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İdare işleri telefonu: 20203 Fiatı 5 kurul 

TRiK S KESİ 
H EDi E 

Utretle i de indir· cek birçok yerlerinde 
ff tehlike var, diyor 
ayatı ucuzlatmak için birçok Şebekenin ıslahıiçin 6senede 15 milyon lira 

ltıa dd } • • d "" } k d sarf edilecek, şirketle yeni müzakereler yapılacak 
ff 1\ e er üzerın e ugraşı ma ta ır Nafıa Vekili Ali Çetinkaya dün aKşam 
U saat 20 de Ankaradan İstanbula gelmi~-

~Q~ l'liz e aid gent•Ş bz•r proıaramtmlZ Vardır. Vakzn tir. Dün akşam kendisini karşılıyan bir 
4 •ıı lfj' ~ ~ muharririmize, Vekil, muhtelif meseleler 

lall\>ıı 'l

0
an./arda geni bir sipariş de derpiş etmekteyiz,, hakkında §U beyanatta bulunmuştur: 

\r .., ol (l{ - Elektrik şirketilc n,ramızda cereyan 
~ e~ı Şakı USUsi) - İktı- :anekte ve milli ekonomiyi ala- eden muhaberede şirket esas itibarile hü-

de s~ r l<esebir refa- ,.- kadar eden meseleler üzerinde kumet tekliflerini kabul etmi~tir. Bu tek-~ unıerb k • 
llıua.villi an urnu.rn tedkikatta bulunmaktadır. liflerin belli başlı noktalan şunlardır: 

~rkanllıda~e ~ktısad Ve- ı Şeker ve kömür Hükumet, 1926 senesi munzam mukavc-
tıl halde bu~zlları bu. Komisyonun vazlfesi yalnız lesinin feshini istemişti. Bu munzam mu-
~ Vaıova n Burgu, muayyen bir iki mesele üze- kavelenameye göre, şirketin hükfunetce 

gotli§tü Yl geldi. Ken- ~ .~ rinde tedkikat icra etmek de- satın alınma hakkı 1940 senesınden 1950 t'aıovadanı. Dedi ki: .-;:, ~~· g-ildir. Bütün ekonomik mese- · 30 b n .. k ....,.. • ~ ... ,,,,,. senesine, imtiyaz müddeti ıse, sene ge-
it ,_elli deg .. ,1-d adar kala- leler üzerinde ~ahşmaktadır. rıletilerek 1960 senesinden 1990 senesine 

«tbrıkaı - !r. \1 eni ar-ı- B' 1 h k k' ·· 
Utıitıd arırnızın k" :sd rüınaenn ey ş er v]e omu- kadar tcmdid edilmekteydi. Şirket, bun-

l'ıı. e buı uşa ·~ n uc~z~atılmasını e e a~~ığı Inrın kalkması esasını kabul etmiştir. 
\'· Utıınak üzere ~ ve mesaısmi bu maddeler uze- . A ' •• • 

'Yet k rlnd t k il ıt·ğ· d - d Şırket, bundan mada, huktlmctın arzu et-
tt.. e \te • e e s e ı ı ogru e- . h kkın 
~"'ddeıetini gıyecek ğildir. j tiği zaman ra~a, yanı satın alma a ı 
~ UclUJa•-- Şeker ve kömürün istihlaki kullanabılmesıne de muvafakat etmekte-iVekfı i~i wııa 

.. ~ \' alovad artmı~tır. Bu ec>ne iyi hır re-1 dir. 
~·ara h a gazeteci ' kolte senesi olmamıştır. Şeker (Devamı 11 inci sayfada) 
~L ~~ ~t} ~~·- Y··ı~· • ft~· -=========~==~-==============~ . ~h ~ ettnf ~ arını u~ . . - co. ... -

~ 1 buyUrdı~daki ınesa. ~ ki farkı karşıl mak ve mt'm-ı A k d • b • 
Nafıa Vekili Ali Çetinkaya 

~r d;!ı~ Yakın~:~al H:yat leket .. dahilinde .. ~ulundurul- S a r a y a Z e n g } n } r 
b<r ·•1eseıeı ... aka- maı;ı luzunılu gorulen stoku 

~~ b Ş(>kli hau e. ın birer bi- muhafaza etme ;: noktasından k •• •• d • b ı d 
rcı:~eceğinıjze bağlanması . bi hariçten şeker ıdhali zarureti om r ma enı u un u 

V b •1 buıu esaslı hiz- lktısad VekiLi Şakir Kese r karşısında kalınmış bulunulu-
~ ~lıko~~Y~~Yor. _Korunma komisyonu yeni teşekkül et- yor. Bu sene idhal edilecek şeker mikda rı 50 bin ton radde-

lnıısteşarı!~ğıl~ir. Bu komisyon ötedenberi İktısad sindedir. . . .. . . . .. ij n rıyaseti altında vazifesine devam eı- (Devam• 1 "'"' sayfanın. 4 uncü ve 5 ına sutunlannda) 

atayın yeıtİ İntihab Atatürkün St Kaplıcalarda 
Jt .. atüsü h zırlıkları Tedkikleri 
h li~c/ı": •• •• •• Yalova, 30 (Hususi) - Atatürk ak-
{" ~ .A~ D l l k t şam saat 17 de refakatlerinde Başve-1';;ıll8 • as e/bOS a e rar gorUŞ U, kil, Dahiliye, İktısad V<'kılleri ve ma-

!ı~OJıta ~ ıle Türkiye arasındaki siyasi iyetindeki Ze\·atla birlikte kaplıcalar-
~ b ao - A~ ııcızar ihtilafı bertaraf edildi da bır gezıntı pmışl r, uyun mem-
l! rı b ı . ·~adoı A· • . la bama kadar g tmişlerdır. Büyük Şef, 

l\ dırfy . u Jnnsının hususı batı ile meşgul komısyonun şubat aon -
b ~' Ot. .. teh 1 mEmbaı ve \aplıcalard eskiden yapı-•11n. rında birer Türk ve Fransız mu assıs a 
'{' g•>eteler, Hatay intiha- (Devamı 11 inci sayfada) (D<vaını 8 inci •ayfada) _J 

bitti 

Un 3 - 2 mağlôb etti 

Uli bankalar 
dire' törleri 
dün gittiler 

Türkiye İş Bankası umum müdürü Mu
anuner Erişle Etibank umum müdürü İl
hami Nafız Pamir dün gece s:ıat 22 de 

(Devamı 11 inci sayfada.) 

Köylüler buldukları kömür damarından şimdiden 
istifadeye başladılar, nümuneler Vekalete gönderildi 

Yeni kömü.r madeni bulunan Ak.saraydan oır görünüş 

Aksaray, (Hususi) - Soıı yağan yağ- deki toprak tabakasını yanp götünnÜfo 
murlar Aksaraydn mes'ud bir netice do- tür. 
ğurmuş, zengin bir kömür madeninin Sel çekildikten sonra oradan geçea 
meydana çıkmasına sebcb olmuştur. Ak- bir köylünün siyah görünen tabaka na
saraya 20 kilometre mesafedeki Acıpınar zan dikkatini celbederek haber köye ak
köyü ile Sapmaz köyü arasındaki dereye setmiş ve Acıpınar köyünden gelen ka-
fazla sel gelmiş ve bu seller dağın eteğin- ı (Devamı 11 ınci sayfada) 

SiJZUN KISAS/: 

Fransada müdhiş. Mekteblerde maddi ceza mı ? 
Yazan: Ercümend Ekrcr.1 Talu Bir kasırga 

Rüzgar 11 yaşında bir 
kızcağızı 6 metre 

kadar havaya kaldırdı 

9'F ahsil hayatıma değnekli falakalı! Bir gün, aklı başında bir adamm 
U eski mahalle mektebinde başla- m~cli~in~e ~erbiycd~ _bahs. a~ılrnı~ 

d H + 1 tal b d ld ~ . Kımdı, bılmıyorum .. bırı, e,:,kı bır ata.ar 
mı. c aLır ı e e> er,:ı o ugum ı -, .... ·· h"km t d" t 

b 1 • d r..ozunu ı e ıye oraya attı: 
çın u ceza.ara kendım çarpılma un a- Kızını d"" · d · d··.~..a 

. - ovmıyen, ızını Ov=~ 
ma, dayak yıyen başka arkadaşlarımı O günlerde İstanbillda bir intihar 

l> 
linJcıı 

g?r~ekten~ sen ler <-onra, hfüfı içimde vak'ası olrnu', beve) ninin şiddetli 
Faris, 30 - S ddetli bir kasırga Fran- bır urkeklık kaldı. tekdirler"nden m t •c ~·r 0 an bir genç 

sada mühim tahrıbat yapmıştır. Ağaçlar Ve kendimi b11dim bileli, tehdidli, mek!ebli kız kendı canına kıymıştı. Ev 
~t<ı, Galatasaray kale ri önünde heyecanlı bir vaziyet 

(Yazısı 7 mci saıfaınızda.dır.) 
sökülmüş ve otuz metre yükseklerd0 uç- dayaklı, zorlu terbiye sisteminın rnhibi bu elim macerayı hatırlatarak; 

(Devamı 11 inci sayfada) laley~1darıyım. (Devamı 2 inci sayfada.) 
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H Resl.m/ı· nıakale • ~ Tıenkid edilen kaz;ınzr.. J/ .. d 1 er g Ü n ıv.1. .j • 117• Sözün 1'1SP 

iş hacminin artması, 
Refahın artması, medeni 

Sevıyenin yükselmesi 
Demektir 

- Yazan: Muhittin Blrıen -

M ekteblerde- maddi 
Ceza mı? 

E. 'f:ılıl 

(Baş tarafı 1 incı so!ffadO 
Jtız!ııl 

- Evet.. dedi. Faknt tıl tıJl' 
bakınız, şimdi de kendi başı 

•• 1 
vuy..ır. }leP fE5) aşvekil Celal Bay:_rın di~in

ıg) den düşürmediği uç kelıme 

vardır ki gözleri de hep bu U~ kelimen•n 
ifade ettiği hedefe doğru dönmüş bulu
nuyor: İş hacmini artırmak. Dahl1de hal
ledilecek siyasi meselesı olmtyan, hariçte 
dava halınde yalnız bir Hatay meselesi 
bulunan bir hükumet için de er. güzel bir 
hedef ve en makul bir faaliyet mevzuu 
budur. Meşrutiyet devri bunun aksine 
idi: Yalnız siyasi mesele ile meşgul olu
yor, gerek ciş> ve gerek bunun chacmi• 
ile zıhnıni işgale bile vakit bulamıyordu. 
Çok şükür, bugün öyle değ:~ız. ·h~ le 
pek çok uğraşmıya bol .bol vaktımi1. yar. 

Tenkid münebbihli bir saate benzer, başımız!n ucunda 
çaldığı .?.aman bizi gaflet uykusundan uyandırır, sabahın 

olup olmadığına bakmıya sevkeder ve çıngırağı çnldığ: müd-

D1yak, şiddet, hiddet.. ~ 
kavinin zayıfa karşı kull3 ~ 
muzır ve köhne tedbirlerdır ~ı 
ettiği netice, bunlara ınarU~ cı 
hıs1arda ekseriya yalanc> 

1b#. 
kitrlığın, riyanın ve teb~ot~ 
miyesiuden ibaret kalır. • ~ 
biye edilen çocuğun rnaneVl ye 
yüks~k ve ince duygu1~rı~ill ) 
neşvünema bulmasına ı??. ~ 
Day..ık sayesinde vazgeçtıgt ·ııdt 
fena huyları gene yerli ye: ,-e 

mamak jçin ı;aatin çıngırağını söküp atana benı.er. Tenkid uykuJadır. Tazyikın kalktıg~e 
sildiği gün, onlar yeniden " 
kuvvetle meydana çıkar. ··zle!l İş hacminin artması, memleke>ttc rda

hın da artması ve medeniyet seviycsı'lin 
mütemudiyen yiıkselmesi demt:ktir. Me
drniyEt, gokten ze~bille ınen b'r hediye, 
)ahud, propaganda ıle, tC'rbiyc ile ikh
sab ed.lir bir haslet değildir. cMcdeni
yct., ciş• e, onun şekline, hacmine ve 
biinyes·ne bağlı olan bir şeydir. Her de
vırde, insanlar, ancak işledikleri işin şek
li, bünyesi, derecesi nısbetinde medeni 
olmuşlardır. Bugünkü medeniyeti. tam 
manasilc iktisab edebilmek için, bu l)}e

deniyeti vücude getiren işler hangileriyse 
Türk milletinin de ayni işleri yapm:ısı 

ve bu işlerde ilerlemesi lıizımdır. 

edene kızmayınız, sözlerinin arasında bizi ikaı edecek bir 

d"tçe tekrar uykuya dalıp uyumayı imkan har~cine çıkarır. hakikat hissesi bulunabilir. Vazifemiz onu dinlemek ve ken-
Tenkidi scvmiyen adam daldığı gaflet uykus~ndan uyan- disine teşekkür etmektir. 

o::::--== --======== 

C._~_o __ ~ __ A_~_C) __ A_~-~~o ~N-~_A_~_) 
Birçok işlerP Uilrayan ·---------• Fare tutmak idmanı 
Pratik bir eıoıse BiR ff KRA Yapan küçük kediler 

Su basmıştı 
Umumi harb zenginler:nden bıri 1-

talyaya bir seyahat yapmıştı. Döndü
ğü. zaman sordular: 

- ltalyada nerelere gittin? 
- Romaya ve Venediğe .. 
- Nasıl buldun? 
- Romayı beğenmedim. 

- Ya Venediği? 
- Onu da doğru dürüst göreme· 

dim, ben gittığim zaman btitün soka1~- J 
Zarı su basmı§tı! 

lf---------------· 1 

Hapishanede doğan 
Çocull 
Serbest bırakıldı 

Yalnız ~lar mekteblerde ders 
okuyup hayata hazırlamnazlar ya .. işte 
yukarıda gördüğünüz üç mimi mini 
kedi yavrusu da hayatta nasıl fare tu
tacaklarını şimdiden talim ediyorlar. 

Frenklerin de bir ata so def{ 
Sinek sirke ile tutu'lınaZ, ııse' 
nun doğruluğunu ben ort~, 11p 
sek mekteblerdeki muaı_uw1iiı 
sında bizzat denemişimdır. ·ıe 
leberne karşı dalına hil~ ~ 
muarne1e ettim, ve kcn?.ı~iiJl'l" 
ma ~t!vgi ve hürmet gor. . ~ 
ayni talebenin -dikkat ett~~ 
şöhret bulmuş bazı rnualli~ dil 
şı gerek muamele ve gerek 
bir değildi. d . ·z e 

O:ıun için, me.ktcb1erıını ~~ 
rip usulünün iadesine t3 

cAsrh kılığa girmek, medeni olmak 
demek değildir. Bunun gibi, medeniyet. 
yere cdiz çökmek•, minder üstünde c bağ
daş kurmak• yerine sandalyeye oturup 
bacaklarını birbirinin üstüne atmak ta 
değildır. Medeniyet, bir köprü yapmak, 
bir fabrika kurmak, bir fabrika, bir ma
den işletmek, bir şirket idare? etmek, bir 
tren sevketmek ve ilh .. ve Hh .. demektir. 
Bütün bu işlerin her biri, ~endı sahasınu 
ve kendi cirmine göre birer medeniyet 
tezgahıdır. Bir fabrikada bir amele bir 
üniversiteli, bir müdür, bir mühC'ndis te 
bir profesördür. İşte, medemyet bu gibi 
insanların elile kurulan bir hına ve bun
ların hepsinin bir elden i.şlettikleri bir 
ıefah makinesidir. 

İnJilterede sosyete bayanlarını tu
valet düşünmek külfetinden kurtara -
cak yeni bir elbise modeli icad edilmiş
tir. Şarabi şüon ile ipek dantelden ya-

Bir buçuk yaşı· 
na yeni basmış o
lan bu yavru, göz
lerini ilk defa ola· 

larla ayni fikirde kat'iyetı ~t 
Mekteb muallimi, mesleği?~e1i 
kadife eldiven altında d~~ır 1,ı 
~ahip o1mayı öğrenmelidl~· ~ 
tıpkı muallim gibi sinirlcfl• 8,~ 
bi, dımağı olan bir insan r fi, 
Vakit vakit onun da cleJl'l e ye 
ları, rahatsızlıkları, sevi~cı~ii ~ 
bilir. Bunu farkedip, o gun 

9
n 

lesini ona göre uydurmak J1ltlf111o 
zifesidir. Eğ.er mu~llinı~ s~ı rııJl1' 
le benin yegan yegan hal~~ •ettefi 
ne, maddi ve manevi kab~ 
fuz edemez., anlan kull ~ ol' 
mezse, mesleğinde :rmıvaff: bil' 

M eçhu/ askerin karısına Rastgele ceza vermek s~nt sU 
maaş baglatmak zçın O cf!zaya müstahak göruıen ;şl 

sıl bir haleti ruhiye aıund~ 
istida verenler olduğunu nazarı itibara __ a1dı·dil; 

Bir Amerikalı gazeteci, arkadaşla - dır ki yürütülecek hükuJYl 8 

* pılan tuvalet, üstten kopçalanan bir e-
Bugünkü Anadolunun muhtelif köşe- teklik ve kısa Ermin kürkile mükellef rak Almanyada 

}erini gezip görenler, bugünkü Türkiye- bir gece tuvaleti olmakda, ve eve dö- Nazi hapishnnelc
nin demiryollarında, vapurlarında seya- nülür de, eteklik çıkarılıp, kürk de atıl 
hat edenler daima yeni yeni şeyler gö- dıktan sonra pijama yerine geçmek -
rüyorlar: Bundan on sene evvel gere tedir. Bu kadar iş gören tuvaletin fiatı 
geçtiğiniz şu sahada karanlıktan başka 100 liradır. 

rinin birinde aç

mıştır. Brezilyalı 

bir ihtilalcinin Al-

rile tuhaf bir bahse tutuşmuş. Bahsin bilir. ·ıcolD 
' mevzuu şudur: Gazeteci arkadaşlarına Pedeıgoji, mutJaka P~ol~ 

hiçbir şey göremezdiniz. Halbuki, bakı- F --------
nız, şimdi burada gökteki yıldız kadar ransanzn nü/ usu çok 
ampul yanıyor. Hiç şübhesiz, burşda bir yavaş artıyor 

medeniyet var. Yani bir fabrık3 ve onun 1936 senesinde yapılan Fransa tah-

man karısı olan 

annesi, Almanyaya 
gelir gelmez yakalanmış ve Berlinde 
hapishaneye konulmuştur. Mahpus ka
dın, aradan iki ay geçmeden bu yav -
ruyu doğurmuştur. Çocuğun suçu ol -
rr.adtğı için, yavru 15 ay süren bir mü
zakert?nen sonra serbest bırakılmıştır. 

her vakit ahmakça bir ile girişecek bir tev'em olmak gerektir. psı elC 
hayli safdil adamların bulunacağını id- ) an pedagog olamaz. E~ki 1118cııjl 
dia Ptmiş, arkadaşları ise böyle şey o- psik lloji ile al~ verişlerı o~ ttBtl 
lamıyacağıru söyleyince hemen büyük dir ki terbiyede dayağı, f~ ~erO 
bir mikdar para üzerine bahse tutuş - olarak kabul ve tatbik etm1.? bık! 
muşlar ve gazeteci bahsi çarçabuk ka- Bu köhne ve muzır us~1.~111İ 

yanı başında amele, mekteb, hnstnne, riri nüfusunun resmi neticeleri ilan e
banyo vesaire gibi, ancak medeni mern- dilmiştir. Fransanın nüfusu 19 31 tah
leketlerde bulunan cinsanlar• ve eşey• !ir:nde 41,42 7,000 idi. Bu defa ki tah
Jer vardır. rirde 41,508, 116 olduğu anlaş1lmıştır. 

zanıvermiştir. şuurlu ve bilgili mekteboılı~~-;,; 
Gazeteci arkadaşlarının önünde ya edemeyiz. Edersek, k.uıtııiŞ o 

Eskiden trende giderken gençlerin el- Yani beş sene zarfında Fransanın nü -
lerinde türlü türlü isimlerle boş şeyler- fusu 81,000 artmış oluyor. 
den ve gençlik heveslerini tahrik eden Parisin son tahrirdeki nüfusu 2 mil
edebiyattan bahis mecmuala'!"a, haftalık yon 792,000 dir. Payitahttan sonra en 

Yüz sene yaşıyabibnek için 
ne yemeli, ne içmeli? 

meçhul askerin dul karısına tekaüd ma de haylıdan haylıya gerrl~rtl sitlo 
aşı bağlanmasını hükfunetten istemek Ve eğer, gençliğin terbı)'eebt 
üzerF- bir arzuhal yazmış ve beş on da- saklık görülüyorsa, bun~11 ~t# 
kika içinde .rastgeldiği 15 kişiye bu ar- mektebin dayaksız ter~ıye sifloe 
zuhali imza ettirerek bahsi kazan - değil, ailenin bozulan şıraze 
mışhr. maklığımız lfizımdır. . ~.(-

gazetelere tesadüf ederdiniz. Bugün, öy- fazla nu"'f su la h. l l d 
u o n şe ır er şun ar ır: İ"\'İçreli doktor Birçer insan için en B · "kl t~ b "k t ·· ·· b l d" le genrlere rastgeliyorsunuz kı ellerindP. 0135'0 M ·1 561525 L"o .. . . ısı e a rı a oru e e ı11e 

~ • - ars1 ya, • ı n, mükemmel gıdayı bulduğunu ıddıa et- :7 

sanayi hayatının türlü türlü şubelerine 262,620 Nis, 254,875 Bordo, 210,743

1 

mektf'dir. Doktora göre bulduğu gıda reisi o/unca ne yapar? 
dair türlü türlü ihtisas kitabları gniyor. ~1~7:· ~!:?~ ~5 ~~----·-· ·---·- ile insan en aşağı yüz yaşına kadar ya- Arnerikada son vapılan belediye se-
Eskiden en yükscık medeniyet bilgısi, 1 J 

bizde filan Vf:Yl'l falan Fransız edıbinin disine düşecek bir meyva değ"ldir. Çalı- ~ayal..ı:Jecekm ~- Ayni zamanda bu gıda, çiminde küçük Bessemer şehri ahalisi 
hayatına dair türlü türlü teferrürıt bil- şan kolumuzun kuvveti, düşünen kafa- ile heslenen mutfak işlerinın yorgun -, Çab Brayont isminde bir hl.siklet fab -
mek ve bunlara aid hikayeler nakletmek- mızın gayreti, alnımızın terı He Türkün :uğundan ve bir çok masrafdan kur - rikatörünü reis seçmişlerdi. Yeni be -
ti. Yeni neslin büyük bir kısmı bu bahis- say ve iş bahçesinde yetişecek bir mey- tulac:ığı için daha rahat ya'2ayabilecek ~ediye reisi siyasi değil, fakat çok açık 
te cahildir; bunun yerine blr metre be- vndır. Artık biliyoruz ki medeniyet mey- ]erdir. Doktorun tavsiye ettiği gıda göz ve zeki bir iş adamı o1makla şöh
zin, bir kilo demirin, bir tC'kerleğin ve vasını yemek, onu rney~nna getırmek mnddeleri şu aşağıdakilerden ibarettir: ret bulmuştu. Filhakika yeni r~is böy-

için çalışan insanlann hakkıdır. Bal, kaymak, sıcak su, un , yulaf, le bir şöhrete hakkile sahih olduğunu 
bir dişlinin içindeki bütün esran bilen, B-ı·· b b bl d d 1 d k. C ı· · f d ı d · · h · b · · ..• _ . .. . .. . u un u se e er en o ayı ır ı ~e- ımon usaresı, ın ı {1 ızgara a pışmış emen ıs at etmı~tır: 
ogrenen, oğreten ınsanlar turerlı. Turkı- 1•1 B . h . . t k a·· t l R. t ·lm · · · ·· ·· . . . a ayar cış acmını ar ıl'ma " us u- e. ma. ıyase e seçı esınm ertesı gunu 
yenm asıl medenıyetıni yapanlar bunlar- ... runu diline virdedinmi~tir. Alnındaki Doı:tor, bunlardan miirekkeb gıda- dnirPye bisiklet ile gelmiş ve ilk iş o -
dır ve bunlarla beraber, ocak, makine, j • •1 .. d . 1 b··t·• d .. ·· k 1 tl" ı ki b b h ] k b .. ·· beled" 1 
t ::.1.. k d 1 .1 . ; d k.. , çızgı er ıçın e gız enen u un uı;uncE, nın ~o ezze ı o ma · a era er er ara utun ıye ~emur arının, po 
ezgi:lJı arşısın a, ga erı er ıç.n e l.freK- . h . . t k f'k d" V k • . .. 1.. . . b 1 · · h · ,. 1 . h t~ "tf · ·ı · 

1 
k 

1 k"kl k" 1 . 1 .1 1 «lŞ acmını ar ırma » ı r ır. a ·ıa ış turu vıtamm ve es ev1cı unsuru aız ,ıs erm, at a ı aıyecı enn mut a a 
e, me ı · e, çe ıç e, manıve e ı e ça ışan h . k h .. k. r· d ~ 1 1 d • ·· 1 · G .: d "k · d f b b" b. "kl 1 ı · · . .1 1 acmı artıyor; anca , en•l.l a ı ~gı , ul 'J :<unu ~oy uyor. un e ı ı e a u ı ırer ısı· et satın ama an emnnı ver 
ışiı~ ehr. . t k b b daha çok artmak lazım, dalıa çok, her- madde'crden yapılmış bir halitayı Ye - miştir. Satın alınan bisikletlerin hepsi 

~ atc~ı a~ tı_ ç~ u ~ns~r ve ul u7- eün biraz daha çok ... Ucuzluğu ds bu va- mekle insan hem sıhhi. hem de iktısa- pek tabii o1arak beledive reisinin fab-

b~rl.akrtet ıdça a ışı katic.mı ardıyoir; on.ar~ pacak! .l\folıhin Birqt.>~ di bır surette beslenmiş olurmuş! lrika5ının markasını taş;maktadırlar. 
ır ı e mem e e n mc en sevıycsı 

yükseliyor. r .., 
İSTER İNAN, İSTER İN ANMA! 

Hem ö~rı>tmen, hem de gazeteci olan bir arkadaşımız: - Çocuklarınıza çocuklara .mahırus olarak yazıl~ olan 
- Çocuklarımıza hangi kitabları okutalım, .;ocuklnrrnıı:;:ı kıtablardan ınada ne kadar kitab varsa okutabilirsiniz, aynı 

hangi piyes \•eya fjJmlere götürelim? şeklinde bir sual ile suretle çocuKlannızı çocuklara mahsus yapılmış piyesler 
karştlaşmış. . hariç olmak üzere her piyes veya filme götüıebilırsiniz. 

Arkadaşımız öğretmen olmak itibarile çocuk terbiyesini Çünkü çocuk !çin yazılmış kitab, piyes veya lilm mutlak?. 

yakmdan bilir. Verdt ~c~~ t; hüld~ ~il:li~1 İ S l~a~. R İ N A N M A ! 1 

Eskiden biz mcde~yeti, Avrupacfo p:- ·ı 
şen ve burada bizim ağzımıza Kendili
ğinden düşecek olan bir armud zann»
derdik. Halbuki bugün yavaş yavaş 2n
hyoruz ki medeniyet tarhda toprakla 
boğuşmak, fabrikada ateş karşısında yan
mak, makinenin sırrına akıl erdirmek. 
kimya ile tabiate hakim olmak ve bütürı 
bu işlerde daima çalışmak ve ahnteri 
dökmektir. Medeniyet armudu artık Av-1 
rupad:ı pişip bizim ağzımıZ4 kendi ken- L..--.... ------"-'----.------·--------------------------' 

Bu da, büsbütün başka bif}c&iyc 
ki münakaşasını ehline ter 

F.~::::/ 
Antebde sesli sin; tıl ıf 

Gazlnnteb (Hususi) - G~e~~ 
gösterlt salonunda slnema gost ıeı"'.A f 
gençler grupu bu yıl bu saıonuııl ~~.I 
tahsis edilmesi üzerine :HalkC~ıtl";, r 
yapılan büyük bir blnnyı tıratalıi ~ 
suretle Gnbiantebde bu yıl da 
ma bulunması temin ecllııniştlr· 

=---'-----ı----==-"""'f-; 
hum. aeıa 
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cÇ Bu Sabahki J 
Gazetelerde -

GördtiğUmüz Fikirler 
Cumhuriyet - Yunus Nndl, cGene Anka

rnnın memur evlerine dairı yazdığı başma
kı:!ede, ,Ankarada ev klral!\rının pahalılı

ğından dolayı memurlara verilen maaş Ua
vesinin yılda iki mUyon liraya yakın blr 
yekun tuttuğunu kaydettikten sonra diyor 
ki: 

Sayfa 31 

Hava hücunılanna 
karşı hazırlıklı olmak 
lazımdır e cıDevlet bu kadar büyük yekfınlu bir meb-

lll~ı her ay ve her yıl parça parça herkese Yazan: Selim Ragtp Emeç 
l k serpişt.lrmekte devam edecer;rtne onun mese- -- ---
a şark ı·htı·la"" fı h 

1 
• li on yıllığile toplu inşaat yaptırmış olsa M üstakbel bir harbde şehirlerin 

hakkında Cenevrede azır anan pro1e meseleyi temellnden ;aııctmlş olurdu.. hava taarruzlarına karşı nasıl 

b 
•• ç hh b• td• • l k T:ın - Ahmed Emin Yalman ictlmai yar- açık birer hedef teşkil edebileceklerin\ 

tVre 3 ugun in mura asına 1 ırı.ece dım noksnnlığındnn bahsediyor. Buna mı- biliyoruz. Son Çın - Japon harbi ile İs-
~~ O (AA.) saller gösteriyor. Ve diyor ki: panyanm dahıli mücadeleleri, bütün dün-

' Pt ·da cle~i · -:- Uzak.şark ihti- I kumetinin Japonya tarafından Pekin'de akıncılarının faaliyete devam etliğini Halk partisi teşkllfı.tı bir defa teşebbüse yaya, bu hususta vazıh ve acı bir ders 
ıı.1,~iesi Yarınş edı ılm:i olan karar ı kurulan muvakkat Çin hükfımetine ilha- 1 i.ti.ruf. eylem. i.şt. ır .. Bu çeteler, beş yüz geçecek olursa, Kızılay, çocukları himaye vermiştir. Bu sebebledir kı garb memle-

" ·~""°'k Ç n m j 
1 

lı k 1 kt teşkilatı, meslek cemiyetıerı, gazeteler seve ı:. er b-.. ~ tir. urahhasasına kı hakkında bugu"'n Pekin'de bır anlaşma ı a ıner ı.şı ı ır. · k tı rınde, bilhassa İngiltere, Fransa ve u seve ~lblrllğl ynp:ı.blllrler. Istanbulda nümu-
~( ol llletin ç· imzalanmıştır. Mareşal Şan - Kay - Şek :ıe diye başlıyan çalışma tarzı yurdun her · ıyada, büyük şehirleri tayyare hü-

Pt Ursa ko~s ~ tarafından redde- Japon ileri Jıareketi durdu Hankov 30 (A.A.) - Mareşal Şan - köşesine yayılır. Bu suretle, ölümün, hasta- cumlarından sıyanete matııf çok esaı.lı 
~tııe~J~i tanz~~n her türlü karar Şanghay 30 (A.A.) - Tientsin -. Pu- Kay .. - Ş~~, c:p~.ede yaptığı tefti.şden lığın, serserHl[tln .pcnçeslnden, türlü türlü kararlar alınmaktadır. Bilhass:ı Almanya 
"'- dir, nden vazgeçmesi kov <lemiryolu üzerinde Japon ilerı ha- bugun donmuştur. Derhal umumı ka· ıe:"a uçurumlardan, sefaletin, kışın şiddetli bu vadide geceli gündüzlü çahşan mem-
··re ao • • • h • h kA l k • gunlerinde uyandırdığı sıkıntılardan ve 18• c,, .. • (A.A.) :eketı durmuştur. J aponlar, ıkı cena - rarga er a.nını top amış ve as erı va- tırapl~rdan blnl T. k t d k _ lcketlerin başında değilse bile, herhalde 

'°''f:vt · - Sal 'h· l"k . l h kk d b"' .. . . b' l"k . erce ur va an aşı orun d 1 
daha_ e tnüzaker ~ ıyettar me- i.arı arasında mevcud 240 kilomet.~e ı.~ zıye a .ın. a uyuk bır nık ın ı ız- muş olur. Cin safın a ge iyor. Geçeni.erde, İngiliz 

t 
zıyade b· elerınden Ameri- aedie-i kapamağa çaiışıyorlar. Çunku bar cylemıştU'. hava müsteşarı M. Loid Almanyanın 

Ver ı ır cem·ı 0 
"' • 30 (AA ) b k er, • rn.ş olcl ~ 1 e olsun dıye Çin akıncıları bu gedikden girerek Ja- Parıs, · .) - Çin maliye nazırı aponga ügü hava müdafaa tedbirlerıni tedkık etmek 

'I. ugunu beyan etmek pon ordusu için mühim tehlikeler ya - Yangçingu, cParis Soir. g:ı.zetesinin Hnn- ve Fransa ile İngilterenin bu husustaki 
h.ı:a:ından hiçb· . k ratıyorlar. kov muhabirine yaptığı beynnatta, Çinin Zzrh/ı/ar hazırlıklarile bir mukayese yapabilmek 
dk egi herhan .1rı,. onseyin ka- Çin çeteleri ancak Japonlar Çin toprakhnnı tnhli.ye için Berlini ziyarete gitmiş v~ Almanla-
d :ınıesin· gı bır karar sure- Şanghay 30 (A.A.) _ Japon ordu • ederlerse mukavemeti bırakıcağını söy- V f k ? nn faaliyeti bilhassa nazarıdıkkatini cel-

~lf\'ıı~şullrnü dı ~.rnerikadan isteme- sunun salfıhi'l·ettar bir zatı bugün ga- lemiş ve Çin sahillerinin ab!ukası ve va- .l ap lrQCQ nzz • betmiştir. Bu zatın kanaatine göre, Al-
~~t . ş l?gıldir J l · b ~o. 

30 
Çın hükfi · . zetecilere beyanatında, Şanghay ile ridatın~n aza ması neticesinde. ha:icı orç manya, gerek idari ve gerek halkın ha-

l
' (A..J\.) _ rnetıne iltihak N'ankin arasında Japon ordusunun iş. - lar _tedıy~tı.n~ kesmek ~~cburıyetındc ka- Londra 30 (A.A.) - İngiltere, A - zırlanrnası bakımlarından İngiltere ile 

t 
~~ Muh•ar Hopei hü- gali altında bulunan mıntakalarda Çın labıleceğmı ıHive etmıştır. · merika ve Fransa arasında Japonya - Fransaya bu hususta mütefevvik görün-

~ı -~..._-•••• • ••••••••••••• • ••••• ---••• ••••-••••••• ••••••• • •• •• •••• nın otuz beş bin ton hacme faik harb mektedir. Çünkü Almanya halkı, hava 
t.\ Yani H b • d f "'"\ gemileri inşası tasavvurunda bulun - hücumlarından korunmak için sık sık l\'d r a eş s an a Atatürk Bursayı! duğu muhakkak surette anlaşıldığı tak yapılan tecrübelere iştirak etmekte ve \.) d" 1 dirde. 1936 tarihli Londra deniz mu • 

1 
bu yüzden, görgü ve bilgisi artmaktadır. • d" •• k •• "' t T ~ .f d • [ ı ahedesinin sahabet maddesinin tatbiki Bir ara, bizde de bütün halkın mahalle 

k 
ı sa 1 m ş u a l eşrı, e ıyor ar için müzakereler cereyan etmektedir. mahalle zehirli gaz kurslarına devamı 

Bursa 30 (Hususi) _ Son za- •A Bu ~aberi veren Sunday Times, i - d~~~?l~üş, hatta faaliyete geçi~diği da

atşı d k ı manlarda kurulan buradaki l\Ieri· .ave edıyor: hı ışıtılmış. fakat her nedense, bırçok iş-
ijabnşı·st ______ sı a a ıy r ar nos ve Gemlikteki sun'i ipek fahri- Tokyodaki İngiliz sefirinin teşeb - lerde olduğu gibi, bu teşebbüste nazari 

~ _ kalaıının açılış merasiminde bulun- büsleri üzerine Japonya hükfımetinden sahada kalmışt1r. Bu kurslar ne kadar 
~ ~ an it l k .. c h .. Atat'" k'" I Japonyanın 35 bin tondan daha yük - artırılır ve hava tehlikesi hakkında hal-
t ~n f ı:· a yanların parasını ve vesaitini kendine ;:rsauyz:rş:re~:c::::~leri a:~asl:~ sek hacimde zırhlı1ar inşa etmiyeceği kn ne derece bilgi telkin edillrse, o nis-

a lrleşmiş bir mıntaka haline gelmiştir" kt d ~ hakkında teminat almak kabil olma • bette istifade edilmiş olur. Bu gibi ted-ma a ır. b" 1 . d k 
Cum.l 

· · · B k"I C ı·ı mıştır. ır erın son aki alara bırak\lmas• dai-ıurreısnnıze a~vc ı e a _ -

B D h·ı· V k·ı· ş ··k .. K ma husran doğurur. KuvvetlC'rinin biz-
ayar, a 1 ıye e l 1 ll ·nı aya A lman11ada 1\T n l . . ... .. .. .. . . 

l
.kt d V k'l" şak· K b. d ti ı ~asyO B den ılerı oldugu şubhe goturmıyt:"n 1ngıl-

ve ısa e ı ı ır ese ır c 
f ı t d k At t 

.. k"" t ·n Sosyalı·zmı·n tere gibi devletler başdöndürücü bir faa-
re ~· m e ece , a ur un eşrı e- . · f b 'kal l B d lıyetle çalışırlarken bizim atıl durmamız 
n ve a n arın açı ması ursa a Be .. ~ı·ncı· yıldo··nu··mu·· d ... d "'"ld' 
b

. b ı k t •·d dil k 'i' ogru egı ır. 
ır ayrnm o arn es ı e ece · . Bcrlin 30 (AA.) - Nasyonal Sos -

tır. 

Truelde şiddetli 
Muharebeler 

~alizrnin iktidar mevkiine gelmesinin 
beşinci yıldönümü, bugün Almanya -
nm her tarafında tes'id edilmektedir. 

Payitaht, bayraklarla donanmıştır. 
B. Goebbcls, bu sabah i\lrnan genç

Salamanka 30 (A.A.) - Re~mi bir h:ine hitaben bir nutuk söylemiştir. 
~ebliğe göre, Tcruel'in ele geçirilmesi Mumaileyh, Nasyonal - Sosyalist fır -
.:çin muharebelere şiddetle devam e - ka5ınl iktidar mevkiine isal eden mü-
dilmektedir. cadelcleri sena etmiştir. 

Cumhuriyetciler mühim piyade kuv B. Bitler, saat 1 1 de Başvekalet da-

Selim Rayıp Emeç 

lngiliz filosu 
Lizbona g·diyo-r 

vetle1ile ve topçunun muzaheretile bir iı:csi ö~ünde ~retoriyen muhafızlara 
çok kuvvetli hücumlarda bulunmuşlar- bır ge~ıd .resmı yaptırmıştır. 

Londrn, 30 (A A.) - Ana,·ntan fılosu 
başkumandcrnı Amiral Backhouse, Nel
son zırhlısı ile bugün Lizborı gitmek 5-
zcrc Porlı:.mouth'dan hareket etmiş~ır. 

Nc>lson'a Rodney zırhlısı ile be~ torpıdo 
ıefakat etmektedir. Filo Lizboncrı üç g:tin 
kaldıktan sonra Cebelüttarık'~ gidecek
tir. 

sa da püskürtülmü~lerdir. Düşmanın 6 Bcr1ı_ınt, 30 .. -1~ımban ~at.buatı, ?asyonal 
. 1 sosya ıs rcJım nın eşıncı teessüs yıld(). Amiral Backhouse, büyü1< deniz ma -

l.rıı-d 
ı ta, 3 1I b 

-aıı O -... Su d a eş topraklarında çalıştınlan yertııe..-
\ı llJl f n ay T' · · k k d" ~llı~k ethind b . ımes gazetesı, caret. durgundur. Yerlıler, anca en ı 

~ t l~r •aclaki :~ erı ilk defa ola- ihtiyaçlarına yetecek kadar istihsalde 
•! ~a~t etll'ıekı a· Yet hakkında en- bulunmaktadır. İtalyan memurlarının 
1.-. ~~ (! e~c e ır. - 1 · · d k' ··b · l"kl "\ "tıları urnıe di . mustem eke ıdaresın : ~. tec.:U .. estz ı . e-
• Oldllkı'1 llabc i Yor kı: ri dolayısile vaziyet butun butun vahım-

" latg lata~ craJi s!anda maruz kal- leşmiştir. 
· k g~llll .bıze salah~tısadi müşküla- Şurada burada esasen ictinabt kabil 
1 b taıı, Şt1 ır. But f .ı~ettar bir mcm- olmıyan münferid zayiat vuku bulmakta 
tt lt h taı a sıla~ ·· t · · k J • "''~a Yanın •, gos erıyor ki olmasına ve Somalı ve Erıtre as er erın-

\oe Sa t ına m • ı 1 ı Ve eşkil t u maddeleri den bazılarının ka~makta o rna arına 

S 
b t ~ahini k e m.eksizi.n onun pa- rağmen işgalin her hangi uir surette teh' l 1tıtaka ~~l~ıne çeken fakir- likeye maruz bulunduğunu gösterecek l '\ h ~ hiçbir al8met yoktur.. (A.A.) 

ak. anma yarışına kim 
~~~~o(/\.! İ__ sü Ü klüyor? 

a !ie kınd ') - B -
l ria.rı Q· a l'rlütaı · Roosevelt'in ı maktadırlar ve bizzarure silah yarışı -

; ltı et})~lt10rnate d?I~la~ serdet - na surüklcnmışlerdir. 
lal'ı. l'asile taha c:Emper- · d · ı · ~ t}) tıın h h in 1

• A Jnponlaı·ın uıukahıl te lıır en 
u b arb A s1lahlanma . t ~,. .. em <>ld cuyane bir 'h . Tokyo 30 (A.A.) - Gazete!er, yenı 

~a ~tı'ıiP d" u U fikrind dzı nBı - Amerikan pıogramı hakkında müta1ea 
• fj 1)-or k" e r. u . d 1 't k l{,.H) ı: ve tefsırlerde bulunmakta ır ar. 

r. h ~ ın:v~~t':n dediğl gibi si ~·chin"chi gazetesi, Japon Amira1· 
•\ ıral et lik d~ı·re ·'nin Vinı;on projesine büyi.ı'~ 
lı tcudrnhurun munezb. Yaı .. - bir rıhemmiyet atfetmekte olduğunu 

e 1 u m·ı-
tı 'Y rv n~ler aiev h.n . ·.·azmaktacl.r. Bu galete, Japon .ı\.miral 

it a e olmadıer:na 'ik Jair "n•n a}l\'al ve <;(>J a te göre tat 
a. ·~o e ::. bik edece"i muk.ıbil tedbirler hazır!a-

tankı tahrıb olunmuş .:·e aral~.rında su- nümü münasebetile hususi nushalar neş- nevralarında hazır bulunacaktır. 
baylar da bulunmak uzere duşmandan retmiştir. 
315 esir alınmıştır. Gnzeteler, Almanyanın son beş sene Eden Londrada 

C . . içinde gerek dahili, gerek har;ci siyaset Londra 30 (A.A.) _ Hariciye Na • 
Milletler emıyeh Hatay sahalarında başardığı büyük muvaffaki- zırı Eden bugün saat 17 de Cenevre _ 

hakkında bugün karar y~e~t~le~rı~·t~e~b~ar~ü~z~e~t~tı~rm~e~k~t~~~i~~~~~~~d~~~b~u~r~~~~~d~ö~n~m~ü~ş~fü~·r~.~~~~~ 
verecek (\ ~ 

. . Saba~ tan Sabaha: 
Cenevre 30 (Hususı) - Mılletler --

Doğru değil mi? Cem:veti Konseyi yarın toplanacaktır. 
Bu t~plantı esnasr.nda Hatny ihtilafı 
hakkında bir karar vem1esi muhtemel-

dir. 

Pasabahçe cam ve şise 
f abi iKasında bir kaza 

Paşabahçedekı şişe fabrikasında 
müst~hdem Sarıkaya bminde bir genç 

işçi dün erimiŞ bir halde bulunan ma

deni, kepçe ile dışarı çıkarmakta ikel1 

arkadaşı Mehmed Alimin ka;\.1en kq 
!una dokunması neticesinde kızgın 

maden alnına ve sol gözüne sıçrayarak 

tehlikeli surette yakmıştır. Yaralı Üs

küdar nümune hastane:füıe kaldırıl -

mıştır . 
------------------------~----

Bir çocuk yandı 

-------
Awupanın bazı köşeleri vardır ki silah ve politika gürültülermden az çok 

uznklırlnr. İsveç, Norveç gibi, Holanda gibi. 
Büyük harbin seyircisi olan ve bugünkü çetin davaların dıc:ınca kalan b 

memleketlerde insan~arın f~=d olarak kıymetle:i d~ha yüksektir. Fikir ve ~ 
hayatı daha serbesttır. Tabu haklar do.ha ernnıyetlıdir ve muhakhcık k" b _ 

ı d 
. l~ h ı ll ra ar a ınsan ıgın ra atı ve saadeti için daha makul düşünmek · kA 1 . . . · ım an arı 

vardır. Bunun bı.r delılı ol:ırak Holarıdaya dair şöyle bir haber okudum: 
Holandada evlı kndınıaı· dışarı ha yatta iş, vazife görmiyecck!Pı d;r, 

Uzakşarktan Uzakgarba kadar her memlekette müdafaa h +} k d ı ... at arına a ın a-
rın, kızların çagırıldığı hır devirde Holandada evli kadını d h · ara ı::.arı avat-
ta vazife verilmiyor. Her kararın bir tesbabı mucı'be · d E ı· ·k 

• • • v ~ > sı vaı n·. v ı a-
dınları valnız evlerının ışme b:ıglamcga karar \'"rnı1le d ·· ı d .. ·· .. ı • . . . . . " .. r e şoy e U"Unmuş er: 

- Cemıyet aılelerın esasıdır. Bır ccmıvetin sağlan1 • d ı · · J ve mes u o ması ıçın 
ailenin sağlam ve mes'ud olması lfızımdır Aı"Ienı·n sağla · d ı . . . . . · m ve mc,;u o masl 
ıçın de aılrnın temelı olan kadının sağlam ve mes'ud olması icab eder. Ka-
dının yuvasına saadet ve sıhhat verebilmesi için de zekasını <'n rı s·n bütün 
dikkatini ve vaktini yuvasın'l bağlaması şarttır. Şu halde' evli ·bır kadının 
dıc:an havatta çalısması dounı değ1!dir.> 

• İddia çok kuvvetlidir. Inı;anlar ne ol a b'r cııtı11ın altında ')a• .n;: n mah
luklardı:. En hasarı erkr>~ nthayet başını koyacak bir yastık a y rneğinı yi
yecek bır sofranın esiridir. 

t11- t 1~ rn~~lt, bu devletlerin ı' makda o:<lu ·unu tahmin etmektedir. 
1 h ~ır. liaJb ıstenıelerinden A.)ahı lllzetesi, Amerikanın bahri 

~ıtÇiarına gU~i bu dev.Jet -ı :hti.> .:ıcatınd:.w istihza ile bahsetmekte

Dün Beşikta ta oturan saatci Meh

med Alinin dört yaşındaki Nurten adlı 

çocuğu man,..:ıhn etrafında oynarken 

ı~ıan,,.~! i" ünde> kaynamakta olan ten

cerenın devi me:si n4 <.:e:.inde Yi.ict,· 

di.inun n uhtelıf yerlerinden ha~lanıt
rak SiJ i çocuk hast.llnestJıe kald1nl
mıştır. 

Bu tat!• <'"ar tin ideal ŞEkli de ancak a lf.' vuvac;ıdır. Bu yu• , 1 n s'e r:ı.

rf.'ket ve t d verecek te a.ncak .kadıııdır. Kadın bu'lu yapar v ,. l • d yap.ı
maısa o yuvanın saadetı, ıntızamı bozulur \'e bövle b r.çok VU\a ~ .. m harob 
olrrası cemiyetin harab olmasına scbeb olur. Şu ha'de ... Şu h ı'd k dını hıl
katin ona tJbii vaz.fıı olarak verdiğ: c~l ği, analığı, yuvanın ::;a' ıbi olm:ık 
hakkını ona vermelidir. 

ure si!iih!nn - dir. 
Doğru değıl mi? 



4 Sayfa 

Şapka satışları g ·· n en 
güne inkişaf ediyor 

Mecidiye köyü 
sakinleri toprak 
sahibi oluyorla r 

Zahire bors sında 
haftalık vaziyetin hüliS 

.. 
Pamuk piyasasında canlanma hareketleri gör.il 

Mecidiye köyünde oturanların se - k y 
Bilhassa kadın şapkalarındaki &atış fazlalığı naz an 

dikkati celbedecek derecede f azlalaşmışhr 
nelerd~nberi de\·am eden bir derdleri tedir, önümüzdeki hafta Rom :ınyaya se\I 1 

vardır .. ~ . başlaması muh!emeldir 
- Acaba buraları hukumet bıze ve- _ iJı 

recek mi? Vermiyecek mi? Geçen hafta içinde buğday fiatların-/ Devamlı surette çıl\•dar t 

Hsb~r aldığı~ıza göre hükumet bun da bir ~ebeddül olm~dığı gö~lmüşt~~., pıldığından p~yasa sağla~u~ 
1arı halıhazırda ışgal edenlere satma - Arpa pıyasası da eski kuvvetlı mevkıı-J Geçen hafta ıçinde beŞ k 
ğa karar vermiştir. ni muhafaza etmesine rağmen memle- satışlar yapılmıştır. 

Bu iş için birkaç gün sonra Beyoğ- ket il:tisadıyatı bu yükselişten hakkıle Sisım Ruslar tarafında~:t 
lu Kaym~~amı Danişin riyaseti al~ın-: istifa~: edememektedir. A~pa, buğ.?ay ~ir. Geçen hafta içinde 2 ts1I 
da b.r hey et toplanacak, refakatlerın - ve bılumunı hububatın daırna mute- IstarJbul teslimi 1 7 kuruş 
d~. şchi~ planı~ı tatbik edecek bir de' havvil oluşunun başlıc.? sc~bi si!osuz- Rusy.:ıya ihraç edilmiştir. 

1 rnuhcrıdıs oldugu halde satılcak yerler 
1 
ıuktu!'. Mallarunıza muşterı oldugu za- Pamuk piyasasında carl 

1 
bu hey'et tarafından tesbit edilecek -, man ardiyesiılik yüzünden fiatlar he- ketleri görülmeğe baştan~~ 
tir. men düşmektedir. Alıcı çıktığı zaman yedi gün içinde yerli fabrı 

Bundan sonra evvelce tahrir ko - da g:ıyri tabii surette fiatların yüksel- malbrından 39,50 kuruştBfl 
misyonu tarafından konulan kıymet ü- diği görülmektedir. Her iki surette de mübDyaatta bulunmuşla~1:~ 
zerinden bedelleıi alındıktan sonra her merr.~cket iktısadiyatı mühim surette maad!l önünıü.?.deki hafta 1~ 
kesin malı tapu idaresince kendi nam- mutazarrır olmaktadır. Hububatımızı ıtınnyaya külliyetli ınikd9 1' 
larına tescil edil~e.~tir.. . bi.r .mü~det için ?Isa muhafaza edecek yapı:acağı tah.min ~lu~~s-' 
Yalnız, bu arazı uzermdc hına yap - kafı mıkdarda sılo bulunmamasından hazı:-da Klevland cınsı 

9 
mak, r.ğaç yetiştirmek suretile imar fiatlar her daim mütebeddil, piyasa is- cinsleri 33-34 kuruştan pıll 

- - etmiş olanlar bundan istifade edecek- 1 tikrarsız gitmektedir. mektcdır. dd 
. . . . le k d k ,_ l~rdir. Deri piyasası gayet sağlam ve istekli AFYON: Uyuşturucu rnıı il 

Bır vıtrınde teşhır edi n a ın rap aı.un . •t k d. . ·· ·· ii Jl1 
.. . . . • . ~ . . . B:.rnları y~pmamış olanlara bır a - gı m: v te ır. . san evvelkı sene koyluY jÇiD 

. Tu.:·kıycde -~apk.a 5:8tış ve. ~~tı~~~ı -ın,. ta~lak demlen hal~e. haneden ıdhal I v.uç toprak bıle verilmiyecektir. Hat - ~t GDA ~: Ge5_e~ ~aft~.Y~ nıs~e:1e Iarın ellerinde!! kurtarnıalc0 mn gunden gune mkışaf ettıgı gorul - edılmekte, memleke~ı~ızde donatıl -, ta yalnız ev yapmış olanlara da beş vazıyette bır degışi.klık gorulm;mıştır . .adım atmıştı. Idare 936 se .şl 
mektedir. Hele kadın şapkası satışın - maktadır. Memleketımızde donatılan metre genişliğinde bir bahçe verilecek Evvelce Anadolu limanlarına yapılan rettiği bir tamimde afyontı J rı 
dakl inkişaf pek ziyade göze çarpacak kadı:ı şapkalarının emsali A vrup~ şap-j mütebakisi gene milli emlfıke aid ola- ' un 3evkiyatı da durmuş, buna mukabil: tahsilden alacağını ve bU0t\ı 
derecededir. kalaı:ndan farksız zerafette oldugu da caktır. Anadoludan un gelmeğe başlamıştır. de \'Ukubulacak rnüracB~t ıı. 

Bu yıl erkek şapkaları üzerinde de görülmektedir. Vilayet konağının bahçesi teşcir Bu !'cbeble değirmenciler mübayaatı itibara almıyacağını biJdı~ 
her seneye nazaran çok fazla satış ol- Haricden idhal edilen taslakların ediliyor. mühim mikdarda azaltmışlardır. . ayni ~ene içinde köylü i~C r 
muştur. 2,5 lirayla 1 O lira arasında sa- memleketimiz dahılinde imali de dü - V;Hiyet konağının bahçesine dikil - Son hafta içinde Anadolu ve muh- jş yapan bazı müteşebbıc;l~ıı!ı 
tılan erkek şapkalarından en fazla müş ~ünülmüş. bazı müteşebbisler bu hu - mek üzere 200 kadar çam fidanı getir- telif limanlardan şehrimize 880 f.on sile verdikleri avansa :rııu dde 
1eri h?!anl~rı, uc.uz fiatla satılanlar w - susda tedkikler ya~~ışlar, faka~, şap-itilmiş ve dünden itibaren dikilmeğe kadar ~~.ğd~y gelmiştir. Yukaı;da ~şa- rlmı~lardı .. Uy~şturu_cu nı;ed 
dır. Fıat yukseldıkçe satışın azaldıgı ka sarfiyatının henuz bu sanayıı ko _ I başlanmıştır. ret ettıgımız sebcbler dolayısile fıat- sar ıdaresı rnustahsıl ad rı 
müşahede edilmektedir. ruyup yaşatabilecek derecede inkişaf • • larda bir tebeddül olmamıştır. zım gelen bu gibilerin ell~t11' 

Taşrada da gerek erkek, gerek ka- etmediği neticesine vararak şimdilik O rman memurları ımtıhan Haber aldığımıza göre cenub vila- yonları o sene içinde ~ r 
dm şapkaları satışı gün geçtikçe art - bundan sarfınazar etmişlerdir. ediliyorlar yetleıimizin sert buğdayları~d~n ~l- bun!ar naçar ka.lar~k inh:58\.ıı 
maktadır. Eskiden eskiyen pantalon Yakın zamana kadar c::apka donatan manya alıcıları tarafından muhım mık- ve lktısad Vekaletıne b ş 

' ~ 1 H · 93 7 t ··hr k · ·· ve ceketlerinin kumaş'armdan kasket müesseseler şapka kalıbı için de sıkın- . 8.~ı:.an ,.. . aıı 1 .a.nudn ı:ıu.cı - darda mubayaat yapılmıştır. Urfa, Pa- dır. id 
yaptıran köylüler, şimdi, daha fazla :ı Ç':!kınekdelerdi. Şapka kalıblannı da ~ınce b~tun ,'Iurk:~e dahılın e 15~?1 · yas m~llarından olan bu. bu.ğdayla~ın Son zamanlard_a ~nhisaf 

0 
iti 

sapk& almağa baslamışJnrdır. Avruuaya sipariş etmek mecburiyeti oaın edılen \ e yekunu 131 O a balıg 0 - .. atı'? fıatlan çavdar nısbetıne gore tanbı..ıldan Soft tabır oıunıı ··LıS~ 
" · 1 • d 1 k fan orman muhafaza memurlarından 5 ı 7-5 25 pa alar d d . ikd k b f. n nıll 

Umumiyetle, erkek şapkalarının kı-ı lıasıl olmakda ve Avrupa an ge en a- 310 tanesi lağvedilmisti · H .. ft ra ar .... mksat ır.b' . . b ·~ d arın1 ca 
1
a a a ~o 

şın, kadın sapkalarının da yazın daha Jıplar da oldukça pahalıya mal olmak- ~ . . : · ... anın son gunu e ra ırıncı e- gı uyu muş ur. İ'~ 
fazla satı1d;ğı görülmektedir. !aydı. Şimdi bu mesele de halledil - .. Yenı orman teşkılat kanunu . mu - yazlar 6.15-6.20, birinci beyazlar 5.27, Son günlerde serbest ~ş ı 

Kadın a kası fiatları 125 kuru la mistir. Yerli birkaç müessese, benzeri c~bır.ce bunlar aı,:asında tekrar b~r tas- mahlutlar 5. 15, ekstra sertler 5.32, beş yonun kilosu H0-250 kU dil 21 

Soo k ş p d t h ı··f t ktş A\•rupa kalıpları derecesinde is gören fıye yapılması lazım gelmcktedır. Bu <iltı çavdarlı sertler 5.25 paradan satıl- da, mavi haşhaş tohumu 
uruş arasın a c a u e me e - · · · l 1 - d · . - . . . k 1 • ağa başlamıs1ardır. Bu :şın nası yapı acagına aır orman u - mışlardır. ruş aralarındadır. . e 

dır. Ragbct, orta fıattakı şapkalara dn- a ıp~ar yapm . .. !mum rnüdürlüöü tarafından vilayet ARPA· r~ h ft .. d S DERİLER· K . d riJerıJl 
ha fazladır Maamafih daha yüksek kalıpıarı 150 - 175 k-uruşa almak mum I" •. •. ı:. . •• • • • ~en a a ıçın e amsun .. . eçı e ed·yors' 
. · .. ' l·ün olmaktadır ıorman mudurlerıne gonderılen bır ta- ve Mersinden harice 500 tondan fazla yadan talebler devam 1 ·Jeti 

fıatla satılan luks şapkalar da vardır. · · Jimatnameve göre· kecrım· r ş h · · d d t h ft · · d t kl'f ed1 .., 
F k t b ı t k hd d Al.k d ı l'V\k yakın zamanda J • arpa sev ı ış ır. e nmız e e a- çen a a ıçın e e ı oJw 

a a ' un arın sa ışı ~ ma . u . -
4 

w a a ar ar, r ··c ~ Eskiden tasfiye edilmiş olan 31 O ki- lebler devam etmekte ise de gelişatın noksan görüldüğünden iş ııd' 
dur ve an~ak Ankara, Istanbul, Izm1r .aslagı, kalıbı, donatımı ve bu un sa ı::i de dahil oldugu- ha!de orman muha- f 1 • ,·· .. d 1 11 ._ ç·rt· 150 160 k rııtarı 

·b· b ·r, ti d ·· l · b 1 ,. f h t t erli olan şap-':' I azaııgı )Uzun en ve geen ma arısı ı ı - uruş a ·ce 
gı kı adzı vı a) e er e muş en u - k~aly 1 s~ a 1~ ~ ~mka~cnd_Yhı"lı'ne gı'recegwı· faza memurlarının mecmuu arasında I lolara yerleştirmek kabil olmadığından O~lak deriS'i aranmaktB ~:.11 ma ta ır fi ar ıma ının ım an a b. hl. t · t"h 1 k b · · d pıı l · . . ır e ıye ım ı anı açı aca , u ımtı-, hemen satışa çıkarılmaktadır. Bu su- cudu pek az olduğun an ,·e 

Gerek kadın gerek erkek. şapkala- kanaatmdedırler. h· d ff k la la 
1 

.. k 
1
. . . 

1 
n)'a 

, ~----- ...___ <m a mu va a o n r orman mes:ı - ret e arpanın yu se ışınden pıyasamız :::z iş olmaktadır. A ma u~l9 
• ha memuru namı altında istihdam edi· hakkile istifade edemediği gibi fiatlar- çifti 125-130 aralarında 58 , 

Polısle : Mahkemelerde: lecek!erdir. da cüz'i bir gerileme bile kaydedilmiş- mıştır. t d•' 
. . . • Diin İstanbul orman mıntakası baş tir. Anadolu biralık arpalar 4.06 para, Meşin derileri aranmak ıı 

Sıgortalı hır evde yangın çıktı Karışık hır dayak davası müdüriyeti emrinde müstahdem 48 Trakya çuvallı yemlik arpalar da 4.18 miş derinin kilosu 1 os- 11 ' 
Büyük . Par.?1akkapıd~ 9. nun:aral.ı, Dün sabah Fatihde Mustafa ismin- muhrfaza memurunun imtihanları ya-1 paradan satılmışlardır. ihrac edilmektedir. 

Markoya aıd, dort katlı kargır evın bı- <le birile Mehmed isminde bir sabıkalı pılm·~. evrak kapalı zarflar içinde Ve- ,~-------------...... 
rind katından yangın çıkmış, derhal nasır.da bir kavga çıkmıştır. Mehme - kalete gönderilmiştir. 

1 
p t j Tepe başı , 

yetişım itfaiye tarafından siraye'ine din i~dıas·na göre .Mustafa ile arkada- Ankarada orman Umum Müdürlü - 011 o a E .r 
meydan verilmeden söndürülmüştür. 

1 

~ı İbrahım kendisini dövmüşler, davacı ğünd<' bu ·~ için teşekkiil eden bir hey- O A R D P 
Binan•n 10.000 lirsıya sigortalı oldui1u olan Mustafanın söylediğine göre ise, et tarafından imtihan evrakları tedkik Y~vmi, Slyas1, Havadis n Halk gazetesi 
anla~ıl":!ış~ır. Tah.~ikat y~pıJmaktadır. M~hn:ıcd k~ndisini dövmüş ve bıçak 'ı edile<'Ek ve herkes ehliyetine göre sı-

0 F ntıhde Huo;nmeddınbey mahal- Çt:' \m11. po.is gelirken bıçağı yere at- Mflar::ı ayrılacaklardır. Muvaffak ola -
lesinde Ferah sokağında 22 numarr.lı .mştır. lr.ııva.ılar da tasf yeye tabı tutulacak -
evin hacası tutuşmuc;, İtfaiye tarafm - 1 Dtin rnnznun olarak Sultanahmed lardı:-. 
dan yangın derhal bastırılmıştır. b.' ir.ci sulh c~za mahkemesine verilen 

Kocasına zarar vermek Meh:nedin bıçak çektiili sabit olmamış, Şelllr işleri: 
ist .. yen kadın ya 1 nız dö\ ınekten 29 lira para ceza _ 

sına mahkum edilmiştir. Bir gii n 7.ar fmda ke~ilen belediye 
~ikpaşada sebzeci RJ!at polJse mura - cezalara 

Bir yankesici 7 ay hapse _. 
c.'lat P-1erek araları açık ve dargın bulun - hk"' d"'d ' Son 24 saatte Bevogıundn muhlelif 
dıığu karısı Salmcnln kendisini ızrar kas - m a um e ı , ı . "' . 
::lile, satmak üzere aJdı'·ı bir sandık elmaya DJlmabahçede tramvavdan inmek beledı~·e ) a aklarına rıayct et?1cycn 
gaz döktüğünü iddia etmiştir S:ıime yaka - :· . 1 S b t k. t b" . 34 kı~t }akalanmış. tartı<;t Pksık 253

1 l .ızeıc o an a e ayın cc .e ce ındekı .. · . 
Jsnmış, tahkikata başlanmıştır. . .. d 33() k ı ekmek muc;adere, 683 ~ımıd ve çörek r 

f 
:çerısın e uruş parası bulunan pa h d"l · · 

B. w .. • ı- · ·· ı ·m ~ e ı mışt1r ır çocugun uç parmi'lgı ~ esı ı ıa çariıtasını yankesicilik suretile cal- ' .. . · . . 
.. . ~ F~tıh kaznsında muhtelıf belcdı\.•e Beykozda Şahiııkayn cadde inde 80 nu - 1 mak :ın udu olarak dun aslıye iiçlin- . . .· . . . . J 

maralı evde oturan Arif ısınmdeki "or·ık 0 •• } k . .1 b 1 ı su ela ı ında n 9 kış!\ e ceza kec.:ı lmıs, 3 6 
• ~· <'ll ce1n m,ı ı emesıne verı "n sa JJ{a-ı . .. · · 

c.lvardakl koruda çalı ke•erken baltayla ~ol . k .. ,..r h d. · b' ek-;ık ekmek musadcre olunmuştur. 
11 1 . ıı. k t .... 1 : 1 vaıı esıcı .ı~ c me n suçu sa ıt gö - E ..... k d h'J" c n n uç parmaEoıııı aparmış ır ... arn ı ro-1 .. .. .. r·ı•nonu azası a ı ınr:le tramvav-

c.ık Haydarpaşa numune hastanesine kal _ rulmuş, sab•kası da nazara alınarak 7 d t1 3 } t l"f b 1 d. • 
dınlmıştır. <iy, 23 giin hapse mahk(ım edilmiştir.! "

1
°
1 

n ı~an 
2
5 ";_~ ~ e ı e e ~Y\Ya. -

Çok V"kın bir zaman evvel hapishane- cla6~ atrınt an k .k·ışkıyc kcez~ dcsı mış, 
Bir yank"" sici cür mü meşhud · ' ~r ısı e ·-: e me musa eı·e e 

... el~ n ":kan Incbolulu Mehmed, tekrar . . c • • • •• -

hali •• de y kalandı t '\'kif ed·ı . t kifh .. d rlılm <:tır. 5 dılerıcı de vakalanarak duş-

Yerebatan, Çatalçeşme sokak, 25 

ISTANB tJ L 

Gazcıcm:zde <..ı:<:an yazı ve 
re~jmlı>rin bütür. hakları 

mahfuz ve ga.:etcmize aittir. 

A BONE FiAT LARJ 

r 1 6 a 1 
!--t:ne Ay Ay Ay 

TPflKİYE 
YUNA!':l::>TAN 
ECNEBİ 

h.r. "'·' ... -----
• .. uıJ ~vU Ki() ı., , ı 

. J .tO • -~O ·, 10 '2 : ı 

- ı J J : • JO 1 hJU :-'lı.J 
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A bone bedeii })(Şinia. Adre.s 
değiştirır.cY. 2ô .rnrnştur. 

Gelen evrak geri ııerilmez. 
lknlardar me•'"l~yel alınmaz. 
Cc\·ap içm mf'klublar:ı Hi kuruşluk 

Pul ilavesi lfızırnciır. 
t ı mış ve ev aneye gon e- ki.inler evine gönderil~1iştir. 

Bt-yı.ozda oturan Süleyman kızı Rem"Jvc ri mi~tır. •••••••••••••••••••••OMı 
r.minb'lünde Hnmldlyc cıorlde'lind 0n ge,..,.r - Ziraa t Vekiı letinin bir karan 1 Posta ka·~~-ıı : 74~ is•anbul 
lı:rn sabıkalı ynnkc ı~u"rdc M ra.l oğ'u Ş l- rr l f l Tclgraj : Son Poıı.a 
b:ın. C"blnden para ç:ı.nt:ı<.ıını çalm:ık iste - 1 op an l ar: z;raat Vekaleti ecnebi memleket - Tclrfon : 20203 
mı.ş, curmümeşhud halinde yaknJanmı~·ır. lerden getirilecek ve Türkh,eden ha, -ı 

T ' J .o••···· .. ········••ı••• O~ b·ı · ı b t e i,. e filen ko.,ferans Jice aönderile<'ek nebat tohum "elik. •--------------...;; .o mo ı ı e a ra a çarpış ı ı::ı • , :; 
B"Yol'lu H:ılkevinden: vesaire gibi üretme ve yetiştirme va -

T>fı- t;:lb:ıh, su t.ıt<ııyan nrabao:!le Ortaköy- ı Şubat 938 Snlı günü Evimizde muhar- sı1alarının mübadele işinin Ankara to-
t1Pn Sll c:-e1lren Basanın arabasına, tramvay r!r B:ıy Şevket Süreyya tara!ındnn uTürk . 
ende lnclP AJlnln idaresindeki tako;J otonıo - ıİnkıHıbh> mc\::mındn verilecek olan konre -ı hum ıslah ıstasyonunda yapılmasını 
bili cıırnmıs arnbavı ha't ~n uır:r.atmıştır. Şo- rans. sayın konferanscının rahatsıihğı do _ karada'itırmış ve keyfiyeti alakadar -
ıor yakalanmış, tahkikata başlanmıştır. layısllc tehir edllml.§tlr. }ara bildırrniştir. · 

Dr. HAt tZ l tM~ L 
(Lokman Hekim) 

Dabili7e mütf'hassısı : Pazardan m nnda 
hergün <2 - 6) Divan} olu numara 104, eY te· 
~fonu 22398 - 21°" 
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Doğu mektubları:~ 

Sayfa 5 

~ -- . 

?rdu çok güzel bir 
OtJılaget merkezimizdir 

td 
btyeuya gelen yabancı sadece güzel bir şehirle değil, 

can t ' b. h•t \le ~şıyan bir gençlik, çalışasını seven ır mu ı 
bır bayındırlık köşesile karşılaşmaktadır 

••. Halkı en ufak bir §eyde 
aldatan.. 

... esnaf, yaka\anmca, bir 
daha ona esnaflık yaptırıl

mayacalanJI .•• 

Hasan Bey - Peki ama, bu 
kararın ta tbikmdan sonra yi
yeceğimizi, içeceğimizi nastl 

Sa ıkamış yo unda tren 
kara nasıl saplanır? 
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MÜSAFD 
M iıafir, bahtiyar in&alldır; başı

nı sokacak bir kulübesi bile 

- Buraya yanlış gelmişsin, oraya git~ 

* - Masifar umduğunu yemez, bulduğu-

Yüzdeki sivilceler Hastaneye kal~rife 
neden olur, nasıl ateşcisi olarak girdiJJl 

giderilir? * * * ehnasa gene her evde bir odam vardır. 

* 
nu yer! 

M' f · atiri · t z ev sahibi - ısa ır, mıs ıs eme bulduğunu yemez, umduğunu ister. 
laiç birini ist:mcz... . . " I * 

Derlerse sakın ınanmayın.. Misalir 

Derl:r·: ~ısal ~ .ıs~ıyorsunuz · İspan- , Kışın her evin en fena yeri misafir o-
7ayı gozonune getırını~. .. .. dasıdır. Odanın sobası misafir geldiği za-

Hükt1met tarafındaki gonullü, Franko k l oda ancak misafir gittik-.. . . İ man ya ı ır.. , 
tarafındaki gönüllüyu ıstemıyor. span-

. ten sonra ısınır. 
7&lı ise hiç birini isternıyor. 1 * 

* Bir gece evvel misafir gitt iğiniz evin 
Tatlı söz, yılanı deliğinden çıkarırmış, sahiblerine, ertesi gün: 

mrlu misafir de ev ımhibini evinden çı- _ Dün gece çok oturduk, sizi da uyku-

karır.. suz bıraktık. 

* Misafir sevmiyen söyledi: 
- Ha misafir, ha radyodaki parazit.. 
Misafir seven de söyledi: 

Tarzında bir söz söylersenız; eğer ev 
sahibleri de bu sözünüze karşılık: 

- Biz, siz gittikten sonra da bir iki sa- 1 

at daha oturduk. · \ 

• 

- Ha misafir, ha piyangonun birinci 
ikramiyesi. 

Derlerse .. inanın doğrudur. k 
Bu sivilceler çok defa mide ve barsa -Siz gittikten sonra aleyhinizde dedi-

kodu yapmak için o kadar vakıt ancak lann iyi işlememesinden ileri gelir. Bu
nun için yapılacak iş hazım cihazını dü~ Kapı çalındı; ev sahibi pencereden ba- kafi gelebilmiştir. 

* 
zeltmektir. 

* 
ımı uzattı: j 

- Kim o? Bir sual sarayını: Hariçden yapılacak basit ve çok fayda-
Kapıyı çalan seslendi: Her misafirin ancak bir defa kabul e- 1ı tedbirlerde yok değildir. Mesela: Şu 

! - Tanrı misafiri.. dildiği yer neresidir bilir misiniz? kremi· yaptırıp kullanırsanız büyük te-
Ev sahibi elile köşenin başındaki camii Bilemediniz mi, öyleyse ben söyliye- sirini görürsünüz. 

gösterdi: , yim: Dünya! İsmet Hulmi ı 10 gram vazelin, 2 gram lanolin, 1 gram 

sol15 - nitrate de bismuth. 

C Bunlan biliyor m~ idiniz? =ı Bu krem antiseptiktir. En nazik cild
lere bile iyi gelir. Yüze akşam sabah ha
fif hafif oğuşturularak sürülmeli, arka -
sından pudra kullanılmalıdır. Ayrupada ·ıık bando bundan J Evlerin üzerine at nah takmak 

Yüzlerinde sivilce olanlar yıkandıktan 
197 sene evvel kullamldı itiyadı nereden çıktı ? sonra daima 70 derece alkol veya kolanya 

~vrupa orduları 

etmişlerdir. 

Avrupada ilk as- , Bazı evlerin ü- sürünmelidirler. Kremi bundan sonr-
keri bando 1741 de 1 zerine, bir alameti ' kullanmalıdırlar. 
Avusturyalı Mari hayrolarak at nalı -----

Terez tarafından asarlar. Bunun na- Vücudü inceltmek 
Büyük Fredrik'e sıl bir inanış mah-

karşı açılan harb- • 1 sulü olduğunu bi- için ne yapmalı? 
de kullanılmıştır. ft lir nnsiniz? Bil-
Bu bando, Bosnalı il mezseniz söyliye-
çingenelerden mü- 1 lim: 
rekkebdı. Bu yeni- " : (111 ~ Bir ara Kantor-
lik büyük rağbet • i'. \ \ . berı başpiskopos-
gördüğü için diğer ~ 1uğuna kadar yük. 

da Avusturyayı taklid selen Dunstan adiı 

• 
İngiliz rahibine, rivayete göre şeytan gö· 

Muhtelif nebatlarm ilk vatanları 
ı ünmüş, fakat bir hayvan kıyafetinde. 

Bu adam, evvelce nalband imiş. Şeytan 

İngiliz rahibi ile alay etmek istemiş. Ra-nereleridir ? 
Yüt udünüzün inceleşmesint istiyorsa· 

hibe bir nal uzatmı§ ve ayağına çakma- nı:ı bu iki hareketi hiç ihmal etmemeli-

Der.leri nazari olarak ıtıkib ediyor, •atın aldığım kitab~ 
Jum. Geceleri de gizlice morg odan.na giriyor, gündüzün 11P" 
le talebenin üzerinde çalqtığı. kesip bi,tikleri cesedlerl 

ediyor, o gün öğrendiklerimi tatbik ediyordum· 

NaJıldcn: lbTahim Ho]li 
, .. CPP 

J • ~ 

• 

Bir. hastanede cıtMli~at yapılırken ti 
Bu kararla, yüz ağartacak bir iş bul- rak, hastane kaloriferle~ : 1, 

mıya koyuldum. Başvurmaaıjım kapl ,olmuştum. Tabiatile, bu h r ~ 
kalmadı. Her tuttuğum dal elimde ku- retlerini kuşılıyacak ka~a efS1t' 
ruyordu. Günler, haftalar geçti Nihayet riktirmiş olsam bile, ~nıv 1,ııı 
pir gün, doğuin hastanelerinden birinin na devam edecek vakit bU 

11 
~ 

kodamanlarından birine tavsiye edildim. Fakat, morg ile teşrih odasını 1" 
Bu zat, çok iyi bir adamdı. İyilik yap- ta olmasından istüade etti; ~ 
mıya derdime ne suretle oluna olsun yarlayıp, yoluna koydum . 

' ' · · b'k t kib ettıJl\o bir çare bulmıya çalıştı. Sordu, soruştur- lerının tat ı atını a . .ıı.ı aı 
G .. d l·-· d b'rlktırdı5...-. du. Memurlarını çağırdı. lıtIJarelerde un e ıgun en ı toıoi 

bulundu. Fakat bana göre bir it peydah- kuruşla, Histology ve An8 ast~ 
lıyamadı. Gözlerini kaydıra kaydıra, kitabları aldım. Derslerde g·ce tıt 
ellerini uğuşturaraktan: bikatın nazari kısımlarını iY' tef.ıc: 

- Görüyorsunuz ya, elimden geleni Bu sahada bilgimi artır~lt ~r oe"ı 
Yapıyorum ama bir türlü olmuyor de- yordum. Ne idüğü belirsız bı p ' , - . . - ,,e ~~ 
mek isterken katibi, işi kestirdi, attı: boyle tıb ilmının en guç oŞI"'., 
cBay direk tör dedi.. hiçbir boş yerimiz şubesine burun uzatmasını b e 

' 1 d B "zerfıl ' ~ yok. Fakat ilk çıkacak fırsatta!> Bu da ler olabi ir i. unun u ı • 
zamana bağlı. buldum. Geceleri, hastanede ;, 
Yüzüınden yeisimin, kara taliimin coş- kildikten sonra, morg oda~ ~ 

turduğu biçareligv i görmü~ sezmi~ olmalı gündüzün, profesörlerle, 18
1 
erı 

~· ~ • v k . b' tik e .. ıı ki sesini tatlılaştırdı, ve bir çevirme ha- ,nnde çalıştıgı, esıp ı~ 1.ud~ ' ed' .. ku o~ nketi yaparak: muayene ıyor, o gun iJc edi' 
- Bununla beraber, pek :te öyle uzun gördüklerimi bunlarda tatb 

01
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Eğer verilen ma· 
lümata inanmak 
caizse, patates to
humunun Şili'den, 

kayısı v~ şeftali· 
nin Çin ve Türki~ 
t andan, bademin 
Efganistan
dan, zeytinin Mı

sını rica etmiş. Rakib işin farkına varmış, 

kabul etmiş, fakat öyle bir uzun çivi in

tihab etmiş ki şeytan, nal çakılırken fer

yada başlamış ve nalı çıkarmasını rica 
etmiş. O da, nal bulunan yerden geçme-

bir zamaı:ı beklemez.siniz. Yakında boş bir Görürler diye de ışığı açrnı~r f 
sını: .. k t Çenenizi kolları- yerimiz olacak. Belki o kadar mühim de- yade lamise hissimi kulla~;yrı,ıtı) 
Yu~ a o~:. ~:::~~rınız arasına l,S-2 .ğil ama .. gene bir işti~. ~a~orifer daire- danmış cesedlerde okuduk ~et 

sırdan, üzüm çubuğunun Asyadan Avm
paya intikal etmiş olduklarını kabul et
mek lazım geliyor. 

Beyaz kadın s iyah 
Erkeği sevebilir mi? 
Gönül işleri ile senelerdenberi uğ

raşırım, teerübeme istinad ederek söy
lüyorum: Halli için uğraşılan mesele
Jerin çoğu yekdiğerine benzer, önil
JlÜ7.e konulan muadelelerin arasında 

istisnai mahiyeti haiz olan pek azdır. 
Bunu bildiğim içindir ki bu sabah 

fimdiye kadar işittiklerimin hiç bırine 
benzemiyen bir mesele karşısında kal
dığım zaman biraz şaşırdım. Beni hay
rete düşüren genç bir kadmdır ki, bu 
kadın hülasaten diyor ki: 

- Size şahsımdan uzun uzadıya 
bahsetmiye lüzum görmüyorum. her
ıün sokakta gördüğünüz vasat güzel
likte, vasat servette, vas3.t bilgili bir 
dul kadınım ve rengimin pembe beyaz 
olmasına rağmen koyu Habeş, hat
ta siyaha yakın renkte bir erkcğı sevi
yorum. Evleneceğiz, bu noktada siz
den nasihat istemiyorum. Yalnız me
rak ettiğim, korktuğum bir nokta var : 

- Çocuğumuz olursa rengı bana mı 
b nz yecek, yok a koc'lmınldnc mi.? 
Bu hususta b r bilginiz varsa lutfet
menizi r ica ederim. 

* Maalesef kat'i bır bilgtrn yoktur. 

mesi şartile bu ricayı kabul etmiş. At na

lının hayırlı bir alamet olduğu kanaati 

de o tarihten iübar eylemiş. 

Mnamafih kulaktan işitilmlş malQ
mat, bir kitabda okunduktan sonra 
kısmen hatırda kalmış bazı mülahazat 
ta hatırıma gelmiyor dcğıl. Söyüye
yim: 

- Umumi kaide siyah bir erkekle, 
beyaz bir kadından doğacak çocuğun 
iki renk arasında bulunmasıdır. Beya
za mı daha yakın, siyaha m.:, bunu an
cak iki ortaktan birindeki küreyvat 
galibiyeti halleder. Müstesna olar::ık 
siyah bir erkekle evlenen beyaz kadı
nın simsiyah bir çocuk doğurduğu da 
vakidir. Fakat bu sonuncu ihtınıaldC'n 
korkmamanız lazım. Madem kı koca
nızı seviyorsunuz, onun renginde ola
cak çocuğu da sevebilirsiniz. Siyah ço
cuk erkek ise sizin tabiatte beyaz bır 
kadın bulabilir. Müşkülat kız olduğu 
takdirde baş gösterir. Maamafih ma
dem ki benden nasihat istememek su
r etile azminızin kat'i oldnğıınu göste
r iyorsunuz, o halde bu sonuncu ihh
malden de korkmıyaca~ınızı tahmin 
ed'yorum: İstisnai bir vazıyetten bah
s d'yorum. Hem bu istisnanın tahak

kuk edeceğı, hem de çocuğun kız çıka
ca ı .. hatıra gelmemesi lilzım gelen 
p k uzak bir ihtımaldir. 

'l'EYZE 

nıza Y yın b' t k t Bu mizin ocakcılığı var Şımdıkı ocakcı Tan- den fazla parmaklnnmın Jctl a·" kil v ı v d ır op sı ış mnız · e v 0 ag~r 1 ıg~. ~ lo nnadan yukarıya nnın günü sarhoş. Hiç ayık görmedim ki ediyordum. Bu da çok geçJll ıarB~ 
topu diz. ennızı. vı keratayı, zaten ... diye söylendi. tice yarattı: Derste nazari o ere 
kaldırıp mdlriniz. Yezid katibin maksadını anlamıştım. ğüm vücud uzuvlarının. Y'lr ~ 

Bir dizinizin üzerine ve iki ellerinize 
dayanıp öbür dizinizi yerden biraz yu
karıda kıvrık olarak tutunuz. Başınızı 

Hastanede çalışmak istememi, güderek, mas ile, insiyakla ve kat'ı b
1 

rr
bu sözile: yin ve tesbit etme hassasın efı11 

- Delikanlı, ekmeğini başka taraftan elde ettim. Sonraları, ınesl tJ. 
ara .. burada umduğunu bulamaz.sın: diye ciddi bir surette sarıldığı.~ dOll 

bütün ümid kapılarını yüzüme kapamak melekemin çok faydasını goı 
91 

\ 

istiyordu. Şurasını da unutmadan ~d 
Altıpatlar gibi, kelimeleri birbiri arka- Böyle geceleri, kimsenın ~ ;3• ~ 

sına sıralıyarak cevabı yapıştırdım: maruz kalmaksızın çalışa ça 'ett 
:. - Ocakcılığı pek iyi bilırım. Ve bu işe liyeyi birçok kereler tckrart>tl1' ti 
de talibim .. dedim. lelikle elim alıştı. Çabuk çn 

Hayretten gözleri büyüyen direktör, meden işlemiye başladı. şstfl' 

nasıl olur. Yahu bu senin işin değil, diye Ameliyatlarda ölüm il~. ~stı o 
kıvrandı. o kadar yalvardım, köpeklen- min eden amilin teknık sıır ~\1 f 
dim ki, sonunda zavallı babacan adam: anlamıştım. Onun için d : ıcııt' 

- Pekala, oğlum, dedi, idıtre heyetin- çaldığım saatlerde bütün dık \'f' 

den tayin emrini çıkarayım... timle bu noktayı daha iyi ~; ol 
Dört uzun gün bekledikten, aaatlerce, de etmeğe çalıştım. Bana aı ~,ti' 

acaba oldu mu, kabul ettiler mi, yoksa lere karışmakla çizmeden yıı ııeıı 
bu di.ıinize dokunacak kadar eğiniz. Son- buradan da mı pasaportumu elime vere- mı bilmekle beraber. Fak.'lt deıt 1 

"c9 -~ ra başınızı doğrultup havada kıvırdığınız cekler?. diye kurduktan sonra, nihayet harb açmışım, onunla nıll ıer .. 
dizinizi mümkün olduğu kadar yukarıya tayin emrim geldi. Artık, 60 kuruş günde- rum, inancile vicdanımın ~ f1 1 

kaldırınız. Öbür dizinizle de ayni şeyi ltkle, sabahın saat sekizinden, gecenin turuyor, icab eden, ıazıın °1 /ad') 
ı_ekr_a_r_ıa_y_ı_n_ız. _______ , ________ s_a_at_,o,..nc::u=n=a=kadar, kazanlara kömür ata- (Devamı 10 uncu~ 

1 l k i ahbab çavuşlar: F utbol dersle" ----------



Dün yapılan 
Kır koşuları 
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Faruk Küçük 



8 Sayfa 

Deniz mevsimini geçirmek fçbl ATrU· 
pa plajlarından birine gitmiştim. İlk 
gündü: Mayomu giymiş, kumlarda yatı
yordum. Etrafımda birçok kadınlar, er
kekler vardı. Bütün bu kadınların. erkek
lerin arasında bir tanesi gözüme çarptı. 
Yalnız güzelliğile değil. başkalannda 01-

mıyan her şeyile göz alıyordu. Etrafına 
karşı likayddı. Kıskanç gözlerle kendi
sini seyreden kadınlan ıankl gömrilyor
du. Erkeklerin etrafında pervaneler eibi 
dolaştıklannın farkında değitdi. 

Neresi güzeldi; yüzü mü, vücudii mü, 
gözleri mi. hali mi, konuşması mı, saçlan 
mı? .. Ayn ayn bakılınca bunlann hepsi 
için güzel, çok güzel, pek çok güzel deni
lebilirdL Fakat hepsinin bir arada top
lanışının yarattığı güzellik anlatmakla 
değil, ancak görmekle anlaştlabilirdi. 

Metrdotelden tahkik ettim: 
- Amerikalı imiş, dedi. üç güncfür bu

rada .. faknt pek nadir konuşur ve kimse 
ile dost olmaz. Bildiğim bu kadar. 

Gülümsüyordu: 
- Yalnız bir kişi ile dost, dedi, dtlencl 

kllıklı bir adam var. Onun köpeğini çok 
seviyor. Dilenci kılıklı adam göründü 
mü; sevincine payan olmuyor. Adamın 

Diana isimli köpeğini yanma alıyor, se
\~yor, okşuyor, öpüyor .. adaqı kopeğini 
çağırıp gittiği zamanlarda da yüzüne 
birdenbire bir hüzün çöküyor. 

- Adı nedir? 
- Diana. 
- Yok canım, köpeğin adını sormuyo-

rum. Kadının ad.L 
- Klara .. 
- Evli mi? 
- Bilmiyoruz. 

* Klara ile tanışmak için can atıyordum. 
Fakat o, o kadar lakayddı ki . beni o ka
dar görmüyordu ki kendimi gösterip, bir 
şeyler söylemek fırsatını b!r türlü ele 
geçiremiyordum. Dilenci kılıklı adamm 
köpeğini sevmesini seyrederdim. Köpeğe 
karşı gösterdiği muhabbet ne kadar dn 
içtendi. Nihayet bir gün köpeği vesile e~ 
derek yanına sokuldum: 

- Affedersiniz, madmazel; yahud ma
cfaın .. dedim! Madam bu köpeği ne kadar 
çok seviyorsunuz .. 

- Bilmezsiniz .. ne iyi, ne gü-ze1 blr kö
pek. 
Amerikalı şivesile frans.ızca konuşu

yordu. 
- Bari bu kadar seviyorsunuz. köpeği 

sahibinden satın alsanız.. 

- Dü§ündüm, fakat nasıl cesaret ede
bilirim? 'İhtiyar, köpeğini çok seviyor. 
Köpek benim olsaydı. birisi bana ayni 
teklifi yapsaydı, onu ço"lc fena karplar-
dıın. Hele bakın, böyle güzel bir kôpeğı 
kim satar ki .. 
Baktım, çirkin köpek değildi ama, ni

hayet köpekti. 
- Ben teklif edeyim.. ben satın almak 

istediğimi söyliyeyim.. 

80!( POS'I'.& 

tısad Vekilinin "5~ 
Posta,, ya mühim söıl 

(Be11ta.nıfı ı inci tavfada) 1 maktadır ve peyderpey geıırıel' 
Kok kömürü •rfiyatı da seneden sene- caktır. . ,,;i-

ye artmış bulunmaktadır. Gazhanelerif. Yakın zamanlarda y~ bil' 
11
., 

mizde istihsal edilen koklarla Zonguldak· derpiş etmekteyiz. Bu sıparifl 'JI 
taki sömikok fabrikasınm istihsal ettıği bedel mikdan henüz kat'i ~ 
Türk antrasiti bu seneki taleb karşısında edilmiş değildir. eni 1" 
kAfi gelmemiştir. Bunun için de hariçten Tersanemizi ıslah ederek Y ~ 
20 bin ton kok kömürü idhalin~ müsaade şası kabiliyetini temin etti (ıde ~ 
edilmiştir. Şu ,eklin haricinde şeker ve muntazaman kendi tersaneJS, 
kömür korunma komisyonunca ele alın- mi inşaatına bir progranı da rl, 
mış maddeler halinde değildır. vam edeceğiz. Bunların zantJ~ıi' 

Korunma komisyonunun melıaisi eleman itibarile aralarındald 
Yukarıda da eöylediğim gibi hayatı u

cuzlatmak için birçok maddeler üzerinde 
uğraşılmaktadır. Bunlardan hangisini 
kabili icra görürsek onu tatbik edeceğiz. 
Biliyorsunuz ki et meselesı halledilmiş, 
ucuzlatma formülü bulunmuştur. Fakat 
bu da nihai netice değildir. Icab ettikce 
et meselesi gene elealınacak ve icab ettiği 
kadar ucuzlatılması cihetine gidileceJt.. 
tir. Giyecek meselesi de halledilmiştir. 

Pamukta ve binnetice pamuktan masnu 
eşya üzerinde yüzde yirmiye kadar ten
zilAt yapılmıştır. 

Fakat her zaman, her mesele yeniden 
yeniye ele alınacak. yeni· tedkıkJer yapı. 
lacak ve icablan icra edilecektir. 

nasebat ve meseleleri birltk-te 
lazım geldiği için birden~ire ğ~ 
istemek ve beklemek tabu do ,J ;. 

saw 
-----------------~ 

Atatiirlıün 
K aplıcalart!a 
Tedkik teri dl' 

(Ba.§tarafı 1 inci ıcıyfa ~ 
lan tesisatı gözden geçirel'clt ~ 
ler vermişlerdir. Kur~ıı '1 
denilen, Bizans hamamının ıııı f 
ne ircaını, sonradan ilave ~ ;I 
sundurmaların kaldın~a dit· 
sib olacağını işar: etmışter {ı 

Arcıcuın on reııe geçm.i§ olmasına Ta~ men gerue güzelliğini muhafa.za ediyor. 
geu bütün bcıkı§lan kendi.ine çevirtiyordıı.. 

Maliyeti ucuzlatmak için navlunlar ü
ze~inde de tenzilatı lüzumlu görüyoruz. 
Deniz ve kara nakliyelerinde icab ettiği 
kadar tenzilat yapılacaktır ve yapılmak

Atatürke tazimlerini arz 1~ 
donanma komutanı Korsfl'llr;:u r' 
Okan, Korgeneral Salih ve 
fstanbula dönmüşlerdir.~ - Siz mi satın alaca.ksınız, hemen gö-

türecek misiniz? 
- Hayır, sizin için. 
- Acaba ne kadar para lftzım; bin li-

ram olsa hiç ~kinmez veririm ama ..• 
- Benim var. 
- Benim yok. 
- Ben size hediye ederim. 

• - Ne münasebetle. 
- Sizi çok sevdiğiniz bu köpeğe ka

vuşturmanın zevkile. 
- Ne güzel köpek.. 
Dilenci kılıklı adamın sesi duyuldu. 

Köpeğini çağırıyordu. Diana koşa koşa 

yanımızdan uzaklaştı. Klaranın güzel 
gözlerinin buğulandığını hissettim. 

Dilenci kılıklı adamın pcşısır:ı yürü
düın.. 

- Biraz durur musunuz? 
- Bir şey mi söyliyeceksinızt 
- Köpeğinizi satın almak istiyorum. 
- Köpeğimi satmam. Ben onu çok se-

verim, kolay kolay ayrılamam. 
- İyi para veririm. 
- Paranız çok galiba! 
- O bana aid bir mesele .. 
- Ben bu köpeği niçin almak istedi-

ğinizi biliyorum. Plijdaki güzel kadına 
hediye edeceksiniz... Eğer o kadın sizin 
nişanlınız olsaydı ve bunu ona hediye et
mek için benden isteseydiniz, belkı para 
almadan da verirdim. Fakat bir ikı gün 
göreceğiniz bir kadına bir köpek hediye 
etmek iç.in çok para vermek manasız bir 
şey olur. 

- O da benim bileceğim şey.. yüz li-
raya verir misin? 

Yürüdü. Peşinden yetiştim. 
- Be§ yüz .. 

- Satmıyorum.. 

- Bin lira.. 
Düşündü: 

- Bilmem ki bir de karıma sorayım. 
Köpeği ile beraber gitti. On beş dakika 

sonra tekrar göründü. Köpeği okşadı, 

öptü: 
-Alın! 

Bin liralık bir çek verdim. 
Klaranın sevincine payan yoktu. O ak

şam beraber yemek yedik.. artık konu
şuyordu, gülüyordu. O sevindikçe ben 
de seviniyordum. Kimsenin elini bile do
kunduramadığı kadın benim olacaktı. 

* Ertesi gün Klarayı göremedim, otelde 
aradım. Sabahleyin ilk trenle hareket 
ctlL. dediler .. 

Klara köpeğini almış, gitmişti. Nereye 
gitmişti acaba? .. On sene onu dÜ§Ündüm, 
on sene onu aradım. 

* 

tadır. Erzurumda kış spor. 
Deniz ticaretimiz Erzurum 30 - Kış ıne~ 

Denize aid geniş bir programtmız var- .reliberi Erzurumda her. ~aft• eti 
dır. Bütün kabotaj ihtiyacımızı en iyi ve ,makta olan spor günlerinifl ~ 
en emin surette karşılıyacak vasıtaları tcsnası dün büyük bir heY tl~ 
hesab etmiş bulunuyoruz. Yeni deniz va- pıldı ve dünkü spor hareke ). 
sıtalanmızdan bir kısmı haricde yapıl- sporcu iştirak etti. ... ~ ............................................................ -............................... ·-·········· 

Baş, oış, nazle, grip, romatizma va butün agrılarınızı d'J 
keser, icabmda günde Uç kaş~e alınabilir. 

Amerikada idim, gene plaj mevsımı 

idi. Gene ben piaja gitmiştim. Klarayı o- ~ 
rada gördüm. Aradan on sene geçmiş ol- - Evet! - Verdiği para pek bo~ gi,. 
masına rağmen gene güzelliğini muha- _ Bir İspanyalı, adı Marqeretta .. hiç malı, köpeği kadına hediye e 
faza ediyor, gene bütün gözleri kendine kimseyle konuşmaz, gayet çekıngen du- birbirlcrile iyi anlaştılar. d~ ~ 
çevirtiyordu. rur. Yalnız köpekleri çok aever, hele bu- Metrdotelin yanından ayr~ ~ 

- Klara! rada dilenci kılıklı bir adamın bir köpeği kere daha, belki son defa ~ 
Diye bağırdım. Duymadı, kendine alın- vardı. 0 köpeğe bayılıyordu. Daha biraz Klara lahik Marqcrattanın ıuııdıl 

madı. Yanına sokuldum: seyredebilmek için onun bU ~;/ 
evvel zengin bir madencinin oğlu bu kö- ·· deı:ı - Affedersiniz madam. rafa doğru yürüdüm. O gun ~ı 
Peği ona hediye etmek btedL Dilenci kı- . ceJiıı• 

Bir İspanyol fransızcasile cevab verdi: daha onu plAjda göremıye 
lıklı adam da köpeğini satmıyordu. Bin 

- Ben sizi tanımıyorum. miştim. beş yüz liraya köpeği satın aldı, hediye _________ _. 
Başka taraflara bakmıya başladı. Ya- etti: YARINKİ NO'sBAMIZJ>A: '' 

nından ayrıldım. Metrdoteli buldum. • 58111 ı 
Sordum: - Pahalı ahnıf! Beklenmedik mı-::,, ı.-J 

- Bu kimdir? - Dünyada abdal mı az! ~ .J. 
- Güzel kadın mı? - Evet, hakkın var. ~ 

"Son Posta,, nın edebi romanı: 52 Hali, sözleri, iyi anlayışlarile herkesi - İnanır mısın? Bu İi beni de çok Son defa ona yazdığılll \1,b ~ 
kend'ne _çekiyor. Yanına aldığı iki sa~ı- alakadar etmeğe başladı.. Avrupa kü- gene ısrar etmiştim. Dün ~ ~ 

Bir Genç Kızın Romanı 
cı hanım da pek sevimli çocuklar. Üç tüphanelerinin kataloğlannı getirttim. «Biraz hastayım, daha ~ır St'fı 
genç kız bir tarafta, Fikri efendi kendi Orrların üzerinde tedkikler yapıyorum. Trabzondan aynlamıyacag~ 
işinde, kütübhaneyi öyle iyi idare edi- Belki bir gün bizim salonumu~ da edecek vaziyete geldiğiın el<~~ 
yorlar ki şaşıp kalıyorum. başka bir şekle koyarız. haber veririm.» diyor. DeJJl eO"'I 

Muazzez Tahsin Berkand Şimdi de genç romancı ve şairleri ta- - Ne gibi? müddet bu hal böyle de~afilt>t~ ~~ 
nıtan bir seri kitab çıkarın.ağa başladı- - Henüz bir şey söyliyemem; fakat - Bir bakmıa pek iyı ... jyt '!"' 

Bunda öksüz büyümenin vıe onu J hayran olmaktan kendini alamıyarak lar. Bundan evvelki klasik tercümeler kat'i şekli tesbit ettikten sonra bittabi banşX'Sallız işler bu kadar 
seven ve ona acıyan müdiresi\ onunla cidden çok büyük bir yakınlıkla neşriyatı memleketin her tarafında çok sana haber vereceğim. Senin elçi ol· meı.. . J 
ta.rafından şımartılmarun tesiri ol • meşgul olmağa başlamıştı. Haftada bir tutulduğu için artık ben itiraz etmi • duğunu hatırımdan çıkarmadım. - Niçin? fJS ;P>;.t 
malı. Bunun için pek inişine yo- iki defa kütübhaneye uğruyor, Fikri yorum. Onlar bugünkü genQliği biz- - Bu elçilik daha ~k zaman süre- - Belki sen J..-ütüphaJle;,t ~ 
kuşuna çekrneğe gelmez. Sıhhatine efendi ve Selma ile birlikte hesab işle- den iyi tanıyor ve anlıyorlar. Halkın cek mi Fuad? ne karışmak istiyerek aVU o'ftPJ 
\•e umumi görgü ve kaidelere uygun- rini, alıp verecekleri tedkik ediyordu. hangi kitabları okumaktan hoşlandık.- - Senin muvaffakiyetini gördükten tinle onların ticaretine ~ ~ 
suz gelrniyecek şeylerde onu biraz ser- Birkaç ay sonra Fuadı görıneğe git· iannı onlar bizden çok iyi biliyorlar. sonra bunu damıa devam ettirmek is· - Hayır, hayır, ne ol p.CI Y~ 
best bırakmak tarafdarıyım. Madem ki tiği bir gün ona: - Bunun ben de farkındayım. Ba- terdinı ama bu vaziyet beni sıkınağa tık Selmayı böyle bir yaba US oD.JP J 
çocuğun hevesi çalışmakta, yani para - Azizim, sen sermayeni gözden çı- na tavsiye ettiği kitabları pek beğeni- başladı artık. Dü.şün bir kere, kütüp- mekten sıkılıyorum. BahUS <1r) b"f 
kazanmak için ç.alışmakta, varsın bu u 7 karmıştın. Halbuki bu iş büyük bir kar yorum. haneye gidip geliyorum, fakat kendimi çok büyük bir şefkat ve se bi'ıef 1# 
ğurda benim birkaç bin liram gitsin ..• temin edeceğe pek benziyor. Zannede- - TabiL. Aşağı yukarı hepsini oku- tanıtmağa imkan bile yok. Hatta ba- ağabeyine karşı düş.manca tJll, 
Reşid amcamın bu kadarcık hatm yok rim iti birkaç ay sonra sana çok iyi ha- yorlar da ondan ... Bir taraftan Selma zan gördüğüm bir kusuru söylemek i- lemesine, ondan nefret e 
mu? Fakat, dediğim gibi, sen gözünü berler verebileceğim. Küçük kızın hak- Avrupa gazetelerinde çıkan ecnebi ki- çin ~ğzıını açtığım halde orada bir ya· hammül edemiyoruın artılc· / 
onun üstünden eksik etmemeli ve her kı varmış ... Onun gençlik ateşi bizim tablara aid yazılan kaçırmıyor, bir ta- hancıdan başka bir şey olmadığımı ha- d• .,et 
işile uğraşmalısın. Vakit vakit beni gö- durgun ve ihtiyatkar fikirlerimizin üs· raftan iki satıcı hanım Türkceleri o- tırlıyarak susuyorum. Fl.lad, vagonun koridorı1;30,şsıe 
rüp kütübhanenin hesablarını vermeği tüne geçti. Birkaç seneye kaimadan kuyorlar, bunlar kafi değilmiş gibi ü- - Hakkın var. Artık bu acayib vazi- ğı ~ yukan dolaşarak ~ tıle 1" ~ 
de u·ıutma ha! Küçük kızın gönlünü kütübhane sana olan borcunu ödedik- niversite gençlerinin bir çoklanna da yeti sona erdirmek lazım. bu muhaveresini tefeTfl.18 ~tı ~"./ 
yapayım derken sermayeyi kedilere ten sonra kendi istikbalini de temin e- bedava kitab okutup fikirlerini alı - - Halamı bekliyorum. Her mektu- ken içindeki acının ona ğı ıD1 ~

1 

• 

yükleyip başıma bir iş açmağa hiç ni- debilecek sanının. yorlar. bunda seyahatini bir ay sonraya atı· maddi bir ağn gibi sızladl ; 
yetim yok. - Fikri efendi nasıl bir adam? - Desen e .. yaman bir iş şebekesi yor. Sanırsın ki kadının bizi böyle ay- du. ırtıs>" 
Selmayı henüz tnnımadığı içia Sa- - Çok açıkgöz, işini bilir, kann ge- kurmuşlar. n bırakmakta hususi bir maksadı var. - Daha ilk günden Se j,tlldi ;şj1 

deddin bey arkadaşının bu uzun nut - leceği tarafı evvelden ke.şfeder bir İs- - Alimallah ben d~ öyle diyorum ve Halbuki bu düşüncesini de mantık ka- muşum da haberim yok. !ıneıt ~ 
kunu biraz kayıdsızca dinlemiş ve pek tanbul çocuğu. parmak ısırıyorum. Işte netice mey - bul C'tmiyor, çünkü daha ilk günden.be- geçtikten sonra geriye d bB jlt 
ı.oühımsememişti; fakat sonradan genç - Selma??? danda, hesaplar apaçık, kütüphane göz ri iki amca çocuğunun anlaşamadığın· mak sarp bir yokuşu araiJ?ll<~I 
kızı hergün biraz daha iyi tanıdıkca o- - O, şeker gibi bir kız. Bir gelen önünde, artık şüpheye mahal yok azi· dan üzüldüğüni söyleyip duraıı gene isteii kadar fillünç ve~ 
nun zek.isına, görüş ve kabiliyetlerine müfteri Wr 4aha onda ayrılamıyor. zim. kendisidir. -



SON POSTA 

' . '' 
~endi · 

h nıe sarhoş b · b 1 k ·· ·· ata k •.. ır a ı çı susu vererek yolların ortasındaki karların i•inden 
&" çı a y ·· k .. ·· "l CiOletliyo d uruyere yuzJmÜ sardığım yün atkının arasından etrafı dikkatle 

r unı. Villanın askeri kordon altına alı ,d, ına dair tek bı·r e ·· d" oı~. ·· .;J mare goreme ım 
'<lllda b • 

- 13 ana Ya\'aşca· ı .. oınıı Utada Çok dikk · . ıdıler, bunları düşünerek tam mavi villa- landanın hortlamış babası, yahud kan· 
&aıı!;u. !lıaJtsadla har katlı ol.. et~afımı:ın nın demir parmaklıklı kapısı önüne çev- serli hortlakların babası Dolçiydtı. 
t ll'ı 

1 
.tarafından e ~t eden bırçok ın- rilen köşeyi döneceğim sırada birdenbire 

d ,,,.,_dir .. hiç ki ...... san.ı ol~ası ~o~ mu.ı- titredim, zira karşıdan sür'atli adımlnrla Hayret ve dehşet içinde kalmıştım. Bu 
.. ICll'lla~ ... senın şubhesını uy· n adam, trenden birkaç istasyon e\'Vel in-

girerı 6a son derece d'kk . "· - bir adam köşke doğru gelmekt<! idi. Hc-~C? çıkan Var nı ı at et. Villa) 3 men fenerin arkasına geçerek saklan- ~emiş miydi? Şimdi Zoppot•ta işi ne idı, 
llletı:nı, bunları anıı, etrafta c.sken kordon dım. Adamın pek ihtiyatlı yürildüğiı d~r- bilhassa dünyanın en mühim hadiscsı 

anı amıya çalıs sana zah h cereyan edecek olan mavi viılada .. 
_ l.ı a... ~·· · - ı al görülüyordu. Zira her iki adımal bir 

getırı . Usterih ol Ol . etrafına bakınıyor; fenerin ışığına doğnı Bana soğuğun dehşetini bile tamamilc 
Ust~nı.. • anda, sanı maluma\ l yürüyeceği yerde, pannakhkıann dıb]E'- unutturan delice bir meraka kapılmış· 

t.llrn Uste bütün fa .
1 1 

. . . • rinden, karanlık taraftan yürümeye dik- tım. Saklandığım karların arasından he-· 
(j ~. Olandanı n_ı c erımı gıydım, boy- kat ediyordu. men doğruldum, parmaklıkların üstüne 
h lltı,l Ustüne n yun eşarbını iyice sar- hafifçe tırmandım. Adamın köşke mi gır-
a dı§arı fı rnuşanıbamı geçırdim ve der- Adamın kim olduğunu son derece m"-
llu, h rladını.. raka başladığım için bütün dikkalimlt? diğini, yoksa bahçede bir yerce mi sak-

ce ayatırnda 'Ik geçeceği yolu gözetlemekte idim. Ad.ım, lanacağını görmek merakile arkasınd:m 
~.fC\'•k. atlet biır ~asusluğum idi. İpin- ne de olsa, bahçenin a"ık parmaklıklı ka- baktım, hemen aradan bir samye geçme-
. • c Ustu vucudün yerine şımd· ~ 

1
11 ı lapa ~te sarındığım yünıerlc kapka~ pısmdan köşkün kalın kar tabakalarile miş olduğu halde, sanki bir hayal gör-
uL-f ' şışrna b - t ·· ı ·· · 1 kl ı b müşüm gıbi, herif ortadan kaybolmuştu. 
f •ıa ıına g· n ir adam haline girişim or umu~ agaç ı ı yo una gıre um 
~t C>tıni b;trnışti. Kendimı tebdili kıya- için.' birk.aç saniye de ol~, herhalde fe- Orada soğuktan değil, belki hayrelim-
l'orduın. r Şerlok Holmes gibi hissedi- ııerın ışıgı altından geçmıye mecburdu. den donup kalacaktım. Meçhul adam 
a ~alonun k Nitekim o noktaya gelince tereddüd nereye girmişti? Hakika~n hayal mi gör-

b 1Yıklı snkapısını açar açmaz, koridorda etti, sonra birdenbire alhyarak karlnr müştüm, fakat işte büyük ayaklarmrn 
b a~a gıırıe allı dev anası kıhklı kadınm 

1 
sarkan büyük ağaçların altmdakı yola taze izleri henüz kapının önündeki kar-

t:~rak eli:~:ı durgun inek bakışlarile girdi. lar üzerinde durmakta idi. 
1111... Pervasızca parlak bı'r pa ... ·· Orada eöer g· ı · b" k · k d rıu .. ""'

1 
taba - Bütün dıkkatimle ışıkta adamın yuzu- • b ız ı ır as erı ·or on var-

go,.;: ncası tem ·zı kt Jd - "l"" tehlik in ld • · )()Jts ·"~ce Pek 1 eme e 0 ugu- nü görmüş, birdenbire tüylerim ürper- sa, 0 um es e maruz o ugumu bıl-
~ ·r a hızj vurrn~aştırn. Bıy1klı dev annsı mışti. Zira adamı tanımıştım. Villaya gi- mekle beraber, duyduğum şiddetli me
ba adımda ,, Ya ını haımnnıyordu7 ren adam trende gördüğüm 0 sol çene- rak oradan ayrılmama mani oluyordu. 

61nın b ,,anına sıçrad T d ' l'a:p
1 

t ıyığının ım. .am ev a- sinde kılıç yarası olan adamdı. Yan. O- - Arkası ı>cıT -

sı ş ırrp l' ortasına bır vumruk 
rad e ınden ~ trı a kadın rovolverini alacağım D · l k k J lr:~ğiınız içinca~~zın her halde akşam ye- un yapı an ır oşu arı 

ce ekte O)d ır Yumurta tavası temız- - , 
tU !lıahcub ~l~unu fark:derck son dere- . .!Ba§~rafı ! nc_i sayfada) . ' j spo~ ~i~in~i, 35 puvan1a Beyoğlu Hal _ 

• 

( ... __ In_h_i_sa_r_la_r_-ll:__M_u_·· _u_·· rı_I_ .. g;;;;."' u_·· n_d_e_n._=_ I 
400 adet kopya muşambası. 
104 ş~e kopya mürekkebi 1/2 kiloluk. 
219 şişe kopya mürekkebi 1/4 kiloluk. 
I - Kabataş kırtasiye ambarında mev cud olan yukarıda cins ve mikdarı yazılı 

üç kalem kopya muşamba ve mürelfkebi pazarlıkla satılacaktır. 

II - Pazarlık 16/II/1938 tarihine rast lıyan Çarşamba günü saat 10 da Kaba
taş Levazım ve Mübayaat Şnbesı sa~ış komisyonunda yapılacaktır. 

III - Satılacak mallar hergün Kabataş kırtasiye deposunda görülebilir 
ıv. - 1stek~!lerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte yukarıda adı ~eçen 

komısyona rnuracaatJarı ilan olunur. (519) 

~ 

l - Cibali fabrikasında bir sene zarfında terakümden ve .450-500 .. çuval k~ 
dar tahmin edilen ince toz talaşlar pazar Jıkla satılacaktır . 

2 - Paza~lık 18/2/93~ tarihine rasilıy an Cuma günü saat 10 da Kabataş Le
vazım ve Mubayaat Şubesi satıs komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Satılacak mallar hergün Cibali fabn1rnsında görülebilir. 
. 4 -: İ~tcklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte % 15 temınat parala-

rıle bırlıkte yukarıda adı geçen komisyona müracaoıtıarı ilan olunur. c576> -1 - Cib:ıli fabrikasında me,·cud c:skı kova, soba, boru ahit ve edevat gibı muh-
teJif demir ve tahta hurdaları pazarlık!a satılacaktır. 

2 - Pazarlık 17/2/938 tarihine rast!ı yan Perşembe günü saat ıo da 'Kabataı 
Levazım ve Mübayaat Şubesi satış komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Satılacak mallar hergün Cibah fabrikasında görülebilir . 
4 -: İ~teklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte % 15 teminat patala-

rile bırlıkte yukarıda adı geçen komisy'lna müracaatları ilan olunur. c577 .. 

TESi 
Çıkacaktır. 

ilanlarınızı 11ernıekle J1enı kendinize ve 

hem de Kızılaya gardım etmiş olacaksınız. 
MÜRACAAT YERİ: 

İstanbulda, Postane ka~ısında Kızılay Sat~ Bürosu: Tel: 
tc:tanbulda. Postane arkasında İlancıl:k Şirketi. Tel: 20094 - 95. 

it Yftı bir ad unı. Bcnım sıçrıyarak yü· Bulun k.uplerı alakadar etmcsı \e kevı 1kıncı1 39 puvanla Galatasaray ü-
<I adırıcağız arn oluşuma ha~·retl<' bakan nihayet bir teşvik mahıyetinde yapıl - "Üncü. ı 

1 ltıi d ı tnecb · • b'" -k b" h ~ S ~na u~nsclimlcyarak k~- mış oım~ına ro~en, uyu ır a -ı 7000mehe· ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
di .okağa ttırn. rekctı bu kadar oluruna bırakmak, . . . · .. 
ı. ğırn b· çıkar çıkmaz .. ... d .. dün oldug-u gibi buaün de inanmak lfı- lb!<!hım. Galatasaray: 23.43.2, Hu • fi: ~ D 
~1 r so· omıum e gorme- o ,. . G 1 . . 
:ta ©hi fıdet guğun yüzüme buzda, bir ya- ı zımdT ki acıdır. Bu meV!'>.m yapılan Se) ın. a atasaray, Artın: Beşıktaş. il ~ nı 
Çei karlar t .Yapıştığını hıssetlim. Her ta- dört kır koşusunda Beşiktaşlı Artin 7 puvanla: Galatasaray bir:nci. :Ü 
bi eti karıa~ıne görnülmüştü. Biitün bah-1 klübunün renklerini tek başına temsil Bu mü:.abakaya yalnız Galatasaray 

11 
~'kar dm-· altında kalmış olan villalar I ettiği için daımn müsabaka haricı ka - •akım hal:nde istirak etmı·ş d·g-ı::.ı"! ~ • ~··ızi Ü •. . . .. , ı er se -
).ı gol'ünüy stune serpılmış kutular lıyor. kı.l atlet kli.ıpleri takım çıkaramadık _ 

h avi köşk Otlardı. Şimdiye kadar kır koşularında kuv- ·ar . . .. b k h 
... er harın b" Ü uzaktan görmüştüm. Fakat vetli bir takıma malik olan Güneşliler, ·dı 1 ıçın rnusa a ·a arici koşmuşlar -
.. ıu d .~ ır t k" . . . . r. b .. 

1 
eğıştir a ıb ıhtımaline karş. yolu· Fenerbahçclıler, Istanbulsporlular ay - 0.. . 

"' rrıu erek •t . . . 1 T k·ı· b" mer Besım ~li Ştuın . gı nıeği ihtiyata muvafık nı vazıyettedır er. eş ı at namına ır 
~dUın. · Bınaenaleyh sahil~ doğrn tek kişi bu müsabakalarda bulunmak 

ltaı<I~ ie \ıkar zah~eti~~ ka~l~nmıy?.:· . .. 
~ada tn. Zira çıkmaz hayrcıl~r içind~ Bır gun Şışlıye,. dı~er -~ır g~n ~?P-
d r dorıın' Baltık denizi t."ı ufuklara kapıya gitmek belkı bır kulfettır. Kul • 
ttı()al\rıı.u lar, uşt~. Dalgalar oldukları gıbi f etti.~· ama, nihayet va~ife başında ol~n 
ta fılrrıind denız, adeta kopan bir sine. ]ar ıçin bu hareketlen yakından takıb 
tc ~ "'cı b r ~ ~lduğu gibi birdenbire du- etmek, noksanları görmek, ge.lecek mü 
h r ırı Oldukı nıye evvelki dalgaların birer sabakalar<la icab eden tedbırleri ona 
~1ıtsltıatızara arını nıeydana çıkaran garib 1 göre gözönünd~ bulu~du:znak da zan-
du 1~ hır haalnııştı. Denizin böy.c hare- 1nederim ayn bır va~ıfedır: . 
c l'rııası . lde, adeta yalancıymı~ gibi I işte bu şeraitte kımsenın kılını bıle 
ı:al'ihdi ırısana garıb b' h . kıpırdatmak istemediği bir sırada ikin-
'<I r ki b ır aş ret verıyot. .. - d -Ufuıtı u donrn d . , .. . d ci kır koşusunu da mumkun ol ugu ka 
~at ara k uş enızm uzenn e . 

t. •ı tıeı'- ndar yu··ru .. kl d dar sessizlik içinde seyrettık. 
"\'Ç 1 ıı;taı muş, uza ar aı1 1 l'k 'd d t ,, Yord ar halinde .. .. 

1 
Yedi bin metre ı arazı e ere epe 

1J u gorunen ınsan ar . d "altt · 3şan, bir yığın çamura bulanan on hır 
~le an Z d · · d b .. ·· k b" ı tına 0 PPot'un k 

1 
h atlet ki.içük bir ka ro ıçın e uyu .r 

'.a cı fe ar ı ve ten a cad- . · 1 · 
t 

l'o)J,, nerler yand • .. .. çeki"meden sonra b:rbır erme karşı 
ıtr. "tda ' ıgını goruncr! ar- " ki · · • n henıen ın . . yapt1kları yarışı başladı arı gıbı ses-
ll 8\'l vıllaya yaklaş- . b t' d'l Yii il "ill. sız ı ır ı er. . 

b ğu Idi a bu civardaki . • .. Bu mevsim işe zaferle başlayan lb-
R: bah l<.arıarıa 

1 
in vıl~~ıa.:ı~ e~ b~- rahim her koşuda artan bir muvaffa

t11 tittıuio tıin ortasın~a e g~rr.ulu ~uyuk kiye~le zaferden zafere koşuyor. 
ı..eı, ı" rdu. ){~ • bıraz vıranca Ed'meli Hüseyin kır ko~ularında 
"lt ın k oşeierine t 1 d t 

1 

•. 1 ·~-ş adar k 
1 

ça 1 aı an e- 1 b,.sincılikden ikincrng·e kadar yüksel-
•ı l it a ın s·· t• 1 h r d -.. ' ?t- aj'a arlar bu 

1 
u un ar. a ın ~ , di. Artin ve Soknıtın mütemadi terak-

-arı~arn<:srarengiz \~o ukk ' mavı . I('nklı 1 kilen pist üzerinde ciddi bir rekabete 
k sı V(' • e orhunç bır şato . • ı b" · • t • ı, rrnıştı' sahırl olacagımıza can ı ır ışaı eL ır. 

'('l 1rn · ~ · 
1 

v<! 
1
• sa•ho b' Mü~abak<Jda alımın nctıccler: 

arırı . "a.sdl'n ş ır bnhkçı sfü;ü ''ere- 3000 metre: 
tnQ 

8 
ıç1tıderı b ~ olların ortasındaki kar- 5 ..... rkis: Beyoğlu Ha 1keYi: 12 dnki • 

taı iltdıt. ata çıka ·· .. · K. K t ı d ı. 1>ıın ,,.. yuruyl"rek yüzü- ka, Calikis: BeyD~lu~por. azım: a -
't-N ıı;katı ,,un atkı · 3 1 B ·ı 

,.... .. -

b •1 ltor e gtizE>tl' nın arasından et- sımp:l"a. Neticede 1 puvan a eyog u 

1 
r c~ don alt ıyordum. Villanın e~ı ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

:ti ya:re g0re~::i alındığ~n.ı ~air tek s A 1 L 1 K 2 Ev 
~ rıc d ll'ıış oldu. rn. Cadaeh>rın fantr

~oırırtı e etrar gu halde ne mavi villa-
ı.. <lttıı ındak· "1i1lb Ştı. 1 evlerde tPk bir ışık 

ll'ıa"· ulr.ı O 
~ ı \ilJ land 
L ~ltl~r· <ıyı Çevıanın dedi~ine bakılırsa 
"ll ın h ren bü -
d 

r bır er bi,.; tun bu karanlık 
13 ca ••nde d '· 

l \ ordu Slısunu unyanır. en meş-
J'ı e~trn." lhtırrıaın ~elikte olması icab e-

~· tekn · kı St · . O\ı,. ··ı f b . ' • an slowow'aa:ı<i 
~trı ç'ın n rıkal 
"tt arı O}cf gızlj 1 b arında profesör 
t ' ll'ıa . Uğu g bia oratuarına girdiğim 

tr \ ı ,,. 1 bu ra k g
1 

1 la • susıar da bu sa-
'l t z acı etrafınd '!!.ar aının k a doJa 'iar. bu es-

a fotograr~:v:t~i objektifli fo
rını bilt! almakta 

Kızı~ ... y ls~a: bul Mümessilliğinden: 

Balatta Kcs.ıuekayada Hamaıni .Muhittin mahallesinde bulunan 71 ve 
73 numaralı kısmen k.igir iki ev elveri li fiatla satılıktır. Almak 
isteyenlerin Sirkedde Kızılay Hanının ikinci katında g nmnaraya 

müracna tlan. 

Devlet Dem iryolıarı ve Limanları işletmesi Umum idaresi itA' t ~ 1 

Gazetecilere mahsus tenzilli iki aylık halk ticaret bileti ile sür'at trenlerinde 
sC'yahat edecek gazetecilere bu t,renlere mahsw munzam bilet ilcretierındeo de 

% 60 tenzılfıt yapılacaktır. .241> c532. 

Grip, 
Nevralji, 

Baş ve Diş 

Artritizm, 
Ağrıları, 

Romatizma 

Bir hastabakıcı; 

Bu - Biocel - li 
cild unsuru 

Bir mucize gibi 
teni güzelleştirdi 

dedi 

Ter.:l Adeta slhlrll uldo. Birkaç 
glln zarfında yO.:ı.Q.mdeki kllçilk 
çizgi ve buru~uklukl ıı rın kaybol· 
duğuııu gördOm T8 ıki DÇ hafta 
ıonr? kendimi Adetn on y ş 1:,.-enç· 
leşmış buldum. Bir doktor de
mlşli ki, eBioeeb oevheri bir Vi· 
yana tıniversitesi prot'esörOnUn 
btlynk keşfidir. Bu cevher, şimdi 
pembe rengindeki TokaJon kremi 
terkibinde mevcuttur. Bu kremi 
her akşam yatmasdan evvel kul
lanınız. SuhahJarı da beyaz ren
eındeki Tok8lon kremini snrn
nuz. İki krem n tesiri Ue en es
mer ve çirkin bir teııe bile yeni 
bir canlılık \'e gençlik vrrir. Cıl

di b~yazlotıp tazts4eşlirir ,.e bü
tün buruşukluklardan kurtnrır. 

a i' 

li 

iLKBAHAR meysimine 
ma 'ısus ~·eııi gelen ma!lnrı

.aııza ~·er ayırmak llıll~·acın· 

duyız, Bunun iç.n : l\levcut 
stokumuzllll bOyOk lılr kıa

mını 

15 Soııkanu11dan 
J.'j Şubata kadar 
her yerden iyi v& m nkem· 
mel fi.ıt ve şeraitle e!den 
çıkarı~ oruz, Çeşıtler tuken
meden en·" ıhtiynç urımzı 
teııı ın edıniz. 

o .. yoğlunda 

BAKER Mağazaları 



10 Sayfa 

Son Posta'nın tarihi tefrikası : 10 

•• 

Yazan: Ziya Şakir 

Yusuf Sofu, derhal etrafındakilere işaret etmişti. Hükumet rica"i ile saray erkanı, 
sessizce taht salonundan çekilivermişlerdi. Fakat hepsi de bu g izli şartın ne 

olduğunu bir an evvel öğrenebilmek için büyük bir merak d u} uyorlardı 

Geçen b'lmecemizde kazananlar 
1 5 dkincikanun tarfüli bilmecem1z- okulu 392 Hnndnn. Anknra Atıfbe~ 

d k • 1 aşag· ıya yazıyoruz. is- si 23 de Nnmgar, Tekirdağ polis , sS 
e azamın arı . . . ıu Erı>l Yıldırım, Knsımpaşa Neva ~ 

Heyetin reisi, Cihangirin oevabını 
şifahen getirmişti. Bu cevabı, şöylece 
tebliğ etti: 

etinin son teklifini kapalı bir lisan ile 
bildirdı. Ve büyük bir sevinç içinde: 

tanbulda bulunan tahhlılerm pazarte- de Fikret, Nişnntnşı Ihlamur sokak tıJ ._ 
si, perşembe günleri öğleden sonra he- Yuva sev'an, Malatyn lise 4/A dall ,;~ 
diyelerini bizzat idarehanemizden al- Tözün. Amasya ortnmekteb 236 ~ p 
malan lazımdır. Taşra okuyucuları- ctan Muzaf!er Eken, Adana birin~ jooıl' 

hed" ı · t · ı adreslerine 2 den 439 Ismet Araber, Yozgad &iri ııs· 
lıyamadı. Susenin bu halini, memnuni- J ~.ızın . . ıye en pos a 1 e seri Fahri oğlu Kemal, Ellizıg Ata ela -" 
yetten ileri geliyor sandı: . gondcrılır. mekteb 4 den 358 Naime Şendll, V art er 

- Hanzademiz.. ve kumandanımız 
C ihangir Han, teklif edilen sulh şartla
rını aynen, ve tamamen kabul etti. 
Yalnız bunlara bir madde daha ilavesi-

- Cenabıhak, bize yardım ediyor. 
Cihangirin teklif ettiği bu şart saye -
sinde hem biır çok fe akarhklardan 
kurtulacağız.. hem de, Timurlenk gi
bi kuvvetli bir hükümdarın dostluğu-

- Genç kızlara, böyle müjdeler, bu Bir fut bol topu 364 Kemal, İstanbul P. T. T. nı- .,,,,,, 
sekilde verilmez. Bunu, iyi bilirim. mnn Besim oğlu Erol, İstanbul er~ il' 

Malatya lisesi 3/A dan 325 cemal. 452 S'!rmed Teber, Kayser! ıısesJ .,,tı 
Ancık şu. var ki, Cihangire acele ce- Z ·f b' f. 907 Meliha, Kayseri 19 uncu piyade 'il*': 
vab vermek mecburiyetindeyim. Onun arı lr çay lnCanl b..\lilk komutanı yüzbaşı Halid tısı 1'~. 

oi isted i. nu kazanacağız. 

için seninle en kısa bir şekilde görüş- Cağnloğlu erkek orta okulu 1/B dezı 89 ğan, Beylerbeyi Çamlıca caddesi " ~ 
mek istedim ... Hadi bakalım .. bu teklif Vedad Tiıkel. fer, D!yarbakır Fatihpaşa mahalleld ~ 

MUHTIRA DEFTERİ Mehmedpaşa sokak 44 de Mevl~d, ~ 
seni de memnun etti, değil mi?. iskan müdürü Nasuh! Kılıç kızı DbJ.D. ..-~ 

Susen, cevab verecek halde değildi. Cağaloğlu Hlmayeietfal sokak 1 de Hay- Tnşmağaza sokak 42 de F. Şengül. ~ 
Yusuf Sofunun ve bu sözleri D::di. 

d inliyen hükumet ricali ve saray erka- Hükfunct erkanı ile memleketin eş-
nının vücudleri, tepeden tırnaklarına rafı da, bu müjdeden son derecede se
kcdar titredi. Ağır bir şart karşısında vinıni~lerdi. 

dar, İstanbul Çarşamba orta.meltteb 345 Feb- ö~ :.ı4 
Sanki bütün varlığı bir anda erimiş, nıi Çöngeveı. İstanbul erkek lisesi 31C den lise sınıf l den 851 Müzeyyen O JllP"::aı 
bitmi~ti. 1163 Muzaffer, İstanbul erkek lisesi 4/L den ~~g~:d~~~~e ~~~~.ll':!Y::ı~et:e~nd ~ 

Y•...tsuf Sofu, ısrar ediyordu: Ali Türkay. Muğla üçüncü llkmekteb 731 224 Bahaeddin, Malatya lisesi 3/A ~ 
- Söylesene, kızım .. bu tekli!; şüp- Orhan, Zonguldak Kozlu hesab tarlası at.öl- Cemal, Tokat 9 uncu Kor. bölüt ~~ 

kalacaklarını düşünerek, renkleri bem- Yusuf Sofu, onları taht saılonunda 
be\az kesildi. bırakarak derhal harem dairesine geç-

. d ~ ·ı yesl Nuri kardeşi Mürvet, Zonguldak Na - Feridun kızı Nesrin, Malatya İnönGQdllt,.-:;_ lıesiz, seni de memnun etmıştir egı 1 bi 0 Güll""blrd ı r 
nııkkema llkmektc 16 M . u a ' 91 de Hildl, S:mkamış Tüm liva. IJ1 _ _. 

mi? Samsun Cedld mahallesi Yunwıbey aoka.t İ daıt~ 

Yusuf Sofu, sabırsızlanarak: ti. Doğruca annesinin odasına giderek, 
- Bir madde daha mı? Acaba, iste· cariyelere: 

f Sof 
. d 9 da .Beyhan. ğenl Gönül, Yozgad lisesi 4/A 

1 Bu ısrara, Yusu unun annesı e cı Altıok, Çorum kadastro posta~ 
ALBÜM hl U 

dikleri nedir? - Çabuk .. Susen Hanza<le~i ba na 
Mogol zabiti, sözlerinin gerek Yusuf çağırın! 

Sofu ve gerek onun maiyeti üzerinde Emruıi verdi. Ve Susen gelınceye 
iştimk edivordu. Nafiz oğlu Nejad, S~dl.şe r ... ,,. 

~ ~. <Son Posta markab) den Recai, Ankara İltekin mektebi 9';" ııt 
hu ule getirdiği tesiri hissetti. Gülüm- kadar da, Yusuf Sofu annesine, 
siyerek: Mogcl hey'etinin tekliflerini nak • 

- Söyle kızım.. a~·ıb ~egil .. · . Artık Malatya varidat direktörü oğlu Rüknll, iz- vlm, Merzifon ortnmekteb llB den 11 _.. 
~en, tam evlenecek bır çaga geldın. Bu 1 mir Alsancak inhisarlar tütün fabrikası em- seyin, Tokat ortnmekteb l/D den ~ 
yaşta kızlar, fikırle:.ini açıkca söylerler. n!yet işleri limiri TııHit oğlu Safaay, Payas zar, Foça inhisarlarında Nnzmt, "lV:_A 
Bahusus, sen; bir Ozbek kızısın. Onun gümrük memurlarından Esad kızı Suna, An- Örtmealtı sokağı 1 de Memduha, ı.,OJellll'~ 
•çin düşündüklerini serbestce söylive- talyn nafıa başkfı.tlbi Nevzad oğlu Vedad, tuhafiyeci kırtasiyeci Hüseyin otta 

- .Müsterih olunuz.. size güç gele- Jetti. 
cek bir şart değildir. Beliti de, teklif e- Susen, bu acele daYetten sanki bir 
d ilecek madde, memnuniyetinizi mucib şeamet hıssetmiş gibi mutereddid bir 
olacaktır. Ancak, bunu size hususi su· vaziyetle odadan içeri girdi. 

• . . . • . .. . • . 44 üncü mckteb 504 Mazhar, 44 üncü met- Muğla üçüncü okul 729 Doğdu Acu. ~ 
b~ırsın ... Bu 1zdivac, .şuphe ız senı teb Tevfik Seymcn İstanbul 40 ncı met - ----·---· '·---· .~I 
memnun edecek, değil mi kızım?.. teb 93 Ziya. Bakırkö~ ortamekteb 345 İbra- R A~ ~ v O 

İn~er gibi bir ses işidildi. Susen, him Özbaşaran. lb::/I 
kalbinin bütün ıztırabını üade eden bir MÜREKKEBLİ KALEI\I 

rette söylıyeceğim. Aldığım cevabı da Yusuf Sofu, onu görür göımez, elle-
kum:mdnmmıza götüreceğim. rini yukarı kaldırdı. Memnun ve n~'e· 

Yusuf Sofu, derhal etrafındakilere i- li bir sesle bağırdı: 
şaret etmişti. Hükfımet ricali ile saray - Susen! .. Gel ha.kalım ... Başına bü
E:rkant, sessizce taht salonundan çekili- yük bir devlet kuşunun konduğunu 
vermişlerdi. Fakat hepsi de, bu gizli tebşir ederim. 

sesle cevab verdi: (Son Posta mnrkab) Bugünkü - Hayır. İstanbul 19 uncu mekteb 692 Ulvi, Anb.-
lSTANBUL Bir anda, iki hayret nida:;ı yüksel- rs ımaldtı harbiye tüfek kundakhanestnde 

AU Rızn o~lu Celadet, Antalya Uaesi 4/B den 31 Kinunu.ssnl 938 Pazarldli 
şartın ne olduğunu bir an evvel öğre-
- Su:;en, bir anda ş~ırdı. Bu tebşirin 
n ebilmek için büyük bir merak içinde- ne o!duğunu anlamamıştı. - A . .. 

]erdi. Amca ile yeğen arasında, şu konuş- - A ... 
Salonda, yalnız Yusuf Sofu ile üç Mo- Y:.ısuf Sofu, ve annesi, Susenden i.şit-rna başladı : 

gol znbiti kaldı. Yusuf Sofu, merak ve t.kleri bu tek söze, inanmak istememiş-
endi~e ile: - Devlet kuşu mu?. lerdi. 

- Söyliyeceğiniz sözleri, kimsenin - Evet. Yuısuf Sofu başını ileri uzattı. Büyük 
dınlemı.'l•"'·eg~ı'nden emı·n olabilirsiniz... - Anlamadım. Nasıl dev

1
et kuşu?.. k 1 d 

J "''" bir tıayret ve mera i e sor u: 
D uvurun ... diye mırıldandı. - Karşımızdaki ordunun kumandanı _Hayır, mı? .. Bu parlak izdivacı is-

Zabit, hafıfce öksürdü. Öne doğru e- Cihar.0 irin zevcesi.. Timurlenk gibi 
kudr~tli bir hükümdarın da ge mi o- iemi)'Or rnu:sun? 

ğildı: 1 - Hnyır. 
- Hanzademiz, ve muhterem ku- uym sun. 

mandammız, Cihangı'r Han; şimdiye Susen, sallandı. Düşmemek için, da- - Scbeb? .. 
k b . d Y.. f Sofu - Bilm"yorum. 

k ad"r teehhül etmemiştir. Fakat nasıl yanaca ır yer ara 1•••• usu • 1 
"' d S · · d •· b h - .4.rkası ı-ar -ol a, kendıleri de ha) atın bu nazik köp· ŞU an a usenm geçır ı ı u ranı an-

riı mden geçeceklerdir. Fakat hususi 
b ir nrzuları var. Bilhassa sizin asil ve 
neC' b hanedanınızla karabet kesbetmek 
isf\orlar. Bunun için de, biraderiniz 
merhum Aksofunun kerimesi, Susen 
H anzade ile izdivac etmeyi arzu edi
yorl .-. 

••••••••••••.,.•• .. ••••••• ... ••.-.••••••....,.••••••••• ._...•••••• 

büyük operatörünün Dünyanın en 
harikulade maceraları 

(Başt,arafı 6 ncı sayfada) kadar ehemmiyet verilirse, o kadar c-
renmezsem, işte asıl o zaman suç işlemi~ hemmiyet verdiler .Orada, durup, dört 

D~di. 
.. .. olurum, <liye kendi kendin:.c telkinde göz, dört kulak olmuş bir vaziyette pro-

DPrhal Yusuf Sof~nun y~zunde, fesörü dinledriıne bakanlar, hatta biraz 
men·nun ve mesrur bır tebessum be· Lulunuyordum. g b h" d 
. ~ b" t ki f k d ı İşte altı ay süren bu gizlı çalışmalar· da hayret edenler oldu ama.. u ıs e 

l n dı. O pek agır ır e ı arşısın a .. .. . . .. b k "lind' o l b · d h· · ad l 
• . w' • birdenbire dan sonra, insan vücudunun hın hır tur- ça u sı 1. nar enı, a _a zıy . e e 

k~ a,.,agıru z~nne?er~en, klif kar sın- lü ince noktalarını 0 kadar etraflıca öğ- 1 uşağı gibi kullanıyorlardL Guvetlerı bo
bo L ehemmı.yetsız bı.r t~ .şı - renmiş bulunuyordum ki, resmi doktor ~ şaltmayı, gazlı bezleri, pamuklan kovaya 
da ~ulunuverı~ce. sevıncın.Mden 1 tıtr:.t .mekteb talebesi kadar bu işi becerebile- ı cioldurup atmayı bana yüklüyorlardı. 
m ı. Fakat hıssıyatını, og<> za ı - . d b b"lgl · .. .. b k ·· ·· t'· · k 
1 b 11. t · k . . - d ceğime inandım ve bır gece e u : mı Bu tun u sı ·ıntı, uzun u ve ış ence-
erııı"! e ı c meme ıçın agır avrana· ı . .. 

1 k· deniyecek bir tecrübeye gmşmekten ken - !ere rağmen okuyacağun.ı operator o aca-
ra · . . . . dımı alamadım. ğım, insanlığa hizmet edeceğim ... diyor-
~ .- ~ihangır Ha~ın bu arzuları, hızım Bir kolun şiryanlarla veridlerinı ayırd dum. Fakat nihayet, çıbanın başı koptu. 
~~ır. bır .ş~r~f teşkıl ve.:ier ... An~ak şu var eden iki renk boyanın, isten "ldiğ ş kıl.:3e Bir gece, gene morgda çalışıyordum. 
ki ; bu gıbı ışler, ?~gruda:1 dogruya, Ce- renk vermediğine dikkat etmtştim. B~n Zevkli işime o kadar dalmışım ki, o sa
n~bıhakkı~ ta~dınne baglıdır .... Suscn, bu tecrübeyi yaparak daha müsbct blr <ltlerde bir arkadaşıma verdiğım söz, kül
egcr ~en~ı e.vladım _olsaydı, ~lınden tu- renk alabilir miyim, bir deniyeyim. de- liyen aklımdan çıkını~ gitmışti. Birden, 
tar, ~ımdı ~ıze t~sl~m ederdu:ı . . Fakat, diın. Lazım gelen boyaları ödünç aldım. vay canına, geç kaldım, diyerek kandili 
m erhum bıra?.eı:mı~ emanetı~ ır .. Ay- Sizin anhyacağınız aşırdım ve mahlfılü- söndürdüm ve hemen arkadaşımın evine 
n i ZJmanda hurrıyetıne de sahıbtır. ?: nü kendi elimle hazırlıyarak şiryanla ve- koştum. Dostum doğum yılını kutlulu
~uıı f_ç~~· bu m;sele hakkında kendısı ridleri şırınga ettim. Ertesi günü teşrih yordu. Böyle neş'eli , kaysısız anlarım 
ile ~oruşmem lazımdır. profesörü benim boyadığım nümuney:, pek azdı. Orada coşan neş'e, zevk havası 

Cevabını verdi. üniversitede o zamana kadar yapılagelen bir yandan çalan gramofon, bir yandan, 
Bu mütereddid cevab, Mogo1 zabiti- cm iyi (set) olarak ayırttı, ve: o gece şerefine ipekliler giyınmiş kadın-

ı:in hoşuna gitmedi. - Baylar, dedi, bu nümuneyi müzeye )arın insanı çeken esrarlı halleri bana 
- Hakkınız var. Susen Hanzade ile kaldırtacağım. Nümunesini düzelttiğim her şeyi unutturdu. Yerde miyim, gökte 

görü~mck Iazım geldiğini takdir ede- talebeyi de isrnile çağırarak: miyim .. bunu b ile ayıramıyacak kadar coş 
rim. Fakat vazifemin icabı olarak şunu - Hemen isminizi şöyle iyi bir yazile turdu beni ... 
d a i üve edeyim ki; muhterem k-uman- bir karta yazınız. Nümunenin üzerine k o- Eğlendim, güldüm, güldürdüm .. yoru-
danımız Cihangir Hanın bu husustaki yalım .. dedi. luncaya kadar dansettim. Gece yarısından 
arzuları kat'idir. Hatta, bu teklif ka- Bana o anda Karunun hazinelerini ver- epeyce sonra yatağıma girebildim. He
ool cclildJği takctirde, teklif ettjğfoiz seler, daha aşağıdan alayım, altın madal- men uyumuşum. Aradan :ıe kadar geç
su h sartlarmm bir kısmını da affe - ya taksalardı, profesörün bu teveccühü rnişti hatırlıyarnıyorum. Birden, sanki 
d e e"ler .. belki de, yalnız buraya ge- kadar vallahi billahi sevinmezdim. Bu dürtülmüşüm gıbi uyandım. Riiyamda o 
Jer. :ı.,kerin masraflarını almakla iktifa bana şu hakikati göstermişti. Resmi ta- ~ödünç aldığım>, (yani aşırdığım) dok-
ed ~ klerdir. !ebelerden daha iyi bir surette mesleğımi torluk aletlerini üzerinde çalıştığım ce-

1 di. kavrıyor, dersleriınde terakki gösteriyor- sedin yanıbaşındak.i masada bıı·aktığımı 

E r ICORKUNÇ ÖLÜM CEZASI 

t ol heyeti avdet ettikten sonra; 
Y u :f Sofu. merak içinde bulunan hü
kf rnct erkanını ve memleket eşrafını 
h u uruna kabul ettı. On arın endişe ve 

dum. görmüştüm. Korkumdan soğuk soğuk ter-
Burada aklınıza bir sual gelebilir, ve ler döktüm ve yatağımın içinde oturdum. 

diyebilirsiniz ki: Zira hakikat de bu idi. Benı ele veren bı.ı 
- Peki ama, bu teşrih derslerine mun

tazaman devam edişin nazarı dikkati cel
betmedi mi? ... 
Şübhesız ki etti. Fakat gerek profesör, 

aletleri dikkatle yıkadıktan, temizledik
ten sonra, her gece çıkarıp ald ğım k }id. 
li dolaba koyacağım yerde, olduğu gibi 
masada unutmuştum. 

692 Sakıb, Beyoğlu Kumbaracılar yoku.şu 

Jozet Karasu, Beşiktaş 38 1ncl meırteb Le
r.ı:ı.n Ü.star. 

DİŞ FIRÇASI 

ötıe neşriyatı: ._.-· 
12.30: Plflkla Türk musikisi. ıuo: ~ 

dl.s. 13.05: Plakla Türk musllds1, ısJO: 
tellt plft.k neşriyatı. 

Akşam neşriyatı: _,-· 
(Son Posta mnrkab) 'ı8,3a: Çocuklara masal: Bayan !flOl

19 
JI' 

Topkapı Pazar tekkesi sokak ~ da Sablha fmdar. 19: Bayan İnci: Şan piyano _::.llf' 
Yurdakul, Suıtnnahmed Alemdar caddesi 36 mnn refııkatlle. 19,30: Memleket ,_ı--- · 
:ıa Nezahet Özdağ, İstanbul ortamekteb 143 Malntyalı Fahri tnrafından. 19155: saıt'--"" 
Nuriye. Ank:arıı Genel Kurmu mntbaası herlerl. 20: Rıfat ve arkadaşları ~ır;,11 
mUccllld Said eme Nuriye, Ankara Gazi or- Türk musikisi ve halk şarkıları. 'J/J" ·,rf.,,e' 
man Çiftliği 28 de A. Belge. raporu. 20,33: Ömer Rızn tarnfındaD ~· 

ALÜMİNYOl\I BARDAK söylev. 20,45: Belma ve arkadaşları (fi'' 
dan Türk musikisi ve halk şar!olatı. _:.w 

. (Son Posta markab) ftynrı). 21,15: Fasıl saz heyeti: (0~ 
Istanbul 44 üncü mekteb 5/A dan Kıymet, İbrahim Ali, Kanun Muammer, ~ • 

Sultannhmed Kapı:ığası Hisar sokak 69 da Hamd!. Ud Cevdet Ko·nn, Tanbut sal ~· 
Mübeccel, .Kasımpaşa 9 uncu mekteb Kemal tın, Kemnn Cevdet), 21,50: Radyo toaJı.,,,,,, 
Ç:ığman, Ist:ınbul kız ortamekteb 129 Ne - sn: stüdyo orkestrası refnk:ıtlle ,;.,,' ~ 
rlman. 22,45: Ajans haberleri. 23: Plakla ~ 

DİŞ MACUNU pern ve operet parçaları. 23,20: 8Gll 

Aynsofya Soğukçcşme yokuşu 6 de Muh1t- Jel' ve ertesi günün programı. 
tın Erkay, İstanbul Ca~aloğlu mmnyeietfal e 
sokak l de Metin, Lfldlk Hkmekteb 5 den A N K A R A 
H lyreddln Şuhedan, Ankara bölge san'at o- 31 Kanunusani 938 Pazarteııl 
k11lu 1/B den Kadir Gök. Öğle neşriyata: . ~· 

CEB AYNASI 12.30: Muhtelit plflk neşriyatı, 12.50· ;,..ııı· 
(Son Posta mark.ah) Türk musikisi ve halk şarkıları. ıs.ıt: 

İstanbul 1 inci mekteb 3/A dan 88 Ner - ll v~ harlci haberler. • 
Akşam neşriyatı : ,,rf_ 

el. Ayasofya Soğukçeşıne yokuşu 5 de Be - 18,30: Plak neşriyatı. 18,35' inguıııo' ~tllJ' 
kir Terel, Laleli Tayynre apartımanı 1/23 de Azime İpek. 19: TUrk musikisi ve ıı.aıı r,~: 
Ayhnn Açıkalın, Topkapı Fazllpaşa caddesi ?nrı (Makbule Çakar ve nrkadnşıarı>·. ~ 
511 den Hnşim, Sultannhmed 44 üncü mek- ıt 45 1' 
teb 5/B den 17 Nadide. Saat ayarı ve arabca neşriyat. ' .;.,-_ , 

musikisi ve halk şarkıları <Hikmet . 'P 
KOKULU SABUN arkadaşları). 20,15: Musiki konuştll.-jı : ~-
(Son Posta markalı) !I1 Bedi. 20,30: Plakla dans musi~ 

Kadlrga 3 üncü mekteb Kemal Dikolcay, Jnns haberleri. 21,15: Stüdyo salon 
İstnnbul erkek lisesi 3/D den 1020 M. Ziya 1 - Gounod: La Rein de Saba. 
Tuncer, İstanbul erkek lisesi 3/ D den 713 2 - Carı Robercht: Atlantis. 
Taceddin, İzmir Karaburun Merkez okulu 3 - Mendelssohn: Mosalque. 
mualllmi N. Tümkor, Ankara Gazi llsesl 2/B 4. - Moussoraky: Borls Godo~no~ _,ıf° 
den 1221 Enver Ergun, Ankara Öncebeci o - 21,55: Yarınki program ve~ 
zanlar sokak 13 de Aynur. 

YUVARLAK D ÜNYA KALEl\tTRAŞ 
<Son Posta hatıralı> 

İstanbul erkek llsesl 724 Mehmed Ali, la
tanbul erkek lisesi 62 Ahmed, Sultnnahmed 
Knpıaf;ası No. ı de Nihal, İstanbul kız llael1 
722 Şükufe. 

BOYA KALE:"\Iİ 

Kadıköy erkek ortamekt.eb 1 den Sacid, 
Avasofva Soğukçeşme yokuşu 6 de Naciye 
Erkal, İstanbul 1 inci mekteb 1/ A dan İs
r.let. Beyazıd Camcıali sokak 13 de Emine 
İlhan. 1 

RiTAB 1 

Yozgad ismetpaşa Ukmekteb 80 Avni A
raslı, Diyarbakır diş doktoru Mahmud Ögel, 
D!ynrb:ıkır uçak alayı tamirhanesinde Be
kir oğlu Yaşar Akalın, Knrnbük demir çelik 
fabrlkı:ısı haddehane kısmı k!\tlbl M. İş öz
demır, Samsun Saidbey mahallesi mümeıısm 
kızı Merih, Niğde ortamekteb l/D den 15 
s. brl Hnsbay, Ga ianteb lise 860 Hnlis Er
doğnn, Ad3pazarı ortnmckteb 216 Fethi Se
Zt'n, İzmit Akçe koca Ukmektebi 'ııl A dan 119 
Orhan, Adnp:ızan ortamekteb 2/A dan 600 
Av ten. 

KART 
İzmir Karantlne Necatıbey okulu 4 de 480 

Calib Altıok, Hayrcbolu berber Ahmedin ya
nında Maksud Süne, İzmir Kuşadası kundu
racı Emin u ta 011-ıu M. Ali, Uıak ortamek
teb l /D den 343 Fahreddin, Ankara DeTiim 

I ükkana çarpan araba~; 
Şoför Hamd!nln idaresindeki 2~ 

rnlı taksi otomob!ll Beşlktaşdan ~ 
giderken, Derelçl'ne giden sokakd:,..S ~ 
ma çıkmış, bakkal Eftnl!n 61 nuın ~ 
kfı.nın:ı çnrpmış ve camekfı~ h.nf~f ~- A 
~ . ~a.b~t~~ ~a~k.l~a.~. ba~ı_a!°.ışt~~ 
r 

Nöbetci 
Eczaneler ,,,,,,,-
Bu ıece n öbetçi olan eczan~ 
dır: 

İstanbal cihetindr.kiler : '"" 
Aksarayda: <Şl'refl. Alemdarda: " v 
diılkadir), Beyazıdda: CCeınlll • -~ 
yada: (Teotllosl, Emlnonfinde: <~> 
Kô.zımı, Eyübdt': <Hikmet "~ 
Fenerde: (Hüs:ımeddln ı, Şehre ~ 
(Hamdi>, Ş hzadeb:ı ında: ~ 
Karagumrtlktc: ıFuad\, Kuçfi 1~ <Hikmet Cemil\, Bakırkoyunde: 
Bevol;lu cllıctindekiler: ~ 
Til~elbaşında: (Matkovi \, Yu~ ~ 
rımdıı: (V!ı opulo \. O ı "/' d~) P"" 
kez), Taksimde: CKem ı. Rcb ; 
de: (Halk>. Bı.- lkta · All RIJI' ·: 
Boğaziçi, J\:ndıkoy ve Ad:ılard~ (/. 
u küdarda: Cİ kel b::ı ı , sarıy~·. '
saf>, Kadıkoyundt'. (Moda. M~~ 
yukadada: Şln i Rıza l, 
CT::ınaşl. 

ı 
&ııı 
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Sıwra 11 

Elektrik şebekesi 
ıslah edilecek 

İkin ( B<l§tar f &iııı Ci ırıuh· a ı l inci sayfadn) uygun olmıyan şirket tekliflerinin bazı 
t-1rı İsvıçre ';n nokta da, şırkct sermaye- noktaları hakkında bugünlerde 'l.ckı&r 
~ olarak te r~~gı esası yerme Türk li- mukabil bir cevab verilecek ve şirket 
~~1 '!'ürk ~~ıtı m~selesidir. Şirket ser- murahhaslan müzakerelerde bulunmak 

lır. rası olarak kıymetlendiri. üzere yakında davet edlleceklerdir. Bu 
· bahsett:ğim cevab bugün yann kendile-

li n.arıa b Tesisatın ıslahı rine tebliğ edilecektir. 
~ da k beraber, biıtun tesisatın ıslahı İstanbul halkından fazla olarak aldığı 
4ıı rıUt hıra ~l edilmiştir. Bu':lun için d~, paraların iadesi üzerinde de, §irket, kıs
ır, tın ısı oınısyon teşkil edilecek ve rncn müsbct, kısmen de menfi cevab ver
) iS}oıı eh ahı~a mütedair iş.erı bu ko- mcktedir. Şirketten istenen bu fazl:. pa-
14'taktır. ~~·~etlerine göre sıraya ko- ra yekunu 3.5 milyon raddesındedir. Bu
~~artıcy C'ktrık tesisatı, mukavele ve mm üzerinde de madde madde müzakc. 

d ıı tı be Inuhalif olarak bozuktur· Şf'-1 reye geçilecektir.• 
• t ~be:kırç~k Yerlerinde tehlike ~ar- Vekilin bu beyanatından anlaşıldığına 
,} 1.1 &Urıenın Şartnameye ve mukave- göre Vekaletle şirket arasındaki müzak~-
t e llJde: ın olarak ıslahı için şirket evve- ratın cereyan şekli şirketin hükumet ta

Yı b k evcud 3 mılyon lira fazla pa- ıafından satın alınmasının kendii ğındeıı 
l' nra ~akoymakla iş~ başhyacak, yakın bir zamanda vukua geleceğine şüb-

Qk • her sene, işktmcdC'n fa~- 1 he bırakmamaktadır. 
111 bett · I' · ·· ·· d ıt su e ık.şer mllyon lira a- munonu mey anı 

d :E.tılc> b ş, altı seııe miıddt.:tle Alı Çetinkava Eminönü meydanının a-
tı ktır. Şırk t bu '\' zı\ g·· çılması hakkında da şu beyanatta buıun-

n d , a ~l' J-

. rı o 15 mılyon lira toplamak muştur: 
ke ... ~ ğını ileıi ~urmckıcdir. YaJ-1 - E'm'nö Ü meydanının açıhrn51 iç;n 

eı an be tesisatın ıslahına sarfed;- hemen faalıy e gPçilmcsi kararlaştırıl-
~lllıned u Paranın s'rket s . 1 mış ve bc>l dıyeye tebliğ edilm:şt r. Bu 

t ıl rmayesı-b r k
1 

b P edilmemesi meselesi de hususta hazırlanan talimatname de be-
blc t'k b~ cJıet de işin en miih':n say:- lediyPye gönderilrri~tir. 1stimlak işl,,rı 
, t CdiJın· tarafıdır ve henüz aramızda kanundakı sarahat dahilinde yapılacak-

a Ye i]• ış değildir. Şirket ~ tır. Bu iş için, şimdilik belediyeyP, tram-
t tı ü\•esi , unun ser-tesis nı derpiş etmekte se de vay şirketinden alınan 1.700.000 liradan. 
tt b r \'a:tın sağlam ve her su;etle e~ 1 2-300 b"n lirası verilmiştir. İhtiyaç olduk

ll"ıe es/ette olması muk~ve'ıe ve ca •. ilerde de bu nevide~ avanslara devam 
~ Ct-k J:lara sından olduğuna f'Öre, sarfe- edilecek, kontrol. işlerı de tarafımızdan 
ab ıslahatı nın Şimdiye kadar vapılrru- yapılacaktır. Bir numaralı planG&, Yeni
)' e~t.ğitıdn Yapılmasına inhi a; etm~<.i cami me.rdi~enlerinin sağ ve sol taraf~a

cıve ed ~bu Paradan sermaveye b:r I rı'lın • stıml.ıki ve açılması işi va:dır. I .. e 
eınesi lazım g lı 

1
• d bu pl.rndan bac;Jnnacaktır. Bu plan dol)ı-

li )' . e nc .. ıe ı.r. 1. d .. >. Uliıs eru ınüzak ) ın e, ıkı taraftaki kar~ılıklı binalarla 
..,.,. a, te . ere er \T l"d k ı... • ""l'll)ı sısatın ı 

1 
_ . a ' e ıra•ı·anc>sı ve Valıde hanı da 

ıza Ve Inuk s ahı uzerınd~ noktai vardır. İstimlfık işine, mümkün sür'atle 
4b avele ve §annarnelere b1slana::aktır. 

l<··sara ~-----
011ıu llda zengi11 bir Halayın yeni intil ab 

~ lllad .b rı{! b <llcı§ 
1 

enı ulundu fjfatiisü lıazırlıkları 
itan tada t~~~~ 1 inci sayfada) (Bai tarafı 1 ınc sayfada) 

t 
0 

d Yahlı •
1
... .at yaparak meydana u -• zen rınm da iştiraki ile toplanarak intih b 

l.t u an·a 
1 

gin b'r kömür d::ıma-~ r klı k' : ınıştır. statüsünde tadilat yapacağına dair hnbe-

d Pi 0Ylule ri memnunivelle kaydediyorlar. 
arak g· .. r tarafından orada ka- .; ~ ığe k orunrn k PC'tıt Paris'eın diyor kı: 

ınu11 adar . ısmın dört metre cMesele en iyi bir surette halledilmek 
bı ın ku\r\r 1gıttıği ve alttan çıkan 

r k·· c hanı . yolundadır.» 
l'tarı ,_._ 0ınur 

0
, • rıye itibarile daha Le Journal, Cenevrede Türk ve Fran

sız murahhaslarının beyanatlarında Ud 
memlc>ket arasındaki dostluk bağlarına 
kıymet veren sözlerıni tebarüz ettirmek-

t ı... l\oın ıdugu .. . ' .. .. B ~·ı § Utcle goru muştur. u-
t~fıtıd Ve bu 

11 
•• n Aksaraya rıümune getı

. • an . urnunel k rı~ \'ılayet er aymakamlık ta-
~~ k~011anın Vasıtasile İktısad Vckfı

tedir. 

25 
20 

lnce 

Kahn 

Halkev!eri yı~dönümü için 
lzn1itte hazırlık ~ ~a oyun . ·~tır. 

t tiıb ısrni A 
lu 

01 
1ri de kö :ıpınar köyü olup Acı-

d ~" . rı lllası ve {.~n içme sularının kar
d ~!arı:~ do· oydc bu suya acısu de

lt k u köıngrrıuştur. Kövlüler bul
. l a 1:~1ı:ı köy: damarında~ istifade e-

Ernuvel, makalesinde, Başvek 1 Celal 1 
Bayarın beyanatında Fransadar. b:ıl)sc- İzmıt 30 (A.A.) - Halkevi, Şubat 
dilmediğini, general Huntizıgerc Anka- :cinde ku•lanacak 0

1
an Halkevleri yıl 

rada gösterilen iyi kabulü ve De'bo-;'un dönümü "inüne, bu sene, her seneden 
Ankarayı ziyaretine dair haberin Tür- dahrı zen in ve aJakah bir programla 

kiye matbu:ıtında nasıl iyi karşılnndığrnı hazırlnnmnktadır. tını b nakletmekta ve kömü,. 
'l' uractan . - • 

t ~k k temın etmektedir· 
lh at i . 

ın ~ın ın·· F e 1tıtizar ~t~ha~ıs b:r heyel:n 
l'a ~cdir 

11· llsad · 
'" lı a müdhi tıı <a llsırga ş 

~ lııtur Clftcırcıf c.. 
t"l)ıla~· l>arist ı .! tnci sayfada) 
"ıt 1tıı .. e ruz • te "1clf! 

1 
S(Jkınu . gar bırçok evlerin 

~- 1 " ştur D C:ıl'ı:~ar h"a§ında hlr ış n:ahaUelerdcn 
tıt "'illa,., avaya k kızcagııı altı met-
a~ ·1n · aldırd k• 

hatırlatarak diyor ki: 1 Bu ıt barla Halkevinde bir yıl için-
deki çalışmaları belirten bir rapor ha-

Fransanın aldığı uzlaşıcı vazivet, Tür
kiye - Fransa ve Türkiye - Suriye müna
sebatının daha iyi inkişafına müsaid re
yiamı hazırlamıya yardım edecektir. 

Temps gazetesinin muhabiri, Cenev -

reden şunları yazıyor: 

Bazı ecnebi matbuatının mahsus ''a
him bir şekil aldığını habPr verdikleri 

mesele, dostane görfüıınelerle kolay.a .an 
mükemmel bir istikamet almıştır. 

zırlanmıştır. ------
Prens Nikola h:sta 

AHna 30 (A.A.) - Prens Nikola • 
nm sıhhi vaziyetinde bir değişiklik 
voktur. Alman mütehassısı doktor 
Bergman ile Prensin kardeşi ve Yu -
'10~lavva na:binin zevcesi olan Prenses 
Ol~a At;naya gem şlerdir. 

Kon ünizme kar.ş-ı lla lızenn ı .. an sonra kal-
a. tçalanar:k a~mı~tır. Kız, hemen "'·ili b olrnuştür. (A.A) Cene'\·re, 30 (A.A.) - Türk;~"<~ Jiaric:- Lausann", 30 (A.A.ll- :V~ud kantonu~-ankafa . H . N da komünist teşekku lerının yasak cdtl-

du 
r f lrek\'0 .. rler·I ye Vekili Arns ile Fransız arıc.ye a- ı ' . . 1 1 b" "tt 34 336 .. . ınC'sı ıç n yapı an p e sı e . mun-

~~t (SQft<t n QİttilJr zırı Delbos, Hatay mesel<>sı hakkında tehib lehte 12.693 müntehib de aleyhde 

~t le c-. tcıfı ı in . tekrar görüşmüşlerdir. 1 rey vermiştir. 
l:ı 1 ~l'<l 'lltkC'c"d cı sayfada) ---------~tl r. ~ 1 en P · Bu mesele konseyin toplantısından son-ı G-m11·•·te baJ-~ •tı v <ıtıka arıse hareket et- ~ "' ... C,~kl,,~ l>arıse umum müdürlcn önce ra yarın mütehassısların tedkik '8hasına Gemlik rnusustl - l<»day Gemlik şu,,.,, 
d;ııhu11 t. liey~tsonra da Londraya gi- intikal edecektir. Türkiye ile Fransa ara- b1r !>alo vermiş, bu balo çok güzel olmuş, sa-

1'\i YC't -. e dah ·ı 
1 

. . • . 'ht ·ı • f b t baha karlar nezih bir şekildP e~letı'lnıtştlr. 
d Saıaıı !\~erke ı o an. Türkiye sındakı sıyası noktaınazar ı ı a ı er a- ipsaJada 111ektebler teftiş edildi 

~~ l.tua add'n ç z Banka'iı umum mü- ra! edilmiştir. İpsala (l!nsusi> - Vilayet mıntnka Uk t.ed-
~ ~f: ll"ııner ~r· 

1 

arn da, şubat içerisin- -ı at nıüfettışt Ruht knznrnıza ı;:elmlş, mek-
('t llıtı1~ı.. 

18 
t' İlh . Delbos Parise döndü ~eblerı teftiş etmiş, gördüğü intizamı beğen-

d .. tcı rı h cıl\l ola amı Nnfiz Pamire ~il h:.r aııka ~?ktır. Dü::ı gece hare- Cenevre, 30 (A.A.) ........ B. Delbos, saat mtşt.~ır.:... ----
td·r· llıllha .... i~ud_ ürleri ı"stasvona gı·- k t . ı· Şehir Tiyatrosu 
....._ •• •ıını:ze 

1 
"' 14.10 da Parise hare ete rr.ış ır. 

'il S şun arı söylemi~-
t C! abaı· 

·--------

Neden 
Aspirin ? 

Çünkü ASPİRİN seneler· 
denberi her türlü soğukal

gınlıklarına ve ağrılara karşı 
tesiri şaşmaz bir ilaç olduğunu 

isbat etmiştir. 

A S P İ R İ N in tesirinden 

emin olmak için lütfen 

sına dikkat ediniz .. 

marka.;) - -

"ırıq kt l'. }:>ltniz, üç d'" Orta elçiliğe 1 i ı ı bu 8KŞftID eaat 20.30 dft 

ı~d ~ htıl\ı ariste b ort hafta kadar l ''I 11 AYNAROZ KADISI ·-M~ d~ l"h~la<.'ağı:z G~zı maden tedkikle- Ter/; eden er ili • 
l ~ ··ı.cı ı · ıtr·· t l 

1 
11._'1 buıu Ve ikt ıgımiz diğer yer- Ankara 30 (A.A.) - stihbarım1za 111111111 ı Komedi 6 lablo ~L l'lırı b· t"ıulacaı_tısadi tedl{lk ve temas- nazaran Hericiye Vekaleti protokol u - Beyog"'lu Vakıflar Direktörlüg"ünden: ıı; ır ş 11. ır 

1 
.
1 

Yaıan: Celal Musanib oğlu ı. 'o~ Ub,,
8

; · •
0

ndrnda Is Ban- mum müdürü Şevket Fuad Keçeci ı e 
8 

ON H A F T A Beyoğlunda Kamerhatun mabalıesindo Emin camii Gümüşküpe sokakıanndo ~ ıo:,•ır1ıı.ıar açılması için de ted- daire müdürü umumi!erind•n Meh - Ermeni, Türk, Protestan kilisesi ve mc!deb ve rahib ikametgôhımn isbu kiliol 

--~~~~~h~P_a~c~aM~ı~L~B~u~~~mrra~~~~m!e~d~~~v~~~A~çı~b~lın~'ın~o:r~~~.e=l~çı~·~~~~·;P~~~~~~a~m~k~u~-~~m~d:a~~::~~p:m~~~~~J~m:a:lı~~~a~ra~k~k~a;d;a~~ak~,t~cili~~~~gı~mbu~p~~k~~lun~ ruı fimdiclea idaremize müracaatları. cff4• 



12 Snyfa 

Avrupanın bayat, kurtlu çocuk gıdalarından sakı· 
nınız l Yavrularınızın midesini abur cuburla 

doldurmayınız 1 Tabii, saf, lezzetli 

nn çocuklar bayılıyor. Çok iştihalı ve severek büyürler. Bu saf özlü unlar 
vitamini bol, gıdası çok ve kalorisi yüksektir. Bütün çocuk doktorlan 
buna §Chadet eder. Avnıpada dalına diplomalarla musaddak birinciliği 

ı knzannuştır. Bu kadar yükse evsafa malik tabii ııda ancak 
HASAN ÖZLO UNLABIDI& 

Pirine, Yulaf, Mercimek, Buğday, irmik, Patates, 
Mısır, Türlü, Bezelye, Badem, Çavdar, Özü Unla

rını Çocuklarınıza Yediriniz. 

G 

N 

ve bütün ağrıları dindirir 

il 

SON POSTA 

K dın, kaç yaşmda J 
daha güzeldir ? 

Bu sualin cevabını kimseler 
veremiyordu. Fakat yapılan 
tecrübeler şu neticeyi verdi : 

- Kadın her ya~a güzeldir! 
Yalnız, VENÜS KREMİ, 

VENÜS PUDRASI, VENÜS 
RUJU, VENÜS BRİY AN11N1, 

. VENÜS RİMELi, VENÜS 
ESANSI kullanmak tartile ... 

HAKiKİ VAlDA 
PASTİLLERİ SİZİ 

Kendine beybo 
yere eziyet edlf 

NEV OZi 
varken ıshrab çekilir ad 1 

BAŞ, Dl 
ağrdarı 

ve fişütmekten mütevellid 
ağrı, sızı, sancılarla nesi~ 

romatizmaya karp : 

icabında gOnde 3 k••• •hnablllr • 
isim ve markaya dikkat. T aklidlerinden aakınılllls 

BOGAZ HASTAllKlARİlE 
ÖKSÜRÜK, NEZLE 

VE GRİPTEN. 
KORUR VE TEDAVİ 

MEYVA TUZ 

EDER 

__ ----,,---_! 
- 1 Dr. A. K. KUTIEL 

r 

Knraköy Topçular cad. 43 

l 
lia arifemiz 
Birinci •ahife 400 kuruı 
ikinci sah:le 25G » 
Üçüncü sahi.le 200 » 
Dördüncü 'sahile 100 » 
iç ıahifela 60 » 
Son sahile 40 » 

Muayyen bir müdd{ c zarfında fazla~ 
ca mikdarda ilô.n yaptıracaklar ayrıca 
tenzilatlı tarifemizden istifade ede. 
ceklerdir. Tam, yarım ve çeyrek sayfa 
ilanlar için ayrı b.r tarife derpiş 

edilmiştir. 
Son Posta'nın ticari ilanlarına aid 

işler ic;in şu adrPse müracaat edil
melidir: 

tıiocJlık Kollektif Şirketi, 
Ka.hramanzade ilan 

Ankanı. c ddesl 
L. ______________ ___J 

-··-.. --. ---WZ9911!19•--'---·---
Son Posta Mntbaası 

Neşriyat Müdürü: Selim Ragıp Emeç 

S. Ragıp EMEÇ 
SAllİBLERİ: A. Ekrem UŞAKLIG1L 

Büt ·iıı Türkiye abone 

Ne Ye? ... · 
•• 

odern 

istiyor. 

EN HOŞ VE TAZE MEyf: 
RIN USARELERINDEN IS 
EDiLMİŞ TABJI BiR ME~ 
ZUDUR. Emıalıiz bir fea 

olduğundan tamamen takli.I 
bilmesi mümkün deiildir. 

11zhğı, mide yanmalarını, 

rini ve muannid inkıbazlan 

Ağız kokusunu izale eder. 
lıayatın intizamıızhklannı • 

ıurette ıslah ve inıana 

canlılık bahıeder. 

INGILIZ KANZUK E 
BEYOGLU • ISTANBlJL 

il I T E Mecmuas.

Niçin? •• •• 
ÇUnkU Türkiye mecmuası memleketimizin en yüksek, en zengin bir salon mecll 
olacaktır. 
'adınlık, spor, tarih, edebiyat, fen, en değerli kalemler yaıacaktl'-

ekl8 
23125 


