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• IAimanya Portekizle ltalya 14 büyük harb 
.9emis·i daha yaptırıyor ittifak yapıyor! 
ita/yan Başvekili Akdeniz hô.kimigeti Atlas Okyanusunun cenubuna hakf m 
davasında · noktai nazarını değiştirdi olmıya karar ve_rdl 

G --..... --............. -....... ___ Portekize aid olan Asor adalarında Alman hava ve 
enıilerden ikisi otuz beşer bin tonluk iki büyük LOyd George · deniz kuvvetleri için üsler yapılacak 

·zırhlı, on ikisi de kruvazör olacak t --~-

VindSOr Dükü ile 
gizlice görüştü 

İngiliz gazetele -
ri yazıyorlar: 

Cannes'da bu -
lunan Loyd Corç 
gizli olarak Vind -
sor dükü ve dü -
şesini ziyaret et • 
mi§, kendilerile 
birlikte akıam ye
meğini yemiştir. 

Sabık kralın isti -

)'\ 
' ~~ 

~ 
fasındanberi, )cen- Loyd George 
disile ilk defa olarak ıörüşen Loyd Corç 
yemekten sonra dükle uzun ve hus:.ıst 

· si bir mülikatta bulunmuştu;. 
ltalyıın 
\'en. nı ıcm defcı yaptırilı~ı 35,000 tonluk iki zırhlıdan. biri deniz~ indirilirken H • d• M d 

llıak.Ia\n~Uharebenin hazırlıklannı yap-,çirdi. İngiltere, Amerika, Frarua bir çok - amı ıye ayıs a 
)eline rn~gul olan dünya, asker orduları milyarları seferber hale getirerek deniz JngiJtere •d k 
~a_: ordularını harf' kete ge - Devamı 11 inci ıtıyfadcı) Ye gı ece f : ................. :••• .. ••••••;· .. ·-··· ...... :•• Hükômetimizin yeni bir 

H ASOR ·-f !.Y 

1 
Alman deniz ve hava kuvvetleri Atlaı O kyanusunda manevra yaparken aıınmıı 

bir resim ve Aıor adalannın haritası 
Londrada çıkan Sunday Chronicle ga- mek için harekete geçmek üzere bulun • 

zetesinin yazdığına göre, Almanya, ce - maktadır. 

nubt Atlas Okyanusunda hüküm sürebil- (Devamı 2 inci sayfada) ngılterenın sıyasetı mekteb~emis!yaphracağı 
soylenıyor ---===---====--==========--=-=-==----=====:c1==========ı:::=-

here ye gidiyor? Muhi~~Birgen - Ege ovalarından Kaş orman arında 
Son .. r su 1 ar çek ı' l ı' y o r va h ş ı" b ı' r a d ~rler gu~ıerde Londradan mühim ha r-- a m 

nıeı dir g~Iıy~r. İngiliz hariciyesinin te
Sittard e hle~ı~den biri olan Robert Van 
teşarıığ arıcıye nezaretinin daimt mfüı 
itler ın~nda~ ~~~dı ve kabinenin harici 
hariciye ~avırlıgme tayin edildi. İngiliz 
böyıe bt~tn bu köklü müsteşarının 
.bp Yen r enbire makamından kaldırı • 
d.re Cadne, 0 ?un muavini olan Alexan
taııın d~tan .1n getirilmesi, bütün dün
hite b atını uyandırdı. Fakat, hl -
tllandau~~an ibaret değildir. Ayni za • 
illtahat . . en de, birkaç haf talık bir is -
eı ıçın h""k· Ub~ F' u umetten izin aldı ve Ce-
b ransa ·ı İ ate çıkt 1 e sviçreye doğru seya -

ı . ı. 

t 
Ş'ın en . : 

dur ki h zı~~de dikkate değen tarafı 
irn~ni~ arıcıye müsteşarlığındaki de 

sebebini izah eden resmi neş· Hufclye nezareti daimi miisteşaıiıfından 
--._ ( Det;amı 2 . . alınarak kabinenin harici itler müpvirliflnc 

······-........ ıncı sayfada) tayin edilen Van Sittard . ............. -............ 
" Son Posta :~ş;;-.. ~~k~·~;i"~;·; .... : ... " .... _l 1 

[) Şam parlamentosunda gürü;tü 
c:~~~rB Şehbenderin ~atani blokundaki taraftarları 
Şam 

4 
ye karşı parlamentoda muhalefete geçtiler 

...... 1·.. (Hususi muh b' . 
~ır za n ırımtz yazıyor:) 

:edikodus:andanberi siyasi muhitlerde 
beri de al· Yapılan ve bir :ki haftadan

Urada nihahletleri görülen bir hareket 
:\7atani hl kaycı bir enıri vaki olmuştur'. 
fnı.., o u iç' d 

-:1 Ve bu ın e bir muhalefet çık _ 
8Ünde k ~uhalefet parlamento kürsü

endısfn · .. 
Bir V t 1 gostermiştir. 

bd~ Par~~~i meb'us olan Münir AclAni 
ı.tk;• "'"ntonu · ' bl llrnete ka .n ıçtımaında söz alarak 

t lş Ve hükQ rşı ~ıddetli bir nutuk söyle-
lraftarlarnıarn~tı dok~or Şehbender ve 

(Deva arşı şıddetH tecavüzler-ı 
nıı 11 inci sayfada) Doktor Şchbendrt Cemil Be11 

Hamtdıı,ıe 

Başka memleketlerin Denız harb ta -
lebeleri kendilerine ~is edilen deniz 
harb veya yelkenli gemileri He ıtaj yap

( Devamı 11 inci ıayfad.a.) 

Bulgar siyasetinde 
yenilikler 

Bulgaristan, Romanya ve 
Yunanistanla da dostluk 
paktları imzalayacak 

Yugoıla11 - Bulgar cl.oıtluk paktı 
ımzıılanırlun. 

Tehlikeyi önlemek için 
yeni tedbir alındı 

İzmir 7 (Hususi) - Gediz mıntakasın
daki bazı köyler henüz sular altında bu
lunmakla beraber, işaa edildiği gibi, teh
like yakın değildir. Menemen ovasında 

yalnız bir köye aid arazi ::ular altında -
dır. (Devamı 2 inci sayfada) 

Köylüler peşine düştüler, 
fakat ele geçiremediler 
Ka~ (Hususi) - Bütün bu havaliyi ga

rib ve heyecanlı bir rivayet işgal etmek
tedir. Rivayet şudur: 

Bundan bir hayli yıl evvel. bir kadın, 
bir buçuk yaşlarındaki çocuğile beraber, 

(Devamı 11 inci sayfada) 

1 Şehir meseleleri 
Halde teshin yasakmış! 

Hal i.daresi, binanın zar af etine halel verir diye 
kıracılarının soba kurmalarını menetmiş! 

Sofya (Hususi) - Bulgar Başvekili Hal blnannın. u.:a11.tnn görünüfiL • 
Ve Hariciye Nazırı: Bay Köseivanof yıl- Dün meyva Hal'inin önUnden seçiyor- lar lat . 1 k 
bqı münasebeti!• söylediği bir nutuk- dum. cAcaba halde neler oluyor?> diye hayli ;r'~u un u~u ~e~a~ları arasında 

(Devamı 11 inat ıa11fada) ımerak ederek içeri '"rdim· bir . o şmış ve ıncırle üzüm i§leri Yaı>-
•• • zaman • Devamı 11 fnd ıaJl/ada) 
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Her gün 
J ngilterenin siyaseti 
Nereye gidiyor? 

- Yaı.an.: Muhittin Birıen 
(B°'itarafı l inci .sayfa.da) 

riyat, sebeb olarak, şu sıralarda harici
ye işlerinin fevkalade ağır ve çok ol -
duğunu bildinnekde ve bunun için de 
Van Sittard'm ihtısasından kabinenin 
istifade etmesi düşünüldüğünü ileti sür 
mektedir. Mademki, İıariciye işleri bu 
kadar çok ve ağırdır; şu halde, neden 
dolayı Hariciye Nazırı istirahate gidi -
yor? Yalnız bu sual, İngiliz hariciye • I 
sindeki değişmenin büyük ehemmiye -

1
· 

tini göstermeğe kifayet eder. 
Üçüncü bir hadise olmak üzere de, 

dünya matbuatı şu noktaya dikkat e -
diyor: Hariciye Nazın Eden, herhangi 
bir sebeble, vazifesi başından uzakl~
mışsa, şimdiye kadar, kendisine daima 
Lord Halifax vekalet etmişti. Bu defa, 
bu vekalet vazifegjfıi bizzat Başvekil 
üzerine almıştır. Şu halde elbet bunun 1 

da bir manası olmak icab eder. 

* Bu değişmenin ehemmiyetini gös • 
teren hadiselerden biri de, İngiliz ga
zetelerinin bu bahis üzerindeki neşri -

.,,. .. 
GENCE. 

60 daltikadan ibaret bir saat, 24 saatten ibaııet bır gün, 
365 günden ibaret bir sene ... 

İnsana genç ve ihtiyar olduğuna göre iki türlü manzara 
arzeder. Genç için bir sümüklüböcek kadar ağır, ihtiyar için 
bir Lazı kadar sür'atli geçer .. 

X Öniine geçilemiyen sür' at.. X 

GençHk ebedi değildir. Hayatımızdan eksilen her daki
ka, her saat, ~er gün ve her sene ge~ci ihtiyara, fütiyarı me
:Eara yaklaştırır. Bu öyle bir gidiştir ki önüne geçilemez. 
Zamanın ağır geçtiği zehabında bulunan gencin acelesi ne 
kadar manaSJzsa, telaşa kapılan ihtiyarınk.i de o kadar 
yersizdir. 

Gazetelerin bu mesele hakkındaki 
mütalealan o kadar muhtelif ve o ka - sez ArRASONDA 

~ 
1 

yatıdır. ( 

dar birbirine zıddır ki bu neşriyata ba· ~-------------------·-----------------------' 
karak herhangi bir vazın fikir edinme- Kuvvet rıelloruna •·-----------* Prens Strahemberu 
ğc imkitn olamaz. Times'e göre bu te - Kı~an küçük bebek ff ERGUN BiR flKRA 1 Kızalı sa/asında 

Sözün Kısası 

Yazı Çok Oldağıı için 

Bugiirr Kanamam 

Ege ovalanndan 
sular çekiliyor 

(Bcı§ tarafı l bıci say/ada) 
Manisa, Muradiye ve Akhisar arasında 

bazı köyler halkı dün geceyi uykusuz g~ 
çirmişlerdir. Fakat sular çekilmekte, ha• 
va soğuğa çevirmektedir. 

Şimdi Manisa istikametinden gelel\ 
yolcular Gedizde beş· kişilik bir ailenin 
evinde, uykuda olduğu sırada. suların h~ 
cumuna maruz kalan evin yıkıldığını, ato 
leden haber olmadığını bildirdiler. Vak~ 
tin gecikmiş olmasına rağmen Manisa va'" 
lisi doktor Lütfi Kırdarı telefonda bUl -
dum. San Posta adına izahat vermcsiJll 
rica ettim. Vali şunlan söyledi: 

c- Şu dakikaya kadar su basan köY'" 
ler mmtakasmda bir kişi boğulmuş, c~ 
sedi henüz bulunmamı§tır. Gediz taşı:nış· 
tır. Salihlide Karapınar köyü eski ve ye· 
ni Harmandalı köylerini sular ihata el-' 
miştir. Alman önleme tedbirlerile tehli • 
kenin önüne geçildiğini tahmin ederilJl. 

Kızılny yardıma muhtaç olanları hiınJ" 
ye için chazıroh vaziyetindedır. Beş Jd" 
şilik bir ailenin boğulduğu hakkında h~ 
nüz vilayete rapor gelmemiştir. Bu habe"' 
rin yanlış olduğunu sanıyorum.» 

İzmir 7 (Hususi) - Tirecie soğuklat' beddül tam yerindedir ve maksad yeni 
bir siyaset tecrübesidir. Ancak, Times 

1 tecrübe edilecek siyasetin ne olduğunu 
söylemeksizin, harici siyaset işlerinin ı 
İngiltere için hiç bir zaman bugünkü 
kadar mühim olmadığını kayd ile iktifa 

!Smdi cevab vereceğim ı 
dan Ahmed adında bir köylü donarak öl· 
dü. 

ediyor. 
Daily Herald, Van Sittard değişme

sinin, İngiliz hariciyesinde yapılacak 
çok esaslı ıslahatın bir başlangıcı <;>ldu
ğu fikrindedir. Bu gazeteye göre, lngi
liz hariciyesinin cihazı da, metodlan da 
eskimiştir, bunlan değiştirmek lazım -
dır. News Chronicle gazetesi, bizce, bu 
değişme hakkında en güzel izahı bul -

Üzerine çok dava altnı§ olan mq7ıur 
bir a.vukat, müvekkillerinin dosyala. 
nrıı uzun uzadıya tedkik edecek vak
ti olmadığı için dosya.laTa §Öyle bir 
göz "gezdirdikten sonra mahkemeye 
girerdi. Bir gün gene m.ahJcemeyc gir
meden iki dakika evvel katibinin ken
disine uzattığı dava evrakını kısaca 
gözden 9eçirmi.şti. Ma.h.kenıede kuv. 
vetli bir m'l.i.dafaa ya.ptı. Faka: nıüda
f aayı oitinnek ii.ttre iken katibı, ku
lağına: 

' İzmir. 7 {Hususi) - Celal yardımcı ıcıı· 
1 nalının etrafındaki sedlerin yıkılmasil~ 
lsular kanala hücum etmiştir. Subaşı, ıxa.ı· 
~ me, Tulum köylerinin tehlikeye girı:nı:i 
1 üzerine bir jandarma komutanı üç -lr!J'/ 

· alkını vazüe başına davet etmiştir. Köt• 
•r civarına muvakkat sedler kuruldll-

Sabaha kadar çalışılarak tehlikenin öoii 

1 
alındı. Mahmudlu civarındaki tarihi kÖP· 
rü suların hücumilc çöktü. Ödemiş yolun· 

ı da bir yarık hasıl oldu. Rahmanlar köpril 

muştur: cMistık bir değişme> diyor. İn Bu bebek 1 7 günlüktür. Buna rağ -
saniann izah edemedikleri şeylere ver- 'm€n, babasının avucunda oturabilınek
dikleri bu isim, bu meseleyi en iyi izah tedir. Bilindiği gı"bi çocuklar altı aylık 
eden bir "kelime olur. oluncaya kadar ne baş1anru, ne de vü-

- Ne yaptınız, dedi, ~ hasım tara
fı müdajaa ettiniz. 

Aoukat hakime döndü oe sözüne 
devam etti: 

- Şu an.a. kadaT hasım tarafın mü
dafaa sadedi7Zde söyZiyebileceJderi heT 
şeyi söylemi§ bulunuyorum. Şimdı 

Prens Strabemberg, eskiden bir ar· 
tist olan yeni kansile St Moritz'de kı -
zak safasında. 

Onunla evlenmek uğrunda,, her ça
reye başvuran ve her şeyi feda eden 
Prens, cMes'udum, ~k rnes'udum!> de
mektedir. 

Daily Mail'e gelince, o da Van Sit - cudlerini doğru dürüst tutamazlar. 
tard'ın Amerikaya bir sefir olarak gön- Dünyanın en kuvvetli çocuğu diye a 
derileceğini haber vermekte ve bu su - nılan bebek, ana sütü ile doyrnamakta, 
retle değişmenin •kabineye mütehassıs başka yemeklerle de beslenmektedir. 

1 
bütün buajara kar~ müvekkilim na- Bosnada hirköu/ii bir ayıy• 
mma cevab vereceğim. .:7 ııi bir müşavir temini> tarzındaki resmi 

izahın yerinde olmadığını söylemektedir. 
Bütün bu matbuat neşriyatına baka -

rak hükmedebilitiz ki İngiliz hariciye
sindeki bu değişmenin manasını anla -
ma bakımından İngiliz matbuatı da bi· 
ziın kadar hayrettedir ve değişmenin 
bütün sırrı, ancak Charnberlain ile bir
kaç İngiliz nazırının kafalarında gizli 
kalmaktadır. 

* 

Kocasını hapisden kurtaran • -• dava etti 
kadın Bütün oyuncaları ikiz Bosnada Filipoviç isminde bir köylü, 

Amele Cemiyeti azasından birine ta- OlCJn futbol takımı mahsulüne büyük hasarat yapan bir ayı 
arruz suçile 15 gwı·· hapse mahkılın edi- ile yavrulannı öldürmek iı:in lıükfunet -

Danimarkanm Ham şehri, Tolstrup te - d ;...+nmi., H-k(ı t ba -
len ameleden biri, tevkifhaneye dogru· n musaa e -~ u me mu -futbol takımile iftihar etmektedir. Bu ta-
götürülürken, kapıda bekleyen Karısı saadeyi vermedikten başka kendisine 

kım altlSl ikiz olan on bir Tolstnıp kar- lanmak kan ·b· -1 
atılarak, k.ocasmı öpmfü~. Bunu gören son av unu mucı ınce ayı o -

~ deşlerden müteşekkildir. Kardeşlerin en d.. · :ı..- • üst_,_,_ ı hakim, kadını .salona çagırnı-ış~ urmenm :ucapıs cer.asını m t;.Lz;.Ull o -
büyüğü bugün 20 yaşındadır. Bunu 19 ve d ğ da •-'--=- , __ ak b"l 

- Kocanız ne biçim bir adamdır, di- u unu resmen ve ıı.aıuuen Ouar ı -18 yaşındaki ikizler takıô etmelcte, bun- a· . . 
ye sormuş. ırmıştır. 

Deniliyor ki, İngiliz hükılıneti, Av - - Çok iyi, merhametli, uysal bir in· !ardan sonra da 17, 16 ve 15 yaşında ü~ Bu tebliği alan Filipoviç hemen hükCi-
rupada geniş mikyasda bir sulh politi· sandır. Bir daha bövle bir harekette çift ikizler gelmektedir. Tam teşekküllü met aleyhine. bir urar ve ziyan davası 

_, olan bu takımdan birisi herhan,gi bir su· tır K·.ı: ı- :ı.. da da hi 
kası yapmak fikrindedir: Belki, Van bulunınıyacag·ına eminim deyince ame açrnı§ . vy u ıuu vasın ayıyı -

-., rette oyuna i§tirak edemiyecek oluna O- ed -1d- -ım · · d 
Sittard'ın bütün siyaseti, Ingiliz - Fran lenin ce:zasım affet ...... •~tir. maye en ve o uru esını mene en 

.... uoı nun yerini 12 yaŞında bulunan ve her h ·· kJ'·- ı· b·ttab· "ka ed ğ. d 
sız dostluğu üzerine kurulmuş bulun - Kan koca, nı>c::'e ile evlerine dön _ u wue ın ı ı ı ece ı zaran a 

~~ hatta oynamağı bilen diğer bir karde;:: al· ta • bur ld ğu ·dd. tm k duğuna göre onun l adciyeden uzak - müşlerdir. .ili zmıne mec o u nu ı ıa e e -
laştmlrnası acaba bu siyaset yerine baş maktadır. Bu en küçük kardeş hergün tedir. Filipoviç hükfunete karşı açtığı bu 
ka bir dostluk siyaseti • ·i.fnnek fikrin- 14 yaşında olduiu halde 9 iki saat büyüklerin ayakkabılarını tamir davadan başka cyedi yüz vagon mısır 
den mi ileri gehyor? Bu ta\-dirde, Fran etmekle meşgul olmaktadır. buğdayını telef eden bir ayı ile iki yavru-
sada da Almanyaya karşı gösterilen hayat kurtaran çocuk Tolstrup futbol takımı civardaki .şehir- sunun yakalanıp mahkemeye getirilmesi 
dostluk meyillerinin bir manası olmak 17 yaşlarında bulunan bir İngiliz~- lerin bütün takımlarile y.apuğı nıaçta talebile ayı He yavruları aleyhine dahi 
icab edebilir mi? Bun1ar haklı olarak cuğu değme yüzücülere taş çıkartacak galib gelmiştir. diğer bir dava daha açmıştır. 
hatıra gelebilecek suallerdir; fakat, ne kadar iyi yüzmektedir. Bu mahareti Ayaksız adam yeni bir Bu dava1arın ne netice vf'receği henüz 
bu suallere, ne de buna benzer daha bir ~ayesinde şimdiye kadar dokuz çocuğu belli değilse de Bosna müıideiumurnisini 
çoklarına muayyen bir cevab bulmaya boğulmaktan lrurtamu.ştır. yüzme rekoru yaptı daha şimdiden ciddi aurette işgal ettiği 
imkan yoktur. . 9 yaş~arın~a ~ken, bir gün kız_karde- Meşhur ayaksız yüzücü Jibelman, _g_öru_··_ı_m_e_kt_:ed_rr_. _________ _ 

Şu .dakikada söylenebilecek söz şu- ş:le denıze g.ıt~ış, n_.asıl olmuş 1S: ol • Hudson Jrmağında 48 saat mütemadi- ayaklan kesildikten dört sene sonra 
dur: İngilterenin içine düşmüş olduğu ~~~.' kardeşının bo~lınakta ol~ugunu yen yüzerek evvelce tesis ettiği kendi bir gün bir kanal kenarında dururken 
müşkülat, bu devletin pek çoktanberi g?runce. h~:11 ~ğirtel1~ kızcagızı sa- rekorunu kmnıştır. Ayaksız yüzücü bu tanımadığı birisi kendisini suya atm
tanıdığı müşkülfıt derecelerinin çok üs hıle g.e~muş~. Bır ~de ~e 15 da müddet zarfında Albani şehrinden ca ayaksız olduğu halde ellerini hare
tündedir. Bugüne kadar işleri sürükle- kilta _ıçmde bır kız ~ğile, bır erkek Nevyorka gelmiştir. Aradaki mesafe ket ettirmekle pek güzel hatta eski· 
yip götürmeğe çalıştı; fakat, şimdi gö- çocugu, muhakkak olumden k~rtar - 145 mildi. Ayaksız yegane yüzücü olan sinden çok iyi yüzmekte olduğunu gör
riiyor ki işler kendisini sürüklemekte • mıştır. Jibelınan ayaklann yümıek için bü· müştü. Bunun üzerine iştirak ettiği 
.r. Dünyada olup• biten hadiselerin riz: Çok yakında ~k yeni şeyler işite - yük bir mania <>lduğunu söylemekte- bü.tün yüzme müsabakalarında birinci 

kuvveti, diplomatlann ve siyasetlerin ceğiz. dir. İki ayağını Şikagoda bir otomobil çıkmıştır. Jibehnan yüzerken rahat ra-
't- .. tün maharet ve marifetlui~i ezebi- Muhittm Birgen kazasında kaybeden bu maruf yüzücü hat sigara içmektedir. 
--~k derecede büyüktür. lngiltere, 
şimdi dünya tarihinin yeni bir teka -
mül safhasında bu kuvvetlerle karşı 1 
karşıyadır. İşin bütün ehemmiyetine 
göre esaslı tedbirler almak liizım gel -
eliğine İn~liz siyaseti artık hükmetmiş 
hulun• .)Or ve bu knrarlnrı da alacaktır. 

İSTER iNAN, İSTER İNANMA! 

Bu kararlar nedir? Ne olacaktır? 

Dün kamvayla Şişhane yokuşundan çıkıyorduk. Yaya 
kaldmmından bir genç tramvaya saldırdı, güç halle par -
maklığa tutundu. Bir elile de kapıyı açınıya çalışıyordu. Az 
kaldı düşecektl Tuttular, güç halle içeriye gi.rdL Hadiseyi 

çıkl§tılar, seyir halinde bulunan tramvaya atlamanın veya 

tramvaydan inmenin yasak oldufunu hatırlatlDJlk i.5tediler. 

Fakat adam aldırmadı: 

seyredenler ihtiyatsız genç hesabına korku geçirmişlerdi, - O, sirln dediğiniz iki ay eıvveldi, geçti, cevabını vereli. Ne gibi tesirler yapacak ve ne gibi ha· 
diselcr doğuracak? Bn suallere cevab 
venneğe ça1ışmıyalım, çünkü mesele 
~ok mu'dildir. Yalnız şunu sö li ebili- L 

1 S T E R t N A N, t S T E R 1 N A N M A ! 

SÜ sakatlandı. 

Almanya Portelıizle 
ittifak yapıyor 

(Ba§ tarafı 1 inci sayfada) 
Alman harbiye nazırı mareşal vot. t 

Blombergin 200 erkanıharb subayilc yaP" 
tığı bir tedkik ziyaretinden sonra, Hit -
ler, Almanya ile Portekiz arasında bit 
anlaşma projesi hazırlamıştır. Bu mun -
hede aktedildiği takdirde, Almanya Asor 
adalarını hava ve deniznltı gemileri us· 
leri için kullanabilecektir. 

Hitler, Almanyanın Afrikadak.1 eslti 
kolonilerini taleb etmek hususundn d• 
Portekiz hükıimetini kandırabileceğin1 
ummaktadır. 

Asor adaları Atlas Okyanusunun hfı • 
kim bir mevkiinde bulunmaktadır. J3d 
suretle Alman hava ve denizaltı füolat' 
Cebelüttarıktan geçen, cenubi AfrikDY' 
giden ve yahud da Cape yo!ile Uzakşar~• 
ulaşabilecek olan İngi~ gemilerine i~ 
bında müdahale edebilecektir. 

Asor adaları, .stratejik vaziyetlcrind~ 
maa<ia, beynelmilel kablo merkezi ol ~ 
mak bakımından da büyük bir ehemmiYe' 
arzetmektedir. Bu da transatlantik ha\'1 

seferleri için büyük bir bağ teşkil eder. 
Hit1erin rlyasetindeki bir mecliste ınJ• 

reşal Blomberg, bu adalardaki limanla • 
rın ne suretle denizaltı gemilerile hava 
filoları için üs yapılabileceğini hazırla • 
nan planlar üzerinde izah ı;tm~tir. 

Bu manidar ziyaretten sonra PorteldS 
hükumeti, İngiliz crkanıharbiyesile JtB'" 
rarlaştırmış olduğu konuşnayı geri bı • 
ııakmıştır. Bu geri bırakış, Portekizin, i11· 
giltereden ziyade Al.manya ile ittifak yal' 
mayı dü~~~nü gö;~~:_.,_... 
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Japonlar "İngiltereyi mağliib nutuk • Uzakşark tehlikesi 

etmek ı·çı·n sı·Ja,,.ha sar lmıya ~~~~·~1ı!·.::ı:::~:.~~~:· .. ~:~·:u: yak::..:~:1ma..,,.Pn .. 
J tu~O ~c~a~~~~ins~y=~~t:~~·~iarı da öyle apon harekatı cenubi Çinde in • 

1 
•• k d • 1 yapıyorlar. Yalnız şekil değişti: Müba - J kişaf ettikçe, İngiltere ile Japon-

uz um Yo 
'' 

ıyor ar rizler dövüş meydanında seyirci Ue çev- ya aıasında da ihtilaf mevzuları gittikçe· 
rili değil. Siyaset adamları, stüdyonun artıyor. Geçenlerde Japon dalıiliye nazı
mikrofonu önünde, seyirci 'le evinde rad- rı amiral Suetsugu tarafından san ve be-

• T yosunun başında. yaz ırklar hakkında serdedilen mülah.ıza-

J Qponga için mühim olan nokta kendisinin mücadeleye Sinyor Musolini devrin faşizm devri lar, bu anlaşmazlığı bir kat daha tebarüz 
olduğunu söylüyor, demokrasinin iflas et- ettirmiştir. Amiral Suetsugu, Japonyanm 

hazır bulundugw UnU göstermekten ibarettir,, tiğini ilan ediyor. cKuvvetli adam• ı olmakla maruftur. 
Mister Roosevelt faşizmin arızi, demok- Geçenlerde, Japonya başvckı:ine karşı 

Tokyo 7 (A A ) t k d - ·11 tl · h ki Tu b rasinin ezeli ve ebedi olduğunu söylü - yapılan tecavüzü müteakib bu tecavüzü Pon . · . - ngiltere ile Ja -ı ahların ve iger mı e erın a a~ma rncr, ir Çinliye karşı hoyratça ha -
har~~ arasında çıkması muhtemel bir riayet edeceklerini resmen. ~adetmış - re ket eden bir Japon neferine ihtarda yor. yapanlara karşı ordu komutanları tara -
tası d akkmda sekiz Japon generali a • lerdir. Gerçi, Panayın tahnbll\den son- bulunmuştu. Bir Japon, çavuşun bur _ Cihan iki ordugaha ayrıldı, fikir seli fından el uzatılmak istenmediği bir sıra
tef ~ a geçende yapılan müzakereleri ra Sansasiyonel bir hareket vak'ası kay- nuna bir ywnruk at.arak cSen bize ne daimi bir med ve cezir halinde, açılıp ka- da bunların tecziye edilmelerıni istiyen 

sır ed H • pana g ·ı · ·1 li dalga! r ara ve kara askerleri tarafından tevkifleri -
·Bu en inode mecmuası diyDr ki: dedilmemiştir. Bununla beraber, Japon. karışıyorsun» diye bag-ıınuştır. 0 za • n, erı eyıp 1 er yen a -
' generaıı U h k 1 f d ş h b 1 d sında tek bir kaya görüyoruz, üzerinde ne teşebbüs edilmediği takdirde bahriye 

lnenr . er, zakşarktaki ak ve ma am an tara ın an ang ay e.e ~- man Japon askerleri İngiliz müdafaa Tü. k' d y ı 2 l ı silahen•'azlannı sevkederek bunları tev-
beu aatıerıni müdafaa etmek için ala- ye meclisine yapılan gayri makul taleb- mıntakasına girerek Turner'i yakala _ r ıye uruyor: 0 unu O yı evve " 
ailt~ı t~hlık~y.e koymak istemeyen İn - ler, Tokyo tarafından verilen teminatın mışlar ve onu bir mu-ddet su··ru"'kledı'k - bulmuştur, sarsılmadan devam ediyor. kif ve t\ cziye ettireceğini söylıyen bu a-
"' -.-reyı - ı dam olmuştur. Ken<Jisi, bugünkü başve-
rılına k .mag up etmek için silaha sa - ruhuna ve metnine sarahaten muga - den sonra yere atarak yumruklamışlar- cÇ Bu Sabahkı· ;JJ kil Prens Konoye'nin himaycgerdes·dir. 
ler. lazım gelmediği kanaatindedir- yirdir.> dır. Ve rivayetlere inanmak ~azım gelirse, 

JaP<>ny . . Yeni bir had.ise Polis müfettişi Wost, müdahale ede- Gazetelerde 1 müstakbel Japon başvekaleti için hazır -
<fı .. · . a ıçın mühim olan nokta ken 

... ının ın·· d 1 ' Şanghay 7 (A.A.) - İngiliz başku- rek Turner'in serbest bırakılmasını is - Gördü .. gümüz Fı"kı"rler !anmakta olan adamdır. göst uca e eye hazır bulunduğunu b kl 
ermekten ibarettir.> mandam Telfers • Mollett, Japon ata - tem iştir. Japonlar, cevab olarak Wost'u _ Böyle bir adamın, san v.e ~yaz ır ... ar 
T şemiliteri Harada'yı ziyaret ederek İn- da dövmeğe başlamışlardır. Neticede H Kturai~• - tAsmıtıs•-u: tirbugfuıkHataü ~a=esln1 arasında içtinabı gayrikabıl bır tesaoum 

•nnis tehlikeli ihtilaflardan 1 k. 1 t 1 ·1· a ay .,.ne a "' e mış · Y 0 yonu ı - - ı · ve hakik\ adalctın gi iz müdafaa mmtakasına va ı o an e ngı ız polislerinin her ikisi de serbest aldanıyor sevlevhasım koyduğu yazışında tn- 0 acagmı soy emesı . ' 
La bahsediyor cavüzü şiddetle protesto etmiştir. Ku - bırakılmışlardır. gUJz eksperi Reedln 1ntlhab nizamnamesi beyaz ırklılara aid elın Uz:ıkşarktan ç~ ~ 

bey ndra 7 (A.A.) - Suelsugu'nun mandan bu gibi hadiselerin pek vahim Polis k . . . J ak 1 hakkındaki itirazlarımıza kar§ı verdiği cevabı kildiği zaman ancak tecelli Pdebileceğını 
•"'natna1 tı ve. Japonlann Şanghaydaki nezdın' d h0:Ud~serı.nın apon m ~m arı mevzuu bahsetmekte ve bu cevabı esene kar- iddia etmesi, elbette ki büyük bir aksi 
..... a bl neticeler verebileceğini ilave etmiştir. . e a ıseyı protesto etmesı bek- şılayarak : t . kt N't kim bütün Avrupa 
fan 1'· e en karşısında sükut etmiş o- Hadise, bir İngiliz neferi tarafından Ienılmekt d' esır yapaca 1

• ı e ' 
ıınes gaz t · 'h b .. b e ır. • - Yalnız bizim teessürümüz ıu noktada- ve Amerika, bu konuşmanın manasını 

Sükutu . • e esı, nı ayet ugun u işgal edilen bir İngiliz ileri karakolu - İki i il' polis" • d" d"I dır ki MllleUer Cemiyetinde bazı dost memle-
dıı·: ihlal ederek şöyle yazmakta - nun önünde, neferin bir şey yapmasına ng ız ıru ov u er k:?Uere mensub eıan banın da bu Fransız anladı. 

. . .. , Şanghay 7 (A.A) - Beynelmilel dRlaveresine aldanır gibi YUiyet alınalan - Halbuki şimdiye kadar Japonyanın bü-
tın •Japonyanın namına söz sövliyen za vakı.t ~ıra~ı~~n hbı;d s~ ~tle cere~an imtiyaz ·mıntakası polisi, Noel günü Ja dır. İşte Hatay intihabat komisyonu başka- tün salahiyeUi adamları, Uzakşarkta men-

h 4(Mukaddes add tr-. h ~b. h elmıştır. Acız ır a e u unan ne e - pon zabitleri . İ 'liz 1' "f .. nının sözleri bu ftipheJi zDılıılerde uyandıran faati bulunan milletlerin bu menfaatleri-
lluz sonu > . . e ıgı . ar ın e - rin gözü önünde Japonlar, işgalleri al- ,. .. nın ngı po ıs mu ettışı bir delil sayılabilir• demektedir. • .. . . 
ları gelmemıştır ve Çınde Japon • t d b 1 t akl d T ,. Benett ı dovmelerini Japon deniz ma , ne dokunulmıyacagını soylemışlerdı. Ja-
like~· ~cn~~i devletler arasındaki bu teh ;~ a .. 

1 
u ~?an opr ar a urner 

1 kamları nezdinde protesto etmiştir. - Cumhuriyet_~ bapnaıraıesını hü- pon başvekili Prens Konoye dahi, •apon-
tıüz 1 ıht~lafın ne zaman biteceği de he- ovmuş er ır. Polis ayni gün İngiliz pol' 1 . d kilmetınılzlnu Milletler Ceml7et1 nezdindeltl yanın, bütün milletlerle hoş geçineceğini 

G
ll'lalum değildir •Sen bize ne karışıyorsun!• Sinclair'in do" .. 1 . hAd· .ıs. ednn en protestolarına tahsls etmlftlr. Makalede, iddia etmişti. Bütün bu sözlt'.'r, .Japonva 
erç· .. · · 1 vu mesı a ısesını e pro- F t raf d&n ileri ötürül yersiz lnad 1 · • ı ~ 1 mustcv1iler Jngilizlerle Ameri Şanghay 7 (A.A.) - ngiliz çavuşu tes+o etmi~tfr ransa a ın g en ile dostane münasebet halınae bu unan 
~~.. t '7 • ve ısrarın herhangi derecmnde hüsnü ni - . . . · 

A. 
•-.-••••-•• • • • • • • • ••• • • • • • • • • • • • • • • • • • ..... • • • • • •• • • • • ··•-••••• • • • • • • • memleketlerı nısbf hır surette tat mm et-- • • • • • • • • • • •• yeUe telifine imkan yoktur, denilmekte ve . . 

ın • k B ı • f • • Suriye halk kütlelerinin Türklyeye mtlşkfl - mıştı. eri aDIIl er 10 Se Jfl Hava kuvvetlerimiz ıaı çıkarmaktan tevew edeceklerı kaydedu- Japonyanın, çınae giriştiği azi.m te -

A.ı 
J ,.ı·n yeni .. anan mektedlr. şebbüsü mühim bir hadiseye vesıle ver-

h •• d • ~ n ~ meden intaç etmek maksarlile bu şekilde 

manya Ya Ucum e )yor Ankara 7 (Hususi) - Mu"da!aa Tan - Ahmed Emin Yalman tlidlle mııh- k kt ld ğ sa anl ok de-
•• • 1 tnc bir kanun başlıklı ya7plllda metbuat ka- g~ oı'lnduı·.şmFaakaat oresmu tunaug·ızıanr, taatrmyı'n cdı'cı· 
.. t:o Vekaleti Hava kuvvetlerimizi inki • nununun acele yapılmıı kanunlardan oldu- 1 

~ntelekt.. 1 bb ·· k •fi •• d d•J • şaf ettirmek için 21 buçuk milyon ğunu, meb'us olan gazetecllerln masuniyeL şekilde konuşuyor, lüzumsuz yere rutu -
b• Ue leşe llS ve eşı ere musaa e e l mıyen liralık taahhüde girişilmesi hakkın- jmeseleslnin halle muhtac bulunduğunu, ka- betten nem kapmakda mana olmadığını 
ır nıen1lekette Amerika mümes~ilinin ne ici olabilir?,, daki kanuna ek kanun layihasını ha- nunun mübhem yerıerı çot oıdu~dan tat- söylüyorıar, vukuatın inkişafı bekıeni -

Y bikatında müşküllt çeklldl.ğf.nl yazmakta -La zırlamış ve 70 bin liraya kadar ta • ır yordu. 
llın ndra 7 (A,A.) - Reuter ajansı - Dodd, geçen yaz, Nürnberg'de Nazi ahhüde girişilmesi için mezuniyet Japon dahiliye nazırının, velev sırf 

~u;abiri bildiriyor: partisinin kongresine iştirak etmek is- istiyerek layihayı Meclise gön _ Dev Jet • l · şahsı nnmına olsun, Japony:ı He beyaz 
gele zı esini terkederek Almanyadan temediği zaman bu hareketinin birçok dermiştir. ZJr33 milletlerin müstakbel münasebetleri hak-
izah n ve Almanyayı niçin terkettiğini Alman şahsiyetleri tarafından tasvib \... J • } t } • k kında söylediği son sözler, bu son ümid -
tir k'~den Amerika sefiri Dodd, demış- edildiğini söylemiş ve büyük mikyasda Teruel JŞ e me eri UrUffiU leri de kökünden baltaladı ve Amerika 

«b.' yapılan harb hazırlıklarının makul ne· l ~ ile Avrupaya öğretmiş oldu ki, şimdiye 
tüeı 1

t
0 ser~fstııği yasak olan, enteıck - ticesi harb olabileceğini. kaydetmiştir. .,. 6 · h b l Kanun dün mecliste kadar takıb edilen ıntizar siyaseti kendi 

?ni!rıı:şcbbus ve keşmere müsaade e - Dodd, Almanyanın büyük iş adam - l,'V,.1 U QT e e e Tİ kabul· edildi aleyhlerine olmuş ve Japonranır. ekme-
len "--Y~n ve hergün ırk kinleri güdü - larile sanayi gruplarını beynelmilel teş · .,. -k 7 (H i) B .. M lis ğine yağ sürmüştür. Amiral Suetsugu'nun 

enış b' B .., b"" _k b• • .n.n ara usus - ugun ec -"'u" n: . . ır mın~ 1 ada bir Amerika riki mesainin lüzumunu takdir etme - oguşma uyu ır şıdd ti 1 'sted'g·. c:udur· 
ssılınin ne işi olabilir?> mekle itham etmış' tir. d ·•ı ·••e e e 1 de ktısad Vekili devlet ziraat işletmele- ı ı ı ~ · 

evam ediyor ri kurumu teşkiline dair kanunun terci- Mançukuo hükumeti, yarın, başka ma-D "• • • y V li hd Londra 7 (Hususi) _ Tcruel'in işgali han ve müstacelen rnüzakeı:esini teklif hiyelte bir diğer hükumete inkılab et -
Unya tJCareİIDİ Ufl3ll e a İnin için iki haftadanberi kanlı bir surette etti. Tekli! kabul edildi. Kanunun heye- meli, şimali Çinde yeni bir hükumet ku-

d •• ı • • du•• gw u•• D 
0
•• harbeden cumhuriyetçi ve nasyonalist ts- ti umumiyesi hakkında çiftçi meb'us Ya- rulmalı, cenubi Çin hükumet. 1slah edil-

Uze tmek IÇID panyollar henüz kat'i bir netice elde e _ şar (Manisa) söz alarak Atatiirkün büyük meli ve bu iki hükumet hirlcşcrek Ja -
dememişlerdir. bir feragatle millete hediye buyurdukları ponya Mançukuo ile beraber beyazlan 

Va z l İ ·ı· d • l • Bugün, her iki tara! da takviye kıt'ala- çiftliklerin ve bundan sonra rtcvlet ta - Uzakşarklan tardedecek ideolojik bir n ee and ngı ız Hu""kuA met aıre erı ı·kı· gu··n bl k - d ı· ı·d· ı n·tı b b B rile kuvvetlenmiş olduğundan, l:arb da- rafından kurulacak olanların idaresi için o vucu e ge ırme ı ır er. ı n ı u 
aşvekili İle görüştü kapalı bulunacak ha büyük bir şiddet kesbetmiştir. teşkil edilen bu kurumun çok yerinde ve blokun mahiyeti komünist nlC'yhdarı ol:ı-

Parı.s 7 1 Nasyonalistler (Pcanko) şehre doğru lüzumlu olduğunu söyledi Örnek olarak ~a.ktır ve b~ ~~disat tahak~uk ed{'bil":~k 
?'aı>oru h k (AA.) - Pertlnax, Van Zeeland Atina 7 (Hususi) - Yugoslavya kral ilerlemekte olduklarını curnh . t 'l ele alınan Orman çiftlig-inin on ür yıl - ıçın, umumı bır harbın patlamnsuuı bız -
Ilı 8atırl a kında Echo de Parts gazetesinde 'b' p p 1 ile kansı Preru;e Olga , urıye çı er " . . k 1• 

arı ~azıyor: naı ı rens 0 s ise düşman hücumlarını püskü tt-kl · · danberi geçirdig·i safhaları izah etti: Çift zarur ıntızar etme azım gelecektır. 
Van z d" - .. - d h b r u ennı A · 1 S t ' .. 1 .. .hear ecıand ın kanaatine göre dünya Yunan veliahdinin ugunun e azır u- iddia etmektedirler. likte bugu··n altı fabrika ve on iki ima _ mıra ue sugu nun muta easına go-

~- etını d • ' .. - h ' t I b b ı· 'Ik fh ç· · b .. k'' ı.elır llle ıızcı.mek Jç!n evvelenılrde muh - lunmak uzere bugun . ususı ren. e ura- Diğer taraftan cumhuriyetçilerin Alr lathane, binlerce işçi çalıştırıldığını ilave re, u P an~n. ı sa ası, ının ugun u 
kı>'rnetı ':1cket paralarının beynelmllel bir ya gelmişlerdir. Aynı trenli? Ingiltere merla civarında da tahşidat t kl ederek: muka\•emetını kırmakla tahakkuk etme:-
llıubadele atz tedly_e vasıtası hallne gelmesi, kralının kardeşi Du-k do" Kent ı'le karısı yap ı an lidir Bun k . . d h tt• b' 
b ... haber verilmektedir. Bu tah~ı·dattan mak- Atatürke tazimlerini bildtrdi. ·. .. u yapma ı.çın e., a. a .. ~:: 
eyneı -.ontrolunün kalkması Te yerine . . ~ h t -ecı ı ınııeı tt>dl•e b k t ! d 1d Düşes de gelmışlerdır. Yugoslavya kral sad cenub sahiline tamamen hakim ol - Bundan sonra kanunun maddelerine arb.ı goze alarak ngılterenm Çın huku-, eeeıc b ,, an ası ara ın an are . t ğ rd 1 • 1 21.nıcıır lr teadül sermayesinin tes1s1 11 _ naibine askeri merasım yapılmıştır. Yu- maktır. geçilerek kabul edilmiştir. me ıne yaptı ı ya ım ara mani olma ı • 

lck tıe~ı~~t Almanya gibi Totaliter mem - goslavya kral naibi ile zevcesi sarayda dır. Japon amirali, bu bahiste, Amerika-
tın u işe iştirak etmeleri Uizıındır. Al- . . "k d" . v k•JJ H ' • K •• k Jk nın İngiltere ile beraber hareket edC'cc -
et Ve Yabanc d misafir edilmışlerdır. Dü o Kent ıle ka- e 1 er ey etı oy a ınması rn~i i 

1 
ı ovız ihtiyatını tekrar teşkil . . . . ğine kani değildir. Çünkü Amerikan me-

dJ ne bç n Alınanyaya yardım etmek ve iten- rısı Düşes İngıltere sefarethanesıne ınmış M ht J • J Ah• nafii cenubi Çinde ikinci phinda !ıelmek-
LondeYneJmUE.>l krediler açmak lcab eder. lerdir. Romanya veliahdi Prens Mişel Mareşal .Ça.kmak top'antıya u ar ara g. e. nış se a ıyet tcdir. 

Ch ra 7 (A A ) · 1 
<llllberıaı ·ı . - Van Zeeland, bugün yarın trenle gelecek ve sarayda misafir lŞhrak etlı• Veri ıyor Bütün bu ahval, büyük harbd"n ço1-

r. n n yanında dört saat kalmış - '° ' 
edilecektir. Ankara, 7 (A.A.) - Heyeti vekile bu- Ankara 7 (Hususi) - Köy kanunu- evvel, Almanya imparatoru ikinci Wil-

Lı Veliahdin düğünü münasebetile cu - gün Başvekil Celal Bayar'ın reisliğinde nun bazı maddelerini değiştirmekte helmin işaret ettiği •Sarı t<'hlikc. nin 
ı-ı.a}k ban kaJarı martesi ve pazartesi günleri hUkfunet dai- taplanarak muhtelif işler iizelrindc gö _ olan kanun layihası Meclisin ihzari en- yaklaşmakta olduğunun işarrtidir. Bu iş-

h 
releri kapalı bulunacaktır. rüşmüş ve bu işlere aid kararlar vermiş cümcninden geçmiştir. Layihanın son te, mü~m rol Amez:ikaya teretttlb edi -

Ve alk sandıkları tir. aldığı şekle göre köy hizmetine, köy yor. Eger Amerika Ingilteıe ıle berab r 
A ka Sinemanın çocuklara Heyeti vekile toplantısında Mareşal amme menfaatlerine tahsis edilen yapı hareket etmek isterse me:sele k"hr z. ].. ,;a 7 (Hususi) - Meclisin bugihı- Yasak edilmesi Fevzi Çakmak da hazır bulunmuştur. ve topraklar, bina, arazi ve iktısadi Aksi tnkdirde, Japonlar, bu tasnvvu .ı -

Zer e h 11 ia İktısad Vekilinin teklifi ü. • d. buhran vergilerinden muaf tutulmak - nnı meydana getirmek için İngi\L "}'I! 

rınq ser alk bankaları ve halk sandıkla - ıstenil l Berlinde !J kişi tndır. Bu yapı ve topraklarla köy ge - saldırmaktan çekinmiyeceK1 .. dır. .,en 
'Y ha ın rnaye Verilmesine dair kanun 13- Ankara 7 (Hususi) - Kırklareli say- /dam edildi Hrlerine haciz konulamıyacaktır. Muh- zamanda, Japon askerleri tarafında'l İn-
ç r ft ... aıdn d rt .. encümenden müntehab ü- lavı Fuad 16 yaşından küçük çocukla- tar köyu"n başı, devletin memur ve mu" - giliz askerlerine karsı yapı!a1:1elen t ca -

« an Londra 7 (Hususi) - Bugün Berlinde • "' 
<:Urnende ::ıutcşckkil muhtelit bir en _ rın sinemalara girmelerinin yasak edil· üç kişi idam edilmiştir. Casusluk ve va _ messili addedilmektedir. Nahiye müdü· vüzler, bu hususta çok şuurlu bir surette 
llıi§lır. :rnuznkere edilmesi kabul edil- .mesi için Meclise bir kanun tcklü et- tan ihanetile itham edilen bu üç kişiden ründen başkası muhtara emir vere - hareket edildiğini gösterm('ktedir. 

miştir. biri. Lehistan hudlidunda yakalanmı§tır. miyeceğidir. Selim Ragıp Eme' 
• 



4 Saylı. S O .:'ıl P O S TA İkin ik" 8 c a~J 

.~~~~-~~;.~':=ra=t.~~ llfllt[~ 
F rıncılarla fırın ameleleri Bir çok yerlere Bir ö ı Ü m hadis esi 

arasında ihtilif çıktı kar · yağıyor mahkemeye intikal etti 
Biga çayı taşdı, bir kısını F 1 - Beyoğlunda Cihangirde Havyar soka -

ırıncı ar amele yevmiyelerini 65 kuruşa indirmek evlere su girdi ğında bir apartıman kapıcısının ağzından 
istemişler, ameleler de 110 kuruş yevmiyeden başka Yeşilköy Meteoroloji istasyonundan köpükler saçarak hastalandığını ve bila-

t b 8D · · I a1dığımız malıimata göre dün memle- hare öldüğünü evvelce yazmışt!k. Kapıcı 
çuva aşına - uruş ıma iye İs!emeğe başlamışlardır ketimizde hava umumiyetle kapalı ve ,Mahmudun ölümünden bir hafta evvel, 

Fırıncılar ile ekmek yapıcılar ara - c- Duvarda asılı listeyi görmüyor yağışlı geçmiştir. Yağışlar: Trabzonda ayni odada yatan amcası Ali Özbey de, 
sında ötedenberi devam eden şikayet _ musun? Sizin yevmiyelerinizi fş büro _ y~ğmur, A~kara, Çorlu, Bilecik, Koca· ayni şek~ld: ~asta lanmış, ~akat kur:anl
ler son günlerde yeniden alevlenmiş • su 65 k.ııruş olarak göstermiştir. Biz _ eh, Balıkesır, Konya, Erzurum ve Er _ mıştı. İki hadıse arasındaki benzerlık ve 
tir. den ne istiyorsunuz?> demişlerdir. zincanda kar şeklindedir. . her iki vak'ada da zehirlenme alfümi bu-

İstanbul fırınlarında üç bin ekmek Bunun üzerine ekmek yapıcılar top· Rüzgarlar: Trakya ve Marmara hav- lunması, Beyoğlu müddeiumumiliğinin 
ynpıcı amele çalışmaktadır. Birkaç se- ıu bir halde iş dairesine müracat edip zasında şimalden kuvvetli, Karadeniz nazarı dikkatini celbetmiş, Mahmudun 
.ncclenberi de fırıncılardan başka ek - cierd yanmışlardır . kıyılarında cenubdan, Cenubi Anado _ cesedi morga kaldırılmıştı. Morg, Mah -
mek. yapıcılarının da cemiyeti teşekkül İş dairesinde dün fırıncılarla ekmek i~da şimalden orta kuvvette esmiş, Şar ~.udun ~türreeden ölm~ş bul~nduğunu 
ctmış bulunmaktadır. yapıcılardan mürekkeb birer hey'et top kı Anad?luda sakin kalmıştır. gonderdı"ı raporda tesbıt etmış, fakat 

Ekmek yapıcılarının gün~elikleri ]anıp baş müfettiş Haluka vaziyeti an- Dün Istanbulda hava tamamen ka ? ehli vuk~ tarafından apartn:nanda ya -
' . 1 O ve 130 kuruş arasındadır. Iş daire- latrnışlardır. palı geçmiş ve hafif yağmur ile kar ser- pdan keşıfte de, havagazı tesısatının ku-
sı C rıncılardan ekmek yapıcıların yem- Diğer taraftan fırıncılar her ekmek pintisi olmuştur. Rüzgar şimalden sa _ surlu olduğu anlaşılmıştı. Bu vaziyette 
mıye1erini istemiştir. ~ınncılar 11 O \'e yapılan bir çuval undan 80 kuruşunu niye~: 7 - 8 metre hızla esmiştir. k~~ıcınm havaga':~d~ z:hirle~:rek öl
ya 130 kuruş olarak gostermeleri lazım C"kmek yapıcılara vermek mecburiye _ Dun sıcaklık en çok sıfırın üstünde, muş o.~a~ı da ~1~~kundu, zaturreeden 
g~len ekmek yapıcıla.:ının ~evrniyeleri- tindedir. Bir fırın vasati olarak yirmi 2 ve en az sıfırın altında yanın santi _ de ... Çün~, her ı~ısı ~~kkında elde m:v
m 65 kuruş olar.ak. go7termışlerdir. U _ dört saat zarfında yirmi dört çuval un ı g~ad olarak kaydedilmiştir. Bugün Gar cu~ ve sa?~t fe~~ı delaıl vardı.. İşte, mud
su.len h~r ~ınn .ışçı.lerıne verdiği yev _ jşlemekte olduğuna nazaran hergün fı- ! bı Ana~ol~ il~ Karadeniz kıyılarında d~ıumum~ı~ boyle .karışık b:r sa~~aya 
n:ıy~lerı~ ~ş daıresınden musaddak bir rıncılardan ekmek yapıcılar on bir lira kuvvetlı ruzgar esmesi muhtemeldir. ~ıren b~ olu?1 _tahkıkatını _tekemmu. ~t-
bır lı~tesını flrmına asmıştır. Bu listede _yirmi kuruş yevmiyelerinden başka pa ! . Biga çayı ta5dı tı~mek ıs.tcmıştı~-. Ba~ şahı~ler c:lbedıl-
y~vmıyeler 65 kuruştan başlamaktadır. ra almalıdırlar. Halbuki işçilere bu pa-1 Bıga (Hususi) - Biga çayı beş met- ~ış ve dınlenmışlerdır. Şahıdler ıfadcle
L15tede 65 kuruş yazıldığı halde işçiler ,ra verilmediği gibi yevmiyeleri de 3 _,re kadar yükselmiştir. Sular mecrasm- rınde:. . . 
11 O kuruştan yevmiye aldıklarından zaltılmak istenmektedir. Her iki tara _ dan taşmış, Kavaklık civarındaki evler - Öhinün bulunduğu odaya girdiğimiz 

son günlerde fırıncılar yevmiyeleri a • j fın şikayet ve mütalealarını dinleyen tamamen su altında kalmıştır. Dere bir z:man şiddetli bi.r gaz kokusu vardı. ö -
zalt~?k yolu?a. sapmak istemişler, se -ı ~ ... qairesi yakında bir karar verecek, çok zeytinyağı varilleri. bahçıvan do _ lu~e de, tamamı le zehirlenme alfım~t-
bebını soran ışçılere de: kendilerine tebliğ edecektir. ı~.bları~ tabut vesaire gibi şeyler de sü- lerı m~vc~ddu ... Bu adamı tanırız .. Eskı -

-....-..- -----...-...-____.... nıkleyıp getirmiş bulunmaktadır. Sel dcnbcrı hıç zaturree hastalığına tutuldu-

Ge Il Ç bir sı·mı·tçı· Bı·r k ı rnlan Tabakhane mahallesini de islilfı ğunu bilmiyoruz. Öldüğü zaman da böyle arman yo a etmiş, birçok evlere su girmiştir. Ça _ ı bir şey vaki değildi, demişlerdir. 

k b ld 
•dd• lvuşköyü de tamamen su içinde kalmış- Bu suretle tahkikat Mustafa oğlu Mah-a Y 0 U ) J3Sl tır. Köyün samanlıklrm harab olmus mudun zehirlenerek öldüğü neticesine 

Ankara caBdesinde Reşidefendi ha- Dün bir adam E t D' kt·· 1.. köprü yıkılmıştır. Kasaba içinde sula"; varmıştır. Müddeiumumilik apartıman -
.. mnıye ıre or u - ' 1 d" · ·· .. daki k s 1 t · t • ı ·· nı ominde simidcilık yapan Niğdeli Ka· ğüne müracaatla Tahtakalede oturan ue e ıyenı~ onune doğru gelmiş, fakü . u ur u. esısa ı .ya~~ m~~ ~ mu -

mil oğlu 20 yaşında Ahmed bir hafta ve tesbihcilik eden amcası Ahmed oğ'u akşama dogru çekilmiş, bu suretle de hen~ıs aleyhıne tedbırsızlıkle olume sc-
evvel ortadan kaybolmuş ve yapılan a- 16 yaşında Abdullah evvelki akşam zarar mahdud kalmıştır. ~c~ıyet d~uç~nda~.' ce~a kanu~unun 455 
ramalara rağmen henüz bulunamam1ı::.I Dolma bahçe saat kulesi altında kar • mnı~şıtı~r aM ehsıkne gadre bıhr. dlav:ı ıkame. ~t .-~ r 

1 
v v . Otobüs tahkilıatı . a eme e zc ır enme netıcesı-

tır. Ahmed geçen cumartesi günü ak- manyo aya ugradıgını ıddıa etmiştir. nı·n reel ·· · d b' t · B · · ·· Jk [ d •ıd er uzerın e ır esır yapıp 
~.amı saat 12 de Sirkecide berber Ka - u ada:u~n ~?~~asına gore Abdullah ma e l İ yapmıyacağı da, araştmlacalctır. 
mile traş olmuş ve ondan sonra bir da- saa~ ~u~~ı~~. ~.nun.den g:çerken ta~ı- Otobüs tahkikatı ile meşgul bulunan .Mahmudun, ayni şekildt" hastalanan 
ha görünmemiştir. Ahmedle beraber ~.: ~?ı .. ·ı ışı uzenne hucum etmış, Dahiliye Vekaleti müfettişleri tedkikat amcası da davacıdır. Ceza ve tazminat ta-
Reşidefendi hanında yatmakta olan Niğ ~?~s~nbu ve b~?1ı~umru~lıy~rak ~en- ve tahkikatı ikmal edip fezlekeyi tan- leb etmektedir. 
deli Ali gece Ahmedin odasına gelme- oısıBnı daygın ~rd Alebgdetırrnışler~ı~. zime başlamışlardır. Tahkikata aid ra - ~ h 

un an sonra a ullabın ehnı ve por h l d kt D h·1· v J.,~a mud Saimin 
diğini görünce vaziyetten Alunedin kar · ıı b vl k d . k azır an 1 an sonra a ı ıye e -

Mahmud Saim Galatada bulunan yazı
hanesinin resmi firması altında danıg:ıJa 
mektublarla Anadolunun muhtelif ver • 
lerindeki esnafa müracaat etmiştir. ;.falı .. 
mud Sa!m kendisinin cFenerbahçe~ j~nıl 
altında bir ticarethanesi bulunduğunu ve 
istiyenlere gömlek, fanila v.s. gibi spot 
levazımı göndereceğini bildirmiş, anca~ 
peşin· olarak 50 §er lira para istemiştit• 
Bu suretle yüze yakın yerden kendisini 
bu paralar gönderilmiştir. Suçlu ise, buJ\" 
lardan bir kısmına hiç mal göndermcnıift 
bazılarına da kıymeti 5-10 lirayı tecaviif 
etmiyen bazı eşya göndermiştir. 

Dolandırıldıklarını gören eı.::naftan elt• 
serisi, adliyeye müracaat etmişlerdir. pa• 
valnrın bir kısmı asliye 3 üncü cezada. 
bir kısmı 4ia diğer asliye mahkemelerin" 
de rüyet edilmiye başlamıştır. 

Suçlu, kendisini şöyle müdafaa etmek" 
tedir: 

- Ben paralarını aldığım bu adamlar• 
istedikleri spor levazımını göndereccğitl 
sırada, başka bir dolandıncıhk hadise • 
sinden dolayı tevkif olundum. Bu sebepli 
gönderemedim. Yoksa, bu adamlar~ do• 
landırmak maksadile hareket etmiş de • 
ğilirn. 

Asliye 3 üncü ceza mahkemesi dün d• 
bu davaya devam etmiştir. Duruşma ba• 
zı tedkikat icrası için talik olunmuştııt• 

Bir kadm hakkında yalancı 
ş·ah:tlik takibatı istenildi 

Ağırceza mahkemesi Sakine ismind• 
bir kadın hakkında müddciumumiliğ1 

müracaatla, yalan yere şahadet suçun • 
dan takibat icrasını istemiştir. Sakirl' 
bir muhakeme esnasında istintakta ver • 
diği ifade ile mübayenet teşkil edecek şe
kilde, şahadette bulunmuştur. Suçlu, sot· 
gu hakimliğine gönderilince esk: ifade
sinin doğru olduğunu, fakat mnhkemed' 
aradan zaman geçtiği için hatırlıyamadı
ğını söylemiştir. Sakine serbest bırakıl 
mıştır. 

Bir hırsız yedi ay hapse 
mahkum oldu . .ırn arını ag ıyara enız enarına ge- kiiletine 0 önderilecektir Mari.çetlerinden 

deşı Mustafayı haberdar etmiştir. Mus- tirmişler ve cebinde bulunan 6 li· B" ~f tti T r·k T. 1 ~ .. 
1

' 
t f d k d 

· · ·t . h 
1 

. ...şmu e Ş ev ı a at ve mu - B • i d h Cihan otelinde Cemal isminde birini~ 
a a a ar eşının gı mesı mu teme ra parasile bir çok tesbih ve ag·ızhkla- ...... ttı'şler İstanbulda bı·r mu'"ddet daha ır a a ı .ı.1:: elbiselerini çalan Şevket Sultanahmed 

'bulunan yerlerden Ahmedi aramış, bu- rını alarak kaçmışlardır. kalacaklar hamalbaş la d b .. · · Sabıkalı Mahmud Saim yem bir Mdi- · · Ih 1 b " . B ' .. dd . • ı r an ıı ının ve ıncı su cezada yapılan duruşması 5o • 
amayınca za ıtaya muracaat etmiştır. geç ı\1;1u 

1 
et ~-~ra ~~ız ~e~ar~~dan diğer müştekilerin ortaya attıkları me _ seden dolayı muhtelif asliye mahkeme • nunda, 7 ay müddetle habse mahküın e-

Arkadaşlan, Ahmedin üzerinde me e 0 an useyın ı~ın e . ır a- seleler etrafında çalışacaklardır. lerinde tahtı muhakemeye alınmıştır. dilerek, tevkifhaneye gönderilmiştir. 
(100) lira kadar bir para olduğunu söy bda~ Abdullahı baygın bır .:'azı.~ette Müfettişler dün Vali ve Belediye ,-· ·-- - uw·---.... · · ·~ ·~ · ·~ · · · ~ 
lemektedirler. aglı olara~ yerde yatarken gormuş ve Reisi Muhiddin Üstündağ ile temas e - ~ Muvnffakiyetten muvatrakiyete koşan "••••••lll 

Ahmedin kardeşi Mustafa evvelki de.rh~l Beşıktaş za~~t~~ına haber ver - dip görüşmüşlerdir. SA K A R YA S ı• N EM AS 1 
ınıştır. Başına ve gogsune vurulan yum 

gün Halicde bir cesed bulunduğunu ruklardan sersemlemiş olan Abdullah Yeniden 12 orta mekteb açılıyor Taganni aleminde yeni keşfedilen ( Berlin Operasını.hın) 
dünkü nüshamızda okumuş ve bu ce - h11anmsta1şnteı~rv.e kaldınlarak tedavi altına a _ Şehrimizdeki orta mekteb ihtiyacını le:=' R ~ n An ~ An C K,1• 
sedin kardeşine aid olması ihtimalini tesbi~ eden Maarif Vekaleti orta tedri- ~ U ~ c;;;;J} 
düşünerek Morga gitmiş, fakat bulunan Zabıta bir taraftan bu iddianın doğ- sat umum müdürü Avni Ankaraya dön- Rn fazla mıısil<ili ... En razla şarkılı ... ve en Cftzip Viyana Operetlerinden 

cesedin Ahmede aid olmadığını gör- ru olup olmadığını tahkik etmekte, di- müştür. N • S Ç Ç -müştür. Kayıb genç zabıta tarafından ğcr taraftan da böyle bir vak'a cereyan Avni gelecek sene İstanbulda açıla- 1 İ E G İ 
aranmaktadır. etmişse bunun kimler tarafından yapıl- cak on iki orta mektebin semtlerini tes- l filminde takdim edecektir. Diğer sahne arkadaşlan 

Şehir işleri: -
dığını tesbit ile meşgul bulunmak-tadır. bit etmiş bulunmaktadır. ._ .Kari Schonböck ve Paul Kamp 

Poliste: 
Bugün 

GUzel bir kadının izlirabı seven bir erkeğin 

kıEknnçlığı bir gencin aşkı 

Herkesi dUşnndUren ı evzu. Mevsimin en muhteşem filmi 

lliveten : EKLER JURNAL 

SAR.AY Sineması 

KREUTZER S NAT 
Fransızca LİL DAGOVER 

PETER PETERSON JOHANES HEASTER 

TC~K sinemasında 

.. 
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Erzincan şehfinin imar 
plinı yaptırılıyor 

liarek t• I ·· · tanı .. ~ 1• arzda kubbesi çöken zzetpaşa .~amıı?ı~ 

SON POSTA 

Kadıdonduran 
köyünde 

Göçmenlere bin dekar 
arazi tevzi edildi 

Meriç (Hususi) - Kazamız içinde 

Sayfa 5 

lzmir mektubları: 

izmirde bara gidenler gençler 
değil aksaçll ihtiyarlardır 

ırı ıçın bir keşif yaptırıldı, Ankaraya gonderıldı 
ve köylerinde büyük faaliyet göze çar- .------------ * * * 
pıyor. Belediye dairesi park, anıd, kay İzmirde en rağbette olan yerler sinemalardır. Orta kıymette filmler bile 
makam konağı, 70 dekarlık kollektif fi- hiiyük bir rağbet görüyorlar - Tükürük cezalarının Verem Mücadele Cemi -
danlığı, aşım durağı, tavuk tavşan is - yetine verilmesi isteniyor - Yeni yılın İzmirli zengini misafirlerine kahve 
tasyonları, köylerimizde yepyeni okul· yerine kakao ikram etmeğc başladı .. 
lar, polikültür ekim, biçim göze çarpan 
işlerdendir. Başda Cumhuriyet halk 
partisi olduğu halde belediyemizin ve 
ziraat memurunun her ' yerde olduğu 
gibi kazamızda da elele vermeleri tak
clirle karşılanan işlerdendir. 

Kazamızda Kadıdonduran denilen 
yeni bir göçmen köyünün de tamam 
1000 dekar araziyi Sıhhat Vekaleti ü -
çer çift pullukla sürdürerek göçmen
lere hediye etmiştir. 

Yün, yapağı va keçikılr 
Kırklarelinde Borsaya altndı 

Edirne (Hususi) - Bölgemizde satı-
Erzi 1zzetpQ.§a camfüıin 11ıkıtmad an evvel pazardan gor4nüşil lacak yün, yapağı ve keçi kılının tıca-

lçizı b~can (Hususi) - Hava Kurumu Vekaletten bildirilmiştir. Bu parayı be- ret ve zahire borsasında muamele gör
trıııtır ırb bina yaptırılması ka:-arJnştınl- ledfye 938 senesi büdcesine koyacaktır. mesi İktısad Vekaletinde uygun görü
tecek;i u binanın arsasını belediye ve- Har yıl oldutu gibi bu yıl da ilk okul- lerek keyfiyet Kırklareli borsa komi
ti}rtı.i§tir. 11erkezden altı bin lira gönde- !arda yoksul çocukların giydirilnıe~i için serliğine bildirilmiştir. Bu ay başından 
Cektir. ~ ~u tahsisat binaya sarf edile- himaye heyetleri birbirlerile yanf et. jtibaren bu maddelerin Borsada satışı
l'ıla geı· r:zı~can Hava Kurumu vıldall mektedirler. Kurtul~ ilk okulundak! na başlanmıştır. Borsanın bahçesinin 
lturUın ~ını artırmaktadır. Bu yüzden yoksul 25 çocuğa mektebin himaye he- toprak tesviyesi ile bazı aksamının be
ltıişur. aşkanile muhasibi takdir edH- yeti elbise ve ayakkabı yaptırmıştır. D1- ton olarak inşatına yakında başlana-

1 zmir si nemalan 

İzmir (Hususi) - İzmirin bol güneşi f bu sahada ~apılan biricik ~ş, umumi va
...;ibi, meşhur olan bir de bol yağmuru var- sıtalarmı, sıncmaları azamı surette kon
dır. Dört, beş senede bir defa rastlanan trolde bulundurmaktır. Bir de, bclediye
bu mevsim yağmurları Afrıkanın maruf nin üzerinde durduğu nokta, verem nıik
yağmurlarmı bile gölgede bırakacak ka- robu neşreden tükürenlerle mücadnledır. 
dar devamlıdır. Bu sene, ~şte maruf yağ- Yerlere tükürenler 

i ğer okullar da kı§ dolayısile bu iı i~in ça- cak ve bahçeye fidan ekilmek suretile 
zzetpaşa ·· • d·ı k bc:maktadırlar. bina etrafı agw açlandınlacaktır. 

murlar senesidir. Bir buçuk ay e~-vel baş- Filhakika bu iş İzmir 'belediyesi için 

~ ~anııı tamır e ı ece r·· -----
Undan b 

Iıyan yağmurlar, ara verm'!den mütema- iyi bir varidat kapısıdır. Yevmiye va~tl 
di şekilde devam edip duruyor. elli kişiden birer lira yerler·.! tükürme teketia eş sene evvel şiddetlı bir ha-

Olan b.. rı. neticesinde kubbeleri yı.Julmış 
~iti iç~etpaşa camiinin esaslı şeki!de ts.
hıifn k.~· Evkaf müdürü umumis! bu ca· 
~a saJ:i ve Projesini istcmişfü. Üt; yüz 
ViJaYet e Yaptırılan keşif ve projeler 
tir. lier Vasıtasne Ankaraya gönderilmiş
la da E n.e kadar tarihi bi!' kıymeti yok-
\'e !"?incan .. · Yonrn a guzel bır manzal':\ veren 
lb!denin a ta~t~n yapılan bu muhteşem 
b'ıekted· tarnırıni halk evkaftan. bekle-
0lan b ır. Senevi bin sekiz vlız lira iradı 
\> u carn" -&tdır. 1' . un bankada da 7000 lirası 
~lan Pa;rnır keşfi 15,000 liradn·, noksan 
Gurıuğu ~~ın vakıflar idaresı umum mü
?tıenni 01 Udcesinden tamamlanması te. 

Untnaktadır. 

t.!rzin İınar Planı yapılacak 
~ı için ~~nın müstakbel haritası yapıldı-
~ ıılllldi d . 

l>lanı e ımar plfını yapılat•aktır. 
~eı bin liraya hazırl,ınacağı 

gdır barajı bir an 
ı~~~ve) yapılacak 

hld (li usu ·) 
€fü ~n l'ıla . 81

• - Iğdırda p:ımukçuluk 
t> tıde ıoo 

0 
ınkışaf etmektedir. Halen, 

/~ rnakı' Oo kilo pamuk işlenmeJ.:te ve 
e 30o batclcrile basılmak suretilc gün
C:eıaı b Ya Pamuk balyalanmaktadır. 

Ilı b· .oayar h··k· 
ır a... u umetinin lğciır baraJ·ı-

llr ·• e · nı 0&'rarnın VVel Yaptıracağını ve bunun 
Ulnt 1i"r en ön safına konduğunu U-

fllU ·d u etti T J elellıi ş ahsin Uzer Iğdırlılara e· ~unnıaktadır. 

Sinob -Boyabad yolunda 
8 köprü tamir ettirildi 

Tam havanın açacağı beklen!rkPn bir 
fırtına, bir boradır koparak şehri altüst 
ediyor. Sühunet derecesinin tahaV':üli1e 
yağmurun kara çevirdiği görillüyorsa da, 
lzmirfo halli yeşil duran bağ! bahcesi bir 
türlü beyaz renge kavuş.ftnıyor ve güze
lim kar, İzmirde soğuk yağmur taneleri 
halinde kendisini gösteriyor. 

Karsız İzmir şehrinde kışın ya~:ımak 
hayli güç bir iştir. Kışın ba-ı soku1acak bir 
salonu yoktur. Mevcud bir kaç sc>lon, her 
babayiğitin uğrayıb oturacağı ycrl<'r de
ğildir. Bu salonlardan varlıklı ra?ı tüc
carlarla İzmirin ecnebi aileleri, istlfacie 
ediyorlar. 

Sinemalar hıncahınç dolu.. orta halli, 
üçüncü, dördüncü derecede filmlP.r bile, 
kışın oturulacak bir salon bulunm:ıyışm
dan azami surette rağbet!e karşıl:ışıyor. 

Barda hala gecede 400, 500 lira sarfedeJ> 
babayiğitlere rastlanıyor. Bu g:biJPr an
cak sabah olduktan sonra akla kctrt), 
seçebiliyorlar. Ne kadar tuhaftır ki baş
ka memleketlerde barların müdavimleri 

Sinobdan oir görünuş tamamen gençler olduğu halde İznirde 

Matbuat Umum Müdürlüğüne tayin desinin Kaleyazısı mahallcsinrlen geçen bara devam edcnl~rin h~psı de sachrı a-

edl·ıen Sı'nob valı'sı· Naci Kıcımana veka- k tam·r ett' ·ı b' .,_. 1 . . . ka karışmış olgun msanlardır. Bunlnr ek-ısmı ı ırı m:ş, su ırb.ıntı erı ıçı>• . .. . .. 
lct eden mektubcu Ktızım Beydoğan blr mecralar açtırılmış, hükumet blnasının 1 terı.y~ tu.c~ar, iabrıkator veya B0nıuva 
ay gibi kısa bir zaman zarfında halkı çol< dahili tamiri yaptırılmıştır. ngılızlcrıdır. 
memnun eden bazı icraat yapmıştır. Ru Vali vekili beledıye işlerine bilhas:;a Boıııuva ecnebileri 
meyanda Sinob - Boyabad yolıınd:ı ha- şehrin temizliğine de alaka göstermek- Sırası gelmişken Bornuva İngilizleri -

'Oa inhisarlar 

rab ve geçilmez bir hale gelmiş 8 köprü 
1 
tedir. Sinobda temizlik işlerine pek faz- nin İzmirde, kendileri için yarattıkları 

tamir ettirilmi§, hastane yolu üzeri~~eı·; j la. ehemmiyet verilmekt~ed~r. Vali vekiH- muhitten bahsetmek faydasız olmıyncak .. 
mezarlığa çam, çınar, karakavak gıbı a- nın kısa zamanda yaptıgı ış~rJen ve bu İzmirde doğub büyüyen ve İzmiri kendi
ğaçlar diktirilmiş, hükfunet hahçesi te- göze görünenlerden başka ati için iyi ne- !erine öz vatan yapan Bornuva ernE'bileri 
mizletilerek çam dikilmek ve çiç:ek tarh ticeler verecek kararlar alınmış olması da aşağı yukarı bizim ananelerimizi benim-

mu hakemat ları yapılmak suretile park halint! geti- vardır. Şehrin cenub kıı.mına Jüşen par- semişlerdir. Masalarının en mut<?na iç -
~IRa mamurlu vQU rilmi§tir. ka da yeniden birçok ağaçlar diktiril· kisi rakıdır. Bornuvada kurduk1u: golf 

!1ateaı <lıııausı> _ A k Hükumetin yanındaki mezarlığın ka1- miştir. Hastane yolıt üzerindeki mt-zarlı· klübü, onların ictima yeridir. Bun<la mü-
"11.rı. tnuh .. t çı bulunan inhisarlar f 'd 1 k h 1. 'f 'k .. 1 ğ 1 t · ğl 1 t k k't } 

•
1an atan"' eınaı memurluğuna Necaıı 

1 
dırılması ve burasmın ı an.ı a ıne 1 - ğa dı tın en a aç arın sayısı bin beş yü- evazı e ence er yara ara va ı ıarca-

nuş ve geUb işe başlamıştır. rağı kararlaştırılmıştır. Cumhuriyet cad zil geçmiştir. yıb duruyorlar. 

Pazar Ola Hasan Bey Diyor ki: 
Ticaretle meşgul olan bu zevat, z~mau 

zaman mahalli eğlencelere <le iştirak e
derler. Hattn her sene verilen Kızılay 
balolarında ve stivarelerinde İzmirin en 
tanınmış ecnebi aileleri, sahneyı> çıkarak 
konserler vermekten, balolarda vuife 
almaktan çekinmezler. Hatta, yurrlumu -
zun yüksek vazifelerinde, hayır işlı>rir:ıde 
en öne geçerler. İzrnirde at l·os11larır.ı 
anane haline getirerek teşvik eder.l,..r on
lardır. 

vergisi alınıyor. Bu iş üzerinde hassasi
yetle yürüyen belediyenin knrşısmg şım
di veremle mücadele cemiyetı llikl:miş· 

tir. 
Cemiyet diyor ki: cTükürenter. ,.C'rC'in 

neşrettiklcrine göre, bu işten elrle Pdilen 
cezaların cemiyete aid olması l=izmı ve 
zaruridir. Eğer belediye insmıi bir dü -
şünceyle, cemiyet hesabına :;erl0 r<' tü -
klırcnleri takib cdPr ve cezac::ını C"n~! ı te 
verirse, bu suretle ,.E>remle mücadele ce
miveti dığı • snh ıiaıda dah:ı kuv\'ctl.e 
mücadele ımkanlarını bulur.> C<.>miyc t 
bu talebinde pd-: de !ıaksız ............ ~""" k. 

Piyımko talih 1 i ic: i 
Yeni yılın piyarı~o ta:p.ı:ıeri ~, • •r le 

günün mevzuu c,lcr:.ı. 500,ı·i'l' liral·1; p:
yanko talihfüi kundura makıı Pcisi ll 
Mevlfıd, piyanko düşünce bir sır gıl i or
tadan kayboluverdi. 

Evinde kendisile görüşmcğe gidı>n ga
zetecileri kabul etmiyen bu talihli vAtan
daş, evinin kapısında bekliyen glizeteci
Iere: 

- c Bay Mevliıd, gazetecilerle konuş
maktan hoşlanmaz!> Cevabını göncier~ -
cek kadar güzel bir jest yapmıştır. 

Bu zatın huyları da, evdeki aa0tıı>ri de 
tamamen değişmiştir. Piyanko düsünce
ye kadar evinde misafirlerine l:ahve ik
ram eden bu zat, piyanko düşünre i51 ka
k,iloya çevirmiştir. Arkadaşlan ken~isini 

ziyarete gelince: cHoş kovukunuzla yu· 
vamıza şeref ihsan ettiniz, safalar getir • 
diniz> demek suretile inceliğini ve ilti-
fatını arttırmıştır. Adnan Bilget 

Edirne Milli EmlAk mUdDrU 
beraat etti 

Edirne (Hususi) - Bir rüşvet suçun
dan tahtı muhakemeye alınan Edirne 
Milli Emlak Müdürü Zihni ile buğday 
koruma kontrol memuru Edhem ve Ka
raağaçtan Liyonun ağır ceza mahkeme
sinde cereyan etmekte olan muhakeme
leri sona ermiş ve mahkemece maznun
hırın suçları sabit olmadığından hakla
rında beraet kararı verilmiştir. 

Gemlikte tuz buhram 
Gcmlı"k (Hususi) - Gemlikt" tuz buh

ranı devam etmektedir. Bu buhr:ın l ariç 
piyasalara tuz verilmesi ve lcıdoslann de-

Belecliye ''e halk vamı yüzünden motörcülerin mukavele-

.: - liasan b ''St ·ı oe b çı er, llıi Y u karikatü-
Za.hcılar .. 

... Kadın şapkalarını par
maklarına dolamışlardır. 

•.• Takmadık kulb bırak
mazlar. 

Hasan Bey - Yalnı"Z püs
kül takmamışlardı, onu da 
fimdi kadınlar. kendileri ta· 
byorlar, 

Kış günlerinde halkın belediyeder. is _ lerini bozmaları dolayısile vaktilP ~;rariş 
tedikleri o kadar artar ki, en çalışkan ve edilmiş olan tuzların zamanında gPlwed.
zengin bir belediye bile bu esaslı ihti _ ğ~~~en !.le~~ gel~iş .. ve zeytinci!eri tE'laşa 
yaçlara cevab vermekten aciz ]~Ah':'. d~şu~muştur. İkı gun evvel gelen qsrı ve 

Kışın İzmirin meşhur nezlesil~ mü _ ~ır .gun evvel gelen 750 çuval t11z kısıren 
cadele vasıtaları çok azdır. Bele:fiye için l ıhtıyacı karşılamıştır. Bir kaç gün 5onra 

da beş bin çuval tuz ieiecektir. 
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/AVND 
Ş imdi sizi bir kadın terzisine 1 müşterilerile alay mı ediyor. Kumr~l lta· 

_ .. . . . dın ne oldu; gitmiş .. bu da kim?. Bır er
gotureceğim.. kadın kanlenm k k b" 1 kadınların giydigı-. elbi-. . 1 k k k .1 . .. 1 . . e .. ıraz evve 

sevınmesın er, er e .. a.:ı erıdm ykuz _e1r~ı seyi giyip ortaya çıkmış .•. Bu kadarı da 
buruşturmasınlar .. çunku ka ın ·arı en- f 1 b kın b kın alat kacılardan biri 

· elb" alın 'k d ' k k k · az a.. a a ur mı ıse aya teşvı e ıp er e - arı- . d kalktı, b" . dah '·-lktı 0 da . . . . yerın en ın a Aü •• 

lerımı masrafa sokacak değ ılım.. k' . ., t . b k belki tanınm.. ta· 
H d" "deli 1 t 'h · t t ım mı. yı a ayını 

. .ay 1 ~ ~· ş e ~:rzı .an:, ış e er- nıdım, İstanbul radyosunu idare edenler
zı, ışte muşterıler .. muşterılcrı tanıyor d d" T . b" - r rlar 
musunuz? Gözünüz ısırıyor değil mi? Bi- eDn ırd. erzısiyed ırd ~eydunsoy uyou? · 

uy um z e uy uz m . 
zim meşhur alaturkacılanmız.. araların- ' k 

1 da İstanbul radyosunu idare edenlerden - Biz buraya siz~ ~a.nşın, ~a • es-
d b. ka kiş' b' b ' k" k' mer canlı modellennızı seyretmıye de-e ır ç ı var.. ız ll' oşcye çe ı- _ . .. . . lbi 
l lim delim· I ı,ıl, elbıse gormıye geldik .. siz aynı e -
eSa ve sebrrek dı · k b' t al t seyi muhtelif modellere giydirip karşımı-

rışın ır a n ar asına ır uv e . . 
· · t ıkt n- ·· t - · · - 1 za çıkarıyorsunuz. Maksadınız nedir, bı-

gıyrmş oraya ç ı. onuyor, e egını gos- . . ? 
teriyor. Kollarını kaldırdı, kol dikişlerinı zıml~ alay mı edıyorsunuz · 
gösteriyor. Şimdi artık işi bitti gidiyor. 1 Dediler .. terzi gülüyor. O da bir §eY 

Bekliyelim, bakalım daha ne göreceğiz: söylüyor. Onu da dinliyelim: 
Bu sefer siyah saçlı bir kadın göründü. 1 - Bilhassa bunu siz söylememelisiniz .. 

Aşk ve para 
Fransanın tanınmış simaları 
yapılan ankete ne cevap 

verdiler? 

Otomobil ile istanbuldan Avrupaya 
• 

Paris ve Fransaya veda 
Şimdi Alman topraklarında Berline doğru ilerliyorııl' 
Bu ne askeri nakliyat? Ucu . bucağı gelmez kamyo* 

motosiklet ve tank katarları.. bütün arsalar 
talim eden efradla dolu 

Y aan: Vali Rı%11 Zoba 

Arkasında gene ayni elbise var. Tuhaf şurada, burada, ~adyoda şarkıcılar dc~i- Ankete cevap verenlerden Hemi Ga'f'at 
şey .. canlı model değişti amma elbise ge- şiyor, fakat hepsmden ayni şarkılan dın- bir filminde 
ne o elbise. O da kollarını kaldırdı, dikiş- ı liyoruz .. biz şimdiye kadar bundan şika- 1 B" _k b" F (A k 
teri gösteriyor. Eteğini tuttu, plilere işa- yet etük mi?.. Ha benim modellerimin u)yu ır _ ran:. mc:.ua; . _ş tve 
ret ediyor. Yakasını kaldırdı, indirdi. O- değişmesi, ha sizin şarkıcılarınızın değiş- para nınh~untal~ri ınedinadır b~rısın kat-

. . . . . . 

1 

. f k 1...: nınmış şa sıye e nez e ır an e 
nun da ~ bittı, o da gıdiyor. mesı ... Arada ne ar var Aı... t Alın ld ~ bl -

açmış ır. ış o ugu ceva ann en mu-
Durun, durun bakalım daha neleı g15- Sayın okuyucularım, haydi artık gide- himlerini aşağıya dercedi oruz. 

receğiz? .. Kumral saçlı biri göründü. Tu- lim. Çünkü biraz daha durursak terziye 
1 

Evvelemirde anketin :sasını teşkil e
baf şey: Arkasında gene aynı elbise var .. 1 hak vermek mecburiyetinde kalacağız.. d .. r nakledelim· 
d- - .. k 1 • 1 la d 'd en uç sua ı . o~uyo~, ote i enn yaptıklarını yapıyor. , o zaman belki alaturkacılar ra ya ı a- 1 _ cPara~ aşkı kuvvetlendirir mi, 
Muşterilere bakıyor musunuz? Çoğu so-

1 recilerini kızdırmış oluruz. yoksa aşkı bozar mı? 
murtmuş... Haklan var ya.. bu terzi de 1 ismet H~ltlri = j 2 _ Bir erkeği ınas ettirmek bir Almmı cu~ t'l~. tali~ .. . . . dl 

C Bunları biliyor mu idin!z? =ı 
Kitab okurken 
Geçenlerde Ro

malı bu talebe Va 
tikan kütübhane -
sine gitmiş ve iki 
asır evvel yaşa -
mış muharrirler -
den (Emile Fabri
er de (Reviso) nun 
bir kitabını iste -
miş .. Kitabın say
falarıru. çevirirken 

ge:en servet 
' \ ı J lı 

' // --

içinde şöyle bir kaJ:~d bulmuş: 

1 Sar:o un Lr ~ö~ü 
\ Şarlo 'yeni bir 
film yapmış. Fa • 
kat Amerikan san
sürü bu filinin ba-
zı taraf tarını kes • 
miş. Böylece filmi 
bir hayli kuşa 

benzetmi~. Şarlo 

buna fena halde 
kızmış ve şikayet 

etmiş. Demişler ki: 
- Film sö7.Silz -

dür. Bu sebeble 
kesilen kısım1'1'J.n 
bir .ehemmiyeti 
yoktur. 

Şarlo şu cevabı vermiş. 

csan'att mıdır? Daima genç ve daima taze duran aşü- zıncırlerile ne guzel bır Abıde gıbi . ti 

1 
3 - San'at ise bunun tekn!ğı nedir? te Paris! .. İşte b~ de ~ostlu~.muz bu yor. İki .~afından g:zı!ş y~lla~ ~eçırJ 
Fransız kadın muharrirlerinden Ma- kadar. Sana, ne mırasyediler gıbı çılgın- ler, Parısın cZafer abıdesh gıbı, i"" 

dam Raymond l\lachard'ın cevabı: j ca para aarfedebildim; ne de Anıerıkalı · ı ne güzel bir zi!neti o~uş. rl 
j - Hakiki aşk, dünyada hüküm sür- lar gibi küstahça kafa tutma,ğa y~ten- cMetz> şehrıne geliyo:uz... Bu 1' 
1 mekte olan kaidelere uyamaz. Buna bi- 1 dim. Şimdi seni serseme çevir~n bu chay da ~eydan muharebelerıle meşbtı p 
naen cpara> aşkı ne kuvvetlc."ldirir, ne de huya arasında benim gelip git~ğimin far- U~uıni harb~ k:ınlı sahnele~, i§te ,_; 

bozar. Bir kadın tarafından csoyulan> ı kında bile olamıyacaksın! Senı mesteden sa~~ sollu ~kilmış tarlal~r. ıçınde ~ 
bir erkek budalanın biridir. Bir budala- eğlencelerine i§tirak edemedim. Seninle, mıştir. Şehrı~ istasyonu go~.le~k j 

yı iflasa sürüklemek csan'ah olmasa ge- sarhoşlar gibi hoplayıp zıpbyamndıın. enf~s, asaı:ı aü~adan ma~ud oır ~~ .. t/. 
rek... I Fakat seni ve seninle çılgınlıklar yapan- kalade mımarı ve tezyınat san atı~ 

Mauricc Dckobra'nın cevabı: j ları seyredebilmek için yerım öyle gli- çarpar.. şehrin cAlman kapısı• de 
- Elmaya nazaran kurd ne ise aşka I zeldi ki ayık kafamla her ı:eyini; ta de- ckapb sı da, hem asarı atik::tdan, he111 'I 

nazaran da cpara> odur. Hakik~ ve bü- rinliklcrine kadar görebildim. Hani Ka- asan nefisedendir. Nihayet cForbab' f 
yük aşkların para ile alakaıarı olamaz. ! ragözde bir kanlı Nigar oyunu vardır. sabasına geldik .. cFra~sız - .Alın~n' ~ 
Fakat csözde aşklar~ mutlaka paraya is- 1 Nigar hanım, mahalleliyi birer birer eve dudu, bu kasabanın .nıhayetmdedır .. ,.tt 
tinad eder. alır da: cKızlar vurun kol demirini!> de- gayretle hududu geçıp Alman topraV".11 

Bir erkeği csoymak>, iflas ettirmek bir yip hepsini anadan doğma soyup sokağa na girdik ve cSarbrüke> denilen şelı 
csan'at> değildir. Bir metanet işidir. Bu- atar. İşte bu oyunun alafranga tarzını da geceledik. 
nun ise aşk ile hiçbir münasc!beti yoktur. sende seyrettim. Aldatıcı cilvelerinle içe
Çünkü hakiki bir surette seven kadın pa- ri aldığın çapkınlarının nasıl cip ipillah, 
ra almadan ise vermeden hoşlanır... sivri külah. kaldıklarına, muhabbethw-

* Ertesi sabah otomobile binciiği.rniı ~ 
Henri Duvernois'mn cevabı: nene kürklerle girenlerin nastl don göm-

cBu kağıdı bulan kımse adresini a -
pğıya yazdığım notere gitsin ve (L i 
162) numaralı dosyanın tedkikini iste -
sin. Talebe, bunun bir latife olabilece -
ğini düşünmüş ve evvel~ gitmemek iste
miş. Sonra, meraka düşerek notere git -
miş, dosya açılmış ve hayretle görülmüş 
ki, muharrir, bu talebeye (8) milyon li -
retlik bir çek bırakmıştır. Bu vasiyetna -

- Para ancak sahte aşkları kuvvetlen- lekle cCanım azad!ıo diye kendilerini dı
dirir veya zayıflatır. H~!d bit aşkta şan attıklarına şahid oldum. Pcnceren

me 1784 senesinde .. yani bundan (154) se- paranın hiçbir tesri olamaz. Hakik~ aşk den, gelip geçenlere gösterdiğin güler yü
ne evvel tanzim edilmişt.L tabii bir zenginliktir. Paranın ise bunda zünü ben de gördiim .. amma ki, hpı eşi

- Evet, film sessiz ve sözsüzdü. Lftkjn 
siz onu kekeme yaptınız. .. ._ ............................... ·-··········--·----

man Abidin Daverin hcsabile p,er.J 
c686> ~ilometrelik bir yol vard\. Btı ıJ 
him yolculuğu göze almış, c Ya şet~ 
deyip olanca kuvvetimizle hamle e 

tik. ~ 
Aman efendim, bu ne kadar il -"' 

49 yaşından sonra 
Evlenmek 
Doğru mudur? 
Bu suali bana bir erk::?k okuyucum 

soruyor, cevabını tek kelime ile ver • 
mek, evet veya hayır demek mümkün 
değil. Üzerinde birdZ düşünmek la -
ZJm. F~kat daha evvel okuyucumun 
söylediklerinin bir hülasasını yapmak 
lazım. Diyor ki: 

- Fakir bir ailenin çncuğu idim. 
Yoksul bir muhitte yetişmenin acılığı 

ruhuma o kadar işledi ki bütün ha -
yatımı hep fakir kalmak endişesile ge
çirdim. 

Lise benim için komşu çocuğunun 
kitabları ile gE'Çti. Üniversiteyi bir ge
ce müessesesinin işçiliği sayesinde ta -
mamladım. Kadın hatırımı:a bile gelmi
yordu, yırtık potinlerim, ütüsüz pan -
talonlanm ile 'Zahire çıkan fakirlığim 
beni kendi kendimden de utandırı . 
yordu. Vaziyetim tedricen düzeldi, fa. 
kat fakirlik korkusu içimde baki kaldı. 
Elime geçen parayı hep biriktirdim. 

. Zengin değilim ama, ça!1şınasam da 
geçinecek kadar param var, ve şimc'll 
kadını düşünmiyc başladım. Fakat ya
şım 49, üç beş ay sonra 50 yi bulacak. 
Evlenmek istiyorum. Fakat korkuyo-

rum. Sonra başka bir nokta daha var: 
Dul kadın almak istemem. Benden ev
vel başka bir erkekle yaşamış, ondan 
hatıralar birikt;rmiş bir kadınla ya -

şıyamam. 50 ynşına yaklnsmış bir er
kef:e isC' hangi genç kız varır? 
Başka bir nokta daha var: Farzedi· 

il 

niz ki istediğim şekilde bir kız buldum, 
evlendim ve çok temenni ettiğim g;bi 
bir de çocuğum oldu, bu yavruyu bü -
yütmiye ömrüm vefa etmiyecek.. Ne 
yaparım sonra? Ne dersini Teyze?> 

* Ham müşkül bir meseledir, diyece • 
ğim. 

Aziz okuyucum, her şeyden evveJ 
hayatın bir zerresi bile ihmal edilmi· 

• yecek bir kıymet olduğunu göz önüne 
al ve önünde kalan müddettC'n istifa -
de etmiye bak. Senin önüne koyaca • 
ğım ilk kaide budur. MesnJenin alt ta
rafını bu kaideye göre tcdkik C'dr cek· 
sin, ve her şeyden evvel de imkrmh -
rın derecesini göz önüne alacaksın .. 49 
yaşında bir erkC'k ... Mazi~.nc, muhi 
tine, ailesine göre bazan genç sn\'ılır, 
bazan ise bitkin bir ihtiyar halirde -
dir. Maddi imkanlardan bahsetmiştım, 
vücud ve sıhhat vatlyetinin sana bu 
maddi imkanların ne derecesini temin 
ediyor? Bunu kendin bileceksin .. endi
şelerin, korkuların ve hatta isteklerin 
yerindedir, fakat bunlardan hangileri 
bertaraf edilebilir, hangilerinden sarfı 
nazar etmek lazım? Bunlan da sıhhat 
vaziyetin tayin edecek. 

Aradığın genç kıza gelince: Hiç me
rak etme .. en küçük bir özür veya ka
bahatleri olmadığı halde evleneme -
miş, 35, 40 yaşlarında öyle kızlar var
dır ki 49 yaşında bir erkeğe vardık -
ları gün kendilerini hayıüın büyük 
ikramiyesini kazanmış farzedc.rler. 
Bunda hiç şüphen olmasın. 

TEYZE 

yeri yoktur. Aşk ile ceğlence., yj birbiri- ğinden atlamak kimin haddine... Bizim 
ne karıştırmamalıdır. gibiler ancak Cafer Çele}>i gibi: 
Aşkta paranın yeri yoktur. Fakat ceğ- «Desti buse nice kim siyederim ermez 

lence> de para hakimdir. elim,• 
Josephine Baker'in cevabı: .Dostum heri icazet ver ayağın 
- Aşkın mevcud olduğu yercie para öpeyim!» 

mevcud olamaz. Aşk ile paranın hiçbir 
Deyu niyaz ederler. Biliriz ki: Yanın

rabıtası yoktur. 
da mihman olmak için dolar yumurtla

- Fakat, para kuvvetin nişanesi dC'~til 
mak, zevkinden tadabilmek 1çin sterlin midir? Bir kadın kuvvetli olrnıyan birisi-

ni sever mi? doğurmak lazım. Tabiatten kısır olan biz· 
_ Bir kadın daimi bir surette zavıf bir lere, işte böyle temaşagir mevkiinde an

erkeği uzun zaman sevemez. Kendisini 
koruyacak bir adam arar. Bövle bir adn
ma rastgelirse onu takdir edn, ona hür
met eder. Paradan gayri olarnk ta kadı
na bin türlü yardım edilebilir. Bence ha
kiki aşk başka, para başka . .. 

Meshur muharrir Colette'in cevabı: 
- Hayatımda her ikisine birden rast

gelmedim. Bir erkeği illas ettırmck, soy
mak bence hakiki bir san'attır. 

M:rnrice Chevalier'nin cevabı: 
- Aşkın para ile münascbetı olduğunu 

sizden duyuyorum. Ben aşk için sevmeği 
ve sevilmeği bilirim, o kadar. Paranın 

girdiği yere aşk girmez. Menfaat girer. 
Devamı 11 inci ıayfada) 

cak yer düşebilir. Tünaydın sana parlak 
geceli Paris. Allah seni müşterılerine, 

müşterilerini sana bağışlasın. Duadan 
gayri verecek hiçb;r şeyim yok sana ... 

* Haziranın güneşli bir sabahında Paris 
kapılanndan çıkıp, Berlin ıstıkametinde 
yol almağa çalıŞlyorduk. Almanlarla 
FranSJzların çarpıştıklan c Verdun> dan 
geçtik. Fransızların meşhur cMukadües 
yol:t u, asıl ana yoldan ayrıian bir dar 
geçid olarak görülüyor. Almanlar bu g~ 
çidi tutamadıkJan için, Fransızlar büyük 
bir beladan kurtulmuşlardı. c Verdun> un 
eski kale kapısını olduğu gibi muhafaza 
etmişler. Kalkan köprüsile, köprüsünün 

iki ahbab çavuşlar: 

----

nakliyat ... Ucu bucağı gelmez karJlY~ 
motosiklet ve tank katarları. Bazail ,ıJ 
hat rahat yanlarındnn geçiyorum; b f 
da uzun uzun durup beklemek laztIXl il 
liyor. cBitti!> derken, yeni bir katar el 
ha!. cSonu göründü!> diye sevinfr1' ıJ' 
kamyonlar, motosikletler, tanklar ... 
daha, bir daha... ~ 

Etrafta hiç boş arsa ve tarla yok. ~ 
miş, biçilmiş manasına almayın!. 'V l~ 
öylesi de çok .. ama öyle olmıyan yet İ 
de boş değil. Askerlerle, talim edefl 
radla dolu... ı' 

Eğer falcılık maharetim olsaydı, ~ 
gaibden haber verebilecek kadar ktl ~ 
te malik olsaydım: Bütün bu hazı~lı ~ 
rın, bütün bu teşkilatın neticestnırı .. O 
olabileceğini söylerdim. Ne edeyim Jel· 
ilimden de nasibim yok.. 

Vasfi R. zobtl 

Bir ayhk l umurta ihracafl 
Geçen bir ay zarfında, İstanbuldan i~ 

ve Yunanlı;tana 143,678 kilo ve 41001 1111' .J 
tarında yumurta lhrac edilrn!§tlr. blrac'Jl' 
11104 liralık 37370 kilosu İtalyaya. 2989'7 _..' 
raht 106308 kllosu da Yunanl.stana yaP"' 
ml§tır. ./ 

Düello J 
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" Ben bir tımarhane kaçkınıyım!,, ,, K 
ahveci çıraklığı ve 

bulaşıkçılık yaptim!,, 
.BO senelik muallim olduğunu söyleyen Bay Nihadın ' 

maceralarında yeni safhalar 
llöpoTtajı 7"1"1": Fanılı IC9~ 

('IWdJM ......... \ıı9UI ....... ..... 

Tok gözlu bir genç kız 
Ü ıJ.:üdcırdan Se

ma da kanıkterinin 
tahlilini istiye_rck 
fU suali soruyor: 

- Mn'ud ,,e 
muvaffak olaca1G 
mıyım? 

Salcin ve müte
vazı ihalil• sami
miyet telkin ede
bilir. Xanaatkir 

ve tokgözliidür. Sırlannı etrafa taşır
ın~ kafasını ifletir. Şarlatanlıjı sevmez. 
Muvaffakiyet için lizun olan bu vasıf
lara bir parça da enerji il.ivesi icab ~t -
mektedir. Muntazam bir ev kadını isti
dadı, meS'ud bir yuva lrurmağı vldedc
bilir. Ancak eıhıi seçmekte dikkatli dav
ranmalıdır. 

Nsş'el" Fr ti,, 
Elazık okuyucu

larım.azdan Emin 
kanıkterinm tahli
lini ıiıtiyoT: 

Şakacı, W)'Cl V• 

şen bir tiptir. Ka~ 
Tımarhanede toprak qıerif&de ~ hutalar fasını fazla yor-
- 76 _ Elde kalan .ne varsa yavaş yavaş okuta, malt ve olur olm":l 

- ~ih . Q.Jruta içmeğe koyulduk. şeylere ilzülm' • • 
~rs ad, ıçme, kendıne fenalık ya· Bir sabah baktım ki ne kesede para,• ba§kalan için 
•ih&t :n. Gel bundan v:azg~ diye na- ne evde satılacak eşya, ne de kadehin ı mes'uliyeUere kat- . 

Paka~7orl~rdı. . . . . . dibinde mey kalın~... .. _ lanmak oiyetind• değildir. Menfaatleri-
laııd1· ıç kımse bu ıçkıyı nıçın kul-

1 
Zaten öyle bir vaziyete. düşmuştum ne ve kadın meV%Ulanna karşı kıskanç 

gırnı be · b d - · d b. · tlasıı .. , . nı un an vazgeçırmenm ki meysiz yaşamak hevessiz yaşamakla av.rana ıllr. 
lar, $a~:nküıı olacağını ~üşümn~yor-1 müsavi. İçmeden duramıyorum. Ne Mııw 
laz.<11. e kuru kuru nasihat venyor- yapmalı? Akşam olsa mesele yok. Na- S . . .. _ 

l.tu··, rıl olsa meyhanelerin birisinde bir ah- ehm hır zevk sahıbı genç ateke, d.. · · · "' 
'saret uşmanın vatana ıınşı, bab bulur kadeh arkadaşlığı yapanı. 
hlaı1 .. <>turduğumuz mek.teblerden eş- Sokağa çıktım tanıdık aramağa başla-
14 çı~~ bırakarak ko\~a~~ ~-ir tü.:· dun. ' 
tiiıı ~t ~an maaş kederınu butün bu- Allah tan talebelerimden 'birine rast
dto:n. 1 ırdı. Art~ ne bulursam. içiyor- Jadım. Hızın görmüş gibi sevindim. "'Os-

~::-~nasıı:: • tü başı temizdi. Nasıl olsa bir iki .lira 
Ml'lct _ u leylunnehardı.m.. koparabilirdirn. Fakat nasıl para lste-

'1tinı Ee:~ b. raktmı, gazeteciliğe heves meli? O güne kadar kimseden, bilhassa 
dan ç·k ela Alemdarda çalıştım. Ora- talebeler:mden bu şekilde para isleme
tına, i/~m, S~leyman Nazüln Hadisa- miştim. 
rirdı ıl~are de Tercümanı Hakikate Yüreğim heyecandan kopacakmış gi-

rıı 1"ki · d d k rt d Soyı·· ~ _ yı e artır ı ca a 1:. 1:11·_ bi ~arpıyordu. Kulaklanma kadar kı-
•ras1nd~e.gc unuttum. Hırıltı gurultu zardığımı hissediyorum. Selam verdim. 
İaldı hır de çocuğum oldu. Derd ço- Selam aldı. 
tv·~. ed tar . ıraları arttıkca artar çocuk mas- - Nasılsın hocam, d i. 

ltıey~er, . ba'kkale borç, kasaba borç, - İyiyim ~v~a~, sen nasılsın? 
nir nec:ıye. borç .. tak babam tak. - Ben de ıyıyıın.. . ., 

tnan.1 akşam gazetede nöbetci idim. Du- - Ne iş yapıyorsun şımdı · 
fiayd· kafa ne bir halt kanştırmışız. - Bankada çalışıyorum. 

t ı, kaldık mı açıkta.. - Oooh, memnun oldun.'... .. . 
l'!>l. \.' Yemek ist k .. d . t b Başını ağrıtmıyayım evlad, uç lira 
~1 isterim B erl, çocbu 1 suk

1~ :r, en para aldık ve bu üç lirayı o gün me· 
~er '!'.'\ • un an uma ıçm para

1 
• 

ııı.. • r n.kat p d .1 ·· .. d.. ye kalbettık. 
::ıka:yı nered arba lmenlı ~nB o zumkn.ı' u Artık alışmıştım. Yola çıkıyor, her 
••ıaJt. . e u a 1. unu ya aıa- lı d 

Adapazanndan 
Kenan sanıyor: 

- ltfuvaff ak ola
cak mıyımı? 

Hayali me~·zula
ra daha fazla yer 
vermek, ekseriya 
fikri hareketler le-
hine olmaz. Selım 
zevk sahibi olmak, 

tertib ve tanzime 
riayet etmek gibi vasülar kendi sahasın
daki rnuvaffakiyetleri temine yarar. 

Sabırh olmıyan 
Eyübsultaftdan 

Sal4haddin bırak-
terinin taJıliliRc u. 
ti yor: 

Dikkat ve teces-

bir genç 

!~n de ic:: •st F k t . 1 - gün bir tanıdıktan para a yor, onu a 
.tınd . "' ı er. a a aş as anın ag- . F k t t dıkla d 1~1, a, cesarer k 1 t rakıya verıyordum. a a anı r a vurmaz. Bir şeyin 
.. ll!\i h ın varsa ya a a. nsamn . . - ben" .• -· 
~ arttadak kapacak. İstanbul kazan b:nden yıi~ çevırmeg~, 1 gorunce 

1 

sonunu almakta meraklıdır. Pek sabırlı 

süs meyillerine 
fazla yer vermiş

tir. Bir şeye kolay 
kolay inanmaz. 
Kendini meydana 

"' ke~ iş gonnemezlıkten ge]mıye, benden kaç- davranmaz Kadın mevzularile gizli gizli ıs ararım.. d · . 
t.ıı l talık i B. d . 1 mıya başlam~]ar l. aiakadar olmak ıster. 
\ltığun şe razıyım. ır yer e ış o · . . . 

_ u duyunca koşuyorum: Öyle bir zaman geldı kı para vere-
~ld· A~an hocam. Bu iş size layık de- cek kimse kalmadı. Ne yapacaktım .. ne 
lab .. r. Sı~e göre işimiz yok. Estağfurul- edecektim. İş bulamıy~r<lu_m. . 

lia' . Bir gün bizim ceke_tı gehn_ e.ttık. Ya-

Eon Fosta 
r otn~raf tahıili kupomJ 

. . . 
Ac:iıcs 

~na b~Ukı bilmezler ki on beş değil ni sattık. Parayı aldıgımız gıbı Çem -
~aprn ıle muhtacım. Bu esnada nele; berlita~taki ki.içük _mc~~a~ye'. orada 
~Ut 1 «.dım neler .. kahveci çıraklığından başladım içmeğe. öt_esını b~l~ıyorum, 
nıe'd·~~an~adn bulnşıkcılığa kadar dene- gözümü açtığım va~ıt _kendı~ı s?~un- l>IKKA r 
~- ırn ış kabnadı muş, yıkanmış, temız bır yatagın ıç nde l'otogral • ~ , • 1ı;ııı ı..u ırn,>o.ı101ıd~o 

ıCa ~hayet eski . · _ . buldum. Nerede olduğumu anladm 5 a~ed. - .... ldeıun,e .ı ş:ımır. 
~ı ()""'"' bır tamdıgm gayretıle .:ı _ .1 . ., T haneye ge,mı"sı·m Son .,ı=::E....-:ı.1 ~ ~ ... 

li-ı·~ ""'llan Pa kt b. t- k 1 ·..ıegı n1ı. ımar · .. . - _ ""' _ ~ - -·+- ....,. .r--ı:ı:. .• 
... ,, "in· 'k şa me e ı ur ce rnua - -- d·- · göre o aksam orada -··········· ..... ·- - -·· ····-· ·····-······ 
Va;ı 

1 
aptık.. işler de düzeldi. ral ldel~ 01~.en ~ı~çme fşim. Cebdeki 3 s birisinde ka.aım. Ertesı gün maarife 

tali Yet bir .. lmi . ıra~ ra ı ' b d ld • b 
h biı- ı~ .. parça duze ştı. Fakat lira ceket parası bittabi hesabı ödeme- aşvur um, a ıgı.m ceva : 

f~ da ka Urlu Yakamı bırakmaz. Bu de· . ı·ıeri geri söylemişiz. Gitmişiz cM.lnhal yok»tan ibaret kaldı. Bak-
tı" rı has• 1 d K ı ·d :ı... mış.. t 1 k ·b · deg· ·ı Hali kt· l'.rar, ev . . .a an ı. ayın va ı e uı- karakola orada bir patırdı, bereket ım o aca gı ı ı . , va ı yerin-
1lıoten a]dış~ Yapamaz. Zaten muaUim- komiser 'iyi adammış. Beni mahkeme de o!an ta.ebelerimden birine gittim. 
~~ tlli gaıgırnız paranın mikdan ne? erine tımarhaneye göndermiş. Yalvardım, yakardım, bir tren parası 
tlecelcs· rfedeceksin, rakıya mı sade- Y . • buldum. Ankaraya gittim. Nihayet be-
tthat-,1ın, doktora mı yetiştireceksin? Tımarhane nasıl yer~_ır:. Sana a~ıa~- ni İskilib orta mektebi yardımcı Türk-

1"3üy-Q gene işden olduk. mıya hacet var .~ı? Goruyorsun ışte .. ce muallimi tayin ettiler .. 
~etin; k tnarruz, zafer işgal kuvvet· göre~ksin de.. ıkı sen: yattım, Allah - Aman ynh~ nasıl olur?. Ben da· 
Cleı-ı.:e~ İ~tarıbuldan çekfl~i, inkıJablar, Mazhar Osman bey ogl~m~zdan .. raz~ riilfünun~a edebıyat fakültesinde dok -
~oyı d hır rnuallımlik daha uydurduk. olsun, iyileştim. Artık ~obe.er töbesı tora verdırn. falan dedimse de para et-
da g~t!k .Ad nayı. Tabü hasta refikayı diyorum, ra~ı. içmem. Bı: ~abah: . medi. Ne yapacaks.m. gitti~. . 
1Grn h Utemedik. Birkaç ay sonra da ö- _ Artık ıyı oldun, Nıhad, dedıler, Rakıyı terketmıştım, ıçmıyorduın. 
~Cttk a~Ii beni bütün bütün bitirdi. gide~ksin... lı'akat burada da kendime derd ortağı 
lsted ]{, \~:nbulda yalnız kalmıştı. İzin - iyi ama, nereye? bulamamıştım. Arkadaşlar ba~a tuhaf 
lt-ent' \.._ rttı<:diler Bir sabah atladım t . a·· adan alaka _ tuhaf bakıyorlardı. Bazan kulagıma: 

' UO"l d . kı sene uny ı· h t h k k }l J a ırn İstanbulu . . .. tt k başta yox - De ı, sar oş, ımar ane aç mı .. 
b uraa k" ·· vı kesm1şım, us e yo · , .. . . d F h ld .. 

1 .ı.oıu a ı ic.- eri t r· b lad k I ~ kt k d dimizi an _ sozlerı gelıyor u. ena a e sınır e -na k as ıyeve aş 1 • «beye• çı ı er ö l b" ld' k" t ~ oyup Adana d.:- kt· k" k ,,. t k derim Allah gön- niyordum. y e ır zaman ge ı ı a· 
~t lllez:u · ya onece ım 1 1 lattı · uene c rar e . . 1 ı ül edemez oldum Nihayet olan 

lı ıniz 1 .. nrvet vazıfenizden in'ikak 1ünün muradını versin . Birim b\.n yap- ınmm 
1 1 

- · h" . b 
Li ç n m · t · • . k b d. 0 1au Sen n an ıyacagın per ızı oz -~ teblig. b.. ,us nfı addedildiniz• diye sın. Bana elbise ver-Oı, ayak ·a 1 ver 1• ı · · · G keınafissabık ba ladık i _ 

lş ararı ov ece gene işsiz :kaldık. 1 cebime de bir kaç lira koydu. cm~. ene _ ş ç 
b'ıarn rn bulam · b 1 ld .. .. . . b·ı unut mege .. sonunun ne olacagını anlatmı:va 
dost .. li~Ydı bJkaı:· ı~sa~:nm f uk;-! Çıtktık, Syok aklyur~:~ı~i'r t~ı~af ge ~ı1üzum \'ar mı? İşden çıktık, geldik is-ı 

, ıvazs • ve a arjmuş um. o a ar b 1 (Arkası par) 
ıı dost meyle derdlcşmcğe ... liyordu. O akşam Sirkeci otellerinden ı t~n u a ... 

Tarilıden sayfalar : 

Cellidlar Murad Paşaya: 
•• • 

"Oldürmeyiz!,, dediler 
Jf. .. .. 

Çocuk hüngür hüngür ag!ıgor; kendisini tutanların 
ellerini ayaklarını öpüyordu. Onun hali o kadar 
acıklıydı ki o zamana kadar binlere!! kelle uçuran 

c~llô.dlar bile acımış/ardı 

•Yazan: Turan Can 

Anadoluda kıtlık ve sefalet son dere
ceyi bulmuştu. Beylerbeyiler ve sancak 
beyleri, para ile satın almış oldukları 

memuriy~tlerinde, verdikleri paraları 

birkaç rnislile birlikte geri almak için 
balkı soyuyorlard!. Yer yer :zulme uğn
yan halkın arasından birçokları dağlara 
çıkıyor; Haç ova kaçaklarına iltihak 
ediyor. büyük kütleler halinde ve silahlı 
olarak Osmanlı mufrezelerine hücum e 6 

diyorlardı. 
Kuyucu Murad Paşa bunlarm tedibir.e 

yollanmıştı. 

Murad Paşa maksad ve kararlarmı giz.li 
tutan, merhamftin ne olduğunu biJmiyen 
doksanlık bir ihtiyardı. {Celalı) dcnılen 

asilerle harbe girmeden evvel yere kap:ı
nır ve Allahtan zafer dilenirdi. Zaferden 
sonra da çadınnın önünde oturur, büyük 
kuyular kazdırırdı. Mağlôbların ölüleri 
bu koca kuyuları doldururken derin bir 
zafer neş'csi duyardı. 

Bir gün gene çadırının önünde otur
muştu. Biraz ilerde kazılmış olan kuyu
lar ölülerle dolmak üzere idi. Etrafta ya
kalanıp g1>tirilenler de hemen oracıkta 

Mur<ld Paşanın celladlan tarafından öl
di:rülüyorlar ve diğer ölülerin üstüne 
atıl1)'0rlardı. 

Bu sırada at üstünde bir sipahi gördü. 
Sipahinin terkisinde bir de erkek çocuk 
vardı . 

Murad Paşa hemen adamlarından biri
ni çağırdı: 

- Şu çocuğu buraya getir! 

ihracatımızı 
Sokuyoruz! 

zarara 

Dedi. 
Adam koşarak uzaklaştı ve biraz son· 

ra çocuk.la beraber döndü. 
Murad Paşa keskin bakışlarile çocuğu 

baştan ayağa kadar süzdü. Çocuğun ma
sum kalbı bu doksanlık ve beyaz sakallı 
ihtiyarın göğsünde bir kaplan yüreğinin 
gizlı olduğunu nereden bilsin! Sükunet
le onun söyliyeceği sözleri bekliyordu. 

Murad Paşa sordu· 
- Sen bu asılerin arasında ne gezersııı? 

Nasıl oldu da aralarına düştün? 
- Babamla beraberdim. 
- Babanla beraber mi? O nıçin (\kl\'a 

oldu? 
- Köyde kıtlık vardı. Yiyecek bulamı

yorduk. Kasabadan alacak param1z 'la 
yoktu. Açlık yüzünden dağa çıktL Berıi 

bırakacak akrabamız olmadığı için bera
berinde götürdü. 

Zavallı yavrucak her şeyi olduğu gibi 
söylüyordu. 

Murad Paşa çocuğun babasının ma~ 
retini manasız bulmamış olacak ki yem
den sordu: 

- Baban ne iş yapardı? 
Çocuğun sözünde babasını suçlu gös

tercC'ek bir şey aradığı şübhesizdi. Şu ce
vabı aldı : 

- Saz çalardı! 
Murad Paşanın sakalı oynadı, gözleri 

parladı: 

- Ha! ... Ceıalılan feVke getirirdi, de
M{ ., 
6 • mı. 

(Devamı 13 üncil sayfada} 

lır Allkadarlann dikkat nuarlanm çe · 

terim.. * 
Mesajeri muameleleri tam olarak 

yapılnuyor 
İnebolu okuyucularımızdan Ziya Ce - Eskışehlr okuyuculanmız.dan bln :ra • 

bectoğlu böyle diyor: • zıyor: 

- Bundan bir müddet ene! Deniqol- _ Devlet demlryollanmn •mesaJeri mu 
lannın Karadeniz vapuru limanımıza gel- amelAtı. ismi verilen blr muamelem :rar -
dL Biz de. 7 kayık içinde \000 sandık el- dır. Bu mu:ımele hergün Haydarpaşad n 
mayı. Mısıra gönderllmelt üzere npunuı verilen blr malı ertesi günü sabahına tes
bordasına Revkettllt. Vapurda '7~ olma - um et.İnesi lmklnını Teren b1r muamele -
dığı cevablle ancak 2 kayıt elmayı alabil- dlr. 
diler, diğerleri geri geldi n Udncl post.aya Nedense bu muamelenin başlangıcı Jil-

kaldı. pıldığı halde nlhayet.l gelmiyor. Yanı gü-
İldncl posta Ue Mısıra giden bu mal - nü gününe sahibine teslim edUmlyor. 

ıar kısmen çürumüş oldu~u için ancak Muamele yapıldığı gün qya sevkedll
sandık parasını temlıı edebUdik., stnna - medlğ1ne ıwre bu mesajerl muamele.si s.ı
)·e ve navlun masranarı tamamile zara- yılmaz. Buıaenaleyh allkadarların ruua-
nmıza kaydedlldl. n dikkatini celbederlm. 

Geçenlerde gene Karadeniz vapuru gel • * 
dl. 275 sandık elma gönderdim. Vapurun ipotekli emlak faiz ve komisyonları 
2 ııum ralı ambarında yer olduğu halde Mahmudpaşa Tircller No. 12 de Arif 
gene alınmadı. Yuklenml.ş kayıt geri gel- Alb:lyrak isimli okuyucumuz yazıyor: 
dl. Ben de mecburen mallarımı Mehmed _ İpotekli emlfı.k için alınan faiz, to
kaptanın güzel İnebolu motörü De. İnebo- misyon ve taızı mürekkebler çok ağırdır. 
hı vapuruna yetiştirdim. Fakat Incbolu Bu yüzden müşkül vaziyette bulunuyo -
25 tonluk blr npurdur. Fırt.ınalarlle de ruz. Blnn kiralan ve kıynıf'tlerl çok duş
m~hur Karadenlzde böyle ufak bir vapu kün olduğundan bu yüksek faizleri öde
ra malımı teslim ederken, bittabi büyük yemiyoruz. Alınan faiz mlkd:ın lndlr:lllr 
bir endişe ile düşünceye daiıyorum. ve lpatekler de uzat.ılırsa fazla sıkıntıya 

Memleketimiz elma memleketidir. !>ev- dusulımyecek. borrlu da borçl:ı.nnı dnha 
ıc•ın harici plyas:tya verdiği cheııunlyct kolaylıkla ödlycb.lecek ve malına dn sa
yanmd:ı bu gibi \hmallerln cırıtmns1 cıd- hlb o1 ellctır. Afük:ı.darların nnznrı dlk
den üzerinde durulacak bir mesele sayı - katini celb<'derlz. 



Robert Taylor'a evlenmek yasak 

= Çinden Mektublar =
Ö ı ü m f.a c i r ı e r i , O e m o k r a s i n i n 

yardımına koşarlarken ... 
\ 

Dünyanın en . yakışık_lı erkeğini 

kadınlardan kurtarmak için 
• 

mukavelesine bu maide konuldu 
Amerikada Robert Taylor modası al-ı 

dı yürüdü. Mensub bulunduğu Met
ro - Goldwyn - Mayer bu artisti elinden 
kaçırmamak için çok ciddi tedbirler it
tnıaz etmek mecburiyetinde kalmıştır. 
Dünyanın er. yakışıklı erkeği olan 

Taylor'un son bir ay zarfında aldığı 
mektubların gün hesnbile vasatisi 
1269 dur. Bu mektubların mevzu itiba· 
rile ihtiva ettikleri yazılar şunlardır: 

1 - Yüzde 80 i aşk ve imzalı resim 
istiyen mektublarla izdivaç teklüleri. 

2 - Yüzde 1 si para ve yardım iste
yen mektublar. 

3 - Yüzde S i muhtelif meseleler 
hakkında fikrini ve mütaleasını soran 
mektublar. 

..f - Yüzde 4 ü, filmlerini tenkid e
den rnektublar. 

5 - Yüzde 3 ü gıyabi dostları tara
fından namına gönderilen hediyeleri 
bildiren mektublar. 

6 - Yüzde 1 i karısını veya 5evgilisi· 
ni kendisinden soğuttuğu için kendisi
ne küfreden mektublar. 

Bir Japon tankı muvaıckat bir köprünün. ıı.zt:"ftnden geçiyor 

Çinin slWıı yok • Bu adamlar sat• 
tur, fakat parası var. Afağıda okuyacağınız uhrlar bayrakları ile silsl~ 

400 milyonluk bir Fransız muharriri: otomobillerde geUt • 

kütle, halkının asır - Edouard Helsey ler. Gözleri iz, bu~ 
la.rdanberi sıkıştırıl- ları koku arar. En ır 
mıya, urdalye hali • .tarafından Şanghay'da otellere inerler. 'V• 

· nı l~ ne ıetirilıniye alıştı • ya mııtır gelişlerinin daha 
lı bir memlekette günü zah!ren açıl • 
muazzam bir vergi verme kabiliyetı tem- ı maz görünen kapıları açmak, yahud ar~· 
sil eder. Hükfunet memurlarına oyunun, !ıklamak vadinde bulunan muteber bl' 
fuhşun ve afyonun temin ettiği göze gö- kaç Çinli i1e boy gösterirler. 
rünmez kaynaklar hesaba katılınachğı Bazan ikisi üçü ortak olmuşlardır. S.-
halde dahi bu, böyledir. zan da ırkdaşlanndan bir kaçı ile he~ 

Evet efendim, bu, bugün böyledir, şüp- orada elele verirler. Kendi!eıine otelle • 

Bittabi bu türlü türlü rnektublar ara
sında fevkalade edebi ve güzelleri ol
duğu gibi deli saçmalarına rahmet oku· 
tacak isterik mektublar da eksilt değil
dir. İşin enteresan taraflarından biri Robert Taylor'un Jea.n Crawford ile çevirmekte 
de, Robert Taylor'un aldığı izdivaç 

olduğu ıon filmden bir ıahn• 

hesiz yarın da böyle olacaktır. rin loŞ köşelerinde ras~lirsinl.z. AJll 
* cüzdanlannı açarlar. Daima şüpheli tıı· 

Şu halde dünyanın dört lı:öşesinde ya- vırlarla imza teati ederler. 
teklifi mektubları arasında birçok mil- sırf bir formaliteden ve göz boyamak-
yoner kadınlar, kızlar ve prenseslerin tan ibarettir. Dünyanın en yakışıklı de· 

likanlısı, birkaç tane birlikte film çe-
de mevcud olmasıdır. virdiği Barbara Stanwick'e çoktan gön-1 

İşte, M. G. M. şirketi en lazla bu teh- iünü kaptırmış ve bu muhabbet karşı·J 
likeden korkmakta ve bu yakışıklı de· Iıklı olduğundan iki artist evlenmişler
likanlının günün birinde bir kadın uğ- dir bile .. yalnız bu izdivac gayet gizli 
runa sinemayı terketmesinden çekin- tutulmaktadır. Mukaveleye böyle bir 
mektedir. Bunu gözönüne alan sinema madde ilave ettirmekten maksad da bu 
ıirketi Robert Taylor'un mukavelesine can sıkıcı izdivaç taleblerine kat'! bir 
§Öyle bir madde ilave ettirmiştir: .r~ihayıt vermektir. 

cRobert !aylor _1944 senesinden ev· İşte, biz, iki rivayeti dı yazdık. Siz, 
vel evlenınıyecektır• hangisine isterseniz inanın .. ister öte-

Maamafih işin dedikodu tarafına ba- kine, ister berikine! 
kılacak olursa, bu kayıd, haddizatında Robert Taylor bir hamlede dünyanın 

Robert Taylor'un hakiki pozu 

en meşhur erkek artisti olur olmaz bu 
sefer hemen bütün tanınmış kadın yıl· 
dızlarla birer filin çevirmesi için ka
rarlaştırı!mış, faaliyete geçUmiştir. 
Greta Garbo ile çevirdiği ve şehrimiz
de de gösterilen La Da.me au Camelia 
filmi bunların ı birincisidir. Bundan 
sonra başta Jean Crawford olduğu hal
de birçok diğer birinci sınrf artistlerle 

ııyan bir çok kişinin hatırına zamanın 

faydalı alı~ verişler yapmıya müsaid ol
dutu düşünctsinin gelmdi t .. biiydi. Harb 
meydanları kargaları beslemezse ne lşe 

yarar? 
Bu adamlar birer bulut halinde çöktü

ler. Şüphesiz büyük işler Avrupanın payı
tahtlarında düzene kondu. Essen fabri -
kalanna az çok şubelik eden (İsveç, İs
viçre, Çekoslovakya) tezgahlan (Çan
Kay-Şek) in ordulannı peşin para mu -
kabilinde techiz ederek demokrasinin im
dadına koşmakta istical gösterdiler. 

Fakat bu kocamanların gerisinde ikinci 
sınıf öyle küçükler vardır ki yanaşık ni
zam tabur halinde iş başındadırlar. EHe
ri mitralyözden, pirinç çuvalına veya 
kamyona varmcıya kadar her sahaya aid 
teklifnameler ile doludur. 

* Burada İspanyanın satın almak isteme-
diği satılmaz stokları satmıya c:alışan dJ
zünelerce adam görürüz. 

Bir çokları Şanghaydan ilerı gitmezler. 
Merkezleri buradadır, sağcı sola bahşiş 
dağıtarak iş yapmıya çalışır!ar. Bunların 

arasında en cesurları, en müteşebbisleri 
bahşiş ve mütevassıt adedini eksiltme!ı: 

hevesile (Nankin) e kadar yollandılar. 

Şehrin düşmesi bunları geri çevirdi. Me
rak etmeyiniz. Kendilerini yarın başka 

semtte görürsünüz. 

* Tayyare arayan tayyareciler .. 
Burada işsiz tayyareciler, hızmetlcrilll 

iyi paraya satmak hevesinde bulunall 
mütehassıslar da vardır. Bunlardan lıiÇ 
biri uzun müddet kalmazlar. Mesele 11 

derhal halledilir, yahud hemen suya dil• 
şer. Her biri (evet) veya (hayır) ı aıınc• 
ortadan kaybolur. Hiç biri sırrını söyle 
mez. Fakat yüzlerine bakars~mz içleri!\' 
den çoğunun masraflarını çıkarmad1111 

döndüklerini anlarsınız. 

* Nankin düşmeden evvel ben oradl 
idim. Otelin büyük salonunda viski sıı•· 
tinde bu adamların kaynaşmalarını gör 
mek hakikaten bir eğlenceydi. 

Fakat orada sadece top, tüfek tacirlerf. 
sadece iş arıyan tayyareci ve mütehasS:1 

yoktu. Serpme şeklinde biraz da diplo • 
mat vardı ve dillerde he:p (hak) kelirrıesl 
dolaşıyordu. 

Habcştiotanda olduğu gibi .. 
Fakat hele bu kelimeler bana 1ki ~ 

evvel Habeşistanda HabC'şlilcrin ağızla • 
rından işitmiş olduğum k''limeleri batır~ 
!atıyorlardı: Ayni ümid, aynı hayal, aytl 
beylik cümleler .. 

Ve ilave edeyim: Orada olduğu gibi, 
burada da filiyat ve hakikat üzerind' 
ayni bilgisizlik. 

birçok filmler çevirmiştir ve haıa da 
çevirmektedir. 

.................................................................. 

Taylor, gizlice ıeviftp evlen.d~ Wfa edilen Bt..rbara Sta.nwick ile cevfrmt, 
'"uğu btr filmde 

Mütehassısların fikirlerine göre Ro
bert Taylor'a muasır bayatı göster.en 
filmlerden ziyade tarihi filmler yakış
maktadır. Bu itibarla çevirdiği filmle
rin eksirisinin mevzuu eski devirlere 
aiddir. 

Kanadada fek nü/11slu 
şehrin tek adamı öldü 

Kanadanın kayalıklı dağlarında bir 
tek ahalisi bulunan bir şehir vardır. 

Fakat geçenlerde bu bir tek kişi de öl
müştür. Bu şehı in ismi gümüş şehri 
diye maruf olan Silber Sitydir. 

Robert Taylor'un samimi arkadaşla- 40 sene evvel Jozef Smit isminde bi-
rının temin ettiğine göre, genç artist risi gümüş madeni damarı bulmak ü
böyle durmadan çalışma yüzünden so~ midile bu dağlar arasındaki kayalıklı 
zamanlarda bir bunalma ve isteksizlik mahalle gelmiş ve yerleşmişti. Burada 
hissetmeğe başlamıştır. Bu yüzden ba- zengin gümüş madeni damarlan bu
lolara, davetlere kat'iyen gitmemekte Junduğu fayi olması üzerine her taraf· 
ve pek az kimse ile görüşüp konuş- tan koşup gelen binlerce ahali cGümüş 
maktadır. şehrini» tesis etmişlerdi. Fakat sonra-

Evlenrnek mevzuu t f dan gümüş damarları bulunmadığı an-
e ra ında çıkan }aşılması üzerine yavaş yavaş hepsi 

~ediko~lara, bilhassa mukavelesine çekilip gitmişler kocaman şehirde yal
ılB.ve edılen ~a~de h~kkında sorulan nız ilk defa ora;a gelen Smit kalmıştı. 
suallere de hıçbır şekılde cevab ver- Smit burada avladığı hayvanların de
memekte ve hususi hayatı hakkında risini satarak zenrnı olmuş ve ölünce
fazla alAka gösterilmesinden dolayı ye kadar cgümüş 

0 
şehrinden» ayrılma-

memnun olmadığını söylemektedir. mıştı. Vefatile şehir tek bir aha1isin-* * den de mahrum kalmıttır. 

Çaia.ığı paraları eski 
sahibine götüren köpek 

Peşte gazeteleri çok tuhaf bir h!dise" 
den bahsediyorlar. Hadise şudur: 

Büyük caddelerin bir köşesinde diJeır' 
cilik yapan Stefan Hlavax isminde sak'' 
bir adam son zamanlarda Sapo isrnirıd' 
bir köpek tedarik etmişti. • 

Sakat dilenci herhangi bir sebcbdf'IJ 
dolayı bir müddet yerinden kalktığı d9' 

kikalarda köpeği yerinde bırakJrmış. fa~ 
kat köpeği yanına aldığı gündcnbcri }lııt' 
sılatının garib bir surette azaldığının fsr" 

kına varmıştır. Geçen gün gene böyle b t 
müddet yerinden eksik olduktan soor• 

geldiğinde bu defa ne köpeği, ne de ps• 

raları bulamamış ve hadiseyi polise i~; 
bar etmiştir. Zabıta birkaç gün şidde 

bir surette köpeği aramaya koyulmuş "'' 
nihayet eski sahibinin bahçesinde yak•' 
lamıştır. Meğer köpek dilencinin hası18' 
tından bir mikdarını heı:gün aşırıyor .jl 
eski sahibine götürüyormu§. 



rAc EMAiHL ER 
Gregor Kelekyan 
Tokatlıyanda çok beğenilen 

yenilikler yapıyor 

jKA DDN 1 

Yüz, vücud ve giyim 

7-Acemi tezgihtar Bir kadın için güzel olmak kafi değildir. 
Güzel ~örünmeyi bilmelidir 

Yazan: ismet Hulusi Kadın kendine 

~ 
~~~~""'"-..__ 

ıe:~erni tezgahtar, büyük bir magazaya 
Otı githtar olarak girmişti. Mağaza sahibi 

u mendil satılan daireye koydu: 
tu( İşte mendiller bu raflarda, dedi, ku
tar~rın altlarında da fiatlan vardır. Pa
Pa ığa kalkarlarsa mendil başına yüz 

ta, beş kuruş inersin! 
"a~ceıni tezgahtar, tezgaha geçti. Kra
te ını düzeltti, saçlarını düzeltti. B3şka 
l'a~gahlarda çalışanlara göz gezdirdi. Et
Rii ta k~ndi gibi delikanlılardan başka 
Iİh lel guzel kızlar da vardı. Acemi tcz-

tar Jnernnun oldu: 
- İyi yere düşmüşüm .• 
:; l.t;ndil çıkarar mısınız? 

" ezgahın önünde genç bir kadın duru
.10tdu. 

- Emredersiniz bayan. 
liıı tlini kutulardan laalettayin bir tane

e attı. Kutuyu açtı: 

- Buyurun bayan! 
- Siz alay mı ediyorsunuz? 
~ Estağfurullah, mendil istediniz çı

dıın. 
- Ben kendim için istedim. 

01;-- Ben komşunuzu, yahud da kızınızı, 
Ulluzu tanımam ki oplar içın vereyim. 

ciill Baksanıza bunlar gayet büyük men
er .. 

'l'ezgahtar kadının yüzüne baktı: 
ı..: _Bayan, dedi, biz işim!zi biliriz. Miiş
b .... uun bumuna gore mendil çıkarırız.. 
liıUrııunuzun çok büyük ~lduğunu gördiı-

lkı için büyük mendil çıkardım. t 'l'erbiyesiz. 
k •dın hiddetle uzaklaştı. Tezgah taı· 
ball;nışt.~, fakat şaşkınlığı geç~eden bir ti,\: ~Uşteri geldi, bu gelen bır erkek· 
ll\i zgahtar ayni mendilleri erkeğin ö-

ne koydu. 

- Btınlardan on tane alacağım .. 
::: liayhay. 
lt Tanesi kaç para? 

lltuyU çevirdi. Arkasına baktı: 
~~n sekiz bin beş yüz altmış dokuz 

~ ~e dediniE?. 
o\u cemi tezgAhtar kutunun numarasını 

muştu: 

\u~~Y bir -Oaha bakayım.. yirmi be~ 

::: Sira:z aşağı olmaz mı? 
_ }{aç tane alacaksınız? 
_ ~ tane dedik ya .. 

bili i ~nzilatı ona göre ygpacağım.. her 
İlti b Çın Yiiz para inerim. Birincı yfrm; 
buçu~ÇUk, ikinci yirmi, üçüncü on yedi 

orı 'l'::!ahtar daha fazla hesab yapmadan 
- a e ll'lendili adamın eline sıkıştırdJ: 

'1tr\ı UYurun hesab öyle geldi, hiç para 
).f :acağız.. 

lüYor~aza sahibi, acemi tezgahtarı gC>z
~:zgah u. Vaziyeti gördü ve onu mendil 
•erdi ından çekti. Ayakkabı dairesine 

_ "e işin püf noktasını öğretti: 
ıt.hı :Erkek lhüşteriye ayağına göre ayak
'Yağı "erirsin; kadın müşteri gelince de 
~ rn ~: bakarsın.. ayağı mesela otuz se
~ 

1
1 

• cBayan, dersin, sizin ayağınız o. 
btıır:ı tı: fakat otuz bet numara da giye
.. nız dertı 1 b '"''kk b' a fr otuz dokuz numara 
' a ı ~' kadına eiydirirsln, an-

llıl? 

Gregor, karikatürize edilmiı; bii.stü. ile 
bas basa 

mahsus güzellik Vt' 

alımı nasıl 7aratabi 
lir? 

Ses: Her şeyden 
önce sesile. Kadının 

sesi de yüzü kadar 
alıcı olabilir. Çaresi: 
Konuşurken her he
ceyi vuzuhla ·ve tat- • 
lılıkla söylemiye dik
kat ediniz. YuksPk 
sesle, her sözün hak
kını vererP-k kitab o. 
kumak, ağzını açma
dan şarkı söylernek 
bunun en birincı na. .. 
cıdır. 

Gregor Kelekyan İstanbul için meç- Uyku: Haftad:ı bir 
hul kalmış bir sima değildir. Bir müd - kere olsun on ikı saat 
dettenberi Tokatlıyandaki cazının ba - 1 uyuyunuz. Bu dinlen
şında her akşanı çılgın bir neş'e yara- me bütün ötckı ~ün
tan bu artist doğmuş insanın evvelki lerin, gecelerın yor. 
akşam sahici bir boğa ile güreşmesi ha- · gunluğunu karşılar. 
kikaten görülmeğe değer bir manzara ! Bunun içm ondan ne 

Acemi tezgahtar bunu anlamış değil. idi. Pek yakında yaşatacağı cMavi Tuna pahasına olursa olsun • 
ezberlemişti bile.. 1 gecesi> nin de. «İspanya akşamları> na vazgeçmeyini7.. Bir 
Kadın müşterilerden biri geldi. Acemi nazire teşkil edecek üstün bir muvaffa- topluhılı:•a'ı f"" 

tezgahtar kadının ayağına baktı. Ayak ki yet kazanacağını şimdiden tahmin, muhakkak on dak.ka uyuyunuz. Soknğa 1 serin, yahud da gül suyu ile friksiyon 
oldukça hürmetli idi, fakat k?Ç numara hatta tebşir edilebilir. Gregor tarif edi-

çıkmadan önce on beş dakikn uzanıp din- yapmak, gençleştirir. 
giyebileceğini gözle tahminliyemedi, lebilecck bir san'~tkar değildir. Onun }eniniz. Bu on, on beş dakikalık istirahat Eller, kollar: Yüzünüze sürdi.ığuniiz 
sordu: kabi1iyetni ve yaratıcı zckfısını takdir 

bütün topluluk sırasında, ve dışarıda gf'- kremden arasıra kollannıza d.ı süriıniiı~ 
- Bayan kaç numara giyersiniz? edebilmek için onu görmek. görebilmek çirdiğiniz birkaç saat içinde her zaman- Dirseklerin pürüzlerini, kırmızılığını gi-
- Otuz yedi. icJn dt- Tokatlıyana gidip tatlı. hoş bir dan daha carilı, daha çevik görünmı>ni7e dermek için zeytinyağile oğunu::... L ir'\On 
Düş'ündü:· gece geç:rmek laı.ımdır. 

yarar. suyu veya hıyar kremi sü::"Üııuz. .Ellt•rt> 
- Bir kadm müşterinin ayağı otuz ye- Gülüş: Gülümsemeye alışınız. Somurt- de ayni şeyleri sürmek lazımdır. 

di olursa... Kibrit ve pipo sayesinde kanlık güzelliğin dilşmanıdır. Gülümse- Tırnaklar: Her ele aynı biçim tırnaK 
Gene düşündü: haualını kurtaran adam d kçe yüzün manası tatlılaşır, ruhunuz yaraşmaz. Etli, kısa parmaklıtra nisb teA 
- Mağaza sahibi ayağı otuz yedi olur- ferahlar. İkisinden bü

0

yük bir alım doğar. kısa ve geniş tırnaklar, uzun, i.~cP pır-.. _ a· Bir kibrit başı, bir pıpo ve bir at bir 
sa ne y~pacağımı ogretmc ı. Renk: Durgun, mahzun günlrrinizde maklara sivri uzun tırnaklar v,u ac:ır. 

M .. d"" d"· doktorun hayatını kurtarmıştır. , " 
uşteriye on u: en iç acı('ı elbisenizi giy"ninı:. GöreceK- · Parmak uçlarını hafifçe kırmızı:ı:-~ l!. met~ 
B · k "'r ayakkabı .,· Atla ava "•kmış olan do1<tor arkadaş - ı - ayan sız aç num,.. a ' b

1- " k k b" siniz sıkıntınız kendiliğinden dağılaca';t- elleri uzun gösterir. Parnıakları irc.-il· 
Yersiniz? larmdan çok uza ta. nvan geçmez ır Elb" . . , .. t"" d ""h k . . h .. 1 . , ,·1 , 1 · d .. .. ğ k 1 tır.- ıse rengının neşe us un e mu ım ml' ıçm ergun uç arını çımuı.ıM' "1 • ı. 

_ Sövledim y~ otuz .vcdi. yerde havvan an dusmus ve aya ı ırı - b" . . N , . k d 1 d d" (Y ğl • ... ) 
" • v • • 

1 

ır tesırı var. eş esız a ın a ımın an ır. a arın erımesı ıçın . 
- Sahi mi? 1 mıs. kaybeder. Moda ne olursa olsun kendı- Tırnak cilası dudak ve yanak bo:·&la-
- Neye yalan olsun. Hemen cebinden kibrit kutusunu çı - nize yaraşan rengi giyininız. rının renginde olmalıdır. 
- Bizim mağaza sahibi başka türlü karmıs, bir kibrit almış, piposunun zifi_ Kalabalık bir baloda veyn toplantıda Ayaklar: Güzel ayaklı c•lmAk içm aya 

bir şeyler söylemişti de .. yanı bir kadının rini mürekkeb, kibriti kalem gibi kulla- 1 en göz alıcı renktC' bir rob givıniniz. Böv- ğı mümkün olduğu kadar serb<'st bırak 
ayağı otuz sekiz olursa. Ona ayağınız o- 1 narak, bir kağıda, ka:ı;ayı yazmıs. Kôğıdı ı~ yapmazsanız kalabalığın ,;rasında ka;- malı, ev içinde sandal biçimi, topulı;su1 
tuz altı deyip otuz dokuz numarı ayak-~ hayvanın yularına bağhvarak, dehlC>miş. bolur, hiç göze çarpmazsınız.. Aile içinde, ayakkabılar giyinmelidir. Vakit vakıt 
kabı verecektik. Otuz yedi olursa ne ya- 15 dakika sonra, arkadas1arı yetiserek hususi toplantılarda ise daha sade gıvı- parmak uçlarında yürümekte ptk iyidir. 
pacağımı öğrctmeırıişti. Gidip sorayım.. doktoru muhakkak bir ölü•nden kurtar - niniz. ' · Ayakları tuzlu su ile banyo yapıp, alkol-

Accmi tezgahtar, kadını bırakh, ın~ğ.ı- mışlar. Yüıük. bilPzik, kolye vesaire: Emprime le oğmayı da unutrnamah. B..ınlarrlnn 
za sahibinin yanına gitti, fakat sualini . . 1 elbisC>lerle boynunuza, kulağınıza, knlla- sonra da talk pudrası sürmeli. 
sorar sormaz da ayakkabı dairesinden ka- I çalışı~~rum dıye sura~~~ı sı7.m ~uı atı- nnıza hiçbir şey takmam alısınız. Bilakis Saçlar: 
dm çamaşırları tczgahınıı m:~!edildı. 1 nız gıbı lıoyıyacak degJım ya! 1 ı:.ade roblann üstünden mutlaka buniar- Saçları her yıkayıştan scnra bol sıı ile 

D h b . 1 k .. ·a· - Hayır canım, hem neye kızıyorsu- . . k .1 1 a a uraya yenı a ışma uzere ı ı . .. •. . dan bır veya bırkaç tane uı anma ısı- çalkalamalı. Bu, saçların daha par1ah. Je 
Bir erkek müşteri geldi: nuz? Ben sıze kızacak ne s_oyleu:m kı.. nız. daha yumuşak olmalarını ten~~n t•ıll?r. 

- Sizde sütiyen var mı? - Suratımda ne var? Garnitür: Giydiğiniz her eJbisey'? gôz Ayda bir kere saç diblerine :cytinycğı 
- Var efendim. - Hiçbir şey yok ama, cenaz.:deıı <li>n- alan zıd bir renkte garnitür ilave ediniz. sürmeli. Her akşam hem saçları, hem de 
- Veriniz... müş gibi somurtuyorsunuz.. somurtkan Bilhassa koyu renk elbiselerinize ... Mf'- derılerini fırçalayınız. Saçlarınız gü~ İ!'§ir. 
- Kim için? tezgahtar olmaz, müşterilere güleı yüz sela koyu bir tayyörün ccblne erguvan Saçların iyi havalanabilmesi iç;n de 
- Kendim için alacak dPğilim ya, ka- göstermek lazımdır. Güler yiizlü oima- rengi bir mendil, düz beyaz bir roba jAd mümkün olduğu kadar başı açık g~znıe. 

rım için. lısınız.. yeşili bir eşarp, gri bir tuvaletin omuzu- lisiniz. 
- Kaç numara olacak? - Tcş<'kkür edC'rim bayan .. bunu bil-, na alev renginde bir çiçe'k koymalısınız. Yüz: Yüzünüzü günde en az bir de!& 
- Sütiyenin de numarası olur muy- miyordum. Müşteri gelince ı;örursünüı.. Şapka: Yalnız yüzünüZ'e giden f'.ip'kayı su, sabunla yıkayınız. Deriniz çok kuru 

muş? Biraz sonra bir müşteri geldi, bu kırk alınız. Modaya pek aldırmayınız. Unut- ise hiç olmazsa bu şekilde h:ıftad" iki 
- Tabii olur efendim. Bütün eşyabr bC>şlik bir kadındı , siis meraklısı oldllğu I mayınız ki şapka yüzün çcrçeve..~dir. kere yıkamayı ihmal etmeyiniz. Sorıra 

numara numara, cins cins.. yeknazarda anlaşılıyordu. Tcfcrrüat: Eldiven, çanta, aya. .. kabı, soğuk su ile ellerinizle hafif hafif yiizi.t· 

- Karım için alacağım .. bilmem ki kaç _ Dudaklarım için ruj istiyorum. şapka gibi teferrüatı elbisenıze uyôurma- nüze vurarak çalkalayınız. Kanınız daha 
numara lazım. Dedi, acemi tezgahtar, yanındaki genç !ısınız. Şık kadın, başınd'an ayağına ka- iyi dolaşır. Cildiniz güzcJleşir. Kurula-

- Öyleyse bayım, siz gidini7 .. ba~ :ın kızın söylediklerini hatırladı, kırk beşlik dar, üstündeki her feY arasında uygun- nırken-yüzünüzü sakın oğmayınız. D(;ri-
gelsinler; numaralarını bilmeseler de za- kadının yüzüne baktı: luk ve ahenk arar. niz bozulur. 
rarı yok, ben elimle ölçer, ona göre bir Eşarp: Çok eşarp kullanınız. Çllnkü bu Pudra: Pudrayı daima bol sürünüz. Bir - Ruj istiyorsunuz öyle mi? 
sütiyen veririm. küçücük şey birçok işlere yaraı. Fazla dakika durup fazlasını fırça ile silınlz. 

h f - Evet! 
- Terbiyesiz eri ·· ince bir boyunu saklar. Omuilan giitel En çok kaşları, kirpikleri, burun kanad-

b _ Dudaklarınız için öyle mi? 
Aremi tezgahtarın suratına ir tokat gösterir. Koyu renk bir elbise:vi açara er- !arını, üst dudağı fırçalamalı. 

indi. Mağaza sahibi müda~ale etti.. vu.i- - Evet! kek biçimi bir tayyöre kadın inceli~ Allık: Allığı daima az sürünüz "'' .iyi 
yet düzeldi; fakat acemi te?:gahtara ora- Acemi tezgahtar, bir kahkaha attı; kırk verir. yayınız. Geniş yüzlü iseniz yanakl3rını-
dan da yol göründü. beşlik kadın kızdı: Gezinti: Günde bir kere hJz.lı hızlı bir zın çok yukarısına sürünü1_ İnce yfü:1ü 
Mağaza sahibi sağına baktı, soh.na - Ne gülüyorsunuz? yürüyüş yapınız. Gideceğiniz yere - vak- iseniz burun yanlarına indlriniz. Rujun 

baktı, tuvalet eşyası satılan tezgahta, sa- Acemi tezgahtar bir kahkaha daha attı: tinden yarım saat evvel çıi<ıp - yolun bir üstünden tekrar pudra geçiriniz. ~ 
tılan eşyadan istediği mikdarda kullan- - Terbiyesiz, benimle mi eğleniyor- kısmını yüriiyerek gidiniz. Yürüyüş, viı- Yüz tuvaletinizi günün santıerine uy-
mıya mezun olduğu, yüzünden, gözlt:- sun? Bu mağazaya bir daha adım atar- 1!udü çok güzelleştirir. durunuz: Sabahlan hafif pudra biı tı z da 
rinden, dudaklanndan belli bir genç kız sam iki olsun. Çantanızda bulunması zaruri olan §P.Y- ruj, öğleden sonra dalıa fazla allık ve 
oturuyordu. Mağaza sahibi acemi tez- Genç kız da bu hale kısk15 gfılÜyordu. ler: Bir kü~-ük kutu temizleyici krem, bir biraz kosmetik, akşamları en gö1. .thcı 
gahtara: Mağaza sahibi kırk beşlik kadından özür şifon mendil (yüz silmek için), pudra ve renkler, fakat gene ifrata gitmeyiniz. Kir-

- Anlaşıldı, dedi, sen tek başına ça- diledi, fakat o artık bir şey anlamıyordu: ruj. Bilhassa uzun zaman dışanda kah- piklere en güzel teklini vermek i.Jn 
lışamıyacaksın .. seni tuvıılet eşya~ satı- - Beni yaşlı mı gördünüz?. Yirmi beş nacak günler bir fırsat bulup yüzün bo.. (kosmetik) i gözün içinden dışına doi'.,ru 
lan tezgahtaki bayanın yanın=1 verece- yaşında bir kadınım, bunu herkes bilır. zulan tuvaletini temizleyip yenidPn ruj sürünüz. 
ğim, orada beraber çalışırsınız. İstemem .. istemem.. pudra sürmek pek faydalıdır. Yalnız pud- Kaşlar: Uçlarını ne kadar indirı 1 s niı 

Acemi tezgahtar, yeni gittiği tezgahta- Hiddetle mağazadan çıktı. Acemi tez- ra, ruj bir işe yaramaz. gözleriniz o kadar büyük gi:irünür. Çıkık 
ki genç kızın; yüzüne baktı, genç kız da gahtar da onun arkası sıra çıkmıştı. Fa. Vücude gelince: gözleri kapamak için kaş uçlarını müm-
onun yüzüne baktı. Genç kız bır kahka- kat kirk beşlik kadın çıkarken mağaza sa- Sabah ve akşam birkaç dakikalık, vü- kün olduğu kadar yukarıya kaldırm<ılı· 
ha salıverdi. Acemi tezgAhtar kızdı: bibi kolundan yakalamak, ıçeri almak cudünüze uygun bir jimnastik, bır giin dır. Kalem, kaşın yalnız ucunu uzsıtmalc 

- Ne gülüyorsunuz? istiyordu, acemi tezglhtar çıkarken ise bir saat yapıp birkaç gün unutmaktan için kullanılmalıdır. 
- Halinize .. bu auratla tezgahtarlık tam.amile aksiydi. Ma,ğaza sahibi kula- çok daha iyidir. Ruj: Küçük parmakla yayılır. Glc .. lcri, 

yapılır mı? lmdaıı yakalamıf atıyordu. Her banyodan sonra mümkün old'Uju gündüzün kullandığınızdan daha açık 

_ Suratımda ne ., 'ben de burada tımec HtdUi kadar serin bir duş, ondan " sonr.ı ya gli- renkte ruj kullanmalısınız 
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Yanan kazın 
Nihad henüz on dört yaşmda idi, anne-j 

si, babası onu mektebe vermişler, okut-ı • 
mak istemişler, fakat onların bütün u~
raşmalanna rağmen Nihad bir türlü o
kuyamamıştL Onun bütün isteği arka-

. daşlarile beraber ötede berıde gezmek, 
oynamaktı. Nihadın okuyup adam olaca
ğından ümid kesen annesile, babası hıç 
olmazsa kendini geçindirecek bir iş tuta-

- bilsin diye onu tanıdıklarından bir lo
kantacının yanına vermişlerdi. Nihadın 

yanına verildi~i lokantacı Bay Mehmed
di. Bay Mehmed küçük bir dükkanda ye
mek pişirmekten işe başlamış, gitgide 

, işini büyütmüş ve nihayet büyük bir lo
kantanın sahibi olmuştu. Bay Mehmed 
mesleğini çok severdi. Koskoca lokanta- Dedi. Sağına soluna bakındı. Ocağın 

• nın sahibi olduğu halde hiç durmaz, ça- üst tarafında çıkrığa benzer bir şey vaı
lışırdı. Yemelderi kendi elile pişipr, lo- dı. Nihad sevindi: 
kantasına gelen müşterilere kendisi nn:- _Şimdi işim iş. 

met etmekten zevk duyardı. Bir ip buldu, ipin bir ucuna agırca bir 
Bay Mehmed, Nihadı ilk gün karşısına 

aldı: cisim taktı, öbür ucunu kazın geçmiş ol-
duğu kalın demir §işin sapına bağladı. 

1SON POSTA 

1 Merakh ve Faydah f -----
Arabalı koyunlar 

Supyede yetişen bir cim koyunun 
kuyruğu o kadar 
büyük olur ki ko
yun kuyruğunu 

t~ıyamaz. Onun 
için resimde gör
düğün üz gibi ko
yunun arkasına, 

kuyruğunu taşıyabilmesi için, küçük 
2rabalar takarlar. 

Sürşajlı pullar 
Sürşajlı denilen pulları siz de görmüş-

sünüzdür. Hemen 
bazı pulların üze
rinde sonradan ba
sılmış yazılar var
dır; sürşajlı pullar 
işte bunlardır. 

Dünyada kullanı

lan pullann hemen 
hem.en yarısı bu 

Mahzene düşen borçlu 

Bay Sacid, epey paralı bir insandı. 
Bay Tutmaz bunu. bildiği için ikide bır 
gelir, Bay Sacidden borç para isterdi. 
Fakat aldığını geri vermek adeti 
değildi. Bay Sacid, Bay Tutmazın na-

sıl bir adam olduğunu öğrenmişti. Oı 
borç parayı ihtiyacı olduğu ıçin değil. 
huy edindiği için alırmış. 

Bir gün Tutmazın evine doğru gel· 
diğini gören Bay Sacid: 

Şişi hızla çevirdi. Şiş dönünce çıknktak.ı 
cins oıanıaraandrr. 

ipe bağlı cismi yukarı çekiyordu, faKat 

- Bak çocuğum, dedi, irıSbn bır işe 

girdi mi orada canla başla çUıpnalıdır. 

İşden kaçmnk, ötede beride gezmek iyi 
şeyler değildir. 

Nihadı, mutfağa götürdü. Biraz ~vvel 
ayıklanmış olan iri bir kazı şişe geçırdi, 
ocağ:ı koydu. Nihada döndü: 

- Bu kazı ocakta bir buçuk saat çe
virmek lfızımdır. Ben çarşıya bazı ıeyler 
almıya gidiyorum. Bir buçuk saat sonra 
gerı m. Bu müddet zarfında da sen kazı 
çevirirsin. 

Bay Mchmed gitm~, Nihad da kazı çe
virmiyc başlanuştı. 

Fakat bir ilti dakika .sonra canı akıldı; 
kendi kendine: 

- Bu da hiç hoşuma gitmedi. 

E Li Ş • 
1 

cisim ağır geliyor, gene şiş e:ışağı dönü
yordu. Bu sefer şişin kolunun bükülü kıS
mının ağırlığı fazlalnşıyor, şiş tekrar dö

nüyordu. Nihad bu hep böyle devam e
decek zannetmişti. 

- Şiş artık kendi kendine döner, ben 
de gider, gezer, eğlenirim. 

Diye sokağa fırladı, Fakat şişin az mi.ıd

det sonra duracağını ve artık bir daha 
dönmiyeceğini düşünemedi. Sokaklarda 
gezdi, arkadaşlarını buldu, onlarla oyna
dı, ve Bay Mehmedden evvel lokantaya 

döndü. O zaman olan biteni anladı. Şiş 

dönrniıyordu ve kızaracak kaz kızarma
dan yanmıştı. Şişi çıkrıktan çözdü, oca
ğın başına oturdu, çevirmeye başladı, 

biraz sonra da Bay Mehmed geldı.. kazı 
yanmış görünce çok hiddeUendi ve Nı
hada: 

- Ben sana böyle mi tembih etmışbm. 

Dedi. Nihad mahcub oldu. Bır daha 
Bay Mehınedin her sözünü dinliyeceğine 
yemin etü ve az zamanda iyi bır ahcı ola
rak yetişti. Şımdi o büyümüştür ve İstan
buldaki büyük bir lokantanın sahibidir. 

Yukardaki resimde kızağın yapılmış şekli görünüyor, parçalar tamamdır. 
Nerelerden kesileceği noktalı çizgilerle gösterilmiştir. Resmi bir mukavva
ya yapıştırır, parçalan ayırdıktan sonra şekilde gördüğünüz gibi birleştirir· 
Eerıiz güzel bir oyun~k-elde etmiş olursunuz ... Haydi, yapınız. Hem iyi bir el 
lşl oyuncak yapmış olacaksınız, hem de eğleneceksiniz. 

izciler abidesi 
- Gene benden borç para istemiyt:' yazılı bir mukavva asılı idi, onu da "' 

geliyor, dedi, fakat bu sefer ben ona radan çıkardı. Üzerinde cSacid> isr1'
1 

borç verdiğim paralan gerı alacağını.. yazılı olan mukavvayı mahzenin kBpl" 
Odasından dışarı fırladı, kapısının sına, cMahzen• yaı.ılı mukavvayı d• 

üzerinde adı yazılı olan hır mukavva kendi kapısına astı. 
asılı idi. Mukavvayı yerindm çıkardı, Bay Tutmaz gelmişti. Kapıda kerıd" 
odasının yanı başında bir mahzen ka- sini karşılıyan kapıcıya sordu: 
pısı vardı. Mahzen kapısınd<! cMahzerı> - Bay Sacid odasında mı? 

- Odasında. 
- Eh öyleyse çıkıp kendısini ~öre

yim .. kaçıncı kattı unuttum • 
- Birinci katta odasuıın üstünde de 

ismi yazılı. 
Bay Tutmaz, birinci kata çıktı. Ka

pıların Üzerlerini okudu. cMahzen>, ö-

Mişigan'da bir izciler abidesi yapıl
.maktadır. .Abidenin yapılması bitme
miştir. Zamanla tarihten evvelki devir
lere aid bulunan taşlar ve tarihi kıyme
ti olan eşya birbiri üzerine konulmak 

suretile bu abideyi yapmaktadırlar. 
· Şeker kamışı ta~l~larmdaki otlar j 

Büyük ediblerimiz s· 
_,. J:i 

Şinasi _ ;'(f m." ~~ 
Ortamekteblerde ve ilkmekteblerin son - ::U 

sınıflarına gelmiş küçük okuyucularımız 
büyük edıblerimi
zi bilmehdirler. 
Onla1 ın resimleri
le kısaca tercümei 
hallerıni bu sayfa- ·~ 

teki kapıyı okudu: cSacid>. 
- Hah işte burası. 
Kapıyı itti, içeri girdi, ·ıe birdenbi,J.'t 

kapı kapandı. Odasından çıkan Bay S-
cid onu mahzene kapallllitı ve o ant 
kadar borç olarak verdiği parayı ~et' 
almadan mahzenden çıkarmadı 

-41' 
Yabam ördek avı 

da çocuklarımıza 

verecl!ğiz. Bugün 
ilk olarak büyük 
edib Şinasinin res
mile kısa bir ter
cümeı halini ko-

Şekerin pancardan yapıldığı gibi şe
ker kamışından da yapıldığını duymuş
sunuzdur. Havayda ~ok mikdarda şeker 
kanış yet~tirilir .. fakat şeker kamışı 
tarlalarında kamışlar arasında yabani 
otlarda çıkar ve bunlar şeker kamışının 
iyi yetişmesine marn olurlar. Oralarda 

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

Şinasi: Memleketimizde ilk yenilik 
VENÖ 

kalkınması, 1839 da cTanzimaUa> başla- Resimde bir parmaklık ve birçok da 
mıştır. İşte edebiyatımızda da ilk yenili- numaralar görüyorsunın. Bu parmak· 
ğin müjdecisi cŞinasi> dir .• O zamana. ka- lığın önü boş gibi görünür. Fakat boş 
dar cArab. ve c:Acemı. etkısi altında ıler- •. d. O da b 1 b ı ak · · 
liyen edebiyatunız c:Şinash ıle örnekle- dcgıl ır. ra u unaru u m ıçın 
rini cgarb. dan almağa başiamı~tır. İlk bir numaradan başhyarak yetmiş nu
Türk basınını ve ilk Türk gazetesini çı- maraya kadar numaralan takib etmek 
karan ve gene Avrupaya ilk defa tahsile suretile kalemle çizmelisiniz. Daha gü
gidrn Türk talebesi c:Şinash olmuştur. zel olması için resmi uygun gelecek 
Vatanı uğrunda can veren bir şehid renklerle boyamayı da ihmal etmeme-

sübaym çocuğudur. Babasını bilmez. O- . . . . . . 
· b- ·· - tü İlk •-'--il" . !ısınız. Ondan sonra resmı kesın, bıze nu annesı uyutmuş r. ~ ını yaP- .. . ·. . . . 

tıklan sonra Tophane kalemine girmlş; gondenn. En ıyı çızmış ve boyamış o-
orada carabca ve acemceden> başka lanlardan bir kişiye bir kilo çikolata 
cfransızca• yı da öğrenmiştir. Tanzimatı bir kişiye bir çift kol düğmesi, diğer 
yaratan cReşid Paşa> onu çok korumuş; yüz kişiye de Son Postanın küçük o
bu suretle memlekete büyük bir adam kuyucuları için yaptırdığı güzel ve kıy
kazandırmıştır. Bizde ilk tiyatro eseruu tli hedi el relen .. ~ gı· • Bilıne-

da ş· . dir [Ş E 1 me y e Y ..... '""-e z. 
yazan c ması• · . afr v enm.esıı b ·· ddet h.... .. 
adlı komedisi meşhurdur. ceye ceva verme mu ı on ~ gun-

Esarleri: Müntehibatı tş•ar, Zurupu dür. Bilmeceyi bize gönderdiğiniz zar
Emsali 05maniye, fransızcadan tercüme fm üzerine •Bilmece> kelimesini ve 
ettiği parçalar, [Tercümanı Ahval, Tu- bilmecenin gazetede çıktığı tarihi ya
viri Efkir] daki yazılarL Şair Evlenmeai. zınız. 
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SON POSTA 

Şehir meseleleri Aşk ve para 
Halde teshin yasakmış! Fransanın tanınn:ış simaları 

B . yapılan ankete ne cevap 

Saria ır 

İtalya 14 büyük harb 
gemisi daha yaptırıyor 

d 

~ old ( Cl§ ~:atı l ınct sayjada) ı için izin istemedi• diye pek güzel bir taz- d•l ? 
tu uğum ıçm Hal'de bir hayli tanıdık minat .taleb edebilirdi. veı 1 er (BCl§ tarafı 1 inci sayfada) sebetile Napoli önlerinde bir deniz geçt.. 
~rabve komisyoncuya rastgeldim. _Ya dedim· Hal'in memurları da si _ (B~ta.rafı 6 ncı ıayfada) inşaat tezgahlarında tahşide başladılar. di yapacaktır. I 

an ul için y · b" ·· ı ' ' B • Beraud' bı: Kurun" · nu"lyarı çoksa harbı" o kazanacak'• İtalyan gazetelennı' "n mu"talealan ' bu li 1 . A enı ır muessese 0 an zin gibi soğuktan titriyorlar da soba ku- eıın nan ceva • c · 
ğiJ, ~ hbır alemdir. Büyük bir alem de- ramıyorlar mı? Bari onlar size önayak -Aşk var ki para ister. cParaa o aşkın diyen tarafa karşı öteki taraf da cKimin Roma 7 (A.A) - Yeni deniz inşaatl 
eirn çuk, daracık bir alem, fakat, içerisi olsunlar. 0 zaman işiniz daha kolaylaşır. motörüdür. Aşk var ki para ile allkadar ruhu yüksekse o milyarı bulacak!• tar· programını bütün gazeteler hararetle 
dara, Portakal, mandalina ile olduğu ka- Bu sualim üzerine öğrendim ki Hal değildir. Bence hakiki aşk budur. Doğ- zında mukabele eden Mussolini, yeni yeni tasvib etmektedir. 
lnese~~selel~rle de doludur. Bilmem bu müdürlüğü böyle bir mukavele imzala _ rusunu söylemek icab ederse diyebiliriz milyarlan denize dökmeğe karar ver - Giornale d'İtalia diyor ki: 
§1 k e ere bıraz dokunmak, bir çiban ba- mış olmadığı için güzelce ~obasını yak _ ki: Aşk ile aşk vardır, kafi bir büküm miştir. İşte havadis: Bu program İtalyanın büyük dev • 
inli~~~ak caiz midir? Fakat, a'ciığım makta ve sıcak bir oda içinde rahat rahat verilema." Roma 7 (A.A.) - İtalya, 35,000 tonluk lct şerefi icabatındandır. İtalya hem d 
baJısed gore, Hal'in hal veya ahvalinden çalışmaktadır. Buguette Duflos'nun cevabı: iki yeni zırhlı ile 12 kruvazör ve mühim yaseten hem de iktısaden bütün dün • 
o, ke :~k olmasam bile günün b!rinJe Okuyucularıma temin ederim ki ben - Biz Fransızlar aşka ilahi bir kuvvet miktarda tahtelbahir inşasına karar ver - ya üzerinde her yerde mevcuttur. Ro-
tir. 13n ısındım mutlaka bahsettirecek - mübalağayı sevmem. Hakikat yazdığım ve kudret atfederiz. Gen~lik.te aşk para miştir. ma - Tokyo mihveri İtalyanın genişli• 
Ver:rni ~unı_a. beraber, ben henüz kara~ gibidir. Türkiyede sıcak ve soğuk karşı _ ile alakadar olamaz. Ona o vakit .aşk• Bu hususta aşağıdaki resmi tebliğ neş- yen menfaatıerinin bir delilidir. , 
doldu§ eğılını. Bununla beraber Hal'ı sında vatandaşları ikiye ayıran bir zih _ denmez, zevk denir. Zevk ise yükseltile- redilmiştir: İtalyan donanrifası 1940 • 19-4 1 se • 
da 01~n rneseleleri bir tarafa bırakac=ık n· t b 1 d ;$ b"l d"ğ" . • b cek bir nesne değildir. kA d V d"k d nesinde, otuz beşer bin tonilatoluk dört 

~k, i . . ıye u un u6 unu ı me ! ını ıçın u . . . , cBirinci anun a ene ı sarayın a 
\tir ed b' . ç.ındeki manzarayı olsun tas- 1 fevkaHide garib bulduğum hadiseyi bu Erkeğı ülas ettirmek, sau at.. bunlar yapılan bir kaç toplantıdan sonra Duçc. büyük zırhlı, 24 der bin tonila ol~ 
eı~a e ılırırn: Tıklım tıklım portakal, .. _ .. . . ne biçim sözlerdir. Aşk nerede, iflas et- dört zır:hlı1 onar bin tonilatoluk 1 2 kü -

b~ 'lrec.o .. :rn sandıkl .1 d 1 d . 1 suretle gozonune koymaktan kendımı a- tı'rmek 'flas tt' k , t k 1. bahriyenin yeni.inşaat programını tesbit ··k k ~ " arı ı e o u aıre e-r •ı e ırme sana ı e ıme çu ruvazör, yirmi torpido muhrı"b1° 
u dairelerin d iki . ' lamadım. Bunu ya?.makla belki şu mc- 1 . ' d • - etmiştir. Bu program mucibince, 35,000 J 

na "''-"' arasın a ınsanın yanya- 1 d .. d . b ·1 ' .. h.' b b 1 erı nere e? Bunlara cevab veremem. tonluk iki" zırhlı, Explorator ~ipinde 12 iki biner tonilatoluk 12 küçük kruva • 
"""'UYebilec ğ' b' 'd 1 . se e e mun emıç u unan mu ım se e B 1 k .1 f k .. .1 b" zo··r 24 d t 32 t "d ÇoL• ·~ e ı ır geçı , a ış verış h' . . un arın caş , ı e a at oz aşkı e ır ra- kru .. ..h. 'k d taht lb • es oryer, orpı o ve yüzden 

.ıı..ıuguna dela· ıet tmi b' . lik ve ıkmetın anlaşılmasına da hizmet e- bı•-lan lına k vazor ve mu ım mı tar a e a- f 1 d 
\re h k e yen ır sessız d ,..; . d'" .. a·· b" ı.u o sa gere . h' . d"l kt· İk" ff h b . . aza enizaltı gemisinden mürekkeb o 

er este büzülm"" . . b" t ece6.mı uşun um. Yazmamın ır se - H . G t' b ır ınşa e ı ece ır. ı sa ı ar gemısı lacaktır. 
liakı uş, sınmış ır avır. beb' d b d anrı ara nın ceva ı: Roma ve İmpero isimlerini alacaklardır. 

luı. b a~. da var: Rutubet, çimento, so- ı e u ur. . . . - Paranın aşkta hiçbir teslri olamaz. İngi1tereye cevab mı? 
B·"' nalı dolduran kış mahsullerinden. · Muhıttın Btrgen 1 Aşk cyükseka bir histir İşin içine para ~u zırhhlardan biri .~r!estedeki Adriya- Tribuna gazetesi de şöyle yazıyor: 

ır tarafta . . .. .. . . · tik tezgablarında, digerı de Cenevede An E~ B İn 
isterken es n gı1:'1p A o~ur taraftan ç.ıkmak gırı~ce ona. ~rtık aşk denemez. Menfaat saldo tezgahlarında yapılacaktır. Bu hu- • ger ritanya sulhu:ı> giliz do ,. 

- b ki bır aşınaya rastgeldım: " Son Posta '' nın denır. Hakiki aşk cpocket appeah dan staki k l D ta f d lA nanmasının büyüklüğüne istinad edi .. 
noş g idin' , B h 1 su arar ar, uçe rıı. m an a a - yorsa R lh d İt l d 

Jtık . e ız. ir kahvemiü içmez oş anmaz. Her kaidenin bir istisnası k d .1A tl . aı·ı . t 1 -~• bil ' c oma su ua a ~ yan onan • 
-nıı? ş k J v d B 1 • . a ar vı aye erın v ı enne e griUJa -
Vaktn k . . 3ffi me f Up arJ a:. ı~ .• c kı bu tıp aşklar da vardır. Er-ı dirilmiştir. Programda gösterilen bütün masının büyüklüğüne istinad edecek .. 

bu .,~t e endısile tanışmL~ olduğumuz kegı ıflas ettirmek csan'ah değildir. if- . .. -·~-ı . d h 
1 

b tir. İtalya gibi büyük bir Akdeniz de9'C 
- ın d ı· . · (B t fı 1 . . f d ) 1A • • yenı cuzuı.cuu ann ınşasına er a aş - 1 t' h' b. -a h liaı ave ını reddedemedim. Hem de cış ara ıncı 60•1 ıı a as ettır.ijecek erkekler bulur.ursa bunun 1 e ı ıç ır mu a aleyi tecviz edemi .. 

ahy .. l:-d b' · ·· · · de b 1 ki 'th 1 ; ı· B h · anacaktır. W• 'b" h h b · l diye i oıuın en ıraz bır şey oğrenınm u u.nma a ı am. ey em~ş ır. u U· ı neresıne csan'ah demeli? Bunu csan'ah . . . yegı gı ı er angi ir mı1 etin AvrtJııı 
hanes:bet etthn. Beni yukarıda yazı _ sust~. bılhas.sa başvekil Cemıl .. Beye .. te. - . olarak kabul etmiyorum ki tekniğinden İngılizler ne dıyorlar? pa sulhun un hamisi imtiyazını tanıya .. 

_ e aldı: veccüh etmı~ ve gayet ağ~r so?.ler soyl!- bahsedeyim. Hem garib sualiniz vnr. Londra 7 (Hususi _ İtalyan donan _ maz. Büyük İtalyan filosu İtalya zafe ~ 
tu le~hve, çay, ıhlamur? Biz ıhlamu- yerek V~tan~ blokun.~n .. r~ı~ı hulunan bu Herkesin kendine has kaideleri vardır. masını takviye etmek üzere Roma büku- rinin garantisidir. Fakat İtalya harb i • 
J>hn· ~ h ediyoruz. Çünkü soğuktan he- zatın, mılletın her türlu ıtımadını kay - Elden bana ne? Ben para için ve para ıle 1 meti tarafından verilen kararı tefsir eden çin silah1anmıyor. 
lŞe ;:r0ksürüyoruz, ısınmak için de biraz betmiş olduğunu ilave etmtştır. sevmem ve sevmedim. 1 İngiliz deniz mütehassısları şu mütaleayı Japonyaya karşı 
liakı~or. Aclfuıi'ye göre, Cemil Bey, mesela, es- Avukat Suzanne Grinberg'in cevabı: ileri sürmektedirler: Londra 7 (A.A.) - Evcning Standard 

laraft a~en yazıhane pek soğuktu. Bir ki Belçika başvekili gibi, meb'usluktaıı - Aşk herhalde büyük bir şeydir. Ona - Mussolini bu kararile İtalyayı birin- gazetesinin yazdığına göre, Japonyanm 
ltıuş, ~~ır kAUb, masanın önüne .~~~. - istifa c~erek .t~rar ha~kın karşıs~.na ~0- bir kudsiy~t izafe ede~ili~z. Aşktan ~ak- ci sınıf deniz devletleri derecesine yük _ 16 pus toplarla mücehhez 46 bin tonluli 
hohıa de birde ellcrin1 ağzına goturu!> çlp yemden ıntıhab edılmek tecrubesme sadım hakiki ve temız bır aşktır. Boylc scltmek emelindedir. üç zırhlı yapmıya karar vermesi üzerine 
lel' :or, sonra tekrar deftere bir ~ey- giremiyeccğini de iddia etmiştir. 1 bir aşkta para ikinci, üçü:ıcü derecede İtalya, 934 senesine kadar Akdenizde İngiJtere ve Amerika da ayni büyükl~~ - ı:ı:ra çalışıyon:u. . Meclisin büyük bir sükut içinde din - bir rol oynar. Paran~ .gird~i'jı yerden de lhôkimiyet. ve_üstünllığü temin etmek için te zırhlılan yakında tezgaha koyacak .. 

biy rnura teşekkür ederırr.. .. ]ediği bu nagihani hücum ve ithama aşk pek hoşlanmaz gıbı gelı.vo: bana... harb gcmılerındeki sür'atiıı kafi bir amil lardır. 
k.on~~k ben de bir tarafa oturdum ve keyfiyetten dostları vasıtasilc hab~rrl 1 ; 1. cİflas ettirmek>, csan'at., cteAknlkıı, aşk oldu~u. ka~aatini beslemekte idi. Hal _ Martta neşredilecek olan İngiliz deniı 

• konuştuk... olan bnşvekil, bir müddet sonra aktcdi- j ılc yakından veya uzaktan alakaları ol- 1 bukı şımdı İtalyan bahriyesi, sür'atten bütçesinde bu zırhlılardan iki veya üçü .. 
Lı * len ikinci celsede cevab verdı. Onun cc- mıyan kelimelerdi~. ' j maada tonajın da bir zaruret olduğunu nün inşası vardır. Bu gemilerin en aşağı 

8a\rrılnılacak şey değil: Hal'de teshin ya- vabı daha şiddetli oldu ve doktorla ta _ j Meşhur muharrır Marcel Prcvost nun 1 anlamış bulunuyor. 
1
6 pusluk topla!:~~=:· 

Cahzıış! liiç şüphesiz, kış meyvalanna sı- raftarlarına karşı gerek şah1slan ve ge- eevabı: . . İnşasına başlanmış ve başlanacak harb Londra 7 (A.A.) _Yeni derJz insaal 
)b .. ı... Utrarı olacak da ondan diye düain- rek temsil ettikleri fikirler itibarile pek - _Para rn~selesı aşk meselcsıne.kar.ı- ge.mı.'lerinden başka, bazı eski zırhlı ve • 

'"il. l'"-d !>'- c.oınca aşk daun b ı ç ı b programı dolayısile bahriye kadrosnnU11 
Ylr ~~ hr., bupa sebeb göremedim. Ha- şiddetli ve ağır sözler sarfederek itham- :ıı· • • a ozu ur. ·~ ~ ze~gın ır torpıdolar da tamir ve tadil edilerek, ~·e-
tu teshin onun için k d :ı;;ı • d - 1arda bulundu. erkek veya bır kadın çok faitır bır kadın ni İtalyan donanmasına idhal edilecek- genişJiyen ihtiyaçlarını karşılamka üzert 

§lu gilıelinı ,. yasa ~n'"'• asn _ u 1 veya bir erkek ile evlendikleri vakit bir- lerdir amiraJlık yedek deniz zab•Uennden ma-
lla haıeı Halın zarafe~e, .şıklı~~. - Vataniler başvekilin söz1erinı kısm~n ı birlerini sevip sevmediklerim muhakkak ·. . . . vazzaf hizmete yeniden kayıd muame , 
~Yi • "erir diye yasak edılmış! Gul- alkışladılarsa da ayni bloka mensub bır 1 1 1 d p 1 k h k 1 Yenı saffı harb gemılerıle takvıye e • lesine başlamıştır. 
&Ol'lü Flit, alay etmiyorum, gayet ciddi ekalliyet bu alkışlara iştirak etmemiştir 1 ~n ıy:m~mış a.r ı:. aras.ız_ ı r ru a, ; - dilmiş olan İtalyan donanması, uzun se - Royter ajansının yazdığımı göre bu ka. 
'hı. Yol'\lJn: Hal idaresi, yazıhanelerde Bu suretle Şamda Cemil BPyin karşı ~ıh eıı8ı 1? ı ve~ır,dı~an; sı~r ! yapar. hl~ nelerdenberi ilk defa olaralt bütün cüzü- rann neticesi şu olacaktır ki, ticaret fL 
~~ .~Yrı aoba kurulmasını Hal' in asri - sında Şehbender 'taraftarla;ından bir ka er !S:kalş 1 D 0~ ru an ~grluyakt~ ı- tamların iştirakile gelecek mayıs ayın- I ı~ lllüt 'b bu ı eye suru er. ogrusunu suy eme ıcah d H'tl . M r . . . osundan alınmakta olan yedek subaylaı 
'et:rn· enası lmamış ve bu işi grup resmi surette vaziyet almış bulu • eder: Aşk crahah lıkta neşvü b _ a, 1 enn usso ınıyı zıyareti müna - muvazzaf sınıfa geçeceklerdir. 
binalard~· ~er n~ense, vaktile de sari nuyorlar. Aradaki ihtilafın fikri unsuru lur... nema u -..-.... ------ - ,.,............ ... 
feıe dah hır kalorıfer bulunması zara - itıdur: Şehbender taraftarları Fransa ile 1 Erkcg"'i iflasa sürüklemek J . Kae ormanlarında Bul9ar sı·gasetı•n,Je 
ltıl a uya,,.... 1 ğı d d- " .. 1 k d' . mese esme V uı 
~ §buıundu~~· .o a~a a·; ı uşkunu ~e. a te ı1en muahedenin tatbık:ıtına aid o- gelince kadın bunu cmahvetmek, için Vah-4:.i bir adam Yenı·ı,·ı.ıer 
e;U)ttA- ıçın şım ı a se enesı so- larak Cemil Beyin kabul etmiş olduğu yapıvorsa buna csan'at. d b·ı· H _ Y .H 
""' --n donuyo b' b. -k .. -k f d kA w ene ı ır. ır ""I>, l' . r, ırer ırer o suru , e a arlıkları beğenmiyorlar ve muahe- sızhk dolandıncılık ve em li ·b· 
tı oınatızrn h ttA t•· :. d . , sa gı ı ... 

:taraır: ev . a ve ~ a za urreeye u5 - e.nın başka yer~erde cbu tarzda aktedil- Madam Elisabeth de Granunont'nun 
~elki lerıne çekilıyorlarmış. mış muahedelerm en zayıf1> olduğunu cevabı: 

lar. 'I> d: okuyucularım bana inanmaz- söylüyorlar. _ Bir erkeği iflasa sürüklemek, t · 
b·ı 4'-eıtdiıe · · t • . et.ıs 1 e tikr rını emı nedecek vesıkalar Fransa • Suriye muahedesi şampiyonu, olmak kadar güç bir csan'ah-
&ahfbı etrnek bence kabild:r· Yazıhar!e t B b'l k i · .ı· eJi ın-:ı . . . . Paris 7 (A.A.) - Şamdan bild' ·ıa · - ır. unu yapa ı me çın kadında hu-
1.11"- >hJ7 senesınm şubatında bele • 1 ırı ı 1 • • tid dl ı lıd ç · · 
... v "n :rrı ~ ğine göre Fransız fevkalfid"' kom· · ·ı 1 susı ıs a ar 0 ma ır. ok çır kın ka-
·•nı uracaat ederek soba kurmala ' "' ıserı 1 e d ı ·· d'" k" 2 
l :?fıüsa d ' . . - ' Suriye hükfrmeti mümessilleri a d ın ar gor um 1 4 saatte servete ka-
q~ a e rica etmı~ler, bu istıdaya rasın a t ı ç k - l k d - .. · 
ı.._ 1ledense bir ceva :a • Fransa - Suriye muahedesinin tatbiki hu-ı vuş u ar.' . 0 guze a ınlar gordu.m kı 
~dık.ıarı i ·n de be b ala~amışlar A- susunda müzakerelere başlanmıştır. İki s~f~let ıçınde kıvrandılar. Bunun sebe
~· hiı- istidaçı·ı " ş on ';n evvel :ek- hafta kadar sürecek olan bu görüşmeler hını erkeklerden sormalı. Bugün para aş
~ "1er \te ce ıbe mu~acaat.annı yen~le • esnasında bilhassa ekalliyetler meselesi kı yarı namuslu kadınlardan 7Jyade- zen
.,~ I' ,,..._dava beklıyorlarmış! Bu ınU- ile idari ve dini hukuk meseleler· gin ve evli kadınlarda hüküm sürmekte-
...,.b\..=-uı yakında soğukla g ı mev - · B l h ""CQJ ..-ıık . r eçer, 0 zuubahs edilecektir. Suriye devleti ser- dır. un a: paraya kavuştukc;a daha fa~ 
~:!~r~ır nende istıdabya cevab ar~m."lk vislerinde Fransız mütehassısları kulla la almak ısterler. Bunu bir izzetinefis 

"<q "' , e ceva vermeğe luzum - meselesi yaparlar Spo · · b" B k 
ti..... • 4JeJnek ı . . nılması da ayrıca görüşülect>ktir. • · r ışı gı ı... u a-
l·:ııe !ıükaed 0 uyor ki mevsırnden mev- dınlar adeta czengin erkek. avına çıkar-
çllı hı. batıl en meseleleri halletmemek lar. Bundan çok hoşlanırlar. 

...... 1'aka ınükemmel bir ~yclir. Hamidiye Magısda Aşk, hayır aşk değil, kalb ve para me-)a' i ~· anlamıyanun, dedim; soba /ngillerege gidecek selesi bir czamana meselesidir. Roman-
~ll'ı Var"> Çın aynca izfn lstemeğe ne Jil- tizm devrinde paraya o kadar tapınıl-
tı t:ieıer f. ~ış rnevsiminde eskiden beie - (Baş tarafı 1 inci Bayfada) mazdı. 1890 senesinden 1900 senesine ka-

tırıatdıu ~raya kömür ve odun bile da- mak maksadilc ecnebi liman ve memle- dar da bir kadın uğurunda iflas etmek 
'°ııra lled Sı2 masrafı ondan istemedikten ketlerin de aylarca devam <;?den seyahat- bir nevi cşerefı. sayılırdı. Bugün ise iş ta. 
~evaınıbı~ soba yakamıyacaksınız? Kış ler yapmaktadırlar. mamile aksinedir. Paraya en çok tapan 
~tJarnıcı. e ısınmak her msanın tal_,ii Türk deniz harb talebeleri de Hamitli- en zengin kadınlardır. 

Cilt n, n biri de~l midir? Yoksa ya- ye mcktcb gemisi ile mayıs ayında başw Hakiki aşkta, her şeyin fevkinde bulu-
l"a ll'ıahs a~afını ve soba tesisatını kira- lamak ve bir kaç ay devam etmek üzere nan aşkta paranın hiçbir tesid olamaz. 
~ et~ek mi istiyor.;unuz? ayni şekilde seyahate çıkacaklardır. Bu Aşkı paraya katacak olursak .aşka m .is-

ltı' Soba g(ildu: seyahatte Yunanistan, Yugoslavya, İtal _ mini değiştirmek icab eder. O takdirde 
(j·~ur ol Yakmak için bir vergi vermeğe ya ve diğer Akdeniz limanları görüldük- •ona• bir ticari ünvan bulmak lazundır. 
l'~ ken~ı!a1ım da zarar yok. Biz ken- ten sonra Cebelüttarık boğazından geçi -
~ ~Yıı! ~ 1 Pa:arnızla ısıtmıya çokta:-ı lecek ve İngiltereye kadac gidilecektir. 

?teJefi ki eseıe oyle değil, biz bu yazı- Hamidiye gemisinin bu seyahat! ağustos 
tal' lll ,__ ralarken öyle bir :!c;ır ve isti- ayına kadar imtidad edecektir. 
ltı L U~veıe · · ist al{ fçfn d . sı ırnza ettik ki soba yak - Yunan deniz harb talebeleri bu seya -

eırıeğe eğıl, nefes almak için bile izin hali her sene hususi şekilde imal ettiril-
lia,.... l'rıecburuzı · lk l" ·1 >tı .11etiı:n.f · mış ye en ı ı e yapmaktadır. Bu gibi ge-

l! UJta\leleyj ~ucib olan bu söz üzerine milerde tatbikat daha kolay olmaktadır. 
to a>ı:Jtı \'ar :orrnek istedim, gösterdi. Yakında hükumetimizin de böyle yelken-

'tll'e bel~· u :mukavele elde olduktan li bir mekteb gemisi yaptıracaaı söylen
ıye kiracıdan cNefes alm.:ıl.: mektcdir. 

ERTUCRUL SADi TEK 
TlY A 1'ROSU 

P1tzartesi 
<AadıkOy - Snreyya) 
Salı: (Ba• uköy) 
Çarşamba : (Üsklldar) 

sinemalarında 
iTAAT ILAMI 
Yeni Vodvil 8 Perde. 

Yazan : Muaahib Zade CeW. 

(Bcıt tarafı 1 inci sayfada) (Ba,,~arafı 1 inci S'Q.yfada) .. 
koyunlarını otlatmak için Çukurbağ yay- da Yugoslav - Bulgar dostluk paktın • 
lası ormanlarının yanındaki çayırlara git- dan ~ahsederken şöyle demiştir: 
miş: Bir ara uykuya dalan, çocuğunu - Iki devlet arasında yapılan bu an
bir çalının dibine bırakarak dağılan ko- laşma, Bulgaristana büyük faydalar te 
yunlarını toplamağa gitmiş. Fakat dön- :ınin etmiştir. Yeni sene zarfında bu an
düğü zaman çocuğunun yerinde yeller es- !aşmanın Romanya ve Yunanistana d• 
tiğini büyük bir dehşetle görmüştür. teşmilini arzu ederim. • 

Zavallı kadın çılgın gibi öteye beriye Bulgar büdcesi 
koşarak yavrusunu aramış, fakat bütün Sofya (Hususi) - Bulgaristanm 
bu_çalışmalan ve çabalamalan fayda ver- 1938 yılı büdcesi 7,200,000,000 leva. 
memiştir. Bunun üzerine derhal köye gi- -bizim paramızla 90,000,000 lira-

olarak tesbit edilmiştir. Bu rnikdar ge
derek vaziyeti akrabalarına unlatmış. Fa- çen seneye nazaran 1,036,000,000 leva 
kat vak'a mahalline gelen köylülerin t.ı • 'azlad B f 1 l k h . "' ır. u az a ı emen tamamen 
raştırmalarından da bır netice çıkmamış- m ·ıı· .. d f b"' d · tah · . ı ı mu a aa u cesıne sıs olun -
tır. Neticede çocuğun vahşi bi.r hayvan ta ,muştur. 
rafından götürülüp parçalandığı kanaati 
hAsıl olmuştur . 

Aradan uzun seneler geçtikten sonra 
bir gün bir kaç köylü, çocuğun kaybol -

Ceyhan dört metre vükseldi 
Adana 7 (Hususi) - Ceyh~n nehri ye

niden 4 metre yükseldi. Ova su içinde 
kaldı. Münakale durdu. 

Toprak kan unu 

duğu ormanlardan geçerken, yol kena -

rında vücudünün her tarafı tüylerle kap

lı hayvanlaşmış bir insanın yatmakta ol
duğunu görmüşlerdir. Bu vahşi insan, gc-

1 

Ankara 7 (Hususi) - Ziraat VekAletl 
]enlerin ayak seslerinden uyanmış ve tıp- t~prak kanunu projesi üzerindeki ted -

. . kıklcrini önümüzdeki günlerde ikmal e-
kı bir hayvan gıbı homurdandıktan sonra d kt' ece ır. 

tabana kuvvet, ormanJann derinlikleri - -----
ne doğru kaçıp kaybolmuştur. 

Köylüler, hayretlerini yendikten son
ra vahşi adamın peşine düşmüşler ve ini-

ni keşfetrneğe uğraşmışlars:ı da hiç bir 1z 
bulamamışlardır. 

Vahşi adam bundan iki sene sonra bu 
ormanlarda tekrar görünmüş ve bir da -
ha da izine tesadüf edilmemişfü. 

Köylüler, kendisinin, senelerce evvel 

kaybolmuş olan çocuk olduğuna inan -
maktadırlar. Çocuğun bir vahşi hayvan 

tarafından kaçınldığına ve beslenerek 
büyütüldüğüne kanidirler. 

Şehir tiyatrosu 
Dram kısmında 

Bu akşam saat ( t.O.au) da 

Erkek ve Hayaletleri 
Piyes 4 perdtt 16 t8b:o 

Yazan : il. Lenormxnd 

Komedi kısnwıda 
Bu skşam saat (2 ı.30) da 

SATILIK, KIRALIK 
Komedi 3 perde 

Yazan Andre Bırabeau 
Çocuk kısmı saat 14 de 
MAYi BONCUK 
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12 Sayfa SON POSTA 

• • ı " Son Posta ., nın TOY BİR DELİKANLININ HİKAYESİ 
1 Devlet Dem iryol.arı ve Limaniarı ışletmasi Umum idaresi ilanları 

Bedeli muhammeni 60609 lira 37,5 kuruş olan ı:~46,~75 m3 muhtelif eb'atta 
kereste 24/1/938 Pazartesi günü saat 10, 30 da Sirkecide 9 uncu işletme bin 
da eksiltme komisyonunda kapalı za:f usulile satın alınacaktır. 

• Sizi temin edeyim ki, l>en masum bir 
delikanlıyım. Liseyi bitirinciye kadar te
iniz kaldım. Elim bir kadın eline de~e
di, rüyalarımda bile hep meleklerle uğ
raşırdım. Arkadaşlarım Köşe başlarında, 

pastahanelerde, sinemalarda sevgilıleri 
ile buluşup sevişirken, ben evde kitab
larıma baş eğmiş, çalışırdım. 

Bütün maceraların, sevdaların ve ho
vardalıkların ancak mektebi bitirdikten 
sonra yapılabileceğine kanidim. 

Liseyi tamamlarken, bir gün amcam 
eve geldi: 

- Artık eşek kadar herif oldun, hala 
~u mıymıntılıktan kurtui.amadın. Biraz 
açıl be, uyan, etrafına bak. Gözün karı 
kız görsün! dedi. 

Bir hafta sonra da gelip beni aldı, iİŞ

man, iri yarı bir avukatın yanma gö
türdü: 

- Hele gir bur~ya da, sonrası Allah 
kerim!. Boş gezenin boş kalfası gibi bü
tün bir yazı sipsivri geçirmezsin! dedi. 

Avukat fena bir adama benzemiyordu. 
Bana mükellef odasının yanında, bir tek 
masa ile bir sandalye ve bir duvar tak
vimi bulunan bir oda gösterdiler: 

- Senin odan burası .. burada da zil 
var, çalınca patrona çıkarsın! dedile:-. 
~Ne iş yapacağımı bilmıyordum. Masa

run üzerindeki hokkada mürekkeb bile 
y,oktu. Ertesi günü evden benim pirinç 
hokka takımımla birkaç kalem getirdim. 
Duvardan birine, gözümün en çok ilişe

ceği bir yere de sevgilim Marlen Ditrih'in 
yan bakan resmini astım. 

İlk günler bu küçük o<lada fena halde 
canım sıkılmağa başladı, canımın sıkın

tısını önümdeki boş kağıda yaptı~ım e
§ek resimlerinden anlıyoraum. Çünkü 
mektebdenberi adetimdir. Canım sıkıldı 

mı kağıd kalemi alır, koca kulaklı, hid
detle bakan eşekler yapardım. 

Fakat hayır, bu bir şey, değil .. benim 
anlatacağım hikaye hepsinden kötü bir 
hikaye. Patron artık arasıra beni çağır
mağa, hatırımı sormağa, ö!eberi iş ver
meğe başlamıştı. Bu işlerden en mühim
mi küçük oğlunun vazifelerini yapmaktı. 
Kargacık burgacık yazılar içinde saat
lerce uğraşıyoc, bu yazılara tıpkı tıpkısı
na benziyen yazılar yaı.mağa çalışarak 

küçük beyin vazifelerini tamamlıyordum. 

Yazan: 

Karıp Şevki 

c- Madem ki siz benim güzelliğimde1'lı bahsetmıyorsunuz, ben sizin §irinliği
nizden bahsedeyim. Ne güzel gözleriniz var!. dedi 

bak... (Beni pencereye kadar sürükledi) Ben maroken koltuklardan birine otu
Bak şu karşı kaldırımda tilki kürklü... rarak ayak ayak üstüne attım. Tok bir 

- O tilki değıl efendim, kaplan kür- sesle anlatmağa başladım. Patron dama-
kü... sasına oturmuştu: 

- Dur be, ukala sen de .. ne kürkü o- - Efendim kadın güzel kadın .. 
lursa olsun .. dinle, işte o kürklü kadını - Canım geç orasını, gi.ızclliğT seni a-
görüyor musun? Derhal peşine düşecek- lakadar etmez. Geç! .. 
sin?. Bana onun nereye gittiğini, ne yap- - Peki, geçtim. Buradan çıkar çıkmaz 
tığım, nasıl bir haleti ruhiye içinde bu- r.rkasına düştüm, Köprüye kadar bir a
lunduğunu, halinde, tavrıııda neş'e mi, dım gerisinde gittim. Beni~ arkasından 
yeis mi, fettanlık mı, olduğunu haber ve- geldiğimi farkedince döndü. yüzüme bak
receksin? Anladın mı? Haydi, ne duru- tı, sonra birkaç defa daha baktı. Son ba-
yorsun, koşsana!. kışında tatlı tatlı güldü. 

- Efendim bana sorarsanız... - Tatlı tatlı güldü mü?! 
- Ulan hala söyleniyor, ötme be, koş, - Güldü. Amma, ben yutmadım bu 

haydi!. 1 gülüşü .. beni kafese koyup ağzımdan laf 
Beni omuzlarımdan tutuo kıipıdan çı- almak istediğini anladım. Nihayet yanı-

kardı ve merdivenlere doğru itti. na sokuldum. cGitt:ğ•niz yere kadar si-
* zinle beraber gelebilir miyim?. dedim. 

Akşam üzeri yorgun, bitkin, perişan - Ne?!. 
bir halde döndüm. Allahım. bana neler - E\'et.. bunu söyler söyleme?. bir knh-
olmuştu?. Sokakta yürürken herkesin 1 kaha attı. cAmma da cesursunuz!> <ledi. 
kıskıs bana güldüklerini görüyordum. 'ı Konuşmağa başladık. Bir aralık bana: 
Bacaklarım titriyordu. Karşımdan gelen- cBenim güz:lliğimden hiç balıset~iyn~
ler yüzüme tuhaf tuhaf bakıyorlar ve sunuz!> dedı. Ben de tam: cO benı ala
kahkahayı basıyorlardı. Allah, Allah be- kadar etmez!• diyeceğim sırada sözünü 
nim yüzümde ne vardı?. O kadar çok mu tamamladı: cMadem ki siz benim güzel
berbad olmuştum. ı liğimden bahsetm:yorsunuz, ben sizin 

Bir aralık bir mağazanın tuvalet sabun- ~irinliğinizdcn bahsedeyim. Ne güzel 
ları arkasında duran aynasında yuzumu gözleriniz var, hoşuma gidiyorsunuz!. 
gördüm, az kalsın ölüyordum. Yanakla- dedi. 
nmda, dudaklarımda, burnumda, gözle- - Ne?! 
rimde hep dudak izleri vardL bol boya - Evet.. böylece yürüye yürüye Köp-
ile boyanmış kadın dudaklımnın izi... rüye geldik. Bir aralık Koluma• girdi: 

Yürürken patrona ne anlatacağımı dü- cHaydi otomobile binelim!. dedi. cMete
şünüyordum. Yalan söylersem... Hayır, !iğim yok!• dedim. Bir kahkaha daha at
hayır .. ben iş hayatına yeni atıldım, na- ti: cAman ne hoş, ne hoş! Bavıldım bu
niuslu bir 5nssn olduğumu göstcrmeır- na!. Ben veririm!> dedi. Otomobile bin
yim. Böylece istikbalimi sağlamlaştırma- dik. İçeride bana büsbütüD sokuldu. 
lıyım. - Ne?!. 

Patron beni görür görmez, odasının ya- - Evet... Amma, ben yutmuyordum. 
n aydınlığında üzerime doğru koştu: On dakika sonra Tepebaşında bir apartı-

Bu işe girmek istiyenlerin nafıa ve diğer kanuni vesikalarile birlikte ve ~ 
nisbetinde pey akçelerile komisyona müracaatları ilan olunur. 
Şartnameler 303 kuruş mukabHinde Si .rkeci ve Ankara veznelerinde sa 

tadır. cııo. 

~ 

Muhammen bedeli 67200 lira olan 112 50 adet makas meşe traversi 24/ 
Pazartesi günü saat 15,30 da kapalı zarf usulü ile Ankarada idare binasında 
tın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 4610 liralık muvakkat teminat ile kanunun 
ettiği vesikaları ve nafıa müteahhitlik vesikası ve tekliflerini ayni gün 
14,30 a kadar Komisyon Reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler 336 kuruşa Ankara ve Haydarpaşa, Eskişehir, İzmir ve Mu 
veznelerinde satılmaktadır. (100) 

1 İstanbul Belediye:;i İlanları -Belediye nakil vasıtalarına lüzumu oia n muhtelif boyda 125 iç ve 120 dış 
kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. Bu lastiklerin hepsine on bin lira 
tahmin edilmiştir. E:u::Itı;r~e 10/1/938 Pa zartcsi günü saat 15 de Daimi En~ 
de yapılacaktır. Listesile şartnamesi Le vazını Müdürlüğünde görülebilir. !_. 
liler 2490 No. lı kanunda ya7.1lı vesika ve 750 liralık ilk teminat makbuz • 
mektubile beraber teklif mektublarını havi kapalı zarflarını yukarıda 
günde saat 14 de kadar Daimi Encümene vermelidirler. Bu saatten sonra~ 
cek zarflar kabul olunmaz. (B.) (8G 10) 

~ 

Fatih Belediyesinden: Sahib5iz sokakta dolaştığı görülerek iki koyun ve bJr 
çinin tarihi Jlfuıdan itibaren sekiz gün zarfında sahibi çıkmadığı takdirde ». 
pazarınğa satılacağı ilfuı olunur. cB.• cl23~ 

. . .. ~ - .... 
.·-< • • ~"' .... ..... • ' "" 

rahat bırak Evdoksiya!. dedi. Odaya gi
rer girmez boynuma sarıldı ve dudakla
rını dudaklarıma yapıştırdL 

- Ne?!! .. 
- Evet.. amma, ben yutmuyordum. 

Öptü, öptü, öptü. Sonra ağzını boynuma 

yapıştırdı. cAy .,.ıdılt!anıyorum: • diye 
bağırdım, kaçtım. cAllahım ne orijinal 

erkek!• diye bağırarak peşime düştü, 

hem koşuyor, hem gülüyor, hem de üze
rindeki elbiseleri atıyordu. Nihayet beni 
bir köşede yakaladı, kollarının arasına 

aldı. 

Hafiflik - Rahatllk ~ 
J. Roua••I KorHI•..,. 

_}o. ~ (Qolnı). ılıl lnclhblleeıl • 
• Y':.,~ boilno nı de ~lçblr tuylk r• 

twr. Bu korHler, vGcudu""• 

Y?:; ••km•~•m• tın .. nııı .. aıo w 
\ I celtl• •• ;6ğaQnDıO kwnct!Md.-

Fıyıh • 25 lnd.,. llllı•..-. 

S.tı, Y•rl r•lnıa ı 

ISTAllBUL,..,.... 
TGoıl ""Yd.,., 12 Na:ha. 

MıfaHmııı ılya~ ıdı.Mı ....., 
t~ No.lu tarifımlıt hiırlıılL 

Flyıtıı"""'tlı lılyGk ........ 

HAF iZ CEMAL 
(Lokman Hekim) 

DabW7e mütehassısı: Pazardan _.-.: 
herıün <2 - 8) Dlvanyolu numara ıot. f/I 
~fonu 22398 - 21°" 

- Evet, ben de dudakları.nu. 
yapıştırdım.. ikimiz böyle ... 

Patron birdenbire yumruğunu 
bir hızla masaya indirdi. Hokka 
olduğu gibi kalkıp karşı köşeye • 
tampon kafama çarptı, kiğ!d kesecek 
zimi acıttı. Lafımı tamamlamadan 
dimi kapının dışında ve nihayet .....,.,,. 
ven basamaklarında buldum. Amma, 
lah aşkına söyleyin, o kadının pa 
metresi olduğunu nereden bilirdim. 'fk'll. 
anlattıklarımın sonunu dinlemedi ki. İl' 
karpinsiz hiç te güzel yürümediğini 1' 
!atamadım ki .. 

- Ne?!. Namuslu, doğru sözlü l)}mak kötü 
- Evet.. amma, ben yutmadım. Du- arkadaş ... 

daklarını yeniden yüzüme yapıştırdı. _________________ .., 

- Ne?! .. YARINKİ NÜSHAMIZDA: 

- Evet, fakat ben yutmuyordum. Ben- Aşk maktubları ... 

Gene bir öğle üstü böyle oturmuş: 

cBayrağımız kırmızıdır, göklerin yıldı

zıdır• manzumesini temize çekiyordum. 
Birdenbire başım üzerindeki zil acı acı 

çalmağa başladı. Korkuyla yerimden sıç
radım. Bu kadar acı çalan btr zil herhal
de bir felaket haber verıyordu. Ya pat
ron pencereden caddeye düşmüş, yahud 
öa üzerine fenalık gelmiş olacaktı. Hızla 
patronun odasına girince bu ıki ihtimal
den ikisinin de asılsız çıktığını gördüm 
ve adeta canını sıkıldı. Patron beni gö
rünce: 

- Hay, dedi. Nerdesin be? İki saattir 
zil çalıyorum, sağır mısın? Gel buraya 

- Gel, gel be, neredesin! Meraktan man önünde durduk. Koluma girdi. Mer
çatlıyacağım.. gözünden kaçırmadın ya!. J divenleri çıktık. Beni adeta sürüklüyor
Otur şuraya, anlat, ne yaptın?. du. Karşımıza çıkan hizmetçiye: cBizi 

den şübhelenmesin diye ben de kolları
mı onun vücudüne sardım. 

- Ne?!. Ne ! ... 

Yazan: Nadine Teffy 
Çeviren: Faik Bercnıd 

" Son Posta ,, nın edebi romanı: 29 

Bir Genç Kızın Romanı 

Muazzez Tahsin Berkand 
cFakat evvelfı bazı muame1eler için diğin için asıl ben sana müteşekkirim 

bir avukatla danışmak lazım geldiğin-! kızım. Hem nasıl olsa evimin yarısı, 
den i~ uzadı. İşte şimdi sana büyük ben öldükten sonra senin olmıyacak 
müjdeyi vermeğe koşuyorum kızım ve mıydı? İşte onun harem dairesini şim
bu sefer müjdem Cafer efendi değil, diden sattun. Evin yarı bedelini ve sc
seni istediğin saadete kavuşturacak ha- nclerdenberi aldıf:ım kiralardan birik
berdir. tirdiğiın paranın bir kısmını da ilave e-

cBu mektubumu alır almaz yol ha- derek sana tahsis ediyorum. Bu muame 
zırlıklarına başla Selma ... İstanbula gi- lenin düzgün bir şekilde yapılrnasile 
dip konservatuara gireceksin. Sana, o- avukatım meşgul olacaktır. 
rada tanıdığım bir ailenin adresini ve- cİstanbuldan mektubunu bekler, göz-
riyorum; kendilerine de yazdım, seni !erini öperim sevgili kızım.• 
öz evladlan gibi yanlarında alıkoyacak- Mektubu bitirdiği vakit müdirem yü
lardır. Fikrimce, onlarla beraber yaşı- züme baktı. Gözleri çok heyecanlı ve 
yacak olduktan sonra kazanmak için yaşlı idi. Onun bu halini görünce bir
çalışmana lüzum yoktur; fakat sen mut- denbire sevincim uçuverdi. 
laka ve mutlaka bunu istiyorsan İstan- - Sizden nasıl ayrılacağım müdire 
bula gittiğin gibi bana tasavvur ettiğin hanım? 
ve hayalinde yaşattığın serbest işin ne Yanına yaklaşmış, küçükken yaptı
o1du~nu bildir; derhal öyle bir iş aç- ğım gibi başımı dizlerine dayamıştım. 
mak iç'n Hlzım olan sermayeyi sana Onun sıcak eli alnımda, saçlanmda, 
gönderc-ceğim. gözlerimin üstünde dolaşıyor, duruyor, 

cBana teşekkür etmek boştur. Ömür tekrar dalgın dalgın başımda gezini· 
yo1unun sonuna ermiş ihtiyar bir dul yordu. 
kadmg, tanımadı~ı halde çok sevdiği Birdenbire göğsümde feryada benzi-
yeğenini mes'ud etmeli vesilesini ver- yen bir hıçkırık kabardı. 

- Anneciğim... - Sana son nasihatim: İstanbulun elbisemin beyaz tülünü dalgala 
- Kızım... patırdılı cereyanına kapılarak. sağlam bir kelebek gibi uçtuğum sahne; işte ~ 
İkimizin de sesimiz dolu dolu idi. karakterini ve ciddi düşünce ve duy- çimin sevinçlerini ve acılannı telleri r 

Bir iki dakika nefes almaktan korka- gularını kaybetme; hiçbir şeyden yıl- rasına bıraktığım siyah piyano ... Bil d 
rak böylece kaldık. Sonra müdirem ma; doğru yolda yürüdükçe gayene va- dişi tuşların üzerinde çocuk SelJnaDI' 
başımı iki elile tutarak kaldırdı. sıl olacağına inan ve bilhas.5a sakın is- ince parmaklarının izini bulmak ~ 

- Selmacığım; böyle hissi sahnele- tikbali karanlık görme ve ümidsizliğe eğilerek onlara bakarken gözümden eli-' 
ri bırakarak biraz ciddi konuşalun. ·. kapılma. Göreyin seni yavrum. ~en bir damla yaşı parmağımın ac:iJıt'. 
Birbirimizden aynlmak ikimizi de çok, Elimi tutan elini sevgi ile dudakları- sildim ve başka hiçbir şeyi, hiçbir .ıwtı~mtt .. ı~I 
pek çok üzecek; bunu biliyorum. Fakat ma götürdüm. seyi görmemek için koşa koşa taş rdl' 
senin istikbalin için bu lazımdır. Sene- - Bugün ve yarın, her saat ve daki- divenleri inerek kapının önünde ~ 
lerdenberi ben seni konservatuara gön- kada size karşı olan minnet ve şükran- yen otomobile kendimi attım. 
dermek için çalışıp çabalıyordum. Ama larınn unutıruyacağun. 
seni İstanbulda geçindirecek param al· Mektebin her köşesini, son defa, yaş-
maması belimi büküyordu. Şimdi halan 1ı gözlerle fakat içimde titriyen ümid Vapur yavaş yavaş süzülüp tu.a 

bunu temin etti. Bu gerçekten büyük heyecanile dolaştım. Çocukken oynadı- yor. Kordon boyuna, Karşıyakaya 
bir saadettir. Buna ikimiz de sevinelim. ğım, düşerek alnımı, dizlerimi yaraladı- nihayet Kadifekaleye uzun uzun da 
Haydi git kızım; istikbale doğru yürü! ğım taşlı avluyu, genç kızlığımın ürkek bakıyorum. Bütün ömrumun 
Benim candan dualanm da seninle be- ve isimsiz hülyalarını yaprakları ara- ması gibi buralan gözlerim ön~ 
raberdir. sına gizl~diğim ağaçlıklı yolu, ömrü- geçiyor. 

Gözlerimden yaşlar akarak, on sene- mün beliti en tatlı rüyalarla dolu rahat Elveda İzmir.. elveda genç!~ 
denberi bana analık etmiş olan müdire- uykuiannı uyuduğum beyaz yatakha- her şeye rağmen tatlı ve neş'eli senel' 
min boynuna sarıldım. O da heyecan- neyi, arkadaşlarımın yemeklerine tuz ri.. elveda müşfik ve vefakar müdir 
lıydı; fakat beni müteessir etmemek ve biber doldurarak eğlenceler çıkar- sevgili Emel ve Sabahat... Sizle~ 
için yaşlarııµ benden gizlemeğe çalıştı- dığırn, kahkahalarla gülerek ~ güldü- belki ömrümün sonuına kadar ayrıJJ
ğmı anlıyordum. Gece, geç vakte ka- rerek yemek yediğim uzun masalı, talı- yorum artık. 
dar oturup seyahat hazırlıklanmdan ve ta iskemleli yemekhaneyi, ayrıhk da- Nereye gidiyorum? Uz.ak, meçb 
İstanbul<lan konuştuk. Müdiremin ora- kikalarını uzatmak için ayaklarımı sür- bir diyara ... Bu gittijpm yer belki ctflr 
da birçok tanıdığı mekteb hocaları ve terek dolaştım; mektebin taşına, topra- net. fakat belki de cehennem ... Kim 
müdürleri varmış; beni onlara tanıta- ğına son defa severek baktım. Son de- lir? 
cağını ve onlardan benim için yardım fa tahta trabzanını parmaklarım ara· Geçen günlerin içime dolan saade 
istiyeceğini vadetti. sında sıkarak merdivenlerden ağır ağır ni hatırlarken gelecek saatlerin ka 

Yatın.alfa Rideceiim zaman elimi tut- indim. lık ve belirsiz gölgeleri başımın içi 

tu. İşte konferans salonu; :1fte üstümie yol alıp yürüyorlar. (Arkası va.ti 
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gömülü milyarlar etrafındaki gizli harb 

POSTA 

Grip, 
Nevralji, 

Baş ve Diş 

Artritizm, 

fi.neleri: 

Ağrıları, 

Romatizma 

oma.nya'ya pamuk 
ih. acatımız artıyor 

İktısad Vekaleti müsteşan mukavelenin faydalarını 
. anlattı, rakiblerin' kuvvetli olduğunu söyledi 

DOYÇE ORIENT BA K 
Dresdnc.r Bank Şubeal 

Merkezi: Bertin 

Tiirhiyedeki fUbcleri: 

Galata - 1stanbu1 - İzmir 
Deposu: İst. Tütün Gümrüğü 

* H eT türlü banha iıi * 
------·-----=-·~------.... .JJ 

Tno.hbüdlerln tutulup tutulmndığmı sizin 
!.ş'ar ve lhbarlnrınızla öğreneceğimiz için, 
müşkülflta rastlayınca derhal hükftmetl ha 
bt"rdar etmelisiniz. 

Yıkıcı Aran yor 
Tahtası, tuğlası ve kiremidi bol 

olan bir ev yıktırılacaktır. 
Talip olanların Babı9.li cndcte 

sinde ikdam Yurdunda 2 ncı 

katta ( YedigUn) gazehsi mtıclUr

lOğOne mürı:ıcıutınn. 
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SON POSTA İkincikiin~ 

-SPOR 

Tekirdağlı İstanbulda so• 
d 

Saragında 33 iı\J ıı Bir 
. Haremağasının Hatıralar• idmanlarını yapıyor 

Y azaa : Ziya Şakir 

Şeyh Ebülhüda genç şehmde Abdülhamide r.efes ederkFn: "Pirim Abdülkadir 
no kilo bulunan başpehlivan, Çobanla idJJI' 

yaparak 105 hiloya düşmeğe çalışıyor 
Geylani hazretlerinden ilham vaki oldu. Yakın a ta ta cü us e ecegınızı e şır bakalar yapmak üzere ·büyük bir tur _ d h 1 d .., • · • t b • Londra ve Parisde muhtelif müsa • 

ederim! " diye fısıldamış, şehzadeyi hayretler içinde bırakmışb ııeye hazırlanan Türkiye başpehlivanı 
. Tekirdağlı Hüseyin dün şehrimize gel-

Sefahatin a~ haddine alı~ ol~n ra d~, veliah~ ol~ büyük biraderim, ı d~ ~rik~) şey~lerıı:den, (A~~~ah E:fen- miştir. Tekirdağlı Hüseyiı:ı on -~üne ka-
bu mecnun h..ıkümdarın annesı, bazı - gençtır. Hal boyle iken, nasıl saltnnat dı) ısınınde bır Kurd şeyhi ıdi. dar seyahate çıkacaktır. Bu muddet zar 
nede mevcud olan parayı derhal saraya bekliyebiliriın. 1 Bir taraftan (Kürd) milletine men- fında daha iyi hazırlanabilmek maksa ·) 
çekn~ekle beraber birçok elmasları bile - Hadisat, bu iki manii izale ede -

1 
subiyetini, diğer taraftan da (Sülalei diJe Galatnsaray klübünde Çoban Meh

terhin ederek yeniden borca girmişti. cektir. Bu sözüme nişan koyunuz. Sal- Tahire) den olduğunu iddia eden bu ınedle idman yapmaktadır. Tekirdağlı 
Fabrikatörlerin, adeta tehdid derecesi· tana ta nail olmanız, uzun sürmiyecek .. şeyh efendi, alelade bir tekke şeyhi de-j1 Hüseyin şimdi 11 O kilodur. 
ne çıkan talebleri tnbıidir ki is'af edil:- demişti. .. .. . . ğil, mükemmel bir derebeyi idi. Abdül- c- Ben en iyi formumu 105 kilo ol
memış; imparatorluğun ~şeref ~e. haysı-ı Garıb tesnduft~~ k~, ha.kıkaten, ak:a ham!din şeyhlere ehemmiyet verdiğini' duğum zaman buluyorum diyen Hüse
yeti, ayaklar altında çignenmıştı. ve hayale gelmesı ıhtımalı olmıyan ha- nnhyanlar, bu adam hakkında da bir- yin, birkaç güne kadar beş kilo inmek 

Fakat üç ay sonra, Abdülhamid salta- 1 dısat zuhur etımiş, birkaç sene zarfın- ç:ok mühim malfunat vermişler; son de- istiyorum» demiştir. 
ı~at makamına gelir gelmez, her. şeyden I da sırasile. Sultan Aziz. ve Sul~~n Mu· recede abid, zahid, bilhassa kerameti Pasaport hazırlıkları yapıldığı şu sı
evvel bu işe ehemmiy~~ ~erm~ş .. der- 1 rad ~al'.edılcrek yerlerme Abdulhamıd pek aşikar bir zat oiduğunu söylemiş· rada Tekirdağlı Hüseyi~ ile organiza -
hal kasalarını açaz:ak. hukumetın bor~- geçmış.~ı. . . . . ~. lerdi. (9 3 Rus) muharebesinde, hüku- törler arasında bir ihtilaf çıkmıştır. 
larını ödemiş .. silah ve cebhanelenn Abdulhamıdın eherrunıyet verdı~ı ( 11 . b" silahı ) v receg··ni ve Organizatörler seyahat yolunu, Pi -

· · h d b' Af ·k d k' s ı· mete e ı ın ı e ı 
kalan kısımlarını getirtmıştı. şey !er en ır de, rı ·a a ı azı k d' . d b zzat bu kuvvetin başına lre - Brendizi - Roma yolile hazırlamış-

'k. . hl . d (Ş h Z. f ) d. .en ısı e ı . l . * . . tarı mm ŞC'y erın e~ e~· •. a ır ı. erek düşman ordularını kahredece· }ardır. Tekirdağlı Hüseyin is~ yol~u u-
Abdülhamıdın, en barız hususıyetle- 1 Bu zat da hem Abdulhamıaın ve hem ~~. "d d b h f d' b aAdle-jğu trenle yapmak istemektedır. Huse -

'd' v k hl hl .. . gını va e en u şey e en ı, u v 
!'inden biri de (itikad) ı ı ı. e, pe I de saray .ınensu arının ru arı uzerın- . . . .. 

1 
k k yin bu seyahat vesilesile Bulgaristan-

küçük yaşındnn itibaren kendisine ya- de büyük bir incizab husule getirmiş- rını ıfa etmek şoy eı dhursbun; anbcha .red ı da bulunan kardeşini görmek arzusun-
. ·· · · k'' "k b' kuvvete ar ce P.Sın e pılan telkinlerle bu itıkad onda kokleş- ti. Nıtckım sonraları; saray kadınları- ~ç.u .. ır h ~ h lda olduğunu söylemektedir. 

mişti. nın pek çokları, bu zatın müridleri sı· ı gorundu~_te.'.1 son~, .astalıgı~ı. ba . an.e 1 Organizatörler ise tren yolculuğu - - . aıJ... 
Henüz dört yaşında bir çocuk ike"1 rasına geçmişti. Ve Abdülhamid, sara- ederek koyune çe~~lmış: bu vadıne.!ınt~-, nun rahatsız oldugu~ nu hJtbuki vapur-ı 'ürkiye btı§Pehlivam Tekırda§lı If,,.._~ 

· ı a eden orduyu ıgfal ederek marı etı- ' ·· · h .. fikrind rar etı1" • B~iktaş sarayında, yattıgı .o~anın a .. - y~ın civarın~a, Yıldıza çıkan .!'okuşun z. r a" . ti da idman yapmak için de fırsat bula - ~useyın enuz. e ıs 
tmda bir yangın zuhur etmıştı. Abdul- donemeç yennde, bu zata mukcmmel nı ,.,.ostermış · . . caklarını söylemektedirler. .edır. 
hamiri, korkmuştu. Haykıra haykıra bir dergah bina ettirrn~ti. Şeyhler foslı_n~ hıtam .verırken, aklı- --- - - -... n__.... 

ağlamıya başlamıştı. Dadıları ve etra- 'Sonralan, bu şeyhler kafilesine. ol- ma şu garib hadı~e geldı: .. . B h f ı k f t b 1 m çları 
fma top1anan kalfalar, onu güçlükle dukça mühim bir şahıs daha iltihak et-

1 
(Q3 Rus) harbınde, .~bdul~amıd s.a- U a ta yapl aC ' U 0 3 

susturmuşlar .. evliyalardan ve enbiya: mişti. Bu da, (Van) vilayetine ta~i rayd~ .bir harb meclısı teşkı.ı . etmış; • . . . . . .. .. . defl ti 
fardan bahsederek, kendisini manevı (Hakkari) sancağı dahilinde (Şemd.i- kendıs1 de bunun başına geçmı.ştı. İsi.anbul lig maçlarının yegane gerı r.ın~ısı. b~r takıma tesadufu cıd 
bir kuvvetin dalına muhafaza edeceği- nan) nahiyesinde mukim, (Nakşiben- 1 <Arkası var) 1 kalan maçı pazar günü Taksim sta j lıhsızlıktır. .. . e 

ne inandırmıŞlardı. ~ - <lında Vefa ite Güneş arasında yapıla 1 : ~e~~~bahJ\:1 ~~~e;::;'"~ ıtıır1 Abdülhamid; bu telkini hiçbir zaman 1 l'F\\ v ~ 1 İ b k caktır. Bırıncı ıge a ı ı ı ım ıınası 
unutmamıştı. Büyüdükce, manevi kuv- ~ A ~ Q st. n ul Borsası apanış ,, Bir hafta evvel yarım saat oynana~ !ay~a~ı bu maç~ ~e~ecanlı o bit 

vetlere karşı itimadı bir kat daha art- Hatları 7 - J .. 1 q ~8 bu oyun berabere vaziyette iken yağ • 1 ~afı bır sebebdır. Ikı ~akımın bir~ 
mıştı. Ve artık, şeyhlerle ve dervişlerle unP"•nkii prO ..... C ra.n muı"Un ziyadeleşmesi dolayısile hakem ~afta evvel yaptıkları Iıg maçı 

.. b l t ~""' .. ç EKLER d ·ı d'lm' r ıi zorlu olmuştu. munas~bete aş aml ışkı. 8 .. 1 · r g ikincikfınwı 1938 Cumartesi - tarafın an tatı e ı ış 1: . b' Ovunun tabii cereyanı Süleynı9 
Ona ılk defa o ara u eyrnanıye ı ı s T A ~ 8 t1 L Açılış K panış Oyun hangi taraf lehıne bıterse ıt- . w •• d. ..d f .

1 
eÇ 

· · d b. h t n t n 1 k' . 1 . .. vcnın mutema ı mu a aası e g (Kal Ahmed) ısmın e ır şey a ı • ~ı ı.29 sin iki takımın ligde ı vazıyet erı uze- ~ F b h . l'b' t 
051 mış1ardL Bu şeyhin ° kadar çok kera- ~;,;o~;!~!~7~ı:Turk muslklst, 12 sn: Han· ~~~~:~ ;.'nss r,7950 ıınde büyük bir değişiklik yapmıya - tir. ener a çenın ga 1 ıye şa 

met ve marifetlerinden bahsetmişlerdi dls. 13.05: Plakla Türk musikisi. 13.30: Muh- Parla '3.:i::J 23.43; caktır. Güneş takımı bugünkü puvnni- fazladır. 
11

.
1
•
1 

B 
1 

L- • 

· k d · b' ' 15 1757 15 ı •n ı n - ey erl.ICyı . ki; Abdülhamıdde ona arşı erın ır tellf pJ{ık ne.şrlyntı. ı Mı ı'.no · · e milli küme içinde bulunmaktadır. Şild . . k 
1 

k ikiflC 
incizab ve hürmet uyanmıştı. Onunla, Akam nrşriyatı: Br •-sel 4,7072 g~·~:~ 1. İki tarafın da en hazırlıklı bir za - t k l maçı ıç.nd ka.rşı ~şacbaka old 

b ta habereye baş 18,30: Plfıkln dans musikisi. 19: Safiye: Attna E7.30 • a ım arı arasın a ı musa a 
gıya en nışmış ve mu - Piyano ve keman refakntııe, 19.30: Kon!e - 1 p '"'YT• ~ ... ~ 3, .>J~ maııdaki bu karşılaşması oyunu çok he 1 ca haral-etli olacaktır. Hilal takıfil1 iamıştı. .. d Abd-Ih . rans: Selim sırrı Tarcan <Malul gazlı, 19.55: 1 Botya ~~~~~ 63 

S!IJ\J yecanlı bir şekle sokacaktır. ~açlarında en iyi vazivettedir. şild 
M .. ,~hur. ~Ebulhuda)d at d ~ am~ Borsa haberleri, 20: Sadi ve arkadaşları ta-, Anut.erdaaa u.ı12s 2~::~~ Galatasanıy - İstanbulspor çının bu oyununda b.üyük bir il~ 

din efendılık zamanın a anı ıgı şey 1 rafındnn Türk musikisi ve halk şnrklları, 1 Prr.a . .. b k Ş f stıı" 
ve seyyidlerden biri idi. Ebulhüda pe- 20.30: Hnva raporu, 20,33: Ömer Rı - 1 Vlyanı 1~·~~~ 1~ ~~~~ Şild maçı vesilesile karşılaşacak o- beslemektedır. Musa a a ere 
derinden intıkal eden tekke şeyhliği ile' za tarafından arabca söylev, 20,45: 1 ~:ı~;~d ı . 11 .ıs ı .91,, j 'loan bu takımların maçı haftanın güzel da yapılacaktır.. a 

kk 'd b' . meselesi için olsemnhat Özdenses ve arkadaşları ta - '.!025 4 11:121 vunlarından biridir. Anadoluhısar. Davudp Ş8 tfl ~ 
c tel ·deyeİataı bırl argaezılmı·ştı· Bu zeki rntındnn Türk musikisi ve halk .şarkıları, , vu,oYa • Lia macıarında çok talihsiz oyun • İkinci ligde en sağlam bir takı 1; ~ıra ar a s n u a · (Saat fıynrı), 21,15: Orkestra, 22,15: Ajans Luaapeıı. 4· u5 4• ' 944 .., cı· 
~ · · d b' k nu'"fuzlu adam- Buue• 100 ·'s 11.0 4,3 l 1· t b l · · bu yunda Jım Anadoluhisar bu sene birin .re ve gırgın a am ırço haber,leri, 22,30 Plakla sololar, opera ve o- v 1 ar yapa.ı s an u spor ıçın o b'C ı: 

larla münasebet tesis edebilmek için pl!ret parçalan, 22,50: Son haberler ve ertcil ~~1::~!ma ~:~!~ı ~:.~~~~ ı fazla kuvvet sarfını icab ettirccektır. ter~i e?ece~ takımlar a~~ındab ~ile~ 
1 k d ı ken Abdülhamidi de gfinün P~~~ı. _ Moskoı:l , 3,,,22s :ı:ı 735 Turnuva şeklınde yapılacak bu o - sahıbdır. Şıld maçları munase e ııl {.apı apı .

0

t~şır ' ! ı "'nl"ra her takımın büyıik bir ehem - rinci lig takımlarile yapacağı 01" zıya ret etmış ı. r . ~ Stokholm :>.u9d8 3. 184? ı ı ~ · ... " . . . k 
Ge h kadar zeki o kadar nah- - mivet vermesi lazımdır. calıbı d.kkat olaca tır. 11pı Z ·ge:~dr~i·,'d

0

aha ilk mül~katta Ab,_d_ül- Bir Doktorun ES~ A M _ Şild maçlarının en zorlu oyununu Bu müsabaka Fener stadında J 
lıamidin bütün hissiyat ve temayulatı- Günlük Cumartesi 1 Açtlış Kapanış Galatasaray yapmış olacaktır. lacaktır. 
nı keşfederek o tarihten itibaren iken • No larından (*) ı :~:olu ım. ,. 00 

- - 1 Bcşiktnş • Doğaııspor Bugün yapılacak maçlar d~ 
disine iyi bir ikbal ve istikbal sahası te- '. A Şm. ~ 50 vadı.. - - Beşiktaş takımı şild maçlarına en ta- Birinci lig B. takımları arasırıl' 
min vlem~ti. Safrİıtaşı hastalığı Bomonu - Ne•'"' - - ;;hli bir şekilde başlıyacaktır. Zira Do- müsabakalara bugün Taksim ve~~ 

AbdüJhant.d'n şehzadelik ·zaınanm- 1"7 l l d . d .1 ? A.ı.ıan çımımLo ;; - ğanspor ikinci ligde en son vaziyette stadlarında devam edilecektir. Ga ı f 
da tanıştığı şeyhlôrden bir de, (Abdur- nası e avı e I İr. ~·;::~.::.•••" ıo 25 = bulunmaktadır. Maamafih lig maçları - sarny -Topkapı arasında oyun sa•.1

0
;, 

rahman Yasin) isminde bir Iraklı idi - ı - Teıeron 6 8S - nın ikisinde hükmen mağlup olmuş - de Taksim stadında olacaktır. Gtlcıııı k d' . N "b Her şeyden evvel safra kesesinde taş tn- 1 5 - ta 
Bu !htiyar şeyhi en ısıne ecı pa- şıyanlar artık çok yemek yemeğe ebedi- İLUhat .e Detir. 1 0 tur. İstanbulspor takımları Şeref s 
sa isminde bir zat tavsiye etmiş; bunun yen veda etmek mecburtyetındedlrler. sı- Şarlı: Değirmeni ~ ~~ : Doğansporun Beşiktaş gibi lig bi - saat 2.45 de karşılaşacaktır. ___/, 
birçok keşif ve kerametlerinden bah- ğır eU, koyun et!, sucuk, pastırma, yu- 1 erıwa _ __ _ :/ı 
seylemişti. Abdülhamid bunu o kadar murtn, ha:vyar, beyin, ciğer, bobrek, taz- 1 S T t K R AZLAR 1 1 
merak etmiştı ki; yol parasını vererek la tereyağlı yemekler, ağır tatlılar ve bö- yeni neşriyat r 

1 
rekler kat'iyen lyl gelmez. Hastalığı ve Açılış Kapanıı Nöbelci İstanbula getirtmişti. taşlan artırır. Salçalı yemekler, zeytin Ttirt borcu I peşin ıs ss 18 55 Çocuk _ Çocuk F...sirgeme ·Kurumu genel 

Şeyh Abdurrahman da bütün emsali tanesi ve kaşa, peyniri de muvalık detn- • • ı •••"· t• m ıs 6S mc<kezl ta<afından he< halta ı.mn!,.aman Eczaneler .ıı' 
gibi kurnaz ve zeki idi. Evvela genç dir. Hasta ynlnz bol yeşll sebze yiyecek- • • 11 vade. 18 °5 18. 60 çıknrılan bu çocuk mecmuasının 68 lncl sa- Bu gece nöbetçi olan ecı:aneler fil 
şehzade ile dereden, tepeden ve su-ı tir. Beraberce olmu§, veyahud komposto yısı renkli bir kapak içinde b:r çok güzel 
ya sabuna dokunmaz.. şeylerden bahset-! §eklinde meyvalar, sütlü §eyler, hafif T A H V İ ~- A T yazı ve resimlerle çıkmıştır. 

zeytin ynclı yemekler. Haftada iki üç de- Açılış Kapanı~ Türkiyede Gençlik meselesi - Lütfü Eriş-tikten sonra: fa dn kuzu yahud tavuk veyahud beyaz 
d ı B' h 1 t de seni Anadolu 1 pe. • - - ci'nin bu Jslmde çıkan kitabında, şimdiki - Şehzn em... ır a ve yer eUI bolıkl« yenllebllli. Bundon oon<a • ı Hdtll < ı "' <O " Tii•k gençliği ve içinde bulunduğu oenılt, 1 

nefes edeyim. karaciğer üzerine (dlyntermll tntbllmtı • n pe. - - gençllğln neler yapabildiği rakam ve ted -
Demişti. Ve tenha bir odaya çekile- çok muvafıktır Bazan pek küçük hacım- • u n. . 40 40 .ff) 40 kiklere dnyanılarak göster!lmtştır. 

r~k orada Ahdülhamidi bir seccadenin de olan taşlar dlyaterml He düşerler. Ay- Anadolil mu pefhı _ _ 
nı zamnnda hastaya safrayı akıtıcı lH\.ç-

üzerine oturtmuş, kendisi de karşısına ıar; meseli\, siyallslat dösiıd, banzoaL dö-
oturmuş; uzun uzun nefes etmişti. Ve sud, bikarbonat dö sud glbl HA.çlar verl-
nefes ettikten sonra da kulağına eğile- ur .. 
rek· j İçkiler kat'iyen memnudur. Kahve ve 

_ Pirim, Abdülkadir Geylani haz- çay çok az mlkdnrda alınacaktır. İnkı-
baz olmamağa çalışmalıdır. Hasta h:ıftn-

retlc--inclen ilham vaki oldu. Ve bu il· da veyahud on beşteblr kendisini tarttır-
ham ile size nefes ettim. Yakında, tah- malıdır. Kllo almamaağ çalışmalıdır. 
ta .cü,us ede<'('· n zi tebşir ederim. 1 Safra kesesi tn§ı olanlara otombll caiz 

Dh erek Abdülhamide büyük bir değildir. Vapur seyahati muvafıktır. A
rabaya binmek sancıyı uyandırır. Spor 

havrc:t \ ermi ti. • ve diğer harekat memnudur. Yalnız <!'iz 
O zaman; şeyh ile genç şehzade ara- yolda muntazam Te ağır yürüyüşler l.i-

. smd ..... şu kısa muhavere geçmişti: ~z;;;,;;ımd;;;;ır;;,,;. _____________ 
1 

- Yakınd;\ mı?.. c•) Bu notları kemp saklayınız, r:ı.hud 
bir albiıme yapıştırıp koleksiyon yapınız. - Evet. lr 

_ Faka• ı undr, b!r tnüna~ebet yok Sıkıntı ı:amanınıı:da bu notlar b doktor 

1 
f':'lbi imdadınıı:a yetişebilir. Am m, henü.e tamamile sıhhatte. Son-

PARALAR 
Yeni l'iirk - Eminönü Halkevl tarafından 

ayda bir çıkarılan bu edebiyat YC san'at mec
muasının 60 ıncı sayısı birçok maknle, hl-

1 
Alış Satış kfı.ye ve şllrlerle çıkmıştır. 

~ ~z!n~:ıı::s. B. 
1~~!. 1~~: 1 Ilıılk Bilgisi Haberleri - Eminönü Halk'"-

~--•ı•••••••••••rrl vJnln çıkardığı halkJynt mecmuasıdır. 74 ün
cü sayısı lntl§ar etmiştir. 

Gayri mübadil bonosu 26 lira Varlık - Ankarada çıkan bu on beş gün-
Gayrlmüb:ıdll bonoları dün sabah yüzde lük san'at ve edebiyat mecmuasının 108 el 

yirmi üzerinden muamele görmeğe başlamış, sayısı bir çok tanınmış 1mzrunnn hl ye, 
gittikçe yuk:selmJ§ ve akşam üzeri yuzde 25, mnkale ve şllrleri, tercümelerlle çıkmı§ ır. 

1 hntlA 26 ya kadar yükselmiştir. Gayrlmfiba-
dll bonolarının yüzde iki falzll hazine bono
lnrUe tebdil edll8ceğl hakkındaki şayialar te
eyyiıd etmemekle beraber, bonolar, dün de 
yükselmekte devam etmiştir. 

Türk borcu t-ahvlllerl de, İstanbul borsa -
sında 18.70 llrada açılmış, akşam, 5 kuruş dü
şe~k, 18,65 llrada kapanmıştır, 

Deniz M;cruuası - Genel Kurmay deniz 
şubesi tarafından üç ayda bir çıkanlan bu 
mecmuanın 347 incl sayısı lntlpr e•rnlştlr . 
Bu snyıda bir çot meslek1 yazılardan başka 
cıAlman açık deniz filosu Ue denlzal1·l e:eınl
lerlnin müşterek bareUtı. adlı ilAvı de var
dır: 

dır: 

1stanbul clhetindekller: (fi 
Aksarayda: <Pertev), Alemdarda: SJ' 

ret Neş'et), Beyazıdda: (Haydar). JJfP' 
matyada: <Teomos), Eminönünde: < _., 
med K!izım), Eyübde: <Hikmet .Atuı.~dt 
Fenerde: <Hüsameddin ı, Şehrenılll ıııdl1 

mamdl) , Şehzadebaşında: cıt~, 
Knrncümrükte: CArif), Küçütpa 
(Yorgl), Bakırköyünde: (HU{ll). 

Beyoğlu eihetindekiler: '[t' 
istlklftl caddesinde: (Dellasuda>. tfl 

pebaşınd · <K!nyoli), Knrnköyde: cJ)' 
seyln Husnü>. İstlkltıl caddesinde: ~ 
monciynn), Pangaltıda: <Nargilee;.et: 

Boğaziçi, Kadıköy ve Ad:ılarda1' . 1} 
Uskudnrda · (Sellmlye), Sarıyerde· f' 

saf), Kadıköyünde: <Büyı1k, üçıer> ıs' 
yükndada: (Halk), Heybellde: C:fJJ 

w--w•ıw·- •••••- .____ • d• 
Belediye kontrolü sıklaşbrU . 

Son 2 4 saat içinde Beyoğlu, f;:d' 
ııü ve Fatih mıntakalarında bC 

1
5 

tenbihlerine aykırı hareket eden 
şiden para cezası alııunı~tır. 



SON POSTA 

TÜRK TiCARET BANKASI A. Ş. - .,.... . ... . ,. .: . .) ·. ': .. ' . . . . .. 

• 

MERKEZi: ANKARA 

HER NEVi BANKA MUAMELATI 

Her ay faizleri ödenen: 

llUPONLU VADELi MEVDUAT 

ş u 183 E L E R: 

ANKARA Adapazarı BozöyUk Gemlik 

iSTANBUL: 1 Bandırma Bursa iz mit 

--r-- 1 
Bartın DUzce Safranbolu 

eleton: 2316 Bolu Eskif•h_lr Teklrd•O 'l'eleton : 22971 

.. 

Türkiyenin her tarafında muhabirleri vardır. 

TELGRAF ADRES l: 

Şubeler: 
•• TUBKBANK llınuın Müdürlük: 

tik 
&fi •Urenıere ve 

GUa nezlelerlne KAT AN HAKKI EKREM , 

.-;;..... ____________ ~-----------------------------ı~ 

.. 

TÜRKiYE 
CUMHU IİYETI 

• 

2IROJ71J:BANICASI 

I 
1 

Sayfa 15 

iHiRLi GÖZ 

Bu yeni ve 

Sihramiz 

Renkleri 
MECCANEN 

tecrübe ediniz. 

On kadında dokuzu tenlerine uy· 
mıyan bir renkte pudra kul
lanırlar ve yüzleri sun1i cmak· 
yaj görmüş> bir şekil aldıkları gi
bi yaşlarından fazla illtiyarlamı§ 
görünürler. Yeni icad edilen şaya
nı hayret cChromoscope> maki -
nesi, pudra renklerinde bir inkı .. 
tap yaptığı gibi sihirli bir göz, 
mevcudiyetinden bile şüphe ede· 
ceğiniz nisbett• pudra renkleri a
rasındaki ahengi ifşa etmiştir ki, 
bu Tokalon müessesesi kimya .. 
gerlerine bir çok tabii renkleri 
esaslı bir tarzda mezcetmek im
k~mnı vermiştir. Artık yüzünüz -
de plakalar halinde yapışan adi 

Pudra renkle

rinde inkllab 

yaptı 

Artık; sizi yaşınızdan fazla ihti·I 
yarlamış gösteren ve yüzünüzde 
cPUikatar> halinde yapışan cidi 
pudralan bırakınız ve bir gü
zellik mütehassısı.nı.n dcdik1e-

J rini okuyunu~: 

pudrnlara nihayet veriniz ve bu
günden Tokalon pudrasının sihra
miz renklerini tecrübe ediniz. Yü
zünüzün bir tarafına bir renk ve 
diğer tarafına da başka renk bir 
pudra sürünüz ve cildinize hangi
si daha uygun geldiğini görünüz. 
Bu yeni pudrayı kullanarak cazib, 
sehhar ve adeta tabii bir güzellik 
temin ediniz. 

Posta, ambalaj vesair masnrife karşılık olarak İstanbul 622 
posta kutusu adresine (T. S. 7) nmıuzilc 12 kuruşluk pul 

gönderdiğinizde size hususi modelde bir ktitu pudra ile muh· --il telif renklerde nümunelik 4 ufak paket pudra göndcriJecek· r-m.,,, 
tir. Mektubımuzda her vnkit kullandığınız pudranın rengini 
de bildinneği unutmayınız. 

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

1 inhisarlar U. Miidtlrlüğünden: ._ ____ , ______ .....,# 

I - İdaremizin Pa~abahçe müskirat fabrikası için f:ırmamesi mucibince ı 
adet bir tonluk seyyar elektrikli iskele vinci pazarhk nı.uliyle .satın alınacaktır. 

II - Montajı da dahil bütün teferrüa tiyle vincin muhammen bedeli sif İstan
bul c8000> lira •ıe muvakkat teminatı c600> liradır. 

III - Jı~ksiJtme 18/1/938 tarihine rastla yan S:ılı günü saat 15 de Kabataşda le
vazım ve müL!lyaat şubesindeki al~m komisyonunda yapılacaktır. 

IV - Şartmuneier parr.sız olarak heı· gün sözü geçen ~ubedcn alınabilir. 
V - Eksiltmeye iştfril: etmek isteyen firmalar fenni mufassal teklif mektubu 

ve kataloğlarını; kaldırma, indirme ve fi ren tertibatını açık olarak fiÖsteren re
simlerini; kataloğlarını birinci sınıf bir firma olduklannı gösterir evrakı eksilt-

me günündf>.n en az 7 gün evveline kadar İnhisarlar Umum Müdürlüğü Müskirat 
Fabrikalar Şubesine ,·ermeleri ve münakasaya ıştirak edebilmek ıçin de teklifle
rin.in kabulünü mutazammın vesika almaları lazımdır. 
vı - İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte -V- ncl maddede 

yazılı vesıka ve % 7,5 güvenme paralarlyle birlikte yukarıda adı geçen Komis-
yona gelmE:!eri ilan clunur. c8.558> .,.. ______ ,, 
OSMANLI BANKASL OD 

TORK ANONİM ŞİRKETİ 

TESİS TARtllt : 1863 

sermıı.yeat: ıo,ooo,ooe İn&1l1J Uruı 

Türklyenin başlıca şehirlerile 

Paris, Marsilya, Nis, Londra ve 
Mançester'de, Mısır, Kıbrıs, Irak. 
İran, Filistin ve Yunanistan'da 
Şubeleri, Yugosla'\lya, P,omanya, 
Suriye ve Yıınanista.nda Filyalleri 
vardır. 

Her turlu banka muameleleri 
yapar. 

DlŞ TABlBl 

RATiP TÜRKOGLU 
Ankara caddeslndll: Meserret oteli 
kttr~ısmda (88) No. 'lı mu11yenelu· 
ııeatnde beriUD saat on dörtte:ı 
(lY ) a kadar kabul etmektt1d1r. 

1 Yevmi, Slynsi, Hıı.vndls ve Halk gazetesi 

Yerebatan, Çataıçeşme soka.t, 25 
lSTANBUL 

Gazetemizde çıkan yazı ve 
reSim!f'rin bütün hakları 

mahfuz ve gazetemize aittir. 

ABONE FiA TLARI 

11 6 3 1 

t s:;~e ~;. ~ ~ 
TÜRKİYE 
YUNANİSTAN 
ECNEBİ 

1400 150 400 150 
2340 ı ~ ~o 110 ı10 
2700 14 )() 800 300 

Abone bedeli ptşir: ci r. Adres 
değiştirmek 25 ı:mruştur . 

Gelen evrak geri verilmez. 
llcnlarda11 mes'uliyet alınmaz. 
Cevap için mektublara 10 kuruşluk 

Pul ilavesi Iazımciır. 

•••••••••••••••••••••••• 
Po~ta katusıı : 741 İstanbul 
Telgraf : Son Posta 
Telefon : 20203 



re 
, ,. Sll)'fll SOK PO•T& 

Yağlı ve yağsız acı badem, yağsız kar ve yanm yağlı gece ve gündüz 

İki :1.::.-u.. • nc.uı..oaı• ~ 

Çilleri ve sivilceleri ve lekeleri kat'iyyen izale ed~r. 
ihtiyarları gençleştirir, gençleri güzelleştirir. 

Hasan ismine ve markasına dikkat •• 
--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~---~~~~~~~~~~----~~~~~~~~---___./. 
...... m::l .................. - ......... 111!!!1!!111 .. ~•----------------

Elbiseniz kazaya uğrarsa .. 
" Bizim örficll ,, tamir yeri 

belliaiz hale getirir. 
YOnltı, ipokli, fantezi ne çeşid 

kumnş oJursa olsun tamiri mnm
kllndo.r. 

Baş ve diş ağrılarına l~.l.ta-aı.: .. ·.~;z:,:~?~g:;· 
karşı m~afiyet demektir 
Nafile yere ve çaresi 
varken niçin ıstırab 

çekmeli 

Bir tek kaşe 

G iPi 
En muannit ağrıları, 

En kısa zamanda 
kesmeğe kafidir. 
icabında günde 3 kaşe ahnabillr. 

Taklitlerinden aakmınız ve her yerde ısrarla Gripin uteyiniz. 

Yüksek Mühendis Mektebi 
Arttırma ve Eksiltme Komisyonundan: 

Yüksek Mühendis mektebi binası dahilinde (Elektrik Laboratuvarında) yap
b..rılacak olan (1041) lira (81) kurtıfluk k~if bedellı tadilat aç1k eksntmeye ko
nulmuştur. 

Eksiltmesi 17/1/1938 tarihine rasUıyan Pazartesi günü saat 14 de yapılecaktır. 
llk teminatı (78) lira (15) kuruştur. Şartnamesini görmek fstiyenlerln hergün ve 
eksiltmeye gireceklerin belli gün ve saatte Gümüşsuyundaki mekteb binası da-
hilinde müteşekkil komisyona müracaatlan illn olunur. (8653) 

Asipin Kenan .. 
Sizi soğuk algınhiınd•n, nezleden, gr:pten, bat 1 

1111 

Olçü üzerine 
Fenni Kasık bağlar1 :-
M.de, barsak, böbrek 

dOşkOnlllğOne 

fenni 
Korıalu 
lııtıyc.ı ler, ölçu 

tari:csi gönderilir, 

EmlnffnU 
lzıııır s ıl.;ı•~ı 

'!el. 20219 
ZAHARYA 

Oroopulos 

Taı<litçılerden 
sal mmız. 

SELANIK BANi<ASI 
Tesi& tarıhi : 1888 

• İdare Merkezi : İSTANBUL. (GALA'!'A) 

T ürkiyPd eki Şubeleri : 

1STANBUL (Galatı ve Yenicami) 

MERSİN, ADANA Bilrosu 

Yunanidandal., Şubelttri : 

SELANIK - ATİNA 

o 
Her nevi banka muameleleri 

Kiralık kas::lar servisi ............ , ....... 
ve dit •Arılerandan koruyacak en fyl llAç budur. 1 

...,----- or. Ihsan f'aml ' 

lamine dikkat buyurulması~ T 1 F O A Ş t S 1 

o~ //// .... 
~ 
4~~ .,,,. 
6.. .. J) 
~·4"1fl.. 

~da 
~ 

~ 
~ 

'fifo ve paratıto hastalıklrırına tu
tulmamak için tesirı ka.'I, rııuafi. 
yeti ue k emin tn1.e nşıdır. ller ec
zttnede bulunur. Kutusu 45 knruştur 

ESKi! EHi DE 

Ses - Işık Kita::> Evi 
ilk, Orta Lise mektep Kitaptıırının 

Satış MerkezicJ.lr . 

,
II an Tarifemiz 

-ıc-

Birinci •ahile 400 kuruı 
l kinci •alı: le 2Sfi >> 
Üçüncü ~ahi.le 200 » 
Dördüncü aahile 100 n 
iç sahifeler 60 » 
Son ıahile 40 » 

Muayyen bir müddH zarfında fazla
ca mikdarda ilan yaptıracE.ıklar ayrıca 
tenzilatlı tarifemizden istüadc ede
ceklerdir. Tam, yarını ve çeyrek sayfa 
ıliınlar için ayrı bi.r tarife derpiş 

edilmiştir. 

Son Posta'nın ticari ilfınlarıqa aid 
ışler ıçin şu adrtıııe müracaat edil. 
mclıdır: 

ilancılık Kollektif Şirketi, 
Ka.hramanzade Ban 

Ankara caddesJ 

ôon Posta Matbua ı 

Soğuk algınlığı - Nezleye karŞI 

PASTiL ANTIS.EPTIJ' 

Teneffüs yollarile geçen hastı· .,, 
hklara karşı koruyucu, tesJ 
kat'i pastillerdir. Nez!e, brOll' 
şit, grip ve boğaz rahatsızlık· 
lannda, ses kısıkhgmda pe~ 

· faydahdır. Bütün eczanelerde 
bulunur. 

lNGlİJZ KANZUK ECZANf.Sl 
BEYOCLU • lsT ANBUL 

P A T 1 
İç ve Cıı basur memelerinde, basur memelerinin her tiirla 
iltihaplarında, cerahatleıımit fi.stüllerde, kanayan buur dlr 

melerinin tedavisinde daima muvaffakiyetle ıifayı temin ede'· 

,----------------------------~ 

G R i P, BAŞ ve D i Ş A G R 1LAR1, 

NEVRALJi, ARTRiTiZM, ROMA TiZMA 

ve bütün ağrılarını dindirir 
S t.~riya.& .ıı.:lidürü: SeUta Rafl'IJ BfMt 

S~~~R~~ ı~---------------------~1 ı...: <t.. !!k,._ l1ŞAXL1Glli "' 


