa· 
llır w halkı ıttıfak etmiş, vak a çıkarına- bir !:Pşmeden Sll içer gibi kana kana kat artık benim bu sözlerimi dinlemek
rııaga çalışıyordu. .. .. . kan içen insanlar bugün parmakla gös- ten usanan muhatabım, elile masaya 
Hctftanın ~~u olmuştu. Buyuk bır terilecek kadar azalmıştır. İşte hayat o şiddetle bir yumruk indirerek: 

can sıkıntısı ıçınde kah~_ede . oturu?.'or, zamanmış!. Halbuki bugün, maalesef, - Ya sesini kes, yahud da, can sı
parır.ak laıımla masanın uzennde dum- sizi yolda ısıracak bir kuduz köpeğe bi- kıntısından kurtarmak için şimdi seni 
belek çalıyordum.. ~u arada, . yanı~a: le raı:.tlıyamazsınız!. 
Ş md t l b dam d kk t mı boğarım, it!. diye haykırdı .. 

ı .a o uran yaş ı ır a ı . a ı Hasılı kelam, bugün bu şehirde can Bir 
------~ 

Rus Prensinin hatıraları 
çektı.. hal ve ~avrından, kıyafetın~en, S!kıntısından çatlamak işden bile değil!. Üstelik de suratıma kocaman bir tü-
taşralıya benzıy~r~u. . Onunla bwıraz Be=ı, çocuğunun arka tarafına kosko- l·ürül:: attı. (Baş tarafı 9 uncu ıayfada) gönderdiği askerler içeri girdikleri~ 
konuşunca, tahmwınımde y~~ılmadıgımı caman iğne saplıyan annelerin bulun- O:m dava ettim. Yakında muhakeme-
anla~ım. ~u, eglenmek ı~m merkeze duğu günleri de yaşadım.. 0 zaman ha- miz olacak. 

~anda gördük. Bu tezahürler, gazeteler - man yatağımda hasta yatıyordUJll. ~~ 
de bolveşiklerin hiçbir muvaffakiyet derece hararetim vardı. Zevceın ~tol 
kazanrunıyacakları hakkında gördüğü- ı ri yaş içinde, hiç değilse iyil~ 
müz mütalealara rağmen bizi büyük kadar beklemelerini rica etü. ,,. 
endişelere sevketti. medi1er. Ve Romanoflar tarafın~ 

gelmış, hakıkaten taşralı hır adamdı.. yat hakikaten manalı idi, şendi.. vakit ,_--------------s 
Onun eğlenmek netiyetıle P rag'a gel- geçirmek için binbir vasıta vardı.. YARINKİ NÖ'SHAMIZDA: 

d;ğini öğrenince adeta kendimden geç- Siz işte böyle bedbaht bir zamanda En buyuk derd 
tim .. Bu sersem, bu ahmak herif, haf- ı bu r-.ehre geldiniz!. Aklınız varsa hemen Yazan: Meldhat Sezener Filhakika günler geçiyor ve Kerens- kerlerinin hayatına ancak nefy . dil 

kiden vadettiği cevab bir türlü gelmi- ve öldüımek suretile alaka gösteril uoı
yordu. Binaenaleyh Petrograda dönmi- ş~klinde mukabele ettiler. BuD 

talardanberi bir tek vak'a cereyan et- bur~dan dönüp gidiniz!... ..._ _____________ ____ 
miye'1 bu şehirde nasıl eğlenebilirdi?. 
O, ya Prag'ın vaziyetini bilmiyordu; ve 
ya ahmağın biri idi.. 

Kendimi tutamadım. Müstehzi ve 
reybi bir tavırla: 

- Demek ki siz P rag'a eğlenmek için 
geld!niz? .. dedim. Öyle mi?. Fakat siz 
Pragda vakit geçirecek en ufak bir eğ
lence vasıtasının olmadığını bilmiyor 
musunuz?. Bütün bir hafta içinde bu 
koskoca şehirde bir tek cinayet, bir tek 
hırs1zlık, bir tek karmanyola vak'ası 
olmadığını bilmiyor musunuz?. Be a
dam, bu koca şehirde günlerce sersem 
sersem dolaşacak, vitrinlerin önünıde 
duracak, başınızı kaldırarak büyük bi
nalara ağzı açık bakacaksınız da saati
nizi bile çalmıyacaklar. Siz de bu şerait 
altında burada eğlenebileceksiniz! Öyle 

'? mı .. 
Bi:- kilo fasulye aşırmak için bütün 

bir mahalleyi tutuşturdukları o bahti
yar anları hatırlayınız!. Anaların ço
cuklarını, çocukların babalarını öldür
dükle:-i o mes'ud anlan hatırlayınız!. 
Haya~ diye buna derler .. 

Halbuki şimdiki hayata hayat mı 
derler?. Kesik kellelerini koltuklan al
tına almış insanların sokaklarda konuş
tukları zamanlar artık tarihe karıştı.. 

Otomobil ile İstanbuldan A vrupaya ye karar verdik. İhtilalin tam patladığı beraber zevceme benimle birUltte: 
~~n Gazin~_'da (.Büyük. Dille M~şel) . e lis ~~düriy~tine kadar gehnek rrı ) 

(Ba f --3-) t d 1 b-t- .11 tl ğl ogle yemegıne gıdecektık. Tevkif edıl· adesını verdıler. (Sonu ~ şta.rafl 6 ncı •ay UUQ ır ı o muyor mu, u un mı e er a ı- k k k . . --
. dah k .. - d rt'! .. t w , "bi h me or usu ıle son dakıkada vazgeç- c: hl Ti tr-• Fakat bir a te errurun e cart cu . , yan sunne çocugunu oyaıar gı , ep 

1 

t "k 111111111111111 ye r r • ..,_ 
Gene bir şey yok, gene bir şey olmıya - bir ağızdan cOldu da bitti de maşallah, ı B · . . . . . Dram kıamındll 

r tf . 11 h d" t f l ğ u ıhtıyat, kurtarıcı bır ihtıyatrnı.ş... 

1 

Bugün saat t6.80 dl 
cak!!.. bse aml e r ın: 8

• ···•1 ıv~·tr:t çama a Lenin iktidar mevkiine geçiyordu. 1 ve akşam saat 20.3 od• 
Yirmi senedir dilencilik.le geçinen dün- daş ıyorğuar. taerğ ış otup ı '1 en ksonkra Evimizden top seslerini, ve kışlık sa- PER G tJ a.1 f 

ya sakinlerinde görülüyor ki, haysiyet, a çocu ya a ya ırıp oya ama a- bo b . . . 
111 

ı~ 

Şeref filan da kalmamış. Onun için ehem- lıyor · rayın m ardımanını ışıtıyorduk. 1 D 6 de 
· Karskoe Selo'da merhametsiz bir bo- 111111111 ram ~r .,-L....-miyetli bir harb olacağa pek benzemiyor. cSen merak etme, yakında yaran ka - • d H ı··r k t . 1 Yazan: Henrik: ıur--

k 1 1 d" guşma var ı. er gece u e a eşı yapı· Olsa olsa işte böyle cilanı barb. etmeden pamr, hemen ayağa a karsın.• ıye... 1 d B k d 
1 

.,.+ık ki nih t 
ı ıyor u. una o a ar a ı'i. aye 

zayıfları tepelemek bir nevi kahraman- şte bu hay huy arasında, Avusturya . . 
1 

ld k 
1 k .. -kl A "b"l · · k l k I d" ışı mez 0 u · lık sayılacak. Bu işte ne o ursa uçu e - ve vusturya gı ı erının o ay o ay ı- N f d"l k k d 

1 
. p t 

. . k e ye ı ere . . ar eş erım e rog-
rin başına pailıyacak. Feryadlarım du - lencılikten kurtulacaklarını pe - zannet- dd lmak b . etind kaldı 

V f
. R z b ra an ayrı mec uny e _ 

yurmağa imkan yok. Çünkü, böyle? bir pa- miyorum. a~ l . o ıı 
1 .. -·- .......................... ·- ·----·.............. .......... .. . .. .. _ ar. 

Bununla beraber halk arasuıda da 
kolera hüküm sürüyordu. 

Bir gün barın hastalıktan ölenler için 
mezar kazmayı ve sokak supurrneyi 
emrettiler, fakat son dakikada .sıhhaten 
fena olduğumu görerek odamda kalma
ma müsaade ettiler. 

Hayat imkansız bir hale gelmişti: E
vımızde araştırma yapılıyordu, dostla
nmız tevkif ediliyordu. Bunwıla bera
ber ben henüz tevkif edilmemiştim. 

Kome 1 i kısmında 

Bugun saat 15.30 da 
ve akşam saat 20.30 da 

AY N AROZ KADISI 
Yazan Ceıru. Musahib oğlu 

Ko elti 6 tablo 
Yazan: Celin Musahib o~ 

EATUCRUL SADi TEK .t 
'I'lYATROS u 
Yarın gece : JJ 

(KADJKÖY - soJUi11 
Salı : (BAKJRICÔ~ 

Çarşamba: (Os[(()V 
61 . HALE sinemalerıfl 

HANIMLAR TERZIHANEsl 
Bu kadar çekinilen hadise en az bek- Vodvil 3 Perde: 

!ediğim zaman vukua geldi: Çekanın Çeviren: Mahmud Yesad ~ 

*Son Posta ,, nın edebi romanı: 44 kabul etmez. Bunu kendi içimde gibi mek için hiçbir fedakarlıktan kaçma- görüı. hatta onun hayatını y~ 
anlıyorum. Onda açlıktan ölse bile kim- nuştı. Selmanın zeki, uyanık ve güzel takib edebilirsin. -' 
seye boyun eğmiyen inadcı ve mağrur bir genç kız olduğunu, kendi tahminin- - Gizliden gizliye, ve o beni 

Bir Genç Kızın Romanı Reşidimi görüyorum .Bilakis ona iyi- den çvk daha yüksek bir tahsil derece- madan değil mi? ~ 
lik y~pmak istersen beni rahat bırak, si olduğunu ve hele. onun, ismi bütün - Ne zararı var çocuğum? ; 
onunla ben meşgul olayım! salonlarda anılan clspinozı. olduğunu bir müddet sonra ben de İstanbu~ ... -

- Peki hala; bunda da hakkın var. anladıktan sonra onunla meşgul olına- dip c.r.u göreceğim; o zaman .,....-

s 
1 

Ö 
Muanez Tahsin Berkand Fakat bir şartla: Ona aid her şeyi bana yı çok tabii bir vazife olarak görnıeğe Lulurum. . aOiJ 

« ende~ sadaka değil, sevgi ve .. hima- fke ile karış~k b~~ isyanla titriyen habl?r vereceksin. başlamıştL Ona karşı kendisinde baba - O halde senin fikrince şiJD_~.-
Ye bekhyordum!• derken bu sozlerde halasını Fuad hıç böyle heyecanlı ve - Niçin? şefkatine çok benziyen bir ağabey ya- tlrncamm kızını kendimi tanı~ 
«Tatarlar» ailesinin gururunu görmü- sinirli görmemiş-ti. Onun oldukca iyi - Çünkü artık benim de kalbim ko· l:ınlığı görüyordu.. küçük şunarık kız gidip görebilirim. 
yor musun sen? Bir de kendinden balı- tahsil görmüş ve okumuş bir kadın ol- nu._.'ın1ağa başladı, ben de uzakta ka.- kardeşinin bütün kaprislerini yerine -- Tabii... I'!'! 
setme~e . ces~:et _edi~o~un.... Sen de duğunu bil~iği halde bu .sözleri~i h~y- fan kiiçük kardeşimi sevmeğe başla- getirnıek için yarış edercesine çal!ian Dürüst ve açık vazi~etleri ~ ',ıd 
onun gıbı degıl mıydın? Istanbulda yal ret ve takdırle karışık hır acı ile dın- dım, senin vasıtanla onunla ben de ali- bir ağabey. avukata bu c:oyun> brraz ganb.,. il" 
nız kalıp çalış~ağa b~şla.~ığın ~~?Ier- lemişti. Fa.kat ihtiy~:w k_~d~. he.lecan- kadar olmak istiyorum. Bundan sonra görünmüşse de ihtiyar ve tec:t1beli.,,, 
de babanın vakıt vakıt gonderdıgı pa- dan nefessız kalan gogsunu ılti ehle ba- senin arkana gizlenerek onu mes'ud et- Selma fstanbula yerle#ikterı sonra lnsının bunda da haklı olduguoıı 
raları: cBen kendimi kayırabiliyorum; sarak hıçkırması genç adamın ruhun- meğe çalışacağım ve bunun için hiçbir onu }.emen görmek, ona kendisini tanı- lim e:tmekten kendisini alam~ ,,. 
onları oradaki ihtiyaçlarınıza sarf eder- da ,o vakte kadar gizli kalan bir teli tit- fedakarlıktan kaçmıyacağun. Görecek- tarak affettirmek istemişti, fakat bun- - Senin dediğin gibi olsUB h•~ )l:f" 
sen heni daha çok memnun edersin> retmişti. O şimdi bütün kalbile acıyor- sin, ikimiz birleşerek onu dünyanın en da d:ı halası önüne geçmişti: kat bir gün küçük inadcı kız tJeGI o# 
sözlerile geriye çeviren sen değil miy- du: Karşısında ağlı yan bu ihtiyara, ta mes'ud kızı yapacağız hala... - Hayır <iğlum; onun gibi akıllı bir bahatli bulursa mes'uliyeti senin 'f" 
ciin? Sen cleğil miydin babanın bırak- uzaklarda kimsesiz kalan genç kıza, Ve ihtiyar kadın, göz yaşlarile boğu- kız hemen vaziyeti kavnyarak anlar ve ne atacağımı şimdiden haber .,dl 
tığı borçları «Ailemizin namusu var!» didinmekle geçen kendi ömrüne, servet !arak ona elini uzattığı vakit Fuad bu bütün emeklerimiz boşa gider. Açtığı- rum. 
diyet ek son habbesine kadar ödeyen? ve saman içinde büyüdüğü halde sefil uzanan eli içınin en derin sevgisi ve mız kütübhanenin ve yaptığımız her ediJ-
Sen değil miydin mektebi bitirdiğin ölen babasına, amcasına, büyük baba· s«ygısı ile öperken kirpiklerinin ucu- şeyin senin tarafından geldiğini anladı- Arai:ırında bu gizli ittifak akd r 
zaman sana teklif edilen çok zengin bir sına, ~rkese, bütün in~anlara .. acıyor- nu nemleten bir heyecanla tekrarla- ğı dakika onun c:Tatarlar» inadının tu- dikten sonra Fuadla halası, Se)Jrı~ 
kızı: cTatarlar ailesine mensub bir er- d~. ~!ı~den gelse, o dakikada dunyad~- mışt?: tacağını ve her şeyj kınp geçeceğini id her şeyi birbirlerine haber ~ 
kek kendisini para ile satmaz!.ıo diyerek kı butun zavaJlıları kucaklıyarak bag- - Reşid amcamın kızı saadete kavu- biliyorum. ğe ve mektublarının rnevzuunu dl 
reddeden? Sö.ylc, sen değil miydin? Bir ~ı?a ~asacak, onla~ ac~ı~ı dindirm:~ şacak; şimdiye kadar çektiği mahrum!- - Öyle ama, ben onu görmek, onu genç kı:a .hasr~tm~ğe _başlamışta~>'°' 
de şimdi senın gibi gururla şahlanan ıçm ırade ve azmının butun kudretını yetlcrin acısını çıkaracaktır; buna ye- tanımak istiyorum artık. - Muhım bır sıpanş vennek 
bir kızı ezmek, hor görmek istiyorsun. sarfedecekti. min ediyorum hala... - Bunun kolayı var oğlum; nasıl ol· rum; kime müracaat edebilirlın? 
Hakkı var $elmanın ... O bizden sa- - Sen ağlama hala ;hakkın var, Sel- s:ı scuin ömrünün yarısı İstanbulda ge- -- Bana söyleyiniz efendim._~ 

daka değil, sevgi bekliyor. İşte ben de maya yardım edeceğim. O günden sonra Fuad verdiği sözü çiyor; kütüphane gibi herkesin girip - Küti.ibhane sahibile go 
ona sevgimi vereceğim, onu yanıma ça- - Hayır oğlum, artık iş işden geç- tutarak Selmş.nın hayatile alakadar ol- çıkması serbest olan bir yere sen de tercih ederim. 
gırıp bağrıma basacağım. ti. Bundan sonra o senden hiçbir şey muş ve halasının elile onu mes'ud et- her lıangi bir müşteri gibi gider, onu 



~~ • SON POSTA 

Sosa Posta 
- • ma macera romanı: 9 

n idam o r?,, 
&t&ıniıliYI r sl8n era .. ndakl mUcedele 

~:::~:r~adınhg~~ıd en ~~yük z~fı içinde, ideta ~bayıl~~~ bi~ halde önüme çıkarak, 
.~enayııne tatbık emelde elektron tecrubelerı uzerınde yapılan çalışmaları 

SuıkaSd oı gostermişti. Hem de ölüm tehlikesi korşısında bir kadın olarak. .. 
~tuıulnıuş ~la olınaz büyük bir buhra
tı\..~thğe g,dip n P~~esör derhal ateşe
~r olarak benı ihbar elmiş ve vc
cat' tıgı g; .. L ~f 1 hiç şüphesiz, aJetlerin 

· 8 ""' otogram · · l 
t-;p ""' 12lıa iltndi b en vermış o ~
\ "'IJ kaı- emen hemen hıç 
~ le unıyordu B· . 
~ gırd.kt · ınaenaleyh ış bu 
~ ~den ta en sonra profesör Pyl -
~t tab rnarnile r,_,_., 
ıı.ı ıı 'di. u.uuw kesmem ga-

" .. ll artıafi}ı ben 
ı: l'rıeşguı ol 0 vakte kadar profeso· 
d 'ıarb sa duğu elektron tecrübeleri· ı 
· ııı nayhne ta b" oı l asıa hUrn t ık emelile yapıl-s <illdadan . 1Y0 rdurn. Bunu ilk defa · 

L adanııal§ıttnce ve bu uğurda ne müd-
oıan ruı 1 • ~t \le .._ Ça ıştıklannı anlayınca 
"' b .. ,c.rak i 

& ernEk hu . çı.nde şaşırmış kalmış-
'tıaJ.: ' Çalı~(ler peşinde müdhiş bir 
t •tarıarını d ar vardı. İşte bu yolun 
di. lıhrıuvordu b a Olanda bana uzatmış 

• e · .oen~e b ~}. t Şeyi ~ u merakım ugrun-
01h r iZirnY;Pmaktan asLa çeki.nmıye - Liıvanyalı 

ı. aııda k uyrnaktaydun. 
bir mülteci, Fe?enıenghı. Mi yük şehirlerinden birinde gcyed gizli 

çalt§aralc lıarikulcidc bir ~şifte ~U§tu 
·~ıl':d adıniı ~ 
Çı~ e, adeta b glnı.n en büyük zafı 
de a~ak, bana ~Yılmış bir halde önüme 
oı..r.ılurn tehl·k Yolu gösteriyordu. H(>m 
"'ak 1 esi k z ·· arşısında bir kadın 

ra h..._. 
il(, ~divan h b ş ht:ticede hi 1

. arbe vermiş olsalar 
~t llhesııdi. .,/ bır şey sabit olmıyaca-
~ ilŞkı olan alnız, hayatımın en bü

~,, ' olarak .. e~ektron mesaisı bc1ki 
i ~ 0 sıra.ıard onurnde kapanmış, benim 
L tı ö a en bü .. k 'aybo nulllde .. - yu ihtiras olan bir 
~ hrıuş bu:onmuş, belki ebedi olarak 
iikat 01 unacaktı 

On and · 
lıllı 

0
1111 kary0ı:d~el~ ~ idam edilirdı. 

tt;x; lan bir Şlmdıden idama tes -
L ·umu tnahkCun 'b· . . 
~ııııı · Ş, kirpikler· gı ı soluk, bıtkın, 
h~y l§ığınd ınde kalan yaşlar lam-
d .. :can ve d~ .Parlıyarak yatışına hala 

"'' "'rın b· () · ır ha.yretle bakıyor -
.._ anda i . 
'il. ili Çtınden b· 
tltllı t catus k d ır ihtiras borası kop-
c tde~ .. aşkuun \~nla d~i olsa emelime 

ı uıronu hi trdenbıre başımı dön -
.ı. ite YaJ.n SSettinı. 
""t .. ~ kalbi · 
~hlı~t'etkar bir nı.n dibinde ölecek ka-
~ttrıı rler dolu b· kadın, ~Ik! meçhul 

ş~ hana· ır Yolun önüne kendısini b Ôldürı. 
·Yor. · Veya gel!_ 

h o vakit 
~t•fk • Yatağ _ 
hır b ateş gibi llnda goz yaşlarile ısla -
~ltt Useye ha Parlıyan <ludaklarını son 
" ııŞ, .. zır bir h 1 ıatan gozıetin· a de ihtirasla u -

() Oland 1 Yan ltapanuş ölü gibi 
, sah anın Y ' 

ltıaııı r oŞ gib anına gittim. 
ha<ina~~ göz.l~r~arib bir surette du -
, Ctığ .. ır giilüınse ni aralık edip, gayet 
~it ~ne J'Üıü ~eyle yüzüme baktı. 
bır q ır ilrıda ~u kapıyarak onu öp -
<1t ~t lt L. goğsiinde.n ba d .. d .. " " 

Rtııı o~Usu • ş on urucu 
~~ l'ıılid haYretıe ~n cigerlerime hucum 

011 hış lllikd lSsettim. Demek Olan-
d " b· arda t ll}ı, 0 1t 'nd k e er de kullanmıştı. 
"ı:ıııet:1~e ko~ ollarunın üstüne al -
f~ıı, ti en ind!ri anının üstünde merdi -

leketleri dahi allak bullak etmişler, bu peyda olmuştu. Bu entrika ve mücadele 
uğurda hemen bütün Avrupa milyonlar- yüzünden bir çok adamlar da Avrupanın 
ca altınla adetfı karış karış bombardı - muhtelif şehirlerinde öldürülmüştü. 
ınan edilmiş, fakat hiç bir şey elde edile- Halbuki bir çok casusların ümitsizlik 
memişti. Almanlar mesafo mefhum ve içinde çarpışmakıta devam ettikleri bu 
kaidelerini birdenbıre ~a~ırtmış olan bu sıralarda asıl gizli dünyayı yeni ve müd
topların esrarını pek büyük bir maharet- hi§ bir hadise yerinden oy11atmıştı: 
le saklamağa muvaffak olmuşlardı. 

Fakat en çok hayreti mucib olan cihet 
bu topları icad eden kaşifin meçhul olu
şu, bir türlü bulunamayışı idi. Olandanın 
iddiasına göre bu topları keşfeden mü -
hendis aslen Alman değildi. 

Litvanyalı bir mülteci Felemengin bü
yük şehirlerinden birinde gayet gizli 
çalışarak harikulade bir keşifte bulun -
muştu. Bu adam ilk defa bütün cisimle
rin cüz'i ferdlerinden elektron'u büyük 
mikyasta istihsale muvaffak olmuş ve 
iddia edildiğine göre ilk elektron motö
rü nümunesini meydana getirmişt:. 

Elektron motörü dernek, bugün bütün 
tedkik, sanayi ve medeniyet dünyasının 

Gene Olandanın anlattıitına göre o va
kitki Alına nerkanıharbiyes1 gayet bü -
yük bir kurnazlık yapm~ştı. Berta top -
larını kuran mühendisin son tecrübeler 
esnasında feci bir surette bir infilaka 
kurban olduğunu mahrem bir c:ifre ile üstünde durduğu Dizel motörünü gü -
genel erkfmıhnrbiyeye bild;rrniş,~ bu şif- lünç ve kaba bir çıkrık menzelesine in
reyi Alman casusları vnSttasile beynel- ı oirmek demek olacaktı. Röyle bir motö
milel casusların eline düşürerek diğer ıün ilk defa tatb,lk edileccğı bir silahla 
casus teşkilfıtlnrını iğfal etmişti. Bu su- is.e dün~a~ı hükmü altına almak mesele 
retle kfı.şüin öldüğünü işaa ederek ca - bıle değıldı. 

- Arkası 1'G1' -
suslara bu cihetten hiç lJir ümid bırak -
mamak isteqıişlerdi. 

Halbuki böyle bir kaza vukubulmadığı 
nihayet meydana çıkarılmıştı. Almanla. ı 
rın Şişman Berta toplarının kaşifini idam 
f:tmiş, ahud herhangi bir suretle öldür -
müş olmalarına, bi>yle büyük bir silah 
yaratmış bir adama bu ş~ldlde bir muk~
bele göstermiş bulunmalarına da ihti -
mal verilmiyordu. O hald<:? mechul kfı.şi
fın hayatta olması icab ediyordu. 
Diğer taraftan Almanlar harp biter 

bitmez bu topları harikulade bır maha· 
retle imha etmişlerdi. Fakat elbette ki ı 

plfinlar saklanmıştı. 
Halbuki o sıralarda bütün Almanyayı, 

malfun olduğu gibi, şiddetlı bir iktısad 
buhranı sarsmağa başlamı~, ortalığı gö -
rülmemiş bir sefalet bürümüştü . Ordu
dan bir çok muvazzaf zabitler terhis e- 1 

dilmişler, işsizlik büyük bır mikyasta 
hüküm sürmeğe başlamıştı. 

1 

Kadın, kaç yaşında 
daha güzelci~!" ? 

tib 1i~t~l\ları !ı~Pııun önündeki buzlu 
~tla1t ~ büJ'Ük ın?a uçmağa hazır ga-

... ~ tl'hh ~ bır kartal gibi duran 
l'lııı. e ı... kli oto ..... ,..bı·ı ··ı·· d .. 

O vakit mütehassıs casuslar bütün Ai.- ı 
manyada adeta bir ağ örmiiş!erd·. Böylf' 
bir bozgun ve sefalet ~nmanında planla· 
rm nerede olduğunu bunca zabi~, mühen
dis, askeri memurdan öğrenmemiyc ih

Bu ıualin cevabını kimseler 
veremiyordu. Fak at yapılan 
tecrübeler fU neticeyi verdi : 

- Kadın her ya~ta güzeldir! 

Yalnız, VENÜS KREMi, 
VENÜS PUDRASI, VENÜS 

..,., -ıı.e bö •• ..., e go ur um. 
t ı;~ ~tın Ylecectir ki, Avrupanm 
taslı b 1.:~ a ka.rışacağımı aklımdan 
ti( "e ıt ap. ~~eceleYift, bana en ihti
~eçhtııl'\ir•eııtar ~ genç, garib, esraren
~tı s~ ~~li. ır kadınla, korkunç ve 

J\ 11ııı°"1o;;1 tedhişçiliğe baş1adık-
\'atJt> u terkediyorum. 

~~Az 
'Şi DO(,; ZAM ESRARINA 
~~ RU • 

fttal';--
Olaııd ' 'l'oPl.AıuxıN ESRARI 

~ Yl{lr dan daha . 
h l'1:~ der~e ~lk ağızda öğrendiğim 
t 'lrtı·~ord 1t Bahada reı vereeek şeyler-

(!}(!tc Uk: 'lJ Unlann hiç birisini 
d(!f e "' ınuını h 1 q, F' o•tli A arbden sonra se-

timal verilemiyordu. 
Gayet gariptir ki bütün bunlara rağ -

men gene pHinlar elde edilememişti. 
Fakat bu uğurda muhtelii teşkilatlar 

RUJU, VENÜS BRıY AN1 IN1, 
VENÜS R1MELİ. VEf'.:üs 
ESANSI kullanmak şartile ... 

tarafından o kadar para dökülmüştü k: ı'•••••••m•••-•P 
bir çok yeni ve esrarengiz milyonerler 1 _____________ n9 ____ __..... ............. ....... 

Türk Hava ({urumu 

iY 
Dördüncu keşide 11 /Şubat/ l '.:133 dedir. ~ıJoın l'Q1111ı c ;~uPayı, Almanların ilk 

~arı ae>treo.en p . 'sinde kullanarak 120 
lta nlıı. .... 1 arısi d- ı 
..., ~r~t ,, üznaın.ı ovdüklcri, hala es- Büyilk ikramiye: 5 •O L.r.idır ... 
~(!11 "l!hn1- ş "e b- " :tıı a) t .. -·~ olan utun dünyaya 
/~ l(! . ~li.tının esr tneşhur ( Şişman 

11ııya 1§ga.ı et . arını ele gecirmek 
~ı~ıl' ' t ınışli. Bunun . . -b .... 
~ r eşkua ıçın utun 

Bundan başka : 1 S.üOO, 12.000, 10.000 liralık ikramiyelerle 

( 20.0 )J ve 10.0 lO) lıralı < iki adet mükafat 'fardır. 
Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin eden bu piyangoyn 

'h, iı.e:: .. ltıahJr c tlan faaliyete geç _ 
•14 .A.1~ asuslar b .. f" i•tirAk ediniz .•• -""""lanya . u un Alman- ., 

n cıvar olan mem- '•••••mı•-r:.ıc!••K•---•ı::::i.!llmı••H•!!!!lllft!C!'!l!!:!:'l:m:~:JJ 

B LSAMİN K E 
Bütün cihanda elli senedir dai

ma üstün ff eşsiz kalmıştır. 

KREM BALSAMIN 
Biiyük bir bilgi ve uzun bir tec
rübe mahsulü olarak vücııdc ge
tirilmiş yegnnc sıhhi kremlerdir. 

KREM B LSA MJA 
Şöhretini söz ve şarhıtnnlıl,b 
değil, sıhhi ev~fmm Londr:• 

·Paris, Berlin,Ncv-York Gi.izPH 
Enstitülerinden yüzlerce im.mı 

da b. · ·ı·k ·· 1 ·~r ~ arasın ırıncı ı muı{lı :ıtm 

D 1 K ,K A T: kazanmış olmakla isbat ctmisli•· 

KREM BALSAM/N G~üz için yağsız, gec~ için yağlı~· 
halis acıbadem kremlen olarak dor~ 

ne'Y'i vardır. 

KREM BALSAM/ Nötedenberi tanınmış hususi vazola -
nnda satıldığı gibi son defa sureti 

mahsusada imal ettirdiğimiz gayet şık ve beraber taşunağa elverişli 
husust tüpler derunünde dahi satılmaktadır. Fiatca daha ehven oldu -
ğu kadar pek kullanışlı n zarif olan 
KREM BALSAMIN tiiı_>leri bütün nevi~erile tan;nmış, eczn 

· ıtriyat ve tuhafiye magazalarında 

lNGtı..tz KANZUK ECZANESİ 
BEYoGLU · İSTANBUl. 

Grip, 
Nevralji, 

Baş ve Diş 

P .. rtritizm, 
Ağrılars. 

Romatizma 

Mevduat için elverişli şartlar 
Para plasn1anı için öğütler 
Kiralık Kasalar 

Bütün gün arasız açıktır 

, 
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SPOR 
Y orgo mu? Kiryako Ol~ 

~ J Saragında 33 iı~•ı Bir 
. Haremağasının Hatıralar• Maçı idare edecek olan Küçük Kemal iki bo 

şansını müsavi buluyor. Kiryako da kendisiJıdell 

Yazan : Ziya Şakir 
Abdülhamid, "Hususi meşguliye~ odasına başkatib, başmabeyinci ve hususi 
ben~ck~nından başka,. ~emen hemen kimseyi kabul etmezdi. Şayed bu dairede 

mısafır kabul etmesı ıcabederse, bahçe üzerindeki büyücek salona geçerdi 

Buıün Y orgo ile 
boks hayatının eıı 
mühinı maçını ya
pacak olan Kiryako, 
iki gün evvel Yorgo-

1 

nun ıazetem.ize ver
diği beyanat üzeri-

Abd ü.Uıamidin, marangozhanedeki ıniştir. Bura~ ..... Boğaziçinin bir kıs- Abd'"lh 'd b • . ne bu maç hakkın-
~ u amı u odasına, başkatib, daki d- ·· 1 · · 

meşguliyeti, hazan öğle yemeği vakti- mı ile, Marmara, Adalar ve İstanbulun başmabeynci ve hususi bendeganından .. l luştunce enru 
ne kadar devam ede.rdi. Bu meşguliyet bir kısmı, bütün Jetafetile görülebilır. baş! a, hemen he..-nen kimseyi kabul et- şoy e ; a ıyor:bellti 
esnasında az çok yorulduğu için, dai- Bir zamanlar burası, mükenunel bir d" Şa t b d · d · (k'" ··k •- orgo · mez ı. ye u aıre e -yanı, uçu bende k tr d" 
ma ..i~i bir iştiha ile yemek yerdi. kış lclıçesi haline getirilmişti. Ekseri mabeyn) de- misafir kabul etmesi icab Fakat n uvve ı lır. 

Öğle yemeklerinden sonra, bir saat 3.kşamlar, Abdülhamid buraya çıkar; ederse, arka tarafta ve bahçe üzerinde- cak rniatarın yat_pı a: 
kadar istirahate çekilir .. bu müddeti, şehrin kış manzarasını seyrederdi. Hat- . ç ne ıceyı 
rahat bir uyku ile geçirirdi. Kat'iyetle ta, bilhassa burası için, kendi elile ka- ki büyücek ~lona geçerdi. Ve ekseri- hep beraber görmüş 
söyli~ ebilirim ki, Abdülharnidin, yirmi mıştan bir oturma takllİu imal etmişti. ya, kendisi de bu salonda istirahat e- olacağız. 
dört saatlik hayatında en lezzet ve ra- Fakat sonralan, artık..Jazla meşguliyet- derdi. Onun ring'deki 
hatla geçirdiği dakikalar, işte bu bir ten, burada da oturamıyacak hale gel- Hfüıkar, öğle uykusundan kalkıp bu- kuvvetini ben de 
saat uyku müddeti idL Çünkü, bu müd- mişti raya gelir gelmez; derhal nöbet odası- takdir ederım. Ya-

, .. t --

det z:ırfında, hünkarın mühtac olduğu Tekrar koridora .inelim. Alt kattaki na haber gönderir; evrakı isterdi. Ora- pacağım maçlardın 
sükuneti ihlfıl edecek en küçük bir ha- gizli merdivenden, üzeri saç kaplı, ze- da zaten hazır bulunan başkatib, (etüd) evvel uzun bo) ıu Bobor Ktryake>ftW& IOll 1'ertM ~wJ 
reket dahi gösterilmezdi. Ne kadar mü- mini çimento döşeli geniş, tıpkı tüccar den geçmiş olan evrak torbasını hami- m~·a.ealar yürütmek idetim değildir. ğından korktuğum ve gene ry 
hirrı \'f' müstacel bir iş olursa olsun, bu depolarını andıran bir yere inilirdi. Bu- len huzura girerdi. Aynı zamanda, hu- Ben ~u maçtaki dövüş tarzımı tasar- J.acağım için fazla bir te1 il 
uykusu ihlfıl edilmez, kendi kendine u- rarun demir kapısı, bahçeye açılırdı. susi bendegandan -hafiyelikle meşgul ladun. ikimiz de hızlı vururuz. Her hal- lüzum görmedim. ;t 
yanması beklenirdi. Diğer bir kapısından da, (kasa odası)- olanlar vasıtasile- gönderilen jurnallar de .bu maç, ben ~e hissediyorum ki çok Her futbolcunun ö~~t f. 

Abdülhamid. bu bir saattı1c uykudan na girilirdi. da, hünkara bu sırada takdım edilirdi. ç~tın olacaktır. Sıze şunu söyliyebilirim b:Je antrenmanlarını mubalW'" 
uyanıncaya kadar, sabahtanberi başki- Küçük mabeyn dairesinin alt katın- Hünkar evvela başkatibin getirdiği kı; m~çı~ n:ticesini bizim yumruklan- mRSl icab eden zavallı bokS ~ 
tabet dairesinde birikmiş olan evrak, da ve yol üz.erinde bulunan bu küçük evr&kı birer birer gözden geçirir .. bun- mız bıldırmış. ola~a.k:ır. Bu def.a hake- timizde hiç yok denecek }lal. 
gene usulü dairesinde hazırlanır, ev- eda, ravana yakın yerden küçük ve de- ları jmza ederdi. Sonra da sıra jurnal- ' ?:1e ancak netıceyı ılan etmek düşecek- ~;k o;masın Beyoğlu Halkevı )it 
rakı koltuğunun altına alan başkatib mir parmaklıklı iki pencereden ışık a- lara gelirdi. , .ır., . . . ~Y Ekrem böyle ara sır9 :rn9ç 
paşa nöbet odasına gelerek, hünkarın lan dar bir izbeden ibaretti. Her türlü Abdülhamid bu jurnallardan ancak 1'.orgo Panste, Mısırda, Atmada bır tıb ediyor da hayatın esaslı~ 
uyan ~asını beklerdi. vangın tehlikesine mukavemet edecek bir kısmını aç~p okur mühim bir kıs- ' takı?1 maçlar yaptığını aöylüyor. dan olan heyecanlarımızı ta 

Yatak odasındaki şezlongun üzeri- kadar kuvvetli tac:tan ve çimentodan d k ı·· ' ·· d" T h 1 Bıı: de burada uyumadık. Romanyalı k3n buluyoruz Faal ı..nroı-ıınıa 
~ mmı a o umıva uzum gormez ı. a - T d k . · ~ 

ne, e!bisesile uzanarak bu rahat uyku- inşa edilmişti. Burada bulunan biri or- . . . .~ . . 0 ere; o ıle yapılan maçta Yorgo ZOl' teşekkürler. ~ 
sunu ke5't!irmiş olan hünkar doğruca ta Ç!lpta, ikisi gayet büyük ve son de- kik _edılmesı lazım gelen ?ır JUma:a te- k~rşı.smda, ringi terketti. Ben on ra- · Gelelim Yorgo _ Kirys1c0 ~ 
mabt:'vn dairesindeki (hususi meşgu- recetie metin üç ka~ada, Abdülhamid saduf .e~erse, onu hususı .~nde~a~ın- 1 vundluk maçta sayı hesabile mağlup Her iki boksör de arkada~! 
Jiyet odası) na geçerdi. para:armı ve kıymetli eşyalannı mu- d~n bınne hav~le eder; dı?erlennı de oldu~. Bu m~çı Y~~tıktan sonra Atina muntazam çalı.şm.alannı hiÇ ~I 

Bu oda, gayet garibdi. Ve birbirine ' haf aza ederdi. bır .tor~aya ~O) du.raz:ak dogruca evrak ve Bukreşe gıdecegım. Bu seyahati ya- memişlerdir. Hatta Yorıo. ~' 
geçme, iki odadan mürekkehdi. Bugün Çalışma oda.sının eşyası, gayet basit- hazmesıne gondenrdı. pabilmekliğim için yannlci maçtan her tim.izde Mazhim.ides'den baŞ~ 
bile. tamamile mevcud. olan bu oda, kü- ti. Orta cesamette maundan mamfH bir Bu işler de, aşağı yukarı ikindi za- halde iyi bir netice ile çı.kmaklığım la- i.ib olmıyan Avrupa gezintil .;, 
çük mabcyn dairesinin üst katında, yazıhane ile bir gıeniıf koltuk, bir iki mamna kadar devam ederdi. zımch. ,. le &z çok Türkiyede de boıcsıı' 
merdivenden çıkıldığı zaman sol tarafta sandalyeden ibarettl - Arkan v~r - Bugünkii maçlarm programı diğini söylemek için kendi le 
w~iürerind~~Bu~a~,çilib- --~==-~---~~===~--~~-~=~~~=====~ ~~~W~kma~ee~l~~bre~hatlttt~tibe~~w ~ 
nadlı beyaz zemin üzerine altın yaldız r --, 1 fE5\ ~ rr=\\ ~ ~ 1 musabakaları yapılacaktır: yeni geimiştir. Herhalde heP ~ ( 
işlenmiş büyiice'k bir kapıdan girilir. 1 Bir Doktorun ~ A Q yt Q . Romauyah Franko - Panayot (66 diğinden, gördüğünden çok f S-

Bu kapıdan giren, kendisini hafif Gü u··k PAZAR - ~ıl~, O~an - Çikol~ (66 kilo!, Mu- for öğrenmiş olması icab eder~ 
döşC'meli bir odada bulurdu. Etrafa göz Bu ··n• Ü .progra rnf.ak - Istelyo (66 kılo), Bedn - E- yanda Monoton sistemini de 
gezdi:-dirii zaman, tamamile birbirine Notf!""rından (*ı' manoel (6l kilo). diğine şu-phem kalmal'Y'11stır. ~ 0 

li: u 23 - iklnrlkin•n - 938 - Pazu K k K --~ Jdt 
benzıyen dört kapı görürdü. Abdülha- , 1 s T A x 11 u L üçü. emalin 8Özleri rur. nefesi bu maç için herhB·~.ı? 
midin çalıştığı asıl kendi odasına gir· Arpacık Öğle neşriyatı: Yorgo - Kıryako arasında yapılacak dir ve en zayıf olan mide kıs~ d 
mek :c;in acaba hangi kapıdan girilirdi? I 12 so: Pltilı:la Türk musikisi. 12.50: Hava- :narın ~h:mmiye:~n~ gözönünde tuttu- kuvvetlendirdiğine eminim· il 
Bunu. yabancıların hiçbiri bilmezdi. Bam kimselerin bllbusa gençlerin gözle- dls, 13 05: Prof. Llko Amar: Keman konseri. gumuz ıçın bu muhım maçın hakemli- kazanmaması için yalnız ~ 

Ha!l-ıuki bu kapıların üçü, taınarnile rinde sık sık arpacık çıkar. Arpacık sık Piyanoda Bayan Sabo. 1 ['ini yapacak olan eski şampiyonlardan müstesna başka bir kusur\l 1 
h k aılt çıktığı zaman mevzll Te umumi bazı Akr.ım neşriyatı: Kürük Kemal ile gö .. t-k K '" '"k K ' }c 

sa te :di. Ha ·ikatte açık olan, sadece ahvalln tezahürüdür. EvveHi sık sık ar- 18.30: PIAkla dall-' musikisi, 19: Krlftzen ~ . . ruş u · uçu e- Kiryako, Yorgo için ÇO ~ 
l>ir kapıdan ibaretti. 1 pacık çıkaranıann umumiyetle kan za- Asımın kızı Nihal tarafından Türk musikisi 

1 
mal dıyor kı: .. .. . . . • _ bir h~sımdır. Asabiyete kaP1 fi 1 

Bu açık kapıdan, Abdülhamidin ça- ' 11nığına, zAnyete mübtelA olduğuna n halk şarkıları, 19.30 : Konferans : Pror. ı «- Pazar gunu semtunızın hatta bu- şını dık tutmaz biraz da yan . tiJ 
lıştığı odaya girilirdi. 0 oda, orta cesa- ; hükmetmek llzımdır. Yüzde yilz değil~ f Sallh Murad <Radyo dersleri.~ 20: Müzeyyen tün İstanbulun en faal evinde yapıla • rek dövüşürse ~nslan milssvı /; 

mette, ve murabba şeklinde idi. Yol ü ' !~d!~:r~::e°ı,:1r:kl•;~r;; ~~~k~:~~~ ;:1;r::r~!~1 2~~;;:rı;~: ~~~u~~~~~\>i öv~ l ~~~n~eö~:~~~!;:rn a Bo~ maçları be - a! ır. Kiı~ako da Yorgo . kad:; 
zerine, büyük ve geniş iki pen.ceresil 

1 
Mevzii olmak üzere de klrplklerln dlble- mer Rıza tarafından arabca söylev. 20,45: .• . . • Y şadıgmı heyecanlı Yalnız Kıryakonun nef~ı dB 

vardı. rinin müzmin lltlhab mevcuddur. Bu Bay Muzatrer İlkar ye arkadaşları t.arafın- 1 gımlerımı hatır~at~ı. duğu kanaatindeyim. ~ 
Girilen kapının karşısına tesadüf e- gtbllerln göz kapaklarının kenarlan kn- dan Türk musikisi ve halk şarkılan. (Saat Yalnız asken lıseler arasında, ça - Her iki boksör de ayni Ş8:% 

den ccbhe, düz bir duvardan ibaretti. ! beşınır. klrplkJerln diplerinde kepek gibi Ayarı>. 21.15: Orhan Borar VJolon J>Olo: Pi- YaJnız askeri liseler arasında, can - duğuna göre sporcu olanUl 1' "'J 

1 
yaz şeyler b~rlkir, bazan bunlar birbir- a oda Valantin l g ,rr 1 

Dıg~ er iki ccbhe, öteki odanın aynı idi_. Y n · anmıya, yaşamaya çabalıyan zavallı muhakkaktır Ben vaktile ritı "' lerUe birleşerek koca bir çapak mahiye- 1 - Sonate CSol minör): Henri Eccles . "'k k lek hakk d k · .-:.rtiı ~ıJ 
Bu iki cebhede de yanyana, ve tama tirJ alır. Kirpikler düşmeğe, dökülmeğe 2 _ Danse Slave: Dvorak _ Krelsler. yu s: mes • ın a pe çok şey - şımın eJini .sıkarken (hangı:,-:ı" r

1 mile birbirinin aynı olan iki kapı var- ' ba~Iar. Göz kapa.klannın kenarları kır- s - Nocturne (Sol diez minör) Chopln. ler soylemek, hatta feryad etmek is - o kazansın) derdim. Ayni soıl;if 
dı. l mızı bir hal alır. Ve bu uzun zaman de- 21 45: Orkestra: t~rdim amma bir kişinin bağırmasile ki arkadaş için şimdiden sö11 

Pencereli cebhenin karşısındaki ceb- nm ederse ldeta ç!pU bir bal meydana 1 - Lalo Le Rol d' Ya Ounrtue. başanlmıyacak, gene bakımsız kalaca- luyorum.• 

~·ıt~~ik;r~n~:k~!~i ::~~n~~:~ ~= ~=: :~~=~~;:.,ki;::: :~~·~~"~~ .. :..~~= : : ~:=~:~:22~;~~ Tillput. ı· s t a n ,_b_ -u· -ı· ...... m ... --u--h-·t 1 ı· t j 
ranhk bir koridora girilirdi. Bu kori- ye etmek ister. Kunet lllcan, balık yaf- ~ -.15~. fAjoratn: sPrheambelerlreariJ.o!:°.e30~ .• Pl~r~?atesomlpso-· e ~ 
dorun sağ tarafındaki nihayetinde bu , lar. ve iyi gıda başlıca yapılacak şeyler- "'"' "'"' ...... A k d 

ı dendir. Ondan sonra mevzil tedaviye aı- ıar ve erte.si günün programı •ık J' 
~~~~7n;~:nk=~~~:~r~:n~::_a Ç-r~~ , ra gelir. Bunu da aynca zikrederiz. %3. İkln~ı:a:.: _a t~I· - Puar n ara a 1 maçını ya J 
l d B k Abd .. lh "d' l (•) Bu noUan kS. l&kl.ayuın. yahad 
ır ı. u apı, u amı ın emri o - Öfte neşriyatı: r d d l5 b• J ı.. 
madı.kca, kat'iyen açılmazdı. Ko~ lttr albüme yap~ blek.siyon yapıuu. 12.30: Muhtellt pllk neıriydı, 12.50: PlAk: .;::,ta yom a ın kişi vardı. Maç 3 - 1 st•Jl" 
run ortasındaki kapıdan, helaya girilir- Sıkıntı zarnanımzcta h DOtlaJ" Wr doktor Türk mmlkisi ve halk tark.ılan. ıs.ıs: Dahi- ht ı•t• • l•b• t•I . J d• 

&ihl lıntfadınıu. yetifebil.ir. ıı Te harici haberler. mu . e ~ ının ga 1 ıye 1 e netıce en 1 4'..ı 
cii. ---------------..; Ak.fam neşriyatı: Ankara 22 CHuSUSl) - n:t ma~ yapmak mında Fuad, Kadri, Celll iyi oytl~A ' 

Hela, uzun ve genişti. Kapılan sağ- 18.30: Plll.k ne4rtyatı. 11.35: Çocuklara üzere Ankaraya ıe.ıen 1'tanbul muhteıUi bu ı İat.anbuldan Clhad Faruk ııer 
lam, ve iç taraftan küçük, fakat kuv- ( masat: Nureddin Artam.. 19: Türk muslkJ.sl J gün ilk maçllll Şehir stadında 15 bini atkın faa.sı fevkalade bir 0 ;un çı~rdı. i 
~1etli çelik sürgülerle sörrnelenirdi. Nöbelci ve halk prlı:ıları. <Senet Adnan Ye arka - bir seyirci önünde oynadı Ye s - ı g:ıllb ıel- Hakemin ldarest tena ıcn. ~ 
Helanın koridorunun üzerinde, ol- . · daşlan). 19.30· Saat lyan ve arabca neşrt - dl. Maç çok güzel oldu. 2,30 da takımlar ta- İki takım yarın ikinci tarı 

dukca san'atkfırane bir surette mer-1 Eczaneler yat. 19.45: Türi: musilWi ve halt tartılan: rışıt: olarak sahaya çıktılar " halkı ııellm- yapacaklardır. .,1 
(M. Karındaş ve arkadaştan>. 30.15: Edebi ladıkt.an aonra yerlertnl aldılar. • )eı' 

merden yapılmış, bir abdestlik l>ulun- Bı.ı ıtte nöbetci .ıaa eaaneler •anlar- konuşma: Behcet Kemal Çağlar. 20.stı: Pllk- İstanbul muhtelitl: Clhad, Faru"k, Refad, Ankara k!iıp 
rnnkta idi. dtr: ıa daM musikisi. 20.45: Spor tonuşmuı: Eşfak. Esad, Mehmed RC4Ml. Fl.kret, Ba -

Bu helii, umumi şekil ve heyeti ile, bbubul cihetindekil•: Said Çelebi. 21: Ajana haberleri. 21.15: Stüd- şim, Melih, Naci, Necdet şei:llnde ld.1. 
eski büyük konakların helalanndan Ak.cıarayda: <Sarımı. Alemdarda: (Sırrı yo Balon orkestrası. Ankara muhtellti de: P'uad, Sabri, Ya -

1 Asım ). Beyazıdda: (Belltıs). Samatya.da: ı - D'Ambroslo Mattinata. ş~r, Musa, Hasan. Kadri, Fethi, Rıza, İa -
pek farklı değildi. Aradaki fark sadece CTeofllos). Emlnönünde: (Sallh Necati). 2 - Rzulc Couchette kender, Celll, n All Rından teoektill et -
-sık parmaklıklı- pencere camlarının 1 Eyübde: (Arif Beşir). Fenerde: (Hüsa- 3 - Ma~senet Alr de Balld mlştl. 
kristal olmasından, kilid ve sürmeleri- meddin). Şehremininde: (Nazım>. Şeh- 4 - Haydn Mosaique Oyuna 2,4.5 de Ankaralılar bqladı. ia -
nin de çok kuvvetli ve kolay kırılmaz za1ebaşında: <Hamdi>. Karagümrilkte: 5 - suna Reglment tanbul mühaclmlerl Ankara kale.sine indi -
cinsiı:den bulunmasından ibaretti. <Suad>. Küçükpazarda: (Necatı Ahmed) . 21.55: Yarınki procram Te İstık2M marşı. ter. ve Necdet üçüncü dakikada istanbulun 

Bakırköyünde : CHllil). 

1 
- - ·--~ --~, 11k golünü attı. 8aha kayai: Taziyette oldu-

T~krar, koridora çıkalım. Koridorun Beyoğlu cihetinclekller: KUçUk memleket haberleri ğundan lkl taraf da topu kontrol edemlyor-
sol nihayetinde, biri aşağı kata inilecek İst\klll caddesinde: (Kanzuk>. Dairede: ıardı. 
gizli bir merdiven, diğeri de yukarı ka- (Güneş>. Topçularda: (Sporldls). Tak- Tralnonda meu4 8alon11 açıldı Ankaralı Fethl 42 inci dakikada Ant.ara-
ta ç•kılacak merdivenin kapılan görü- simde: CNizameddln). Tarla.başında: Trabzon (Hususi) - Trabzon belediyem nın beraberlik golünü attı. Birinci dene böy 
lür. Yukarı kata ,.ıkıldıg· ı zaman, karan- (N!had). Şişlide: (Halk). Beşiktaşta: (A- münadl usulü ile satılacak eşyalan toplu blr lece beraberlikle b!tt.1. 

); H Rıza). mahalde sat.malt için yeıı.l bir mezad salonu lkhlci elene 
lık bir sofadan f'eı:'ilir.. ve bir came- &ta'liçi, Kadıköy n Adalardakiler: açm~tır. İkinci devrede iatanbullular aahaya ahş-
kanla büyük b:.r tavan arasına girilir. Üsküdarda :Iİttlhad). Sarıyerde: (Asarı. Manisa SelerlMrlik Miidirlüfii tıklarından hlkirn oynamata başladılar. 
Fakat, tavan arası denilen bu yer, çi· Ka.dıköyünde: <Saadet - Osman HulU.sl>. Blg'\dl<; CHusust> - 3 buçuk .eenedenbert 19 uncu dakikada Esad, 21 inci dakikada 
mcnto döşeli, biiyük bir salondan iba- Büyükadada: <Şinasi Rıza). Heybelide: nahlyemlzde müdürlük yaın,n Hayreddin Melih, İ!tanbulun gollerini içe çıkardılar. 

(Tanatl. tertıan Manlsa •lllyeti Selerbarll.lı: Müdür - 39 uncu dakikada Ftt.retln mükemmel 
rettir. Her tarafı, camekanla ~vril- lüt~ne taytn edJlm.LtUr. Dl.r IQlii.Di. hakem armadı. Ankara tala _ 

birleşiyor 
1 

Ankara 22 <Hususi) - Dün uıı' ~ 
kongresini yapan Ankara apor ~ 1' .,, 
klüblle blrl~meğe karar ve,nnlŞ 
m~tlr. 

Deınirspor klübünden ayrılıın 
da Galataaarayla birleşecektir. ,p 
BarutgUcU alanmdaki fil 

A - takımları maçı: 

Barutgücü - Kadıköy Halkevi 
B - Ta kımlan maçı: ~ 
Barutgiicü - Kadıköy Haııce ~ 
Gen<; tnkımlar maçı: .,_,A '· 
Barutgücü - Rum takımUe ~6~· ~ B:ırutgücü bisiklet kolu Bakıre~"'ııd.! 

ı.e asfalt şosesi üzerinden Ed~ 
dar 1'l kllomet.rellk bir e~ 
yapılacat:t ... 



Oço~co 
CQ~ 

.\rı 
la llıı:.. 

nıeıer 
te be sıyah 

1 r 

Beyaz ve 
yumuşak 

~b~d· 
Yen l< L 

n:S•rkin ay~olmuştur ! 
~ s,Yah b 
llıuş sert tabaka} enler, sivilceler, cil-
tı'ıeS bll' ten arı, renksiz ve sol-
lel'i ~ttazı "iie~utü~ bunlar açık 
li Patan gelır. Bu mesarne
b~ ile su, ne ~ayrisaf yağlı maddele
d..ıı <feğııdir. ae sabun ile izalesi ka
h~ taha~:ş er açık mesame cil -
·"llg' ··"' un • ~e 1?deki (Y: ~sebeb olur. Beyaz 
codltıi hemen gsız) yeni Tokalon 
~en IDlddeleri :nıesamata nüfuz ile 
liıtı ~eskin ed nın taharrüşiinü ani
&İj>~l"indekj gaer .. Mesamatm derin
\·e benleri {~1 saf madde!eri ve 
~açık nıesa a e~erek harice tard 
)'aııaeder. ~elen tabii hadlerine 
k tıp Yum er ve sert bir rildi be
"U\'Vetıendı' ~şatır. En kunt bir cildı 
ıOtl'\,_ tir V la]t <>"!ıluk Çiz .

1 
e .tazeleşlirir. Aln•n 

ıı 01"e Yağlı : erı ve burnun par -
kaı Ur. Beyaz anz~rası tamamen za- ' 
Ve on krenıi t l'engındeki ou yeni To
'ta,;;fıye ediı:bbind~ tazr;: krema 
de 1• besıey·ı . ş zeytınyağ: gibi mu 

er Tn- cı ve b . ftnd ··.l'l!Vcud 1 ~ e)azlatıcı rnacl -
be a Cılde Ye ~ d~gundan 3 glin zar
ta~:zlatıp ~ubır güzellik verir, ve 
~~ lnıllanuu Şntır. Bu kremi her 

l' - '7·· z. "arsa .ı. uzu ·· 
g .' Yüz ad 

1
nuzde bunıc:uk'uklar 

• cı)d· a ele · · ~ lniıi Bi r.ınız zayıflam:ş i-
~ ır. Cild· .oeeı ıle besıemcniz !a-

hu kı lllizdQki B· w hay Ynıetı· ıoce.ı ın aynı o-
lih "&.nların .

1
1 cevher, şimdi genç 

saıe cı d hü 1 • • 
~l:nbe llıuvaffak· ceyre.erınden ıs-
kibin rengindek~Yet hasıl olmuştur. 
~aı..... de t .. ~ • 1 Tokalon kremi ter ... ,ıa "<\lil <!l} • • • 
de k sı için dı~ızın genç ve taze 
rı \' arıştırıbn llıatıup nisbet dairesin
"eı 81'dır. J\k ış olarak B:.aı.r ı cevhe

tatbik .. .ı.§~Icırı yatmazdım e·ı
""''nıı. 

SON POSTA 

• 
1938 

Küçük Ca.ri Hee.aplar 
'I/ • 
lnrcı "ie ÔI. ha 

4 adet 1000 liralık - 4000 lira 

8 
" 

500 
" - 4000 

" 16 
" 

250 
" - 40 o " 

76 
" 

l o 
" - 7600 

" 80 
" 

50 
" - 4000 

" 200 ,, • 25 ,, - 5000 
" --

384 
" 

2860~ 
" 

~ura.ar: 1 ıvaat., ı t 1..14..l . .... n, l i-J lu1 1 
Biri ·cikan n tarih!erinde çekilecek' i . 

En az lira mevduatı 

bulunan hesaplar kuraio.ro 
dahil ed;lecektir. 

Lo_{omot · f Ma ?inis 
Al nacak 

• 

Askeri Fabrikalar Umum 
Müdürlüğünden: 

Kın.kkalede yevmiye ile çalıştırılmak üzere bir lokomotif makinisti alınacak-

• tır. Talib olanlar bir istida ile müracaatları. .339. 

• 

Belsoğukluğu ve Frengiden korur • ..__.1~· 
1 İstanbul Belediyesi İlanları 1 ! ________ _. 

Eminönü Kaymakam ve B. Ş. Müdürlüğünden: 

Vefa, Kovacılar caddesinin Aynacı çıkmazındaki 4 sayılı ev maili inhidam ol
duğundan Belediyece yıktırılacaktır. Adresleri bilinemiyen hissedarlarına tebliğ 

makamına kaim olmak üzere ilan olunur. (B.) (417) 

İP 
EVRA J 1 

Sayfa 15 

1 Emlak ve Eytam Bankası ilanları 1 
Esas No. Yeri No. su Nev'i 

Depozitosu 
T. L. 

C. 15 Büyükdere. Büyükdere caddesi. Eski Dükkanı havi Ev. 450.-
203 
203 M. 
Yeni 
192 
194 

Mevkii yukarıda yazılı gayri.menkul peşin para ile veya birinci taksiti peşm 
geri kalanı üç müsavi taksitte ve üç senede ödenmek şartilc % 9 1h faize tabi 
olmak üzere pazarlıkla satılacaktır . 

İhale 3.2.938 Perşembe günü saat ondadır. 
1stekli1erin bildirilen gün ve saatt~ depozito akçesilc şubemize gelmeleri. 

(724) 

,.. ADEM. i TiD 
ve BELGEVŞE 

HOR 
L Ö-İNE KARŞI 
O B ı 

Her eczanede arayınız. (Posta kutusu) 1255 

Galata İstanbul ~ 

B ve DİŞ A 
A 

RILARI 

iLKBAHAR mevsimine 
mahsus yeni gelen malları

mıza yer ayırmak ihtiyacın

dayız, Bunun için : Mevcut 
stokumuzun bnynk bir kıs
mını 

T . TİZ 

ROM TİZMA 

ve b ··tün ağrılarını dindirir. 

NEOKALMiN 

15 Sonkanundan 
15 Şubata lladar 
her yerden iyi v~ mükem
mel fiat ve şernitle elden 
çıkttrıyoruz, Çeşitler tOken
meden evvel ıhtıyaçlnrrnızı 

tem in eli iniz. 

Beyoğlunda 

BAKER Mağazaları 



16 Sayfa 

ettiği bir hakikat: 1 

Sabah, öğle ve akşam her yemekten 1 

sonra günde B defa 

Kullanmak 
şart ile 

RADYOLiN 
Dişlerinizi tertemiz, 

bembeyaz ve sap ıağ· 
lam yapar. Ona yirmin· 
ci asır kimyasının ha· 
rikalarından biridir, de
nilchili ~. Kokusu güzel, 
lezzeti boı, mikroplara 
karıı ~siri yüzde yüz
dür. 

Kullananlar, dişlerini 

SON POSTA 

SAÇ BAKIMI 
Oüaeıutln en bırtncı şartıdır. 

Kepekleri ve saç dökillmeslnl tedav1 e -
den tesiri mücerreb bir U!içdJr. -, 

llan Tarifemiz 
Birinci ıahile 400 kurut 
ikinci uıh:le 25G )) 

Üçüncü &ahife 200 )) 

Dördüncü sahile 106 » 
iç sahifeler 60 )) 

Son ıahile "" )) 

Muayyen ~ir müdd€ c zarfındıt fazla
ca mikdarda ilan yaptırac;.klar aynca 
tenzilatlı tarifemizden istifade ede
ceklerdir. Tam, yarım ve \"yrek sayfa 
ilanlar için &)Tı bıc teırıfe derpiş 

edilmıstir. 

Son Posta'nın ticari ilanlarına aid 
işler ic;in şu ndrE>se müracaat edil
meiidir: 

bii.ncılık KollPktlf !"irkeH. 
Kahramanzade Han 

Ankara caddesi şera · tle sigorta 
en ucuz 

ettirmiş sayılırlar 
Sabah, ölle ve akfam ber yemekten sonr 

gOnde 3 dela dlfle la zl lırçalayınız. 

iL-----------------~ Son Posta Matbaası 

25 -nce 

,, 4 

Neşriyat Müdürü: Selim Ragıp Emeç 
S. Ragıp EMEÇ 

SAHiBLERİ: A. Ekrem UŞAKI,IG!L 

2 l!ıÔYÖK 
YEN'ıL'ıK. 

EL'ıP-rıK OQô..RLÖR 
PARAZ'ıTL~~ı BOCUCU TERTiBAT 

12 Ay Veresiye satiış 

s • • i 
302 lSTıKLAL CADDES, BEYOÔLU ve ACEN'fALARI NEZD1N~ 

Ank11ra - Adana - Arlnpazan - Antalya - Antep - Aydın - 13 _,, 
sir - Bandırma - Bursa - Denilli - Diyarbakır - Edirne - ElAııl',, 
Ereğli - Eskişehir - lsparta - İzmir - lzınit - Kayseri - Kon>" _,, 
Lüleburgaz - Malatya - Mershı - Samsun - Sıv1ts - TrKbzoO 

Van - Zonguldak - Zile. 

En çok deyenar ve daha ••· 
zle •t•k verir. Dünyanın en 
lyllerl olen EVEREADY pll· 
lerlnl lararle laterlnlz. 


