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a r aras 
end· e r 

g · tere teslihatını t ması . 
içiıı. Fransa nezdinde yeni iki ta~af Jdizlere kadar· 

bb 
.. ) d b ) kar ıçınue dövüşüyor 

teşe US er e Ü unacak Teruel muharebelerine ltalyanlarda iştirak ettiler, 
Amerikalı bir gazete muhabiri daha öldü 

lngilterenin 1938 yılında Almanya ve ita/yaya karşı 
takib edeceği siyaset hakkında tahminler 

İngiliz Hariciye Nezareti teşebbüsler H ata_y_d_a __ 

Roma, 2 (A.A.) - Gazeteler, Teruel'in ı 
Frankistler tarafından istirdadl haberini 
büyük manşetler altında yazmakta ve İ
talyan lejyonerlerinin Frankistlerin ha
reketlerine iştirak etmiş olduklarını e
hemmiyetle kaydetmektedirler. 

membaı olmaktan çıkarılarak bir icra çapulcular 
organı haline getirilecek 

Stampa gazetesi, 1taiyanın İtalyan lej
yonerlerinin müşkülat ile dolu bir takım 
harekat icra etmek suretile muharebeye 
iştiraklerinden müftahir olduğunu yaz
maktadır. 

Kabinede otoritesini artıran ıngiliz Bcışvektli Chamberlain 
Paris, 2 (Hususi) - Londradan Faris hal İngiltere hükfımetinin hat'icl ıiyase

gazet~lerine verilen rnahimala göre 1938 tinde bir tebeddül vukua geleceğine de
se~.e~ınde Fransa ile ittüak İngiliz siya- lalet etmemekle beraber ihtimal hariciye 
~.:__mm temel taşı olacaktır. lngı'ltere hü- ne~reti, te~bbüsler membaı olmaktan 
Aumet' · . · r . . b ının teslihatını daha geniş bir nis- çıkanlarak daha xıyade bir icra organı 
et .dahilinde artırması için Pari' hüku- haline getirilecektir. Bu fevkalade elisli
~ı nezdinde ısrarda bulunacağı da aynı kiyet 1938 senesinde harici siyasetin ted-

a erlerde ilave edilmektedir. virini daha ziyade kolaylaştıracaktır • 
. Bu haber burada muhtelif surette tef- İngiltere - Almanya 

:ır ~dilınekte ve 1938 in daha ziyade bir Almanyaya müteallik hususatta İngil-
eslıhat yılı olacağı söylenmektedir. tere hükumeti, Avrupaya müteallik hfld 

1 
Dığer taraftan Londranın iyi malO.mat prensip meselelerini ortaya atmaktan te

l "an mehafüinde hüküm süren kan:ıate vakki edecek ve Almanyanıu memııuni
gore B. Cadoga'nın hariciye nezareti dai- yetini mucib olacak şekilde müstemleke 
rni .müsteşarlığına tayini başvekilin otorl- meselesine bir hal çaresi teklif ve irae e-
tcsıni gösteren ilk hndisedir. Fakat bu decektir. Devamı 11 inci ıayfada.) 

omanya Kralının 
yeni Başvekile cevabı 

"Biz hayat hakkına malik olan bir milletiz, fakat 
bu kat'iyen diğer milletlerin ezilmesi demek değilrlir., 

İleri hareketi 
Salamanka, 2 (A.A.) - Büyük umumi 

Adana, ı (Hus A) _ Antaky d karargah tebliğ ediyor: 

g
elen haber! d usıah d K a.dan Teruel cebhesinde hüküm sürmekte o-

faaliyete geçtiler 
er e m u oçonun ı a- ~ h rl ıc· 

resindeki çapukulann Hatay köylerine ~n !ı~ın~ v~:::~ rarnen ~l u. ;.e 
1 

baskınlar yaptıkları, köylüyü soyduk • uvvet erın ın: :_vam ı mış ır. 
Jarı bildirilmektedir. (Devamı 3 uncu sayfada) 

Adana, 2 (Hususi) - İttihadı Ana- ,ıs:::s::~--==---=-====-..,.,,,:ım::::ı:::::::cıı=------=---=--==-==----m:a:o-::ııc:ıı:=-

sır Cemiyeti dün Antakyada bir toplan- ç k k l b "' d tı yapmıştır. Buraya gelen haberlere an a a e 0 g a Z 1 n a 
göre bu toplantıda Arabların Hatay in· 
tihabatına girmemelerine karar veril - • t •• 
m~~~a2(Hususi)-KırıkhanHal- ır vapur araya 
kevi dün kaçak mahk aranmak ba -
hanesile jandarmalar tarafından sarıl
mış ve binanın içinde araştırmalar ya
pılmıştır. -------
Mısır Kralı 
Parlamentoyu 
Tatil etti 

Krol Faruk 
• Kahire 2 (A.A.) - Kral bir emirname 
ile parlamentoyu bir ay müddeUe tatil 
etmiştir. Devamı 11 inci ırıyfada) 

Dün denizden 
Bir cesed 
Çıkarıldı 
Dün sabah, Arabcamiinde Şarab iske

lesi önünde bağlı duran mavnalar ara
sında bir erkek cesedinin yüzdüğü görül
müş, hadise polise haber verilmiştir. Ce
sed denizden çıkarılmış, tahkikata baş
lanmış, şu neticeye vanlmıştır: 

lmroza gitmek için yola çıkan Tayyar vapuru Silivri 
önlerine kadar gittikten sonra 2eri döndü 

Kanıya dilfen. bir vapur 

Son fırtınadan sonra birkaç gün iyi l kısa fasılalarla akşama kadar devam et 
giden hava dün gene birdenbire boz • 1111" akşam saat 20 de de karla kanşı1I 
muştur. Sabahleyin b~lıyan yağmur,, Devamı 11 inci Blly/cıda) 
1C' ..., -

• 
Istanbul lig maçları bitti 
Beşiktaş lstanbul şampiyonu oldu. 
Galatasaray- F enerbahçe maçını da 

3 - 2 F enerbahçe kazandı 

.wmıınyada partı ıtderlerl: Sıığcıan soııı, eski b114Vekillerden Yorga, Llberallerlıı Uderl Cesed, yaşlıca bir balıkcı olan Hakkı-
lratlano, Tataresko, yenı Başvekil Ooga ve Mllll köyıü partisi relsi Mnniu. nın cesedidir. Hakkı, bundan on beş gün 
Bükrcş, 2 (A.A.) - Rador ajansı bildi- nasebetile, Romanya baş metropolidi tn- kadar evvel, Köprünün Haliç tarafındaki 

riyor: rafından bir ruhani ~yin icra olunmu§ ve dubanın üzerinden olta ile balık tutarken 
Kral Karol, Veliahd Mihai, Başvekil halk, kiliseye gidiş ve dÖJ\ÜŞte kralı şid- denize düşmüş, bütün araştırmalara rağ-

Goga. diğer bütün nazırlar ve yüksek detle alkışlamıştır. men cesedi bulunamamıştır. 
devlet memurları huzurile, yen\ yıl miı· Devamı JJ inci ıayfcuia) Devamı 11 inci ıayfado) 

Dünkii. G41ataıcıraw - l"enerbcıhçe maçındn.n bir fflstantcm.e 
{ l: • ı:ı ' .. t>or snyfamızdladır.l 

• 
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r Resimli Makale: IC Dil tehlike, kulak faydadır x so··zu··n Her gün Kısası 

Sükut ve sükuna 
lhtigaczmzz var 

Y aıan: Muh\ttln Blrı• 
l[5) adyo ve gramofon denilen l

~ leUeri Avrupalılar yapıyorlar. 
Herhalde bu aletlerin mikdarı onlarda 
bizden çoktur. Bazı memleketler vardır 
ki orada S0-40 liraya güzel bir radyo alı. 
nır ve bu para da taksitle ödenir. Böyle 
yerlerde her evin bir radyosu vardır. Fa-
kat, bu memleketlerin hiçbirinde eviniz-
de otururken komşunuzun radyosunu ve-
ya gramofonunu işitmezsiniz. Hiçbir yer-
de, gece saat on birden sonra alt veya üst 
kattan radyo veya gramofon denilen alet
lerin gürültülerini işitmek kabil değildir. 

• 

Bir kere de bize bakınız: Günün hangi 
saatinde olursa olsun, radyo •ıeya gramo
fon sesini sokaklarımızın her tarafında 
duyabilirsiniz! İşin fenası da şuradadır 
ki radyo ve gramofon ~eni~:yn şe;>:ler, i.n- ı Hayatın kusurlarından bahsetmek tehlike, vücude ge -
sanlar gibi de değil. Bır dugmeyı çevır- tiril.mif eserlerini göstermek tezahürdür. Birincisi düş -
dikçe sesleri yükseliyor ve bunlar için nl ~,~ft- ed 'k' .. kısk 

1 
w .. • • ek 

im k L a- - yi · dört' a ma an~ er1 ı mcısı anç ıgı uzermıze ç er. yoru a ta yo,... unun rm1 sa -

Muvaffakiyet yohında devam edebilen insanlar kendi 
kusurlarını saklıyarak başkalarınınkini öğrenebilenler ve 
kıskançlık tevlid etmekten çekinmeyi bilenlerdir. Dil da· 
ima tehlikeli, kulak her vakit faydalıdır. 

tinde çıngır çıngır bağırabilirler ve hiç 
yorulmazlar. 

Ben bu aletlerden birine para verdim 
mi, artık onu istediğim kadar bağırtabi
lirim. Komşum hasta mıdır? Uykuda mı
dır? Acaba,· üst katta uykusu hafif in
sanlar var mıdır? Bunlan düşünmekl~i
me hiçbir sebeb yoktur. Madem ki feda
karlık ettim, bir radyo aldım, şu halde o-

("--_s_ o_ z _ _ A_R __ A_S_D_N,_D_ A_ ) 

nun sesini her tarafa duyumıak benim 
için bir şereftir. İpüdai insanlar, malla-
rını, mülklerini arada bir evıerinin dışa-
rısına çıkarıp, şeref kazanmak için, ale-

Meşhur bir Ameriklı 

Yıldız glJnlilnil kaptırdı 

me gösterirlerdi ve hila ela gösterirler. r 
Halbuki ben, iptidai insanlar gibi, aleme 
malımı teşhir etmiyorum, radyomun se
sini işittiriyorum! Hem daha da ne ister
ler? Dünyanın yedi ikliminden gelen gü
~eı musiki sesini bütün mahalleye günün 
ve gecenin her saatinde bedava dağıtıyo
rum. Bunlan dinlesinler de bana teşek
kür etsinler! 

* 

fstanbulda da filmlerini seyrettiği -
miz üç Amerikalı kız kardeşden en bü 
yüğü Angela Mawby, ikiz kardeşlerin
den tam 11 ay büyüktür.. Nihayet 
gönlünü bir bahtiyara kaptırmıştır. De 

HalbukiJ eskiden bu memlekette bir a- likanlı ile 4 ay evvel ahbab olmuş. No-

·--------------------------· 
HEFGüN BiR FIKRA 

O deveyse, öteki ne olur? 
Şehir tiyatrosu artistlerinden biri

nin evine bir dostu misafir gitmişti. 

Bir aralık artiste: 
- Geçen akşam mi ıahnede sey. 

rettim. Sahnede gözü~ bir deve gibi 
göründünüz. 

Dedi. Artist cevab vernı~di. Misafir 
gidiyordu. Artist yol tıeri?ken: 

- Liltf en siz önde yürüyüniiz. 
Dedi. 

- Siz yürüyünüz? 
- Olmaz, biliyonunuz ki ben deve- I 

yim! 

·---------------------------· 
Birdenbire milyoner 
Olan balıkçı çırağı 

iet vardı: Yatsıdan sonra mahalle arala- el gecesi nişanlanmaya karar vemıiş -
tında şarkı söylenmez, ud, kanun çalın- ler, şimdi de evleneceklerdir. Resmi -
ınaz, hiç olmazsa bu günahm mutlaka ış. miz, artisti müstakbel kocasile göster • Londra civarında bir balıkçı dük -
lenmesi lazımsa, gayet yavaş yapılır, ka- mektedir. kanında çalışarak haftada aldığ1 üç do-
pılar ve pencereler sımsıkı kapanırdı. lar ücretle pek rahat yaşamakta bulu-
cKomşuda hasta var!:ıı diye aylarca ağız- Ay ne zaman yeşil nan Kenet Drod isminde bir balıkçı çı-
larından tek bir neş'e sesi çıkarmamış rnğı geçen gün birdenbire milyoner o • 
aileler, komşuda filan öldü, diye altı ay görünür ? luvcrmiştir. Noelden bir gün evvel e -
udunu duvardan indirmemiş genç kızlar K.ing's College rasaclhanesi müdürü vinin kapısını çalan bir posta memu • 
görünürdü. Eski zamanlann geniş yapılı yazdığı bir makalede bu suale şu ceva- ~ balı~çı çırağına Nev.Yo.rktan gönde-
evlerinde, çocuk olarak, koştıı"'um veya 1 ıılen b rnekt b ve ...+ 11 ·1 kt b 6 bi vermektedir: ır u rmı-t.ır . .ıv e u un 
merdivenleri hızlı çıkıp "indiğim zaman- . . d b' '] ..:ı 1 1 k b' k kı 

- Ay, bedritam haline geldiği sıra-,. ıçın ~ .1r mı yon \.IO ar ı. ır çe çı -
lar, büyük annem bana: d .. gA enubu garbi veyahud şi- verm~tır. Bu para Amerıkadan meçhul 

- Aman yavrum, yavaş yürü, komşu- a l~e rubzi~r c estig·· zamanlar veşil gö- bir zengin tarafından Noel hediyesi al-
da hasta var! ma 1 gar en 1 

J k ·· .. d il · t• 
rünür. Böyle zamanlarda, semanın şar- rna uzere gon er mış ır. 

Derdi. Komşuda hasta var! Evet, bu k . nkl . üzerine çıkan pem- Fakat rahat rahat yaşamakta olan 
söz, büyu-k bir şeydi, korosunun hastası ı, mavı re erın b Iık • · Idukt 

• be bir ı.şıkla harelenir ve pembe, efla- a çı çıragı zeng1~ o _ an sonra 
bizim hastamız, onun kederi bizim kede- t b' renk vücude gelir. pek çok rahatsız edılmege başlanmış -
rimiz, onun istirahati ve huwru bizim Is- unumsu ır tır. Hergün yüzlerce izdivaç teklifinde 
tirahat ve huzuru.muzdu. Kt'lr.ışu, bizim Böyle bir renge boyanan semada a- bulunan rnektublar geliyor, muhtelif 
için yabancı değil, mukadd~s bir şeydi; yın parlak kursu semanın rengi otomobil, mücevherat, emlak alım sa -
komşu bızim akrabamızdandı. Onun er- l ile tezad teşkil ederek, uçuk elma ye - tım müesseseleri komisyoncuları evi -
keği camcamız:ıı, kadını d:ı teyzemizdi. ş:li ile, uçuk zümrüd yeşili arasında de run kapısını aşındırıyor. Bütün bu rnü
Bizzat ckomşu:ıı ya bir nevi hürmet ve 1 ğişen bir ren kalır. racaatlardan eski sakin hayatı altüst o
kudsiyet vardı. lakc;yd kalıp gidecek? Gece sokaklarda lan Drod en sonunda gazetelerle şöyle 
Ha~bu~i bugün ar:ık öyle değil. Komşu dolaşan bekçinin vazüesi, sade kırk ytlda bir ilan vermeğe mecbur olmuştur: 

kudsıyetini kaybettı. İnsanfor cmukad- bir tesadüf edecek bir hırsızı tutmaya ça- «Henüz yinni dört yaşında olduğum 
de~: siz k~ldılar. ~rt~k hl.~~ir şey kudsi lışmaktan mı ibarettir? Saat on hirden ha1de evli ve iki çocuk babası bulunu -
degıl! Benım keyfım ıstedıgı zaman rad- sonra sükılnu ihlal eden, saat sekizden yorum. Otomobil, mücevherat, emlak 
y~nun dü~m~ini çeviririm ve .on~ ~elir- evvel gürültüsü ile insanlan uyku za- satın almak için de hiç bir arzum yak
mış beşenyetın kudurmuş ses: gıbı, ba- manlarında bile rahat bırakmıyan müna- tur. Rica ederim müracatlarınızı kesi· 
ğırtır ve bağırtırım. Keyif benım, bana sebetsiıler, ne zamana kadar cezasız ve niz. • 
kim karışır! terbiyesiz kalacaklar? 

Ef endistne ilaç 
lçlren maymun 

Maymun hO§ bir hayvandll' vesselam, 
işte buradaki ahbab çavuş ta Londra 
hayvanat bahçesinin gedikli misafirle· 
,rindendir. Eczacılıkta büyük bir mele-
kesi vardır. Kendisine bakan, yemeğini 
veren hademenin başı ağndı mı, hemen 
bahçenin eczanesine koşar, elile şişeyi 
göstererek istediği ilacı alır ve bir an
ne şefkatile, velinimetine içirir. 

Erkekler kadınlardan niçin 
daha iyi otomobil 

A.ullanırlar? 

Amerikada yapılan tecrübelerde ka-

dınların otomobil sürmek hususunda er
keklerden neye geride kaldıkları anlaşıl
nuştır. Bu tecrübeye göre erkekler ka

dınlardan daha sür'atle otomobil sürer
ler. Yol kalabalık olunca yavaşlama hu

susunda daha dikkatlidirler. Fırsa~ dü
şünce hızlı giderler. Herhangı bir tehli
keyi önlemek iktidarındadırıar. 

Kadınlar ise otomobilin manasını an

lamamışlardır. Mukannen bir sür'atle o

tomobillerini sürerler. Makine zorlama
yıncıya kadar, vitesi değiştirmezler. Ma-

kineyi hızlı sürmekten az zevk alırlar. 

Erkekler vasati olarak saatte 95 kiler 
met.re. kadınlar 89 kilometre sür'atle gi-

derler. 

Kadınlar, etrafın gürültüsünden fena 

halde sinirlenir, şaşınrlar. Sür'atı inti-
Zavallı bizler! Eskı terbivemizin bütiin Bl·,. Hı"nd ~aı"rı·nı·n çok şa.11anı kalleri azdır. Kuvvetleri de ona göredir. Dünyanın her taraiında beledıye ni- v ~ 

zamları vardır ve bunlara herkes itaat dı"kkai bı·r şı·1•71• ra meyvalar olgun· olarak ağaçlardan 

Ahiretlik denilen 
Garib .. 

E. Talu _ ....... 

V eni yılın ikinci gününde sil' 
dünyalıktan bahsetmek isteı.W 

dim ve eminim ki bu mevzu daha çok h<>' 
fUDU%a giderdi. Lakin, çok samimi biı 
arkadaşımdan dinlediğim acıklı bir hıka.. 
ye, son zamanlarda beni öyle müteessitı 
o kadar manen perişan etti ki, dayana." 
madım ve bu bahsi bütün diğerlerine te:P" 
cih ve takdim eylemeyi bir ınsanlık vaıiıt 
fesi saydım, bir vicdan borcu bildim. 

Dava bizde yeni değildir. Esirci elindeJI 
ucuz, pahalı insan alıp,.satmak cinayeti 
an'aneleriınizden silindikten sonra, bazı• 
larımız bu kötü yola saptık; Ücretli hiı~ 
metçi kullanmak külfetinden JrurtulmaJıi 
fikri muzmerri ile, ahiretlik jstihdam e;.i 
mek. 

Btmun, ülkenin her tarafında mekani1" 
ması birdir: Uzak bir köyden, on bir, oJll 
iki yaşında, zavallı bir kızcağız getirtilir-c 
ekseriya bu biçare öksüzdür. Ona, kÖJ 

yünde Iayıkile bakamıyan ve pek kıt <>" 
lan kazancından pey ayırmayı füzuU 
sayan babası, evladına, kendlSini adaın 
edecek, yetiştirecek ve müreffeh bir )S4 

tik.bal temin edecek müşfik (1) bir b\J'" 
cak, bir [efendi kapısı] bulmakla me.1Y14 

• nundur. ı 

Ciğerparesini getirir, elile teslim edere 
Arada hazan bir de sened ya teati edilir, 
yahud ki edilmez. Artık bundan sonraı 
isim ve hüvivt>tini değiştiren o garib, b\l 
.evin malıdır. 

Arayanı soranı olmadıf- tçin, sarhof 
bir adamın, isterik bir bayanın, huysul 
ve terbiyesiz çocuklann her türlü kahıt4 
larını, zulümlerini, işkencelerıni, ağız a9" 
madan çekmeğe mahkfundur. 

Minimini kollan çeşmeden kova ile d 
taşımaktan, çocuk bezi yıkamaktan sakd 
bir hale gelir, siması gülmeyi unutur, 
gizli gizli ağlamaktan gözlerinin feri ka
çar. 

Kışın onun yeri, evin ısmmıyan köşe9f 
neresi ise, orasıdır. Yazın da tavan ara
sında, kızgın kiremidlerin altında yatar. 

Vücudu, hekimlerin fiziyolojik sefalet 
dedikleri hale nümunedir. Çürük, e.zı1' 
içerisinde, derisi kemiklerine yapışık. 
mafsalları, gördürülen ağır işlerden naşi 
çarpılmıştır. 

Günün birinde, eziyete, işkenceye da
yanamayıp ta kaçtı mı, yurdunun kanun
larından, zabıtasından hiçbir himaye 
bekliyemez. Bilakis onlar, kendisini ya .. 
kalndıkları gibi, kapısına iade ederler. Bu 
aralık: cBayanın şusunu, busunu çaldı dıı 
kaçtı .. :ıı iftirasına uğramamışs:ı ne mutlu! 

Fakat herhalde, avdetinde dayaktan, 
tekdirden kurtulamaz. Firar hAdisesi te
kerrür etmesin diye ona göz dağı veril"ler. 

Bu, adı bile korkunç olan ahiretlik an'a
nesine artık bir nihayet vermek, adil 
Cumhuriyet rejiminin en mühim bir so:· 
yal borcudur. 

Ufak çocukların fabrikalarda çalıştırıl· 
mamaları için kanunlar, nizamlar koy· 
duk. 

Maksad bu zavallıları korumak ise, on· 
ların korunmaları lazım gelen asıl mem
balan bulalım. 

E~ 
Dünyanın en hügük 

sirki Londrada iyi an'anelerinl kaybettik, yeni insanlık 
terbiyesinin bütün güzel fieylerini almı
ya da henüz vakit hulamadlk. 

* 
Dünyanın en büyük sirki bugünler-eder. Kabul ettirmesini ve öğretmesıni kendi kendilerine aşağı düşeceklerdir. 

De · ( ı 665) ç· h b · de Londrada oyunlar vermektedir. Btı bildiğimiz takdirde Türkiyede halkın ka- nnıson, ın. mu are esın- Kadınları kovalarlar. Halbuki bek -
bul etmiyeceği ve öğrenmiyeceği hiçbir de aşağıdaki felsefi fikirleri ihtiva e - ]eseler, kadınların kendilerini ko. va _ oyunlar arasında en ziyade hayrete F 

H. d • yan olanı, bir aslanın yaptığı cambaz -Zamanımızda her şey insanları kiı.fi de- şey yoktur. Olmıyan şey vevahud, insaf- den ın şaırinin şiirini sık sık söyler- ladıklarını göreceklerdir. 
recede sinirlendiriyor. Her şey, her daki- sızlık etmemek için, az olan şey makul 1 di: Fakat en büyük divanelikleri muha lıklardır. King Tuti ismi verilen 6 ya-
ka, bizim sinirlerimizi hareket ve heye- nizam ve dikkatli bir takibdir. «İnsanlar ne kadar divanedirler. rebeler yaparak birbirlerini öldürme • şmda ve 192 kilo ağırlığında bulunan 
~an halinde tutuyor. Sokakta yürürken, Fakat, bu hal ne zamana kadar! Meyvaları toplamak için ağaçların üs • ]eridir. Eğer.: bekleseler evlerinde ra _ bu aslan sanki bir kuZu gibi rahat ra~ 
'.' u··nlu"k ekm~ğı'mı'zı' kazan~ak u-zere dı'- M h'tt' n· t" 1 lI lb k b' h .. 

1 
d hat yerden yedi metre yüksekliğinde 

s ""· u~ " ı ın ırgen une tırmanıyor ar. a u i ıraz son- atça o ecekler ir.> 
'lirken her şey bizi sinirlendiriyor. Uy- on metre uzunluğunda demir tel üze-

ımlarunız eskisi gibi, rahat ve kabussuz r . I rinde yürümektedir. Sirkin sahibi as -
değildiT. Bütün hayatımız ölçü ve hesab j STER 1 NAN, J s TER J N A N M A ! lanı 25 kilo ağırlığında küçücük iken 

' girdi, istirahat dakika ıarımız sayılı, yakalayıp tam üç sene talim ve terbiye 
•ükut ve silkô.n ihtiyacımıza ise son yok. İskendenında türkçe olarak çıkan c Vahdet> gazetesmde Taydara 18 yaşında olan Hasanı nasıl ve niçin kaÇ'lrdığı ettiğini ve şimdiye kadar hiç bir asla -
Uyurken bile insanların sinlrleri, btıgu .. n- ~u gan"b hal""'ri okuduk: 1 k b · . nın böyle marifetler göstermediğini • ....... soru du ta şu ceva ı vermiştır: 
kü motör medeniyetinin gayri meş'ur v1- cBirkaç gün evvel Berut polis idaresine Dimaşki adında söylemektedir. 

- Nasıl kaçırdığım size aid biri§ değildir. Ben evli bil' ka-
1 ııltılarile titriyor. birisi müracaat ede:rek oğlu Hasanın meydandan kayboldu- Ayni sirkde arka ayaklarile futbo 

B İ dınmı, kocamı sevmediğimden terkettim. Hasanı seviyorum. ı ·ı · hl ı una rağmen, stanbulun neresinde is- ğunu bildirrı:ııştir. oynayan at ar ı e trmsa ar ve yı an • 
terseniz komşunuz sizi radyo veya gra- Yapılan tahldkat neticesinde Hasanı kaçıranın 'l'aydar a- Bunun için Hasanı kaçırdım ve iki gündenberi Şamda ber:ı- lar ile oynayan Koringa isminde bir de 
mofonile ya hiç uyutmıyabiUr veyahud dmda bir evli kadın olduğu ve her ikisinin de Şamda bulun- berce yaşıyordum. Hasanı zorla kaçrrdığımdan onun bu işde kadın vardır. Hindistan Fakirlerinden 
ıstcdiğ.i uman· uyandırmak hakkını hs-

1 
duklan anlıışıim.ı,, her ikisi de Beruta getirilmiştir. bir kabahatı yoktur. Bütün mei'uliyet bana aiddir.> bulunan bu kadının timsah ve yılanla· 

ızdir. İnsanların sükut ve sükuna olan İ S T E R İ N A N, İ S T E R İ N A N M A•! 1 rı ipnotize ettiği ve ondan sonra bu ze-
lıtıvarlnrıl"ı ~'i'<FnPn kalmad1: ( lhirli hayvnnlarla muhtelif oyunlar yap 

Ya b l dh? Eu işe, böylec-c, o da mııL·--------------------------------------------1Jtığı antatılmaktadır. 
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Bu Sabahki I_ (' ı 
Gazetelerde Jll Y~ 

- Gordüğümüz Fikirler - A' · E E 
Hitlerin Roma seyaheti 

Kurun - Asım Us Goganın başveUlete 1 L ,., 
gelmesi üzerine Romanyanın dahlli ve harlcl ••••••••••••ı•m&•• 
slyaseUerlnde vukubulması muhtemel değl
ııiklerden bahsedıyor. ve eccümle diyor ki e Romanya, ve Kıiçük 

itilaf ve Balkan BirliAi 
Bu ziyaret Imparatorluğun teessüsünün ikinci yıl 
dönümüne tesadüf etmektedir, Hitler Romada yedi 

gün kadar kal~.cak, geçid resminde bulunacaktır 

• Romanyam dahili siyasetinde buyük de
ğlşlkllkler olması harici siyasetinde, bilhassa 
Balkan antantı içindeki mevkilnde bir de -
ğişlkllk olmasını icab edemez. Bunun tam 
tersi olarak dahili işlerdeki teşebbüslerde 
muvaffak olmak için hariçte emniyet ve is
tikrara muhtaç olduğuna göre Romanyanın 
bugün dahi her devletten ziyade Balkan an
tantına bağlılığı muhafaza etmeal tabll bir 

Yazan: Selim Ra•rn Emeç 

R omanyada husule gelen hükt\

met değişikliğinin ifade ettiği 

hakiki mana bugün daha iyi anlaşılmış 
oluyor. Bu hareket, keyfi surette bir dev
leti ve onun siyasetini bir tarafa hrakıp 
bır digerıne ve onun siyasetıne iltihak 
etmek gibi bir şey olmuyor. Bu hareket, 
sadece, demokrasiden ayntıp totaliter 
bir rejime geçmek demek oluyor ki bu 
suretle demokrasinin Romanyada begc
nilen bir siyasi ve içtimai mata olmakta~ 
çıktığı anlaşılıyor. Bu ameliyeyi başar
mak vazifesile iş başına gelen adam bir 
nasyonal sosyalist olduğu içın, dahili si
yasetinin olduğu kadar Ro'ITıanyanın ha
rici siyasetinin de bundan müteessir ol
maması mümkün değildir. Vaziyetin da
ha etrafile anlaşılabilmesi için Romanya
nın hususi vaziyetmin de bir nebze teş
rih edilmesi lazımdır: 

Roma 2 (A.A.) - B. Hitlerin Roma- partisinin şefi olup Faşist partisi şefi- helm'in inmiş olduğu Doria sarayında harekettir.• 
ya Mayısın ikisinde gitmesi ihtimali ne mülaki olacaktır. ikamet etmesi muhtemeldir. * 
çok kuvvetlidir. B. Hitler, Romada 6 veya 7 gün ka- Öğrenildiğine göre B. Hitler, Roma- Cumhuriyet - Yunus Nadi bugtinkil bat-

Führer'i · · · - Jacaktır. Ostie istasyonuna gelecek o - da ikameti esnasında Quirinal'da ka - makalesini iş kanununa ta~ etmiıtır. 
. . .. n zıyaretı, ımparatorlugun . _ .. Başmuharrir, bu kanunun Türt aanayllnln 

t~essusunun ıkinci yıldönümüne aid şen lan B. Hitler Avantine caddesini ve Za· b.~ .. olun~cak, ımparatorlu~n teessu : tam lnkişah sırasında tatbik edllmealnin çok 
lıklere tesadüf edecekt· fer ve imparatorluk yollarını takib e - sunu tes ıden yapılacak büyuk askerı büyük blr isabet olduiunu kaydettikten aon-

B ır. derek Venedik Sarayına gidecektir. geçid ile Napolide yapılacak bahri bir ra diyor ki: 
k '. Hi.tler, devlet reisi olduğundan B. Mussolini, misafirini istasyonda geçid resminde hazır bulunacaktır. • iş kanunu blzlm nazarımızda temin ede-
endısınm İtalya Kralını mı zı·y~et e- Ah kad R ~ dl~ bl k ası menfaatıar yanında dec • . en. istikbal edecek ve ikametga ına ar oma ile Napoli körfezinde B. Hit - ce5• ı;er r ço es ı 

CakcgFıu·· shruale ~.ayan görülmüştür. An • kendisine refakat edecektir. lerin şerefine fevkalade tenvirat yapı- lctimkaaı1 mbulravednet ltibyılarlblellirde atılmış bilyük 
er f l N • h bd 1 İk" · v·ı 1 k ve t a un sa a .• ı en asyonal Sosyalist Führer in ar en evve ıncı ı - aca tır. * 

• 
lngiltere tahtelbahirlere !Hollanda !<ra'içesi 

k 
. . Neguse 

arşı yenı tedhırler alıyor cevab verdi 

Tan - Ahmed Emin Yalman bugünkil bat
makaleslnl. Türkün tarakterlnl tahlile haa -
retmiftir. Türk ırkının haiz oldutu yüt.'leii 
meziyetlerden dolayı şimdiye :tadar giriştiği 
ber işden ve başına gelen her fellketten 
sonra kendlslnl topladığını kaydeden Ahmed 
Emin şoyle diyor: 

Romanya, ötedenberi Fransız kültürile 
perverde olmuş, kendısine şarkın Fran
sası süsünü vermiş bir memlekettir. İt:ıl
yadan kalkan bir Latin hicret kolunun 
Balkan üstlerine serpılmiş olar.. bir ba· 
kiyesi olmasıdır ki, Romenlenn Fransız
lığa karşı duydukları meyelanı ızah eder. 
Memleketin saltanatını idare eden aile-

Bir lngiliz gazetesi dünyada tahtelbahir 
filolarının mühim nisbette arttığını yazıyor 

Londra 2 (A.A.) - Habeşistan Ne· 
caşisi Daıle Selasie, Hollanda Kraliçe -
sine göndermiş o duğu telgrafa aşağı -
daki cevabı almıştır: 

• Atatürki\n rehberliği ,s~eslnde diinya 
dolusu muşkülata karşı kazanılan lstlklfil sa
vaşı, cihan h:ı.rbinin ahlaki yaralarını kapa
mış, Tıirkun kendi dürusıluğune ve temizll
llğlne olan inanını geri vermiştir. • 

. Londra 2 (A.A.) - Sunday Times, memiş bulunduğunu ilave eylemekte -
bır makalesini dünyada tahtelbahir fi- dir. Almanya ufak hacimde gemiler in· 
lolarının mühim bir nisbet dahilinde ~a etmek suretile büyük ve adedi çok 
artması hususuna hasretmiştir. bir filo meydana getirmiştir. Haliha -

Bu gazetenin bahri muharriri, baş- zırda 36 sı serviste bulunan 61 gemi, 
~~a. Yedi donanmanın servis veya inşa İngiltere için aşikar bir tehlike teşkil 
alınde 639 tahtelbahire malik oldu • etmektedir. 

ğunu yazdıktan sonra İngiliz - Alman Bahri muhabir, netice olarak, torpi
deniı ınuahedenamesinin Alınanyanın do muhriblerinin tahtelbahirlere karşı 
t~ht~lbahir fılosu nisbetini İngiltere -1 en iyi mukabele olduğunu söylemekte 
nınk~ne nazaran yüzde -4S nisbetinde l ve İngiliz amirallık dairesinin bu nevi 
tahdıd etmiş olduğunu hatırlatmakta c·üzütamların inşasını tacile karar ver· 
Ve fakat gemilerin mikdarını tahdid et miş olduğunu beyan etmektedir. 

lspanyollar arasında 

cHükfunetim, hukuku düvelin mü -
dafaasından ibaret olan an'anevi siya • 
setinde devam etmekle beraber Ha be
şistan arazisinin İtalya tarafından işgal 
edilmiş olması hadisesini ve Milletler 
Cemiyeti tarafından ittihaz edilmiş o
lan tedabirin bu işgale m:ını olamamış 

bulunduğunu hesaba katmak mecbu -
riyetindedir. Maamafih hiikfunetim, bu 
işgali hukukan tanımağa tevessül et • 
mek niyetinde değildir.• ---
Ankara ve lzmirde 

lig maçları 
Ankara, 2 (Telefonla) - Vg maçların

dan Demirçankaya - Ankaragücü maçını, 
üstün bir oyunla Güçlüler 2-1 kazandı
lar. 

İkinci karplaşma da Harbiye - Ankara-
(BQftG fı Cumh il spor maçı idL Oyunun ilk devresi müte-

'P'ranltiatl ro ı inci ıayfada) \taarruzlar esnasında, uriyetç• er, vazin geçti. İkinci devrede Harbiyeliler 

harb şiddetlendi 
ve ınu··\.ı- eı:• yüzden fazla es!r almışlar iki gün evvel kaybettikleri bazı mevzi-•ıuo lllikdard ha üstün bir oyull çıkardılar. Devrenın 
tetmişlerdi a rb malzemesi zab- leri geri almışlardır. 28 inci dakikasında Harbiyeden izzet o-

sa
. t Jr. Bu meyanda 4 tank vardır. Şehrin dahilinde ise, Cwnhuriyetçi ın ean d L 1 yunun ve takımının yegane gaHbıyet sa-

ray 1
- - e - uz, 2 (A.A.) - Bu- topçular, Frankoculann sığınmış o a • a ğe en hab ı yısmı yaptı. Oyun da değişmeden Harbi-

re
\._ . kar er ere göre Teruel muha- rak bulundukları binaları bombardı -ut:Sı fırt ted yenin 1-0 galebesile neticelend\. 

m kt d" ınası altında devam et - manda devam eylemek ir. İzmir, 2 (A.A.) - Bugu .. n Ya~mu~u bir 
e e ır. Kanlı ı 6 

Hararet d . çarpışma ar havada devam edilen lig maçLannda Al-
Birçok l erecesı sıfırdan aşağı 12 dlr. Saragosse 2 (AA.) - Havas muha- sancak Demirspora galib vaz!yette ıken 
reden f~:~ erde karın yüksekllğı bir met- biri bildiriyor: şiddetli yağll)Ur dolayısile maç tatil edil
aa t aya çıkmış, harekatı ve bilhas- 1 Kanunusani günü ~da Fran~~ miştir. Doğanspor - Yamanla:- karşıla§-

.. o~cuların harekatını son derecede kuvvetleri, Teruel cephesınde tazyikı ması 1 _ o Do~ansporun lt!hine bitmiş ve 
muşkulleştirmiı;ıtir. l dı 6 F ki 7 fazlalaştınnağa başlamış ar r. Uçok da Ateşsporu 2-1 mağlub etmiştir. 
rt ~an 'stlerin Teruel'in şimalindeki ile- En şiddetli çarpışmalar, Teruel cep-

k 
areketlerinin istikameti Valdecebro hesinin cenubu garbi mmtakasmda vu· 

&sahasıdır bd . . ,... , cenu a ıse Frankıst kollar kua rrelmektedir. General Varela fırka-
..... stralbo ka b '" sa asına yakla2maktadır. sı tarafından çevrilmekten korkan hü -

Sa Bir ıazeteci daha öldü kfunetçi kuvvetleri, biltün gün Muela 
Pr ~goase, 2 (A.A.) AsSC'Ciated müstahkem mevkiine birbiri ardına bir 

1 
ess ın Teruel cebhesinde yaralanmış o- çok şiddetli hücumlarda bulunmuşlar 
~ ı:nuhabiri Edouard Noil, yapılan kan ve Muela'yı nihayet öğleden sonra ele 

na Jı ameliyesine rağmen saat ıı de öl- neçirmişJerdir. Mücadele çok şiddetli 
müştür. h il f 1 olduğundan, hükUınetç· er a~ a zayiat 

T Mukabil taarruzlar vermişlerdir. 
ınuh e~~l cephesi 2 (A.A.) - Havas Muela ile İstasyon mahallesi arasın-

F a ırı bildiriyor: da, Turia nehrinin geçtiği ağaçlıklı bir 
'lrlaniena hava ve kar, kısmen harekata vadi vardır. İşte bu vadi 'çindedir ki 
be olmakta devam ediyor. Bununla birkaç bin muharib dizlere kadar kara 
ve~~~r •. Cu~huriyetçiler, Franko kuv- batmış ve ayni zamanda aç bir halde el 

1 
erının hucumlanna muvaffakiyet - bombalan ile çarpışmışlardır. Çarpış • 

e mukavemet eylemektedir. Mukabil ma gece yarısı ancak nihayete ermiştir. 

[ Makineye verilirken 1 
Nankinde Sovyet elçiliği yandı 

~anghay 3 (A AJ - Japon ordusu namına F'redrlque ile izdivaç merasiınl yapılacalı:: o
cleki aöylemete selahiyettar blr zat, Nankln-ı lan veliahd prena Paul, dün Atinaya dön-

Sovyet buyuk elçlllğl esas binasının yan- müştür. 
nıı; oldutunu teyit eylemiştir. ı Bitler 9 mayısta Komada bulunacak 
Jet a::°n gazetelerinin bildirdiğine gö:f', Sov- Roma 3 <Hususil - Alman devlet :etst 
bir ÜYilk elçlllk müsteşarının evi de başka nıtıer onhmü deki mayısın 9 uncu günü Ro
ut yangın sebeblle hafif mlkdarda hasara maya lf'lmtş bulunacak ve Mussolini Ue İ -

ratnıftır. talyan kralının misafiri olacaktır. Hltler Ro-

İngiliz propaganda ofisi kuruluyor mada alb, yedi gun kalacaktır. 
~ndra 3 <AA) - önümüzdeki sene büt- Fransız-Sovyet ticaret anlaşması 

Boluda spor hareketleri 
Bolu (Hususi) - Spor bölge!i 

atleüzm kış çalışmalarına prog • 
ram mucibince devam olunuyor. 
İlk kO§Uda Mudurnu birincı, Akça -
koca ikinci, Düzce ve Gerede de üçüncü
lüğü kazanmışlardır. 
Havanın soğuk olmasına rağmen ili

mizde ve ilçelerde koşulara devam edil
miş, kazananlara hediyeler verilmiştir. 
Mevcud programa göre kazalar da dahil 
olmak üzere beşer koşu yapılacak ve bu 
koşularda birinci gelenler muayyen bir 
günde ilimizde toplanarak ı ltmcı bir ko
şu ile müsabakayı canlandıracaklardır. 

Bütün il ve ilçelerde candan bir faaliyet 
var. Birinciliği kazanmak azmile çalışılı
yor. 

Yugoslavya Kraliçesi 
Bel~rad, 2 (A.A.) - Valide Kraliçe 

Mari, bugün saat 13 te Romanyaya mü 
teveccıhen hareket etmiş ve garda Ro • 
manya elçisi ile Kralın mülki ve askeri 
mümessilleri tarafından selamlanmış -
tır. 

Bi1' ev çökfü 
Alf'mdarda Hı l'yin:ığa mahallesinde Cl

nll tıokakta Ahmf'dln evinin arka taraf du
varları yağmurların teslrile çokmüş, enkaz 
yolu kapamıştır. Ev s hlbl ve allesl evden 
çıkanlmuılardır. Ahmed, ev yıkıldıktan son
ra da evden çıkmak istememiş, fakat zorla 
çıkarılmJ.Jtır. 

Bi1' çocuk yandl 

Japonyanın 
sulh şartlan 

nin, erkekler tarafından eski Aıman ım
paratoru ikinci Giyomun Hohenzollern, 
kadın tarafından da İngiliz Windsor kral 
ailesine mensub bulunması, Ron anyanın 
siyasi hüviyetinde bir hayli müessir o!
muştur. Nitekim, büyük lıarbde itilaf 
devletleri safında harbe girmesi de, ka
dın tarafın oynamış olduğu hakim rolden 
ileri gelmiştir. 

Çin resmi mehafili, 
Japonya şartlannı 

değiştirmelidir, diyor Harbden sonra Romanyada dahili bir 
, Hankeu 2 (A.A.) - Reuter muhabiri politika istikran yapılamam\StH". Fırka. 
bildiriyor: ların mütemadi surette artmas•, bunla
Çan - Kay - Şek'in Japon sulh şartlan - rın arasında hiçbir zaman bir anlaşma 
nı reddetmesine rağmen Mareşal ile B.. zemininin bulunamamış olması, rnemle
Trautmann aarsındaki görüşmelere de - kette devamlı ve semereli bir siyaset ta
vam olunduğu öğrenilmiştir. Resmi Çin kibine imkan vermemiştir. Bundan ötü
mehafili, tamamile gizli tutulmak iste - rüdür ki bir zamanlar, anayasava fid
nen müzakerelerin öğrenilmi7 ve ,art - detle sadakati mevzuu bahsolan bugünkü 
lann neşredilmiı olmasından hayrette - kral Karol, yavaş. yavaş bu yoldan ayrı
dir. Şimdi, resmi mehafil, eğer Japonya larak totaliter temayüllere sempati gös
samimi surette sulh istiyorsa şartlarını termiye başlamıştır. 
mühim surette değiştirmelıdir demek • Son intihabatı müteakib Goga hükıl 
tedir. metinin lş başına getirilmesi de, bu hu-

Şanghay 2 (A.A.) - Burada tcyid o- sustaki meyelinın tamamen tahakkuk et
lunduğuna göre, Japonlar, şiddeti. mu • tirilmek istenmesinin bir delili gibi sa· 
harebelerden sonra, Çantung eyaletinde yılabilir. 
Taian'ı zaptetmişlerdir. Romanya kralının Fransız hariciye na-

Bu arada, Nankinde Japonlar tara - zırına verdiği söylenen teminata rağmen 
fından tesis edilen hükfunet komisyonu Romanyanın Fransız harici politikasını 
Çan - Kay - Şek rejimini reddeylemiş ve bırakması düşünülebilir mi, düşünüle· 
halkı Japonlarla işbirliği yapmağa da - mez mi? Bunu kat'iyetle kestirmek şim
vet etmiştir. dilik mümkün olamaz.Fakat Romanya-

Kongçov'da da Japonların himayesin- nın, bu hareketile, bu politikaya kaf11 
de bir sulh kurma komisyonu tesis olun- bir nevi fstikliliyet ka7.8.nmak istediği d• 
muştur. (Devamı 10 uncıı satı/ada) r s.ı..ı. .... Saı..Jıa. 

Talıta evin derdi -Şehir m(ltehassısı Proust'un pllnına göre Boğaziçinde açılacak yoldan bah-
sederken yol istikametine tesadüf eden ahşab yapılann yıkılması zaruri ol
duğunu yazmıştım. Mütehassıs pllnının harfi harfine tatbikini istihdaf eden 
yazımın bu yol istikameti üzerinde pedermanda emlaki olan iki yalı sa
hibini telaşa düşürdüğünü aldığımız bir mektubdan anlıyorum. 

Tahta binaların modem tehtrcllikte yeri olmadığı kanaati ile yazılan fıkra. 
mın bu yalıları çerçöp pahasına yıkıp geçmek manasına alınacağını tahmin 
edemezdim. Belediyenin elinde nuıl bir istimlak kanunu varsa emlAk sahih

lerinin elinde de vergi, araz\ ve mülk kıymetlerini gösteren tapu senedlcrl 
vardır. Bunun için açılacak bır yol üzerine tesadüf eden binalann enkaz 
fiatına istimlak edilmesine kanunen mesağ ve imkAn yoktur. Şıı halde sırf 

tahta binaların değil bi~de hatta yeryüzünde kıymeti kalmadığını, Çin pan
curlarının bile modası geçtiğını ifade eden yazımdan asfalt yol üzerine tesa
düf eden yalıların karakuş: bir hükümle yerle yeksan edilmeleri manasını çı-

karmak zannederim biraz safderunluk olur. Şunu da ilave etnıelıyim ki za
rarı immı def için zararı has ihtiyar olunur kaidesi mecelle kalkmış olsa bile 
her yer ve her zaman :çırı, bilhassa esaslı işJer gören memleketler ıçin daima 
mata olması lazım gelen bir prensiptir. 
İddiam şudur ki nesillt-re intıkal edecek bir yol açılırken önüne c:ıkan bir 

kaç tahta bina için bu yolun boynunu kırmamalıdır. Proust ta 'l>u fik rle pla
nını yapmıştır. Bizim diınkü Efliik beyliğın"n bugünkü payıtahtında açılan 
yollar bize örnek olmalıdır. (Bükn:ş) in şose dPnilen asfalt tenezzüh yolu elli 
metre g mşliğindedir. Bi.ıkr şin nüfusu ıkı yüz bini geçmiş değHdır. İstanbul 
yerli yüz bin nüfuslu bır beldedir. 

rlc1 nde slllhlanma meselesi Ue tngtllz ha - uzatı1dl 
lar styaaeu etrafında yapılacak propaganda- Parls 3 CA A.) - Delbos lle SOvyetıer Blrll
...: büYilt mebalil tahsla olunacak ve blr ği büyük elçisi, 17 llkklnun 1936 tarihli 

;roPı&ganda ofisi tesis edilecektir. Franaa-Sovyetler blrllll ticaret anlafmasını 
Atına 11D1ın veliahdı Atinaya döndü 1938 seneal nlhayettne tadar temdit eden 

1 (A.A.> - Pek J&kmda prenaea blr protokolu din aqam ımwamıaJ'l'dır. 

Yeştldlrekte Tarakçılar caddesinde 12 mı
maralı evde oturan Civanın 3 yafllldakl kızı 
Marl mangalda kaynıyan tencerenin üzerine 
dMrllmesile muhtelif ,..ıertnden plUIUf. 
put baaaoeJe ka1dlnlllul\lı. 

Yol için fprdi ve cem'i hıçbır fedr.karlıktan çekinmemeliyiz. Bizl yedt yı1z 
yıl köstebek gibi olduğumuz yerde emekleten yolsuzluk olmuştur. htanbu
lun genişleme istikametin.? tevcih t'Clılen bu on yedi metre genişliğ"ndeki yol 
binaları istimlak edilecek olanların arkada kalan bahçelerıni yıkılmasından 
korktı.ıklan tahta evlerinden çok yükaek bir kıymete çıkaracaktır. 

Birl1&n C&laW 
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l ırrrramf!K•llt•lilflilll 
Köylüler için bir nevi 
listikten çank yapılıyor 

Cürmü meşhud 
mahkemesinde 

bir hakaret davası 

Zeytin, zeytinyağı ve sabun 
f iatlan boyuna düşüyor 

Buna mukabil tereyağı fiatlan da hergün birkaç 
LIJstllı f abrllıaları otomobil, bt.llılet, ~aba 

llJstlğl imaline lıaooet verdl,er 
Kışın gelip çattığı fU günlerde, kundu

ra listikleri de mevsimlik ihtiyaclar me
yanına girmif bulunmaktadır. 

Bu yıl, mevaddı ibtidaiye geçen sene
ye nazaran yiUde on nisbetinde ucuzla
DU.fbr. Buna ratnıen, Jastilı: fiatlannda u
cuzluk olmadıjı &ibi, kalite de, eskisine 
nazaran daha bozulmu§tur. Liatik ifleri
le alakadar olanlar, bunun sebebini, iatih
lik vergiaiJıln alır olmasile izah etme~ 
tedirler. 

Yerli deri ayakkabı sanayilnln korun
ması ve listik ayakkabı rekabeti karp-
11Dda ezilmemesi için ham lrau~ğa yük. J 
sem resim konmuştur. İbtfdat madde pa-

halı geldiği için, lAstik fabrikalan, kau~
ja, hazmedebileceği madd~leri kanşbr
JD.ak suretile imal etmektedir!er ki bu da, 
listik kalitesinin kötülepnesıne sebeb ol
maktadır. 

Şimdiki halde, ham kauçuk. memleke
timize, Seylan, Hindi Çini, Batavya ve 
Cenubi Ameribdan idhal edilmektedir. 

Nabetd cürmü mefhud mahkemesi k k 1 d 
Sultanahmed üçüncü sulh ce7.ada dün bir uruş yü S! mekte evam ediyor 
hakaret davasına bakılmıftır. Davacı, Bu aene zeytin rekoltesinin pek iyi konulmaktadır. Bu zedelenı:nif pata: 
Felemenk tütün deposunda çalışan Rıfat olması zeytin yağı fiatlanmn hayli u - ler, bir müddet durunca, diğer pa~ 
kızı Muzafferdir. Süleymaniyede, Vefa cuzlamasını mucib olmuştur. Eskiden leri de bozmakta, gevşetmektedir. 
caddesinde 8 numarah evde oturmakta- kilosu 65 kuruşa satılan Ayvalık zey - diğimiz patateslerin bozuk o~_, 
dır. Bu ev, bakkal Ziyaya alddir. On bir linyağlan bugün .. O • 43 kuruşa kadar ıır ve hilanetini de bunda aramak 
odalıdır. Her odada bir aile oturmakta- düşmüştür. Bir ara 45 - SO kuruşa ka- zımdır. 

dı.r. Muzafferin dava ettiji de, ev sahibi <i:1r ~ükselmiş olan Gemlik yağları da Şehrim"ziq bir S8081İk 
Ziya ile evde odabaplık eden Emindir. şımdı 32 - 36 kuruş arasında satılmak· • . • 
Emin de, Ziya da, elli altı yapndadırlar. tadır. S3bZ8 ISllh ÜI 

Muzaffer diyor ki: Zeytinyağı fiatlarının düşmesi sabun . Şehrimizin bir senelik sebze 
- Ben bir müddet evvel, kocamdan ka- fiatlan üzerinde de müessir olmuş, es- }latı şudur: 

lan aylığımın on ııeneliğini birden rıldım. kiden kilosu .. o - O kuruşa satılan sa• 4,699, .. 70 kilo fasulye, 2,8S 1,S2S 
Hazır elimde para varken evin iki yıllık. bunlar şimdi 34 - 35 kuruşa kadar düş- lo taze biber, 2,287,813 kilo sakız 
kirasını birden verdim. Şimdi. üç aydır, lmüştür. Daha ziyade düşmesi ihtimali bağı, 4,867,745 kilo domates, 1,212, 
bu~ odabaşı oldu. Benim Ziyaya ver-ide pek kuvvetlidir. kilo bakla, 1,308,350 kilo isp 
d~~ P_8rayı~ımıyor. Be.~de~~ ye~.ide~ j Zeytinyağı fiatlan böyle düşmekte 1,243,200 kil~ pırasa, 970, .. 90 kilo 
kir~ ıstıy~r. Nihayet, bugu~ ~gle y uzerı ; devam ederken işin tuhaf ve şayanı na, 506,795 kilo havuç, 887, 160 kilo 
Eminle 7:_ıya,.ikisi bir~en, Emının .?gıu da hayret olan yeri de bu mühim tenezzü· z~ bamye, S07,768 kilo bezelye, 294, 
~ra~r uzerıme geldıler. Bana soyleme- 1 lün başka yağlara tesir etmediği gibi kılo pancar, 248, 126 kilo ker 
dıklenni komadılar. Hakaretin, küfrün bilakis, yemeklik tereyağı fiatlannın 194,205 kilo semizotu, 168,428 kilo 
bini bir ~raya .... Zat~, her zaman, aley-Jı da gün geçtikçe birkaç kuruş daha yük- ma yaprağı, 1,640 kilo ebegümeci, 1, 1 
hfmde soylemedıklerıni ibırakmıyorlar. selmesidir. kilo yerebnası, 10,800,500 adet pa 
Bugün artık iş büsbütün çığırından çıktı. ~ H lih ırda t k -1 can, 7, 142 71 O adet hıyar 2 302 590 
fk"" d d d a az uzsuz oyun yag an - • • , , 

ısın en e avacıyım. t ta fi t 100 IOS . k det enginar 1 773 950 adet --11 nm op n a ı - me ve man· • • ' 3~" 
~amun Emin kendisini şöyle müdafaa da yağlarının 115 _ 1201 ;emeklik Ur • t~, 208,780 _adet karnabahar, 1O1, 

ettı: ı fa 9 7 • ı 00 Maraş Diyarbakır Erzu _ kılo taze sogan, S 7,2 70 adet asma 
- Ben geldim geleli Muzaffer para rum 85 _ 90 Trab~n yağlan da 82 S • bağı, 2,346,825" demet taze soğ 

Bu yıl, taltrlben 200.000 çift kadar ee- Lastik ayekkcbı Mtclft dükk41LlaT"dan biri ve~yor. cZiyaya verdim. diyor. Hal- 85 kuruştur: ' 778,.465 demet taze sarmısaktan t 
. nebi malı kundura llstlği idhal edilmlt- buki, Ziya da para almamıı. Bugün Zi- . . . · rettır. 
tir. Bu idhallt, İsveç, Çekoslovakya ve istihlild ele artımı, fimdi, 400.000 çiftten ya eve geldi. İkisini sofada -zıe tird!vt. . Bunlardan dığerlerıne nısbeten çok K k ad 
Fjnlandiyadan yapılmıştır. 500.000 çifte çıkını§ bulunmaktadır. Ne Ziya ban küf tti d yube ş H mıkdarda gelen Ve en ucuz satılan, Ar- uru aysı ve m an 

Yerli fabrikalar, deri ayakkabılarile re- Yazlık !istik keten ayakkabı imalatı .sini uyduruy:r. M::affe~~ i~i ;hfdi v;;, ~ahan ve Artvin yağlarıdır ki 
70 
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5 kDmUrlerimize karşı iki lale• 

kabetin güçleftlli kanaatlııdedirler. Bu- için llzun olan tebeşir, üstübeç, keten ve· Halbuki evde on bir aile oturuyor. Hiçbi- unıştur. . Danzig'de bir firma memleket 
nun için de, imalatlannı, daha karlı bul- saire de yatm zamana kadar hariçten id- ri duymamış da yalnız bu ikisi mı duy- Piyasada yaptığımız. h~ ~ • den kuru kaysı alacağını, İsviçrede 
duklan otomobil, bisiklet ·.re araba llsıi- bal edilmekte, yalnız keten için harice muş? kata ~öre bu ga~. tabi! yükselişm. iki firma da maden kömür" almak is 

• . .. • senede 40.000 lira gitmektevdi. Şimdi ise, Ziya da dedi ki· sebebı vardır: Bırisi bu seneki yağ ıs - ,ğini Türkofise bildirmiştir Tür~ 
il ile listilı: okçe, tıbbı kauçuk levAzım, · · tihsaiatının geçen senelere nisbeten da · 
1AsUk boru ve emsaline tahsil etmeğe bu yeril keten, tebeşir ve üstübeç kullam!- - Ben bundan ne para aldım.. ne bir h lm d"ğ . d h'"kfun ti ,bunu, alikadarlara ilan etmiştir. 
--..ıd ı--'•ta ~- . .-. -~ b, ı maktadır. şey ... Bir türlü para vermiyor. Bugün pa- a az ol dası, ı en. e d u ·ı e nhsl~nt Sun'I yün keşfedildi 
.au:n en ııua&a •uVV~• veru-ae q a- . ra istem('k için gittim. y d _ k 1_ zaman ar a margann enı en ma u . . 
Dllflardır. Bu seneye kadar, muamele vergfsı mu- dı 0 _. lilı: d da . apma .. 1~ a yağ imalathanelerini kapatmak sureti- Alman kimyagerlerı, balık eti 

fi tind is .. ,._.ı_ ecl k ka k 1 b" ma . .,e e va etti Ben küfür mü-ı fil llül" - ·· kanş .ı-Ustik f brikal . i d d - a ye en ı.u.wı: ere uçu a a ı- für etmedim. le bu yai]ann piyasaya çılm>Mma ma· e se ozun tınlmasından, ~ 
hil lmalc a t1ze ~1,:azyedim~vsım J~sti~ len bazı küçük müeueseler, istifade et- A ı..... d kir Ali kı M . ni olmasıdır. kuması ta bit yün dokumalara benz 

o re, JIUU• ayını tikleri yüzde on muamele vergisi nisbe- J•" ~v e . acı zı elek şahıd p 1 1 • ( • d ,yeni bir madde hasıl olduğunu keş 
kaloş.~alltile &~lrm~k~edirler. Bu mü~- tinde mah ucuza mal etmekte ve y:ızhk ~:.arak dınlendı. O da vak'ayı şöyle anlat- 1 1 8S CIRS 8rl 08 80 miflerdir. 
det bıtince, mak.inelermı temizlemek içın .... _ ........ b·,-- "-- . d f b "kala ı · bozuluyor? Bu madde yüzde "'eksen seli 
b" -dde ili faali . aeten ayUULa ua& '"4"rın e a rı ra ! - Bunlar, zaten her aman Muzaffer .. . . ' o::ı. 

dır mu t tat yet .ettikten ıanra rakib olmaktaydılar. Muamele vergisi 1 için münasebetli& münaebetalz laflar Bakkallar Cemiyeti patates cinsle • yuzd~ yırım de balık eti elyafından 
a, yaza doğru, yazlık lastik keten ayak- . . . . . .. ' rekküb etmektedir. Bununla dok 

tabi imaIAtma ba 
1 

ktadı 1 K d 1 kanununda yapılan tadılltla kauçuk sa- söylerler. Bugün öile iiııert de geldiler. rınin gunden g(ine bozulmakta oldu - k 1 t uka . 
__ ,_ la . 1 a~ r ar. un u · nayiile alakadar mileueeeler bilaistisna 1 Sofad-, Muzafferin yüzüne brp söyle- ğunu ileri sürerek aJAkadar m•lrımla - ,;.,~bşı arbogaye m.. davım ~e ~tı.cı 
~~r listit fabrikaları aruında sık . . . · . . ı · b ı ti"' gı ~ yanmaga musaıddir. muamele vergısme tabi tutuıduklarından, mediklerı kalmadı. Muzaffer, hıç, llizını ra müracaatta u unmuştur. Cemiyet, ı· ti d .. k 1 ilk rekabet ve ihtillf mevzuu olan lhtik bi .. ı · . t t lerln - d .n\ k"tül :..-ı ıye e yune nazaran ÇO ucuz o önümüzdeki sene lastik keten ayakkabı açıp r feY fJ0'1 emedi Beni polise.yolla· J>8 a es gun en &"'ne 0 eşmçOX• ı,.· b b"t• cihan i asaları 
keten ayakkabı imalAtı da, memleketi- . . dı. Dava etti. ni tohumlann gittikçe bozulduğuna at- wm unun_ u ~ _. P Y 
mizde günden güne artmaktadır. Uç se- Lmalitmm daha genış mıkyasta devanı . fetmekte tohumlann lahı ·..ı .. tedbir tutunup ragbet gorecegı <MM~ıa&.--

. edeceği de anlaşılmaktadır Gene aynı evde oturan phld lsmaıl ' ıs ı-.&U dır 
ne evveline kadar muhtelif ecnebi menı- · şöyle phadet etti: 1 alınmazsa bir müddet sonra patatesle - · 
leketlerden tdhal ettiğimzl yazlık keten Lb~ten .ayakkabı imalinin §imdi b!r _Ben de 0 evde otlanıyorum. Bugün rm yenemiyecek bir hale geleceği mü- B':1: m=n yap~~an ?okumalar 
ayakkabı, ilç senedenberi tamamen mem- de yenı teklı meydana çıkmış huJunrr.ak- öğle vakti, odamda gazete okuyordum. taleasını da ilave ve bu halin önüne ge- ·:u::n d w ~~ yun u!;:tlannda, 
lekettmlzde imal edilm~ktedtr. Uç !ene tadır. Bazı kunduracılar, eskınıiş otomo- I Dışarıda bir münakaşa ba,ıadı. Sesler çilmesi için teşebbilsatta bulunu]ması- ~men ogma ır uc yış başl 
evveline kadar, ~da 400.000 çift lAstik bil lastiklerini keserek bildiğımiz çarık- perde perde yükseliyordu. Ben de sofay~ nı t~ennt etmekt~ir. . K · . • • 
keten ayakkabı idhal edilmekte, bunun !arın altına dikmekte ve satmaktadırlar. çıktım .. ne oluyor bakayım diye ... Müna- Alakadarlann mutaleasına gelınce: rom S8Vk1Jlll IÇIO kolaylı 
için de harice 800.000 lira kadar Lir para Bilhassa Yenicarni civarındaki kavaflar- kaşanın sonuna yetişmişim. Ziya, hafif Eskişehirde, Ziraat Veklletinin bir pa- Ceyhan. ve daha ilerisinden, 
gitmekteydL da rastlanan bu lastik çarıklara köylüler bir küfür etti. Öbür söylediklerini duy- tates tohtHD ıslah ~onu vardır. T<r memleketlere ihrae edilmek üzere 

Memleketimizde, bu ayakkabılarının oldukca fazla rağbet göstermektedirler. madı_m. Eminin ise, hiçbir ~ söylediği- humları~ ~e patatesl~rın ısl~ yolun • mendiferle gelen krom madenle 
~-- _ ....,...,. .. ni işıtmedim. Bildiğim bundan ıbarettir. da teknilt ışlerle bu ıstasyon kAfi de - vapura yükleme ücreti olan SO 

111
,J • Hakim Muhiddin, Muzaffere barışmak 

1 
ı·ecede meşgul olmaktadır. Yalnız, cins dan yüzde elli tenzlllt yapılmakta 

ırı ule/errill: teklü E:tti. Muzaffer oralarda değil: v: numaralara ayrılan patateslerin köy Mersine diğer mıntakalardan get' 
- Ben, dedi, davamdan vazgeçmem. lu tarafından standardı yapılırken fa - kromlann yükleme ücretinden de a 

Poliste: 

Kadın meaeluinden çıkan Beyoğlu H .. lkevinde açılacak Artık canıma tak dedi. Bunlar her zaman raza 1 numaralı patatesler arasına 2 tenzilAtın yapılması kararlaştmlınıf 
kavga kitab Rrgiai bunu yapacaklar. Onun için vazgeçmem. numaralı patatesten de karıştmlmakta, lunmaktadır. Ancak, bu tenzillttan 

Samatyada Hacıkadm caddesinde BeJOllu BalteYlnden: HAkim soruyor: çıkanlırken kazma darbesile zedelenen tifade için, 1937 yılında en aşağı ' 
47 numaralı evde oturın S2bri, evvelki ı - Bmnlsfn tertıb eJledltı .Türt Kltab - Peki.. öyleyse, karar vereceğiz. Baı· patatesler de sağlam patatesler anama ton krom sevki prtbr. 
gece sarhoş olarak evine giderken, bir Berpb eTlmlml Tepebqındak:l Mertn bl- ka phidin var mı? 
kadın meselesinden aralan açık olan llUUlda 5111838 Qaılamba günü açılacaktır. - Var .. ya!_ Nedim var. TabelAcL. bu S.hotlutun ilOaa ı 
Silivrikapıb Niyazi ile arkadaşı Ser - 2 ...,... Serıt blr hatta devam edecektir. Her Me1elfn efendisi .. evdekilerin hepsi '-'t- Aksarayda oturan Abdullah Akgün, 

t, n_, .. 1_ '·--·-da giln sabah saat 10 dan a11:4&m saat 20 ye ta- til Am h Af Vef da n--:- Canbul t To ve .uuyuz u çeşme &rACUNU yolunu dar açıt bulunduruJaeattır. • er. a, epsl bunlarm adamı .. hiçbiri a oturan .DCIUll a Ye p-
k~erdir. Niyazi ile Servet Sabriyi 3 _ Bergtye hertes geleblllr. gelmez ki... .hanede oturan Cemil Çıtak, sarhoş ol -
dovdükten sonra, cebinde bulunan 3SO - Öyleyse, Nedimi çalmp c:Unliyelim.. duklan·halde, Tophanede Kasabtar ao-
ituruş parasile ef8rpını da alarak sa - Bir bi~ildet kazuı ~aha - DtnleylJı, ya... kalında blrblrlerile kavga etmele bq-

Komedi Jaamı 

Bu •ktam saat 20.80 
Bir kawuk de 

5 perde 
TUUI: Celil 

lluublb 
vuşınllflardır. Sabri polise müracaet e- Sultanahmedde T kh k Muhakeme, Nedimin de çağırıbp dfn- lamışlar, dövüş esnasında da, .Afcı Re-
derek şikiyette bulunmuş, Niyazi ile ,., d 

10 
avu ane so a - lenmesi için bugün saat on dörde bıra- fit Aktaşm dükkan camını kırmışlar • Dram kısmındll bu akl8Jll oyun 

Servet yakalanmışlar ve haklarında ta- 6 'n 8 numaralı evde oturan Darp- kıldı. dır. Kavgacılar yakalanarak m.tbke - oktur 
kibata bqlanmıştır. hanede işçi 19 yaşında Nahid, binJiği meye veıilmifleıdir. ---.~.~T~U~R~U._L .......... A-Di--TE-K_.-

Biaiklet kazuı bisikletle Kumkapıda oturan 1 O yaşın· Bir kamyon yandı "anpl 7ak...km zehirlendi T 1 YAT R o s O 
Kumkapıda Havuzluhamam soka _ da Nişan isminde bir çocuğa çarpmış, Balatta Hızırçawş mahaltesinde Vo Kantaıcılarda Abacıçeşme sokağın· Bu geoe. 

ğında 11 numaralı evde oturan lıf ya - sağ kolundan ehemmiyetlice surette dina caddesinde, Karabet oğlu Aslan - da 19 numaralı evde oturan llehmed (KadıkOy • &oreyyt 
flllda Sıdkı oğlu Alaeddin Kwnkapıda yaralamıştır. Nahid yakalamn11 çocuk yanın idare .. ettiği kendisine aid 2878 kızı 14 yaşında Avniye dün mangal ya Lm~Y!~: ~=!0 

oturan Ertuğrul ismindeki çocuğa, bin- tedavi altına alınmıştır. • n~ralı yük kamyonu, karbüratöril • karken k&nür çarpmış, tesemmiim a • ( Os ,Qdar _ eALR) 
diği bisikletle çarpmış, yere düşüre • nun parlamasile tulUflDUf, fakat, vak - liimi göstermiş, tedavi edilmek üzere stnemalannda 
rek vücudunun muhtelif yerlerinden Bir eroin mObteltaı mahk6m oldu tinde yetişilerek s6ndürillmüştür. Haseki hastanesine kaldırılmıştır. CEZA KANU"U Vodvil 8 Perde. 

yaralanmasına sebeb olmuştur. Göztepede oturan 20 yaşlarında Do- ~İİİİİİİİİİİİİİİİİİİİ;-';°j~ij~Lfi«i~;Jru~iii:UtnAitiiii:iiı;&;---;;:;;.JE.~;;;~~~liiiiiiiiiiiiiiiiiiiıİİİİ. 
Birbirlerine dayak attılar ğan bir müddet evvel eroinle yakalan- ~ • • lılEYERLING,,; !>ANIEJJ.E DARRIEUX'nln muvaffa~iy~ oldu.. 

Fatihde ördekkasap mahallesinde ıtllŞ: a~li~e beJinCi ceza mahkemesine Vakı yDzlerce talep karşısmda btr kaç gan daha göstermek mecburıyetmde kalan ve emsa.~ıı 
~turan Yemişde arabacı kahyası Cahid v~rılmış~ı. ~.g~nın m.uhake~esi bitiril· bir muvaffakiyetle s A K A R VA SINEMASINDA gösteri•makta 01111 
ıJe Ahırkapıda oturan Salim dün kav- mış, eroın ıbtilası sabıt oldugundan altı 1J 

ga etmişler, Salim beş günde, Cahid ay müddetle Bakırköy emrazı akliye s u • • s T • M A L D A v A s 1 de on günde iyiletebilecek derecede ve asabiye hastanesinde tedavi altına a- 1 1 1 
birbirlerini Ji%. aöz ve beşlarından ya lmm~ ~ verilmif ve .~taneyeı filmi; ırGzel yddma MFSJ.Eô!NIN ZAFER TACI oluyor-. 

sevkedilmek uzere tevkif edilmiştlr. l Suarerer lçia 1erleriaill .,,...._ aldataa. TtlıfGD: 41341 411----~ 



• 

3 İlcincikônun 

· "Atatürkümüz, su gibi 
ol! • 

azız ,, 
Trabzonlular, şehre temiz ve bol su getirilmesi için 
direktifler veren Büyük Şefe gönderdikleri minnet 

ve şükran telgraflarında böyle diyorlar 

Yakında bol ıuya ka~ oı aa Trabzondaa bw görhüf .. 

Trabzon (Hususi) - Asıdardaaberi 
Trabzonun en mühim ve hayati davala
!rından biri olan su meselesi son günler
Cie Büyük Şefin yüksek lutfunun unutul
.znaz bir eseri olarak kökünden halledil
miştir. 

Trabzon susuzluk yüzünden her senP. 
yüzlerce kurban vermekte idi. Sade ge
'en yıl tekmil doğu illerinde tesbit edi
len 340 tifo vak'asından yalnız iki yüzü 
Trabzonda kaydedilmiştir. Yedi vilayet 
içinde Trabzonun 200 kadar tifo kurbanı 
vermesinin sebebi de suyunun gayri sıh
hi bir durumda olduğu içindi. 
Nıhayet geçen yaz Trabzonu şereflendi

ren Atatürke su derdi belediyece anlatıl. 
nuş ve Atatürk de bu işin teminini vaad 
buyurmuşlardı. Atatürkün Ankaraya av
<letini müteakib verdikleri emir ve dirck-

:tiOer sayesinde derhal projP ve planları 
h~z.ıtlanan Trabzonun içme suyu için bu
gün Kamutay kararile Bayındırlık Ba
k~nlığından 530 bin lira tahsisat Gveril
:ru~tır. Yakında münakasaya konacak o-
-;ıan su t~sisa t d cakt ınm erhal inşasına başlana-

ır. 

Bu iyi karar ka 
kireçlı ve rşısında senelerdenberi 
nalan h. t~h urlu suları içmekten bu

şe ır alkı şı·ınd'd b.. .. k b. vinç i . d . ı en uyu ır se-
çın edir; memleket matbuatı bu 

nıevzu etrafına ha makt d a raretli yazıla:' yaz. 
a ır. Bu Vesile il .. .. y 1 

dız . . e pazar gunu ı . 
llUıı ~ın.ema bınasında bütün şehlr halkı

iştirakile bir toplantı yapılmıftır. Bu 

toplantıda halka su işinin halledildiğini 

teb~r ettikten sonra umumi müfetıiı 
Tahsin Uzer aynı mevzu etrafında ve şeh· 
rln imarı hakkında halkla samlrnt bir has
bıhalde bulunmuştur. 

Hasbıhali müteakib sevinç içinde bu
lunan halkın Atatürke ve Başbakana 

minnet ve şükranlarnu bildiren telgraf. 
lar yazılmıştır. 

Bütün teşekküllerin imzasını taşıyan 

telgrafta: .Atatürkümüz, su gibi aziz ol!. 
cümleleri yazılıdı'r. 

Şehir dahilindeki mezarlar Asri 
mcurlığa kaldınlıyor 

Belediye, şehir haricinde, Sülüklü ci
vannda yaptırmakta olduğu asri mezar
lığı ikmal etmiş ve şehir dahilindeki kab
ristanları buraya nakletmiye karar ver. 
miştir. Bunun için de şimdiden şehir da. 
hilinde bulunan İmaret mezarlığının nak
line başlanmıştır. 

Altı asırdanberi şehrin ortasında ve en 
güzel mahallinde mevcudiyetini muhafa
za eden bu kabristanda bazı tarihi kita
beler bulunduğundan bunların tesbiti i
çin tarih öğretmenlerinden miirekkeb bi:' 
heyet çalışmaktadır. Heyetin tesbit etti
ği tarihi kıymet taşıyan eserler bir bina 
dahilinde cemedilerek bir müze meyda
na getirilecektir. İmaret ve diğer kabris
tanların yerinde park ve çiçek bahçeleri 
yapılacaktır. Bu meyanda Taksim me
zarlığında da aynca büyük bir Halkevi 
ve sinema binası yapılması tasarlanmak
tadır. 

oldu 

SON POSTA 

Elazık Çocuk 
Esirgeme Kurumu 

iyi çalışıyor 
EJ.izık (Hususi) - Hayat şartları -

nın gittikçe güçleşmesine rağmen mem 
leketimizde Cumhuriyetten sonra ha -
yır cemiyetlerinin ve on1ara yardım e
den vatandaşlarunızın gittikçe artma -
sı, milletimizde içtimai yardım hissi -
nin kuvvetlerunekte olduğunu göste -
rir. Her gün gazetelerde memleketin 
muhtelif yerlerinde bir çok bikes yav
ruların giydirildiğini, k~atıldığını o -
kuyoruz. Bunlar gazetelere aksedenler, 
bunlardan haric sessiz, gürültüsüz ça -
lışan daha bir çok hayır cemiyetleri • 
miz vardır. Ben bu yazımla bu ikinci • 
!erden birini tanıtacağun: 

Elazık Çocuk Esirgeme Kurumu 
mahalli hayır cemiyetlerine nümune 
olacak bir haldedir. Bu müessesenin ba 
şındakileri takdir bir vatan borcudur. 

Belli başlı varidatı aza aida
tı, her yıl verdiği iki balodan elde 
edeceği hasılfit ve teberrülerden ibaret 
olan Kurum yeni yıldan itibaren kad -
rosunu elliye çıkaracak ve Tuncelinde
ki bikes yavrulara da şefkatli elini uza· 

Doğu kendisinden hizmet 
istiyenleri çağırıyor 

Kalkınma hareketi büyük bir hızla başlamıştır. 
istikbalde göğüslerini iftihar la 

kabartmak istiyenler gecikmeden oraya koımabdırlar 

' 

Erzurum hükı1 JMt binası 

Erzurum (Hususi) - Şarkda bir buğunuzun içine çekilmek, resmi haya. 
müddet himıet gördükten sonra, İstan- tm icablanna uygun, daha otoriter hiJ 
bula avdet edenlerin şi.kiyetlerini din • hayat yaşamak mecburiyetindesiniz. (). 
leyiniz. İlk söyliyecekleri söz şu ola - toriteyi temin ediyorsunuz ama: yavel\ 
caktır: yavaş gülmeyen, sert bir adam oluyor· 

- Efendim Doğuda hayat yok. sunuz. Takındığınız zoraki ciddiyet siz. 
Ve bu c.hayab kelimesinin üade et- de bir tabiatı saniye halinde kalıyor. 

tiği mefhum memleketin bu geniş par- Şark senelerdenberi saraya varını. 
çasına yerleştirilmedikçe, buradaki me- yoğunu vermiş, fakat memleket ona hi~ 
mur Garba kaçmak isteyecek, Garbda - bir şey iade etmemiş, ve Şarkın naza· 
ki vatandaş da Şarka, menfa hayatına rında devlet, (haraç) alan bir müesse
gider gibi gelecektır. seden ileri gitmemiş. Oraya gelen biı 

Bu garib memleket haleti ruhiyesi - memur mali vaziyetinın müsaadesi nıs
nin boşluğunu İstanbul okuyucusuna betinde elbiselerini İstanbulda yaptll" 
anlatmak zordur. Ben de Doğu illerine mış fakat orada .kamet m~dd,?ti uza • 
doğru İstanbuldan aynhrken ayni hod· yınca, çorabı esl,imiş, tııbif yPrHsin, ti· 
gam hfileti ruhiyeyi taşıyordum. Mem- ımş, elbisesi eskimiş, 1rnı:r <"'ou.e ı•r · 
leketim nazarımda küçülüyor, kiiçü!ü - miş. Bir gün boyunbağsız fllk1ı1ğa ç:k • 
yor, her şeyi İstanbulun çerc:nesi ıçin- m~, nazan dikkati celbetmemiş ve o a
de görüyordum. dam yavaş yavaş kılığı kıyafetile de 

Halbuki telakkilerinizin garib ve yan Şarklı olmuş, burada unutulduğu için 
lış olduğunu dnha yolda anlamnğa baş· I eski dostlarını, ahbablarını kaybetmiş 
lıyorsunuz. Samsundan vapura binerek yerinden yurdundan, muhitinden ol · 
Erzuruma giden aklı başında, konuşma muş, teşebbüs kuvveti bu rehavette sı
sı düzgün bir iş adamı: fıra inmiş, garib, bedbin bir insan ol • 

- Ah diyor, fırsat bulup da bir kere muş. Elıizık Çocuk Esirgeme Kurumunun 
bakmakta olduğu yavrular ve idare 

heyetinden bazıları 
olsun İstanbula gidemedim. Avrupayı Şimdi öyle değil. Tren Sivasa gel • 
'biliyorum, askerlikde Galiçya cephe - miş, bu geliş otobüscüye de iş açmış, Ko 

tacaktır. Bu yavrucaklara mekteb za _ sinde dövüştük, muhasama durduğu za pu, Ziganayı kışın kızakla aşamayan va 
manları haricinde bile hususi ders ver- rnan Lemberge, hatta Viyanaya kadar tandaş, Sivas yolunu tutmuş, Garbdan 
mek suretile bu ışe· b-t.. 

1 
-

11 
kaçamak yapardık . Şarka doğru bir akın bir hülıil başla -

u un var ıg e ça· . 
lışan Kurumun feragatli reisi Emekli Istanbul~a amca~ın oğlu var. O o • mış. Yarın şimendifer pofurdaya po • 
askeri doktorlarımızda F .k F'k 

1
· rada yerleştı, fakat ışlerden baş alıp da furdaya Erzuruma gelince bu daya da 

n aı 1 retle b' k · t d h' ·d dik ı-k arkadaşlarını tebrik ed k kl ı ır ere onu zıyare e a ı gı eme . kökünden ha !edilecek. On beş gün u 
len bir cih r d · er en a ın:a ge 1 Halbuki görüyorsunuz, vesait de var. bileti koynuna koyan vatandaş mem • 
ceğim· Yur~~n ~ yazma~an geçcmıye - Vapurlar sık sık i51iyor. Tarifeler her leketin her tarafına ucuzca gidecek ve 
. · er yerınde Çocuk E - keseye elverişli.... rnenfada imiş hissi üzerinden kalkacak, 

sır1geme ce~iyetinin kollan vardır. Bu ı İstanbullu bir kafa ile derhal: ruhu kurtulacak. 
ko lar da Elazık gibi 30 yahud 20 · 
~ b k'ld b k . . çocu- - Bu ne biçim vatandaş, Istanbulu Peki ama, -bunlan kim yapacak?-
ga u ~ 1 e a abıl.~r~~r. Çocuk E.,ir-

1 
bile haJU görmemiş, diyeceğiniz geli - Sen, ben, genç memur ve Garblı va • 

geme urumunun butun şubelerinin yor. Hatta daha samimi itiraf edeyim tandaş ... Şu halde kalkınan bu mem -
~u i~de Elazık gibi programlı bir mesai I diyorsunuz, ben de diyorum. Bu gibi lckct parçasına rağbet etmek lazım. Bu 
ıı: seferber olmalan binlerce metnık vazi) etlerde hısanın iki hüviyeti olu - prnda şahsi menfaatler de doyacak, ye· 
Turk yavrusunu sefaletten kurtaracak - yor. Hodgam tarafınıza rastgeldi mi, ni işler açılacak. Buralara gelmek bir 

Malkarıı yollannda kular temizleniyor tır. Bu hayırlı ~de bütün devlet teşki- siz de, karşınızdaki İstanbullu memu • fedakarlık sayılmayacağına göre, bu • 

Malkara (Hususi) - Burada gene fır- Keşan postası bir giln, Tekirdağ pos- :atının müzaheretleri de muhakkak ol- ra:• ralara iş için atılmak da kolay olacak. 
lınalı ve boralı olarak pek +'azla kar yağ- duğuna nazaran muvaffakiyet kat'idir. - Vakit geçirecek bir yer bulamıyo· 
nııştır. Tipi ve boradan telefon ve telgraf tası dört gün teahhürle ve tedarik edilen B . d ·· k hna Ço 1 um di •or her ak . .d.l Doğuda biraz realist bir düşünce ile ı.._ u ı.ş e onaya o sını cuk Esirge· . • ) . ~ .şam sınemaya gı 1 - hareket eden ~rtık munzzeb olmuyor. 
~. tları inkıtaa uğrıyarak ı·kı' gu-n ı'ki gece amele vasıtasile yollar açtırı:arak ic:lem~- K G ı R · ·mıyor Gıdılse eskı fersude parampar ~ me urwnunun ene eısinden bek- · ' ' - İnsanın kendisini burada hakiki hüvi • 
ışlememiştlr. si temin edilmiştir. ıeriz Ak ça olmuş filmler seyredilmiyor. . 
ı:::=:ı:==-=-=------=-=-""""'-----.....,---===----------....,=·_.,._...,==--------=-sc:::u== . _ vetile görmesi ve Istanbulda dahi ya· Bekarsanız, dunyanın parasını ver - • • ı··k ·· b ı d 

Pazar Ola Hasan Bey Diyor ki: 
b

.
1 1

A E d . pamıyacagı u su ura ar n arama • 
senız ı e mese a rzurum a sıze ev . . . 
veren bulunmuvor. İşte 0 za ması, bedbın olmadan yaşaması ıçın 

• man gene k" f.d . El · k · · 'd l hodgam1ık damarlarınız k b . a ı ır. verır ı, ışıne '\!e ı ea ınc sa-

- Hasan Bey, Avrupa mec. 
mualarmda görüyorum .. 

. .. Birçok yerl~rde kadınlar 
erkek elbisesi giyiyorlarnuş .. 

Hasan Bey - Fena şey .. 
- Neye? 

Hasan Bey - Erkek elbi
selerinin modaları da ayda 
bir değişecek! ..• 

n arıyor. l l · k' b l d ' d B k" 
1 

k d rı sın; e venr ı, ura ar a mes u o • 
.. - e ar 0 ma . a bu memlekette lan medeni vatandaşlarının havatını 

gunah, oturacak bır ev bulamıyorum ·· ·· d t k 'b ts' • 
d

. b.. .. h'. _ • gorsun e a ı e ın. 
ıyorsunuz, utün usnu niyetinize rağ 

men aile içine karışamıyorsunuz. Siz de Bu kalkınma davasın~a rnuzafier ol
istemiyorsunuz, 0 aile reisi de. Aile re- duktan sonra, Şarkda hızmet eden va, 
isi, kansını, bekar bir misafire çıkar _ tandaşın duyacağı manevi hazzı, İstan
maktan korkuyor. Çünkü dedikodudan buldan dışarı çıkmak istemeven vatan· 
çekiniyor. Siz de istanbulda hiç çekin- daşlar tadamıyacaklardır. Doğu, istik· 
medcn evine girip çıktığınız bu dostu- balde göğüslerini iftiharla kabartmak 
11uzun ne düşündüğünü kolayca tah _ isteyen vatandaşlan hizmete çağırı -
ınin ettiğiniz için, onu rahatsız etmek yor. Kalkınma hareketi büyük bir hız· 
istemiyorsunuz. la başlamıştır. Gecıkenler sonra hus -

Hakim, kaymakam, müddeiumumi ranlarına yanmasınlar. 
gibi bir memursanız, dah::ı ziyade ka - \tustafa Fuad 



SON PO STA ikincikanun !.:-

· ı == HAdiseler Karfl.llllda \ "Ben bir tımarhane kaçkınıyım!" 

GO~~ DADR 
IKADDNI 

Orgü kazak Mezarlıklarda yaşıy an 
muallimin hayatı Mı .. daha sonraaını da söyliyeyim, yUz . y edi delikli bir tokmağın iki 

deliğinden bahsedeceğim.. ad- göz olunur. 

* lanna: Göz, diyorlar .. 

* Göz göze gelmek fena bir feY değildir. 
Fakat göze gelmek fenadır. 

* Gözden düşmek kolaydır, göze girmek 
'1iç .. 

* Göze gireceğim diye çok uğraşmıştı. 
Sordular: 

- Bari göze girdin mi? 
Boynunu büktü: 
- Girdim de ne kelime, göze battım. 

dedi. 

* Gözlenmekten hiç hoşlanmam. Fakat 
gözlemeye bayılırım. 

* 
- Göz görmeyince gönül katlanır .. 
Derler.. gönlümüz katlansın diye hep 

gözü kapalı mı gezeceğiz? .. 

* Küçükken karagöze bayılırdım. Hu-
yum hiç değişmedi; şimdi de kara göz
lüye bayılıyorum. 

• 
Gözle sevişmenin bir usulü vardır: 
Evvela göz atılır, sonra göz konulur, 

daha sonra göz edilir, daha sonra göz sü
zülür, daha sonra göz kırpılır. 

- Daha sonra? 

İnsanın gözü kararırsa zarar yok. Yü
zü kara çıkmasın? 

* Göz herhalde bulanık bir şey: 
ikide bir göz süzenleT oluyor. 

* Açıkgöze sordum: 
- Neye evlenmiyorsun? 
Cevab verdi: 

Çünkü 

- Gözü kapalı yaşamaktan hoşıan-

marn! 

* İnsanın başında iki göz var .. her ikisi 
de yanyana .. herhalde düşünülmeden ya
pılmış. Biri önde, öteki arkada olsaydı, 

daha iyi değil miydi?. İnsan, hem önünü, 
hem de ardını görebilirdi. 

* 
Göztepc bir tane, fakat tepe göz pek 

çok. 

* Kadına sordum: 
- İnsanın gözü neye yarar? .• 
Cevab verdi: 
- Ağlamıya!. 

* 
Göz, göz diye diye; içim göz göz o1du. 

Gözi.im kapalı göz karnrile yazımın altı
na imzamı attp bugünlük te bu kadar di-
yeyim. lsmet Hulılsi 

. -,,.. . 
Baştanbaşa lastik örgüdür. Vücudün bi

çimine uyacak şekilde çizgiler vakit vakit 

Bay Nihadın esrarlı ve meraklı mazisi beni çok 
alakadar ediyordu. Ne yapsam, bu adamla nasıl 
ahbab olsam da bana hayabnı anlatsa diyorduın 

Röportajı yapanı F anılı KBfiiJı 

f'hrcGme ft D:Ubal batkı ~) 

Bakırköy nmarhaM.ri9'in tel örgülü. paviyonlarından biri 

- 71 - - Şimdi işim var, müsaade et. 5-0~ 
Ablak çehreli, haki elbiselisi kendi kt>n- ra konuşuruz. 

dine söyleniyor: Balkondan içeri giriyorum. KoridO~ 

C Bunları biliyor mu idiniz? =ı 
açılıp kapatılmış

tır. Bunun için 
büstü sıkıca sarar, 
ince ve genç göste-

gibnek için küçük bir odadan geçıtı 
- Zaten hepsi bwıların namussuz.. 18. un. İçerde beş on karyola var. ga 
Ben Hitlere söyledim.. müstemleke me- kaz 1 .. t" ı-=- dokuz bastl . . . . . . ryo anın us une seA..UG 

selesının bır hal çaresı vardır diye .. dın - bağdaş kurmuş kon~uyorlar. Bunla 
lemedi.. fakat ikinci nasihatimi tuttu. balkona çıkmak istemiyenler. 
Ah Yahudiler, Yahudiler .. dünyayı allak Sigara dümanı ve kalabalık hast~ 

DUnyamn en ihtiyar ağacı 
Hindi standa 
Biliyor musunuz 

ki dünyanın en ih-

tiyar ağacı, Hin
distanm SeylAn a
dasında, Anurad

pura kasabasında 

halkın tapındığı 

mukaddes bir a-

ğaçtır. Rivayete 

nazaran meşhur 

Buda bu ağacın 

'gölgesinde tefekküre dalmış ve böylece 
kemal yaşına basmıştır. Bu ağaç milad
dan evvel (288) inci senede dikilmiştir. 
Diğer taraftan Meksikanın Şapultepek 

~rinde de yaşı (6000) sene sayılan bir 
selvi ağacı mevcudmuş. Kaliforniyada 
rastlanan birçok ağaçlar da vardır ki bun
ların ekserisi (2500) senelikHr. 

* Ani olarak duran otomobil ne 
kadar hararet vucude getirir ? 
Ani olarak fren 

yapmıya mecbur 
kalan bir otomobi-

<~~ 
-~es -.l 

lin bu ani hareke- - ~ 

tinin doğurduğu ~-===~c:z l 
hararet derecesi .. .:..J 
ne kadardır, bilir misiniz? 500 derece. 

Gayri resmi nikah 
Neye d 3rler? 
Topkapıda oturan bir genç kız ba· 

na; tahsil görmüş, ciüşünceli bir genç 
kızdan gelişi beni hayrete düşüren 
b ir sual soruyor. Mesele i\l: 

Bu genç kız bir delikanlı ile sevi
şiyor, evlenecekler, fakat erkeğin 

vaziyeti iki yıldan evvel evlenmesi
ne müsaid değil. O halde genç kız, 
bir teklif yapıyor: 

- Şimdi gayri resmi bir şekilde, 
senedle evlenelim, iki sene sonra ni
kahımızı resmileştiririı. 

Beni hayrete düşüren nokta şu: 
Genç kız bu teklif karşısında kal· 

dığı zaman tek kelime bile söyleme
den çekilip gitmiyor, bana soruyor: 

- Teklif bana sağlam gibi görün-
dü, ne dersiniz? diyor. 

Ve bu kız tahsil görmüştür, mek
tubunda tek bir hata bulamadım, 

Bir elinde bir milyon Hra'ık 
mücevherat taşıyan mihrace 

rir. 
Modelin rengi 

Iadverddir. 
Nasıl öreceksi. 

Hind mihrace- niz _Arka: 146 il-

bullak eden onlar de~!l ~i? Beni de bu lann nefesi odayı leş gibi k~kutmll~ 
hale onlar koydu. Deli dıye tımarhaneye M'deın bulanmıya başlıyor. Burada• 
soktular. Halbuki ben Türkiyede hırsız- çı~yım. Fakat kapı kapalı. Vuruyo 1 

lık yapmam. Ecnebi memleketlerinde ya- rum .. 
lerinden Rao Ba- "k tk" "ki mı . ! ters, ı parım. Bundart maksadım serveti mil

liyeyi çoğaltmaktır. Bunu anlatamadım 
gitti. 

Hızlı hızlı vuruyorum. İçer.iden tzıe 
tin sesi duyuluyor: hadırın sol eli üze- yüz. Lastik. 10 santim sonra orta yerdekı 

rinde bulunan mü- iki ters ilmiği bir ilmik gibi örünüz. Yani - Ne o, ne istiyorsunuz? Biraz sa1' 
redin. cevherlerin kıyme- eksiltiniz. Bir sıra düzden sonr:t ayni ek

ti bir milyon lira-
Bu adam kim acaba? 

Kapı açılıyor. Koridora ge91yoruıd 
Bir kaç hasta gardiyanın nezareti al 1 

tında taşlan siliyorlar. Koğuşta teıanf 
yataklar toplanmış. İçeride Nihad be1 
le tis.Er pijamalı hastadan başka kiınSeı 
ler yok.. . 

lıktan fazla tah
min edilmektedir. 
Mihracenin yaptı-

--······--.. -···-·········-···· ... ·····-···· .. --
Muradh~a kUltUr faaliyeti 

Muradlı (Hususi) - Muradhda kültür 
ihtiyacı tam teşkilatlı bir ilk okul ile kıs
men temin edilmektedir. Demiryolu bo
yunda geniş sınıf odaları ve salonu ile bu 
güzel bina on beş bin liraya yaptırılmış, 
kış için zemin katında teneffü.; salonu ol
duğu gibi geniş bir de bahçesi vardır. Mu
radlı ilk okulu şekil ve içindeki tertibat 
ve intizam itibarile Trakyanın en modern 
bir okulu sayılmağa değer. 
Ayrıca yapılmaktat olan yatılı okulun 

ikmalile Muradlı ve havalisınin kültür 
ihtiyacı tamamlanmış bulunacaktır. Bu 
suretle göçmenlerle kesafet peyda eden 
bu muhitte okul haricinde tek bir çocuk 
kalmıyacaktır. 

ü a desi tamamen düzgündür, i§te be· 
ni şaşırtan nokta. 

* 
İzmirde Bayan Sabriyeye: 

Çocuk1a anne arasında manevi 
bir bağ vardır, zamanla gevşemiş gö
rünür, hazan hatırdan tamamen çık
tığı da olur, fakat dikkat ediniz, en 
snkıntıh zaman1lanmızda imdadımı-

za onu çağınnz, ölüm döşeğinde bi· 
le en son onun adını telaffuz ederiz. 
Bu, böyledir. Fakat buna rağmen 
zevcenin yeri kocasının yanıdır. U
zağa mı gidiyor, gideceksiniz, ehem-

miyetini kaydetmiye kasden dikkat 
ettiğim anneden ayrılmak mı lazım, 
ayrılacaksınız, bu tarzda hareket e-

den çocuğun annesi ile tekrar bir· 
leşmesi zamanı uzak sayılınaz. Bıra
kınız, vaziyeti kocanız muhakeme 
etsin. 

TEYZE 

siltme yerinde üç ilmiği bir arada örerek 
bir eksiltme daha yapınız ve bunu her 
iki sırada bir tekrarlayınız. Beş sıra son
ra baştan ve sondan 46 ıncı ilmiklere 
(ters ilmik) ikişer kere batlnız. Etekten 

(22) inci santimetrede eksil•meyi bırakı-

Yanımda duran orta boylu, eli gözlü, 
tıknazca birisine: 

- Kardeşim, diyorum .. kim bu adam? 
Gayet tatlı bir sesle cevab veriyor: 

- Cananım, bana mı hitab ediyorsun?. 
-Evet.. 

nız. 25 inci santimetrede kol yerlerini o~ - Cananım, demek benden bir şey sor-
Nihad yatağında çay içiyor. 'J'j• 

sör pijamalı da gazete okuyor. Beniıl 
de canım çay istedi. Deli oldum oıab 
ağzıma koymadım. 

yunuz ve iki yanlardaki arttırmaya son mak istiyorsun .. 

veriniz. On sıra düz ör.ünüz. On birinri - Evet. 
- Cananım, demek sual sorduğun kimsırada tam arttırma yerinin üstüne gelen 

iki ilmiği bir arada örünüz, yani eksiltı- se benim? 
Kapının ağzında gardiyanlarla kon 

şan Salaınona yaklaşıyorum. 

niz. Sonraki sıra düz .. üçüncü sırada iki 
yerine üç ilmiği bir örünüz. Gene düz bir 
sıra. Bir kere daha bir eksiltme. 44 üncii 
santimde omuzları kesiniz. 

Ön - Arka gibidir. Yalnız yaka ve kol 
oyumları biraz daha derin. 

Kollar - 66 ilmikle başlanır. Arttırıp 
eksiltmeler (10) santimden sonra, baştan 
ve sondan itibaren 13 üncü ilmikte başlar. 

Yumurta kabuğu nelere 
yarar? 

Yumurta kabukları tavuklnrın yumurt
lamaları için çok faydalıdır. Yumurtlama 
mevsiminde bu kabuklan toz haline ge
tirip tavuklara verilen yemlere karıştır· 

malı. Bunu tavuklar severek yer ve fazla 
yumurtlarlar. 

Ancak tavuklara kabukları oldukları 

gibi verınemiye dikkat etmelidir. Çünkü; 
bir defa kabuk yemeyi öğrenince tavuk
lar size göstermeden kendi yumurtladık
ları yumurtalardan kendilerine ziyafet 
kolonya serper gibi serpmelisiniz. 

Yazısız hikaye: 

- Evet dedik a .. - Salamon çay içmek için ne ys 
- Cananım, öyle ters ters cevab ver- cağız? 

me.. anlayıp dinlemeden konuşmak olur - Şekerin varsa kolay .. 
mu? Şimdi kat'i olarak söyle cananım, - Nasıl? 

bana bir şey mi sormak istiyorsun? - Şekerin varsa sana çay verirler. 
1nnallahi maassabirin! Gel de herifin - Yoksa? 

gırtlağına sarılma. Amma da laİ anlamaz - Yoksa, gene çay verirler. 
şeymiş. şekersiz içersin. 

- Evet.. size bir şey sormak istiyorum. - Nasıl şey o öyle? 
- Ya, demek bir şey soracaksınız ca- - Basbayaği. Bura<la şekerli çay aıı-

? S b · 1 cak doktorlarin rejim yazdığı hasta 
nanım. orun, ccva verey;m .. 

lara verilir. Öbur hastalar şekerler" 
- Bu adam kim? alırlarsa onlara da birer bardak ver· 
- Bu adam mı kim cananım? 1 er. 
- Evet.. - Şekeri nered@n bulmalı? 
- Kim olduğunu ne bileyim. Hem - Çarşıcı yelince, aldırtirsln. 

bilsem de sana ne? Buraya gelen birisi.. - Çarşıcı da kim? 
Sen kendinin kim olduğunu biliyor - Heryün çarşıya gidib hastalarin i 
musun da başkasını soruyorsun, cana- tediklerini satın alan hasta .. 
nım? - Hasta her istediğini aldırtır mı? 

Bu adamla biraz daha konuşsam sağ- - Paran varsa her şeyi bulursun. 
lam çıldıracağım. İyisi mi yanından - Sen bana şimdi şeker bulamaz mı• 
uzaklaşmalı.. sın! 

Ayrılıyorum. Fakat o beni bırakım- - Bende &ltı tane şeker var, isterseı 
yor. astarim. 

- Nereye cananım? Konuşuyorduk. (Devamı 8 inci sayfada) 

Nezaket 



SON POSTA 

İstanbul lig maçları bitti 
Beşiktaş İstanbul şampiyonu oldu. Galatasaray-Fenerbahçe 

maçını da 3 - 2 Fener bahçe kazandı 

İkinci kır koşusu dün 
Kadıköyünde yapıldı 

Dünkü maçlardan sonra İstanbul lig 
maçları bitli. S..ıucce Güneş - Vefa maçı 
faı.la yağmurdan dolayı tamamlanamadı. 

Birinci koşuyu kazanmış olan Galatasaraylı İbrahim 
dün de birinci gelmeğe muvaffak oldu 

Alınan neticeleri birer birer yazıyoruz: 
Ueyko:ı.: 3 - Süleymaniye: 2 

Beyoğlu Halkevi tarafından tertib edi- J 
len kır koşularının ikincisi dün Kadıkö
yünde, Fenerbahçe stadyomu ile Kalamıı 
arasında 5000 metre üzerinde yapıldı. Bu 
yarışa ondan fazla hakem dave! edildiği 
ve elli kadar müsabık yazıldığı, atletizm 

monitörüne haber verildiği halde ancak 
üç hakem ve 27 atlet geldiler. Yanşa tam 
dokuz buçukta başlanacaktı. Fakat mo
nitörün vapuru kaçırdığı tahmin edilerek 
saat ona kadar beklenildi. Fakat Naili 
gelmedi. Hakemlere ikişer kronometre 
verilerek ve orada bulunan birkaç idare
ciden de yardım rica edilerek koşuya 

başlanıldı. 

Tak mde Beykozla Süleymaniye, Gü
neş - Vefa maçından evvel karşılaştılar. 
Süleymanıyeliler bu maçı kazanmak, i
kincı kümeye düşmemek mecburiyetinde 
olduklarından canlı bir şekilde maça baş
ladılar. Derhal Beykoz kalesine indiler. 
Fakat sarı siyahlılar bu hücumu iade et
tiler. Artık akınlar karşılıklı oluyordu. 
Beykoz müdafii Halid topu elile tuttu. 
Penaltı .. İbrahim çekti. Gol.. Beykozlular 
da penaltıdan bir gol yaptılar. Biraz son
ra yağmur §iddetlendi. Sülcymaniyeliler 
bir penaltı daha yaptılar. Bunu da bu se
fer Halid çekti.. ve devre 2-1 Beykozun 
lehine bitti. 

Sahada bir tur yapan atletler aep be- Dü1'kü kop.elan bir safha 
raber toplu olarak sokağa çıkblar. Belvü lan Deminpordan Hüseyin beşinci oldtı< 
oteli önünden dönerken İbrahim ba§ta, 'ıar. 

İkinci devrede yağmur daha fenalaş-
tı. Top çamura saplanıyor. Çekilen şiltler Fen.erbahçe - Galatasaray maçmd4" h~yecaalı bir an 
gitmiyordu. 35 inci dakikada Beykozlu- rile sinirlendiriyor. Hiç yoktan favller İzmirlilerin İstanbulda yaptıkları maç
lar soldan bir akın yaptılar ve Şahab 1 yaratıyor .. veya yüzde yüz favllerı çal- larda kendisini daha iyi bulmuştuk. Belki 
şahsi bir gayretle üçüncü golü attı. ı mıyordu. daha arkadaşlarına alıpmanuştır. Salim 
"Daniş Beykoz kalesine bir firikik çekti. 42 nci dakikada Şeref ikinci, 43 ii.ncü formdan düştü. İyi oynamasına rağmen 

Artin arliasında, Sokratla Receb de çe- Takım halinde birinci Galatasara:J 
kişiyorlardı. Bu hal değişmedi. İbrahim (1 + 3 + 8 = 12) puvanla, ıkinci Bey
. (Galatasaray) 18,39 dakika ile birinci ol- oğluspor (7 + 13 + 15 = 35) puvanla, 
du. Kırk metre arkasından Artin (B. J. üçüncü J'enerbahçe (9 + 11 + 16 = 36) 
K.) ikinci, Sokrat (Galatasaray) üçüncü, .puvanla, 4 üncü Gü.nq (4+12+21=37) 

Suleymaniyenin ikinci eolünü attı. Oyun dakikada da Hakkı üçüncü golü attı. Bır lig maçlarının ilk karşılaşmalarında çı
bu Şekilde 3-2 Beyko.zun. ıalibiyetile bit- müddet sonra devre bitti. Bu arada ga- kardığı enerjik, yırtıcı oyunundan eser 
ti. yet sert oynıyan Enver lstanbulspor sol yoktu. Necminin, boyunun çok kısa olma-

on beş metre arkadan Receb (Güneş) dör- puvanla ..• 
düncü, yeni atletlerden, ve yeni ltlüb o- C. Ş. 

Beykoz: Safa - Bahadır, Halid - Halid, açığını sakatladı. Sedye ile sahadan çıka- sı, takımı aleyhine iki gol kaydetti. Atıl-
Sadeddin, Mehmed - Billl, Galib, Şahab, nlmasına sebeb oldu. gan, cesur oynuyor. Fakat küçücük boyla 
Said, Tod r·. İkinci devrede, 7 nci dak!kada Şeref üç bu jş yürümez. 

Süleym nıye: Nuri - Bürhan, Ruhi • tstanbulspor müdafüni atlatarak dördün- Muavinlerden Mustafa Fikrete yaver 
Orhan, İbrahim, Reşid - Daniş, Muzaffer, cü golü attı. oldu. Onu bırakmadı. Nobar ancak mü-
İbrnhim, Hamdi, Süreyya. ı 7 nci dakikada Rıdvan boş kaleye be- him maçlarda tak1mda yer aldığından, 

Hakem: (Bürhan Atak). §inci golü attı. Biraz sonra Rıdvan bir gol Şişlide oynadığı gibi oynıyamıyor. Fazıl, 
Giineş - Vefa 

Taksım stadyomunda ikinci olarak Gü
neşle Vefa karşılaştılar. Havanın yağışlı 
olması sahayı çok çamurlu ve berbad bir 
hale. sokmuştu. Yağmurun da hiç dinme
mesı neticesinde maç hakem tarafından 
yanda bıraktırıldı. İlk akını Vefalılar 
~: vı8sıtasn. yaptılar. Fakat Cihad kur-1 

· ki taraf da tehlikeli akınlar yapı. 
yorlar. Vefalılar güzel bir 'L. tıla j 
Fakat Gü " a..ın yap r. 

konuşmıya değmez .. 
Muhacimler durgundular. Danyal ge

ne bir aralık çalım derdine düstü. Fakat 
derhal kurtuldu. Haşim arada sırada par
ladı.. söndil. Bülend de pek iş göremedi. 
Süleyman, hem seyircileri ve hem de ta
kım arkadaşlarını sinirlendirdi. Ağır, pas
lan püftendi. Necdet yalnız çalıştı. 

.. neş mudafaası durdurdu. Oyun 
mutevazin cereyaR ...a, Sah b" 

d 
~yor. a ır ça-

Fenerbahçeliler de pek parlak oyna
madılar. Yalnız rakiblerine nazaran daha 
iyi idiler. Kaleci Necdet, havadan gelen 
toplar için iyi idi. Yerden daima tehlikeli. 
Müdafaada Lebible Sedad bozuktular. 

Koşuya i§tinık ednı atletler Mr arada 
mur eryası.. 1 . ......................................................... .. 
"Vefalılar ra.kiblcrini me~H!biyete dü- Bereket Galatasaray muhacimleri dur-
ıurm k i 6 gundular. Onların müşterek iskalarından 

.. e çin uğraşıyorlar. Fakat Güneş istifade edemediler. Muavinlerden Esad mudafaası tehlikeleri AVU§turuyor. 

Galatasaraym Ankarada şube 
açması tasvib edildi 

30 uncu dakikada hakem maçı tatı"l et- arkadaşlarına nazaran daha :.nuvaffaki-
ti Bu ·· d yctli oynadı. Angelidis de sönüktü. Meh- • Ankarada bulunan Galatasaraylılar ta-
dİı .Yllz en bu maç oynanmamış adde- Hcıkkı lstanbulspor müdafaaıını med Reşad da Salim gibi formdan düştü. rafından açılan şube hakkınd:ı görüşmek 

;ek bir başka sefer tekrarlanacaktır. yarmıya çcılı§ı.YOT Naci her zamanki gibi şahsi idi. Nıyazi, üzere toplanan yüksek mürakabe heyeti 
R uneş: Cihad - Faruk, Reşad - Yusuf, daha attı. Fakat hakem ofsayt kararı ver- r,alışt:ı. Ali Rıza gözükmedi. Bülenc! iki Galatasarayın Ankara şubesinin açılma
M:~d~;:~ii~ Salahaddin, Rasih, Meljh, di. 29 uncu dakikada Hakkı altıncı golü ,gol attı. Topları Fikretc oldukça iyi gön- sını ittifak ve alkışlarla kabul ve bu hu-

V attı. . dC'rdi. Fikretin peşine ya\·er takıldığın- susta nizamnameye iJaye edilmesi laı.ım 
efa: Muvaffak - Saim, Rıfkı - Süley- Artık Besiktac:lılar adamakıllı hakım dan rahat oynıyamadı. Hakeme gelı"nce, ı b · · Al S · 

ınan L • tfü • 'lC ,gelen madde erin tes iti .ıçın ı amı, 
H .. ' u • Abdüş - Latif, Muhteşem, oynuyorlar. 35 inci dakikada Hakkı ye- Beşiktaşlı Rüşdü, sahalarımızda nadir te- Nazmi Nuri. Fuad Hayri, Al:ımed Kara 

useyin, Şükrü, Adnan. 
dinci golü attı. sadüf edi1t•n iyi bir hakem .. dünkü ma,.ı 

Hakem: Nihad Bekdi:t (Galatasaray). Biraz sonra Hakkı gene bir gol attı. gayet düzgün idare etti. s 

Beşiktaş: 7 - İstaııbulspor: o Hakem gene saymadı. Oyuna Galatasaraylılar b:;ısladılar. Fe-
Şeref stadında İstanbulsporlular dün Fenerbahçe: 3 - Galatasaray: 2 ner kalesine kadar tehlikeli b r şekilde 

Osman, Abidin Daver, Tevfik Ali ve Se
dad Ziyadan rnürekkeb bir komısyon ta
yin ederek 22/1/38 tarihinde tekrar top
lanmıya karar vermiştir. Beşiktaşla kar§ılaştılar. Oyunun ilk kı- Fenerbahçe Galatasaray karşılaşması yaklaştılar. Fakat oyun yavaş yavaş Fc-

l~larında canlı bir maç yaptılar. Kalele- saatlerce devam eden şiddetli bir yağmur nerbahçenin hakimiyeti altına girdi. Ga- Kuleli lisesinde güreş g Ur U 
~~~~ müdafaa ettiler. Fakat ıekizinci da- Laltında yapıldı. Oyun zevksizdi. Saha vı- latasaray müdafaası, muavinlerin yardı Bugün için, Çengelköyünde KuleL as-

l~l da Şeref ilk golü attı. lstanbulspor- cık vıcık çamurdu. Bu yüzden zayıf olan mile gollere mani oluyor. Bir aralık sarı keri lisesinde bir güreş günfı tertib edil-
u ar bu gold- 5,..._ -yretli akınlar Galatasaray oyuncuları topu suların a- kırmızı kalesi çember içine alındı. Fakat "k"d b 

1 ._ """• •- miştir. Müsabakalar saat on ı ı e aş ı-
yapuuya ı. .. ft1 -..ıı·1 -r. '111-'--t :tale önlerın· de rasından so"'küp çıkaramıyorlardı. Fener- pek çabuk kurtuldu. Akınlar karşılıklı o- li .

1 ~~ A"a&& yacak, Bursa askeri "sesi güreş takımı e ~riksizlik yapıyorlar. Envtr çok sert bahçeliler daha atılgan ve canlı oynadı- luyor. 24 üncü dakikada Galatasaraylılar askeri mektebler ikincisi deniz lisesi ve 
oynuyor. Hft'--- c-•- maçı ı·dare edemi- lar. Galatasaray takımına yeni giren Ad- topu uzaklaştıramadılar. Niyazi göl ha- M 

1 
k ıi 

1
. . .. 

-.:nı 11.1.B" harbiyesi VEt a tepe as e ısesı guret-

Beşiktaşlı 
Şeref 
Gol Kralı oldu 

Llı maçlarında en çok col atanla -
rın listesini burün de neşrediyoruz. Gol 
krallığını 16 goUe Şeref (Beşiktaş) aldı. 

Kendisini taklb eden Güneşli l\lelih bu 
hafta \'ela De 7aptılllan maç 30 uncu 
dakikada tatil edildilind~n n colsüz maç 
oldufandan ancak 12 colde kaldı. Bu -
lend (Fenerbabçe> Galatasaraya iki gol 
atarak ildncl nzI1e&e reçti. 

Şeref <B. J. K.) 16 col, Bulend (F. B.) 
14 rol. Melih (Güneş) 12 gol, Murad (G.) 

1 

11 rol, Haşim <G. 8.) 9 col, Süleyman 
CG. S.> 9 gol, Necdet (G. S.) 1 rol, Fik -
ret <F. B.) 7 rol, ·Bülend <G. 

0

8.) 7 ~ol, 
Hakkı (B. J. K.) 7 rol, Şükrü (V.) 7 gol 

O iger maçlar 
Jor. Her illl tarab da .Hl.zwmuz kararlı- nan ümid edilen oyununu çıkaramadı. Iinde birikmiş sulardan çıkardığı topu or- cileri de müsabakalara iştirak edecekler

taya gönderdi. Bülend yerinde kullana- Kasımpaşa 6 - Doğanspor O, Sarı Kır-

rak sarı lacivcrdlilerin birinci golünü attı. di~üsabakalarda Orgeneral Fahreddin mızı O - Arnavudköy O, Beyoğ uspor ---

Be§iktaf muhaclmleri lstan bulspor kaleıinde 

Karşılıklı akınlardan sonra devre 1-0 Fc- Al d b 1 kt 
. leh" b" . tay a u unaca ır. nerbahçenın ıne ıttı. 

İkinci devrede Galatasaraylılar daha r 
derli toplu oynamıya başladılar. 15 inci 1 
dakilCada Danyaldan güzel bir pas alan 1 
Bülend topu Haşime geçirdi. O da bcra- 'ı 
berlik golünü attı. Bu golden sonra Gala
tasaraylılar daha ağır basmıya başladılsr. I 
Fakat hiç ümid edilmedik bir anda Bü
lend uzaktan çektiği bir şiltle Fenerbah-1 
çenin ikinci golünü attı. 30 uncu dakika-

Klüplerin 

da Fener müdafileri topu elle durdurdu-
lnr. Hakem penaltı verdi. Necdet çekti, 
ikinei beraberlik golünü attı. Tam yedi 
dakika sonra Galatasaray kalesine doğru 
ilerliyen Bülend hatalı surette durduru!-
du. Firikik •. Fikret çekti. Necmi gene ya-

(Devamı 11 inci sayfada) 

Befiktaı 
Fenerbahçe 
Calata•aray 
Cüneı 
Vela 
Beykoz 
latanbal•por 
Süleymaniye 
Eyüb 
Topkap 

o. 
9 
9 
9 
8 
8 
9 
9 
9 
9 
9 

2 - Kurtuluş 1. 

puvan 
G. B. 
6 3 
7 t 
5 2 
6 1 
4 t 
3 3 
2 2 
1 1 
t t 
1 1 

vaziyeti 
M. A. 
o 45 
1 40 
2 36 
1 30 
3 20 
3 13 
5 13 
7 9 
7 10 
7 9 

, 
Y. P. 
12 24 
10 24 
18 23 
8 21 
17 17 
16 18 
23 15 
30 12 
53 12 

36 12 



8 Sa,..ta 

• 

• Çok kıskançtı.. yattığı vakit, blktılı 
vakit mütemadiyen ıztırab çekerdi. Çün
kü bu kıskançlık ahtapotu yi.reğinde, 
bağdaş kurup oturmuştu. 

Karısını alarak köyde& çıktı. JCann 
çok gençti. 

Ormana çekildi; ve hiçbir göda göre
miyeceği bir yerde bir kulübe yap1p otur
du. Şimdi yüreği rahatlamıfh biraz .. ya
payalnız kansile beraber yaşıyordu; yer 
sarmaşığı gibi .. veya ağaçlar &ibi Nlh ve 
sükun içinde ... 

Bir yıl gelip bir yıl gittl. fakat b'1 ge
lip giden yıllar ne yeni bir şey getirdi ve 
ne de bir şey götürdü. 

Adam, kuşları avlamak için boyuna 
tuzak kurmakla meşgul oluyordu. 

Bir yaz günü, gök beyaz ve parlak bir 
ateş gibi yanarken, kadın yalnızca dere 
boyuna gitti. 
Güneş taze deri.sini kavururken soyu

nup suya girdi, ve sularla oynamağa baş
ladı .. 

O böyle sularla neş'eli neş'eli oynaşır
ken bir erkek onu görmüştü. Bu erkek. 
'dere kenarını takib ederek uzaklardan 
geliyordu. Uzaklardan gelen bu adam çok 
;ılolgan ve mahcubdu .. 
Adı Suadende idi. San'atı da testici

likti. Yani testi yapar satardı.. 
Kadını derenin içinde yıkanıyor görün

ce, ellerile yüzünü kapadı ve parmakları 
arasından ona bakmağa başladı. Kadın 

da onu görmüştü. 
Onu görünce, çekinmeden, büyük b?r 

safiyetle yarı beline kadar sudan çıktı. 

Erkek utandı, o ise, hayır ... 
Erkek: 
- Geçeceğim kadınını, dedi, söyle ge-

çebilir miyim? 
Kadın cevab verdi: 
- Evet, misye, geçebilirsiniz! 
Erkek bir adım atarak: 
- Bakabilir miyim? dedi. 
Kadın avucu ile suya vurarak: 
- Evet, misye, bakabilirsin! dedi. 
- Yaklaşabilir miyim? 
- Yaklaşabilirsin! 

Kadına doğru yürüdü. Kadın da ayni 
zevkle, ayni istekle ona doğru yürüdü .. 
Şimdi birbirlerine çok yakındılar. Er-

kek: 
- Dokunabilir miyim? diye sordu. 
Kadın: 

- Dokunabilirsin! diye cevab verdi 
Erkek onu okşadı ve: 
- Kucakhyabilir miyim? dedL 
Kadın: 

- Kucaklıyabilirsin! 

Diye cevab verdi. 
Rüzgar yükseldiği vakit, 

iöndü. 
kadın, evine 

Kıskanç koca gece yarısı uyandı. Ka
lın: 

- Hastayım! 

Dedi. Ertesi gün erkek, karısite dereye 
tadar beraber gitti. Çünkü kadın ona, 

SON POSTA 

• 
SUAD ENDE 

Şimdi onna.ııda bir ıcırm41ık veycı bir ağaç gibi tek bafı.n4 ya,ı.yordu 
hastalığına suyun iyi geleceğlni söyle· - Suadende! dedi, kocam buraya ba-
mişti. kıyor. 

Sessiz ve yavSI bir halde sudan çıktt. 

O vakit Suadende de saklandığı yerden 
fırladı. Kadını kucakladı. Fakat kadın 

Kadın soyunup suya girince, erkek ta 
şöyle dere kenarında kuytu bir yere o
turdu ve karısına dikkatle bakmağa baş
ladı .. 

Karşı sahilde, rüzgar olmadığı halde, 
bambuların arasında bir gürültü oldu .. 

Erkek kendi kendine: 
cKarım, hasta!> diye söylendi ve zihni 

başka şeye daldı. 

Suadende bir kütüğün arkasında sak
lıydı. Bir ağaç yaprağı koparıp kadına 

gösterdi. 
Kadın tekrar etrafına bakındı ve sev

gilisinin bulunduğu yere doğru yürüye
rek hafifçe: 

ihtiyatla: 
- Kocam buraya doğru geliyori dedi. 
Testici Suadende genç kadını alıp ka

sabaya geldi. 
Bütün kasaba halkı, ormanda bır sar

maşık veya bir ağaç gibi tek başına yaşı
yan öbür erkekle alay etti.. 

YARINKİ NÜSHAMIZDA: 

Palto hırsızı 
Yazan: Yaro:ltıv Ht1şek 

Ruscadan çeviren: H. Alaz 

llfincilüinun ., 

"Ben bir tımarhane kaçkrnıyım! ,, 
(B~tanıfı 6 ""' ıayfada) rahattır. Hele işini bilirsen. 

- Sat. Kaç para vereceğim? - ! ..... . 
- 15 kuruş.. . - Otur bakayım evladım. Kon-
- Ama yaptın, Salanıon.. en lüks lırn .. 

pastanede bile çay on kuruş .. halbuki - Rahatsız etmiyeyim . 
sen bana altı tekeri on beş kuruşa ve- - Estağfurullah, otur.. hoş beŞ ~ 
riyorsun.. riz .. Burada günler başka türlü g~ 

- Burası tmıarhane .. şekerin kıy - Senin ne derdin var evladım?.. _illi 
meti var karde.şim. 15 kuruşa da ver - - Vallah bilmiyorum. Ufak bir vP": 
mezdim ama, senin yuzel hatırın için. yapmışım. Beni buraya getirdiler. 'il 

- Vaz geçtim. İçmem çarşıcı gelin - tıaliniz? 
ceye kadar sabrederim. - Benim derdimi sorma evli~~ 

Salamonun yanından uzaklaşıyor, Ni- Buraya ben hasta olarak gelın~ 
had beyin yam.na gidiyorum. Salamon Yatacak yer bulamadığım için gel 
peşimi bırakır mı? - ı J. 

- Nereye? .. 15 kuruş dedikse paranı - N~~~ yüzüme öyle bakıyorsun ":J 
cebinden almadık ya ... Sen de bir fiat !adım? Beni deli zannetme, melakl". 
ver.,. akliyeme tamamen sahibim. Sana 11' 

- Burası Mahmudpaşa mı be? kikati söylüyorum .. 
- Ne kızıyorsun? Alışveriş bu. Ben - ı 

isterim bin lira, sen ver l kuruş, ne - Y.i~i beş gündür yatak yüzü ,.. 
olur? Haydi 1 O kuruş ver. memiştim _.I 

Cevab bile vermiyon.un. Dün ilk geldiği vakit, gece Ney~ 
- Be.ş kuruş da vermedin mi? konuşurken Bay Nihadın macera 
Gene bende ses ypk dolu bir hayatı olduğunu anl~ 
- Dört kuruştan dört para aşağı ol- Konuşuşuna göre tahsili yerinde bit 

maz. 6 şeker vereceğim .. Dışarıda olsan dam olduğu da görünüyordu. AcilJ 
bakkaldan da bundan aşağı alamazsın. ne gibi felaket rüzgan adamcağızı ~ 

Vay Yahudi vay. Burada bile kazan- lara kendi arzusile getirmişti ~ 
cmın yolunu bulmuş. Dönüyor: mutlaka öğreumeliydim. Fakat ? 

- Salamon diyorum, git bana çay tını nasıl anlattıracaktırn. Bun.dan e ~ 
getir sana yüz para vereyim. kendisile hiç tanışmayorduk. DalllP""' 

- Olmaz. düşer gibi: 
- Olmazsa canın isterse.. - Hayatınızı anlatır mısınız' 
- Peki ver paraları.. Demem münasebet almazdı. ~~ 
- Çayı getir parayı al... yerde münasebet falan düşünÜIJ'P"": 
- Olmaz, sana dün de söyledim, ben- diyerek sorsam o vakit dP bellri bütl 

de muamele peşin.. bütün kızar, beni kovabilirdL . • _4 
Yüzlüğü bayılıyorum. Onun için işi mutlaka tatlılıkla ıCSI'· 
-.. Şimdi çayı getiririm. etmenin çaresine bakmalıydım.. ·ttf 
Diye Salamon uzaklaşıyor. Bu aralık çinko b~r kupanın içı 
Nihad beyin yanına gidiyorunı. Salamon çayı getirdi .. bana uzattı. ~ 

- Sabah şerifler hayrolsun, beyefen- r.ı Bay Nihada dönerek: 
di - Merhaba Nihad bey, dedi. 

Devlet Demiryolları V3Um11 .iri iş ~t na Umun rlaresi ııa ıJ ar 11 ._Hayırlı sabahlar evladım... - Merhaba. 
- Nasıl iyi uyuyabildiniz mi bari? - Nasılsın? 

Muhammen bedeli 16582 lira olan 1050 aded çam tomruk ve azman 18/1/1938 - Uyudum evlfıdım. Ya sen? - İyiyim .. 
salı günü saat 15,45 de kapalı zarf usulü ile Ankarada İdare binasında satın alı- -- Ben pek uyuyamadım.. - Rahat uyudun mu bari? 
nacaktır. - Alışırsın evladım, burası gayet · ( Ark<Uı ~ 

----=---

Bu işe girmek istiyenleri!'l 1243,65 lira !ık muvakkat teminat ile kanunun tayin 
ettiği vesikaları ve nafia müteahhitlik vesikası ve tekliflerini ayni gün saat 14,45 e 
kadar komisyon reisliğine vermeleri lazı mdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme dairesinden, Haydarpaşada Te
sellüm ve Sevk Şefliğinden, Eskişehir ve İzmir mağazalarından daı?ıtılmaktaciır. 

(8702) 

-
20/1/938 tarihinde eksiltmesi yapılacağı evvelce ilan edilen lokomotif yedek

leri eksiltmesi idarece görülen lüzum iiz~ rine 10/2/938 çarşamba. günü saat 15 e 
talik edilmiştir. (8741) 

1 lnhisarlar U. Müdürlü'Yünden: 
------------------------~-------· Kabata~ Levazım ambarında mevcud avarya olmuş 2000 kilo sigara paket ko
lası 10/1/938 Pazartesi günü saat 10 da pazarlıkla satılacaktır. İsteklilerin malı 
her gün ambarda eörebilecekleri ve pazarlık için de % 15 teminat paralariyle 
birlikte muayyen gün ve saatte Kabataşda levazım ve mübayaat şubesi müdür
lüğündeki Satış Komisyonuna gelmeleri ilan olunur. c8563> 

Baş, dış, nezle, grip, romatizma, nevralji, kırakhk ve bUtU• 
ağrılarımzı derhal keser. lcabmda günde 3 kaşe ahnabi~ir· 

EFES BANK Ltd. 
T0RK SOS YE TE&I 

SERMA YESI 5001000 T. Lira .. 
Merkezi : ZONGULDAK 

Her tnrın Banka Muameleleri 
Eski : ( Zonguldak Yardım Bankası ). 

"'Son Posta,, nm edebi romanı: 24 ma uzun bir yürüyüş yapıyorum. Bazan tanıştım. Bu uzun boylu sarışın kızla- Saat beşte buluştuğumuz vakit 11' 
İstanbullu arkadaşlarım da'benimle be- rın serbest tavırları hoşuma gidiyor. giliz kızlarının yanında iki erkek ti 
raber geliyorlar. Otomobil yolu üzerin- Bu sabah denizde topu benden tarafa vardı. Babaları ve ağabeyleri ~~ 
de kilometreler katediyoruz. Dönüşte, atarak güldüler, ben de gülerek oyuna Bizimle tan~tıklarına pek memtlP""" 
birkaç gram artmaktan korkmıyarak iştirak ettim ve bu suretle yarım saat kaldıklarını söylediler. Neş'eli bir çlf 
mükemmel bir kahvaltı ediyorum. Gü· kadar su içinde oynadık durduk. İngiliz içtik, konuştuk, dansettik .. çok da~ 
ııeş denizin üzerini uzun uzun gezine- konsoloshanesi memurlarından Mister tik. Meliha en çok Adnanla, Ne\'1' 
rek ısıttıktan sonra bu ılık sulara da- Bravn'ın kızlan imişlçr. Yazın İngilte- Mis Bravnla, ben konsolosun oğlile ... 
lıyorum. Bazı dakikalar gözlerimi ka- reye dönecek yerde dünyanın en güzel Nevzadın benden çok Mis Bra"°' 
payıp kendimi bir yaprak gibi dalga- yerlerinden biri olan Çe.şmeye gelme- dansetmesi, aklı sıra beni kıskandı" 
)arın cereyanına bırakmak istiyorum. yi tercih ettiklerini söylediler. mak için olacak; çünkü onu kollan~ 
İliklerime kadar geçen ve bütün da- Onlarla konuşurken öteki arkadaş- smda tutarken gözlerini benden .afi' 
marhmmda akan tatlı bir gevşeklik lanmı biraz ihmal ettiğimi anladığım mıyordu. Böyle toplantılarda çok bd' 
beni iradesiz ve kuvvetsiz bir şeye çe· için iki tarafı birbirlerine takdim et- lunrnadım ilk flörtüm de Nevzad ,.ıtl 
viriyor. Böylece, düşünce kabiliyetini rneğe mecbur kaldım; fakat İstanbullu kadınlık duygumun beni aldatmadııs.' 
kaybederek, bir nebat gibi yaşamak arkadaşlarun ingilizce bilmediklerin" na ve Nevzadın sırf beni kıskandı~ 
öyle tatlı, öyle dinlendirici ki... den bu sefer fransızca konuşmağa baş- ümidile bu eğlenceyi tertib ettiğine I' 

Bir Genç Kızın Roman~ 
Muauez Tahsin Berkand 

hocama göstercmiyeceğime acıdım, ha
yatımın asıl biricik idealine acıdım. 

İki saat çetin bir konuşmadan son
ra dışarıda bir ~ bularak akşamları 

mektebe dönmem ve buna mukabil 
müdireme, kendi evimde anneme yapa· 
cağını gibi, muayyen bir para vermem 
kararlaştı. 

Şimdi bir iş aramanın yollarını dü
şünmek kalıyor. On beş gün sonra İz
mire döndüğümüz vakit, amcamın sev· 
gili oğlunun dediği gibi, bankalara ve 
şirketlere başvuracağım. 

Denizden çıktığım vakit vücudümle ladık. minim. Nitekim benim çok neş'e il' 
beraber başımın içindeki karanlık dü· Meliha ile Adnan grupumuzun ge- ,gülüp eğlendiğimi görünce. bir bah; 

• 

- Kendi ekmeğini kazanacak yaşa 
geldikten sonra, senin dediğin gibi, 
l>aşkasına yük olmak istememeni ben 
de tabii buluyorum. Hakkın var, çalış
malısın ... Fakat şimdiye kadar sana bir 
kaç defa mektebde küçük sınıfların ho· 
eası kalmanı teklif ettiğim halde bana 
ıBütün ömrünü geçirdiğin bu yerler
le ihtiyarlamak istemediğini,. söyledin. 
Belki bunda da seni haklı buluyorum 
nzım. Gençsin .. yeni ufuklar, yeni ide
aller peşinde koşmak istiyorsun .. bu da 
ioğru . .. Fakat mektebden, yani ben
ien büsbütün ayrılmak istemeni kal'i
ren doğru bulmam ve kabul etmem. 
&ana bir iş arar ve buluruz; ancak ak
!amları benim yanıma dönmek ve ge· 
ae benim ne1.aretim altında piyano c
tüdlerine devam etmek şartile ... 

Yazık, cokuma salonu> hayalim büs
bütün suya düştü. Alelade bir memur
dan başka bir şey olamıyacağım, meğer 
ki bir gün musiki beni kurtarıp yük· 
seltsin. 

şüncelerin de yıkarup temizlendiğini nişlemesmden hoşlanmadılar sanının, ile yanımızdarı ilk ayrılan 0 oldu. 
anlıyor ve güneşi, suları, ağnçları ve fakat Nevzad hemen İngiliz kıtlarile 
taşları der.in bir şefkatle dolayarak se- ahbablığa başladı. Onlara saat beşte * J 
viyorum. gazinoda buluşup birlikte çay içmeyi Bu sabah denize girerken Ne"ı 

Bunlan söyledikten sonra bana, bir 
genç kızın yalnız başına yaşamasının 

tizücü külfetlerinden ve yorgunlukla
rından bahsetti 
Düşüpdüm ... Bu üzüntülerden fazla 

piyano derslerime istediğim gibi çalı· 
.şamıyacağıma ve yazdığrm parçaları 

* İçimden büyük bir saadet ta~ıyor. 
Niçin? Bunu bilmiyorum. 

Gök mavi .. sular berrak.. hava sı

cak ve ben genç ve güzelim... Belki 
de bana bu çılgın neş'e ve saadeti ve
ren de budur. 

Sabahları erken kalkıyor, tek başı· 

Bütün bu güzellikler varken ve ben tek'.lif etti. Meliha somurtıup duru- kolumdan çekti. . ~ 
bunları genç kalbimde, genç vücudüm- yordu. - Geliniz, Meliha ile Adnan bu 
de ve genç damarlarım<la duyarken is- - Eğlencemize resmilik katmağa se- rafta banyo yapıyorlar. Dünkü gibi ~ 
tikbalin bana karanlık gün1er hazırla· beb var mıydı Nevzad? Zaten sen hep ne İngiliz kızlarını başımıza musa•11 

masına nasıl imkan olur? böylesin; tanıdığın kızlann peşini bı- etmiyelim. _1\' 

Ben mes'ud olmak istiyorum ve Takmak isteme7Sin. Kendimi tutamadarı kahkaha ile g ..... 
mes'ud olacağım... Hayatın beni hak- Nevzad kulaldanna kadar kızardı. düm: ~ 
sız olarak haincesine çarpmasını iste- ;Bereket versin ki İngilizler o ta.raflı - Dün anlardan çok hoşlandığı? 
miyorum ve bunun için gençliğimin .değillerdi; Adnan1a İstanbul eğlence- halde bugün kaçmanızda bir sebeb 
pütün iradesini sarfedeceğim. }erinden, Yeniköyden, Tarabyadan tat- ,var? Yoksa Meri ile dargın mısınız? 

Buradaki İngiliz kızlarından ikisile Jı tatlı konuşmağa dalm1ş:Jardı. <Arkaıı var) 



• 
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fstanbulda gömülü milyarlar etrafındaki gizli harb 1 , __ 

Me§hu,. 1ngiliz edibi Kipting 

tiğini, cüınlelerinin üzerinde oynadığım. 
onlnn işlediğini anlıyoruz. Burada en 
hoşuınuza giden nokta eserin aslındaki 
şiirleri, Nureddin Artnm'ın, edebi~ 
snobh.ığuna düşrniyerek manzum ~ 
rak tercüme etmemiş olmasıdtr. Zira son: 
zıımanlarda, manzum şiir tercüme etmeıq 
gıbt tehlikelı bir edebi hastalık karşısın
da bulunmaktayız. YOcelcller~n genç d&. 
hlcikleri, bu yolda kalemlerini dolu elli>., 
gin oynatıyorlar. 

* Her !ki kitabı okuyup ta sonunda 
.kendime dair> olan pn ~a geline!! W..: 
rakladım. Zira .kendime dair> pasa~ 
çok yavan bir tercümedir. Zayıf bi: türıo, 

çe örneğidir. O kndar ki, gönlüm bunu' 
Nur:?ddin Artam'ın t('rcüme ettiğme bfı! 

türlil inanmak istemiyor. O lmdar ki, o, 
rnya kadar, z1:kle, keyifle okunan hiW 
yelerin hülün sihiri birdenbire kaybo~ 
yor ve acı bir hayal lnklsan başgbste-j 

riyor. Bu tercüme, adetti güzel türkçentn..l. 
bıı· cmersiyesi> hissini veriyo!". 

* Bununla beraber, Nureddin .A riam'm 
tercüme eciebiyatımızda büyn'.t b:~· ~ 

luğu doldurduğuna inanıyorum. He: sı"' 

ı:ıf halkı cckecek olan cCengel kltnbl:ırı
nh daha büyük bir fedakôrlı\tla, bına 

dalıa ucuz fıotla okurlara sunma.K kabil 
olsavdı hiç şüphe yok ki iyiyi anysn vd 
muhnkknk surette okuyan okuyucu küt-. 
lesine yerinde bir hizmet cdilm1ş olurdu. 

ta"1'1 engin bir samimiyetle ÖVl?rim. 

lbrahinı Hoyl 

Boluda yüksek orman okulu 
Bolu (Hususi} - Or.manlnnnın kcsın. 

ti, sinesinde bu milli servetin sonsuz hazi. 
nesinin değeri ile ün alan y«Şl Bolu, 
gençleri yükseltecek, meslek sablbı ya,. 
pacak kıymetli bir yuva daha kazandı. 
Yüksek Orman okulu. Bu yuvada Türk 
ıllerinin her çevresinden gelen orta oku
lu pek iyi ve iyi derecede bitiren ) ırmi 
beş genç, gunduz talebesi olarak okuya
cak ve yetişeceklerdir. Bu yinn· beş genç 
tamamen Boluludur. San'at, orta ve ilk o
kul vazıfelerini gören bu muhteşem yu
veya bugün aldığı sıfat daha güzel yakı
şıyor. Ormnnlannda mebzulen y tişen 
binbir çeşid ağaçlar gençler için sonsus 
bir tecrübe kaynağı olacaktır. 
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Geçen bilm cemizde kazananlar 
d 

Saragında 33 iı\J ıı ·r 
: Haremağasının r r 

Yazan: Ziya Şakir 

GülnHal kadının, tam belinin ortasında bir haç iş1reti olduğunu id ,'ia ederlerdi. 

18 birincikanun tarihli bilmecemizde 
.kazana. l 'arm j:\ımlerini aşağıt;a yazı

yoruz. İstanbulda bulun:ın talili oku· 
yuculaı;ımızln pazartesi; ;perşembe 

günleri öğleden sonra hediyelerini biz
zat idarehanemizden almaları lazım
dır. Taşra okuyucularımızın hediyele
ri posta ile adreslerine gönderilir. 

Şık bir kol düğmesi 

ye, Kartal Maltepesl 2 inci mekteb 235 Nec • 
la, Cağaloğlu Şeref sokak 4 de N. Özcan. is .. 
tanbul P. T. T. memurlarından Osman Be .. 
slm oğlu Erol, Sultanahmed Üçler No: 6 d• 
Vedad, İstanbul Erkek Lisesi A/3 den 62 Ah'" 
ıncJ, İstanbul Ticaret Lisesi 1148 Zekiye. İs
tanbul Mollufeno.rl caddesi ~ da Sabri, A .. 
dana 5 Kanunusani mekteb~ 406 Nahlde, oa• 
ziantep Lisesi B/4 den 860 Halis, İzmU Yuka
rıkozluk İstanbul caddesi 29 da Hasan, Afi'" 
kara inşaat usta mektebi 331 Hayri oerçel. 
Ankara Ulus ilk mektebi 5,15 Adile, Ankaf'J 

Halbuki Kafkasyadan gelen kızlar onun bir çerkes kdbiJesine mensub olduğunu, 
Sultan Mecidin en azgın günlerinde dindarane bir hayat geçirdiğini sö 1lerlerdi 

Kars Gazi okulu sınıf 5 den 4.64 Şükran. Hama.mönü Öksüzce caddesi 12 de 8. ıtar .. 

Z f san, Karagümrük 27 inci mekteb '8 Einlll• 
arif bir çay İ0C3nl Konya Gedikli orta mekteb .U B. Albnel, AD'" 

Kumkapı ortamekteb 2/A dan 234 Meh- kara İltekin mektebi 3 den Abdülkadir Ural• 
ı Ankara gümrük işleri Müdür muamıı ıcııı 

Çerkesce öğrenmişler.A ~nda.~ son- hem yaparmış. Bu baygınlık geldiği tacı Hacı Mustafa efendi), Abdülha- med Çagatay. özer Gerçin, Ankara Cebeci Y~n soka1' 
ra saraya satmışlar. Hatla bır gun ha - zaman o merhemi onun bileklerine, şa- midin çocuk1uk zamanında, onunla BOYA KALEMİ 27 de Turgud, Uşak yenl ilk okul 225 Refi}'t• 
mamda yıkanırken tam belinin orta - kaklarına sürerlermiş. Bu suretle ge- pek sık temasa gelmiştir. Hatta, birçok Erzurum Muradpaşa mahallesi Dere cad- Konya Gedikli orta mekteb 72 s. Engin, Ada-
sında, dövmeden bir (haç) işareti gör- len havale vcyahud sar'a nöbetlerini defalar, sarayın bahçesinde, onu kuca- desi No. 10 da TalM kızı Neriman, Eskişehir pazarı orta mckteb 267 Fahri, Ka)' .. 
d .. k d ı · b Devlet Demiryolları kıSım 131 şefi Şahmer- seri İskan Müdürü Nasuhi kızı İlhan. Adnpl''" 

u , er ermış. u merhemle geçiştirirlermiş. ğında gezdirmiştir ... Gene bu zatın ri- d3 n Aytogan oğlu Cevad, Erzurum Hacılar zar orta mekteb 600 Ayten, Ankara Dc\'ritn 
Halbuki, Gülnihal ile Kafkasya - Bunların hepsi yalandır ... Ben, sara- vayetine nazaran, Abdülhamid çocuk- h:ını No. 62 de mütekald kaymakam Maksud mektebi A/ 3 den 55 Ke. özbayraç, Ankal'll 

dan gelen kızlar da: Onun anasının yın çok eskilerine yetiştim. Bu mesele- luğunda, çok sakin, kalabalıktan ve gü- kızı Atıfe, Kills gümrük taburu hesab me- Gazı Çiftlik onuncu yıl yatı mektebi ıss Mell 
~Şapsıh), ba~asının .. (I.bıh) kab .. ilesi~e yi de. merak ederek hakikati öğren- rültüden hoşlanmaz, başka çocuklar muru c. Orkun, Davudpaşa ortamekteb 69 med Aksoy. 

ld - l k tb -t k d - Hiisnü, Çapa kız öğretmen okulu 4/A dan --····-·-... - ........ _..... • ... 
mensup o ugunu soy ıyere c su esu me ıste im. Vardığım netice, şudur: gibi koşup sıçramaz; çocuk oyunları .---------------J-t 
C k d dd' ed ı · V k :?45 Melike Engin, Adap:ızan ortamekteb 1 .. er ·~st~r.» iye, i ıa er er.ı:ıı~. a ıa Abdülhamid, çocukluğunda oynamazmış. 2/E den 193 Mes'ud. İstanbul s üncü mekteb IE:) A ~ y o 

Gulnıhal kadının, tam belmın or- çok zayıf ve çel.imsiz imiş. Fakat ne Onun bu hali, gençlik devrine kadar 618 F. Altındll, suıtanahmed zeynebsultan ~ l!::::O 
tasında bir haç işareti olduğunu iddia böyle onu daima takib eden bir h~sta- devam etmiş.. artık gençlik zevklerini mahallesi Güzel san•atıar sotat ıı de Zlya. 
edenlere, inanmamak lazım gelir. Çün- lığı varmış; ve ne de, hayatını tehdid tatmıya başladığı zaman, kendisine MUHTIRA DEFTERİ Bugünkü 
kü; mutaassıp hıristiyanların, çocukla- eden bir hastaık geçirmiş .. hatta 0 kadar biraz neş'e gelmiş. Büleymanlye Fetva yokuşu izzet ao-

program 

rmın vücudlarına dövme ile yaptırdık- zayıf olmasına rağmen, bilakis' kuvveti kak 15 de Züleyha, Beyazıd camcıall No. 13 
1 Kin11nusani 938 Pazarleısl 

lSTANBUL ları haç işaretinin be! ortasına değil, ve sıhhati çok iyi imiş ... Sonra, Abdül- Genç şehzade, ayni zaman~a, oku- de Emine İlhan, İstanbul erkek llsesl 507 Ni-
kollara yaptırılması adettir. Anlaşılı - lıamidi doğurtan, doktor Mavroyani ~ayı da pek o kadar sevme~711ış ... Hat- had Emirler, İstanbul 6 ıncı mekteb 188 Ay- Öfle D9'rfyah: 
yor ki bu söz; kıskançlıktan mütcvel _ değildir. Bu zat bana birçok keı·eler 1 ta. hocal.arı (Ge.rdan kıran Omer efen- han Açıkalın, Hayrebolu berber Ahmed ya- 12.30: Pllkla Türk mustıdst, 12.50: una• 

d ş f f d Eth p runda Maksud Sime, Beylerbeyi Çamlıca dls. 13.05: Plakla Türk musikisi. 13.30: :Mub'" 
lid bir şayiadan ibarettir. uakletmiştir ki, onun Abdülhamid ile ı - erı e en ı - em aşa - Namık caddesi 58 de Sadiye, Küre llkotul 3 den ir- tellf plfık neşriyatı. 

Fakat ne garibdir ki; Abdülhamidin 1 ilk teması, Abdülhamidin tam on yedi Paşa - Kemal Paşa - fra~sızca hocası fan Çelen. Giresun mahkeme zabıt katibi Akşam neşriyatı: 
damarlarında Ermeni kanı olduğuna da yaşında bulunduğu zamana müsadif- ı Mogard_): genç şehz.~~enm ~e~şlerine İhsan Kayra kızı Türı,rı.n Kayra, Slnob ma-
ir bazı saray kadınları tarafından çıka-! tir. Abdülhamidin doğumunda onun ehemm .. yet -vcrmedıgınden şıkayet ev nl!aturacı Osman Onur mahdumu İhsan fı~::~.= ~~c~k~;~~ T::1 =ş:~y;~a1!1:ev;a:: 
nlan bu rivayetler, Saray haricine de doğduı"Tu odanın yanındaki oda.da ihti- derlermış. Onur. man refakatile. ı9.30: Konferans: Doktor 
aksetmiştir. Ve hatta; Abdülhamidin 

1 
yaten bu 1undurulan doktor, (Kız Meh- Bunu, Abdülhamid de. itiraf ederdi. MÜREKKEBJ,İ KALEM Salim Ahmed <Elektrik çarpmasından to· 

S d k' l d b' E · ed b ) es n P sta markalı> runma mnbad). ı9,55: Borsa haberleri. 20: 
aray a ı .. ayvazv ar ~n . ır . r~e~ı- m ey dir. Muntazam bir çalışmadan ziyade, U- o o Rıfat ve arkddaşları tarafından Türk musl· 

nin mahsulu oldugu ıddıa edılmıştır. Size garib bir rivayetten daha b h mumi malumatını arttıracak şeyleri Antal~a o;ımlupınar mektebi 
4 

kden Nkerll- klı;l ve halk ~arktları. 20.so: Hava raporu· 
H .. kA 1t d · d A . .' .. . a - .. • . mnn Dınç, Izmlr Karaburun Mer ez o u u " 

. un ar~n sa anat evrı~ e vr~paya sedeyım ... Abdulhamıd, doğduğu anda, ogrcnmıye heveslı olduğunu söylerdi. 1 öğretmeni N. Türkan, cumhuriyet kız llsesl 20.33: Ömer Rıza tarafından arabca söyle'· 
fırar edıp de <>n~n alcyhmde neşrıyat - babası Sultan Mecid hamamda imiş. ı Bunun içindir ki, Abdülhamid, esaslı 1588 Ferdane, Beyoğlu Cihangir .:-smalıbıı.hçe 20 45: Belma ve arkadaşları tarafından Tilr" 
ta bulunanlar hır aralık parmaklarına Bu viladet müjdesi padişah h b'r t h ·1 .. . t' F k t d sokak No. 3 de Handan, Ortakoy Gazı Os- musikisi ve halk şarkıları. <Saat ayan). 21,ıs: 
bu meseleyi dolamışlar: dı:ın çıkacagv ı zaman' ı'kı· k amamd ·ıhı ? bsı hgormlemış ı. ~ ~ 'kyanın a manpaşa orta okul Kenan Fıştıner. Radyo fonlk temsil (Deniz facialan), stüdyo 

. . . . lb" ' apı arasın a angı a s açı sa, ona ıştıra edecek orkestrası rerakatlle. 22,15: Ajans haber .. 
cSultan Hamıd, hır Ermenının su un verilmiş. Sultan Mecid derhal üzün.. A .. .. AL0)1İNY0:!\1 BARDAK lerl. 22,30· Pl~kla solôlar, opera n opere• 

den dünyaya gelmiştir. Binaenaleyh, hi- ekşitmi.ş: ' y u dere~eb~l~ vd~~~flu ve kmba~lud~~tblı hg?run.- (Son Posta markab) parçaları. 22.50: Son haberler " ertesi gil• 
ıaAfet ve saltanatı mec:ru ve caiz deg~ildir.. _ B b .. . . .. meyı ı ır ı. "e, az ço ı ıgı a ıslerı, çapa nün prn1ramı. ~ ana u ffiUJdeyı l k t ı Vefa lisesi 925 Ercümend Cela.l, ""' 

A N it A R A Diye neşriyatta bulunmuşlardır. b' d d. · . oy e sı ın 1 ı zekası sayesinde çok iyi idare ederdi. 31 ıncl mekteb Şehab, Sultanahmed Nakli-
. ~ . ır yer e ver ınız kı ... Bu çocuk hü- .. . . . 

Bır çocugun babasını, annesmden ba~ kümdar olacak fakat b Abdulhamıd ıle kardeşlerı arasında bend sokak 1 de Güngör, Kadlrga 3 üncü 3 fklncikanun I938 Paur1eıd 
k h . k' b·ı A k k·· ·· unun zamanın- k .. ··k b . b' ' mekteb Kemal Dlkolcny, İstanbul erkek llse-

a ıç ımse ı mez. nca Ş~ var ı, da, millet büyük bir müzayaka içinde uçu yaştan erı ır nifak ve açıklık 51 S/A dan 120 Orhan. ötıe neşriyatı: 
o çocuğun meşru veyahud gayrımeşru ol- yaşıyacak. olduğundan bahsederler. Bu da yalan... 12.30: Muhtellf plak neşrlyatL 12.50: p1DJC: 
duğunu, anasının halinden istidlfıl etmek D . p eli ah b . . (Arkası var) DİŞ MACUNU Türk muslklsl ve halk şarkıları. ıs.ıs: naııJ· 
de bir dereceye kadar mümkün olabilir. lal ~vş:·: a ş t· unu neden ıstıd- -- Birinci llkmekteb 3/ A dan 88 Nezih Erkal, Ii ve harici haberler. 
Bunun için de, evvela GL:lnihal kndı- e ~~.ı~~ sormuş ar: r -, 44 üncü llkmekteb 21 Leyla, Diyarbakır Fa- 18.30: Muhtelif pll\k neşriyatı. 18.35: in • 
nı tedkik etmek lazım gelir. n"'-hemoz:ı~orsunuz ya .. bu müjde ba- lllr Doktorun tihpaşa mahallesi Bıyıklı Mehmedpaşa so- gll1zce ders: Azime İpek, 19: Türk mumkisl 
Vakıa· Abdülmecid devri saray kadın- .. ' ı~ı .kapı arasında, daracık bir ' Gu··nıu··k ı~smake4t4AkMdeovğlua~'. Nlzlb nüfus memuru otıu ve halk şarkılan: (Makbule Çakar ft arta-

' ' yerde verildı Hem de şu and .. · Pamrtesi daşlan>. 19.30: Saat flyarı Ye arabca n•""'l .. 
larının en azgın ve en taşkın zamanı imiş. d · v • · a uzenm- 1 '"'r ' e para olmadıgı için b ·· ·d . r. ti _. DİŞ FIRÇASI yat, 19.45: Türk muslklsl ve halt prtıtarı: 
Sakalını tamamile kadınların eline ver- t' b" '. u nlUJ eyı ge- o arın(".~an ( ·İ') 1 (Hikmet Rıza Sesgör ve arkadaştan), 20.ıs: 

. . . ırene ır şey veremedım. ı 1 <Son Posta markalı> 0 miş olan Sultan Mecıd, harem daıresın- n· b Spor konuşması: Nlzameddln Kıroan, 20.s : 
·ad· b' b .. tb'k d ,,_ . ıye, ceva vermiş. Sogvuk algınlıgvı ve ı' Ankara cebeci sokak 27 de Cemll o.ğlu Ad- Plakla dans musikisi, 21: Ajans haberleri. de cı ı ır ra tu zapt ta ı ın an ocız- y 1 d v .1 1 

lb hl 
mic:. Bir taraftan müdhic: bir israf ve se- .. a an egı ; yan .ı~.... Bu vak'anın G h nan, Küre hususi muhasebe odacısı ra m 21.15: Stüdyo salon orkestrası. 

" ~. • • boylece cereyan ettıgını' sarayın b .. t.. rı"p asfa/tgvtlla Demirel, Cumhuriyet kız orta lisesi 248 Nu- 1 T h k k L Molsso 
fahat, diğer taraftan da bırçok ahlakı r~ . . . . , u un · i b l G ı b ı ta kteb 3/A d:ın - sc a ows Y a n eskılerı bılırler Fakat bu vil Ad t ·· · u / rlye. stan u e en ev or me 2 - Czlbukla Serenade A Tol 
zalct; adeta halkın hiddet ve fofialini cel- d . Abd" Ih .. d v. a e mUJ- .O 8 rŞl Çare er 352 Kadri Turna oğlu. 3 - Billl Fantalsle Neron 
betmiş. Çarşılarda ve seyir yerlerinde a- d~sı, 'dd'u amı e degıl; Reşad efen- 1 - Havadaki ani de~lşlkllklerl nazarı CEB AYNASI 4 - Rosey Espanlta 

k d . • ·11· h ' · + ıye aı ır. ı dikk t l k · 5 o h lt ı· t IJ çık saçı gezen, ını ve mı ı ıssıya.ı Su . . a c a ara ona göre giyinmen. (Son Posta hatıralı) - sc e n ermezzo ana 
rencide eden saray kadınlarının derlen!p + itan Mecıd devrınde, sarayın bal- 2 - Vücudü odada, iş yerlerinde, vasıta! I Fatih ortamekteb 182 Naci Yalçıner, Nl- 21.55: Yarınki program ve İstikW marflo 
toparlanrnası için hem padic:aha, hem de, .a~ıbaşıs.ı (Hacı Mustafa efendi) is- nakllyelerde hava cereyanına maruz bı- şantaşı Rumeli caddesi No. 4ı de Gencay Can, 

71 m d b t d k rakmamalı. R K .n J. Babıaliye bir takım istidalar verilmiş. ın e ır za var ı i, (313) sene.sine İstanbul erkek lisesi 3/D den 97 Hicri, Ge - O manga Ve Ü~ILH 
kadar ya t 'h 3 - Tozlu ve dumanlı yerlerde bulun- lenbevl ortamekleb 1/B den 124 Sakıb Kıvıl- Y 

Eski saray kadınlarının rivayetlerine ' şaz;uş, o an te vefat etmişti. mamalı ve bu gibi havayı teneffüs et- itı"la"f ve Bal'l.;,an Bı·rıı·gvl Bu zat ahl kın ıA b · cım, İstanbul ticaret llsesi 1171 Refik. .H 
nazaran, böyle bir muhit içinde yaşıyan v . ' a m sa a etı ve ağır baş- memeli. 
Gülnihal kadın bu açık meşrebli sav l lılıgı ıle hem Sultan Mecidin, hem de 4 - Ağız Ye burnu sık sık temizlemcğe KOKULU SABUN 
raylılar arasına kat'iyen karışmazmış.. S~lt~ Azizin göz~eleri arasına gir- çok ltina etmeli. (Son Posta markalı) 

ınıştL Bahusus (T 1 h ) Jf0.,talık geldikt İstanbul 2 lncl mekteb 4/B den Refet Kut-bilakis, son derecede sakin, münzevi, ve ırya anım tara- .... en sonra f d d d ed locan, Sirkeci ıstasyon arka sokak No. 37 
rok dindarane bir hayat yaşarmşı ... Ken- ın ~n a son erec e sevildigı·· için 1 - Hastayı havadar ve harareti sabit kk si k k :r d - Kemal, Şehremlnl Pazar te e so a 46 da 
dl·sı· , gu··zel bir kadın olmadıgvı halde, bu a eta. har.em .da.ires_inin hususiyeti içi- ı blr odnda istirahat ettirmeli' b ı 2 _ İyi örtmek şartlle odanın havasını Sabiha Yurdakul, Balıkesir 1.1sest 4/D den 
huyları dolayısile Sultan Mecidin nazarı ne . 1 e gı~ıştı ... Işte, bu zatın riva- . günde birkaç defa tecdld etmek. Mustafa Aykaç, Ayvalık Edremid caddesi 
dikkatini celbetmiş .. onun üzerine, hazi- y~tıne. ve ~ıger ~:~ay e~~ilerinin de bu 3 _ Gıdasına dikkat edlp ıyı beslemeğe tatlıcı ve şekerci Ali Bıçakçı oğlu Recal, Kl-
nedarlar arasına alınarak nihayet (ik- sozlen teyıd ettıgıne gore; yukarıdaki çalışmak. ııs varidat memuru oğlu Emin Yazgan. 
bal) lik ve (kadın efendi) lik makamla- vak'a, Sultan Reşadın doğduğu zama- 4 - Mümkün mertebe sür'atle hastayı , YUVARLAK DÜNYA KALEMTRAŞ 

· na tesadüf etmiş .. 0 vaktin müneccı·m- doktor tedavisine sevketmet. nna geçmış... (Son Posta hatıralı) 

Merak sevkile bu mesele etrafında leri de padişahın bu istidlalini teyid <*> Bu notları kesip saklayınız, yahud İstanbul Ticaret lisesi 1153 Nuri, BeyoRlu 
görüştüğüm bütün eski saraylılar, ve eylemiş ... Bu rivayetlere nazaran, o bir albüme yapıştırıp koleksiyon ya•ınız. 6 ıncı mekteb 3/C den 442 Nihad, Yeşilköy 
harem a[}alan; (Gülnihal kadın) a vaktin müneccimleri, kendilerine malı- Sıkıntı zamanınızda bu notlar bir d•kt•r llkmckteb 42 Sabahat Erzl, Büyük Ayasofya 

sus ·ı .. t t · l ı-lbl imdadınıza yetişebilir. Soğukçeşme yokuşu 7 de Sevim Akdemlr. 
atfedilmek istenilen iffetsizliği şid- vesaı e muracaa e m1~ er ve şu 
detle reddetmişler: ahkamı istihraç etmişler: --- KiTAB 

- Bu sözlerin yalan olduğu şundan - Evet.. bu şehzade, padişah olacak. ,_ İzmir Arabfırın caddesi 90 da Günaı Oe-
belli ki·, o tarihte sarayda bir tek Er- Fakat halk, bunun zamanında çok bü- ~ro••belci çer, Sıvas Emnlyet Müdürlüğü polis Edib 0!-

1~ 1 lu Nazif Kırıcı, Kozlu Kasab tarla maden o-
meni ayvaz bile yoktu. Harem dairesi- yük sıkıntı içinde yaşıyacak. Takriben Eczaneler 

1 
cağı memurlarından Nacı Erdoğan, Bayra-

nin (aşkapısı) na gelen tablakarlar,jon sene kadar hükümdarlık edecek .. ve, mıç MUli Zafer okulu 34 Ayçın, Balıkesir 
mahdud birkaç kişiden ibaretti. Bun- ayak bastığı topraklar, kfimilen düş- Bu ~ece nöbetci ola• eczaneler şı1nlarv Mlllikuvvetıer caddesi Başsaran sokak 8 de 
la.nn hemen hepsi de, (ak Arab) dı ve man eline geçecek... dır: Meserret, Turhal ilk okulu ötretmen1 Sabiha 

İstanbul cihetindekller: kardeşi Macide, İstanbul Haseki hastanesi 
hepsi de yaşlı başlı adamlardı ... Abdül· Ben, fallara ve müneccimlere inana- Aksarayda: (Sarım>, Alemdarda: <Sırrı eczacı Hayri kızı Münevver, Konya tüccar-
hamid, fena bir hükümdar olabilir. O- cak kadar sa! bir adam değilim ... Fa- Asımı, Beyo.zıdda: (Belk.is), Samatyada: dan Mehmed sandıkçı eme Doğan Özbll, 
nu tenkid etmek, fena idaresini ortaya kııt, aşağı yukarı, kırk sene evvel, bir (Rıdvan), Emlnönünde: (Amlnasyıı.l, E- Mardin gümrük taburu satın alma komtsyo-
dökmek; çok tabiidir ... Fakat; bir ada- çok defalar işittiğim bu sözlerin Sul- yübde: <Art! Beşir), Fenerde: <Vıtall>, nu reisi kızı Fahriye, Diyarbakır asliye ceza 
mı kötülemek için, onun masum ana- tan Reşad devrinde tahakkuk etmiş ol- Şehremininde: <lf.az:unl, Şehzadebaşın- hi\ldml Sadık Şimşek oğlu Ha7dar Şlmfet. 

da: (Hamdi), Karagümrükto: (Suad), 
sına kadar dil uzatmak .. işte bu, iyi bir I ması~dan, .d~ha ha~~ hayret içindeyim. Küçükpazarda: (Necati Ahmed), Bakır- KART 
şey değildir. Ahdu11ıarnidm hal ıne kadar, sarayın köyde: CMertez). Mahmudpaşa Selvlllmescld toka.k 4 de Ke-

Diye cevab vermişlerdir. 1 kuytu köşelerinde, fısıltı ile konuşulan Beyeğiu cihetlndekiler: mal, Cağaloğlu Mollafenari aota.lı: 5 de Me • 
Abdülhamidin .varadılışına atfedilen bu sözler, Sültan Reşadın tahta çık- Tünelbaşında: <Ma.tkoYlç), Yüksetkaldı- lô.luı.t, 4-4 üncü mekteb 205 Kıymet, Cağaloğlu 

d (vl ul ) O l • d ("' orta okul C/1 den 22 Nazını, 11 lncl ~k -
Şeylerden biri de (sar'a), veyahud ona ması üzerine bir hakikat kesbetmic:.. rım a: ngop 0 · n a~a a: ~··er · ~ kez), Takslmde: (Kemal, Rebull, Şlşll- teb 539 Mehmed, Cağaloğlu orta mekteb 178 
benzer bir hastalıktır... Söyledikleri- on seneye yakın saltanat süren bu hü- de: (Pertev), Beşi~: <Süleyman Nureddin, İstanbul Erkek Llseıd 1163 Muut-
ne göre; doğumundan birkaç gün son- kümdarm zamanında halk cidden sı- Recebl. ter, ı lncl mekteb 49 Azmi Kbıll, Bursa orta 
ra, ona .(havale) denilen çocukların ba- kıntılı ve muztarib bir zaman geçir- Bo!t'aziçl. KadıköJ n Adalarda.kiler: mekteb 620 Cemil, Süleymanlye 8 lncl melı:-

. b ' h'"k"' d teb 593 Harika Tezl§, Ankara Bozkurt ma .. 
yılma illeti gelmiş .. bu da, hayatının mış.. u meş um u um ann ayak bas- Üsküdarda: <İslı:elebaşı), Sarıyerde: <Os- hnlle.~l Orta sokak 12 de Dündar, Konya ge-
sonuna kadar onu ta1db etmiş... Onu 

1 
tığı yerler, kamilen düşman eline geç- mıın), Kadıtöyünde: <Saadet, Osman dikli Erb:ış orta okul 73 M. B. Kılıç, Konya 

doğurtan doktor Mavroyani, terkibi miştir. Hulüsll, Büyükadada: (Şinasi Rıza>, askeri orta mekteb beden ve terbiye ötretme-
ancak kendisince mallım olan bir mer-l Biraz evvel ismini arzettiğim, (bal- Heybellde: <Tanaol. nl Nazmı, Çorlu Cumhurlye\ mettebl 431 Nact 

(Başta.rafı 3 üncü ıayfada.) 

gün gibi aşikardır. Bunun neticesi ve btJ 
politikayı taltib edenlerin ~hsi sempati· 
leri eğer Romanyayı, bu gibi ahvalde gö
rülegeldiği veçhile hemen hemen hisSe" 
dilmeden Almanyaya yaklııştınrlarsB• 

buna hayret etmemek lazımdır. Bu talC• 
dirde, ehemmiyetle ortaya çıkacak no!(

ta, bizim için Balkanlar muvazenesidit· 

Malum olduğu üzere Romanya Küçük fti· 
lafın mühim bir rüknü olduğu kadar Bal
kan Birliğinin de kıymetli bir u.nsurtJ• 

dur. Sırf sulhu temin bak1mından kurul· 
muş olan bu birliğin mevcudiyeti içitı 
herhangi bir endişe mevzuu bahJolınl'" 

makla beraber vaziyetlerin bir an evvel 
tavazzuhu, her an ve zaman faydah oıur· 

Selim Ragıp Emeç 

~)l.:J~~~AHA1ÇINa 
'F ,b,. K J:t... T .......... RS P ı• ,, ... :r...... on o s .. 

• '. i .. .... 

DA!( i ,, B l ~ 1 LA N ,, 
, WtôN ÜlKEYi HEl GÜN OOLASlP-.-

b 

n 
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3 İkincikinun 

Romanya Kralının 
yeni Başvekile cevabı 
(Baştarafı 1 inci sayfada) 

Kral, öğle üzeri. sarayın taht salonunda 
• b.aşvekil v~ bütün nazırlan kabu! etmiş

tır. Başvekıl B. Goga. yeni sene için kra-

dir. Bu, herkesi memnun eyliyecektir, zi
ra bu kuvvetlenme hiç kimsenin aleyhine 
müteveccih değildir. 

• la tebr~atta bulunmuş ve tahta karşı o
lan denn bağlılığını bildirmistır 

Kral, verdiği cevabda tem~n~ilere te
şekkür ettikten sonra ezcümle demiştir 
ki : . 1 

Biz, hayat hakkına malik olan bir mil
letiz, fakat bu kat'iyen diğer milletlerin 
ezilmesi demek değildir. Biz, mutekit bir 
m.illeüz, fakat daima da diğerlerine karşı 
müsaadem bulunmuşuzdur. Milletimi
zin bu hasletlerini daima nazan dikkatte 
tutarak çalışmalısınız., ., cHükfunetlınin, doğru bir hat üzerın-

de, zamanımızın umumı· zih . ı· do~ .. mye ıne g-
k ru muteveccih olarak hareket etmeğe a:z-
• rneylemiş bulunmasından çok memnu

num. Zamanımızın zihniyeti evvela mil-

Yugoslavya Bqvekilinin cebahı 
Belgrad 2 (A.A.) - Başvekil ve Ha -

riciye Nazırı B. Stoyadinoviç B. Goga'ya 
selamlarına hararetle teşekkürü muta. 
zammın bir cevab vermiştir. .. J"'timizin t · ' ' arsın ve takviyesinı istemekte-

Silihlanma Yılı 
cBaştarafı 1 ind sayfudcı) ı bir hareket suretinde tefsir etmemek icab 

ltalyaya gelince, hatta Habeşistan fü- eder. 
tuhatının tanınması bahasına olarak iki j 4 - İtalyan - İngiliz münasebatının 
memleket arasındaki gerginliğin izalesi derhal salah bulacağına dair hiçbir ihti
:rzusunun izharında devam olunacak fa· mal belirmemiştir. 

at bu arzu İngiltere aleybindek~ bütün Orta Anup11 
propaganda h k t1 . . • k d"lm . 

A • are e erının .er e ı esı- Gazete muhabiri, Fransız - İngiliz birli-
ne tabı olacakt 

. ır. ğine ehemmiyetle işaret ettikten ve B. 
Mılletler Cemiyetinin ıslahı ı Delbos'un son Avrupa seyahatinden de 

Londra, 2 (A.A.) - Yeni sene başında bahsettikten sonra Polonya, Romanya, 
r~ mehafilde hakim olan rıişanenin Çekoslovakya ve Yugoslavyanın, Londra 
bır ı~mad nişanesi olduğunu Sunday Ti- tarafından tasvib edilmf§ p.rtlat dahilin
ınes'ın diplomasi muhabiri gazetesinde de, Fransanın dostları olduklarını ilave 
Yazınakta ve §Unlan ilave etmektedir: etmektedir. Polonya, Romanya ve Çe
b Londranın en yüksek mali mehafilinin koslovakyanın İngiltere ile ol.in dostlu-

eynelmilel vaziyet hakkındaki başlıcrı 
tnütaI ğun kendi harici siyasetlerinin esas pren-ea1an şunlardır: 

1 - İngiliz - Alman münasebatında 
sibi olduğunu bir kere daha beyan ve l:ij.n 

geÇeıılerde vukua gelmiş olan salah, ha
yt·ır vadisinde çok mühim bir değişiltlik
ır. 

etmiş olmaları manidardır. Romanyadaki 
son tebeddüller, bu noktai nazarı değiş. 
tirmemiştir. 

k .. 2 - İngiltere hükumeti, kanunun hü- A 
unıranlığı idealine olan imanını muha- skeri liseler şampiyonas• 

faza etmektedir. Fakat MilJetler Cemiye- Altert l1leJer aruında bqhyan blı1ndllk t• . 
ının ıslahına muarız değildir. müsabakalarına iştirak edecek olan Bursa 

3 Us~ sporeulan dün gelmlşlerdtr. 
- Avrupadaki kuvvet !aikiyeti, de- Bursa lisesi takımı Kuleli De yaptığı maçı 

:okrat devletler lehinedir ve merkezi 2-0 kaybetmiştir. On gün denm edecek olan 
. v.rupa milletlerinin bitaraflığa doğru bu müsabakalarda fuibol. hendbol. bolla, 
ıstıkamet alrnı~ olmaların R Be 1. güreş ve atletizm hareketleri yapılacaktır. 

• .,.n ~ :ı ı oma - r ın alıl ını<><&Aj ile Dlesa· b" u·. . Burs ar 53 ldş1lik bir kadro 118 ııeimişler-

1 

ı ır gı ıcrasına matuf dtr. ------.... ____________________ _ 

MEYVA· TUZU 
k~ EN HOŞ VE TAZE MEYVALA. 

RIN USARELER1NDEN İSTİHSAL 

EDiLMiŞ T ABll BİR MEYV A TU
ZUDUR. Emsalaiz bir fen harikası 

olduğundan tamamen taklid edile. 
b·1m . .. L.ft._ ..1~1..1:- ... __ 

ı eıı mum.,... ~DUa"· ~un· 

11zhğı, mide yaamalanm, ekıilikle-
• • "d • L L- ) .-:..J • rım ve muuuu •DK,,_z •n •auenr. 

Ağız kokulUllU izale eder. Umumi 
hayahn inti:unuahlrlanm en emin 

surette ıılah ve insana hayat ve 

caalılı.k bahtecfer. 

INGILfZ KANZUK ECZANESi 

BEYOCl.U. fSTANBUL 

Türk Hava ({urumu 

BÜYÜK .PiYANGOSU 

SON POSTA 

~ır.Jtı&m 
Sakin ve mahcub bir genç 

Anlca:rııdan Ha.· 

Say& 11 

Çanakkale boğazında 
bir vapur karaya düştü 

san Rasim ta.biati- ~ 
nin tahlilini isti. (Baf taTtıfı 1 iMt N11Jada) l Rüzgarlar, Trakya, Ege ve Kocaeli 
yor: " ;larak yağınağa başlamıştır. mıntakasile Orta Anadoluda cenub is .. 

Sa.kin ve ~ah- Biraz 1011ra da lapa lapa denecek bir tikametinden, orta kuvvette esmiştir.. 
cub tavırlıdır~ Me- hal al:mJfbr. Şarki Anadoluda sakin kalmı§tır. 
deni cesareti kgy.. Dün, rüzgir, İstanbulda, şimal isti - Bugün de dünkü havamn devam et-
vetli değildir. Mu- kametinden, saniyede .f - S metre sür'at mesi ve kar yağması ihtimali vardır. 
bitini bulduğu za~ le esmiştir. Saat on dörtte, barometre, Bir yapar karaya otunla. 
man 3çılır üstüne • hava tazyikini 755,8 milimetre olarak Gil ~st acentasına aid ~-997 ton • 

1 
başına mfut e- göstermiştir. Dün, sühunet, en çok J 1, Iuk Arlan vapuru evvelki gun Kara ... , 
der. Muayyen hed f1 eler ju- en az S,6 santigrad olarak kaydedil - denizden gelerek Akdenize gitmek ü .. . 
runda mücadele .,:;a": ..:,eudlau ik- mişt.ir. 2.f saat zarfında yağmurun met- zere limanımızdan geçmiştir. Arlan, 
tifayı tercih eder. re murabbaına bıraktığı su ınikdan bir Çanakkaleden ~ka~en, Galata bur " 

kilogramdır. nunda karaya duşmuş. oturmuştur. Ge-< 

B .. Reşilköy Meteoroloji istasyonundan minin kurtarıJması için tedbirler alın-
8C8rikli bir tip aldığnnız ma1Uınata göre, dün, Trakya, mıştır. Vaziyeti pek tehlikeli görü1m~ 

Kınkkale oku- Ege, ve Kocaeli mıntakaJarmda hava mektedir. 
yuculanmızdcın ô- çok bulutlu ve yafıfh, Şarkt Anadolu - Dün İmroza gidecek olan Tayyar \f8 

mer aonı]IOr: da sisli, Orta Anadolu ve Karadeniz kı puru da, Silivri önlerine kadar gittik• 
- Mu'Daffalc ola- yılarmda da az bulutıu olarak geçmiş ten sonra, Marmaradaki ölü denizlerin 

caJc mıyım? tir.Yağışlar, Çorlu, Çanakkale, Kocaeli fazla olmasından dolayı yoluna devam 
Her yeı"de kal- ve İmıirde yağmur; Van, F.skişeh:ir ve etmesi mahzurlu görülmüş, geri döne• 

dislM kolaylıkla Edirnede kar şeklinde olmuştur. rek limana gelmiştir. · 
bir muhit yapabi
lir, becerikli dav
ranu, çabuk ahbab 
bulur. Şaka yapar, 

kendisine yapı.lan şakalara tahammül 
gösterir. Kabiliyeti derecesinde tutundu
ğu işde muvaffak olabilir. 

---Çahşkan bir genç 
Kınkkaleden C~. 

Mısır Kralı 
ParliJmentogu 
Tatil etti 

(Baftar•/ı ı f.nd ,,,.,., 

Diln denizden 
Bir cesed 
Çıkarıldı 

(B41tarafı l tnel sayfada) 

Cesedin cebinde bir de balık oltası bu .. 
lunmuştur. 

Cesed dün doktor tarafından muayeıae 
edilıniş, müddeiuınumllikce defnine ruJı.. 
sat verilmiştir. ' __________ ,.,_ .•. ...._ mal imza.Sile •o

ruluyor: 
- Muvaffak o • 

laoak mıyım? 

Xahire 2 (.A.A..) - Gazetedleri kabul 
eden yeni bqvekil lıfnh•ınmed Mah • 
mud pap; yeni hükillnete karp Mısırlı
lar ve yabancılar tarafmdan g&rterilen 
hararetli karşılamadan dolayı teşekkür -
lerini bildirmiş ve parlamentonun bir ay 
müddetle tatili hakkında demiştir ki 

cBu keyfiyet, evvelce tavsif edildiği 
gibi, bir fesih değildir. Bu, bir taliktir Wi 

kanunu esasiye tevafuk etmektedir. 

Gözü pektir. Ça
lışır ve zorluklara 
tahammül göste
rir. Bu seb~ble 

ilffide muvaffak 
olmuş addedUebi
lir. 

~ 

Kitablarile meşgul ofması 
beklenen bir tip 

A,_km'a oJcuyu. 
eulanmudaft Şi

aaa karakterim 
tahlilini ütiyerck 
SO'n!&1f01': 

- Muvaffak ola-
cak m•yım? 
Zekasmı deldi 

-
İstanbul lig 
maçları bitti 
, ( B~tarafı 7 11.ci sayfada) 

kaladığı topu kaleye kaçırdı. Bu golden 
sonra artık kimsede gol atacak hal kal
madı ve bir müddet sonra maç Fenerbah
çefilerin 3-2 galibiyetfle bitti. 

Fenerbahçe: Necdet - Lebib, Sedad - E- ı 
sad, Angelidis, Mebmed Reşad - Naci, 
Niyazi, Ali Rıza, Bülend, Fikret . 

Galatasaray: Necmi - Salim, Adnan -
Fazıl, Nobar, Mustafa - Necdet, Süley
man, Bülend, Haşim, Danyal. 

Hakem: Rüşdü (Beşiktaş). 

C. Şahingfray 

Topkapı: 3 • Eyüb: O 

mevzularla işletti- Kadıköyünde yapılacak olan Topkapı -
. ği ve kitablarile Eyüb maçı da Şeref sahasına alınmıştı. 

lüzumu karlar İlk dakikalarda Topkapılılar canlı bir o-
meşgul olduğu takdirde muvaffakiyetten yun çıkardılar. Haydar güzel bir şekilde 
şübheye mahal yoktur. ·birinci golü, gene 38 inci dakikada Hay

Son Posta 
Fotoğraf tahlili kuponu 

lsim • • • • • • • • 
Adreı • • • • • • • 

DİKKAT 
P'otograf tahlill 1çln bu kuponlardan 
5 aded1nin gönderilmesi §&l'ttır. 

Son Posta 

Gazetemizde çıkan yazı ve 
resimlerin bütün hakları 

mahfm ve ıazetemize aittir. 

ABONE 

TÜRKİYE 
YUNANİSTAN 
ECNEBİ 

FIATLARI 

1 6 3 11 
Sen~ Ay Ay Ay 

~~LK~-~ 
1400 760 r 400 ı ıfio 
~340 12201710 270 
2700 140() 80(, 300 

Abone bedeli peşiı:clir. Adres 
değiştirmek 25 kuruştur. 

dar ikinci golü attı. Nihaye! 42 nci da
kikada Salahaddin de üçüncü golü attı. 

Ve TopkapıWar maçı 3-0 kazandılar. 

Topkaı: Abdülkadir - Hakkı, Sabahad
din - Şeref, Mehmed, Hamid - Salahad
din, Ziya, Kamil, Haydar, Tahsin. 

Eyüb: Halid - Mehmed, Alaeddin - Fer
~ Şükrii, Nuri - Haydar, Hikmet_, Zekai, 
Ne§'et, Zaven. 

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

Teni bir 
C i L D 

OçONcO 
GON 

Açık me
sameler 
ve siyah 
benler 

Beyaz ve 
yumuşak 

Ebediyen kaybolmuştur l 
Çirkin siyah benler, sivilceler, cil· 

din sert tabakaları, renksiz ve sol
muş bir ten... Bütün bunlar açık 
mesamattan ileri gelir. Bu mesame
leri kapatan gayrisaf yağlı maddele
ri ne su, ne de sabun ile izalesi ka
bil değil&ir. Her açık mesame, cil • 
din taharrüşüne sebeb olur. Beyaz 
rengindeki (Yağsız) yeni Tokalon 
kremi hemen mesamata nüfuz ile 
cild guddelerinin taharrüşünü fuıi
yen teskin eder. Mesamatın derin· 
liklerindeki gayri saf maddeleri ve 
siyah benleri hal ederek harice tard ... 
ve açık mesameleri tabii hadlerine 
irca eder. Esmer ve sert bir cildi be
yazlatıp yumuşatır. En kunı bir cildi 
kuvvetlendirir ve tazeleştirir. Alnın 
yorgunluk çizgileri ve burnun par -
lak ve yağlı manzarası tamamen za
il olur. Beyaz rengindeki bu yeni To
kalon kremi terkibinde taze krema 
ve tasfiye edilmiş zeytinyağı gibi mu 
kavvi, besleyici ve beyazlatıcı mad • 
deler mevcud olduğundan 3 gün zar
fında cilde yeni bir güzC'llik verir, ve 
beyazlatıp yumuşatır. 1 u kremi her 
sabah kullanınız. 

NOT - Yüzünüzde b~ıruşukluklar 
varsa, yüz adaleleriniz zayıflamış i· 
se, cildinizi Biocel ile beslemeniz la
zımdır. Cildinizdeki Biocel'in aynı o· 
lan bu kıymetli cevher, şimdi genç 
hayvanların cild hüceyrelerinden is
tihsale muvaffakiyet hasıl o1muştur. 
Penbe rengindeki Tokalon kremi ter 
kibinde tam cildinizin genç ve taze 
kalması için matlup nisbet dairesin
de karıştırılmış olarak Biocel cevhe
ri vardır. Akşamlan yatmazdan ev.· 
vel tatbik ediniz. 



12 Sayfa SON POSTA 

lştibanız yok mutlaka •• •• z 
ıtlmız. Yarım bardak su içinde alınan ve mepa usarelerinden yapılan bu harika midenize rahat ve huzur verecektir. 

\ •••• 2s, bUrUk 40, d&i ml•ll &O 

Şişesi 

25 GAZOZ ÖZÜ 
Limon, portakal, mandalina çeşidleri vardır. Meyva 

osarelerinden yapıl.mışbr. Şampanya gibi lezzetli ve mi· 
devidir. Misafirlerinize Hasan Gazoz özn ikram ediniz. 
Yakında ananas, çilek, muz, frenk uznmü, kayısı, ağaç 

çileği nevHerJ çıkacaktır. 

••t••I 25, bOyl!k 35, dört mlsll 50 kuruttur. 

Yüksek Miihendis Mektebi 
Arttırma ve Eksiltme Komisyonundan: 

Yüksek Mühendis mektebi binası dahilinde (Elektrik Laboratuvarında) yap
tırılacak olnn (1041) lira (81) kuruşluk keşif bedelli tadilat açık eksiitmeye ko
nulmuştur. 

Eksiltmesi 17/1/1938 tarihine rasUıyan Pazartesi günü saat 14 de yapılacaktır. 
İlk teminatı (78) lira (15) kuruştur. Şartnamesini görmek istiyenlerin hergün ve 
eksiltmeye gireceklerin _belli gün ve saatte Gümüşsuyundaki mekteb binası da-
hilinde müteşekkil komisyona müracaatlan ilhı olunur. (8653) 

GRiP, BAŞ ve DiŞ ACRILARI, 

NEVRALJi, ARTRiTiZM, ROMA TIZMA 

ve bütün ağrılarını dindirir 

l~SMANLI BANKASI 
TüRK ANONİM ŞİRKETİ 

TESİS TARiHİ: 1863 

lerma7eal: lt,OH,oot İniilb llrua 

ı-

r 

Türkiyenln başlıca· şehirlerile 
Paris, Marsilya, Ni!, Londra ve 
Mançester'de, Mısır, Kıbrıs, Irak. 
İran, Filistin ve Yunanistan'da 
Şubeleri, Yugoslnya, Romanya, 
Suriye ve Y~tcmda Filyalleri 
vardır. 

Her turlu banka muamelelırj 
yapar. 

Doktor 

lbrahim Zati Öget 
BeJediye karşısında, Piyerlotl 
caddesinde ~1 numarada berı:iln 

O~ledeo sonra hastalarını kabul 

eder. 

ilan Tarif em iz ---Birinci •ahile 400 lıuruı 
ikinci uıh:le 25ti )) 

Vçüncü tahife 200 )) 

Dördiincii sahile 100 )) 

iç •alıileler 60 )) 

Son ıahile 40 )) 

Muayyen bir müddet zarfında fazla
ca ınikdarda ilin yaptıracaklar ayrıca 
tenzilatlı tarifemizden istifade ede
ceklerdir. Tam. yarım ve çeyrek sayfa 
ilnnlar için ayrı bir tarife derpiş 

edilmiştir. 

Son Posta'nın ticari ilanlarına aid 
işler için §U adrPse müracaat edil
melidir: 

lıincahk Kollektif Şirketi, 
~eBa• 

Ankara .... 

ı 

Fena havalarda kendinizi 

GRiPiN 
ile koruyunuz. 

Baf, diş, adale ağrılarile Uşotmek
ten mUtevellit blltOn ıztıraplan 

durdurur. Nezle, kırıklık, grip ve 
emsnli hastalıklara karşı bilhassa 
müessirdir. 

kullanınız. 

icabında günde 3 kaşe ahnablllr. 
Taklidlerinden sakınınız ve her yerde ısrarla 

G R 1 P 1 N isteyiniz. 

;: ' ' ' "-· ,: .'° • ~ • ~ 4 "~ I ~ • 

n. . 
Inhisarlar İstanbul 

Başmüdürlüğünden : 
Çamaltı m~mlahasında sur~ti mahsusada tesis edilmiş olan ince tuz değir· 

menlerinde fenni bir suret~ ihzar olunan ve evvelce kilosu c5.25> kuruş 

fiesabile elli kiloluk çuvalı c262.5> kuruşa satılan mutfak tuzunun 1/1/938 
tarihinden itibaren halk tarafından kolaylıkla tedarikini temin ınaksadile 
kilosu 3.80 kuruş hesabile elli kiloluk çuvalı 190 kuruşa indirilmiştir. 

Çuval bedeli, tuz fiatına dahil olduğundan müşterilerden aynca çuval 
bedeli alınmıyacaktır. c8726> 

Orman Fakültesi Mu bayaat Komisyonu Başkanlığınd 
Cinsi Mikdan Mu. Fiatı Mu. Teminatı 

Urfa birinci nevi sade yağı 600 Kg. 100 Ku. 45 LL 
İhale : 4/1/938 Salı saat : 14 de 

1 - Büyükdere Bahçe köyde bulunan orman fakültesi için yukarıda mikdatlf 
muhammen fiat1, muvakkat teminatı yazılı Urfa birinci nevi sade yağ eksiltnı'1 

ı ye çıkarılmıştır. 
2 - Eksiltme Vilayet Muhıoscbesi Direktörlüğünde toplanan Fakülte Mübay.,S 

Komisyonu huzurunda yapılacaktır. • 
3 - Eksiltmeye girebilmek için muvakkat teminatın yatırı~dığına dair ın,. 

buz gösterıfıck ve 2490 sayılı kanunda yazılı <.v!=a:ları haiz olmak liiıımdır. tt 
4 - Şartnameyi görmek istiyenler her gün Büyükdere Bahçe köy Orman 

kültesine müracaatları ilin olunur. (8463> 

Avrupada güzellik 

müstahzarah 

Teşhir ve müsabaka sugile • 
rinde en son yapılan tecrübe 

ve tNkikatlar neticesinde VE
NÜS pudrasının fevkalade 

terk.ilt ve safiyeti ve cildler 

için en mükemmel ve sıhhi bir 

pudra olduğu jüri hey'etlerin· 
ce ittifakla kabul ve tasdik e • 
dilerek Granpri mükafatı ve· 
rilmiştir. 

Dünyacla meveud pudralarm 

muhakkak en iyisi olan VE • 
NÜS pudrası yağlı ve yağsız 

en narin ve nazik cildliler i· 
çin kullanılmağa Jayık şaya-

izale 
edece 

9!R 
Son Posta Matbaası 

NetTiyat Müdürü: Selim RaST'P •"' 

1 

1 

1 '-m .................................................... .,, ..... __ ........... ~--....... --_,, 

nı itirtıad ve tavsiye emsalsiz 
bir puclradlJ'. Nureddin Evliya 
Zade Eczayı kimyeviye alit 
ve ıtriyat deposu, btanbul. SAHİPLERİ: ~ ~~'.:n~~~~KlJ~ 


