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Nuri paşanın Arab hükumetlerile · şu noktada mutabık 
kaldığı bi:diriliyor: Filistine istiklal verilmesine mukabil 
Arab memleketleri i~i milyot1 Yahudivi kabul etmek 

taahhüdünde bulunacaklarcİır 
.. R~iricumhu~ ~tatiiTk~ d~'! akf~ Kudüs, 3 (Hususi muhablrimiz yazı-, 1n~izler gittikçe daha iyi anlıyorlar. 
uze~ı ?tomobıl ıle ıehır ıçınde hır yor) - Arab İıasyonalistlerfni korkut- Nasyonalistler, her tarafta beklenilmiyen 
gezıntı yapmıılarJır. maya ve durdurmaya imkan olmadığını (Devamı 13 üncü saufada) 

Mısır Kralının 
Ankarayı ziyaret 
tarihi yakınlaştı ,, 

Kral Ma;este Fanık ve Kraliçe 
(Yazısı 13 üncü sayfada) . .................................... -·······-···-··· .... -

Büyüklerimin ve öz karde~lerimin 
Bayramlarını ıaygı ile kutlular, 
Türk Ulusuna nihayetaiz ıağlık ve 
ferahlıklar dilerim. 

Çapamarka Plrlncunu ve Çocuk l(ldalan 
fabrikası sahlbl 

M. Nııri C~ 

Cenupta seyahat notları: 1 -
Türkiyenin Rivierası : Mersin 

* * * Bugün ıubatın üçü ... lıtanb~I, Ankara gürül gürül aoba yakıyor. Ben 
üe oteldeki odamda açık balkon kapuından, ceketaiz, Akdenizde 
uçuıan martileri seyrediyorum. Blraz sonra köıedeki soba göz.üme 
ilifince $aTBOna: «Bunu yakar mısınız?» diye sordum. «Hayır boyun, 

lüzumu olmuyorı> cevabını verdi · 

Yazan ı Ercllmend Ekrem Talu 

Menlnde Kı~ta ca4ded 
.fYuuıa ik:iacl aıfada. (Söaiia .bıw) liitu.'IDMUr.) 



2 Sayfa ,--
Her gün 

Anschluss• 

- Yazan: Muhittin Blreen 

JN... vrupadan fena haberler geli
~ yor: Alrnanyadaki son hadi

seler üzerine, Almanların cAnschJUSS:ıt a 
karar verdikleri iddıa edilmektedir. Bu 
kelimenin tek umumi manası cilhak,, 
hususi manası da Avusturya Alrnanlıttı
:run ana Almanyaya ilhakı demektir. Şu 
halde, eğer gelen haberlere inanmak icab 
ederse Almanyanın bu eski projeyi tat
bike başlamak üzere bulunduğunu kabvl 
etmek zaruri olacaktır. 
Almanyanın böyle bir karar verml':>i 

demek te harbin patlaması demek olabi. 
lir. Fakat, bu !araziyeyi hemen kabul et
mek te caiz değildir. Tcdkik edelım: 

* 

SON POSTA 

Resimli Makale: X Dedikodu X 

Almanyanın Avusturyayı ilhak ctınesı 
için birçok maniler vardır; başt.t bugün
kü Avusturya bunu istemez. Arkasmdan 
Çekoslovakya bu işe şıddctle muhaliftır; 
haydi, bunların irapta mahalleri yoktur, Dedikodu, içinden nefret, şüphe, iftir .. dereleri akan seteri Jekelerken bilmiyerek kendi kendisine de fenalık 
diyelim; ancak, İtalya da bunun şiddetle gizli kanaldır. Yuvarlnnd~kça büyüyen bir kar topuna eder. Dedikoducuyu kimse sevmez. Bütün kapılar yü -
aleyhdarıdır; etrafındaki hudud bendle- benzer ve büyüye büyüye bazaıı bir insanı, hazan bir ai- züue kapanır, dostları düşman olur. 
rine bir türlü sığamıyarak taşacak ova leyi felakete sürükleyebilir. Bazan da koskoca bir cemi • Eskiler: «Daima iyi söyle, iyi işit, iyi gör:ıt derlerdi. 
arıyan Alrnanyanın Avusturyayı eJe ala- yeti zarara soktuğu olur. Bunun manası fenalığa karşı göz yum, kulak tıka değil -
rak İtalya hud•Jdlarına kadar dayanma- Dedikodu, bütün pislikleri üzerinde toplayan bir sil _ dir. Fakat fenalığa karşı mücadelede ilk şart hakikati 
wu İtalya bir türlü kabul edemez. On- pürgeye de benzetileb!lir. Bu pislikler onu kullanan ele, görmek istemektir. Gördüğünüz, işittiğiniz şeylerin ha -
dan sonra da, Almanyanın bu tarzda bıi- · d d'k d d b kikatini bilmeli ve her şeyin doğrusunu söylemeyi öğ -

yanı e ı o ucuya a ulaşır. Söylediklerini hep başka-
yümesine Fransa razı değildir. Bunun renmelisiniz. Hakikat olduğuna kanaat getirmedikçe 

!arından duyduklarına atfeden dedikoducu ekseriya şah- · h 1 b'lh b nl b k ı nakl için, yakın zamanlara kadar Almanyanın ın:ınmayınız, e e ı assa u an aş a arına et -

Avudm~~il~k~m~,. Avru~da~'-~s~ı~il:e~h:ı:·ç=b:ir:m:b:'n:a~s:e~b:et~i:o~l~m~ı~y:a~n~,~h:a:t:~:~:n:ı:m:a:d~ı~ğ~ı:k:i:m~-~~m~e~y~i~n~iz~.~= 
~:u:!ru~~r.harbin çıkması manasını ifa- ( lE!!!. 0 ~ ~ ~ ~~lE!!!!.~=O~N==o==ö~=)~ 

Acaba, bugün değişmiş bir şey var mı- _ e;;;;J) ~ ~ ~ ~ ~ e;;;;JJ ~ 
dır? Bugün değişmi§ şeyler yok değJJdlr. 
İngiltere siyasetinin Avru~)'l, eskı şrk
linde tutmaya matuf olan gayretleri ara. 
sına, Almanya ile İtalya arasındaki cmih-j 
ver> denilen siyasi elbirliğini kırmak ih- I 
tiyacı karışmıştır. Bu ihtiyaç, hatta , 
Fransa için dahi variddir. Şu halde Al-

1 

manya ile İtalyanın aralannt açmak nam 
ve hesabına, İngiltere, ilhak keyfiyetine 
karşı gözünü kapıyacağını Almanyaya 
vadetmiş olabilir. Onun bu tarz<b ha!'e
ket etmesi de Fransanın böyle bır hiiffı

t:e karşısında ses çıkarmamaya mecbl.r 
olması demek olur. 

Demek oluyor ki Almanyanın Avus
turyayı ilhak etmesine karşı belki de İn
giltere tarnfında:n itiraz gelmiyebillr. 
Fakat, buna mukabil Almanya da İtal-

yanın dostluğunu gaybeder. ı 

* Bu fşde başka amiller de vardır. Me-
sela, şu noktalar: İngiJterenin böyle bir 
lliidiscye göz yumması, Milletler Cemiye
tinin tamamen iflası demek olur. Hal
buki, şimdilik bunun istenildiğine dair 
bir alamet yoktur. Diğer taraftan, Avus
turyanın ilhakı Almanya için şu dakika
da' o kadar mühim bir şey değildir. Roma 
ile elbirliği yapmak sayesinde Almanya 
çok şey kazanabilir; fakat, mihve:- kırıl

dığı zaman Almanyanın kazanacağı, yai
nız Avusturyadan ibaret olacaktır. De
mek oluyor ki, İngilterenin gÖ1: yummıısı, 
bugünkü politikası bakımından yerinde 
değildir; Alınanyanın bu ltareketi yap
ması da, Alman siyasetinin şimdiyt- ka
dar tutmuş olduğu esaslara muhaliftir. 

Şu halde, Avusturyanın AJmanyayi 
ilhakı, bu memlekete büyük bir kaza!lç 
temin etmiyeceği gibi, İngilterenin göz 
yumması da onun siyasetinin bir kısım 
esasları itibarile zararlı bir iş olur. 

* Acaba, Almanyanın bu işi, İtalya ile 
anlaşarak' yapması kabil midir? Böyle 
bir ihtimal var mıdır? Biz bu ihtimalin 
vücudüne en az kail olanlardanız. Al· 
manyanın İtalyan Alp1erine kadar inmesi 
İtalya için elbet bir tehlikedır; Mussoli
ninin buna razı olacağını kabul etmek 
müşküldür. 

Şu halde, Avusturyanın Almanyaya 
ilhakı hakkındaki tahminlere büyük bir 
ehemmiyet vermemek kab ediyor. Za
ten, Hitlerin ma~s ayında İtalyayı ziya
ret etmesi kararlaşmış bulunduğuna gö
re o ziyaretten evvel böyle bir Uhak ha
reketinin zuhur ede<:eğine ihtimal ver
mek müşküldür; O ziyaret esnasında 
Alınanyanın, İtalyadan llha~ müsaade. 
sini lstiyeceğini ve alacağını tahmin için 
de ortada sebeb ve alAmet görenlerden 
değiliz. 

Bizce, Avusturyanın ilhakı, bugünkü 
prtlır içinde, Almanya için kütük bir 
meseledir. Almanya böy1e kiiçük işler 
peşinde değildir; onun siyaseti de geniş 
ufuk1udur ve öyle olmaya da mecbur. 
dur. Bütün bu SPb0 blerden dolnvı, B r-

Sol elite traş eden 
Sağ elile saç kesen 
Garib bir berber 

Asıen İngiliz olan bu berber, muş -
tcrilerini jf)Ol elile traş eder, fakat saç
hırını daima sağ elile keser. Sebebini de 
bir türlü izah edemez. 

Arıların sebeb olduğu 
bir facia 

Marsilya civarında bir köydı! bir 
arı kümP.si bir facıaya sebcb olmuştur. 

Bu köyde ancılıkla meşgul olan bir aile
nin evinin civarında birçok arı kovanları 
bulunuyormuş. Bir gece bu kovanlardaki 
r.rılar dışarıya çıkarak sahiblerinin evi
ne girmişlerdir ve beş çocuğun yatmakta 
bulunduğu odaya hücum ederek zavallı 
küçüklerin üzerini siyah bir bulut gibi 
kaplayıp hepsini de öldürmüşlerdir! Çc
cukların anası bu vaziyet karşısında çıJ-
dlrmıştır. · ,......,......_____ ·--· ---··--·-··--,-·----
lindeki hadiselerde eğer mühim siyasi 
manalar aramak icab ederse, bunun jj. 

hak davasından daha başka sahalarda 
aranması zaruri olacağını zar.nedcbiliriz. 

Muhittin B:rgr:n 

~----------------------..... 
HEhGüN BiR FIKRA I 
Rahat rahat cenneti 

boylarız 
NasTeddin Hoca biT kurban arife

sinde evine bir balık getirmiş. ]{apı· 
yı açan karısına: 

- lştc, demiş, bu da biz m kurba
nımız. 

- Aman efendi sen şaşırdn. mı, hiç 
balık kurban olur mu; koym~ kttrban 
edenler, yarın ahirette o koyunların. 
sırtına binip sırat köprüsihıdeıı geçe 
ceklcr. 
. Hoca gülmüş: 

- Daha iyi ettim ya, ko11un köprü-
den geçerken ayağı falan l;ayarsa ha-

l 
pı yutarız. Halbuki bu 1<öprünün d
tından yiizer, biz de sırtındtı rahat 
rahat cenneti boylarız. 

*- * 
/dama mahkum 
Oluızca 
Şarkı sögliyen hatil 
Belgrad cinayet mahkemesi geçen haf

ta üç katil suçile müttehim olan Duzam 
Ostoye isminde birisini ölüm cezasına 

mahkum etmiştir. Ostoye muhakerr.eniı1 
bütün safahatında Jfıkayd bir vaziyet ta
kınmış, müddeiumumi ölüm cezasına 

çarpılmasını istediği, avukatının kendi
sini müdafaa ettiği, jürinin ithamname-

ı 

~ini bildirdiği zamanlarda daima gülmüş. j 
tü. Nihayet mahkeme ölüm cezasına çar· 
pıldığını tefhi'11 ettiği zaman genç iken 
melodramda oyunculuk yapan Ostoye 
sesinin bütün kuvvetile meşhur cToska
na> operasının cHayatı hiçb!r vakit bu 
kadar sevmedim> şarkısını söylemcğe 

başlamıştır. 

Sadece 60 ne/ erden 
Mürekkeb 
Bir or du 

Dünyanın en küçük orausu Monako
dadır ve 60 neferden mürekkebdir. Re. 

simde bu ordunun ba§kumandam, ınira

!ay Bernilsi askerlerine madalya takar
ken görüyorsunuz. 

İSTER İNAN, iSTER İNANMA! 
23 Kanunusani tarihli sayımızda liman hamallarından 

birinin iple Güneysu \·apuruna tırmamrken eli kayarak 
alttaki sandalcının bn~ına düştüğünü ve sandalcının ya -
ralandığını ynzmıştık. Lima:ı idaresi ertesi gün böyle bir 
vak'a olmadı~ını bildlre•:-ck tek1jb etmemiz için bir mek
tub gönderdi. Bu malumatı ıabıtadan aldığımızı bildir -
dik. Bunun üzerine Liman idaresi polis beşinci şube Mü
dürlüğüne bir mektub yazmış ve hadisenin cereyan şek
lini sormuştur. Beşinci şube Müdürlüğünün cevabı şudur: 

2 • 2 • 938 gUn ve 912/2397 sayılı ya7.tya karşılıktır: 
«21-1-938 günü Galata rrhtımınn ynnaşan Güneysu vapurun -

dan sandalına eşya almakla olan Mııhmud, son bir 'yatak denglnl 
hamal kolbaşıst Hasan ip lle vapurdan sandala sarkıttıi;'l sırada 
sandalcının dlkkntslzllğl ve denlzln dalgalı olmasından yatak 
dengi başına çarparak snndal tçlnde bulunan sandığa ağzını 

çarptırmak ıureWe kazaen dudaklnrından yaralanmasına scbe -

biyet vr.rdlği ve bu lşde hamallann bir taksiri olmadıtı yapılan 
ta"!ıklknttan anla~ıldıfını saygılarımla bUdiririm .• 

Bunun iiıerine diin liman idaresi bize şu mektubu 
gönderdi: 

e.M-1-938 tarih ve 1639 sayılı yazımızla tashih edllme&ini iste
diğimiz vak'anın gazetenize polls kanalından aksetm~ olduğu 

anlaşılmıştı. 

Bu kere, hA.dıse hakkında Emniyet 5 inci Şube Miidiirlütünd~n 
aldığımı:- yazının bir kopyeslnl bağlı olarak sunduk. 

Sayın gaıı:etcnlzln ilk çıkacak nüshasında, durumun bu tarzda 
tashih edllmesını gözler, bu vesile lle saygılanmızı tekrarlanz .• 

Liman işletme idaresinin arzusunu yerine getirmekle 
beraber bir hamalın yaralanışı şekli hakkında yapılan bu 
uzun tahkikata, harcanacak emeğe acıyor ve verilen 
habr>.rin bu kadar külfete değeceğine asla inanmıyoruz. 
Fakat ey okuyucu sen: 

1 STER 1 NAN, 1 S T E .. { 1 NAN M A! 

Sözün Kısası --Türkiyenin 
Rivierası: Mersin 

E. T'llu d 

M ersin 3 şubat 938 - JCeJJ~ 
hasbıhal sırasında, difnB , 

asabi yorgunluğumdan şikayette bil 
duğum bir dostum, dedi ki: , 

- Ben senin yerinde oısaın. ne · 
rım, bilir misin? 

-Ne? r 
- Önünde bir aylık bir tatilin 

19 fi 
nun hiç olmazsa bir haftasını. 
Mersinde geçiririm. 

- Mersinde mi? 
- Evet. 
- Ne yaparım orada? 

111 
- Ilık bir iklimde, hurma ve d 

ğaçlarile palmiyelerin altında. ~ 
karşı yan geJir, mis gibi taze ports de 
turunç yiyerek oturur ve iyiceJle 
şmı dinlendirmiş olursun. a1l 
Arkadaşım yüzümde belire~ ifl ~ 

lığı sezdi. FazJa izaha girişrnıyere 
- Git! dedi, bana dua edersin", 
Gece saat dokuzda Ankara)" o1 

Toros ekspreste yatak bulmak ~-~1 
madı. Garb memleketlerin(.cı.• :>ıı>"' 
Iraka, Mısıra gidenler Türkiyt t~ıı 
nndan geçen bu kısa ve ra'bat 1 
cih ediyorlar. Ne ise ne: Tallhitılbif 
yılda bir yardım etti ve y~tııca1' 
edinebildim. uf 

Trende İstanbul meb'usu BaY ~ 
ymdıra rastladım. O da beraberiD 
sevimli kızını almış, aynen berıifllg.5 
bir kaç gün için Mersine deniz h8

"" 

rnağa, istirahat elmeğe gid!yor:ııı~ 
tesadüf bana kalb kuvveti verdt .. 
geçirdik. 

Ertesi sabah Niğdede göıür!lil ~ 
Sarp ve dik bir tepenin etrafını sB \'e 

garib manzaralı kasabanın şef!sl ur 
ziz elmalarile meşhur olduğunu hB • 
dım. Öyle ki, Niğdelilerin iddiaları~. 
re bu elmanın yanında Amasyarıı~. 
kalırmış. Derhal etrafıma ba)cıJ'ld ~ 
şöhretlJ meyvayı yetiştiren rnii~ 
ğaçları aradım. Meydanda eı:ma 8 ~ 
benziyen tek nesne yoktu. Galib8j~ıs 
<leliler, nazar değme.sin diye fid8Jl ' 

..:;nll1· 
m tepenin arkasında, gözle göı ... -
cek yerlerde vücude getirmişler· f 

Tren yürüdü; biraz sonra Bor'• yeı, 
dik. Orada da bakındım: pazar 
~örebilir miyim diye. Fakat gatibB d~ 
pazarı geçmiş ... Bu vaziyet karştsıı> 
de modern merkebimizi sürdük· 
darbı meselin tavsiye ettiği gtbf, 
geriye Niğdeye değil de, UluıoşlB 1' 
ru. ç 

Ulukışla kocaman bir köy. Bir ~d 
miryolu hattının iltisak noktaSl ?tıl 
halde, umulan mamuriyet dereces~ı 
nüz iktisab edememiş. Tarnıdc ~ 
lan Ö.kUz Mehmed Paşanın yaptı ı.Şll 
duğu ve buraya adını veren tJJult ~ 
rabesinin, geçen bir seyahatimde ),ı? 
bulunan son izlerinden de (?!:er 
mış. , el' 

Buradan kalktık; Çifte Harı 1 )311 
tikten sonra Toroslar başladı-

10
,J. 

dağların vnhşt, fakat muhteşem. "L 
7am manzarası doyulur gibi deği 
sollu dimdik, eflake ser çekmiş d~ş 
Dazan kapkara bir zirvenin yaııı·st 
karlı, bembeyaz bir diğeri.. Tab~ 
bir ressamı deli edecek, nefis b tJI' 
teşkil ediyorlar. Daha ötede, tsbl• 
le delinmiş bir kayanın aıtınd~it 
çağıl bir su akıyor. Az ilerfde tJ 
rum: Metrelerce aşağı yuvar~~ıi' 
zarlar, onun ta dibinde, sessız dfJlıe~ 
bir dereciğin berrak suyunda 
veriyor. .,ıt 

Pozantiyi geçtik, yamaçtard:Jı 
yıl sonra güzel bir orman teŞ .1 
olan çamlar başladı. Orman teŞ}O TJ1~ 
diyorum ama, içimde bir şüpfıe ~ 
yor.. Bu yeşil fidancıklann çal"~ 
Dallarında ölüm taşıyan tırtıl ıc11tı~ 
görünüyor. Ey orman idaresi! 
nnı ne çok çınlattım!. tsf' 

Toros'lar devam ettikçe :ırısJ' .ıcoııtf 
dakika değişiyor, başkalaşıyor. 1151ı 
t?man arkadaşım genç bir r:'.ôe b 
lornatı hayran hayran bakıp, 1~11ıl f 

- Comme c'est beau! Quel 
vous avez!.. ıeı-c' 

n1efl'I - Ne güzel!. Ne güzel 
Yar!. diyor. 

Kendisine diyemiyorum ki: eııııt' 
- Evet bayım! Yurdumuz c ıriıııı". 

dar güzeldir. Fakat biz buıtU dıf· 
Nankör gözlerimiz hep dışa:ı~aısfll' 
kımıldamnğa gücümüz yettıği ıJ. 
şarılara, yabancı ülkelere Jcıışar 

(Devamı 7 inci ıayfadtJ) 



POSTA 

Üstkattaki cinayet 

.. Sovyet hududu üzerine dir h ... dise oldu, üç 
>ett/ı~,,.aı 10 Es'onyalı C"ldü.-üldü 
tıt lr So <AA ) t ıtnlıt "'.Yet-i - Pelpus golü üzerinde mürn,. at ederek bunların Sovyet balıkçıları-
~ · ~cııse stonyn hudut hadisesi ol-ı r.ı ynknlamnk için Sovyet toprakl::ırına _ g.lr-
t:~ nc.ıtıceslnde üç kl.şl ölmüş- dlkl rlnl ve ynpılan mi;:.ademedc oldurul-

tqb~lıı la ~ muş olduklarını haber vermişlerdir. 

~~ ar:ın ı"t1°~1:nden blldlrildlğlne göro Jnponyada milli seferberlik kanunu 
"'1'1 •~ acı ~- nyaıı hudud muhafızı ile h J tııı "1Cle 'lll\,;.ikt h azır anı~·or TnkTiben 12 gün siırecek olan bu 
1 ~ ~llt tı Bc~en h ududun beş yüz metre Tokyo li CA.A.l - H!iki'lmet:. milli sefer- çok meraklı zabıta romanına p . • 
ercılt. llıısıar \'e nt üzerinde devriye gez- berllk kanun lll.ylhasının kabulu için mebu- M •• azar 
Q~l fakat bir daha dönmemiş- san ve i\yan grupları nezdinde te.şebbüslcr-ıı test gunu başlıyoruz. Pazartesi nüs-

c.vın de bulunmakta ve onlan bu kanunun lü- hanuzda okuyunuz! 

~t ' maka.mı Estonyalılara zumuıu llmna çalışmaktadır. '- .J 

.. ,.,. 1 

1 

(C5) ütün dUnya mat.buatım he-

1.g) men kamilen meşgul ecfon 

Zavallı eşekler 
Vak'a Balıkesirde olmuş. Kaçakçı !ardan toplanan kırk elli k d k. 

h 'bl · h kk "" h"kii k •• a ar eşe aaı erı a ·ın~a u m ·at ıleşinciye kadar yedıemin olarak beıediyeye bı-
rakılmış. Beledıye bu kırk elif eşeği beslemek ıçın büdcesinde tahsisat bula-
mamış. Eşekler kapandıkları bir av tuda günlerce haftal kal • arca aç, susuz -
mışlar. Kaçakçılar hakkındaki hükUm de geciktiği için e kl · b ı sl i i · · h. .. "k . şe erm es enme 
ş nı ın ısnr ve gumru ıdarelerf de Üzerlerine almamışlar, velhasıl kırk 

eşekten yirmisi açlıktan ölmüş, geri kalanı da kadide dönmüş 
Acıdım zavallı eşeklı::re .. sahiblerl onları kaçakçılık · · d · k ıı d 
l , B'" .. b kl . ışın e u an ıysa 

~uç arı n:: utun e .edıkleri blr avuç arpa ile bir çanak su değil mi! Bo-
gaz tokluguna çalışmanın ta".' bi~ timsali olan zavallı eşekler ha kaçakçıya 
t~lışmış, ha kolc~y~! O beygır gıbi bir tımar bile istemeden çalışan bır mah-
lUktur. Açlıktan olumü kadar acı akıbet olur ' mu. 
Vak'anın bir acı tarafı da bızi ·d · · · d m ı are şubclerımız arasındaki resmiyet kıy· 

gusu ur. Balıkesir ~eledi~:e5ı bu kırk eşeğin yiyeceği birkaç çuval arpayı ala
mıyacak kadar .fakır değtldir. Fakat ne bilsin ki günün birinde kendisine 40 
eşek emanet edılccek ve bunla< arp!! istiyecek, bilseydi yılbaşında büdcesine 
~nu~. i~in tahsisat ko:ardt. Ji"nsıldan fasıla nakil muamelesi ıçin de şehit' 

e~lisının toplantısı lazım. İdareten sarfiyat yapsa mes'uliyet gchr. Hazf. 
nenın on parasını .~ziu ·~ ve ka.rşılıkı:ız harcamanın cezası beş yıl hapistır. 

İnhi~ar ve gumruk daırelcn -. i(-ırlr eşeği beslemek için masraf etmekten 
ayTıi fık~rle çekinmişlerdir. Olur a, yıı :.nçakçılar beraet ederler de etekle
rine sahıb olurlarsa yem parasını k! ındcn tahsil edecekler? 

_velhasıl bizi1:1 mahud neC'ı. haz·n:; yediemin ve bütün fdarecllerlmiz'n p. 
zunde cellad. gıb~ korkunç bır vnhıme şekline giren mes'uliyet endı,eıi ba· 
zan heı~1 haz·n.c~ı z~.rara sokar, hem de o kadar korkulan mes'uUyetı şeddesl 
katmerı ve faızı murekkeb. ile Ü7.e rımize yükletir. 

Btlrh<ın Cahid 
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Vakıflar idaresi yen. 
apartımanlar yaptıraca ===.:......:-·------:1-d-:---ı-;:n~·:-. ~d:.:-.-:t~k~z:-:a~o~li.:di:u . b. k f 1 .d esi tef~ K k b un o r a 120 bin lira sermaye ıle ır \ıa 1 su .ar 1 ar ı ol• ara ış aş a ı e.:ıiliyor, bu idare vakıf suların .s.ıhşı ıle meşg~etf'l~ 

Karın bugün de devam e~eceği .ve b~~ram günlerinin 
karlı geçeceğı tahmın edılıyor 

Bir amele beyni parçala- Vakıflar İdaresi Istanbuldaki memba tarıhı kıymetlen olmıyan. apar 
narak Öldü, birinin de ~uy.u işlerini tanzim edecektir. Vakıflar ve mescidleri satıp yerlerıne ıs.rı 

• . . t k eya arsa ti ayag" 1 }. ırıldı Başmüdürlüğünde bulunan su komısyo- vesaıre Kyadp ırahca . ~ b rakılaTl cB 
nu bu husustaki hazırlıklara başlamışıır. caktır. a ro arıcı ı a ce 

D ün saat l2 de Ha) darpaşada bir a- Vakıflara aid suların doldurma, tev~i h.a~kmd~ eski e~erleri. k~I1l~ıııiye 
melenin beyni parçalanarak ölmesile ve satma işlerini idare etmek için bazı- tı~ın ~-utal~~~~ ıstenmışt~. erdell y'J 
netice!enen feci bır kaza olmuştur. randan itibaren mütedavil sermayeli bir kunu dort yuzu aşan camıl 

1 
f/B 

· . d k. ·· t leasırı . Haydarpaşa rıhtımına :) anaşan In - ı:.u idaresi kurulacaktır. Bu ıdarc Vakıf- kadarı hakkın a ı mu a }ıatCi 
giliz handıralı Adrip vapurunda çalı - lar Umum Müdürlüğüne bağlanacak, İdaresine bildirmiştir. Kadro JtUl'I 
~an Liman idaresi tahmil ve tahliye a- · simdilik masraflara tekabül etmek Ü7ere rakılan camiler peyderp~Y yı 
melesjnden Taş'/5prülü Mustafa oğlu ~rmayesi yüz yirmi bin liıa olacaktır. tadır. 
Satıln:ışın başına, Yaşar isminde biri - Su idaresi müdürlükle idare edilecek, _y_ .. A ... K . . A .. . N .. .... p .. ~· u .. -s~" ii _~~ 
sinin idartı ettiği içi tuğla dolu vinç sa- merkezi istanbulda bulunacaktır. Vakıf- p-· 

panı çarparak beynini parçalamış, .. sa- lara aid memba suları membalannda fen- Filnunde TİNO ROSSİ, 6 yeni 
~ılmış derhal ölmüştür. Hadiseye Us - ni şerait altında şişe ve damacanalara !emektedir. rıl f.11 
küdar müddeiumumiliği vaz'ıyed et - doldurulduktan sarıra muntazam kara ve TINO ROSSİ tarafından çıkıırdıt· 

Jarın hepsi devri alem yapmışlıı. miş, t:ı.hkikata başlanmıştır. deniz vasıtaları ile şehre getirilecek, an- Bunlar, Tango, Rumba, Korsı:ıtııtıı.tll ~ * Kuruçeşmede Liman şirketi ame: trepolara konacaktır. Sular ar.trepolar- :Ne olursa olsun, meşhur şarklcJ,tıer 
1esil!den Tayyar altı metre irtifamdaki dan şehrin her tarafında ihdas edilecek esslr, kendine mahsus ve ona 
bir kalastan düşerek vücudünün muh- satış depolarına, oradan da halka dağı- d~ğl muvaffaklyetıe temin eden 
telil yerlerinden ağır surette yaralan - tJlacaktır. teshir etmesini bilmektedir. tın 

TINO ROSSİ'nin Amerikaya gl t1 mış, imdadı sıhhi otomobili ile Bey - Alrnanyaya sipariş edilen şişeleri te- tığı son film olan YAKAN P 
1111

: 

oğlu hastanesine kaldırılmıştır. mizleme ve doldurma ma!cineleri gele- sevin.it şarkıcı bize 6 yeni şarkJS * Şoför İsmailin idaresindeki 2504 cek ay içinde İstanbula get.iriJecek, sula- •Kt>.terin». uGece mandolln~e~· 
.,. Dün sokaklarda kar topu oynıyan çocuklar . . 1 numaralı otomobil Beyoğlundan rın membalarında kurulacaktır. Makıne- şey bir aşk şarkısı kadar guz ,1• 

Geçenlerde b irdenbire karlıyarak fa-1 Trakya ve E.ge ınıntakala_r~da ıse şıma - ~eçerken Ahmed isminde bir ler otuz bin liraya malolmu~tur. İstanbul «Santa Luçiyaıı, «Mareklyare»'ıcı b 
d k tl 1 k ştır ğum.. şarkılarını dinletecektir 

0
\.g/P kir halkın gözünü korku tan hava bir iki en uvve 

1 0 ar~ esnu · ~ ~ıhsın idare ettiği köm_ür a- Vakıflar İdaresi suların membalarmda halk arasında nail olacağı ın 
gün sonra tekrar düzelmiş, bir aydır, aça Bursa ve lzm~te de ~r yagı~or rnbasına çarparak Ahmedı başın- her türlü hazırlığı yapmıştır. Makineler şimdiden kat'idlr. ,

1

·, 
kapaya, oldukça iyi geçmişti. Hatta, bu Bursa; 9 (Hususı) - Dun h:va ~ırden-

1 
dan ehemmiyetli surette yaralamış - gelince az zaman zarfında yerlerine ko- - 5J '1 

a rada, bahar günlerine benziyen günler bire soğumuş, akşam kar yagmaga ~aş- ' 1ır. Y-aralı Beyoğlu hastanesine kal - nacak ve faaliyete geçilece~tir. İstanbul- Ferdi Von Statzer r~er 
de olmuştu. Evvelki güne kadar böyle lamıştır. Bütün gece fasılalarla yagan dırılm~ş. şoför yakalanmıştır. da sıcaklar başlayınca halkımız hem ucuz KoııServatuarın kıymetli ınua~\1iil11 
giden hava, evvelki gün biraz soğumuş, kar, hala devam etmekte, daha da devam * Mecidiyeköyünde belediye temiz- ve hem de hilesiz suya kavuşmuş ola- Ferdi Von Statzer tarafından °t1Y' 

D · b h E>decek gibi görülmekted.ir. .. ı.ı·k ame1esinden Mustafanın idare et - caktır. cuma günü saat 17,30 da Fransız ııJlld• 
evvelki gece de karlamıştır. i.ın sa a İ H .) 1 .• Ih da blr resital verilecektir. Progt cıı 
gözlerini açan İstanbul halkı, damları, zınit, 9 

( ~su~ .-1 ";"'' v~ mu ~- tiği arabanın beygiri birdenbire ürke - V akıl iradlar arttırılıyor zart'm, &hub.,t'ln, BeethOve~;:.· ./, 
sokakları beyaz bir örtü ile örtülü gör- katma akşam an erı ası asız ar yag- :ek kıJsrnağa ba.slam:ş, tekerlekler ara- Vakıflar idaresi istifade edilmiyen ve ve Us~t'ln seçme eserleri var~~ 

rl k maktadır. Kar;n yüksekliği şehirde 20 1 sında kala~ l\1u~tafanın sol bacağı kı - •••••••••••••-•-... ••••••••·--·-•• ••••••••" müş, pamuk parçalarını an ıran ar ta- B k d 
santimi ~şmışhr. arometre, arın e- rılmı~ .• berayi tedavi Be'-rog~lu hastane - A nelerinin oradan oraya uçuştuğuna şahld . J 

vam edeceğini gösteriyor. sine l<aldınlmıstır. 
olmuştur. Karaden izde karayel fırtınas1 v ar --·------

Yeşilköy Me~eoro1oji istasyonundan İki gündenberi Karadenizde büyük bir Merk ez Bankası 
aldığımız malfunata göre, dün, hava, İs- karayel fırtınası büküm sürmektedir. 
tanbulda, yer yer karlı ve fazla rüzgarlı Evvelki gün Karadeniz postasını yapmak MüdiJrÜ şehrimizde 
geçmiştir. Umumiyetle şimalden esen üzere limanımızdan hareket eden gemi- Tiırkiye Cumhuriyet Merkez ban 
rüzgarın sür'ati saniyede 19 metreye ka- !er fırtına yüzünden yollarına devam e- kasi umum müdürü Sal~haddin Çam 
ciar çıkmıştır. 24 saat zarfında karın met- dt'memişlerdir. Bu gemiler Büyükdere dün sabah Ankaradan şehrimize gel -
re murabbaına bıraktığı su mikdarı bir önünde beklemektedirler. Dünkü fırtı- 1 rnistir. Umum Müdür, dün, Bankanın 
kilo 300 gramı bulmuştur. Dün saat OD nada !imanımızda Akay ve Şirketihayri- ist;n~ul şubesine giderek bankaya aid 
dört te barometre, hava tazyikini 768 mi- .Ye seferlerinde hiçbir aksaklık olmamış,' işleri. t-edkik etmiş, akşam geç vakte 
Jimetre olarak göstermiştir. En fazla ha- vapurlar muayyen postalarını yapmış- kadar meşgul olmuıştur. Sa1fthaddin 
Taret derecesi 6, en az da, sıfırın altında !ardır. C'a~. bir iki gün sonra tekrar Ankaraya 
ı santigrad olarak kaydedilmistir. Karın 1 İstinye açıklar~nda bir l:ay1k b a th ıiönec~k. ondan sonra, İngiltereye gi -
bugün de devam edeceği, ba;ram gün- Evvelki gece Istinye açtklarında bir 1 ~e<.:ek olan bankacı~ar hev'e~_inin di?~r , 
}erinde de kar yağacağı tahmin edıl- kayık batmıştır. azası Muammer Erış VP. Nafız Pamır e ı 
mektedir. Sadık reis idaresindeki bir motör ev- ıltihak etmek üzere Parise hareket e -

velki gece Beykoza giderken, Boğazın 

1 

decektir. Dün, yurdumuzun Trakya, Ege ve o:-ta 
üst kısmına doğru gitmeğe uğraşan Re- -Anadolu mıııtakalarile Karadenizin garb · D •• b h 
cebin kömür yüklü kayığını arkasına un sa 8 kıyılannda hava çok bulutlu ve yer yer h k r v • d 
bağlamıştır. Motör are et et ıgı sıra a Zelzele oldu 

yağışlı, diğer rnıntakalarda bulutlu geç- fırtınanın ve dalgaların da tes:rile kayık 

ııd~ ~~$ "' BU AKŞAM İ P E K siaeına.sı 
"- ~·:(

1

;,. Zevk - Eğlence - Serglızeşt - Kahkaha fi : mı ,1~ )f(~y1 TÜRKÇE S~ZLÜ-TÜRK MUSlft 

!~ ALI BABA \t;~~~/ • ~ • ~ 
tt-r ·, 'V~·~ fi~ HINDISTAND ~ -~\ ı,\iSo. ı IJ" ~~ . ~ 1 
ılı .ı t' t1zı,,., . . filııt' it 

~rli~ 'ı\ , " 11,((~ Muazzam Mızanse.n_lı Şark k' ~ 
ı i,l ~, ~ . ) 'il~;,_.~)&' · Ayrıca programa ılave olar•, s 

1
, \ 

ı.~.fj~ ,,~~ '~~G iSTANBUl SENFONl,,
1
,1 ~ 

}t ~ i'k • ' ·~.· ~ ~).· . · Memleketimizde 'l'lll'k St..ı'atkar V~ f~OI· 
miştir. Rüzgar, doğu ve cenub doğusu ~labora olarak devrilmiş ve batmıştır. 
.mıntakalarmda cenubi, diğer ınıntaka- Denize düşen dört tayfa motördekiler ta
larda şimali istikametten orta kuvvette, rafından kurtarılmıştır. _,...__ ___ __,,, _. --
Yazma eserler için bir 

kütübhane yapılacak 

Dün sabah saat 3 ü 4 7 dakika 12 sa -
niye ge~e hafif bir zelzele kaydedil - , 
miştir. Merkez üstü şehrimizden 80 ki- ı 
!omeıre mesafede tahmin edilmekte -

,~_;;' ı~] musikişinaslmnın h-.zırladığı b~ 

17 Şubat Perşembe gününden itibaren ' , 

Tepebaşı G A R D E N c•l 
dir. 

1 ~~~~11 l!!'~~ıııı 
' W'ı1I .lrı '11
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Şehir Tiyatrosu 
Dr ım kısmında 

Bu akşam s:rnt 20.30 da 

!JÜRTÜK 
3 Perde 

Yazan : MRhmud Yesari 

Dünyımın en büyllk eğlencesi, Ameriklimn en meşhur Zencı 
BediI bir güzelliee maak ve dinamik artist 

İ S B V R O M N 
taratın1ım idare olunan 

B E N N Y P ET T o H 
cazı seanslarına başlıyacaktır. Bu mllııasebetle her akşafll 

saat 20 d en itibaren 
AiLELERE OANSLI YEMEKLER 

Mevcud kütübhanelerin geceleri de açık bulun
durulması, bu suretle halkın daha fazla istifade 

etmesi için tedkikat yapıl ıyor Tabldot : 4 kab yemek tr>O KURUŞ 
Komedi kısmı: Bu akşam saat 20,3.) da Servis ihdas edilmiştir. Programda yeni eğlenceler. 

Ma~H V~Al~~~~~~ilib~-ıtü~ın~eri~~~ri~a~kbu~n~- SÖZ~ ~/SASI ~~~~~~~~~~~~B~U~A~K~Ş~A~~~ı~~~~~~~~~~~ 
nelerindeki kitablardan halkın daha racaktır. Kütübhanelerin kaça kadar Komedi 4 µe rde "' 
ÇOk istifade görmeleri için münhasıran ı açık buıunduruırna1arı hakkında tea - ---·-.--·~-·-· · ..... ... ... · ··~· ····---- T u·· R K S ı· N E M A S 1 N .., oş"ııt 

~RTU3RUL SADi TEK ~~ 
yazma eserleri ihtiva eden bir kütüb - ki.k~t yapılmaktadır. 'J' 1 y A 'l' R o ) u ı . SenelerdenberJ dünya etkArı umumiyesini meşgul eden oı 
hane tesisine karar vermiştir. Yazma Tstanbul kütübhanelerine 1938 ma- Pazar iesi : lngiliz polis hafiyesi il!! 
eserler şimdiki bulundukları kütübba - !i senesinde alrnacak kitablar için 5500 (Kadıköy - Snreyya) S H ER L O C K H O L M E ...... *". ,,;. 
nelerden alınıp yeni kütübhanede top- lira ayrılmıştır. Sı1tı : (Bakırköy) ,,, "" 

}anınca kütübhanelerde bu eserlerin ----------- Çarşamba : (Üsk ndar) · in en meraklı, heyecanlı, mQdlıiş maceraları, boyu:< f~~o'f~C 
vel'leri bosalacak ve buralara yeni neş- Müief errih: C ~ir;:~aı~rı~d: M Ba, rollerde ı HA NS ALBERS - HENlZ RUHMANN - HANSİ • 
~iyat kon~caktır. Bu suretle kütübha - 2 . ilaveten A R Z U ile K A M B E 

Piyes : 3 Perde 
nelere ugr~ ayanlar son aylarda çıkan Zabıta memurları h<tkkında yeni Türkçe farkılı, sözlü •ark filmi ....,._.,..-

aynca : ı per delik vodvil -ı-

yeni eserlerden de istifadelendirilecek- bir emir •••11!11••••••••••••••••••••••••••••••••••••• tır. Yazma eser kütübhanesi yapılmak I 
için Fatih camiindeki Tophane binası, Dı:ıhiliye ,:Vekfileti viluy.etle.re y:ni 

1 
İstanbul Villyetinden istenmişti. Vi - bir tamim gondererek vekaletın mu -
llyet başka bir işe tahsis edeceğinden saadesi olmadıkça zabıta memurl~rınınk •

1 
b . M ·r harcırah tahakkukunu icab ettırece bahsederek Tophane ınasını aarı . ~ . .. 

Vekaletine vermemiştir. Maarü Vekl- şek~~de bir y:r~en. d~ger_ b~ yere gon-ı 
ı t . ·· . ·d ba k bi bina bulamadı _ derıımemelermı bıldırmıştır. 
e ı musaı ş a r k. k .• t lm dk b .. .. . Ve alet atı zarure o a ı ça u 
ğından yazma eserle~ ~utu~h.~nesı ku.~ memurların kazalardan ~erkeze ve 
rulamıyacak ve yersızlık yuzunden -~u merkezden kazalara da nakledilmeme-
tübhanelerin ambarlarında depo edılıp 

1 
. . tm'o::tı'r 

. d h Ik . t'f erını emre ı., . küflpnen yem eserler en a ıs ı a - G·· .. k b .. d.. · · 
delendirilemiyecektir. umru k8 !.mdu ludr muavını 

. 1 d te au o u Kiitübhaneler gecelen kapa ı ır. 

Gündüzleri iş başında bulunanlar bu G ümrükler Baş~üdür. 
yüzden kütübhane!erden istifade ede - Memdu.h ~n~er kendı arzusile 
m e:r.ektedirler. Maarif Veklleti kü - sevkedı1mıştır. 

Bu akşam SARAY sinemasınııı 
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bmirin dillere de~st~an~.~ol~an~Al~tı~n ~~~oz~an~da~kb~-~~ür~B~ı~.~~~~d~~~~k~8~y~m~~~m~~~r~l~~r~ı 

C madeni mi bulundu 

~ku!~dh~Si_ ~eydana çıkaınlıyko·rı ir :~;~~==~ı~:~~!i~~:~~~~~~;~ Fotog!!!ı!~!:!ı k~~~!~~?n~:o~!~fcııann 
teL~ • ın nuf usıle yerle yeksan o an es ı zm suıe getirmişlerdir. Bu çukurlardan bi- da bu şirkete girmelerini şart koydular 
-.rının de meydana çıkarılmasına çalışılıyor rinde oduncu kadınlar kömüre müşabih 

... Muallim bize dünyanın 
dörtte üçünün deniz .•• 

parlak kayalar görmüşler, mahalli hüku-
mete haber vermişlerdir. Görülen kaya
ların kardif kömürüne müşabeheti na
zan dikkati celbetmiş, bunlardan bir kıs
mı orman idaresindeki ızkarah sobada 
yakılmış, kül bırakmadığı, kcku yapma
dığı ve pek güzel yandığı görülmüştür. 
Bunun üzerine gayet büy\ik birkaç par
ça da tahlil ve tedkik edilmek üzere A."1-
karaya gönderilmiştir. 

I Zğ~r bu maden kömür ise bu havalidc 

1 

tedkıkaU yapılaQak, anadenin zenginliği 
araştırılacaktı.r 

' -------------------------------

... Dörtte birinın de kar~ 

olduğunu söylerdi.. 
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D~RDİİ 

D ünkü gazetelerde bir havadisi _ Arkada~.lan; onun cesur olup olma
vardı: dıgmı tecrübe etmek :istemişler, de -

cBundan sonra şehir suları; bağ, mişler ki: ' 
bahçe ve fidanlıklara, evlere verildi- - Falan yerdeki mezarlıkda, falan 
ğinden daha· ucuz verilecekmiş.» c..ğacın altında bir gece helva pişirebi -

Bağcıları, bahçıvanları sevindiren bu lırsen cesur olduğuna inanacağız. 
haber, beni hiç de memnun etmedi. - Pişiririm! 

Çünkü ben Cağaloğlunda · oturuyo _ , Demiş, evvelden tayin edilen gece
rum. Bizim mahalledeki bütün evler _ de birini yıkık bir mezara saklamUjlar, 
de, saat dokuz olunca musluk son ne- cesaretile öğünen de bundan habersiz 
fesini veren insanlar gibi bir hırı1tı çı- mezarlığa gelmiş, tarif edilen ağacı bul 
karıyor. Ertesi gün öğleye yakın za _ mu~. Tencereyi koymuş, helvayı pişir
mana kadar, ölü gözü gibi yaşsız ka _ ır.iş. Tam helva piştiği sırada mezarda 
lıyorfar. Eğer bahçelere de ucuz su ve- suklar:ın adam elini uzatmış: 
rilecek olursa, dimyattaki pirinci bek _ - Ölülere de bir lokma vermez mi-
lcrkeu evdeki bulgur da elden gide - ~in? 
cek. Dl:."lliş, cesaretile öğünen, mezardan 

Şimdi günün ancak on iki saatinde k.endisine doğru uzanan ele kaşığın ter 
su buluyoruz. O zaman onu da b 1 _,Mle vurmuş: 
ıruyac.'.lğız. Hem şunu anlayama~~m: - Evvelii diriler yesinler de ölüler 
İnsanlara pahalı verilen su, niçin ne - sonraya kalsın! 
hatlara daha ucuza verilsin!? İnsan ne- * 
battan daha mı az suya muhtacdır ki?. Be!, de onun söylediği gibi söyler -* sem yanlış mı olur? 

Akl b" . .. - Evvelfı insanlar ucuz suya, bol su 
Ad ıına bı: ~ı.~aye gel~i: ya kavuşsunlar da nebatlar sonraya 

amın ın otede bende: 1 kalsın! 
- Ben çok cesurum! dermiş. ismet Hulusi 

ı_ Bunlan biliyor mu idiniz? _ı. 
Afrika ortalarrnda yı:ana 

tapan insaı1lar 

Manzarası biz insanlara en soğuk gelen 

hayvanlardan biri de yılandır. Halbuki 
Afrika ortalarında, Nijerya ile Angola

da, yılanlar, ilah derecesinde tazim gö
rürler. Hatt.A ilah derecesinde değil, ta-

mamen birer ilah gibi takdis edilirler. 
Bu yılanlar zehirsiz cinsten ve gayet bü-

j 144 dil konuşabilen hariciye 
memuru 

Denilebilir ki dünyanın en çok dil bi
len adamı, Mezzofanti adında bir kardi
ııaldir ki (116} dil ve lehçe biliyordu. 

1931 de Japonyada ölen İngiliz sefiri 
Sir Çarleş Elyot ise (23) dil konuşurdu. 

SOM POSTA 

JKADINI 
Şık bir öğleden 
sonra elbisesi 

.l\.enai siyah jerseden, önü ve sentürü 
tarçın rengi jersedendir. Yakası, kol a -
ğ.ızları sırma işlemeli. 

Şapkanın tepesi siyah fötr, kcnarlar1 
elbisenin tarçın rengi jersesindendir. 

Örgü elbise 

• 
Dostu lrf anı öldüre 
Nedime mahkôm old11 

12 sene hapis yatacak, İrfanın ver 
sine de 500 lira tazminat vereJ 

. Valide hanında bıçaklıyarak dostu,levivermis bu suretle :ikiSİ IJ 
Irfanı öl~~n, Emine Nedimenin mu- tc~Jim edihnişlerdir. . . 
ha~emesı ~gı~ceza mahkemesinde dün 1 Dün adliyeye sevkedilen ~ 
nelicelenmŞır. sulh hakimi Reşid tevki!lerill' 

Yapılan muhakeme sonunda Emi - görmüştür. 
nenin birlikde oturduğu İrfandan 37 ık· · h hkl' 
Jira alacağı olduğu, para istemesi üze- 1 1 m .sar memuru ma 
1·ine Ç!kan bir münazaada, İrfanın Ne- İnhisar idaresi tahak~.ıl 
~~eye ckart kan:• tabirile hitab etti - Faik.Je, tevzi memuru :Me~ 
gı, ertesi günü Nedimenin dükkanına para tahakkuk ettire~ek, ~,; 
giderek, camlan kırdığını, suçlunun çinnekten muhakeme ediliYoP:'°-' 
dostunu bu hakaretlerind€11 dolayı Ağırcezada yapılan du~ .... 
duyduğu iğbirar neticesinde öldürdü - da hadise sahtekarlık ınahi~ 
ğü anfaşılınıştır. rülmüş ve Fa.ikin 2 sene 4 •1• ' 

Aynca Nedimenin hadiseden evvel din de vazifesini ihmalden tJ 
şnhid Hamdiye: pislerine karar verilmişt~ 

- Burnumda kan kokuyor. Onu öl- . 
düreceğiın, şahid berber Mehmede de: Toplantılar: 

- Y~nn g~~etel~e oku~nuz t_ar-. . ~ 
zında sozler soyledıgı de tesbıt edıl - Musiki san'atkarları bit 
miştir. . ,. verecekler ..4 
~ed~e hadise akşamı, cebine..koy - Musiki San'atkdrlan cernt1fd ~..İt 

dugu bır tahta saplı bıçakla, Valide ha- mum1yesı Beyoğlu Halkevınde ~~ 
nındaki ~ası!la gitmiş ve orada sar - nunla, esnaf ve snn'atkArLar ~·~ 
hoş buldugu Irfana: blrincl devre toplantıları oıt.ınifdt fi"-' 

- Kart kannm evinde ne arıyor - rede, arabacılar, dokumacıl•r ~ 
sun, diyerek bıçağı göğsüne saplamış _ san'at'ltarlan cemtyetlcrl ıoplall 
tır. lunmaktndır. • ,;;_ 

Duruşma sonunda suçu sabit olan Mu.~ıkl san'atkfırlan, hııstll~ 
Emine Nedimenin 12 sene müddetle mlyeUcrlnln müşterek ıçtıına1 ~ 

• _ ' ,. ktUHın.'\ tahsis edilmek üzere JJlt ı"'.: 1 hapsme, muebbeden amme hizmetle • tıbine de karar vermişlerdir. :so -:,.4 
rinden mahrumiyetine, İrfanın verese- de ld.'ıre hey'et.ıne sali\hlyet ve~~~ 
sine 500 lira tazminat vermesine ka - ser, o:-kestra Şefi Seyfeddin ~ 
rar verilmiştir. sinde vcrllecektir. ~ 

Bir hırsız 3 sene iki buçuk ay Askeri mütekaidJer k ~ ' 
hapse mahkQm OldU Umum Müteialdlnl ASkeriY

8 
-..,,j 

den: C'emlyeUmlz1n senelik ~-... 
Küçükpazar civarında Hatice ve Ce 20 Jnri pazar günü saat 13 de 

xri'iıe isminde iki kadının pencerelerine da kfı.ln umumi merkez b~ 
tırmanmak suretile evlerine giren ve raktır. eıtııl 
halı, dikiş makinesi, ziynet altını, sec- Mukayyed ve aidatı şeıırı~e~ .. .ı 
cade v. s. gibi kıymetli eşya çalan Par- tazaman tediye etmiş olan ~; 
lak İbrahim yakalanarak, adliyeye tes- vw-akalan blrllkde olarak teftl'...-
lim edihniştir. lunur. • • ..J 

Suçlunun Asliye 1 inci cezada gö - Türk temaşasının ~ 
rülen duruşması neticelenmiş ve her iki hakkında konfer~1 
~~rsızhk hadisesi de sabit görülmüş - Bu akşam Eminönü Hatkefi ~ 
tür. nunda saat (17,30) da Dr. celfJ 

yüktürler. Hatta yerli halktan birine bu 
yılanlardan biri dokunacak olsa, o adam 
büyük bir iftihar duyar. Hatta bu )"113n
lardan birile knrşılaşsa: cSen benim ba
ham, anamsın~ diye muhabbet gösteru
ler. Bu yılanlardnn birini kaza eseri ola
rak dnhi birisi öldürecek olsa, o adam di-

1933 de Fransada yakalanan Marten 
namındaki casus ise (63) dil bilmekte 
idi. İngiliz Entcllicens servis!nde çaJış3n 
ve (1932) de vefat eden papaz Viıyam 

ic;e (53) dil yazmakta ve okumakta idt. 
Bunların bir kısmı ise eski asurl, sankrlt 
ve ibrani lisanları idi. Fak:ıt bütün bun
ların fevkinde olarak Alman hariciyo
sınde çalışan doktor Tahno namında bi
risi vardır ki tamam (144) lisan bili
yordu. 

Asliye 1 inci ceza mahkemesi İbra - ran tarafmdan (Türk tern~ 
Yalnız kol kenarları ve bıuzw1 etekleri himi içtı:ııaen, 3. s~ne, 2 ay, 26 gün hap mevzulu ~ir konferans veruece~·.JI' 

bir ters - bir yüz lastik örgii. Diğer ta- se mahkum etnıı~tır. S , t k bl · -et:d"': ' . .. ç an a me te erı .... -~ 
rnflar duz. Koyu renk robanın kenarına, alınan malı satın almaktan suçlu • • aııJ,..._.,,ıJ 

• .ri, diri yaklhr. 

lzdi11aç saadete 
Giden sahin ve 
Pürüzsüz bir yoldur 
Antalyada, Bay Hüseyin Gülsevere: 
c- Çocuğum ... Evlenmek istediği:ll 

söylüyor, fakat izdivaca karşı kuvvci 
maneviyenin hayli kırık bulunduğun
dan şikayet ediyorsun. 
Alacnğın genç kızın a!lnenle geçi

nememesi ihtimalini düşunuyormuş
sun. O takdirde, çok sevdığın annen
den aynlamıyacakmışsm! Farzt mu
hal olarak, annenden ayrılmayı ~öze 

alsan bile, sandetten uzak kulrıcak

mışsın. Zira şimdi, kend:ni~t? aid olnn 

bir e\'dc oturduğunuz içm, kira \'er· 
miyonnuşsun, fakat dışarıda kirasın1 

da cebinden vereceğin müc;takıl bir 
evi idare etmiyc kazancın yetlşmiyc
cckmiş! Evlenip te mes'ud olamıyan 

biraderinin vaziyeti seni büsbütün 
düşündürüyormuş!» 

Bana sorarsan, bu kadar end1şenin 
birden yüreğine dolmasından anlıyo
rum ki, hayatı, lüzumundan fazl~ ve .. 
ham bir gözle görüyor, ve ayni dere
cede müvesvis bir dımağfa muhake
me ediyorsun. 

Halbuki, ne annen geç!msi; bir ka
dınmış, ne de, almayı tasarladığın kı:ı 

huysuzmu§. Hatta bilakis, o genç kız, 
akrabalarından olduğu jçın, annenin 
huyunu almış bulunuyormuş. 
Şu halde bu kadar endişeye. bu ka

dar tereddüde, mahal ne? İzdivacm 
istikbalini, bu kadar karanlık tahayyül 
etmenin mannsı ne? 

Vnkıa izdivac. insanın !kendisine, 
bütün ömrünü birlikte geçireceği bir 
arkadaş seçmesi demektir ve bu ha
yatı intihabı yaparken, c~raflı düşün
mek, ihtiyatlı davranmak ta bitUlbi 
zaruridir. 

Fakat ihtiyatlı olmakla, veham Vf' 

müvesvis olmak arasında hayli mesa
fe vardır ve bunlardan birisi makbul, 
ikincisi ise zararlıdır. 

Güccnmezsen sana, bu ikinci duy 
guya kapılmak istidadında bulundu· 
ğunu söyliyeceğim. 

HislerinJ, vehmin verdiğ! bulantı. 

dan kurtarıp berraklığa kavuş\urdu· 
ğun takdirde, izdivacı bir umacı gibi 
görmekten kurtulacaksın! 

O takdirde göreceksin kı, izdivaç. 
- icab eden şartları iktisab etmiş in
sanlar tarafından tutulduğu takdir
de - saadete giden sakin ve pürüzsüz 
bir yoldur. 

Yeter ki, bu yola çıkarken, arkada
şını iyi ıeçesin ! 

TEYZE 

, 
ilik yerlerine ve yakaya açık yünle son- Müyesser, Hamdi ve Zeynebin de 3 ce.mıyetınde bayr ' , 
rndan zigzag bir işleme yap11mıştır. er gün müddetle hapislerine karar ve- Türkiye San"at mektebleri 

rilm"ştir. miyett Başkanlı~ından: .. 5 

Lezzetlı· bı·r ro"·rek 9· · 45 ,..I""' • 17 d "k" Bayrnmın lkincl günü saat ~ .... 1 
Y f rf , ıılgBrl yaştn a 1 1 lerinde Cemlyetımızln oıvaıtY.,.. 

125 gram çikolata kadtn tevkif edildi NO. Ju merkez ~!nası açık ~ 
125 gram toz şeker ba~Tnmlcışmo.k uzere D.zn,yı ..... ) 

. Sult~na~ed 1 inci sulh .ceza hfild- rica olunur. • . ~ 
3 yumurta mı Reşıd dun .ıf 5 yaşında bır kadınla, Gemi l{urtarma şırketJ ""' 
60 gram tereyağ 1] yaşında bir genç ~ı2 hakkında hır - Gemi Kurtatmn Ş!rketının ~ 
50 gram badem içi s~zlık suçundan tevkıf karan vermiş - u 28 Şubatta toplanacaktır. :S ~ 
2 kaşık pirinç unu, biraz vanilya tir. yıllık hilnnço ve mürakıb rıap0 ~ 

1. Çikolat~Jan rendeleyiniz. Pek az su- Çemberlitaşda Mükerrem isminde edilcc~k ve şirketin Denizb:ı.nP 
da ve ateş üstünde eritiniz. bir. otelcinin yanında çalışan Kezbana, rüşüleecıdır. ---

2. Ayni tencereye vanilya 1 ğ• komşuları Takohi: 
keri knrıştıra karıştıra il5v! 'e:~i;. şe- - Zengin. evinde çalışıyorsun.. Ne Poliste : 

3. Tencereyi ateşten çekiniz. Yumurta- bulursnn ~etır de, .p~alanalım .. diye - ~ 
lrınn sarısını, bademleri pfrinç ununu rek!hkı:ı ığfal etrnı~tır. Kezban da, bu Dünkü yangın başJao __ ııt 
, . . . ' .nası atı tutarak elıne geçirdigı· · ufak rıocP"':. 
r.atınız. Hepsını iyıce karıştırınız. , . ' B:ılatt.:ı vapur iskelesi cıv• 

4. Yumurtaların beyazlarını iyice al- Lefek şeylen komşusuna .ta~ımağa baş- lik fabrikasından, Şlşllde doktor 
kalayıp bunlarla karıştırınız ç lamıştır. Fakat hunlarla ıktıfa etmiyen mutasarrıf bulunduğu öınerbt1 -,, 

. . ' kız. 80 lira kıymetinde bir kol .saatini nında'l, Beyoğlunda isUklAl ~ 
5. Kal~bı yağlayıp ıçıne boşaltınız. de Takohiye taşıyınca, iş meydana çık- numaralı mnhaJleblci diıkkfınıJlııet' ~ 
6. Hafıf ateşte yarım saat pişiriniz. mıştır teli! S.'latlcrde yangın çıkınış ~- ... 

Güzel bir çörek olur S · hal ycUşcn itfaiye tarafından 
· uçlu kı2 sıkıştırılınca her şeyi söy- dan verllmeden söndürülrniiftOt· 

Bacaksızın maskaralıkları : 

.. 
Bo~~AçoP 
D.ÖkME\< 

ME"'NUOUR 

-

// 
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,.. n en buyuk operatnrunun harikulAde maceraları: U niversi te Askeri BahiGler : 

Sltvfa 1 

r iki tehdid mektubu Kapıcılığı 
alına b Yapan alim 

kopa d aktığım genç ve güzel kadın birden bir çığlık 
t B George Tickner gündüzleri Oxford Ü-

I, ana kQrku ve dehşet dolu gözlerle bakıyordu niversitesi kapıcılığını yapar, geceleri de 

Fransa ordusu, f opçusunu hususi 
tayyarelerle kuvvetlendiriyor 

N ki J /b h muhtelif üniversite profcsörierine kon-
baı.\ı &aııa b a e en: ra im Hoyi Ierans halinde dersler verir. 40 senedir Beher kolordunun (50) bataryalık topçusu İçin 15 - 20 

l edey· lr çıkrnaz daha .. Şimdi ben ne İnsan oğlu neler becermez. İsterse ne ayni mesleği yapan bu 69 luk ihtiyar, d kk b h f ·ı } • ht• 
hrıı._ ırn? ıı · · d · d k k cb 1 tayyare en müre e nazım ava ı o arına ı ıyaç b '"'<lll ını ·· angısın en vazgeçeyım, ktlıklara girmez. Benim bu a i a ıa- hergün yüzlerce mektub alır ve birçok 
~~ 1ııün s, serden ıni?. Böyle bir güzeli, !iyelik damarlarım kabm-mıştı. Bana yol- büyük alimlerin ziyaretini kabul eder. olac:ığı ileri sürülmektedir. Fak at bu tayyareler hafif 
~tın uyu elbette ki reddedemezdim. l"'""ıq olduğu mektubu çıkardım, ve bu d ı· 
l:sıı .. <> P k <UH y Ornithology ilmi üzerinde kendisine her mi olma ı, yoksa ağır mı? Şimdi bu münakaşa e i ıyor deııl.el'i !lıü e taptığım adabı muaşeret iklsile mukayese ettim. Hakikate:ı her ü- zaman baş vurulur. Büyük ~damlar onun 

ı~Je - saad.e ederdi, ne de, -müsaa- <>u" de aynı' yazı makinesile yazılmıştı. "k Bundan bı"rkaç zaman evvel Fransız 
Çı~ - gc; l "' dostluğu ile iftihar ederler. Amerı rva 
~ ~a sa ~ç ık ateşim .. Fakat. ya bir - Fakat, bu işi yapan her kinıse akl: gidip konferanslar verse zengin olacağı rnebusan meclisinde hava nezaretinin 
h <ier.ı:n~ anır da, kadıncağızın der - k:ıtın birisiymiş, dedim. muhakkak bulunan ihtiyar alim, hafta- büdcesi müzakere edilirken mes'ul na-
bltıdarı bir bulamaz, umduğu gibi fa- _ Öyle, fakat buna rağmen daha teh- ca birkaç İngiliz lirasını ho:- görmemek- zır, meclisten bir mikdar munzam tah-

e,. olurd ~eyler çıkaram:ızsam, halim likeli ve korkulacak bir insani te: cAllah bin bereket versin:. demek- sisat istedi ve bu para ile yeni bir teş-
ka O\rduğ u ... - Kimseden şüphe ediyor musunuz. tedir. ldlat kurulacağını haber verdL 
~lıılar g~~ ~erde, cğrısı tutwuş geb,• Madam hibaron?.. Müdhiş bir tarla mütehassısı ve kuş. Fransız hava nazırının bu münasebet-
d k SOğuk ıvı ın:'. ~ıvı ım kıvra~ıyor. Kadın: . . fıEmi olan ihtiyar, boş zamanlarını tar- le verdiği mallımata göre, yeni teşkilat., 
~ belfıla terler dokuyor v~ k~ndı ken- - O kad:ır düşündüğüm. beynımı yor- hıJarda geçirir ve mesleğindeki tecrübe- topçu ile teşriki mesai edecek bir hususi 
' lıuuı r okuyarak.: • duğum halde böyle bir insan lıatırlıya- !erini ilerletir. Kitablarda nazari gördüğü hava kuvvetleri ihdasından ibaret ola-

~·ltfat go:~.i~~vkaa, işin mi yoktt:.. süs, mıyorum. Buradakilerin hepsi beni se - şeyleri, tarlalarda fi'liyata tatbik eder. <'aktır. Fransız erkanıharbiycsi, bunun 
~ '" J! l . ı ınaştırdı, boyadı da ne ver. Bununla beraber, gen~ bilimr.ez. Tabii tarih cemiyeti azalarına mütead- için otojir denilen ve tayyareye nisbetle 

6ana nı."? .. Köşkün batıyor muy - Yüzüme dost görünüp de arkamdan ku- hareket kabiliyeti daha emniyetli ve da-~ ... dıy . . ı 
"''1lıı e mırıldanırken, Barones vumu kazacak olanlar bulunabıhr. şte, ha kolay olan vasıtalardan istiiade etmek 

' ı tı.,tuai.ıd · • · ı 1 k' • d. ·i 
L. 'Stft.ı ğ· . ume vermıf? oma ı ı: bunun için ben de sizi çağırdım ya.. t'O • kararındadır. Fakat henüz otojirlcr bahsi "tıı >qJ, ınız .. · . 

rırn.. d ucrctı takdım etmeğe ve avucunu bana uzattı. son sözünü söylememiş olduğu için, şim-tı · enıez m·? b 
!:leliğe k ı. ·· Kadının tatlı tatlı konuşuşuna, ve e- dilik hafif tayyarelerden isti!ac1e edile-

~a Yattıgıurşun attığım, sade suya, so· ni Adeta büyüliyen, efsunlıyan güzelliğı- cektir. Bunlar, tarassud vazifPSile mu-
l. liirıd hm halde gene gururum şalı- ne 0 kadar dalmışım ki, buraya niçin gel~ vazzaf olacaklar, müın.1.."Ün mertebe az 

'' l3enı orozu gibi kabJrarak: diğimi tamamile unutmuş gitmiştim. Ve masrafa malolacaklar, ve f>i~ahlar! hafit Fransız topçuları 
~ bir tıb ne zanncdiyorsunu.ı: madam, önüme doğru bir elin uzandığını görünrc olacaktır. Silahlarının hafif olıı:asında kuvvetli olmalıdır. Binaenaleyh hafif 
~e bakarı~al;besiyim. Fab sırf zevkim 1 sanki tatlı bir rüyadan uyanmı'l gibı ir - bir beis görülmemektedir. lf\yyarelerle ve onlar kadar hafif olan 
~ bayı b ara kazanmak için değil. kildim. Gayriihtiyari gözlerimı oğuştur- Bu tayyarelerin rasıdları, daima kara otojirlerle bu iş başarılamaz. 

Lrırıı ..• deedı'rnlr teklifi hak·a· re .. t-·t-cltıkki c.- <lum. Ancak o zaman nerede ~e .. ne .m.ak- ordusuna mensub bir zabit veya meleke 
'Ollf F l - d , Şu şartlar gözönüne getirilince, topçu-"- eransırn · a arnatorlugunc aır ı;atla bulunduğumu anladım. Gozlerını a- kesbetmiş bir küçük zabit olar.aktır. 
~ naron a _daha devam edecektım a- radım. Ve loş bakışlarımı yüzünde gezdi- * nun atışını tanzim edecek olnn tayyaıe-
' es laf Jcrin evveHi nıuayyen bir kabiliyete sa· ~ lia"' .. 1ını ağzımda bıraktı: rerek, elini tuttum. O harikuliide manalı Birçok memleketlerin hava müdafaa d 

"~ı ı_ .J•r rnos .. y .. " Mb bulunmaları, yani taarruzi ve te a· ~-: "'hl..1·r Yo.. anlış anlC'mayınız. ı...rülu'"msemns1• gene ka'-·holdu, ve yuzu ke- kuvvetlerini son dereceye çıkardıkları k 
1 1 ,"-0.U ~ et k ~ " o1 füi techizatlarının mü emme o ması ~~ karŞl ~~ istc-medim Yalnız, lut- der ve ıztırabla gene bulutlandı. Bir kaç bir sırada Fransız erkanıharbiyeslni:ı ~rttır. Bunun haricinde, bu tayyareler 

tıtıe:nd: ~adern:i ınukabeledP1 b~l~~a~ faniye avucunu tcdkik ettim, ve çıkar • yeni yeni hazırlıklara girişmek isteme- mebzul mikdarda kullanılmalıdır. Çün-
~ t ·• lriYor para mcse esı sızı sı- <lıklarımı, talebesine not veren hır mu - sini tabii ve zaruri görmek lazımdır. Fa- kil: 
L. teklifi,... , kızd.ırıyor, o halde başka allim gibi tane tane söylemeğe başla - kat bu münasebetle doğmuş bir noktai bulu· 
"111~ •• , Var s b 1 Bugu""nkü kolorduların emrinde in· de, b . · ız u müşkülümü ha - dım: nazar ihtilafı vardır ki, askerler için ü-
~il· enı rah t k b d Ali k Ge e Tichıer nan topçu kuvveti (50) bataryadan fazla· tr... ıniıe dev a a çı ·anrsanız, en e _ Bu mektublan size yazan ihtiyar m aptcı org • 1erinde durmak bir zarurettir. Bu nokta 
ı.."'{j geld· anı etmek hususunda eıım N' ı clid konferanslar veren bu kendi kendi- d dır. Dört, beş tanesi düc;mnn tarafından 
"« ıği k • • - kadın sırlarınızı asla bilmivor. ı.;:an ı - ~u ur: kısa zamanda ı"mha edı"lebı'lecek olan se>-Ya ·· adar si d d b ı ' · " ı· ·1· d k tar ve · ll Soz v . . ze yar ırr. a u un - nız hadiseden yalnız s'.ze habrı:- vermiş ne ye ışen a un e onuşuş zı or- Muharebede topçunun ab~nı tanzım 

' •ı.a1t crırırn d d' ' t tt ~ fik' ı b" k T ı · h 1 d" ldz, on tayyarelik bir hava filosu, ihtiyaç· tr.~, Çası, ben de' e _ 1· . .. ve kendini niçin öldürdüğünü yalnız ve aya a ıgı ır er ırço a ım erın ay- edebilmesi için hedefleri tay n, uşmnn 
1 ~"<ll~ gibi .. .s~vımlı bayanı uzmck, yalnız size yazmıştır. Bu kadın, sizi alı- retini uyandırmıştır. harekatını tesbit, icabında, harb rneyds.· !arına mukabele edecek tabii rasıdlar-

'1;1Yorctu!~~crulln ye.is\~ ~akmalarını babınızla konuşurken dinlemiş, ve kız - Şi1:ndi ~ilhassa . ~uşl~.rla h~yvanla~~n ı r.ı üstünden resim alarak bunu alakadar c\an rn~h~um bulunan bu ~ua~zam top~u 
1\\. Gen rna, bu hıssımt açığa vur- tığınızda bir adamın nasıl ve ne budalaca gayrı tabu hallerını mu talca e~mektea.r. kumanda heyetine yetiştirmek vazifesi- kuvvetının atışına rehberlik \ e nazımlık 

~ })eltaıa e 
0 kızgın tavrımla: Cilümüne sebeb olduğunuzu ahbabınız:ı 1 Kanaatine göre de, kuşlarla hayvanlar lP muvazzaf olacak olan bu tayyareler yapamaz. Bu itibarla her kolordu topçu. 

~~eyhakaca;::~arn la bar~~· dedim. ~atı- söylel,ığinizi lş"tmist~r. Yokc;a kocakarı j bazı dımağ h?stalıkları n.et:c~sin~.c .. in_ti- ?'asıl olmalıdırlar? . . 1 sile .teşriki mesai etmek üzere. ~olordu 
~ ~ iti, Fakat pe~ın peşin soy - sırrını?.a vakıf değildir. Nişanlınız, kcn • Jıar etmektcdırlcr. Mesela, bır sulunun 1 Bugün, Fransız erkanıharbıyesinır. dü- emrınde bulunacak olan bu gıbı hsva 
~n ~ ernın :vu.c~nuzu laytkil~ okuyaca- disini öldüreceğini kimseye yazmnmtJ _ ! kendi kendini astığını, umumiyetle su- .~ndüğü gibi bu tayyareler hafif silahlı, tarassud filolarından ayn olarak başku· 
~~lt bir hı:ğılırn. Fakat, size karşı en tır. Ve siz de 0 mektubu gizlıce y:ıkmış _ dan korkan hayvan fasilesinden olan bir ucuza malolmak için nisbeten hafif mnJ- mandanlığın emrinde bulunan hava kuv-

" 
1 baııu rnette bulunabilsem ken - tilkinin havuza atılnrak kend!s:ni boğ- ::eme ile mi yapılmış olmalı, yoksa, düş- vetlerinden bir kısmı muharebe rneyda. 

Qeıı Yar add d · sınız. d - .. ·· T ··b l 
~l ~Yle bir e 1cceğim. • . . . Bütün dikkatimi avucunda toplamış _ uğunu bizzat gormuştur. ecru e erın- ınanın harb sahası üzerinde sür'atle hn- nında kat'i netice verebilecek muharebe-
~ eli sa on ccntl.men. gıbı . k d .. .. b k de 10 metre yükseklikte ağaçiara tırma- reket edebilmeleri için büyük sür'atlere lerin cereyan ettiği mıntaknlara tahsis 
~ Caltt sıralarken, zeng!n kadının yü- lım. Onun iç~n de a ının yu:n·.! aA - nan kapıcı Alimin bir merakı da na 1lr I r:ıalik bulunmakla beraber icabında edilmek lazımdır. Hatta, mümkün ise ve 

l -ırcıe ırn. mıyordum. Bırden. bir çığhk optu. - yumurta koleksiyonu yapmaktadır. Bu kendilerini müdafaa edebilecek kablh- t.:ısarruf zarureti fazla ise, birkaç baUır-~l b~ 0 güı ç h . . vuçdaki çizgiler karma karışık oldu. O 
tij ' Utij e resındekl dı>ğıl yalnız B işde de gayet yorulmaz bir merakı vardır. yette mi olmalıdırlar? ya feda edilerek topçunun balistik kud-~el n erkek! . 1aman başımı kaldırdım. arones, şaş - • . 
liiı . 0lan 0 h . erı çıldırtacak kadar j k 1 kt b' k t d h büvümüş, adeta Alakadarları ikiye ayıran, işte bu iki reti:ıden a1.ami randman temin edecek 11~ıi.· arıkul·d ..... · ın 1 an ır a a a · Tı·ı·rkiyenin 1 ·1 k bdı B 'l l'd' ~~ll tı~l'll, Yer· a e guı~msemenın j hanelerinden fırlamış gözlerilı> bana bak- sua e verı ece ceva r. azılarına göre, mikdarda tayyareye yer verı me ı ır. 
~tıı l!~l'lirı b l!ne·~~e. kahrcdıci ıztırab tı baktı. Neden sonra kendisini toplıya- Rivierası: Mersin bu tayyareler muayyen hücum veya Bundan başka ehemmiyet verilecek blr 
\ l'ti~itıd .. be ırdıgıni gördüm. Bir facia- ~ak· ( Başıarafı 2 inci sayfada) bombardıman işlerine memur olmıyacak· nokta da, bu tayyarelerde vazife görecek 
•~ ' 't.l "' Ulu d • · la · · k t f k !c :"tı ı." ırrıdarı n uğumu anladım. Ka- J' M . (H reti İsa Meryem) di- memleketlere can veren, hareket getiren, rı ıçın, arşı ara ın sı sı. taarruzuna olan rasıdların talim ve terbiyesidiı'. Bu 

t:';tıdirıı t geçenleri anlamış gibi, bir- ~su~ darı~ k:~kudan 'mriyen, kısık oralarda halkın yurd sevgisinı arttırma- maruz kalacaklardır. Bu sebeble vere- rasıdların, doğrudan doğruya topçu ku-
r.: 

0Pladı, ve gülümsemeğe ça- ye ay ır ı. e ğa, ayni milletin efradını birbirlerine t:ı· cekleri zayiat fazla olacaktır. Bundan ö- mandanına bağlı bulunmaları ve hazar 
~~ l>e1c· bir sesle: nıtmağa, sevdirmeğe vesile teşkil eden türü de bu tayyareler, ucu74l malolmuş uımanında, seferdeki vazife1erlni mü· 
\.. 'ı ı-..!1A Mösyö s · d" b k - Bunları nasıl bildiniz, sınladınıı: Al· [dahı'l"ı t.urı'z•m) t biz bilmeyı'z ... ,,,..mle _ bulunmalıdır. Diğer bazılarına göre ise, k ı tt b'l k tt ''tq~ ·•ıı.ıl'lak ava, şım ı u no - 1 • ld dı .... ·""''" emme sure e yapa ı ece sure p ye-
~llı qı~lııız aşa edecek değili7_ Fakat lah aşkına._ dıye m~rı an · . 

1 
ketimize hep yabancılar gelsir., bu gü _ muharebede tasarruf zihniyetilc harek~t tiştirilmiş bulunmaları şarttır. 

~~a t!tle h bu lfıtüften dolayı sız: daima - Bilmem, bana sız kendiniz söy cdf - 1 zellikleri salt onlar görsün, beğensin, on- C'dilemez. Esasen bugünkü topçunun Bundan başka, kolordunun emrine ve-
~~ ~trrı at~rlıyacağırn. At:tık buna da niz gibi geliyor. l ıar istifade etsin .. deriz. İstanbullu bir 1 kullandığı obüs mermilerinin birkaçı- rilen hava kuvvetlerinin de tek bir emir 

~I.. 'l &ad eısırıiz Ya? •. dedi. - Fakat, bu mektubları ~önderen ih -1 Türk. bumun un dibindeki Ed!rncJ'i, ha- ,nın kıymeti o kadar fazladır ki, bunlar ve kumandaya tabi tutulma)arı, muvaf-
11. t!ltiı-.. t:-ce bön bön t kl k Uyar kadını ben söylemedım ya.. . vır Edirneyi değil, hatta fstanbuh.! bile bir araya gelince hafif bir t:ıyyarenin lakiyetin başlıca şartıdır. 
rl'I .... ı. sırı ma :t mu a A d - . • 1 k d b" k "f d d l ~ ~ l:ı - Orasını da bilmem. vucunuz a gor- bilmez. Karadenizden Akdenize kadar yo u a ar ır ıyrnet ı a e e er er. Bı- P'rnnsada, topçuya terfik edilen ve bır 

de hır lı ll sırada _ • düğüm bunlar işte. muhtelif iklimleri cemeden, bin bir "tt· nncnaleyh, topçunun atışını tanzim va- derece onun emrine verilen yeni havııcı-
, l. Şalı; b- ' gene kadife elbıselt baş- t . b"l d'ır. bl - b tf · · ·· · l t ı b .. 

~rı.. Y<t"ab Uyijk .• _ . - yi ama, kendım ı me 1 ı> 1m r şeyı zelliği olan. şimalde kurk az gdırkcn, ce- z esını uzerıne a an ayyare er, ugun lık teşkilatı, vaktile Fransız mareşalı 
·q~ • lla gurnuş bır tepsi için- . . - · ı b"l' ., 1 ·ı (12 ·ın 15) k'l t k d t ~ıı_. sta v ı:.ıze nasıl bıldırmış o a ı ırım ... nubda dal ceket e gez: en, hurma, muz, ı 1 ome re a ar a lŞ yapan Foşun bir temennisinin tahakkukudur. 

t- ~ay c :rneyva getırdı ve Ba- • · · . . . . b t f · h ·· b" d l~ 'l()tı Cslnt nnı tın Barones bayağı bayagt asabıleşmışt'.i. portakal yetıştıren, çepeçevre aenizı o - ve u a ış mesa esı ergun ır parça a- Bu zat, vaktile, bu zarureti şu cümle ile 
bı..ıi)ı, Zal'l'l a ıya koyuldu· ha artan mode to · in if ~ ll~t . anlarda iki tehd'd mekı"ubu Bu gibi hallere uğrıyan her kadın gibi lan bu cennet vatanın vatandaşları, cum- . . . ..rn pçunun ış ı! yan~·a- ad etmişti: 
lk.. bir 1

kisind · . . . h nJ tTzlenmişti. Gözlerindeki hurlyet rejiminin her bucağa ulaştırrlı~ı hılmek ıçın duşman hatlarının üzerıne cTopçusuz muharebe olamıyaca"': gib! 
."11.Ji 81td e Yalnız benım bıldı ırçı aşmış, ı ı · "' J· d il l" b'l J"d' B b"l 5 • 

l ~<>rd an üst- k . - ·· k k ıt ı daha kaybolmamB. he- ..-imcndifcrlerde ancnk ··~,. mevzun balı- ,a ar er ıye 1 me J ır. unu yapa ı - tayyaresiz topçunun da hiçbir kıymeti 1 r U t u apah olnraK hah ur e parı ı ar ~ ~ k · ı d h k - ' ti' h 
l, ~ · Ik rrtekt bd . - e d n şiddetle ve sık sık nefes alıyor- ı-olduğu zaman seyahat ederler_ ı me ıç n e em ço sura ı. em çok olamaz.. * * * 
~g ~k u a~denı~~u: y~n a d h • · ıc:===========================~~~~» '"it 

1t'ttıı 1 genfş- bir r • • ~ · du. ı i vaızlığa döktüm, ve: Hayır, yol arka aşım avranhgın: ıfa- _ . . 
1~ ~~ .. ~ı Oğre . ezaıe. doouracak ş .. l . h d b:li im. Tah - de ettikçe, bunların hiç birini on:ı ~öyle- mışler. Senelerdenberı Mersındc yerleş-ı vıp, buranın meşhur Torospalasına indim. 
ı.. e ·ı~ tı· Utıe kadnrnış bulunuyoru:r.. Eğer - Bunu, şo~ e ıvza e e . ro . -- d mPdim; utandım. Ve sadece onnıı bu hay- miş. ormancılıkla iştigal eden, neci!>, Deniz üzerindeki odamda hem so~uk 
"(:t l t:ı... ar ve~ d b' ·oo teşşuurunuz, dımagınız, her ş~yı sız en .. k k k-1t·· h "b' B ..,. . l' r- - 6 ' b~ Ur1- ....,, €önd ~u a rese ıze :> • • • O - . :-anlığına ben de bütün samimiyetimle iş- yu se u ur sa ı ı ay ı!.nıs, ut unu !lem de sıcak akar suyuna vanncıya ka-
~ <.. A ~. lle§ir cr.rne?seniz, bu sırrınızı daha çok \'e etrnfıle bılıyor.d nukin' ıçlı~ 1 tirak ettim. bana da teşmil etmek garibnüvazh~ında dar her türlü konforum var Rahat e _ 
~L ··~tıb . "asıtala ··ı t f :falınızda bunlar çıkıyor. Ma em e ı- t 1 d . · 

tı. ''l(!ı-.. etıııi 81• a·· 11 
e c:: 

1 
a a yaya - . '· ' . . . bulunuyoı· ı"·• Birdenbire, sol tarafta garib bir yar u un u. deceğım .. Köşede, gözüme soba ilişk G3.r-

:'Q\ ·•ıtrıı z u ·· .. ·· nıze uır ıpucu g!'çmış • o1 .- .. y · 'd t d k F l l ıiıı · ~tıı. Yet v şununuz ... ,. d'" .. .. .. { f yok'avınız ba : gözümüze ilişti: Golek bo~azı dediler.. enıce e o ur u . aza ge en palto- sona sordum: 
~ ttılt\u"'<ı"kkak ~.rnedim. Glildiim, geç - ~e 1 uşun~n.u~, la ızan~zıd civ~;da böyl~ :1 Aman ne 18.tiC bir manzara! Bu defa in • !arımızı çıkardık, açıkta hem çay içiyor, - Bunu yakar mısınız? 
Lı\ clcı_ biliy0 .. 1 

1 
bir şantaj .. Zengin ol- b~ ı~h·t.evınıkz de, ve yamıu? Buna ben7.<:r Fanlar tab "a ti değil, tabiat insanlan tak- hem de Mersine dair konuşuyorut. Bay - Hayır bayım! dedi; henüz yakma-

" «ttı~ ' ar T't ır ı ıyar a ın var ... · . . b" d ~ ı... • d · Enis rnemlek"tın' · s t kt t d k tııb ell.rı ı.ıırrrı k · .ocnı böyle korkuta- b' . , Jıd etmış. Upuzun . - agı .,ır ı:>nbıre, or- • ... ı ena e me e evaztı ı , lüzumu olmadı! 
'eeld~tıra a İstiyorlar ded•m. Bir ır kunseyi tanı)or musunuz? .. dedim. tadan amudcn ikiye bölmüş; olmuş bir gösteriyor. Fakat suallerimize ister iste- Şubatın bugün üçü .. İstanbul, Ankara 
~ d J...ıe 1: fak;~ne aynı rnealdc bir mek- - Arkası var- boğaz. Güzel mi güzel! mcz cevab verdikçe, çok hakikatler se - gürül gürül soba yakıyor •. Ben ise, bal-
)'~~ tl l>ataıı dolandırıcılı:.r, bu sefer Bir çok tünel geçt!k. Kaç tane idi? ziyoruz. Mersine gelmiş olmaktan her konumun ardına kadar açı~ kapısındar., 

h ~ ~ ltoYrn ın rrtikdannı, sanki mii- Ahşab konaklar ve l:inalar orla Saymadım. Sanki bu tüneller mahsus ka- halde pişmanlık duyrnıyacağız. ceketsiz, Akdenizde uçuşan maı tileri 
a:'>tı?~ bıl'l tnU~l~rdı. 5000 İngiliz lirası. oda kiralanmıyacak 1ılmış. lnsnn, gözlerinin öniındc müte - Ufacık trenimiz Adanadan doğru pof· seyrediyorum ... 
~ l\a~,11 dl'dirrı gıJız lirası mı Madam la- Eski ahşab konak, han ve binaların Jl'ladıyen uzanıp giden enfes menazıranın laya poflaya geldi, bindik. Yolda Tar • Erc:ümcnd Ekrem Talu 
~\ ba ırı · oda urla kiralanmaları rnenolunmuş - seyrine böyle arasıra fasıla versin de. ta- sus'a uğr.adıktan sonra, işte yemyeşil bah-

ı-;ı tı~ .ktub
1 

Scılladı ve cebinden iki lur. Bu gibi binalar kat kat kiralana - dını daha iyi tatsın diye. çelen, hurma, muz ve palmiye ağaçlarile 
~ ~

0

~1'lE' d:~kararak bana uzattı. rak, ~atlar da ocak ve mangal yakıl - Öğleyin Yenice'ye geldik. Ekspres bizi şirin Mersin! 
~ 11aq1lil~ol't allı etlf: mıvac:lk. zemin katlarında müşterek burada bıraktı. Biraz sonra Adana - MC'r- Akdenizin incisi, Türkiyenin İstanbul 

"· llıı uı-ıuz . . . d · d b l Cle b Ş. lşin ~a. ıkısı de makine :n~tfaklar yapılacaktır. Binaların pen- sin arasın a gün e eş, atı sefer yap:ııı ve İzmirden sonra üçüncü 1.engin ihrn _ 
etıirrı ken~·ribi, tuhııfı, bu ma _ ccrelerinde mangal yakmak, balık kı- tren gelip bizi alacak. · cat limanı Mersin .. 

1 Yazı mak~nem!.. zartınak yasaktır. Yenicede, Bay Atıfı karşıiamağa gel - Bay Atı!ı misafir olacağı eve uğurla • 

Aslan çimento hisseleri 
yukseHyor 

As'a.n çimento hisse scnedleri dun 12,75 
llrnd:ı. açılmış, bir arnlık 13,60 Urayn kadar 
y Jkscldlkten sonra 13,25 lirada kapanın~ -
w. 



8 Sayfa 

Büyük ve güzel bir Sovyet 
filmi : Deli P etro 

Sadece san'at düşünülerek vücude getirilen bu film 
için çok büyük fedakarlıklar yapılmışhr 

Sovyet Rusya sine· 
macılığı nihayet pr< 
paganda çerçevesin· 
den sıyruarak büyük 
bir eser vücudc ~e· 

tirmiştir. Bu eser de· 
ğil yalnız Rusya, fa. 
kat dünya tarihinde 
pek mühim bir rol 
oynamış olan (Deli 
Petro) nun hayatını 

ta.svir etmektedir. 
Sovyet sinemacılı

ğı bu filmi pek bü· 
yük bir bitaraflık ile 
\'Ücude getirmiştir. 

Rns rejisörlerinden 
vı adimir Petrov ta
r:ı fından tertib edilen 
bu film, birinci Pet
royu üç muhtelif 
ce bhedeo göstermei<'
te<lir. 

Birincisi: (Petro) .. 
Jlarb adamı, }kincisi: 
Petro - Organizatör, 
Üçüncüsü: Petronun 
hususi hayalı. 

Film 1683 senesin
den başlamaktadır. 

Petro Rusyanın ha
kimi mutlakıdır. Rus-
yanın içinde bulun- Meşhur artist Sinıonov Deli Pe,ro rolünde 
duğu acıklı hale nihayet vermek arzu- Filmin birinci kısmı Kateriııin bir er
::-undadır. Rusyanın her tarafını karış ka- kek evlad doğurması ile nihayet bulu
nş gezmiş olan (Petro) halkı adeta met- yor. Bu çocuğun dünyaya gelmesi, mü
Juç bir hale sokan koyu ve batıl itikad- him işlerle bunalmış vaziyette bulunan 
lan kökünden kaldırmağı azmetmiştir. Katerin'e; öbür oğlu Aleksinin sar'a, si
(Petro) işe ordudan başlamıştır. Orduyu nir buhranlarından mütevellid hallerini 
tensik ve ihya ettikten sonra onun başı- biraz unutturuyor. 
na geçerek icraata koyulmuştuı'. Bır ara- Aleksi sar'alı, meczub halile babasının 
lık İsveçe harb ilan eyliyor ve rnağlub icraatını tenkide yelteniyor ve peşi.ne bir 
oluyor. Sonradan gene galebe çalmasını sürü adam takmağa da muvaffak oluyor. 
biliyor... Bu yüzden, etrafında muhalefetin gün-

Yaman bir adam olan Petronun iki den güne arttığını; ölümündC'n sonra e
nıetreye yakın boyu vardır. Yorgunluk serinin yüzüstü kalacağmı (Petro) his
nE"dir bilmez ... Her şeyin en ince tefer- scdiyor. Buna mani olmak için Aleksiyi 
rüatını kavramağa uğraşır... Rusyanın ortadan kaidırıyor. Onu hapse atıyor. 

bir filoya sahih olmasını istediğinden, 1718 senesinde Aleksi ölüyor. Film de 
gemileri yapacak dülgerlerin, demircile- burada bitiyor. 
rin arasına katılarak işçileri teşci edı>'.r. Petrov; filmin mümkün mertebe tari
Bir kere daha istediğini yapar. Baltık hi vak'alara uyması için hiçbir fcdakar
denizinde büyük bir liman kurar. Bun- lıktan kaçınmamıştır. Alexi3 Tolstoi ile 
dan sonra gene tebaasının i~timai haya- birlikte tam bir buçuk sene müddetle 
tını tanzime devam eder. Yıkanmak ne- 6.000 tarihi eseri gözden geçirmiştir. 
dir, temizlik nedir bi!miyen Ruslara yı- Rusya da 1917 i:ttilalinde Çaı !arın sa
kanmağı, bellerine kadar inen saç ve sa- raylarında nasılsa muhafaza edilebilmiş 

kallarını kesmeği mecbur kılar. olan Petronun tahtı, şahsi elbiseleri gibi 
Bütün bu işler arasında (Petro) cinsi büyük tarihi kıymetleri haiz eserler film

~ . latüe karşı hisseylediği meclUbiyeti el- de kullanılmıştır. · 
, den bırakmaz. Yaveri Menşiko;·'un göz- Filmin figürasyon meselesi Petro\ı 'u 

desi o kadar hoşuna gider ki onu derhal çok meşgul etmiştir. Petrov filmin ta
benimser. Kadın bir hizmetçi kızı idi, fa- mamile canlı olmasını isted;ğinden, fi
kat güzeldi. · güranları seçmek için on bin kişiye ade-

~ İşte bu güzel kadın, (Petro). göçüp git- ta gcçid resmi yaptırmıştır. 
dkten sonra (birinci Katerin) namı (Petro) nun hassa alayını tenısi1 etmek 
altında Rus tahtını işgal edecektir. çok müşkül olmuştur. Bu iş i~in Rus at-

letlerinden istifade 
edilmiştir. Pu yüz
den film çok kazan
mıştır. 

Maktu 
Kadın, ayakkabıcıya girdi: 

- Camekanda bir çift ayak-
kabı gördüm, kaça verirsiniz? 

- Beş yüz doksan beş! 

- Şuna altı lira desen ize. 

- Hayır bayan, imkanı yok, 
fiatlarımız rnaktudut. 

Elli kuruş 
- Kocanıza bıçak saplamışlar 

diye duyduk; ne fena! 

Şükret 

Evde konuştular: bil 
- Geceler çok oı:;0rııı 

den çok elektrik ya 
1 

.,. G 
.. krt'tı r 

- Gene buna şu ,pa 
landda olsaydık ne ~rıı 
Orada bir gece altı aY 

Yok da 
öyledi: 

Saçsız erkek s jJıl' 
- Ben hiçbir :ıaın311 

marn. 

Sordular: - Fena ya:. ceketin bıçak gi
ren yerini örmek için, örücii 
tam elli kuruş istedi. 

- Tam manasile bu asrırı çocukları, şimdi de gaz 
ha1·bi oyunu oynuyorlar. 

- Neye? rıJl1 >'°' 
- Ağıracak saçla 

Hakkın var 

* Unutamıyacağım 
Kadın, erkeğinden ayrılıyordu: 

unutmıya 

et! 

ha tam altı ay unutamıyacağım .. çünkü 
kürkün son taksitini altı ay sonr.q ödiye· 

;oı.· 1 
ce6ım .. 

mansınız?. 

* Bilseydim 

şemsiye

nizi bn ba,yın ba

şında kırmışsınız. 

- Bunc.. ben de 
mütees:;irim. 

- Şimd; demek 
yaptığınıza piş -

- Pişmanım ya, ben ~ınsiyemi çok 
sağlam zannediyordum .. kınlacağını bil
seydim hiç vurur muydum? .. 

Eir mekiub 
Kb:acı, evsahibile münakaşa etmiş • 

ti. MUnakaşanın sonunda ev sahibi ki
racıya bir tokat attı. Kiracı odasına gir 
di. Evsahibine bir mektub yazdı: 

«Bayım, 
Bana tokat vurduğunuz bu baka -

reti ödemek mecburiyetindesiniz. Bu
nun için bizim salona muşamba döşet-
mtlhiniz. 

• Bilir n:is!niz? 
İki kardeşden biri siyah saçlı, öbü

rü san saçlı idi. Siyah saçlı anlattı: 
- Kardeşim neye sarı saçlıdır, bi -

liı misiniz? O, doğduğu zaman annem 
saçlarını sarıya boyatmıştı da ... 

o -
d :••· 

- Arılarımı nereye götürüyorsun? 

Ayrılahm 

Kadın - Onu istemedim, üzerinde 
mavi dii.ğmeli olanı getirin; bir yere 
ça11a davetliıı 'fll ~ ,, 

- Bir gün çölde ava çtkmı§tı.m, bir 
asları gördüm1 nişan aldım, tetiği çek
tim .. Aslan cansız tir 1ıalde yere se
rildi. 
- Mı.ıJıalckak kalb sektesinden öl -
miıştiir. 

- Siz de piyano çalar mısınız:' 

- Bilmem, şim.diye kadar hıç tec-
rübe etmedim. 

Vah vah 
Hbnetçi ağlıyordu, bayan sordu: 

- Ne ağlıyorsun? 
- Kaybettim bayan. 
- Vah \;ah .. 
- Nişanlımı kaybettim. 
·- Üzüldüğün şeye bak, ben de et 

alıncık için verdiğim parayı kaybettin 
zannetmiştim. 

Erkeğin canı 

za baktı: 
- Sen, dedi, hı<s 

bir zaman benim 
kalbimi okumak 
istemedin. 

sevmem! 

* Be~endioı 
.;, . 

Ş k ·· .. ldilt)etı ap acının onune ge ,· 
kadın; kocasma ~. 

döndü: 
- Jaıenin şap. 

kasını gördün mü, 
ne fena değil mi? 

- Ben de sana 
o şapkanın bir ay-
nını almak istiyordum. 

0
1'Jd 

- Ne iyi, ne iyi .. o şapkayı 
ğendidı ki! 

* Neye güld Üll? ~e~ ıJ 
. seder 'ı 

İşlerinin çokluğundan bah 
den bire gülmiye 
başladı. Arkadaşı 

sordu: 
- Neye güldün? 
- Sana işleri· 

min çok olduğunu 
söylerniıt1m ya. 1ııt~ 
dün gülünçlü bir hikaye .il;~ 
O kadar fazla işim vardı }ti )(it Jııl 
beri işden gülmiye bile " 8 

dımdı.. şimdi gülüyorum. 

Kaza mı? 
Erkek eve geldi: ePİ g~ 

. - Karıcığım, bu gece ~tı.JJll 
yeceğim diye o kadar kor J1ll f 

b. ıcoz3 
- Ne o başından ır dll O 

-- Hayır, fakat sokaklar 
çok meyhane var ki .. 

• 
Sır 

Çocuğa sordular: 
- Sır neye derler? 
Çocuk cevab verdi: ~i })iİ~ 
-- Annemin, mahallede Jdi1'ıetl 

şuları bize teker teker ge ıer· 
m:m anlattığı .şeylere der 

~11/ıY"'~ /~~~ ,;,41/ .<"/~ "' >'. 1· ~ 
/~ , ; ' -

Tarihi vak'aların 

layıkı veçhile tesbiti 
için tablolardan da 
istifade edilmiştir. 

Bu sayededir ki meş
hur san'atkar Simo
nov mükemmel bir 
ırurette bir Petro; Fa
rassova tam bir Ka
terin; san'atkar Çer
kasov ise Çareviç A
leksin in çok sadık bir 
benzeri olmuşlardır. 

Filmdeki kütle ha- İki genç kız konuş-

Katennaı.n canlandıra.n sa.n'aı.k ar. Para.ssovcı 

reketlerindP. bilhassa tular: 
muvaffakiyet göste
rilmiştir. Bunlar ara
tıında Neva nehrinin 
müruru; Narvanm 
muhasaras~ başta ge!
mektedir. 
. Bu büyük film 
yakında şehrimizin 

mühim sinemaların

dan birinde gösteri
lecektir. 

- Nişanlınoan ay
rılmışsın .. 

- Bana öyle bir 
söz söyledi ki o söz
den sonra bir daha 
onunla evlenmeyi 
düşünemezdim . 

- Ne söyledi'? 
- cSeninle evlen-

mek istemiyorum, 
ayrıJalım .. dedi. 

Kocasına ckahvaltı ederken seni 
karşımda · göremezsem bir türlü iş -
taJıını ..gelmiyor:. derdi. 

Kocası seyahate çıkmt§h. l!'akat ka
dın gene iştahla kahvalh edebilmek 
~areiini bulmU§t\L. 
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Garib ve inanılmıyacak şeyler 

Bu ey, aırf yuvarlak bir muaıııa 
hahrı içia bu tekilde olarelı: i~a 

cdilmlftir. Yunrlalı: mua· 

Karışla süt 
satı lan yer 

1 1111 pek fQk 8CYea bir 
Amerikalı eTini yepb
Tırken ilk öııcc, yemelı:: 

Groendland ve Şimali 
Slblryada süt, kilo ile de
ğil, karışla satılır. Çünkü 
buralarda havalar çok 
soğuk olduğundan dişi 
Ren geyiklerinden sağı -
lan süt derhal donmak -
tadır. 

lspanyodaki rr..oşhur Şey• 
tao lcöprüıü 1800 ecoe 
evvel yapıldı. Yapılışın
da harç, çimento flin 
kuılanılmııdığı halele, 
daha ha i lrullanılıııaır.
tadır. 170 kemeri var
dır. 92 kadem yülc
scklilttle ve bir kı lo
metrc u1unluAunda· 
dır. 

yqıyan 

bu atııı 
kuyruğu 

7 metre, 
yclu i 

S,S metre 
idi 

odasının plinıDl çh:dir
miı 'Ve i .. a ettirmif· 
tir. 

Yaban taYtenları 
lı:oıarkea yalaıs üç 

h: bınılorlar 

Bu ut 
hşın daima 
yırtık pır· 

tık, eski 
elbieelerinl giyer. Sebclı de 
ye11i elbiseye fasla eoA-ok 
iflemesi, eslı.ilcrinin İIC ha 
rareti mu hafaza etme• i imlı 

~-~--

~~- . -~ ...... ~·~· .... ············••.-. ..... .fJ .................................. ... •••••••••••••••.••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

~cilik bahisle~ Son Posta'nın Resimli Zabıta Hikô.gesi 1 

erili gemiler var mıdır, METRDOTELİN .öLOMO 
tekinsiz tekne olur mu? 

Yazan : A. Cemaleddin Saracoğlu 
. - 2 - 1 tim. Avdettc hastalandım ve benı cAsor> 

B: rinc·ı yaz hUJ - odalarında karaya çıkardılar. cAsorı> rla 
h • mm asası . d a d ı d .~ <>..r lngUıı .,senmışel:t kasabasın a te avı e ı e c .. 

~llı:ıa ltüçUk gazetec1st Cebelüttarığm ya- rıekahat devresine girmiştim. lngiltereyc 
'?? 1s Linea kasabasında Thomas . .. .. L · 

tarıu illinde çok ihtiyar bir tayfa ile l1önmek için bır fırsat gozluyorcıum. ı-
l'lıt b~:r. İhtıyar, bu sıralarda süvn - manın en islek bir meyhanesır.d~ gar -

1 Ob~orne ~u~ cenıiyl kaçırarak sır olan sonlara yardım suretile beş on para ka -
dır. Onun lllindekl gemiciyi tanım:ıktl .·anarak g~çinip gıdıyordum. 
ha.,sa esltl rnacerasını anlatıyor ~e bil Dir akı::am kasabanın rıhtımuıda bir 1 
llıerakl korsanlık menkıbelerıne ço 7 

ll.l:nak ı Oldu~unu ve böyle bir hayata ea 'rnynaşmadır oldu. Herkes rıhtıma koııu-
Cerı11p ta blllunctuğunu da ilave ediyor " ordu. Ben de meraka düşerek meyha • 
korsanı~nl.Z!erinde pek ala kaçakçılı~ ve nC'cien sıvıştım ve rıhtıma g•:!ldim ve illr 
Ce~ıni Sôyı~aparak senelerce geçlnebıle - bakışta bu umumi tecessüs ve tehalü 

~ Yor. kün sebebini anlıyamadım. Bir gemi cti-
İh Qzı devam ediyor ğcr bir gemiyi yedegıne almış lımana 

Jta tiYar gemi . ~ giriyordu ki bunda da şaşılacak bir şey 
t'§l)ad1 Ve· cı bu sözlerimı ciddiyetle yoktu. Her hangi bir kaza ve yahuc aı ı-

trı' :Su dedi . . . za dolayısile bir geminin diğer bır tekne 
alı, dedi ğinız şeylen de boşa atma- tarafından yedeğe alınarak en yakın b:r 

1 - Şark otelinin 
müdürü, deli gibi te
lef ona sarıldı ve en 
yakın karakola: 

- Metrdotelimi öl
dürmüşler, yehşiniz, 

dedi. 

2 - Müfettiş, hemen otele gel· 
di ve müdürle başbaşa kaldı. 

Müdür: 
- Yeni bir garson aldım. 

Metrdotel ile bir türUi geçine
miyordu. Araları açılmıştı. 
Müfettiş: 

3 - .Müfettiş. içeriye giren deııtanlıya: 
- Oğlum dedi. Korkaca!' b1r şey yok. Yalnız doğru söyle, an· 

ıat ne oldu? 
Garson heyecanlı bir .sesle: 

~~11> da ' Yalnız bu tahminlerini·' doğra !imana sevkedilmesi sık sıK görülmese 
llllendir •Osborne. ile tayfaları kalıbı bile pek nadir olan bir vak'a değildi. 
~ ge~~~k . olurlarsa Ok~anuslard& Önde gelen ve diğerini yedeğe ahnış o- . 

\'e edilınierın sayısına bir tam~sı dalıa !:ın gemi cDei Gratia• isminae bir tekne 

ti~ ~e sö ~~olur. . . ıdi ve fngiliz bandırasını taşıyordu. Ye. 
\> €e.rnne Y uyorsunuz? Demek kı pe - değe alınmış olan geminin ise bayrağı oı. 
~e ~rl'tıin r. ırıasalına slı inanıyorsunuz? madığı gibl içinde de kimsecikler görün
l!1:~httı ka~ asırda denizlerin insanların rnüyordu. Yalnız baş tarafında cMaric 
C: .. tıe ihr ış esrarlı tarafları olab;Je- Selesh ismi göze çarpıyordu. Bu bayr k-

- O garsonu buraya çağm. 
Jl.1% lOtfen! diye rica et ti. 

- Efendim, diye ba§ladı. Metrdotel bir haftadır benimle dala· 
§lyordu. Beni her nedense parmağına dolamıştı. Bu ısabah da, se
n! 1dareye şikAyet edeceğim. Bak nasıl attıracağım diye tehdidde 
bulundu. Ben de ona tiU'rettim. Bunun üzerine, bir bıçak yakala
dığı gibi üzerime hücum etU. Be n1 öldüreceğin! anladım. Elini kı
nrarak bıçağı kaydırmak istedim. Böyle becelleşlrken, gördilğunüz 
gibi eliDl yaralandı. Bunun üze rlne çenesi budur diye bir yum • 
ruk ekledim. Arkaya yuvarlandı ve bapnı carpb. Ben de onu sü
rükliyerek köşeye getirdim. Zavallıyı bayıltbm diye düşündüm ve 
başının altına ceketimi yerle§Ur dlm. Me~erse o çoktan ölmüş imiş. 

iller· ınıaı v · ·· ı ·? h d d ırı-ı d .. enyorsunuz oy c mı ... sız ve tayfasız gemi er ne ense ora & 
' " 

0ıinısu b "dd' · · d h .... ı-lı ~llr u ı ıaya.. . bulunan hc•rkcsin iızerın e uzun u •c 
~~le htt la~ kadnr acele etme delikanlı! elemli bir tesir yaratmıştı. Rıhtunı do~
~l!?tıaı .. llu ı~dılarıma gülmeğP. hiç kal - aurmuş olan işsiz güçsüzler a1ayı, gemici. 

~~e eley~~ insanl~r ~er .~c?i -~nceden !er, meyhaneciler, kadın, çolıı~ ve çocuk 
)o tı Jt:,.. er şeyın ıç yuzunu anl,..'l - J•erkes bu sessjz ve tenha wkne karŞJ -

tlta ""1anun· b · • t ı k~ et'b tıpkı . 1 cslıyorlar. Artık Nev- srnda acayip bir heyecana tu u nıa tan 
~ 1 

tahat l' hbır ~addcde yüriinüyormu~ nefislerini koruyamamışlardı. 
"~el.fsiJ.ı ~at gıdilebiliniyor. Lakin dii- YedC'ğe alınmış olan ge.m.inin. i~ar~t 
da l'ltıkıe . Posta vapurlarının, tran · dirislerinde gemide veba gıbı sarı bır n
~;l bitet tın. takib ettikleri yol.ne kadaL ft>t zuhur ettığine dair beynetmilel bu-

(! k.. §etıdse Ok , - . . r·ıA .. :• 
"1.ıs• o~eler· yanu.slar da o nıs - !aşık ışareti olan san ı amayı gonmı~ 
tag1 atlj erı . 

1 buca'kları bulunamıyan olsaydık etrıin olunuz bu kn.iar heyecana 
\. ~ .. gırıler·1· ' a· d" '!iç ~·Oktaıa u.r. Okyanusların öyle kapılmaz ve bu derece en ışeyc uşmcz-
)a hır geın_~ı. vardır ki şimdiye kadar aik. 
)a~t'tııştır •nın bodoslaması bu su]arı Halbuki göziimüzün önünde duran gc
~)l 111 ~atat "

1 
e bu havalideki esrar dün- mi yepyeni bir tekne idi. Mr.vi renge bo-

ı. cıce ı dığ ğ kJ' d" ~~t!J dttrırı 1 ıamandanberi nasılsa yanmış bordası, Norveç a acı ren · ı ı-
lı>rı 

1
l't Olrtı akladır. Ben cGire Pah rn rekleri ve zarif şekli ile cMarıe Selest» in 

"' e ~ llş mu d" .. "lıt~ Ce l'tıak rettebatile senelerce V<' korku verecek, insanı heyeca~ t uş~re-
\>;:ı~, Sttıı d .. s:dsız ve gayesiz dolaşıp cek bir tarafı yoktu. Buna ragmen dık -
tı ~sı g0zı ~Ştindükçe cMarie Seles• kat ediyor ve görüyordum ki hcrkE'ı: bu 

tl lı , rıe .. · ı~rlll'ıin Önüne oe]ivor oüzel lakin tayfasız ve bandırasız ge -
'l. · ı 1 o 0 • • Ö 1 A 

l"" •vıarı· geını deyı"p d ı· :nı'yı· endise ile h~yecanla 'e hatta ne-
·r;ı b· e Seı e geçmeme ı · :ı: , 
lhtı ır l>ern· est vak'ası ded.ğiniz ma - cen saklıyayım? Bir nevi kork't ~e. dch-

l~t, rar ,1'h~ gerni hik5yt•si mi yoksa'! ~etle seyrediyordu. B~ınun sebt b•nı bu
tı>-a~ srrılni s'" tnas Carr. bu c1\Tarie Se- gün anlıyorum: cMarıc selcsı ... , esrarlı 
~~ll'lcl~ bir t~ileyiverince benim de ha- göründüğü kin merak ve hey~·.:aıı uyan

\>ii~lllı Unları b~rn hatıralar c:ınl:ınmıc;tı. clırıyordu. 
1htı~ \terınek ır araya gctirıb de onlara Berikini yedeğe alınış bulunan \'e gii -

~~r· deniı kbence imkanstzdı. Halbuk vertesinde öt ye beriye ko~uşarı tayfa -
~~ı: 0t"llleden :du benim ısrarıma lü _ <.ile canlı bir gemi olan cDei Gratia .. rıh-

1 
' t> acerayı anlatmıya bacş _ tıma bağlar bağlamaz hepimiz gemive 

e73 lltttn b aldırdık. Lfıkin .,oci Gratia?nıtı tayfJ!>l 
i~ aı-s~tıesind:~~rrn, yn ıan, yahud cb r.uşunetle bizi geri çevirdiler, herkes. i1ip 
~ ~ it bun k · O zamanlar böyle ıl. kakıştırarak hiç bir kimsenin gemiye gır
ı:ıl'h. a lar a değil h mesine meydan vermediler. sonra cDci h -.rlcı ı. ıtıda t . • enüz on dört, n., 
tıı ~ı ..... ığ gıb1• b" d 1 r.ratı·a~ nın stı' varisile ikinci kaptanı sc-h ll11 ••uı ır e ;ka.nlı idirıı ~ , 
a t'tıan-_ Çocuk dn ·1 k atları bir kans aşık bir halde linıa•1 dni-' ~"ı·ei"«t ra.ğrn "nı ece · b!r yaşt:ı • 

l'nl\tıtıı, el' beş de:1 acemi değildim. D.a- fPSinc gircrC'k limnn rcisilc taman: iki 
~ ~ adaların ırek]i bir yelkenli i!C" nat başbasa krıldılnr. 

•t 1 ~; Ste Yü~ı kadar bir s~yahat yap- Halkın nihayet sabrı ti.ikı:.nerek yava,: 
il.tile bu serniştik. Den tavfa , r vavaş herkes dağılmıya asladı. ZatPn ge

eyahate iştirak etmiş _ cc karanlığı da ağır ağır limana çökmüş 

4 - Müfettiş, garsonu ne
zaret altına aldırdı ve mut
fağa indi. Vak'a mahalllni 
gözden geçirdi. Döşemeyi 
muayene etti ve bıçağı gör
dü. 

5 - Bir nyak sesı duydu. He
men arkasına döndü. Gelen za
bıta doktoruydu. c- Buyur, 
doktor dedi. İşte cesed, baka -
lım ne çıkaracaksınız?D 

7 - Mutettlş, tet.rar odada do
laştı ve yeri bir daha gözden ge
çirdi. Döşemede iki üç tane siyah 
leke vardı. Bunlar, hiç de ken -
dlsine yabancı gelmiyordu. 

8 - Tekrar, müdürün o -
dnsına çıktı ve nezaret al -
tında bulunan garsonun ko
lunu tutarak: 

- Seni tevkif ediyorum. 
Katıl sensin! .. dedi. 

M ütalea: 
Müfettiş, ilk öncele,

rl, garsonun ifadesine 1 -
nanmış görünüyordu. Fa -
kat bulduğu delil, onun 
yalan söylediğini gosterdl. 
Bu delil nedir? Bunun ga
yet basit olduğunu kabul 
ederiz. Fakat bulamadınız
sa 13 uncü sayfaya bakınız. 

6 - Donor cesedi muayene etti ve: 
- Adamın kafatası patlamış, tuhaf, acaba neden? dedJ .... .det

t.Jş garsonun ona verdlği 1fndey1 anlattı. Bunun Ct?tın.P. cıo\:ıor, 
maktulün tnfatnsınm nrk.asıru dikkatle muayene etti. Ve ~ bir 
sesle: 

- Evet, dedi. Bu hal, garsonun sözlerin1 tasdik ediyor. 

................. .............................. ... ....... .... .... . . ...................... .............. 
bulunuyordu. cDei Gratia> da ışıklar yan- Her şey gösteriyordu ki bu g 'l"lilerden Kaptan neler an atıyor? 
dı, geminin prova ve pupasına usulü vcç- her hangi bir gemi gibi yaşıyıın, çalışan. Ben de karanlıkta beki n kt<>r. u ..ı ıı a-
hile fenerler çekildi. Lakin limanın orta- sahibine varidat temin eden ccanlı> bir rak kalbim tuhaf bir hı:; y canla ça par 
sında yapayalnız demirli duran cMarie tf'knc; diğeri ise korku ve beyecnn saçım bir halde meyhaneye dc11durr. '<' me 
S lest> ışıksız ve sessiz kahıkaldı. cölü> ir gemi idL başhıdım. (Arkası var) 



BAŞ - DiŞ- NEZLE - GRiP 
ve bitin atrııarı derhal geçirir 
İCABINDA GÜNDE 3 TANE ALINABiLiR 
Mideyi, kalbi yormaz. Taklidlerinden sakınınız. 
Ecl'mP,l"'rrten t-12 lik nm,alll]lannı ısrarı nrn ·ı ı7.. 

t4- :.-.. ' ·,. . •'. • 

Nafıa Vekaletinden : 
ı - Eksiltmeye konulan iş: Bergamada Bakırçay ovası ve nehir ıslahatı 

ameliyatı, keşif bedeli cl,564,903. lira cbS. kuruştur. 
2 - Eksiltme: 16 şubat 1938 tarihine rastlıyan Çarşamba günü saat 15 de 

Nafia Vekaleti Sular Umum Müdürlüğü Su Eksiltme Komisyonu odasında ka -
palı zarf usulile yapılacaktır. 

3 - İstekliler: Eksiltme şartnamesi, mukavele projesi, Bayındırlık işleri genel 
şartnamesi, fenni şartname ve projeyi c50• lira mukabilinde Sular Umum Mü
dür"üğündrn alabilirler. 

4 -- Eksiltmeye girebilmek için tBtekltlerln c60697. lira cl2. on !kikuru2 mu
vakkat teminat vermesi ve cSOO. bin Urahk Nafia Su İşleri veya mümasil inşaatı 
'8ahhüd edip muvaffakiyetlc bitirdiğine ve bu kabil işleri başarmakta kabiliye
ti olduğuna dair Nafia VekUeliraden alınmış müteahhidlik vesikası ibraz et -
mesi, istekh.::rrin teklif meklublan iklnd maddede yazılı saatten bir saat evveli· 
ae kadar Sular Umum Müdürlüğüne makbuz tnukabilinde vermelerı llzımdır. 
Postada olan gecikmeler kabul edilmez. cll6· c240. 

ŞİRKETİ 1-İA YRiYE 
Hissedarları Heyeti Umumiyesi İçtimaı 

Hissedarlar umumi heyeti 1938 senesi Martının yirmi birinci Pa7.arles1 günü 

saat on dört buçukta Şirketin Galata'da Ferrnenecilerde kain merkezi idaresin

de alelade surette içtimaa davet olunur. İşbu içtimaa elli ve daha zıyaae hısse 

sahibi olan hissedar lar iştirak cdcrlC'r ve r~y sahibi olurlar. 

Ruznamei müzakerat 

1 - 1937 senesi hesabatt hakkında Mc.-clisi İdare ve Murakıp rap0rlarının kı· 

raati ve mezkilr hesabıaruı tasdıki ile Meclisi İdarenin ibrasL 

2 - Müddetleri biten üyel.,.rin yerlerine üye intihabı. 

3 - Müddetleri biten muralublann yerlerine murakıp intihabı ve ücretleri

nin tayini. 

... ------------------------------~----------------------~ . :adı~5y VaklfJar Diraı<l3rJüj j U i 11 ır1 1 
İstanbulda Bahçekapısınd.1 idar~in Taşdelcn ve Tefneli su satış deposı. için 

pazarlıkla bir adet su soğutrna tf>.sisatı alınacaktır. Şartnamesini görmek ve al
mak istiyenlerin her gün isı~nbuJ Başmüdürlüğündeki Su komisyonu ile Kadı

köy Vakıflar Müdürlüğüne müracaatları ve teklif vereceklerin de '22/2/9?lJ Salı 
günü saat on bcşde mezk•lr müdürlükte toplanacak komisyona tekliflerini ge • 
tirmclcri ilfın olunur. (715) 

Burgaz a~ <;ı Rum cemaati Ayayani ki lisesi vakfına 2762 No. lu vak1flar kanu

nu i'P nızamnamcsi ve olbabdaki talimatname hü'ldimlcrine tevfikan tek müte

velli tayin rdikcl'ğ.nden isteklilerin 15/2/938 akşamına kadar Kadıköy Vakıf-

lar Müdür lugünc usulen müracaatları ilii.n olunur. (549) 

Çağlayan'da 
Bayrttm mnnasebetile 
Bnyok snrprizler, yeni 
ve zengin program 

AMiRA CEMAL 
ve 

ZEYNEP ELSUDANi 
tHrafmdan yeni danslar ve yeni 

şarkılıır. Aynca : 

MUALLA 
ve arkadaşları 

Beflktq icra memu.rlutundan: 
Fatmanın Ay~ zlmmetindekJ alacağından 

dolayı tahtı hacze alınan Ortaköyde Pişmlf 
otlu "P- Fıstıklı köşk sokaklarının nokta! ll· 
tlaakında Fastıklı ki>§k sokağında 1 ve PlşmLJ 
otlu sok.atında eski 37 ve yeni 73 ve 73/ l 
nuınarab Te blr sakat altında üç bölükten 
ibaret ve içinde 1 kuyu ve revkazzemln 1 
aarnlC! ve elektrik tertibatını havi tahminen 
350 metre murabbaı bahçeyi havi Emnlyet 
Eandı~a 250 llra mukablllnde birinci de
rtee ipotekli hanenin tamamı açık arttır

maya çıkarılmış olup tarihinde şartnamesi 
1 dlvan!".aneye talık ~dilerek 1413/938 tarihi

ne mibadit pazartesi günü saat 14 den 16 ya 
kadar Beşiktaş İcra dalreslnç!e satılacaktır. 
Art~ırmaya iştirak edebllmek için muham

men kıymeti olan 1500 llranın %7,50 buçu-
• ğundan teminat akçesi verillr. Arttırma be

deli muhammen kıymet.ın 375 şi bulduğu 

t.akdlrde ihalesi yapılacaktır. Aksi halde en 
son arttıranın taahhüdü balı:i kalmak üzere 
arttırma 15 gün daha temdid edllerek 29/ 3/ 
938 tnr!hlne müsadlf salı günü ayni saatte 
en çok arttırana ihale olunacaktır. 

2004 numaralı icra kanununun 126 ıncı 

maddesine tevfikan ipotek sahibi alacaklılar 
~le dığer allikadarların ve irtifak hakkı sa
hlplerlnln dahi gayri menkul üzerindeki hak
larını ve hususile !alz, masarife dair iddia
larını evrakı müsbltelerlle 20 gün içinde lem 
dairesine blldJrmelerl lazımdır. Aksi halde 
hakları lapu atctme sabit olmadıkca satış 

~ede!lnln payla§masından hariç kalacakları 

ve işbu madde! kanuniye ahklmına göre ha
reket etmek n daha fazla malümat almak 
J!!tly~nlerln 937/1207 dosya numarasile me
murtyetlmlze müracaat etmeleri ilan olu -
nur. c10l4• 

, .. -..ıa. .......... . 

OSNIA: .. LI BA.~AASI 
TURK ANONİM ŞİRKETi 

TESİS TARİHi : 1863 

6enna7eal: 10,G00,000 İngU.11 Ura5' 

Türkiyentn başlıca şehh lerile 
Pnris, Marsilya, Nıs. Londra \ ' t? 

Mançester'de, Mısır, Kıbrıs. Irak. 
f ran, Filistin ve Yunanistan'da 
Şubeleri, Yugosla'\rya, · Pomanva. 
Suriye ft Ytananistônda Filyaller: 
vardır. 

Her turıu banka muameleleri 
l apar. 

Kayıp siimrik makban - iatanbul ltha
llt giim.riitünden aldığımıs 215939 sayılı ve 
1-2-93& tarihli gümrük mahsup makbuzu 
Mahmutpqa Mengenedeld bakır fabrika -
mızdak1 harltte umum eua. enak ve saire 
meyanında yanmıştll'. Yen141n1 alacağımız-

dan eski makbazun b{Uanü talmadıtı illin 
olun er. 

İsmail Hakkı ÖzbaklJ' 
Ye tiirek:isı 

r: TiFOBiL d 
1 Dr. h .SAN SAMI 
1 ( J fo ve JHtl\ t..To ıUlSl .ı r ı tnlla tU· 

1 I tuımttmak için a(,ızdıtıı ttlı rnn tifo I 
,. ııttJıtttndır. JJıç ruhntsızlı < vernıez. 

IJ~rkes elabılır. Kutusu 60 Kr. J 

SiGARA TiRYAKiLERiNE MÜJDE 
Fennin son icadı olan ve yüzde 89 derecesinde tütün~ ,ıı1' 

Nikotlıı, Pridin. Amonyak gibi tütündeki zararlı maddeleri 

$t~ Sıhhi 
. . . Ağızlıkları 

A vrupadan gelmiştir. 
10 eded Ulct berabıtr 150 kr. 

Satış yeri: PiPO PAZABJ Sultanhamam ,.. 
İzmir; Kemernlb, Mazhar Öngör - Bursa : Uzunçarşı saatçi Nil~. 
Ankara; Tutuncn Ali TOmen, Taşhan - Zonguldak; Saatçi Osman ~ 
Trabzon; H ıkkı Atmaca, Kunduracılar - Adana: Hacı Halil, Yısl 

İstanbul Belediyesi ilanları ;t 
Belediye motörlü nakil vasıtalarına lüzumu <>lan muhtelif cins maız:;el; 

7.-ırfla eksiltmeye konulmuştur. Bunların hepsine 13402 lira 21 kuruŞ ~ 
rnin edilmiştir. Eksiltme 15/2f938 Salı günü saat 15 de daimi encünıell~eet İ" 
caktır. Listesile şartnamesi levazım mü düdüğünde görülebilir. İstekh1 .; 
No. lı kanunda yazılı vesika ve 1005 lira 17 kuru~luk ilk teminat makbul~ 
mektubile beraber teklif mektublarını havi kapalı zarflarını yukarıda ;,il 
günde saat 14 de kadar Daimi Encümene vermelidirler. Bu saatten sonra 
cek zarflar kabul olunmaz. ( 492) 

~ -· Rumelihisarı yanındaki mezarlık önün den geçen yol genişletileceğ~d~ 
7~rlıktan yola gidecek kısım kazıkiarln ayrılmıştır. Bu kısımda kahrı ' 
ların kabirlerini diğer kısma nakletmctc ri ve 15 güne kadar nakledilt1\1ye' 
birler belediyece kaldırılacağı il.im ohm ur. cB... c772• 

~ ~ 
Keşif bedeli 74536 lira 24 kuruş olan yeni halde yaptırılacak sebze .P'0-' 

kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. Eksiltme 16/2/ 938 Çarşamba gü~ 
l 5 de Daimi Encümende yapılacaktır. İsteyenler 373 kuruş mukabilmde d• 1". 
mesini Fen İşleri Müdürlüğüııdcn alabilirler. istekliler 2490 No. 1ı ~~ll~e, 
zıh vesikadan ba~ka Naf~ Bakanlığında ~ı alacakla~ı fen ehliyet v.esıkaS wbıf 
lira 81 kuruşluk ılk temınat makbuz \•ey~ mektubıle beraber tekl~f ~elt~ 
nı havi kapalı zarflarını yukanda yazılı gunde saat 14 de kadar Daımı En /; 
vermelidirler. Bu saatten sonra verilecek zarflar kabul olunmaz. ,B.• 

~ ~ 
Beher metre murabbaına 4 lira betiel tahmin edilen Aksaray Y3ngın 1 ~ ~ 

Mimar Kemalettin mahallesinde Mcsihp aşa sokağında 19 uncu adada fi1 ,. 
metre, 31 santimetre murabbai sahalı :Jr sa satılmak üzere açık arttırın•>" 1 
nulmuştur. Şartnamesi levazım müdürlü ğünde görülebilir. İstekliler 7 li~ / 
kuruşluk ilk teminat makbuz veya nekt ubile beraber 15/2/938 Salı gütı 
14 de Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (B.) (511) 

Küçükpazarda bir merkeb bulunm:::. Sahibinin üç gün zarfında g/ 
belediyesine müracaatı. (B.) (802) _A 

Beyoğlu Vakıflar Direktörlüğü ilanları 

- Kiralık Emlak -
Pangaltı Çayır sokak 89 No. lı ev. 
Pangaltı Cedidiye sokak 100 No. lı ev. 
Pangaltı Fransız kilisesi sokak 21 No. h ev. • ek ol 
Yukarıda yazılı vakıf ma!.!ar 31/5/938 sonuna kadar kiraya verllın 

arttırmaları uzatılmıştır. 4!J ' 
İstekJilerin bayramertesine tesadüf eden 15/2/938 Salı günü saat 1 

Beyoğlu Vakıflar Müdürlüğii Akaret kalemine gelmeleri (788) 

• 
ls!anbul Üniversitesi A. E. P. Komisyonunda~ 

Cinsi Muhammen fiatı Mikdarı ~ 
Asitfinik 120 Kr. 200 Kilo 
Gılserin 130 1t 800 ., 
Formalin 100 1t • 200 1t 111 .[... cl!, 
Tıp Fakültesi Anatomi taboratuvanna alınacak üç kalem ecza 25/2i9'J8 ;I' 

günü Üniversite Rektörlüğünd~ ihale edil~ek üzere açık eksiltıne>'e 
ınuştur. JI "" ~ İsteklilerin 2490 sayılı ihalat kanunun da yazılı belgelerle mezkiır gu 
yona gelmeleri. Şartname her gün Rektörlükte görülür. c756ıt - ' 

lstanbul ()niversitesi A. E. P. Komisyonund~-~ 
İstanbul Üniversitesi Merkez binasının ,719,. lira keşifli çatı ıcu~ 

tamiri 17/2/938 Perşembe günü saat 15 de Üniversite Rektörlüğünde pa f 
yaptırılacaktır. rıbdl_ ..i 

İsteklilerin en az 500 liralık bu işe benzer iş yaptıklarına dair ist!I tddJI" 

ymdırlık Direktörlüğünden eksillmc tarihinden bir hafta evvel alnılŞ 0 -,.;i' 
müteahhitlik ve ticaret odası vesikasile 54 liralık muvakkat teminat ı1'e15'1• 
rını hamil olmaları lazımdır Şartname her gün Rektörlükte görülür. • 

Akay İşletmesi Miidürlüğiindeıı~ 
Kayıp P......ik Makban _ iatanbuı ltha- Kurban Bayramına müsadif 11, 12, 13, 14 Şubat Cuma, CumarteS'·,1,, 

H.t gfimrütünden aldıtım 215848 sayılı ve Pazartesi ~nleri Akay hatlannda Paza:- tarifesi tatbik olunacaktır~6. 
l 2-938 tarihli gümrük mabau.p makbuzu 
Mahmutpatada Mengenedeti bakır fabrl- L 1 t f M--url ~ ~ .,- ~ stanbul birinci flas ...... a11.-.P', 
kasındaki YUkubulan harlkde umum evrak J I 1 1 bul v- ~ D e n ı• Z y O ar l Bir müflise aid ve stan • ., 1ıııtı ve saire meyanında yanmıştır. Yenisini ala d~1d<8" '-- ' ı ·ında 49 No. h şekerci u .. .::ı 16 
cağımdan eski. makbuzun hükmü kalmadı- şY-1 Ş LE TM ES 1 katında mevcud yazıhane e ·•-'ıtij': 
~ı UAn olunur. 0 da uv 

İsmail Hakkı Özbakır Acentelet:: Karaköy Köprüba91 Çarşamba günü saat 1 ıstı 

DOYÇE ORIENT BANK 
Oresdner Bank Şubeal 

Merkezi: Berlin 

Türlıiyedeki pbeleriı 

Galata - İstanbul - İzmir 
Deposu: 1st. Tütün GPmrüğü 

~~er tiiTlü ban!ta iıi * 

Tel 42352 • Sirkeci Mühürdanade , ,rttırma ile satılacağından .ı) 
H.a Tel 22740 gelmeleri ilan olunur. (4

81 

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

Mersin Cuma Postası 
Yalnız bu sefere mahsus olmak 

üzere ll/Şubat/938 Cuma günü Mer
sin postasını yapacak cSadıkzade. va
puru Galata rıhtrmından saat 17 de 
kalkacaktır: 

tzmire Pazar sabahı varacaktır. 
c78~h 

, ANKARAD~~ 

AK B ı\ 
Kitap Evi Kaatçıtılı ~ 

Botun mektep kıtapl<ırııııo ~~~ 
yer.d ır. Meklep kırUlSI)'~ ~ 
en wUsult §&rtlarlıı teaı 8311 

Tel. 



HİKAYE 
VÖCDANDMDAKD LEKE 

l.iaıt!ııın 
Jfııı blı Gorkl çok yazı yazmış, çok ve-
tılan. hı~uharrırdlr. Ölümüne kadar, ro
:taznıışı aye ol.ınak üzere 340 edebi eser 
lltın to ır. Bunıardan ancak 230 tanesi o
letı is Plu eserlerine glrebllmiştir. Diğer
lercı0 eı'n~Uhtelif tarihlerde, muhteill yer
larcıa k ışat' eden gazete ve mecmua -
~t>ıetı~lrnıştır. Bunların içinde bir sıra 
lla kar hikaye de vardır. Gorki yazı1arı
~ı~ı oıt !evkaJ§.de titiz davranan bir ya
tllk.Jerı ~ğ'u lçın bu hikayelerinden beğen
lleşrecı~ kendi ellle seçmiş ve almanca 
llnıan 1 nıek üzere ve çok zaman evvel, 
''tıııış~~ mütercimi ve tabii A. K. Şolts'e 
t\i bu h. Fakat bir çok sebeblerden ötü
!rıeznış ikılyeıer almanca.ya tercüme edil
clanberı ve otuz seneden fazla bir zaman -
'lnt&tı btr köşede unutulmuş olarak kal
lı.ıh ~t~rkının kendi ellle ayırdığı ve tas
llltıı>cıen 1 bu hlkiiyeler, - aorldnin ölü -
len rn sonra - Gorki namına izafe edi
l'Uın~;1rkezı icra komitesi enstitüsüne ve-:e r. 

u hik" 
'ine ed ayelerı, muharrir ll. Alaz tercü-
th-. l:luec~k. ve gazetem.Jzde neşredilecek
Lekr·~ ~n koyduğumuz .vıcdanımdaki 
8Jı,cı~ S ıkayesl, ilk defa olarak 1896 sene
~hlirı t aınara gazetesinde çıımuştır. Gor-
111~ iç:Plu eserlerinden biç birine glrme
Çe\rrllın n ~ugüne kadar nıç bir dile de 

ernıştır. 
lier · 
r. lleınsanın vicdanında bir leke var -
ar. F'a~ım de vicdanımda böyle bir leke 

bu ~t bir çok insanlar ruhlarını ör
~tlar .. 0 slere karşı çok kayıdsız davra
ornıek nlar bu lekeyi, adeta kolalı bir 
U Çeşidtaş~.r gibi taşırlar .. Halbuki ben 
a bı.n gonııekler giymiyorum. Galiba 
' " Un · i Uy~k b· ıç n, vicdanımdaki leke bana 
, ır a ~ l 
tıah1 ,..... • gır ık veriyor. Velhasıl ben, 
~ .... lt' 
aıca1 b ~raf etmek istiyorum. 

( Maksim Gorkl) nin ölilmünden sonra neşredilen bir hikayesi 

, 

te)'işil'tl ~nım, bu günahımı itiraf etmek 
Ygun ~ ayatırnda bunun dışında daha • f§te öğretmeni kendi boyun bağile bu menteze bağ!adım ce O nu oracıkta a.sıverdtm 

l:ici inseglenceler bulamayışımdan ve ya- dugvunu münak:ıc:a etıniyedeğim. .. Fa -ı tık su mevzuu etrafında yazı yazmak için l -Ne. olduğunu bana lütfen anlatı • 
di ;;~nl~rın dikkatini bk başka şeyle -. d dirn 

..... erı kat üzülmeyiniz, canım, siz'n yerini7.t"' vakit epey geç olmuştu.. nız, e · .. _ _ _ 
. terııeyi . me çekmek kabiliyetini gös - kitabet vazifenizi ben yazarım. Mevzu Vazife, cumartesi için verilmişti. Be- - Kızımı butün ~~beler arasında ~ 

hakk~Iınden ileri gelmiyor. Meziyetle . ! nimse daha iki günüm vardL Ertesi gün lünç bir vaziyete duşuren, ona sıfır a1 -
11

•-' llda h h .. ı 1t nedir?. - d f d ·""' kitabet vazüenizi alınız """l.lİ}e d .. er angi bir ~ey soy eme - cSu, bunun tabiatte ve insan haya • de vazifeyi yazamadım. Fakat. bu e a ıran şu ı6. enç 
ayır! .. t: gtinahımı itiraf etmiyorum. t d ki 01 .. 1 Yazacak mısıniz sevgi _ vazifenin yazılışına ahbabım manı olma- da ... 

a
1
- vmu-· 1 ın a • r u >. Kit b if · · iht' tl ldım Ce 

11: !ilin h " 1lYetle insanları alı=ni o a- · lık? dı Bana karşı hiç de dostça hareket etıni- a et vaz esını ıya a a · -
:~rı hı~~· .i:irafına sevkeden sebebler • lim?. Hem de beş ~uma~a ·de aferinli y~n şarab bu işi gördü. bime yerleştirerek yollandım. Cebimd!:, 
<llla~şt ırısı benim bu hareket1me amil - Gayr~t edeceğim. em Son gün de çatıp geldi. cSu, bunun ta- bütün esrarile beraber koca bir umman 
~tı ır. olmak şartıle.. v 1. .,...;s· biatte ve insan hayatında oynadığı roh taşıdığımı zannediyordum. Eve gelir gd-

ld ' artık b Sonra bebek oynamaga ge ır .... 1 • • . 
llğllnı . . unun zamanı geldiğine kan\ . - hakkındaki vazifeyi yazmak üzere masa- mez vazıieyı okudum. 

ıçın gu" hl . . f d' nız?. 1 t . d k t · na arımı ıtıra e ıyo - 'f . d ktan sonra mı?. Mu _ mın başına geçtim. Başım çok ağrıyor · ş e sız e o uyun: 
Şt\! ,_ - Vazı eyı yaz ı du. Fakat buna rağmen vazifeyi yazdım. cSu, bunun tabiatte ve insan hayatm • 

"'alemi l' hakkak gelirim. d ki l fıd cianhe . ..e ıme alıyor ve uzun za - 1 h ladık Ne sevimlisiniz!. Bitirdikten sonra okudum. Fakat hiç bir a · ro Ü> 
~ etq fır\ rı Yurcğirni ezen o kara lekeyi, ~ Ala a ısına~ a~ıldı 'cey anlamadım. Her · halde bir çocuk ya- cSu, ıslak bir mayidir. Dünya yüzünde 

lil'\cien :yı~ temizler gibi ruhumun ü- Lızoçka yanı~ ~:ın ~hli ~lrluğum için ;ısını çok iyi t.aklid etmiş olacaktım Bun- peyda oluşu tarihte!l önceki zamanlara 
h l!lnızlemck istiyorum. .Ben, kısmen·r u.~. yazm:ığı teklif et _ dan ötürü de öğretmeni ziyadesiıe mem- rastlar. İlk zamanlar dünyadaki su çok 
~ut.. * Lızoçkaya vazı esı ı • . . •mn edeceğime karar vererek vazifeyi Li- azdı. Fakat Cenabı Hakkın emir ve ira-~~ tın bunı . t' . B·r defasında idadı beşıncı sınıf ~ 

ıq1 ~ta başl dar, neş'eli bir mayıs günü, ~~ş ~m:. d~n bir kıza yazdığım vazifo için zoçkaya götürdüm. desilc büyük bir tufan oldu. Bunur. ne -
ltı~_~Sind a ı. O gün dolaşırken idadi . a. e esın . tı'ler Gen<> bir ba .. ka Lizoçka beni büyük bir sevinçle kar _ ticesinde yer yüzündeki suyun mikdan 

"<.!." • eıı. b'ıld'k · .ı-ı ıkı numara vcrmış .. - "' k l d d f zl ld O ndan \ql ·• lSll)· L ı bır kın rasuadmı. - . • b . . sınıf tal.,besinden bi- ~ıladı: ara ar an a a a o u. zama -
~ı ~d<! şe~ k izoçka idi. Lizoçkanın fev • a:~a ıda1ı eşı~cıbaya say~ gösterme _ - Hazır, ha! dedi. Ne kadar iyi!. Beş beri dünyadaki su hiç bir tarafa akmak
ıı~ akat s· e~tane renginde gözleri var- r~ıne . cd naya aarlarh m~v:ı:~u üzenine numaralık mı yazdın?. Her halde beş nu- sızın bataklıklarda, göllerde, denizlcr<lc 
~ı: l'astıaa~~mdı bu gözler hüzür.hi idi. O- nın df:y a b".e zar'feye 1 numara vermiş- maralık. Siz de muharrir değil misiniz?. toplanmnktadır. Su, alçak yerlerd~ biri-
~ Ytt~u h ırn zaman pembe, zarif ve ir.- yaz 1oım ır vazı Haydi şimdi bebek oynıyalım. kir ve durur. Mayi halinde olduğu için 
• lii\ri: ·· areketsiz l d o 'tiler.. Gittik bebek oynadık. Sora ben eve yüksek yerlerde tutunamaz! Suyu bır ~!~ ,, ~Şu bir ve so gı.m u. nvn . . a acağım işı ·bil!yordum. 
*- lttı. h kuşun uçuşu kadar hafif \•ı> Bunup lçın Y P d" .. _ döndüm. Geceleyin çok rahat bjr uyku dağın tepesinden dökecek olursak, kif.a 
•ııı-;:.ı.. 'lalb"k' . - Ti' k t b a<Jmen gene uşunmege b' t y k ""ttlüy ~ ı şırndi o ayakJa,.ını zorla r a a una r f' uyudum. ır zaman sonra amamen aşagıya a ar. 
tı' ~o ?tdu. ' · haşladım. Sevgili kızımın tam numara * Bunun içindir ki dağ etekleri, daima de-

~l? l'ıJur Lizoçka, dedim, kukialarımz almasını isti~o~dum. B
1 
eb~rn~::;:dya:~~~~~ .... L' k . . nizlerle, göllerle, bataklıklarla çevrilidır. 

ltı llttrı 'it ğı almamak ıçın nası Pazar gunu ı~oç aya gı~tını.. Beni an- Suyu bir portakal üzerine dökecek o-
. e~ açınc . . a· ? ne. si k. a. rşıladı. ~ız_o~k~~ın ann. esi, adeta .lursak orada durmadığını, kaVlp gittiğini 

n,., • Qllı.ıt ı sınıfta oldıı ii•mu söv le - ı ım · k b k ı k les gıb b k d d ,J ·-"lll}..,., ll'ıu t "' ~ . d"kt n sonra şu ararı ıı· ı ıse u ı ı ırıyan ır a m ı .. .. .. H lb k' d- d b' • tak 1 lJ,,,.,:" s1 ... 1f ş uın. Lizoçka hc:ıüz dör _ Biraz düşün u e .. k · goruruz. a u ı unya a ır por a 
'"•ıa " ta id' · ·r · azmadan once, rıca Gözl.eri,. ik.i rövelver namlusu gibi bana gibi yuvarlak oldugwu halde du"nya u"zerin-~ Sltıı 1· Ben onunla bebek oy- verdım: Vazı eyı Y 
~h-oçlt Ço)t severd· bir adam olmadığımı, kırmızı yanaklı on çevrılmıştı.. deki sular kaymamakta ve durabilmekte-
'~ a batıa· ım. .k. da minimini bir idadi talebesi - Siz misiniz beyefendi hazretleri? di- dir. 

şimdiki İngiltere bu çeşid devletlerden • 
dir. 

Suyun üzerinde yürünemez!. Çünkü su 
mayidir. Ayaklar altında dağılarak in • 
san batar. Su, yazın, tabiatte yağmm· ha
linde görülür. Çamur da bu yüzden olur. 
Yağmur yağdığı zaman evvela damların 
üzerine düşer!. Oradan da küçücük seller 
halinde toprağa akar. Y .::ğmur yağdığı 
zaman büyükler, ayakl.:ar.ı.da lastik, elle
.rinde şemsiye olduğu halde dolaşırlar .. 
Çocuklarsa evde otururlar .. Tabii bun • 
dan. ötürü de canlan sıkılır. 
Kışın yağmur donar ve kar halinde top

rağa düşer!. Bundan ötürü öe soğuk o
lur ..• Su ile sabun köpürtüldüğü zaman 
çok güzel sabun balonlan yapılabilir. Sa
bundan balonlar yapmak için bir mikdar 
~abun su içinde eritilir. Soma da bir sa
man çöpü ile üflenir. Yalnız üflerken 
ihtiyatla hareket etmek lazımdır. 

Bir insan terli olarak su iç<!cek olursa 
kendisini üşütebrc. %vım içinde yıka
nanlar, boğulan ~Ar da var. 

Bu suretle biz, H:yun ~abiatte ve in • 
san hayatında gar~ mühim bir rol oy • 
nadığmı açıkça göriiyoruz.> 

Elizabeh Piyonova 
İşte benim yazdığım kitabet vazifesi .. 

Bunu okuduktan sonra yazdıklarımdan 
memnun kaldığınıı draf ederim. Çimkü 
bu yazı idadi dördüncü sınıf talebesi üs
liıbile yazılmıştı. Çocuk psikolojisine ya• 
bancı olduğu da iddia edilemezdi .. On iki 
yaşlarındaki bir kızın Finikelilerin ti .. 
carctinden ziyade sabun köpüklerile ala
kadar olacağını biliyordum. Bunun için 
de suyun kültüre yaptığı hizmetten zi -
yade sabun köpükleri üzerinde durmağı 

tercih ettim. 
l3en şarabın sudan daha iyi olduğunu 

isbata kalkmadım. Halbuki bunu çok iyi 
yapabilirdim. Ben, on iki yaşındaki bir 
idadi talebesinin bileıxıiyeceği şeyler 

hakkında bir kelime bile yazmadım. Ba
na öyle geliyor ki ben bu yaştaki bir kı -
nn bilebileceği her şeyden bahsettim. 
Bilmem ki şu muhterem öğretmene ne 
yapmalı idim?. 

On iki yaşındaki bir kıza böyle bir va. 
zife yazmağı bir de o tecrübe etsin ba • 
kalım!. 

Bu herif kızıma neye sıfır verır işti?. 

Bu işe cidden canını sıkıldı. Ben bunu 
kendim için bir hakaret sayıyordum. Be
nim yerimde kim olsa böyle düşüneceJ...'ii. 
Bu muhterem zatla görüşmeğe karaıı 

verdim. 

* Öğretmenle görüşmeğe gittiğim za o: 

man karşımda uzun suratlı, zayıf bir a
dam gördüm. !ki ayağı üzerine kal~ 
bir kertenkeleyi andırıyordu. 

Ona: 
- Beyefendi, dedim, ben, idadi dör • 

düncü sınıf talebesinden Elizabeta Piyo
nova tarafından verilen: cSu, bunun ta. 
biat ve insan hayatındaki rolü> mevzuhı 
,·azifenin muharririyim. 
Öğretmen dehşetle bağırdı: 
- Bunu itiraf etmeğe utanmıyor mu

sunuz?. 

~ Otıju 1 . l l yaşın d . 1 S h ? 
~ l'!Sin..ı r .. diye cev b d' oldugvumu iyice hatırımda bulun urma ı ye sordu. iz a .. 
ı:t "e a" a ver ı.. b" 'f o B ld y h h a ~o ._ ,.,oz Yaşla f . . 'd ' Ögyretmen talebesine ır vazı e v~- - en o uguma emen emen kani ...... r <\U • rını arketmıştım. A- J ım. ' r d ,_. 

- Ben sizinle kendim hakkında konuş
mağa gelmedim. Maksadım Piyono,·aya 
niçin sıfır verdiğinizi öğrenmektir. 

Bütün nehirler yukarıdan aşağıya doğ- Öğretmen itimadla cevab verdi: 
ru akarlar .. Çünkü onlar da mayidirl.:>r - Vazifesi için verdim. 

~ lle on . k t lebenin bu mevzu etra ın aıu gibiyim. 
f\.: ızlll) a sordum: •·ır en a .. . . .. "b . d .. 

lıi vrıı.ı se '.sana ne old ? • bilgisini, onun psikoloıısını, uslu u.nu, - Şak~ etmıyorsunuz egil mi?. 
t~· oı:ı ilt·\>diffürıt itiraf ud. . O d b ·ı t kitabet vazifesi hakkındaki fik- - ???? 

-~ı ı :ta e erım. a ~- nı rnye . . h b . h 
~lli ~ se\>i:t Şınnı bütün kuvvet ve ihti _ ri görüşlerini de, hıç şüphe yok~ esa a - Siz yazıcı, sız mu arrir ha?!. De _ 
lı~ç Yaş1~~dı..ı .. ~en o zamanlar henüz katmaktadır. Bunun. böyle ~~d~~~ mu: diklerimi işitiyor musunuz? 
~ -0~Ita .. a ıdırn.. hak.kaktır. Demek ki ben mum;rnn met- - İşittiğimi zannediyorum .•• Fakat an-

%1 goz " ı . y takl'd etmeğe çalıcacak- k t · ...._ ."~rdi ·aş arı arasında bana şu tebe hır çocugu ı ~ ladığımı pe zanne mıyorunı. 
ı~ .. ~1~e ... G tım. Çok güzel. - Kızıma ne yaptınız böyle?. 

......_ l.>. ene kitabet vaz!fesi verdi- Eve geldikten sonra b~r ~anape!e· uzan- - Müsaade ediniz de ne yaptığımı ba-
tı~ '\.ıtabet dım bir sigara tellendırdim. Hiç de u- tırlıyayun!. 
~qı:ı "~o kaa "azifesi rni?. Allah All:'ıh.. ~ağa niyetim olmadığı halde uyu • - Gelin de bakın!. 

Q .. <ıglarrı ar hazin · k' · Odaya girdim ve gördüm. Lizoçka ya-ı.ııu ağa b mı ı, C.a'h..ı yamıa- dum. · 
-..... S· l'rısedi. aşladınız?. Ziyaretime gelen bir ahbabım bem uy- takta yatıyordu. Zavallı kız avazı çıktığı 

'1;ıqf ı~I.? gC>re h kudan uyandırd.L Halbuki bu dostumun kadar ağlıyordu. -..... ;!1 :Ya~a ~av~ hoş, dedi. Sizi kitabet beni ziyaret etmesi a~ından bile geçmi- - Lizoçka! .. dedim. 
)ı:ıı-ıa l!'!Yhat L~a ıcbar etmivorlar. vonnuş. Evinden çıktıgı zaman bana gel- - Ahhh! .. Anne, diye haykırdı. Kapı. 
~ı tıı~·· Vaı~ 1 ızoçka, bizi d~ icbar edi _ ~ek için her hangi bir arzu beslemediği cı Matvegie söyle de bu herifı bıçakla 
t;ı: <ıJJi ı. aram d ba ~ ~muı O mı, çekiçle mi, neyle olursa olsun, öldür-ıt .. n ttlillj:z. lZda ŞU İark var! Si-,- halde farkına varma an na Ub'T--~· -

lln1 1ebar "d' . konuor:tuk. Her mevzu. sün! .. Öldürün bu herifi!.. <ırcJ~n ·- ıyor, beni ıst! şe- nunla uzun uzun ... 
hangisinin dahn fena ol- dan bahsetti~ Dostum gittikten ıonra ar- Bu, cidden ıaşılacak bir ~ydl. 

ve yüksek yerlerden kök ahrlar. Hatta _ Bu vazifenin neresi ho~ıınuza git • 
suyu alelade bir döşeme üzerine bile dök- ınedi?. 

sek, suyun daha alçak tarafa doğru· ak- _ Baştan başa saçma!. 
tığını görürüz. Yanıma bir top almadığıma acıdım. Bu 

Suyu yağdan ayırd etmek çok kolay - öğretmeni, büyük bir sevin~le, top mer.
dır. Çünkü su yazın donmaz!. Halbukt ya- ınisile öldürebilcceğimi hissediyordum. 
ğı mahzene koyacak olursak yazın da do- Maamafih ona gene sükunetle cevati 
nar. Diğer'yağlara nazaran zeytinyağları verdim: 
suya daha fazla benzerler.. Bataklıklar- - Beyefendi, dedim, siz galiba tabiat. 
daki sular kirli, denizlerdeki sular tuz - te ağaç olmadan orman yetisebiıeceğJ 
~udur. Bundan ötürü içilmezler.. İçmeğe kanaatindesiniz! Siz talebenizder1 su ve 
yanyan sular nehir sulandır. Bunla:- da. t:ıbiat hakkında sarih bir fikır istiyorsu
ancak, borulu sular bulunmadığı zaman- nuz! .. Fakat, muhterem efendim, talebe. 
lar içilirler.. • nizin tabiatle en ufak bir münasebeti ot. 

Su içmek zararlıdır. Çünkü insan ken- madığım, tabiat hakkında hiç bir tasav. 
dini üşütebilir. Çay, kahve, şira içmPk vuru bulunmadığını bilmem billyoı· mu. 
daha faydalıdır. Su nakliyaca da yara:- c;unuz? Liza kargir bir evin ikinci katın• 
Suları fazla olan devletler yüksek inki - ia oturmaktadır. Onun evinden tah :ate 
şaf etmiş ticar~t~eril: göze çarpmakta • ı olan mesafe pek büyüktür. Sizin de bi c 

dırlar .. Eski Fınıkeliler ve Yunanlılar (Devamı 13 imciL ıayJada.) 
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12 Sayfa 

~'Yeni dansı, zeybekle rumbayı 
kanştırara~ vücuje getird.m!,, 

SON POSTA 

Başvekilin 
Tedkikleri 

1 
(Baştarajı 1 inci sayfcı.da) 

Bundan sonra eski tersaney.? gidilerek 

İngiltere İtalya ile 
anlaşa bilecek mi? 

(Ba~tarafı ı inci 8ayfada) 1 Grcgor bu· tavsiyeyi beğenmedi: terihi kadırgalar görülmüştlır. Bu kıy- (Bel§ tarafı 1 incf sayjadaJ tesb~t etmiş değlldlr. sovyeUer 
_Elbet... Bütün azeteler yazdı. Onu - Onlar ~ııra~az b~ ... Bize modem şa- metl.i eserlerin harabiden kurtarılması Bütün gazeteler ve ezcümle cTiınes• ga- tam aleyhtedir. 

• ? g ir lazım_ Humorıst şaır ... Yani cıKomık şa- için Beşikllaşta Barbaros Hayreddinin zetesı, İtalya ile İspanY.a işinde vukua gele- Fransız:lara göre arldf' "'-
--

auymıyan kaldı mı. 1r. lfızım bize! ·· · d ı k müzeye n:ıkli cek bir anlaşmanın İnglllz - İtalyan müzake- Parls 9 <Hususi> - İnglllı h ~ 
Muhatabımın ağzı kulaklarında: - Anladun ... Slze Filorinah Nazım "lbl bir, turbesı yanın a yapı aca n Eden ile İtalyan sefiri oran'!1_,..,- ' 

b 1 t reler!nln diğer safahatı için hayırlı bir lşa - .LPP..--
- Tabii 'duymayan kalmıyacak ... Göre - şair liı.:ııml karar aşmış ır. ret ol:lcağı kanaatini izhar etmektedir. yapılan görilşmelerden sonra. - ~ • 

cekslnlz ... Yakında, yeni dansımı sade duy - ı _ Hayır ... BlrW söyledi. Bir Necdet Rüştü Başvekıl müteakiben havuzlar id_aresi- D:ı.lly Telegraph diyor ki: İtalya arasında yaklaşma teşebb .... rl' 
mayan değil. oynamayan da kal~ıyacakl varmış. Fakat bir türlü bulamadık! ne gitmiştir. Buradaki tesisatı tedkık et- kında Londra gazetelerlnln üınld "'":::.ad' 
Bcm S"ide Türklyede değil, bütün dunyadal.. Gıegor birden, keşfettiği dansın havasına miş fabrika ve havuzlar müdürü Cemil- Kont Grandi, dün akşam, harlclye ne - mlnlerlnin mevsimsiz olduğu .~ 

Ayni lıti e hayretle· ' za .. re __ tlnde mfisteşar Cadoga.n. _ııe ikinci bir dır. _.... • s yan · . kapıldı. ve evvelll. oturduğu yerde, sonra a - den izahat almıştır. Başvekil havuzlar ~-
- Aşkolsun ... diyorum, ve soruyorum. yağa kalkarak, oynamaya başladı: . . . • .. . goruşnede bu.ıunmuş, bu goruşme e_snası~ - Bugün tekrar Grandi ve A1Jnd 1-..': 
_ Blr başınıza mı keşfettiniz bu yenl _ Bu figür hiç blr dansda yoktur... ıdaresınde yapılacak yenı tesısa~ uzenn- d~ yenl bazı Inglliz tekllflerl llerl surülmuş- ·llatgüz:ın ile görüşmüş olan B<fen'blo W • 

dansı? - sız şu figürü hiç gördünüz mil? de de tedk katta bulunmuştur. Yeni n.a- tur. Kont Grandi bunları, tedklk edilmek ü- yadaki gönüllüler meselesi hatklJlda J.I 
- Ta~U ... Fnknt bu_ keşti piyasaya çıka - - Şuna bakın... kineler yakında gelecektir. Havuzlar ve :.>.ere Romaya blldlrmi3t1r. llz nokta! nazarında ısrar ettlll ~ 

rırken, Istanbuldaki butün dans hocaları ba- ve böylece, yeni dansının kadrlnl ancak tersanemiz asrın ihtiyacına göre tekamül DaiJy Mail gazetesi, manşet ile Van ait- Ur. İspanyadan çekilecek olan ~'-
na muavinlik edecekler. erbabmın blleceği bütün figürlerini bir bir tt' 'lecek k havuzlarda ve gere'·: uırt'ın Romayı yahud Clano'nun Londrayı nlsbetıni tayin etmek üzere alik& ;-. • 

Bu dansı kısa zamanda tutturmak lçln, gösterdikten sonra nefes nefese yerine yı -ı e ırı ' gere yakında ziyaret edeceğini haber vermek\e - sında yapılan müzakerelere daha .-~ 
el::>lrllıble çalışacağızl. Biliyorsunuz... Yenl ğıldr ' • t~rsane-ı:ıizde her nevi gemiler inşa etti- dlr. det devam etmek zarureti hasıl ollD""'"" 

dansın adı eBaşbaşa... - Gördilnuz mil? Bunlan hiç bir gazete- rıleccktır. Arnl gazetenin bildirdiğine göre, Londra Almanlar ne diyortar! ~ 
Size taze havadisler vereceğim demiştim. clye s~stermedlm. Siz birinci geleceksinlzl ... I Başvekil buradan 1stinyeye geçmiş ve •neharm. İtalyanın İngııtereden bir istikraz Ber1in 9 <A.A.) - DlplomaUSC111_.a" 

Evvelft. bu sozümu yerlne getireyim de, son- _ ömrünüze bereket~. Deııizbanka geçen İstin ye dokları tE'3i- Jstemtş olduğunu yalanlamaktadır. Fakat dl pondenz İspanya harbini bertaraf:-,.. t'' 
ra. yeni dansımı da anlatırım. Blliyorsunuz.. _ Eo;tağfurullah .. Hem bu yeni dansın ti- .. . . .. ibe A ğer taraftan İngiltere hilkümeti, umumi bir ya hiç değilse insnni blr şekle 90 uJılllf f' 
Türklycde dans havalarının notaları, yalnız gürleıine. dans edenlerin başlnrı da iştirak s~tını go:?Aen. geçırmış, muteak. ıı, ta- Akde:ılz anlaşması çerçevesi dahllinde, Ha- lunda sarfedllen gayretleri mevzu 
piyanoyla çalınmak üzere yapılır. Bu yüz - edecek .. Sade ayakları, ellerl, vücudlerl de -ı turke muıakı olmuştur. beıılstan lmp:ıratorluğunu tanımağa müte - derek dlyor kl: wJ'. 
den, bu havaları çalacak olan orkestrada ğil, b:ı~ları da oynayacak! Başvekil CelEıl Bayar ve Hariciye VP- mayil gibidir. S!ynsi meselelerin bu kadar gırtf' ""-
çıılış:ınlar. kendi llleUerlnl de o notaya uy - - Deseniz e, d:ı.ns meraklıları büsbütün kili Tevfik Rüştü Aras bugiın öğled~ Gönüllülerin geri çağırılması meselesin - duıı.u bir anda elde edllecek anlat~, 
dururlar._ ~a~I koca orkestra, piyanonun pe- serse~ olacaklar!.. 1 ('VVel deniz yol le İzmite gidecek ve Göl- de, Sovyetler Birliğinin bazı giıçlükler çı - s1 her ne olursa olsun diğerleri uze ~ 
ılnden suruklenlr Armoni olmnz... o gene ciddiye almıştı: . . k dk'k' karm&"ına intizar olunmaktadır Söylendi _ ginllkl~rin lzaleslnl kolaylaştırabUlr 

l. t bl T - ki d llk d f ı k b cük tersanesını gezere te ı · er yapa-
1 

"' · bö 1 t h 11 1 d 1 terti9 ş e z. ur ye e e a 0 ara • ura- - Dans meraklıları sersem değil, dell ola- . . . . ... f,lne göre, Sovyet Büyük elçisi Malskl. dün ya Y e nrzı n er n mn _.JJ, 
da bestelenen dans havalarının orkestras .. Ci\klar, deli... Görürsünuz siz ... Hem sade ye- ı caktır .. Başvekılm İzm~ttekı iabrıkaıa. ı ı r..ord Plymouth'a gönüllülerin yüzde 80 nls _ Avam Kamarasında ~ 
yon notalarını bastıracağız. Yani, bir caz - nl rı~urler değil, yeni enstrümanlar da bul- ı gezmesı de muhtemeldır. ı betinde çnğırılmnsı için ısrar edeceğini bU _ Londra 9 CA.A.> - Avam K• öJICl J! 
band t3kımında bulunan her enstrüman 1 - dum. Mesera, artık zurna da cazbanda gl - Başvekil ve Hariciye Vckiti bu akşam dlrmiş•.lr. İsparyaya yenirlen İtalyan gönüll ~ 
çln ayn bir nota bulunacak, bu suretle de recek ... Sonra tempo için, içleri oyulmuş o - 'İzmıtten Ankaraya döneceklerdir. D:lily Express gazetesi de, Sovyetıerln yüz dei'lldl';lne dair dolaşan şayialar ~ 
yeril s:ın'atktırların dans besteleri, armoni - dunlnr kullıınaca"ız ... Yayıklarda yağ dö _ . . V k'l" A k . . sorulan bir çok suale cevab vereD .. D h J th ele 80 nlsbetlnde bir geri çekme istlyeceğlnl ......., sizlikten kurtulacak. Bunu ilk defa, beniın verlerken çıknn sesi bilir misiniz siz... İşte a ı •ye e ı ı n araya gı ııazırı Edrn demı,ur ki: --'~~ 

S kr kaydetmektedir. ,.._.-. 
d3aşb:ışa. dansında tecrübe edeceğiz!.. tokmnl<Jarla bu odunların uyuklıırına küt küt Dahiliye Vekili ve Parti Genel e ~- Bu şayiaları ben de duydum. 

B G Üft hl T Da!1y Herald ise diyor ki: ın t ld d k hl tte hl"' bl' ay regor, m e r: dlye vuruldukça, tıpkı öyle sesler çıkacak ... teri dün Perapalas otelinde bi::- müdd.?t rı ey c ece mıı ye 7 ,. 

B ğ dl i i? dl V b mı b k i vı B b B b Sovyt-tler Birllğl, yüzde 80 üzerinde ısrar &.lme.dım ,,P. 
- e en n z m yor... e ceva ı e v ng.~ ng,_ aş aşa... aş aşa... meşgul olmuş ve saat ıs,35 de Akay yoku t>derl:en, İngiltere ve Fransa yüzde 75 üze - Bunu~ üzerine iş"i meb'us W~ ~ 

Jemeden Uf\ve ediyor: Gregor, baş.~nı iki tnrafa sallıynrak, yeni va urile Haydarpaşaya ge mio: ve Ank.ı- v 
- Ben demcdlm mi size, siz blrincl ola - eserini tnhayyul ediyor; ve Rumbaya yakın P . . . • ç "' rinde uyuşmuş bulunma~tndır. Kont Oran - nll ı;ormustur: .-Wll 

cak.smız diye!.. bir ahenkle söylüyor: raya gıtmıştır. dl ise. kararı ademi mudahale komitesine .Eğer böyle gönüllü sevklyatı ~ ',I' 
Du::ı.yı tekrarlıyorum: _ B:ışbaşa ... Saçsaça ... l{aşkaşa ... Gel ba- Dahiliye Vekili Şlikrü Kaya Haydar- terk~tmek teklifini ileri sürmüştür. Maama- ademi müdahale komitesi bunu 

- ömrünüze bereket!.. na ... B!r dah,. ... Kaçınma ... Saklanma ... Baş- paşada sehrimizde bulunan mebuslar, 1 flh Italyan büyük elçisi bugunku vaziyet.!, mez mi?. 
- Estağfurullah ... Size biraz da, yeni keş- başa ... Başbaşa .. ~ •1ali Muhittin Üstündağ, vali muavin! büyük bir terakki olıla!rak kaydetmektedir. Eden şu cevabı vermiştir: ---ı ---

. v,. üterek kendisini to arlamı örünü- Inglltere bu tek e muvafakat etmiştir. .zannetmiyorum. Ciinkü kon••v 
tettJğlmlz dans hakkında malumat vereyim: . ~ g ' P § g 1 Hüdai Karataban, Emniyet Müdürü Sa- Frar .. -;a, hattı hareketini daha tam olarak mü külaU k r ıl m bulunuyot'-' 
1Bagb3şa11, «Rumba. yla, zeybeğin karıştı - yor. ·1• •

1
• B 

1 
d' .. 

1 
zı ş n 11 ş aş ış 

ı d d ıı. k Bili B _ Gördünüz mü? Güfteleri de ağzımdan ı. ıh Kılıç, vı ayet e e ıye ve Partı ı en • 
rı masm an 0 0 aca ... yorsunuz... en, . . . da il' 
Türkly~den, yirmi sene evvel, cebimde 20 pa kaçırdım ... O da hiç bir gazetede yoktur_ ,gelenlerı tarafından uğurlanmıştır. Iere koşarak ellerındekı altınları satmı-ı dilerek Merkez Bankasına ia ,, 
rayla cıktım. Ve 20 sene, bütün dünyayı do-ı Demrdlm mi size blrlncl olacaksınız diye! - ya scvketmiştir. Bu gibi şaviaiarın saknt- cektir. 1 
ıa,tım. Hayatımı, şöhrettmı, servetimi de, cıBaşbaşn• kaşltlnl hfilyala_~u: başbaşa bı- A /lın licarefi lığı ve asılsızlığı bittabi <ierhal anlaşıl- Bankalarda şimdilik yalnız Tiir'tt ~ 
da-~• 1-kl k zlto·· r1u··kıe t Yani rakırken tekrar boynumu bukuyorum: . . , .... _.,... 11..,ur u e. ompo yap ım. .. • .. • • ırıakta ve bankaların iyı fıat verPrek al-1 bi lt kAkAt ·ı 1314 yılan~ 
hemen bütün ömrümü bu işde yedim. - Omrünuze bereketi Muayyen bır nızam . . .. ne a ın mes u a ı e 

Naci Sadullah • tmları satın almaları; ıçmde şubhe ve b lmış Tu-rk ziynet altınlar& "'"~ Bunca tecrübemle söylüyorum kt, ben A [f / d ra ası ~ 
dllnyadıı, zeybek kadar güzel dans görme - ------------ l 1i. a a l n ' endişe olanları müsterih kı!mıştu. muamele yapılmaktadır. 1314 deli ~ 
dlm. Ondan alınacak tempolar, ve edalar, Almanya Jıadiseleri (Ba•!arafı 1 inci &atıfııda) Arzedilecek her nevi altını satın al- basılmış Türk ziynet altınları U1 JJtt 
Rnmbg,ya katılırsa, meydana çıkacak dans, Vıe F .. ansa cesinde yükselme sebeblerbı'1ı başındıı !l1akta muayyen bankalar serbes: hıra- b" . lt 

1 
• .-:1!Mt,,,. 

ı . 1 mum ecne ı zıynet a ın an &wr bütün dünyayı yerinden oynatır_ bilhassa bazı mutavassıtlarla lcom..i...'fyoıı- kılmış olmakla beraber, satı'j hususunda 
Dansın müziğini hazırlııdnn. Figürlerini (Baştarafı 3 üncü sayfada) <-ı.tların oynadığı rolün geldiği ıcsbit P.- bu salllhiyctlcri daraltılmıştır. Şöyle ~i, ı lunmaktadır. 

uyduıtJum. Hatta tal ·boler blle yetlştlrdlm. mıştır. İcabında dahili politika, içtimai dilmiş olduğundan altın. ticaretm in nizam satışlar: darphanede basılac:ıt: o'an zivnct • ------.-- .• 
BU!yorsunuz .. Bu dausı ilk defa sizin mııt - "k"l .. ı · · · d h d s ı J /( d y geCllt siyaset ve u ture mesaı ıçın a ı, ·~ altına alınması ve fiatlarda normale ya.:- ;ıltınalrı vekaletçe altın ticaretine me.- ngı ere e 1 buat b:ılosunda gösterecef;lz ... O gece ortaya, 
bu dar.sı hiç kusursuz oynayan tam on tane sıyasette olduğu gibi chususi konsey~ ler laşmak suretilc b·r istikrar temini '<arar- wn kılınan bankalar kanalı ile piyasaya Depo/arı dolu _JI; 
çltt çıkaracağım . Kız talebelerimden blrlsl vücude getirmek fikrinde olduğu söy- laş1ırılmış bulunmaktadır.. çıkarılıncıyjl kadar, dişçilerın ihtıyaçla- ~~' 
biraz evvel burada ld!: lenmektedir. Bir tek şefin elinde bu d.:- Gene ayni izahnamede, altın alışverf~- rma tahsis edilmek üzere yaınız ~unla- L?ndra ~ (~us~si~ - Harbtrııek ~ 

- Yorgun!uktan, uykusuzluktan ölüyo - rece muazzam salahiyetlerin ternerkü:: lerinde mutavassıt rolü ifa edecek olan ı a yapılacaktır. Dişçilere yapılacak altın İngılterenın ıaşesını temin e ıra _A 
nımı diyordu. etmesi şimdiye kadar görülmüş şeyler- muayyen bankaların fiat siyasl·tınde ası: satışları için her dişçinin mahallin kam- yiyecek cfepoları hazırlamak h~ .... ~ 

Sebebini sordum: Meğer ıBaşba~a. dan- den değildir. Bu kuvvet temerküzi.ı, bir t:rnaksadı daima gözönünde bu!undurmn- biyo mürakabe merciince tasdik edilmiş Avam kamarasında yapılan ~'~-ld 
11nın tiryakisi imlş. k b r id k F ı t lr ullP""· ha_r~ zamanı için a i ı ra tı~.. aK~ 1 ları ~emenniye ş~yan gösterilmiı;tir. Böy- t.bir defteri olacak ve bu def~er ibraz edii- münasebetile söz alan mi ı. nı • 
baş~:1;;1~~::ı!~k~=n k:~~!~n~u~~~~: ~~:ı1: m~llı. ba~ımdan .:Ve sulh ~amanı ıçın daı· ı l~ bı~ işaretten ıl~a~ a~aral~: kabul et- .medikçe satış yapı.lm.ıyacaktır. _ zm Sir Thomas 1nskip demtŞtit 'IJ!..;; 
Jocmuşl mı bır sıstem vucude getırmek noktasm- tıklerı değerli vazıfeyı gormcge başlıyan Ayni zamanda d•şçıler altın mubııyaası c- Memlekette rnevcud depalP~ 
" Do~rusu acıdım kızcağıza!.. Fakat onu üan anlaşılması güç bir şe~d.ir, h!ç k?.1- bankalar, kendilerine arzedi!e:ı altınlım kin bankaya verdikleri ordinolarda iste- !hti acımızı karşılamağa kafidir. ~ 

gönince anladım ki, bu yeni dans, bütün is- se, d~ha şi~diden, b~. ye~ılıklerı~ bc·y- iyi fia~la ~tın a!makta ve yurddaşları dikleri rnikdarı ve azami fiat1 bildırecek- iaş: meselesinin temini silahlanıot 
tanbulu poker lbtilası gibi saracak. Bir 01- :ıelmılel munasebat uzennde bııvasıta fena nıyetlı mutavassıtlann cllerındc o- lerdir. Bankr;ca satılmış illan altının mımızın tatbiklle alfıkadardıf· 1, 
nayan, bir daha bırakamıyacak! veya bilavasıta husule getireceğı aksi yuncak olmaktan kurtarmaktadırlar. 1<ıin ııev'i, mikdarı, ayarı ve fiatı gişe memu- ra ~-~ 

Bay Oregor, esem esem içini çekiyor: tesir hakkında bir şey söyliyemez. 'paribi şudur ki, köylere kad:ır sinen mr,n. ru tarafından bu deft,,.re kaydedilecek- Memleke.tin muhtelif mınta erdf 
lr -;ul~~a~~. tamam. Fakat bir tiirlü bir ıa- Yalnız gelecek hadisat bize bu hususta fi propaganda ıar ellerinde altın bulunan tir. Dişçilerin ilk taleblerfni karşılıyabil- b~lunan y'.yecek depo:arımız ~ 

- Şalr de ne olacak? bir fikir verebilecektir.. yurddaşları telaşa düşürmü~ ve cHiik\ı- rnek için Cumhuriyet 'Merkez Bankao:ı, mış ve netıce memnunıyete !8 tlf 
- 11Basb:ıc:a. nın müziğine Poezl lfızıml Yan resmi Fransanın düşüncesi, şim. :met Cumhuriyet altını çıkarac;ık, eskilei t.ankaJara emaneten bir m kdar altın ve- rnüştür. Bugünkü vaziyetiı:"ız 1_, 
- Babıallye buyursanız a? Elinizi sallar- riilik bundan ibarettir. tedavülden kalkacak. gibi yap?fan yanlı1 recektir. Bu altınlar bilahar~ bankaJar vaziyetirnizden iyidir.• Bu ızaba 

sanız on tanesine birden çarparsınız!. Selim Raqıp Em<!ç raberler bu gibilcri banka olan merkez- tarafından yapılacak alışlardan tefrik e- ra teklif reddedilmiştir. 

"Son Pcsla,, nın edebi romanı: 62 Jfat f'de:niyorum, h!çbirisi beni meşgul yat meselesinde de gene size dayanmak ve benden ~ir ~ey istemiy~n ~ 
etm!y-or. Yalnız Üniversiteli arkadaş- !an ba~ka bir şey elimden gelmiyor. isyan etmege, benden katı bit' 

Bir Genç Kızın Romanı 
!arıınla serbestce konuşabiliyorum, Siz benim için bir iyilik perisinden miye başladı. 
çünkii; onlar beni tam manasile bir ar- başk3 bir şey mis:niz hala? Hatta ba- İş~e halacığun, burada . 
:ıcıdaş olarak alıyorlar, ben de ancak zan c;ilin bir vücudünüz olduğundan bi- bir k:ıbahatim var ... Sana, ~1 .. 

cıııların arasında rahat nefes alabillyo- 'ie şüphe edeceğim geliyor. Sizi gökler- kon:Jşuyormu.şum gibi, bu 
Muazzez Tahsin Berka:ı:! rum. Konserlerde vesair yerlerde tanış- de uç~n ve yalnız benim başım sıkıştı- söyliyt'ceğim.: 

tığım adamlar içinde rahatsız oluyor- ğı zaman ve sırf bana yardım etmek i- Son aylar içinde ben de )1 ..,.;J;l.,i. 
Ç.:>k defa bir kaç günlük emek-ı n.iyeceğim hala: Sadeddin bey çok can, 

lerim boşa gidiyor, yazdıklarımı ';ük baba adam. Yaptığım kusurları 
bvzarak yenide,n başlıyorum. Fakat (hep iyi şeyler yapıyorum zannetme; 
bütün bunlar benim cesaret ve neş'e- bazan elimden, istemeden büyük yan
mi kırmıyor, bilakis yazıp bozdukca Jışlıkl11r da çıkıyor) gençliğime ve tec
daha büyük bir kuvvet alarak ateşleni- rübesizliğime vererek öyle büyük bir 
yor.ım. :.Ahırla düzeltmeğe çalışıyor ki azar i-

Esasen ,her şey için benim huyum ~itmeği beklerken mükafat gören bir 
bÖyle hala. Muvaffak olmak istediğim ı;ucuk gibi utanıyorum. 
ve sonuna erişmek ıçin çabaladığım bir Evet, ne diyordum? Önüme çıkan 
yolda önü.me çıkan manialar beni geri manialar beni yıldırmıyor, bilakis mü
çevirecek yerde bilakis aynı hedefe cadele eltikce şevkim artıyor; fakat bu, 
başka yollardan gitmek çarelerini dü- yalnız harici ve umumi işlerde... His 
şündürüyor. t-.. kımından çok korkak ve çekingenhn 

Kiitübhanede de hep böyle o1muyor hala ve bu beni pek, pek üzü1Qr. 
mu? Sana bundan evvel Sadeddin be- Serbest hayatım, mesleğim ve yalnız
yin klasik eserler basmak hakkındaki Jığun birçok gençlerle tanışmama vesile 
projemi tasvib etmediğ!ni ve buna ma- .:-hıyar, hergün yeni yüzlerle karşılaşı
ni olmak için elinden gelen her şeyi yorum ve bunların arasında beni ciddi 
yaptığını yazmıştım. Ben ısrar edip işi bir maksadla ve kibarane bir surette 
sona erdirdiğım vakit o da neticeden ~.lkib edenlere, 'benimi~ konuşup an
pt-k 111emnun kaldı ve bu sefer yeni Jnşmak isteyenlere de çok rastlıyorum, 
basılacak eserlere itiraz etmek şöyle fakat bilmiyorum niçi~ bu yabancılar 

muşum gibi boğazunı bir el sıkıyor, Çin yPr yüzüne inen bir yıldız, benim Iclz}a umid verdim, ona kaf11 
beni beığuyor. talih yıldızım sanıyorum. 1avırl~r aldım, onunla bir çok_.,,..&ııt• 

İşte bu sebebdcn etrafımda, eski Muzaffer çok içli ve sabırlı bir ço- ya1mzc:a gezmiye gittim ve o ed 
tabirlP bir cprestişkarlar grupu» top- çuk . Beni sevdiğini söylediği günden <ldr işitmek istemediğim şeyi 
:amaktan uzak kaldım ve buna pek beri. benden bir şey beklemeden, sev· ağzından dinledim ve isyall 
memnunum. gisinP karşılık aramadan gölgemde ya- onu tahkir etmedim. Bunu nI9; 

Bu sözlerimle, benimle meşgul olan şıyor. yaptım hala? Bilsen ~şi~?.1 f#f. 
kimse yok demek istemiyorum. Bila- Övle günlerim oluyor ki, Muzafferin pişn.:ı.ııın, ne kadar uzulu~ ~ 
ki.,; ... Hatırlıyor musunuz, çok zaman, tu bıkıp usanma bilmiyen takipleri be- dir.ıi hırpalıyorum; fakat ~ 
belki bir ~eneden fazla oluyor, size bir Jıi boğ<ıcak sanıyorum. Nereye gitsem, bur .,]muştum. Gururum ve ~.4 ~ 
ünivemıteİi arkadaşımdan bahsetmiş- :ıe y:p::.am, kiminle gezsem bir düziye sim (\ kadar haince yaraıanı;-n 
tim. İşte Muzaffer o zamanki sevgisile yanımda onu görmek beni çıldırtıyor. Hani sana bir mektubutn ,,,. 
hala baş ucumda, hala bıkmıyan bir O gilr.ler onu tahkir ediyorum, kovu- bir eğlence gibi kabul ettiğiıO ~ -~ 
scbır ve inadla benim peşimi bırakmı- ~·orwr, onu sevmediğimi ve sevemiye- mektublardan bahsetmiştim rf ~ 
yor. ceğimi söyliyerek yanımdan gitmesini güzel bir yazı, san'atime ka b '.M 

Fakat ben onu seviyor muyum? !stiyrır-um fakat o gitmiyor, bir gün u- bir iltifat diye aldığım o }~!od" 
MPktubumun en güç tarafına geldim ~aklaşsa da gene geliyor, gene karşım- yaza::ı adamın maskesi yuzu bit 'llc 

hala... Size asıl buradan başlıyarak da bil ıztırnp heykeli gibi dikiliyor. tü bugün ... On sekiz yaşınd•.,, !rJ.. 
derdimi anlatmak istiyorum. Yazaca- Bir seneden fazladır, onun bu halleri tebli gibi bana heyecanlı ··ıOf"'"~ 
ğım ~~yler o kadar karışık ve içinden o kadnr çok tekerrür etti ki artık alış- yazılar yazan bu adam, kU·bt' 
çıkılmaz his parçalan ki bunları ben l:m, Muzafferi yanımda görmeği tabii her :r:ıman gelen, saht: ki 'ff 
kendiT"l anlıyamazken sızın uzaktan sayma!?a başladım. !an, nazik halleri, yüzünun ~ 
buoa bir çare bu}manızı istemek, bu- Anccık ben aramızdaki bu vaziyetin !.ının baskasından farklı g6. 

dur~un, istediğimizi yapmakta Fikri e- beni korkutuyor, onlara karşı kendim- nun için sizden yardım beklemek çoklb:r :ı:aman böyle devam edecei?lni 
fendi ne beni -=erbest bıraktı. tle ~orkak ve mütereddid bir çocuk ru- çocukça bir şey ama fena alıştırdınız, ?anned.erken, son zamanlarda iş değişti: 

Söz arasında şunu söylemeden geçe- h'1 kt!Şfediyo~ hiç birisine fazla ilti- ht!I' şeyde olduğ\ı gibihu en mühlin ha- Şimdiye kadar beni sükıinetle bekliyen 
• 

katadl'likleri ile ya!nız benı 
rafım~akileri de teshir eden 
bir adanımı§ • 



(Baş tarafı 11 inci sayfa.de) 1 politika ticaretine alışmadı, ki a efen -
leceğiniz üzere tsıbiat şehirlerin dışında dim! .. 

D 
p emek Olanda, Do1çiyef'in karısı ve Draveski'nin metresi idi? Demek bu 

rofesyonel casus karı~ı, bir genç kız rolü ile benim hayatımla oynamış, 

bulunur. Llzanın anasile babası, kızlarını - Bu kız da ama geri kafau im"c:. ha! .. 
tabiatle tanıştırmak hususunda heniiz hiç Peki, ona ne versek acaba? cÇas ·i •!e 
bir şey yapmadılar .. Buna emin olunuz Hlestakovun karakterleri anısında rr üş
ki Piyonova tabiatın nerede bulunduğu- terek olan nedir> [*] bunu yazsın! 
nu, ne olduğunu size anlatacak bir vaz:- Bütün insanlar gibi ben de muayyen 

'li beni maskara bir kukla yerine koymuştu? 
flJll ayırı B 

yett<' değildir. bir dereceye kadar tahammiil sah?b;yim. 
- Acayip? .. Bu ... Cidden çok tuhaf. Ve muayyen bir dereceye kadar kc~di 

ti" içın ~·· u arzunuzu yapamıyaca-
g% §ey ~lt~irim .. fakat teklif et

Jiı. ..... Anlıyo llnkansızdır .. 
a da ted_· rurn, zararı yok .. on beş bin 
..... s· •ye edebiliriz 

ı- tze . • • 
~!. linkansız olduğunu söylüyo-
..... l>t:k• 
..... \'· ı, 20 bin ..• 

~c11ı. .... Uz bin de v . . kA a· 
·•ı sizeı ersenız ım ansız ı-

' F' .. 
~qı akat d . . . . • 

··· eh nııı>ınız?. S iz bir aş1ksı-
..... ~e:kiı ' ·Sa ... 
'li·n söz?. 

et Yırı 
'b . 

enıek .d 
t' l)t!Vant l llJ1u göze alıyorsunuz? .. 
~'°'~l:lniZin ~1.ıneyin rica ederim! .. Gö
e lıiztun kh.itaın bulduğunu söyleme-
' ~ii'iÜk almıyor, zannederim! .. 
'Oıabiı· te, h1ikelerle oynuyon:unuz .. , ır. 

Orövu ' 
'- A t. 

"'di"··ı şu ,,o ... 
t ltı'll'ı~hur Ent ı· 
ı. daki e ıcens Ser\'is'in Stok-
''e\\7 • 'io~~Yet mühim bir ajani1e 
~tıda Ce Kabaree) nin hususi bir 
~ ~ec.ılllı ınreyan eden bu garib ve pek 
t e butadauh~veremiz, sararmış yüz-
doıu gö 

1 
hıtmişti. Adam beni deh

z erle selfunlıyarak gitti. 

~\~ ~ 
f)~ A~'JN ÇF'L" . ... ,t~CE . IK KRALILE SON 

~vet 
GARiB BİR MÜLAKAT 

>11ıtı , :Ent ı· ıt P d e ıcens . . .. 
~ı ehşet . . servıs a1anmın yu-
~ ~ tlıı idirn? ıç·~de bağırdığı gibi, ben 
~ .~~ki bu · Hamiline muharrer ban
~:g..ı haıdeı·nunun önüne uzatılmış ol-

~1· ?_ir Pa~: h~ş yirmi bin İngiliz li-
~~Oli<fsuz t sıgara imişcesine, nasıl 

h vet ı.._ reddedil b·1· ? 
•tıı? , ~nirn . e ı ır. 
~~~1• ~eşid in Yenmde kim olsaydı, 
't b ı Yapa san olursa olsun, aynı ha
ı , 'lı Itoca Caktı; aynı tereddüdsüzlük-

ıtti serveti bir anda reddede-
~ 11';\ b. 

.<tıııa ' ır defa t 
lllıı 11 Sıkarı a~a bacak mahfaza-
~<! 'lız Planı P da elımize geçirmiş oldu
} t 19., .Yüzu ~~ ~Çin daha ilk ağızda 0-

bır €i.iJ .• tırasla sarararak \'e ze
'~n ~Şle gülerek: 
llı aşagı b" . . 

tııbt~e ha~ ır rnılyon elımizde! 
L 'l 1. t-. gıtıp • . . 
'\! bıt ~lb~tıe k· asgarı hır kıymet bıç-
1'tı1:· Şeyi ıo ~ a~ıl en aşağı bu kıymet 
ı ~ taz1 ~ın Ingiliz lirasına teslim 
~.ık tıra b: mak delilik olurdu. Bu, 
~bı i buhra:le de olmasa esasen bir 
~, v tlt:n had· ına tutulmıya, yıldırım 
~ '·: ~lltla ~eler karşısında yalnız a-
~ı ~l'riaıa1 A ~reket edebilmiye imkan 

~ "t · · ~1a ~ alt 1Slihza . nın derin ve prof esyo-
~~t lıııı ala ıle verdiği o garib, insa-

() ~ so~a.k, deli edici izahatı din
~ latıcı .•• 
b~dırı a, Ola d 
d1ty~İe tam ~i a . ~ijail Blankowiç, 
~ııy!\y bin tehr. ıtımadla yeni ve her 
~efiıı a birlikt lık~ dolu mechul bir 
;ra.v~ .ttıel'u e gır~iğim kadın, Dol
l~tısı ~11Uıı, n DoJçıyefin kansı idi; 
~ ~ ~a ~u tahdidi teslihat kon-

''"'..ı, •arn echu1 ic.J • • .d. t{\(j. ~ "flgiz n "" er ıçın gı ıp ge-
l ıı btı lıtıa iftık' raveskinin de metre-
~ <ıl~t do· an.o~abilir mi? Eğer bü
\ ~tesy aıt :au ıdıyse, o takdirde, de
'fı,~ .1°rıeı ca en midir? Demek bu 
tıı._ ı e sus k 
• "i ı. • ~n· arısı, bir genç kız 
ıq ~ıı· un h 
~ )er· 1 bir l.... ayatımla oyna • 
qh: 1tıe ı_ l\Ukla 
~q·~,tı "'OYın • maskara bir kuk-

l' )'\.,_ a O) Uştu H" b' . 1 
tıı~ -·~sk lll'sa ols · ıç ır ınsan ne 

arq ~·ı ·un hayatında bu ka-
lı ~"'.ı rn· 

\ ~I' ış olmayı kabul ede-
"-0 ı. §e~ .. 
~~rı •ıqYat ı elhnde 
bıı-' datb 1tı~a un olan bu kadına bli
lıl> ~ot~~ Vu~aınıyacağı bir inti
~ı l!it~r k Ribi .. dan bir alçak gibi,' 

'•I' 1Yt! ' Ucret· · 
~ ~iYd· t'.ııa g"' ırnı alıp da, çeki-

bq. lll'acı l? osterrnerne imkan ola-ı 
L ?)\ ı. arı · 
~ı a•ıaıı ışte bir 
'ltı11 ~Yat~e basit ~a~ıı: ki onunla 

ltlı.ı ıı~latıdan bir~ır ~nıversite tale
~t ~Yo l':ın.ın 01. en~ıre Avrupanın 

\Ve~: 'Ba~· trnpıne yükselmiş 
ll§teınıer ·11• Zaharoflar, barL 

gıbj b ""t•• u un dünyaya 1 

isimleri yayılmış milyonerlerle bir sa-/ rupan;n üstünde, karanilıkta çarpı'§ - Peki. sizin maksadınız ne?.. cinslerimi severim. Maamafih ben bunu 
fa. , makta idi1er. Bu müdhiş çarpışmada en - Pıyonovaya bir başka menu veri - kendimi mazur göstermek :c:in söy1cm; -~ 

Teknik Avrupası, lüks ve ihtişam Av- büyük rolü hayalimden bile geçiremi- niz! Bundan sonra onun vazifelerini yaz- yorum. Ancak günahımı itiraf etmi':5 ol-
nıpası, maskesiz ıolarak, önüme çıkı- yeceğim bir tesadüfle her şeyi elimde mıyacağıma size yemin ederim. mak için söylüyorum. 
yordu. Bütün dünyanın gözlerini ka- olan bir kadınla ben üzerimize alını.ş - Bir başka mevzu mu?. Peki. Bu Öğretmenin odasında topraktan bır yer 
maştmın madalyanın arkasında bizzat bulunuyorduk. Etrafımızda belki mil- mümkün. sobası vardı. Sobanın üzerinde bir m<'n-
yaşamak, dünyayı idare eden sırlar ve yonlar dönecekti. Öğretmen, masasının gözünden küçük iez bulunuyordu. İşte öğretmen: kendı 
entrika1arı bizzat içinden görmek, öğ- O gün Stokholmun New-York Kaba- bir kitab çıkardı. Ve kitabı karıştırmağa boyunbağile bu menfeze bağlaaım ve 
renmek, bilmek ve t_anımak insanın ko- ree (Niyu York Kabare)sinde bu kan- başladı. onu oracıkta asıverdim 
~ay ko1ay vazgeçebileceği, derin bir ih- şık ve tezudlı, cehennemi fikir]erin hü- - İşte: Bu defa da cDeniz ve sahra> A 

1 
··~ · 

tiı·as \'e merak duymıyacağ1 şeyler ola- cun~u karşrsında kendimi son derece mevzuunu yazsın! sı nn ogretmen ancak ayağa kalkm:ş 
·· }'"ki Ben .'"ah-arırcasına öğretm<'nirı yüzii-ı kertenkeleye olan benzerliğini kaybetti. mazdı. guç u. e muvazenede tutabilmiş, sinir- F k b 

ne baktım. a at unun dışında. kimsenin hiç b•r Olar.da Blankowiç, her şeyini bana !erimi pek zorlukla frenleye bilmiştim. k b d 
Z . f k 1. - cDeniz ve sahra:ı. di'-'e tekrar cııi. Şt>y ·ay etme iğini zannediyorum. vermiş ve şimdi bütün dünyanın pe- ıra, ev a adelik bu kadarla kalını- J 

şinde olduğu kadın, Bazil Zaharof gibi yordu. Vakıa Entelicens servis ajanının Güzel bir mevzu. İşte bütün söylemek istedıklerim 
bir adamın eli altında çalışıyordu. Es- kaı>ti bir beJağatla tasvire çalıştığı teh- Ben can sıkıntısile cevab verdım: bundan ibarettir. 
rarengiz muazzam tröstler, bütün dün- Hkeler doğru idi. Bilhassa Stokholm'da - Fakat muht~rem efendim, dedim. 
yayı gizliden gizliye bir kabus içine o s.ra1arda po1isten ziyade beynelmilel kız ömründe ne bir deniz görmüştür, ne 
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yuvarlamıya başlıyan bir keşif, belki casusların bir istasyonunda bulunu - de bir sahraya gitmiştir. [•] Hlestakov ile Çaski meşhur ikı Rus 
bir gu··n bütün dünyaya yeni bir inkıl5b yorduk. - Bu kız hiç de inkişaf etmemiş. Şu romanının kahramanlarıdır. H. A. 

Ak halde ctabiatin tesiri> mevzulu bir şey .---------------getirecek bir keşif etrafında bütün Av- - r ası var- -

Baş ağrısı, diş ağrısı 
NEVRALJi 

Bütün ıstırabları teskin eden 

'GRiPiN ~unlara karşı mııesslrdir. 
İş başında, seyahatte, evde her 

yanınızda bir kaşe 

Bulundurmayı unutmayınız. 

zaman 

Kalbi bozmaz, mideyi ve böbre leri yormnz. 

icabında günde 3 lıaşe alınabilir. 
,.ak idlerinden sakınınız ve her yerde ısrarla 

G R 1P1 N isteyiniz. 
/ 

Resimli zabıta 
hikayemizin 

hal şekli 
Muammanın anahtarı garsonun i -

fadcsindedir. Katil uMetrdotell bayılt -
tıktan sonra köşeye .sürükledim ve ba -
şının altına ceketimi koydum• demişti. 

yazsın! Pazartesi günkü nüshamızda: 

- Gene tabiat. O~ur cac:aıoz 
- Doğru. Şu halde: cBaltık denizi ve 

bunun ekonomik, politik ve külti.irel ve 
ticari vaziyeti» hakkında bir şey yazsın! 

Yazan: M. Armstrong 

Çevıre:n: İIJ?·ahim Hoyi 
- Kızcağız bu çocuk yaşında henüz ı -----------------

Arab hiikiimet!erinin İngiltere}' e tek:ifi 
(Baş tarafı 1 inci sayfada) tarafından tam redded"lm~nıckle LC'ra-

bir cesaretle ve fedakarlıkla dövüşmek- ber kabul edilmediği de s··yıenmekt, ci=r. 
tedirler. Daha üç gün evvel nasyonalist Fılistinde siyasi vaziyet böyle? olduğu 
çetesi muntazam İngiliz askerlerılc> be~ gibi iktısac:U vaziyet te gür.den gürw fe . 
saat süren müsademe yaptı ve kendis: nalaşmnktadır. Bilhassa Kudüs iç'n hu
zayiat vermekle beraber İng"lizlere de j yük bir varidat kaynağı olım din: tur!ı:n 
7ayiat verdirerek dağlara çeltild ı. Bu çn. tamamen durmuştur. Memlekette ns.ı \ ış 
telcr, bir zamandan beri İnqilizlere hafi- 1 bulunmaması bütün sene mütemaciı~ ' n 
yelik eden Arablara karşı da gayet Şld- Kudüsü ziyarete gelen hıristiyar. v Ya
detli muameleler yapıyorlar ve bunları hudilerin bu seyahatlerden v&zgeçmc.e-
her tarafta takib edip öldürüyorlar. r ni mucib olmuştur. 

Bu vaziyet İngiliz1eri, nasyonalistlerfo 

müzakereye sevKediyor. Nuri Paşa Sa- Mısır Kralının 
idin Suriye, Mısır, Filistin tarikile I..on-
draya kadar yaptığı seyahatin bu rnüz:ı- Ankarayı ZİgElrefi 
kcrelerle alakası olduğu muhnkkaktır. 

Ancak, son verilen haberler·.? gore, bu 
müzakerelerin hedefi Filistini Iraka il
hak etmek değil, belki de Filistinin tam 
istiklalini temin eylemek imiş. Nuri Pa~3 

Londra 9 (Hususi) - Ka'!ireden bıld:. 
riliyor: Kral Faruk yakında Ankara,yı 

resmen ziyaret edecektir. Siyasi mahfcl
ier bu ziyarete büyük b:X ehcmmıyet at
fetmektedirler. 

Said, bütün Arab hükumetlerilı:? şu nok- Saliıhiyettar mahfellerde söylendigıne 
tada mutabık kalmış: Filistinc istiklal göre kral Farukun Ankarayı ziyareti 
verilmesine mukabil, Arab memleketıeıi münasebetile, Mısırın Sadabad paktına 
de İngiltereye karşı müşter{!ken alacak- iltihakı hususunda yapılacak olan müz;ı. 
ları bir taahhüdle muayyen bir müdde~ kerelerin esasları gör~işülecektir. 
zarfında Arab memleketlerine iki miiyon Diğer taraftan şubatın sonunda Kahi
Yahudinin kabul edilip muhtelif yeriere reye gidecek olan Türkiye Hariciye Ve
ve kesif bir halde yerleştirilmelerım ka- kili Rüştü Aras, Türk - Mısır dostluk 
bul etmek. Ancak, bu projenin İngiltere muahedesini iınzalıyacaktır. 

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

Grip, Baş ve Diş 

Nevralji, Artritizm, 
Ağrıları, 

Romatizma 

Türkiyenin ve bütün 
mükemmel traş 

dünyanın 

bıçağı 
en 

HASAN Traş Bıçağıdn. 
· (İsveç) çeliğinden yapılmıştır. 100 defa traş huzur ve kolay
lıkla ve neşe içinde yapar. HAS AN TRAŞ bıçağının yalnız bir 

adedini arada sırada bardak içi nde keskinleştirerek bir ka 
sene kullanmak müınkündür. ç . 

Paslanmaz HASAN 
TRAŞ BiÇ 

w 

GI 

Bayılmaya tekaddüm eden dakika -
lar zarfında garsonun elinin yaralandı
~ını blllyoruz. Yaralanma ile . metrdo -
tel! köşeye sürükleme hareketı arasın -
da garsonun yarasını sardığını kabul e
df!mlyeceğ!mlze göre, kavga m~halll~ -
deki kan lekelerinin metrdotel ın su -
rüklendlğl köşeye kadar lmtldad etmesi 
Hizım gelir. Halbuki döşemede yalnız bir 
noktada kan lekesi vardır. Bundan baş
ka döşemeyi kirletecek kadar tazı~ akan 
kanın ya katil, ynhud da maktulun el -
b!selerlnl de lekelemesi ldzımdır. Halbu
ki her lklslnln gömleklerinin de tert.e -
mlz olduğunu gtiniyorsunuz. PASLANMAZ -< 

bir şaheserdir. Traş olduktan sonra silmeğe ve kurulamağa 
hacet bırakmaz. Senelerce su ve sabun içinde kalsa kat'ıyyen 
p~sla~az. Bu dünyanın hi~bir tra~ bıçağına nasii:ı olmayan 
bır harıkadır. HASA.ı.'l TRAŞ bı çaklarile traş olanlar kat'iyyen 
bir daha başka traş bıçağı istr. mezler. Hasan ile traş olmak 
büyük bir zevktir. 

Mü!ettl~ bunları gördü ve metrdo -
telı öldürdükten sonra zabıtayı şaşırt 
malc maksadile kendi kendisini yarala
yan garsonu tevkif etti. 

o~ooa~. 
~ ANKARA 

lnAMBa.• IEYoÖLU 
Hasan traş bıçağı 10 adedi 30, paslanmaz nev'i 50 kuruştur. 

Mutlaka Hasan ve paslanmaz m arkalarına dikkat. Taklitıerın
den sakınınız ve mutlaka HASA N .isteyiniz. HA..,,AN DEPOSU. 

1. 
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ÜÇ BOZ ATLI 
SPOR 

lViiııi küme maçların• 
13 şubatta başlanıyof Yazan: Ziya Şakir 

Kayaların arasından çıkan bir adam birdenbire elindeki kısa mızrağı, kolunun 
bütün hızı ile Timurlengin üzerine fırlatb, mızrak havada hafif bir kavis 

~~~~~~~~~~~~~ . 
Pazar günü bu maçlar için Galatasarayla Bef 

çizerek hakanın göğsüne çarpb ve üç metre geriye düştü 
HP.p bir araya toplanan davullar, bü

tün şiddetlerile çalınıyorlar .• avlan ür

ve Güneşle Fener bahçe çarpışacaklar dl' 

1 Geçen sene Futbol Federasyonu tara -ı bahçenin bu karşılaşın.ası aı~dlt:.J 
tından ihdas edilen mllll küme maçlarının rının mühim oyunlarından b ~· 
tklncısı İstanbul, Ankara ve İzmirde 13 Şu - ' Lig maçlarının en hızlı bl.r ~ 

kütüvor !ardı. 
İki~er, üçer kişilik gruplara aynlan 

noyanlar, avların geçecekleri yollan 
tutmuşlar .. kendilerine doğru gelen av
ları, geri çeviriyorlar; Timurun bulun
duğu yere doğru sürüyorlardı. 

TLmurun yanında, ancak birkaç no
yan vardı. Bunlar da, sağdan soldan 
kaçı~~n avları haber veriyorlardı. 

Timur, sağ ayağının fazlaca aksama
sına rağmen, gene büyük bir çeviklik
le oradan oraya sıçrıyor .. elindeki som 
altın işlemeli yayı mütemadiyen gere
rek avların üzerine savuruyordu. 

Bir saat zarfında, iki karaca, bir ya
ban keçis!. bir de alageyik vurmuştu. 
Fakat o, bugün mutlaka bir sığın vur
mak istiyordu. Ve onun için mütemadi
yen ormanın derinliklerine doğru iler-

1 batta hep birden başlamış olacaktır. neşe mağlüp olan Fenerbab:s;ı; 
1 Geçen mevsim küçtik bir aksaklık · bile d~ha. kuvvetli midir? onu -". 
göstermemiş, bllıilds büyük bir muvaffak! - guçtü~. isbeteıı '::MI 
y~t ile nihayet bulmuş olan milli ktime maç- Mıı.lafaa hattının n tras pP'" 
ları, hiç şüphe yok ki bu sene daha hesablı bu mevsim Fenerbahçeye b .•• lfl 
bir şekllde başarılmış olacaktır. Şubatta ba§ oldu. hÇe ıııOO"'"• 
layıp, Haziran bidayetinde bitecek olan mil- Uzun müddet Fenerba ıaıoııı' 
ll küme oyunlarına dahll olan sekiz klüpe tını yalnız bırakan Yaşarın ld~ 
muvaffaklyet temenni ederken, tutbol tede- onların bekledikleri ~ed.~R-1 ed':na~ 
rasyonuna girişmiş olduğu bu dahllt kalkın- . sa, Fenerbahçe millı kUD'l mit~-
mada başarılar dilemek de blr borcdur. daha funidli blr şekilde gir un ~..Al 

Ak.~l takdirde Fenerbahçeı tıl 
Galatasaray - Beşiktaş sim elde ettlğl şerefll yeri rııki JI 

On beş gün evvel tayyare kupası maçı fi- rine tcrketmesi lcab edecekti~ F:ı 
naU için karşılaşmış olan her lkl takım o Hn maçda müdafaa hatt ~ 
gün bize güzel ve heyecanlı bir oyun sey - vetlndcn, büyük faydalar gör~~I" f~ 
rettlnniştl. mı pek haklı ol::ı.ra~ Ugde ol {\111~..AJ 

B•l müddet zarfında takımlarda büyük küme işinde de daha ziyade '!J'J'V!" ... 
bir değişikl1k olacağını zannetmiyoru~. Her rnakda hak kazanacak bfr ~a et ,, 
iki taratın hücum hattı müdafaalarını boza- Ölll ...d 
c:ık kadar güzel ve sayı çıkaran oyuncular- " y 1 son r. 
la doludur. Galatasaray müdafaa hattının UQOS avya ,, ~-

liyurdu. Tim.ur, d&ıdaklanadaki acı tebessümü m uhcıfaza ederete, başını geri<len gelen 
Önde giden, Adil Şah noyan bağırdı: av U§akları rıa çevirdi 

bütün gayretini fena bir gününde sıfıra ln - Beyoğlusporu 3 _ ı mağlı1P ,, 
.ilren kalecinin, bir hafta sonra Yugoslavya tasarayla sıfır sıfıra berabere il ff 1, 
takımına parmak lSlrttıran oyununu tesa - go.cılavya. takımı yann iiçünC pııı' 
dlifi addetmtyecek olursak kuvvetlerin mü - çını takviye edilmemiş Şişli ta 

-- İşte biı sığın .. sağa doğru kaçıyor... Fakat bu iki noyan, daha hal~ yerle- - Hadi?.. Çek kılıcını .. abl üstüme .. 
Timur, o tarafa baktı. Gözlerile ara- rindcn kımıldamamışlardı ... Ancak Ti- çarpışalım ... Sen d~ Hatay Bahadır .. 

savl olduğunu kabul etmek lazımdır. sim stadında yapacaktır. ttJJ~ 
Göze batmıyacak kadar ufak bir falso - Dört gündenberı ıstırabat ebll .~ 

dı. F~kat bir şey görmiye muvaffak <>- InU!", elindeki yayı sür'atle gererek, ka-
v • 1 Adil Şah, birdenbire Sanboğanın ne · ·nadı Adil Şah noyanla, bagıra bagı- ça.-ı ;ıdamın arkasından bir ok savurdu-

nun bütün bir takımı mağlilbiyete sürükll - Yugoslavya takımı hiç değtıse ~-ı 
:veceğinl kabul edersek iki tarafın da dok - çı da kazanmak gayretlle oynıı. uıııı 
san dakika bu il.nı beklemesi, bu maçın en Yugoslavya takımının oylJll d• ; 
tabii neticeslnl ortaya koymuş olacaktır. seyretmiş olan Şişli takımının~ 

Fenerbahçe • Güneş g'\lebe ile çıkmak ve bu şere~ 
koauşnuya başladı: ğu zaman, onlar da, 0 tarafa doğru a· ciemek istediğini anlıyamadı: 

- Hani? .. Sığın nerede?.. l!l~şlar .. şiddetle takibe başlamışlar- - İş işden geçti. Buna ne lüzum 
·-- Kaçıyor, hakanım... Koşun .. bu <lı. var? btanbulun lig maçını blrincllikle bitiren ni derecede bir kuvvet sarfe 

Güneş ile ayni llgde üçüncü kalan Fener - yoktur. 

/ngiltere lig maç=la=r=,=--j=-R-=a=z=-a-=r-=g=u=··n=k=u-·· -ın--açtl 
tarafa koşun... Noyanlar, sağdan iler- Kaçan önde .. ötekiler arkada .. orma- Dedi. Fakat Sarıboğa, acele acele ce-
!E:::.inler, hayvatı•n yolunu kessinler. nın sık yerlerine dalmışlardt. Adil Şah, vab verdi : 

Ti:nur, kendisini takib eden üç dört artık kaçan adama yaklaşmıştı. Boğuk _ Yakaladık.. çarpıştık.. fakat, başa 
noyana emir verdi: l bir sesle: 

w k 1 • çıkamadık; dersiniz... Hadi, saldınn.. I Hararetli safhada C~::!!::'b::.~=!!:~ 
:,- S~z .. ~agdan. .. Ben, şu aya ıga -- Yazık sana, Sarıboğa .. mızrağı bi- durmayın ... 4te, 

0 
da bu tarafa doğru 

dogru 1lerlıyorum ... Hayvanı, bu tarafa raz daha kuvvetli atıp, onun sırtındaki geliyor metil ve genç bestekar Necib ~' ~i 
dogruw sürü ı ·h d 11' di E" b . d .. ... zır ı e ureme n... ger u ış e muş- S bo - ı:'k kal b~ -

Noyanlar, o tarafa fırlamışlardı. Ti- terek olduğumuzun farkına varırsa, 1 arı g.a •. a as~~ ın ır aga~a 
- Pazar günü radyomun b ı.ııJ ""'..ıı 

Galatssaray - Yugoslavya xnaÇ ıeı> 
;:ırlanmıştım. Ta m maç b:ışl~r er, ıılf 
re bir münakaşa oldu. ve spılC ı,ııe ~' 
cinin maçın radyo lle veruınesdııJl ;J 
etmek tstemed!ğlni söyledi Ara ~J 
man geçti. Nihayet Spiker, ~ııi ~ 

murun yanında, yalnız Hatay Bahadır- mahvolduk. dayadı. Adil Şah ile Hatay Bahadır, 
la, Timur~ mütemadiyen ok yetiştiren, Diye homurdandı. ı:ılı\larını çekerek, onun üzerine atıldı. 
iki av uşağı kaldı. Svrıboğa, birdenbire durdu. Belinde· Üç kılıç, çarpışmıya başladı. 

Köpekler, ilerde çalıların etrafında k: 1' ılıcı çekti: - Arkası va1·-
üzerine alarak maçı söy!iyeceğ 
söylec:!l. ııoıt" 

mütemadiyen havlıyorlar .. oradan ora-
ya atılıyorlardı. 

Timur; büyük bir sevinç içinde kal- Bir Doktorun 
mu;tı. Günlük 

_:._ İşte .. m utlaka orada .. zağarlar, o-
Perşembe 

l_8ADVOI 
Bugünkü · program rayı zorluyorlar. j Not arından (*} 

Diye bağırıyor .. koşa koşa kayalıkla- 1 •--=J:-z-8·-/;-1-e-d-1.-16-m--19-e-n----ı ra doğru ilerliyordu. ~ 

Önde giden Adil Şah, mütemadiyen: IJBZl afeş/er 

1 O Şubat 938 Perşembe 

İSTANBUL 

Bur~da en şayanı dikkat 111eı 
radyo ile neşrine müsaade etın~~ 
güden !darecinin zihniyetidir· JJ1ıl' 
yanın bütün medeni şehirler Jll.1'· 11fı 
büyük maçlar radyo ile neşred ereıl' 
uzak tehirlerde oturan halk, gyeı> 
yoma d.Jğer sebeblerle gelerni ek :tJ 
maçları bu şekilde takib etın 

1 
111'!. ı 

n:ıll olurlar. Ve nihayet yapt~ r1 
yo lle neşrl, o k:lüp için en b ~ 
ve blr propagandadır. n1SJ o.' i 

- Bu tarafa, Hakanım.. bu tarafa ... 
Sığın, kayalıkların içine daldı. Müın
kün değil , cırtık kurtulamaz .. koşunuz .. 
koşunuz. 

Diye bağırıyordu. ı 
Timur, o kadar büyük bir heyecana 

kapılmıştı k i, koşmuyor.. adeta uçu- ' 
yurdu. Hatay Bahadır bile, onu güçlük- ı 
§e takib ediyordu. 

Kayalıkların dibinde, ağaçlar sey
rekti. Burada, küçük bir açıklık husu
le gelmişti. 

Adil Şah , elindeki yayın ucu ile o
rayı göstcnnişti: 

- Hakanım! .. Siz, bu tarafa .. Hatay 
Bahı:tdır! .. Sen, sola ... 

Timur, ağaçların arasından fırlamış .. 
tmn o boşluğun kenarına gelmişti. 

İnsanlarda. hazan görülen ve devamlı 
bir surette lz'ac eden ateşler vardır. Ek
seriya 37-38 arasında. mütereddid veya
hud daimi olur. İdrar tahlilinden başlı· 
ya:::ı.k kan muayeneleri, balgam muaye
neleri, röntgen muayeneleri yapılır. Fa
kat bütün bu muayenelere rağmen ateşl 
izah etmek mümkün olmaz. Böyle vak'a
larrt:ı muhakkak dişlerin ve diş kökleri
nin esaslı bir surette muayenesi ve rönt
gen Ue kontrolü lazımdır. Diş köklerin
de mevcud olan ltistler ve apseler bu ateşi 
pe~:nla yapmaktadırlar. 

Bu tarzda birço~ vak'alar toplanmıştır. 

Ve dişlerin bilhassa çürtiklerlnln ve kök
ler!.nde hastalık olanların çıkarılmaları 

ve tedavileri lle beraber derhal ateşlerin 
düşt.i.iğü ve hastaların sür'atle şlfayab 

olclukları görülmektedir. 
Foka! cntanl denilen bu ağız ve diş lltl
hablnrına çok ehemmiyet vermek lazım-

• 1 

Iştc o zaman; kayaların arasından, bir 1_d:,ı;.;.r;;.. ---..... -=--~---::-:"""----~-:
adam yaylanmıştı. Saklandığı kayanın 1 <•l Ru notları kesip saklayım?;, yahııd 
arkasından, ileri fırlamıştı. Elindeki 1 bir albüme yapıştırıp kolek.'Jiyon yapımı. 

Sıkıntı 7.amanınızd:ı bu notlar bir doktor kısa mızrağı . bir an havada tarttıktan gibi imclaclınıza yetişebilir. 
sonra, kolunun bütün hızı ile Tim.urun ~.;;... _____________ _. 

göğsüne fırlatmıştı. 1 r -, 
Mızrak, havada hafif bir kavis çevi- ' Nöbelci 

rerek, Timurun göğsüne çarpmıştı. Fa- Eczaneler 
kat çarpar çarpmaz, üç adım geri sıç- ! 
ra.ıuıştı. 

Timur, birdenbire şaşırmıştı. Ne ya
pacağını kestiremiyerek, sağa sola sal
lamnıştı. Sonra, kendini toplıyarak: 

-- Kim bu, itoğlu? .. Tutun ... 
Diye bağırmıştı. 
Mızrağı fırlatan a da m; indirdiği dar-

beden emin olduğu için, şikarının yere 
yıkıldığını görmekten zevk alan insaf
sız bir avcı gibi durmuş .. Timura bak- 1 
mıştı. Fakat, a ttığı mızrağın geri sıç-

1 rad1ğını.. ve Tiı):lurun da dimdik dura
rak: 

-- Tutun ... 
Di~'e ba f11rd1ğını görünce, fena halde 

ıaşırmış .. bütün kuvvetile kaçmıya baş
lamıştı. 

Ti?YJur, bir dnha bağırmıştı: 
- Adil Sah.. }fa.tay.. ne duruyorsu -

nuz? .. Tutun ... 

Bu gece nöbetçi olan ecnneler tun-
!ardır; 

İstanbul cihetindekiler: 
Aksa rayda: <Pertev), Alemdarda.: 

IE~eref Neş'et), Beyazıdda: <Haydar), 
Sa~ıatyada: <Rıdvan>, Emlnönünde: 
(Hüseyln Hüsnü), Eyübde: (H1kmet At
lamazı. Fenerde: (Vltall), Şehreminin -
de : (Hamdll, Şehzadebaşında: (Ham -
dl), Karagümrükde: (Arif), Küçükpa -
?.arda: <Yorgl>, Bakırköyünde: (Mer -
ke1>. 

Bey oflu cibetindekiler: 
İstlklfi l caddesinde: (Kanzukl, Ga -

fp, tada: (İsmet>, Taksimde: (Nlzamed -
dlnl. Kurtuluşda: (Necdet), Yenlşehlr

de: (Parmakyan), Bostanbaşında : <İtti
had>. Beşiktaşda: (Süleyman Rcceb). 

Üsküdar, Bofaziçi ve Adalardakiler: 
Usküdarda: (İmrahor>, Sarı yerde: 

1 

(Osman), Kadıköyünde: <Hüsnü, Rlfat), 
Büyükadada: (Şinasi Rıza), Heybellde: 
CTanı\ş). 

Öf l~ neşriyatı: 
12,30: Plakla Türk mus1klııi, 12,50: Hava

dis, 13,05: Plakla Türk muslki.st, 13,30 Muh-
teut plak neşriyatı. 

Anmalin tneT'kez muhaciml Drak 
gol peşinde 

İngiltere Kral kupası maçlan dolayıslle 
tehir edilen Ug maçları hafta aruında yapıl 

Akşam neşriyatı: nu§ ve ıu neticeler alınm1'tır: 
18,30: Çocuk tiyatrosu (Kurnaz Tllk.l), 19: Arsenal: s • LeJcester City: ı 

Bayan Nihal ve arkadaşları tarafından Türk 
musik!si ve halk şarkıları, l9,3o: Spor müsa- Bu hafta Kral kupasının beşinci turunda 
habeleri Eşref Şefik:, 19,55: Borsa haberleri, 1 mühim bir m~~ yapacak olan Arsenal meş-

1 bur m;ırkez muhacim! Drak ilk devrede en-
i ::o: Cemal KA.mll ve arkadaşları tarafından d örülen bir hücwn esnasında bir sayı 

rürk muslklsi ve halk şarkıl.arı, 20,30: Hava 1 !~r!ış. devre 1 _ o bitmiştir. 
raı.ıoru. 20,33: Öıner Rıza tarafından arabca Y . d ha zl d hlklın 

Iklncl devrede oyuna a ya e 
!:Öylev. 20,45.'. Bhnen Şen ve arkadaşları ta- olan Arsenal sol tç ve sol açıklan vasıtaslle 
nı.fından Turk rr.usildsl ve hallt şarkıları, lki 1 daha yapmıştır. 
tSaat ayarı>, 21,15: Tahsin ve arkadaşları go 

ı tarafından Türk musikisi ve halk şarkıları, Ars~nal Ugd~ beşlncl, Lelcesıer on seki -
21 ,50: Orkestra., 22,45: Ajans haberleri, 23 : ztncl vazlyettedır. Maçda 25.000 kişi bulun -

1 
Plakla sololar, opera ve oper~t parçaları, muştur. 

23,20 Son haberler ve ertesi günün programı. Derby: 4 - Stok City: 1 

Buna rağmen bu idareci dil'ııl 
maksactıa bunu menetmek i.Ste l.ı 
m anlavamadım. ıtd• 

Kı~etll müzisyenimizin b1l t;I . n 
ıı oldatu muhakkaktır. onu 0 9".".A 
şey ilave etmeden fikrin! a1ne eıı&l"" 
ruz. v~ blr daha bu gibi ~~ 
kerrür etmemesin! temenni -· . .Mi 
... -------· .. ·················-· aoo P'" 
mincl vaziyettedir. Maçda z<>. ~· 
muştur. tar.~ 

Sandedand: O - Man~ ~ 
Kral kupası galibile, Ug şa:!li ~ 

cesur karşılaşması ümld edU ııc.,
vecanıı olmuştur. İkl taraf :tı ~ 
mütemadi mücadelesi baUndeırrı~ 
yunda blrblrlerinl alt etmek °'' 
mıştır. ce~ ~ 

ANKARA 
Su"lderland sekizinci, :Ma~ J!fJ 

şlnci vaziyettedir. Maçda 19. 
Derby maçın birinci dakikasında Uk golü muştur ~J 

yapmıştır. Stok City sekizinci daklkada be- Aston Villa 5eyahate çen 1':,, 
10 Şubat 1938 Perşembe raberll~i temin etmiştir. İngUterenin en zengin ve ıııı.:..-

ötı~ neşriyatı: Devre sonuna doğru Derby ikinci golü bü olan Aston Vllla bu rne\'S v~ıl 
i yapmıştır. bir turneye çıkacaktır. AstOObU set".J 

12.30: Muhtelif plAk neşJatL 12.50: Prn.k: Derby ikinci devrede iki sayı daha yapa- nedenhert ilk defa yapacağı ı--'lf· ~~ 
Türk musikisi ve halk şar an. 13.15: Dahi- rak m'.\çı kazanmıştır. yük bir ehemmiyet verııınek ':'apııV'~ 
1i ve harici haberler. Derby ligde dokuzuncu, Stol~ Clty onun- la mayısda Berllnde üç maç Jlsfı' 
Akşam neşriyatı: cu vaziyettedir. Maçda 9000 kişi bulunmuş - N. dd. K an 
18.30: Radyofonik çocuk temsili: (Ankara tur. IZame in lfŞ 1 

Şehir Tiyatrosu artistleri tarafından). 19: Preston: z _ Llverpool: z geliyor 
1 

'-ııırJ 
Türk musikisi ve halk şarkıları <Hikmet Rıza Tllr'" Spor Kurumu umut1' ... -A~ 

Bu hafta Kral kupası için Arsenal ile kar l\, .,.ev 
Sesgör ve arkadaşları>. 19.30: Saat ayarı ve k d 

1 2 0 
,.. krlm Federa.,.,onu Reisi :NiZB .--ı 

arabca neşriyat. 19.45: Türk musikisi ve halk şılaşacak olan Preston 11 evrey - maa UJ • t bula •:ıs .ı 
Şarkıları <Servet Adnan ve arkadaşları). 20. lüp biUrmiştir. birkaç güne kadar Is an kal•Cl""ıf'' 

· üdbiş bi ü d l 11 ge zameddin Kırşan burada -ot 15: Havacılık: Ş. Hazım Ergökmen. 20.30: Ikincl devre m r m ca e e e ç- . d bazı ,,r ~~ 
Plaklg dans musikisi. 21: Ajans haberleri. miş ve Preston mağlup vaziyetten bera - zarfında Istanbula al ~y 

berlı"'" kadar yilkselmlştir. r_ınd.e, •. _te.m •• ~~ı.a.ı:. Y,a,p_ac. ~k.t,.1~ 111 ıı • 21 15: Stüdyo salon orkestrası. 21.55: Yarınki 15.- · ··- _ 

11
,

111 
lprognm ve İsttkl!l marşı. Preston ligde yedinci, Ltverpooı ise ylr - Fransa Tiirkiy~ye ~S~ 

• = = zirai kontenıan ıce~1 
Fransa hükümetl, nıenıle ıLid '"' / 

rae edilecek zırai maddelere şll ıot1 J 

. . ,. "- ...... 

Baş, diş, n0zre, 1Jrip, romatizma va bUtUn ağrıl~~ımzı derhal 
kesıJr. lcabmda gUnds Uç kaşe ahnabılır. 

938 yılının 1lk üç ayı için J~ı 
ayırmı~tır. ta s5D ~"' 
650 kental kabuklu yumur 

1
,.' 50 ~ 

murtr akı, 250 kental şekers ~ ,.s5'.; 
ıı yu~urta sarısı, 10500 kefluze~1 '' 
dan d~ruya idhal edilmek ıcef1P" fi 
vakkat kabul suretlle 12sooal b•-1~ 
kental fasulye, 20.000 tent

250 
ııts 

175 kental kabuklu ceviz. 
ı u ceviz. ırııl ır/> 

Türkofls, bu munzam ztır 
al!kadarlara tamim et.ın1§ • 
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Asri Kadın ·Gozelliği 
VI KREM VINfJS 

Profesör Dr. E. Winter, Kimyager Dr. Heine gibi dünyanın en büyük cild güzelleştirrr.e mütehassıslan tara
fından formülü vücude getirilen VENÜS kremi, CILD HIFZISSIHHASI BAKIMINDAN en mühim unsurlan 
ihtiva etmektedir. Bunun içindir ki AVRUPA VE AMERiKANIN MiL YONLARCA MÜNEVVER HALI(I, 
artist ve cild meraklıları, VENÜS kremini büyük takdir ve hayranlıkla kullanıyorlar. VENÜS kremi diğer 
kremler gibi kullandıktan sonra cildi bozmaz. MESAMA Ti TIKAMADIGI gibi cildin teneffüsüne de mani 
olmadığı için kremlerin bir ŞAHESERiDiR. CİDDİYET ve HAKIKA Ti seven, şarlatanlıktan hcşlanmıyan 
sayın Bdyanlar. Dünyanın her tarafında bihakkın şöhret ve itimad kazanan GECE VE GÜNDÜZ VENÜS 
KREMLERINi kat'iyetle tavsiye ederiz. Ta:nnmış Itriyat ve tuhafiye mağazalannda sahlır. 

HARiKASI ! Keskin Kaşeleri üşütme, grip, nezleye ve ağrılara bir~ birdir. 1 lik ve 10 luk 
kutulan vardır. 

ÖKSÜRÜK 
~ Ilı . bro . uannıt öksürüklerle 

aıc.:~ astm, ve boğmaca 
d""' iiğiinün kat'i · ilacı· 

41", G;u-.. .. -• 
1-ra ~Ue1cri zayıf olan• 

~kaye edici teıiri 
tayanı dikkattir. 

ŞURUBU 

SAÇ BAKIMI 
Güzelliğin en blrlncl tartıdır. 

1 Kepekler! ve saç dôkülmeslnl tedavi e • 
den teslrl mficerreb blr llaçdır. 

•11ıu 11 
•czanelerde Kartal sulh hukuk hiliınliğinden: 

b&alunur. Hazine avukatı Zülfikar Ozan tarafın-
l.ı2iliı K k dan, Maltepede Adilbey sokağmc1a 3 nu-anzu Eczanesi 

8 maralı evde oturan eski Isparta mek -
....,...._e11y11og11'"•h:•·,.la_ta•n•b•u~I- I tubcusu Ali Rıza aleyhine ikame olunan 

----------------- alacak davasının 31/1/938 Larfüli celsei 't Su Borulanna aid ilan 

1 ...... l<enişehir Kaymakamlığından : 
~t~da azarnıza bağlı Ebe köyüne isale edilecek içme suyuna aid 50 milimetre 

llıiiddetı 4
00o metre çelik boru ve teferruatı 2/2/938 tarihinden itibaren 15 gün 

~l'Osun;a aç~ eksiltmeye çıkarılmıştır. 17/2/938 perşembe günü saat 16 da köy 
~ -... ~ l?ıuteŞekkil komisyonu huzurunda ihalesi icra edilecektir. 
3 oru f . ...... tı._ . ennı şartnamesi bili bedel kaymakamlıktan alınabilir. 

ıı.., <\Sıltrne · ı 2 3 ·· ·· d ~l'indeJı:· Ye iştirak edeceklerın 2490 numara ı kanunun ve uncu ma -
i-... 'l'a~ §.artları haiz olmaları lazımdır. 
~~tı 3 lllın edilen 4900 lıra keşif bedeli üzerinden % 7,5 muvakkat teminat 

' 67 li ~' late . ra 50 kuruştur. 
ilin ltlııerın bizzat veya kanuni vekilleri marifctile ihaleye iştirak edecek

olUrıu 
~ c739P 

• 

orduncü keşide 11/Şubat/1938 dedır. 

~Uyuk ikramiye: 50.000 Liradır ..• 
(~•O)() d,ıa hat'ka: 15.00J, 12.000, 10.000 liralık ikramiyelerle 

. ş~e ıo.o JO) liralı!< iki adet mükafat vardır. 
'ttiı,~ tJ:~ kadar binlerce kişiyi zeögin eden bu piyangoya 

'41Qİz ••• 

~ııtltılik ve Eytam Bankası IUinları 1 
~ lt~~. Yerı Nev'i İcra dosya No. ~ 

Küçiikmustafapaşa Gülcami Hane 34/242ô 
lllahallesi Eski Cami, Yeni 

~tıt. liisaraltı sokak eski 9, yeni 
-~,. l4 No. lı. 
~ oı_ 1 dosy lJ>otekli olup İstanbul Dördüncü İcra Dairesince yukarıda nul!lara
~t\ ia~ ile ~.3.938 •arihine müsadif Cuma günü açık arttırma lle .. sat~la
~-- tllkıı~ d l?ıenkulü alanla• arzu ederlerse Banka bu gayrimenkul uzerıne 
~ liea:ı .. ,~bilinde para ikra:;: edcb:::_ 

!ltr~o. Yeri Nev'i İcra dosya No. 

kabataş Fatmahatun mahallesi Bahçeli ev 934/2254 
b c·· 
~lı\. UJnüşsuyu caddesi cFki 19 
~ )~4?tııq i Yeni 1/23 No. lı (NTJ 80) 

ı...~ oı dosya ~tekli olup İstanbul Dördüncü icra dairesince yukarıd3 numara
Y~~'O.q~ gahi ıle 4.3.938 tarihine müs:ııiif Cuma günü açık arttırma ile satıla-
~~ tı dat-ıu~<>nkulü satın alanlar arzu ederlerse Banka bu gayrımenkule 
~ ~lt M .. de kendilerine para ikraz edebilir. · 

~ k::~bifı 937\lhendis Mektebi Satınalma Komisyonundan: 
>,lJ. 11 ~l'tt\ıştur ~~li senesi sonuna kadar ihtiyacı olan 35000 kilo ekmek pazarlı
~tııı~~ Ut\ı§t\ır k te:rninatı c289. lira ve beher kilo ekmeğin muhammen be

~l~·lttır. ş · Pazarlığı 14/2/938 tarföine rastlıyan pazartesi günü saat 14 de 
ı Dl• &ttna.... lığ . kl 

~U:lifl "e "•esini görmek istiyenlerin her gün ve pazar . a gır~ce e-
tı U4n saatte Gümüşsuyunda mektcb binası dahilindeki konusyona 

olunur. c379. 

muhakemesinde, müddcaaleyhin ikarne:
gahının meçhul olmasından tebliğa: ya

pılamamış olduğu görülmekle ilanen teb-

ligat icrasına, muhakemenin 21/3/938 

Salı günü saat 11 e talikine karar veril

miştir. Tebliğ makamına kaim olmak 

üzere kefiyet ilan olunur. (1013) 

SiL 

AONATiSN.A 
1.UMBAGO ,, ,, 
• iY4TllC va BUTUM 

•fiiDETLI .AGDl~ADI 1 
r~•Kll# ••fSA~a ~l>ER. 

Son Posta 
Yevml, Slyast. Bavadla •e Halt cuetut 

Yerebatan, Çataıçqme «>tak, 21 
ISTANBUL 

Gazetemizde çıkan yazı ve 
ref.im!erin bütün haklan 
mahfuz ve gazetemize aittir. 

ABONE FIA TLARI 
1 6 3 

Sene Ay Ay 
Kr. Kr. ;:.,.. - -

TÜRKİYE 1400 760 wo 
YUNANİSTAN 2340 1220 710 
ECNEBİ 2700 1400 800 

Abone beaeli peşir.dır. Adres 
değiştirmek 25 kuruştur. 

1 
Ay ...,.. 

15ıl 

27ıJ 

800 

Gelen evralı geri verilınez. 
llC.nlardaP meı'uliyet alınmaz. 
Cevap için ınektublara 10 kuru§luk 

Pul illvesi l~zımdır. 

············ı Poata kutıııu : 741 İstanbul 
Telgraf : Son Posta 
Telef on : 20203 

•••••••••••••••• 

,. ARADA BÜYÜK FARK VAR 
Pertev çocuk pudrası; şimdiye kadar b çbir bPDZ.m tarafından tnklid 

edilmemiştir. Bu pudranın, en bDyQk meziyeti btlhııssa çocuk cildleri 
için hazırlanmış olması Te terkibinde tahriş edici hiçbir madde 
bulunmamasıdır. 

PERTEV ÇOCUK PUDRASINI 
Şişman vncutıu yaşlı kimseler de kullanmaktadırlar. Vocudun iltlvala

rrnda ve koltuk altlarının pişiklerlne karşı bundan daha mOcssir bir 
pudra hennz keşfedilmemiştir. 

Onu diğer adi (Talk Pudra) ları ile karışllrmaymız. 

DENiZDEN GEMiLERi ÇIKARMA 
Limited Şirketi Tasfiye memurluğundan: 

3 üncü i1in 
Denizden gemileri çıkarma Limited Şirketinin hissedaran umumi heyetince 

tasfiyesine ve tasfiye memuru olarak Sadri Beksaç'ın tayinine karar verilmiş 
ve bu kararname Ticaret kanunu ahkamına tevfikan tescil ve sicilli Ticaret Ga
utesinin 20 birinci Teşrin 937 tarih ve 3268 sayılı nüshasile ilan edilmiştir. 
İşbu Şirkette alacak vesaır hukuku mevcud olanlann ilan tarihinden itibaren 

bir sene zarfında, tatil günlermden maada her gün saat 10 dan 12 ye kadar İs • 
tanbulda 1ş Bankasında muhasebeci Sadri Bcksaç'a müracaat ederek alacaklarım 
kaydettirmeleri ve evrakı müsbitelerini tevdi eylemeleri lüzumu ilan olunur. 

Tnsfiye memuru: Sadrı Beksaç 

Ya.nız 

KIZILAY GAZETESi 
Çıkacaktır. 

//anlarınızı vermekle hem kendinize 

hem de Kızı/aya gardım etmiş o/acaksmız. 
M Ü R A C A A T Y E R 1: 

tstanbulda, Postane karşısında Kızılay Satış 
+stanbulda. Postane arkasınd~ İlancı1!k 

İnhisarlar 
400 adet kopya muşambası. 
104 şişe kopya mürekkebi 1/2 kiloluk. 
219 şışe kopya mürekkebi 1/4 kiloluk. 

Bürosu: Tel: 22653. 
Tel: 20094 - 95. 

I - Kabataş kırtasiye ambJlnnda mevcud olan yukarıda cins ve mikdarı yazılı 
üç kalem kopya muşamba ve mürekkebi pazarlıkla satılacaktır. 

II - Pazarlık 16/II/1938 tarihine rnstlıyan Çarşamba günü saat 10 da Kaba
taş Levazım ve Mübayaat Şubesı satış komisyonunda yapılacaktır. 

III - Satılacak mallar hergün Kabataş kırtasiye deposunda görülebilir. 
IV - İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte yukarıda adı geçen 

komisyona müracaatları ilan olunur. (519) 

798 Kilo Iskarta kanaviçe 
928 > • ip 
198 > • kınnap 

86,5 > • bez etike~ 

l - Feriye Bakırnevinde birikmiş olan yukarıda cins ve mikdarı yazılı dörf 
kalem ıskarta sargılar pazarlıkla satılacaktır. 

2 - Arttırma 15/11/938 tarihine rasfa yan Salı günü saat onda Kabatq Leva
zım ve Mtibayaat Şubesi Satış Komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Satılacak mallar hergün Fcriyc deposunda görülebilir. 
4 - İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte yukarıda adı geçen 

komisyona müracaatları ilan olunur. c388:D 

,.,.,.,., 
1 - Cibali depolar grupunôa mevcut. bir çift kürek ve bir tentesili! hır kayık 

pazarlıkla satılacaktır. 

2 - Pa1.arlık 24/2/938 tarihine rasUıyan perşembe günü saat 10 da Kabataş 
levazım ve mübayaat şubesi satış komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Satılacak mal her gün Cibalide görülebilir. 

4 - İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte % 15 teminat parasile 
birlikte yukarıda adı geçen komisyona müracaatları ilan olunur. c734> 



il Sayfa SON' POSTA 

• 

BAYRAM G Eli YOR ... 

Likör aldınız mı?· 

Misa.firlerinizi ağırlamak 

için en mükemmel ikramın 
inhisar likörleri olduğunu 

UNUTMAYINIZ •••• 

Memleketimizin en nefis meyvalanndan yapılan; 

(İLEK, AHUDUDU, VİŞNE, PORTAKAL, MANDALIN, KAYISI 
Likörlerini tercih ederken 

bilhassa, KAYSI 

Kokteyl yapıyor musunuz? ... 

En iyi Kokteylleri inhisar 
likörlerile yapabileceğiniz 
gibi, Bunlardan, NANE~ ve 

AHUDUDU yu da likör ve 

soda ile karışbrıp 

1 Ç·E 81 L 1 R S 1 N İ Z 1 1 • ı 

·. 

Ber rerde 

likörünü hatırlayınız. 

İNHİSAR LİKÖRLERİNİ 
Ararımz. 

ı ŞAYANI HAY 
BiR TEN 

" Makiyajh ,, 
göronmeksi'1 

T~sJs tarihi : 1881 

idare Merkezi : ts~UL C~ 
Türlıiyecleki Şube~ _ ..1 

lsTANBUL (Galata ve ~_,,-· 
MERSİN, ADANA B~~ 

Yanani•tantla~Şab& 
SELANİK - ATlN• 

• Her nevi banka muauıe~ 
Kirahk kasr.lar ser\fill 

Han Tarife~ 
Birinci aalail• 4fJfJ • 
l lıincl . ıah: le ıSI 
Oçiincü sahi.le z(J(I 
Dördüncü •ltih 111 
ı, aalıilel.,. ~ 
Şon saltil• ... 

. ,,.. 
!tluayyen bir müddf' zar 

ca mikdarda ilan yaptıra~ 
tenzilatlı tarSfemiıdcn ~ 
ceklerdir. Tam, yarım ve riff 
Ulnlar için a~Tt b.r ta 
edilmiştir. • ..... ,.r*'/ 

Son Posta'nın ticari tıaı;,. 
qler itin §11 adrHe ınilfl 
melidir: 1 ,Jll! 

tılncıbk xonelıil -

--:.-.:'° -9 
Son Posta Matbaall ı' 

Neşriyat Müdürü: Selitn ~ ~.., 
S. Ragıp B1' "jJO') 

SAllİBLERİ: A. Ekre~ 

ADEMi iKTiDAR ~ 
ve BELGEVŞEKLİÖİNE KARŞI 

HORMOBiN 
l KAYIP MAKBUZ 

Mecidiye köyünde BeyoJta 4Z inci 
tik okul yoksul talebelerine Jardım 

SATILIK 2 EV 

Tabletleri. Her eczanede arayınız. (Poata kutusu) 1255 

Galata l.tınbul 

1 blrlltl ta.rafınclan çakar'alan 12,501 den 
12600 numaraya kadar ve her biri etU kurıq
luk y\iı yapraklı natamam bir clld makbm 1 
~ .. ant3\I yolunda 9-1-38 Çarşamba rünÜ 
kaybolmuştur. Bulanın meldeb idaresine ce
tlnnelerl rica olunur. Yakanda işaret edilen 

l
nunıaralı JJıakbaalum laükal el••dlil tiD 
olmıur • .ıen. . .. 

Kızılay lstanbul Mümessilliğinden: ,,., 
Balatta Kesmekayada HamamJ Muhittin mahallesinde bul~~~ 

73 numaralı kısmen kigir iki ev elverişli fiatla .-tıhktlr·~ 
jsteyenlerin Sirkecide Kwla1 Hanınfn ikinci kabnda 8 

~ 


