
Yazı işleri telefonu: 20203 CUMARTESİ 19 - ŞUBAT 1938 

4vusturya meselesi1 

üç biiyiik devleti 
harekete geçirdi 

İdare işleri telefonu: 20203 Fiatı: 5 kuruş 

Soviet maslahatgüzan meselesi 1 

Bükreşten Romaya 
kaçan maslahatgüzar 

izi.ni tekrar kaybettirdi 
Chembrlain ve Eden dün ita/yan ve Fransız 
Sefir/erile mühim müzakerelerde bulundu/ar Sovyetler Romada bulunan Butenko'nun kendisine ha 

A,.. ismi veren b~yaz bir Rus olduğunu söylüyorlar 

lnıanlar A vusturyada yeniden degv işiklik yapılacagv ını, Belgrad 18 (Radyo) - Bir müddetten-'beri Romada bulunan Bükreşteki eski r 

gümrüklerin birleştirileceğini söylüyorlar ;:vı:~a;na;:;:~=~u:~:ı;; ::!~ 
Çtkoslovakyada Almanlar arasında karışıkhklar -·- _., ___ .,,,, ___ " ___ ~!e!~~:~:1~ ve gizli tutulan bir ye-

odu, polis müdahale etti, 14 kişi tevkif edildi Gazetelerin istihbaratına göre Sovyet· 
lerin Romadaki maslahatgüzarı Butenko 
ile görüşmek istemişse de, firar eden dip· 
lomat böyle bir mülakattan imtina ey-ı l 
lem iştir. 

Tas ajansı ne diyor? . 
Moskova 18 - cTas ajansı bildiriyor:t: 

.Romanya maslahatgüzarı Popesco hari
ciye komiseri Litvinofu ziyaret ederek 
Romanya hükumetince Butenkonun ken
di arzusile Bükreşten ayrıldığının tesbit 
edilmiş olduğunu söylemiştir. 

Litvmof, Sovyetler Birliğinin Buten· 
konun kendi arzusile gittiğine inanma· 
tlığmı ve Romanya hariciye nezaretine 
yazdığı mektub sahte değil de bizzat Bu-

tenko tarafından yazılmış dahi oL<>a, bu 
dakikaya kadar keyfiyetin Butenkoya 

(Devami ·13 ü1ıeil ~ayfcıdtı) · izini tekrar kaybettiren Butenko 

~ Kmlsbaddan. bir görii.n.ii.§ (Yazısı l l inci sayfada) 

Anasını evine gömen genç 
müşahede altında! 

1'ek· 

~
~rdağlıdan mektub: 

U
• - Anasına mezarda taş toprak batmasın diye topraklan seyin, Fransızlara bı'r darbı meseıı· Dünkü yangından bir görünüş elemiş, cesedin altına yatak, üstüne de yorgan sermi 

DiiR Cağaloğlund4 Himayeietfal soka· Raminin Eyübe doğru inen yollann- -

hat 1 1 tt 1 
6 i T il k ı b ı k .t ı •' ğınd.4 büyük bir yangın oldıı, merhum dan birinin köşesinde küçük ve harab bir r a 1 U r g 1 1 U V Ve 1 doktor Genem! Nafizin kızı Ba.ycın Saf.. ev ve bunun üstünde de bir plakada fU 

~ . ı • 9' deye aid = odalı ~üyük konak tamamUe yazılar vardır: {Rusçuk yaranı sokağı). 
İtl"tsi • •• .. • ~ h b• yandı. Oda, oda kiralanan konakta (57) 84 numarayı taşıyan burası anasını 

n en meşhur organızatoru: "Tekırdaglı da a ır nüfus otvroyordtı. Bunlar eşycılannı çok sevdiği için öldükten sonra da ondan 
çok pehlivanları yenecektir " diyor 1.."U~~mışlardır. Ycmgınıt1o bir ~az o- ayrılmağa kıyamayıp cesedini toprak so-

llali cagırıı• patlamasından çıkmıt oldugu an- fasına gömen Halid.in evidir. Evin küçil· 

~e~tıtb~ (Hususi) - Dün yazdığım ceğimi vactetmişt~ Bu~ kalemi e - la.şı~mış.tw. Kızılay. ~ta kal4nları Y~- çük kapısından girince göze çarpan b\r 
e%ed a, . Tekirdağlının güreşeceği liıne, bu vadi yer~e ~ti.rm.ek maksa- le~n:mq "e kendıterme yemek 'Veni- toprak kazıntısı da Seyibenin 5 şubat CU• 

Arif hakkında malô:mat vere- (Devamı 13 uncu sayfada) mıştır. martesidenberi içinde yattığı mezardır. 
h • Sağdan soldan uzanan meraklı başlar 

:(la k ·ı ve Ru··şıu·· Aras lstanbul' -'a arasında başlıyan konuşma öğrenmek 
Şve l u ~ istediklerimizi kısmen anlatıyordu. 

Birisine sokulduk, bu ölen kadının en -
(Devamı 11 inci sayfada) 

Cenupta seyahat notları: 4 

Halid 

Güzel Adanada bir gün 

~ 

~ar Baf'Vekil CeMl Bayar',; evbeiki gün Tiirkk'U§U sahasındaki tedkiklerinden. bw i"A.tıbcı • ,,.. 

Bütün Adanalılarda Hatayın hasreti var. Kendilerinden 
olan bir kütlenin ruban, manen, kalben bir, fakat siy~ 
seten ve ahden ayrı olması kurt gibi içlerini kemiriyo 

Yazan ı ErcUmend Ekrem Talu 

~t ıe,a~ 18 (Hususi) _Başvekil Celil Bayar beraberinde Hariciye V~kili Tevfik Rüştü Aras olduğu h~a bu aJqam 
c~ \>e <ia. trene bağlanan hususi vagonia tstanbula hareket etmişlerdir. Baıveldl ve Hariciye Vekili iltaqaıı.da v .. 

___ :nı_eb_ua_ı_a.;..r ..;;;tar=•f:::1n=d=a~n ...::u~r~lanı=m::ışl!:=ar=dır.=·:...._ _______ ____________ ___ ~~--------=Adaudcm bit' tnan.ıtını (Yazısı 11 inci sa)iada) 



SON POSTA Şubat 19 

~2~Sa~y~fa~::::::.::::=:=:::=_=. __ ::::"'~=;~==;::~;:=::;~:;===;==::=:=:::~~~~~=====::;;~~==~~==:::::~;;::::::::::::::~~=r=;,.~~~~~~;;;: --=-;..... 

Resimli Makale: X Herkes kusurludur. X 1 Sözün Kısası ~ Hergün 
Yeni hadiseler karşısında 
Balkan Antantı 

Yaz.an: Muhittin Birgen 

A lmanynnın Avusturyaya kar~ı 

tatbik etmiş olduğu siyaset, 

fCkil itibarile her ne kadar haşin ve dü
rü~ ise de nihayet, milliyet prensipi üze
ı-ine isUnad eden bir hareket olmak ba
kımından haklı görülebilir. Fakat, şura
a da muhakkaktır ki Almanya, genişle
mek istiyen ve bunun için de kendisini 
her türlü hareketlere scvkedebilecek de
recede mühim kuvvetlere istinad eyliyen 
bir memlekettir. Bu tarzda her kuvvet, 
mutlaka müteaddi olan bir kuvvettir; 
mufüıka tcaddiye meyleder. 

Bitaraf bir göz ve geniş bir hayat fol
scfcsile baktığımız zaman, Almanyaya 
bu bakımdan da hak verebiliriz: Demok
rasi memleketleri denilen zümre dünya
ya yayılmış ve yerleşmiş bir alemdir; 
nasıl o başkalarının zararına olarak • • 
dünyaya yayılmış ve yerleşmiş bir kütle 
ise Almanya _ ve onunla birlikte İtalya 
ve Japonya da - gene başkalarının zara
nna olarak yayılmak ve genişlemek is. 
ter. Maalesef, dünya kuvvetlinin, vurup 
kıranın, tahakkümün dünyası olmakta 
devam ediyor. Şu halde iki taraf ta ayni 
derecede haklıdır. 

Ancak, iki tarafın da haklı olması, bi
zim gibi, dünya üzerinde kendi evinin 
bahçesini şenlendirmekten başka derd:
lerı bulunmıyanların haksız olmaları de_ 
mek değildir. Bizler ve bizim gibi olan
lar da, kendilerini sağdan veya soldan 
gelecek her nevi kuvvet ve şiddete karşı 
müdafaayı düşünmek mecburiyeHnde-
dırler. 1 

Almanya _İtalya ile birlikte - Avrupa
nın, kuvvet ntüvazenesi ve kuvvet sev
kulceyşi bakımından, dahili hatlarma 
sahibdirler. Bu dahili hatlar onlar için 
ayn bir kuvvet membaı teşkil eder. Bu
nun için bu iki kuvvet dahili hatlardan 
istifade ede ede A vrupanın ortasında 

kendisini §imdiye kadar hayli yaymıştır. 
Bundan sonra da daha yayabilir. Her 
kuvvet yayılmaya mütemayil olduğu ve 
bunu hayatın tabii bir kaidesi olarak 
gördüğümüz için buna karşı diyeceğimiz 
söz yoktur. Fakat, son hadiseler gösterir 
lti kendi aramızda, kendi kendimizle ve 
bizim gibi olanlarla yapılacak hayli has
bıhal vardır. 

* Son zamanlarda birkaç defa söyledi-
ğim gibi, sürüden ayrılanı kurd kapar, 
dünyada her kuvvet - para olsun, siya
set olsun, idare veya askerlik olsun - top_ 
)anmaya ve merkezileşrneğe doğru gidi
yor. Yani her şey, kuvvet, her varlık 

csürülerı. içinde toplanıyor. Şu halde, 
•çiğnemek> iddiaları olmadığı için cçiğ
nenmemeğe> dikkat mecburiyetinde bu
lunan Bıılkan memleketleri de son hadi
selere ibret gözile bakmıya mecburdur
!ar. Balkan Antantı bugün her zaman
dan ziyade kuvvetli olmaya ve bundan 
sonra da hergün daha fazla kuvvetlen
meğe dikkat etmek mecburiyetindedir. 
Balkan devletleri bu zarureti anladıkla
n nisbette milli bir siyaset sahibi olma
ya ve istiklallerini istedikleri gibi mil
dafaaya muvaffak olurlar. Aksi takdirde, 
çok fena hadiselerle karşı karşıya gele_ 
c-ekleri muhakkaktır. 
Romanyanın içinde çabaladığı müşkü

latı, maalesef, bir misal olarak gösterme
~e mecburuz. Romanyada senelerdenbe
ri devam eden sağ ve sol mücadelesi, her 
ikisi de hariçten gelen iki ithalat malı 
halinde, bu memleketi bugün dahili si
yaset bakımından fevkalade tedbirlere, 
harici siyaset bakımından da hayli müş-

kül tereddüdlere sevketti. Temenni ede_ 
lim ki Romanyada yapılmakta olan yeni 
hamle bu memleketi bu harici nüfuzla
rın çalkantı sahnesi olmaktan çabuk 
kurtarsın. 

* Okuyucularım anlamışlardır ki Balkan 

Antantı üzerinde durmak istiyorum. Bal
kan Antantı Balkan devletlerine bugıin 
her zamandan ziyade lazımdır. Dünya. 
nın siyasi müşküHitı arttıkça, Balkan 
devletleri arasında birbirine daha sıkı 

sarılmak ve birbirine daha fazla yakla:;ı
mak bir zaruret oluyor. Balkan devlet
leri için milli bir siyaset ancak bövle bi: 
şart içinde mümkündür. Yoksa, biri mü. 
tehakkim, diğeri tahakküme teşne iki 
büyük dünya zümresinin çarpışan siya-

seti arasında ezilmek işden bile değildir. 
Ümld ve temenni edelim ki birkac gü

ne kadar Ankarada toplanacak olan Bal_ 

1 
Hastaneler 
Ve halk -- E. T:ılu 

- da JısS rc:5) izde halkımızın çog~ un 
(g) tane telakkisi garibdır. 13 

· wd 
ları hakiki birc.L şifa müesses~s xn 
ziyade, mezardan önceki son; ha5 
hale addederiz. Bilhassa um -un 
taneler için bu böyledir. Ku:t~u.ş il 
dan ümid kestiaimiz inmeli, uçunc aa 

9 ~tulı 
recede verem, kanserli, ma ·· 

11 sılı evde bakılması nakden, bedehsl 
külfet ihtiyarına bağlı bulunan, ev b~ 
kını bi.i.yüğünden küçüğüne kad~r ş 
tınp usandıran ve bu sebeble ~ ı' 
atılma~ına lüzum hasıl olan zavıı b 
götürür, hastaneye atarız. Böyleee~8 
tanelcrimi2, isteriz ld, kuruluşları .\.8 . den ZI; sas olar. kurta~cılık Pa ·esın • - ., • zn 
de, kendi hodgdnı duygular~zır.et 
kendi rahat ve huzurumuza hi 

Bazı kimseler dedikodu yapmayı severler, bir mecliste 
bulundukları zaman müşterek tanıdıklannın hal ve hare
ketlerinden uzun uzadıya bahsederler. Ulu, orta tenkid 
yaparlar, bu gibi kimseler ayıpladıklan kusurlardan bir 
çoğunun kendilerinde de bulunabileceğini unutma -
malıdır. 

Kusursuz adam diinyada mevcad değildir, hepimizde 
muahazeyi celbedebılecek bir çok hususiyetler vardır, ve 
bu hususiyetler ekseriya kendimizin değil, başkalannm göz
lerine çarpar, eksiklikleriniz üzerinde ısrar edilmesini iste
me7.5cniz başkaları hakkında dedikodu yapmayınız, yapıla • 
nı da dinlemeyiniz. 

kar olsun. h jCl1 
Bundan başka, daha ziyade res • 

fukara kısmı için vücud bulın~ ıer!!> 
mi ve beledi hastanelerde, hekiıJl )el' 
bedava muayenelerine kanaat e~ çıı • 
bazı zeJ?-gin kimseler de -dil~~~eıY' 
nağmdan para çalmak kabıiın .. ıı.el' 
meccanen yatageldikleri sık gor 

( J 
mües3if keyfiyetlerdendir. end r 1'lı 

~ o ;z A R A ce u N D A Bu iki saklın adet yüzünd , 
e;;;;;}) '=P ~ efkan umumiyenin zaman znınatl 1;;ı.oe 

,---/ ..... ----------------·------------------------~ zetelc:::-e kadar akseden chasUlne~er' 
Yeni ngiliz acemi 1 ıt- uEuG·u·N 1 BiR FIKRA * 1 Taşhöpeğe aşık yersizlik> şikayeti haklı olarıık te . 

Bahriye efradı 11 n 'Jlan hakiki köpek rürc~~~~~~r~ejimi, ilk günün~e~: 

Son senelerde İngilterenın bahriyesı

ne büyük bir ehemmiyet verdiği ma-

Gıyas et meyiniz 
Eski vezirlerden biri oğluna ders 

veren hoccıyı değiştirmiş, yeni bir ho
ca tutmuştu. Yeni hoca ilk defa dc..'Ts 
vermek için eve geldiği zaman vezir 
kendisine tembih etti: 

- Eski hoca cahil bir adam değildi 
ama kaflan, gayın gibi telaffuz edi-

l 
yordu. Bu yüzden işine nihayet ver
di~ ?akın siz de öyle telcif fuz etmi
yesınız. 

Yeni hoca güldü: 
- Gulunuzu öylelmle gıya.s etme- Yukarıdaki köpek heykeli Zürih park-

yiniz! Iarının birinde buhmm.aktadır. Diğer ha_ 

ana kadar, memleketin sıhhi jhtı~ 
lannı en ince teferrüatını dahi 

1 çıı • 
etnıiycrek, temine bütün gücü i}erııı.d' 
lışmı~ ve yurdun hemen he~. ıar:se·J 1 

ciddi, temiz, emin sıhhat muess ij~ 
açarak, halkın istifadesine arze~eti 

Öyle ki, bugün bizim has~ebi 
miz dünyanın en iyi hastaneleI"l• JJ.l~ 
sıhhi hey'etlerimiz dünyanın en i.h 1' 
tedir sıhhi hey'etleri arasında b 
kın mümtaz bir mevkii haizdirleı:· §. 

Iumdur. Yukanda gördüğünüz şen grup, Dedi. • kiki köpek te ağzından hiç durmadan su 

yeni acemi İngiliz bahriyelilerini bir •·--------------Jf- fışkırtan bu taş köpeğe aşık olmuştur. 

Ve halk, yatak azlığından .~rel 
ettikce, hükfunet veya hususi ıder Jr 
yeni yeni paviyonlar ilave edef11e~etl kat bunlar da, söylediğim ~e~eb tifl 91~ 
dolayı, derhal dolup, eski vazı~ tiirl 
ni darlıkla devam etmesinin bit 

geminin bordasında gemiye yeni gelme- Timarhaneden kaçan Hergün gelir ve gördüğünüz gibi bu ha- önüne geçemezler. ~ \r~1 

Buna karşı Sıhhat Bak~' ıcö~ 
Belediye Reisi ne yapsın? Derdıil ııır 
hallan silkip atamadığı fena bU~r 
da, an'aneJerindedir. Bunda~· b9J • 

leri şerefine içki içerken görüyorsunuz. tehlikeli iki deli kiki taş kalbli köpeğe beyhude yere yal-
Resim, yukarıdan alınmıştır. 

insan vücudu mikrobsuz 
yaşayamazmış 

Amerikanın İndiana üniversitesinde 
yapılan bir ilmi toplantıda meşhur pro-

fesörlerden doktor Reyner ve Teker on 
senelik tedkikleri neticesinde insan vü-

cudünün uzuvlarının mikrobsuz yaşıya
mıyacaklarına kani olduklarını tebliğ et
mişlerdir. Doktorlar, bu halin bütün 
hayvanlarda ve hatta nebatatta da cari 

olduğunu kabul ediyorlar. Bir takım kü
çük uzuvların hayatlarını idame için 
mikroblar zaruridir. Mikrobların azaldı

ğı nisbelte mevcudiyeti hayatiye de azal
maktadır. Profesör Reynere göre küçük 
teşckkülat hayatımız için zaruri bulunan 

vücudde bir takım reaksiyonlar husule 
getirmektedirler. Bu kimyevi reaksiyon
lar hastalık taşıyanlar mikrobların vücu
de ilk girdikleri anda bizi muhafaza ve 
müdafaa etmekte imişler. 

~----------~--------------kan müm~ssilleri, Balkan Antantı fi'kl
rini siyasi bir mefhum olmaktan çıkarıp 
ameli bir siyaset haline getirmek mese
lesile uğraşmanın yolunu tutsunlar. Bal
kan milletleri dünyanın iki tarafile de 
pekala dost olup büyüklerin gürültüleri-

ni kendi evlerine sokmamayı elbet temin 
edebilirler. Elverir ki bugünkü dünya
nın şu korkunç şartlar içinde, kendileri 
için başka türlü bir selamet imkanı bu
lunmadığını anlamış olsunlar. 

Muhittin Bırgen 

Şikago radyosu bütün A.merikaya şu 
haberi neşretmiştir: 

Yolda, garib bakışlı, pejmürde kılıklı 

ıki kişiye rastlarsanız, zinhar deli keli
mesini kullanmayınız. Yoksa öbür dün
yayı boyladığınız gündür. Bu deliler, bu
lundukları şifa evinden, elde ettikleri bir 
anahtarla kapıyı açarak ve dikenli telli 
örtülü yüksek bir duvardan atlıyarak 

kaçmışlardır. 

İçlerinden birisi edeli• sözüne ;fena 
halde kızmakta ve eline geçen herhangi 
bir şeyle karşısındakini öldürmektedir. 
Bundan beş sene evvel de, bir arkadaşilc 

otururken, arkadaşının halletmeğe uğ

raştığı, çapraz kelime oynunda: 

- Aman bana müvazenesizliğin mu
kabilini bul.. arama buldum.. deli! de
mesi üzerine odada bulunan çekici kap
tığı gibi arkadı4-şının b~ıına indirerek 
kendisini öldürmüştür. 

Fransız medeni kanununda 
yapılan bir değişiklik 

Fransız kadınlan, medeni kanunda ya
pılan son tadilatla, bundan böyle koca
larına itaate mecbur tutulamıyacaklnr-

dır. Zira ayni kanunda, ckan kocasına 

itaate mecburdur> cümlesi kaldırılmış, 

yalnız ckoca aile reisidir> sözü bırakıl
mıştır. 

Fransız kadınları ayrıca, kocasından 
izinsiz pasaport çıkarabilecek, banka he

Sılbı açabilecek, çek imza edecek, hediye 
veya miras hakkı kabul edebilecektir. 

taklanır. 

M akdonaldın kızı işlerde olduğu gibi, meseleni1l 1 tel'. 
hükfunetten beklememeli, sosY8 iftti 

müstantik oldu biyemizin tekemmül edeceği ans 
Geçenlerde ölen eski İngiltere Baş- zar etmeliyiz. 

\•ekili Makdonald'ın kızı Scyla Mak - '~J:: 
donald girdiği müsabakada kazandık - .::::::'.. ./ ~ .d'-
!an sorıra bır po ıs m emesıne mus- - .. ,,. . l" ahk . .. ·~~' 
tantik tayin olunmuştur. Yeni müs - -- ıdJ 
tant:k şimdilik staj yapacağından ma- Et komisyonu mesaisine def 
aş almıyacaktır. Fakat birkaç ay sonra ediyor ıtıtf' 
ayda 220 İngiliz lirası maaş alacaktır. Şehlrde et flatıarı lşlnl tanzinl ~e 411 

Ve bu maaş 350 liraya kadar çıkabi - gw bulunan komisyon dfin de xn 
lecektir. Makdonald hayatında hiç bir vam etmiştir. tı. ıJS' 4#' 

. CeJebler ve kasablar Cenılye rtııe r' 
vakit servet sahibi olamamış ve fakır hayvanların teV?.l, satış kontrol ifl" t>ll t' 
ölmüştü. Bugün çocukları yaşamak i - ır birE'r rapor vermişlerdir. Konııs1o;detl', 
çin çalışmak mecburiyetinde bulunu - porları tevhid lle mcş~Idiir. aer ~et se: ı 
orlar veı ayni clns etlerin Istanbulun asıPı!I 

y · tinde ayni fiat üzerinden satıllll ~ 

Abıhauatı bulan ..., 

A merikalz çiftçi 
New Jerseyli bir çiftçi, tarlasında bir 

ımyu kazmış. Tabiatile su çıkmış, içrnış. 
'fadının kekremsi olduğunu görmüş. Ka
nsına da içirmiş. Yan nüzullü bir halde 
bulunan kadın iyileşmiş. Kör bir yanaş-

malnrı da bu sudan istifade ebni§, onun 
da gözleri açılmış. Bunu duyan civar 
çiftçilerden hastasını kapan herkes, çift
çinin bu hayat suyundan istifadeye koş
muş. Şöhreti gittikçe artan çiftçi de ku
yusunu son günlerde, içinde bir de dok
tor bulunan bir şirkete devretmiştir. 

Kendisi de çubuğunu yakıp keyfine bak
maktadır. 

mhıine çalışılacaktır. 1 sfl) t1 ı 
1'atbik edilecek kontrol usuller d• S!;,of' 

de Beyoğlu Balıkpazarı kMnblıır~ ı;ov~ 
lan bir karaman koyununun 1dl tıt ~' 
kapıda da ayni flattan satıla~ pııl~ , 
ların mıtış işlerinde ihtikara ~ti ı' 
nın kontrolü için formüller a J .,e 
Komisyon bugün tekrar toplana~ıır· 
lantılara her gün devam oıunaeS 

Şehir Meclisinde ol IJll' ' 
Şeh'r Mecllsl dün toplantnlf• ye ~et' 

diye znbıtası talımatnamestnit1 111 

alne devam etmiştir. 
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Şubat 
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Rc8~ ~ne 1 ıo4 
1938 ~ 

CUMARTESİ 
Hükumet son zamanlarda memleket hesabına çok hayırlı 

neticeler verec-ek iki teşebbüse girişti, fakat her iki teşeb
büste de kat'i kararları vermeden önce aliıkadarların fikir
lerini almak istiyordu. Bize de bu sahada elimizden gelen 
küçük nisbet dahiHnde hükumete yardım etmek fırsatı çık
mıştı. 

Teşebbüslerden biri daha ziyade halk tabakası ile esnafı, 
ikincisi ise münevverleri alakadar ediyordu. İlk teşebbüs 
münasebetile esnafın fikrini almak istedik, kime sorduysak 1 
açıkça fikrini söyledi, ikinci teşebbüs münasebetile de mü
nevverlere bas vurduk, fakat müracaatlarımızın hemen hep
si de cevabsİz. kaldı. 
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Bu Sabahki (' ı 
Gazetelerde \)~ 

Japonlar Sarı nehrin Filıslinde ....... otomobil !lrmalanndan babsedl,or. • Yüzlerce kişi YanKJ.lardan blrl Ford oıeld. de aeneraı u:o-llll ı • d h • d J tora lltteUdir. Yaptıkları ,arı.ş otomobll • Sovget Rusya ile a 10 ecep eyi yar l ar 1 evkif edildi ::!e ::'!.:! S::~Po=1!1:U:: Romanya arasında 't yeyt yetlftlrlJOrmat. pneral Motora tlrke. 
okyoda vapılan bir DÜm&J.ideo senra 400 kişi Kudüs 18 (A.A.) - Filistinin birçok ti de nebatatın llD9f fl''"'*D ne .-retle mühim /Jir i/ıti/a/ 
t 

J 9.. mıntakalarında geceleyin gezme yasak 1 lnltade ettlllni tedtlk lle megulm.1Jt. Eler k b ·ı k 4 : 

evkif edildi. Fransızlarla yeni bir hadise çıkb edilmiıtir. Demiryolunun şimal bölge- b-.:bul- ölrenlUrll 'Ye dnet fU&llU &eb1f 1mklm çı a ı ece uT . d _ un~sa erde petrol ;rer1ne tanel m11bar- Selim 8a ..__ 1.onctra . sın e yuzlerce şübheli kişi tevkif olun- rıte oıarat IÜnet ..,._ anenııa 1nn Yazan: llP ~ 
'- ~8 (Radyo) - Tokyoda dün göre Çin kıt'aları Fengohow ~ü-~ muştur. ttrdün hududunda hususi ibti· ca • 

...,, 4GO nu_ mayişçi tevkif edilmiştir. tinde ilerliyen Japon kuvvetlennı inhı· .vat tedbır" lerı· aı. .. -.~.... .,...., A !manya ile Avusturya müna-~tGıı ~U& Tan - Ahmed Bmtntn ıaetUtlı: lfl aydın- betl . in e eni bir saf-
ll)e llyasi partilerin birleşmesini zama uğratmışlardır. .. . Jamyor bptlıklı JUllDllda p abrlar n.r; se erın Y PY . 
hrtt edinnıış olan bu nümayişçiler, bazı Tokyo 18 (AA)-.. B~un ımpara- Roma d cMeoleteUmlzle belçlka arasmdatl derin haya girmesinden dolayı hlsıl olan vazı-
~erin binalanna girmiş ve saatlerce torluk. um~ ~~rgihı . tar~dan n g a a v~ sıkı dostluğun husus! b1r menfaate Alet yet bütün zihinleri meşgul ettiği bir sı-

... kalarak gürültü çıkarmışlardır. neşredılen hır teblıgde yenı vazıyete Venı• tedbı•rıer cllye kullımümak istenmesi çlrtln Ye fena bir rada, Romanya ile Sovyet Rusya arasın-
40Jc,. k k k .. ç· eni Japon .Z j yoldu. Bir ecnebi flrltettn taahhOdlerlnl tut- da be 1 il 1 n ka teamülü dı• .. n..a 

'°4h"o 18 (A.A.) - Domei ajansının arşı oyma _uzere ıne _Y . . . :na.sıru !Btemek ne ecnebi •rmayesine hu- yne m e po ı 1 
r--

laftl diline göre, bir Japon kolu dün ak- kıtaatı .sevkedi~iş oldugu bıldıril - s• " sumet mlnapna gelir. Ne de Belçika Ue olan çıkan y~ru bir d~ruma şahid olmaktayız. 
~ Sarı nehrin şimalindeki Çin hatla- mektedır. ıyasetle ugraşan memur• dosUuğumuza aylan blr tarafı olaWlr.• Hadisenın evvelıyatı malilmdur: 
, Y•rnıaya ve Sinsianga girmeğe mu- Fransızlarla bir lidile lar 1 d•l ki .,...., Sovyet Rusyanın Bükreş işgüderi Yol-
lffaıt olnıuşt B h . b d Şanghay 18 (A.A) - Kovangçeu- az e 1 ece er Cumhuriyet - Mütehassıs tşçlllle de bil- daş Budenko, bir gün ani olarak ortadan 

ffttr bir kol pur.. u şe rın cen~ un a daki Fransız toprağile Hong • Kong a- Bükret 18 (A.A.) - Aaayffln idamesi yük eh~mmlyet vermemiz llzun .serlevhalı kaybolmuştur. Son defa maslahatgüzan 
~ k Bnıiatir ekın - Hankov demıryolu- ras11ıda çalışan Fransız Rinseng vapuru hıkkmd•ki kanuni byıdlar, dün netre- malı:aJ•de saltanat devrinde sanayje ve Uca- gören ve kendisini sefarete götüren şo-

.,. · . . rafı d dilen bir emirname ile takvi edilm · rete, bllnetlee mtıtebassla ifçlllle ebemmlyet . . 
. . 1.3 Şubatta Japon gemılen ta n an ye ış- venn•ıUtlmls kaydedlleret başka memleket- for, bu zatı, sefaret bınasına bıraktığını 

il 600 Çın ta17areu tevkif edilmiştir. Japon makamlan va- tir. . Jerde 1,çl ptlftirmele verilen tıymet anla- söylemiştir. Fakat sefaret binasının buı 
tiıı 8"~eo 18 (A.A.) - Royter bild!riyor: puru Peskadcfres adalan limanına gö - Bu emırname ~e göre, _gizli 

1 

tıımakts, mütehassıs LKI yetlftlrmek tçtn ça- noktalarında göze çarpan ve kan izl"!l'i 
iecltn hüktüneti, askeri tayyarelerinin a· türmüşlerdir. mahiyette her türlil ayul tefekküller l•şmarnız tavsiye edilmekte: olduğu sanılan bazı lekeler, ifgilderin 
._ i, Yarısı Sovyetlerden ve diğer ya- Hidiseden h3berdar edilen Şanghay- memnudur. Sokı"1uda askeri n~mla n;~:~~=~e flddetle tht;IJacmm Tara de- bazı faşist unsurlar tarafından kaçınldı-
ldQ da Avrupa ve Aınerikadan tedarik daki Fransız büyük elçisi ve Fransız geçid resimleri Japılmıyacaktır. Sıyasi ( ğı veya katledildiği zehabını uyandınnıt 
~inek. BUretile 500 e iblağ etmek üze- deniz makamları, vapurun hüviyeti hak toplantılara ahne olacak oteller, lokan-. Bir Fransız vapuru ve Sovyet hükumetinin haklı ve pddetli 

to" kında teminat vererek, byıdsız ve şart ıalar, kahveler ve diler buna benzer u- Tı · Qz ., d bir nota vermesini intaç etmiştir. Fakat 
~dra 19 (A.A) - Çin sefaretinin sız derhal serbest bırakılmasını iste • muml ye~ler d~Uye nezareti vasıtasile eCBD 6 ugra l birkaç gün sonra, öldürüldüğü veya ka-

0'11'dan alıp neşrettiii bir habere mişlerdir. kapatılabılec~ır. Memurların siyasetle Marsilya 18 (AA.) - Saat 12-18 de bir çınldığı sanılan zatın Romada olduğu ve 

M 
uğraşması kat iyyen memnud~, aksi İspanyol gemisinin tecavüzüne uğrıyan kendince bazı mülihazalardan ötüril Ro-

d b d 1 ıd 
takdirde derhal azledileceklerdir. El Mansur vapuru, hadise esnasında ya- maya gittiği bu zatın neşredilen beyana. 

ısır a ar e e er o u Ag"'ır "''e nmda Fransız La Palme torpidosunun tQldan anlaşılmıştır. Vaziyet bu fekle .. _ 
v bulunduğunu bildiJ'iyor. Vendres Uma- rince, Romanya bükUmeti Sovyet Rm-

40 k
. . 1 d rr hl t ,_ nından hareket etmiş olan vapur, Fran· yıya cevab vermif ve aranılan zatın Ro-Ve ışı yara an ı ı e iK.eli işler sız limanlarına tahsis edilen mahfuz yo- manya topraıcannda olmadığını, ııaıya-

ıu takib etmektedir. Vapurun clvanna da bulunduğunun anlaşıldığını bildlr-

p lis • • • • • 30 liradan "' • • .. t düşen obüsün muharebeye girişen iki İs· miştir. Fakat Sovyet Rusya bu izahatla 
o numayışçılerı sopa ıle dağıttı, yaralananlar • ~gı iŞÇi ucre - panyol gemisinden birisine aid olacağı iktifa edeceğe benzememektedir. Sovy.tt 

arasında kadmlar da var lennden hacız yapılamaz tahmin edilmektedir. Rusya hükUınetinin kanaatince muıa-
lik Ankara 18 (Hususi) _ iş nizamna- Temel eephesinde hatgüzar Budenko zorla Bükreşten Ro-
~ ~c!ertye 18 (A.A.) - Royter bildi-! etmiftir. Kuvvetli po1il milfraelerl te- melerlni hazırlamakta olan komisyon Perales 18 - Teruel cephesinde ha- maya kaçırılmış ve kendi ihtlyırile ~t-
~ 'tepı gömleklilerin üç saat kadar zahüratçılan sopa ile dafıtmaya muva!- faaliyetine devam etmektedir. İktısad va düzeldiğinden, Franco kuvvetleri tllf hakkındaki beyanatının dı gene 
tııııı.ı __ btr toplantılan ehemmiyetli kav• fak olabllmiftir. Birçok sokak feneri, Nafia ve Sıhhiye mümessilleri ağır v; dün tekrar ileri hareketlerine başla • zorla kendisinden alriıdıfı kanaatine var-
-..ra lebeb 

1
__ 

40 
.,.... 

1 
• tramvay, otobüs ve vitrin hasara uğra- tehlikeli işler hakkındaki nizamname- mışlardır. mıştır. Bu, onun iddiasıdır. Romanya 

~ ~-' Ou.a•0&9 ve ~ yara an llllfbr. . h 1 k D 1 Ş" hükUmeti ise aksi kanaattedir. 
~;umar arumcla birkaç kadın ve Kahire 18 (A.A) _ Gazeteler hü _ ~kt~~ ıyara ev et urasına vere- Deniz bank idare Bu sebeble, iki devlet arasında, telifi 

~ lf Avrupah vardır. 300 den fazlil kt1meti intibah dairelerinde tezviratta D:ğer taraftan iş kanununda 30 r - Meclisi toplanıyor cidden müşkül bir noktai nazar ihtilafı 
'-ıtnılll ahas Paşa lehinde batırarak top- bulunmakla itham ve ıiddetle hücum raya kadar olan işci ücretlerinde ba~iz Ank 18 (H _) Şehr" . başgöstcrmiştir. Eğer Romanya hü~ 

1apıldıJı yeri işgale te,ebbils ediyorlar. ,..pılmJ7acajı tasrih edilmesine rat _ bulanan ~zba~sı:s..;-mO~;= meU. Sovyet Rusyanın talebini kabul e-

l • • d E 1 • 1 • v • • d men bazı yedenle buna teşebbüs edil - suf Ziya banka lşlerile meşgul olmak- der ve Sovyet me~urlarının fftirakile lfl ad r ç 1 1 g) m l z e mekte olduğu haber alınmıştır. Maliye tad·r. Banka merkezi olarak Sovyet el- yapslacak bir _!ahkikat:- muvafakat g&t-
) Vekaleti devleıe aid borclar için de .30 çiliği karşısındaki bina tutulmuştur edtertne,l m~dür ki bu ihtllif izale 

ı · da .ıı.. tşci ü ti · d h · İ . · 1 sin. Aksı takdirde bu ild devlet ara. • b • h A d • 1 d ıra 'l aş&5~ .. ere enn en . acız dare meclisi ilk içtım\llnı bugün - sında, cidden milessif bir anlaşamama> 
"enı 1 r a ıse o m a ı yapı~mıyacağmı alüadarlara bildir - }erde_ yapacak ve bankaya bağlanan te- lığın zuhur etmesi yakın bir hakikat ola-J miştır. şekkuller hakkında kararlar verecek - bilir 

liiiku • • ı 1 d h b Atat u" r k u" n tir. ~et Rusyanın Bükreı maslıhıtgfl-
nıetımız e spanya arasın a mu a ere cereyan Kız talebe zannm macerasa, bugün için de, 1ann 

etmektedir, henüz bir neticeye vanlmamışbr taziyet telgrafı Kamna rıkmınacaL içfıı de, diplomasi tarihinin meraklı mi· 
~~ 18 (Huull) _ Madridde Türk elçUilbM Fen mtlltec:ilerln hilkt- I' v .,, ft talea edeceli bir hldi~ olacaktır. 
t.ı.~er tarafından cebren çıkarıldıjı hakkındaki Alınan radyo haberi üzerine Ankara 18 (AA.) - Prens Nikola- Ankara, 18 (Hususi) - Bundan bir Selım Ragıp Emeç 
~tta bulundum. Alakadarlar, bu hidisenin geçenlerde vaki o~n ve ajans nın ö'ümü münasebeWe, Cumhur Baş- müddet evvel kız talebenin de erkekler 
"aauı dan tavzih edilen bldfse olduğunu söylediler ve hüldlırıetimizle İspanya kanı Atatürk'le Yugoslavya Naibi gibi 

15 
günlük çıkacaklan gazetelerde Haliçte bir motör bir sandala 

il&~ da nıuhaberelere devam edi!diğini ve bir neUceye henüz vanlmıdığını Prens Paul arasında aşağıdaki telgraf- yazılmıftı. Öğrendiğime g6re bugün için 

'~·Almalar bir Wlleııln vutıılıuldatmm tel<nrlamılWdır· ôtr- !ar teatt edilmiştir: böJle bir~ mevmd cletildlr· çarptı 
löre yeni bir tecavüz vaki olmamlfbr. Altes Roayal Prens Paul Efe · • de • • d• •ı.a: Bu sabah Haliçte bir müsademe olmut. 

-Yucoslavya Naibi- S gem.Si DiZi lft IMIUI Ciball açıklannda bir mot6r bir andala 

S • d h ı • f 1 d BelfnMI Berlin 18 (AA) - bmlr 1imam iflet- çarpmq. sandalın 70lculan deQJze da • 
Urıye e mu a ı er en Altellerinin, Altes Ruvayal Pren• Ni· meal için Almm:yada inp edilen pmi· kfilmOftOr. l'akat etraftan yetlfell ... 

kolanın ölümile uğradığı ziyaı haber lerden Efes gemisi 1'1 pıbatta Bremende dalcılar yolcuları kurtanr .oıılardır. Kaza 

20 kişi tevkif edildi =:.. x:::. ~~~ket. muvaffaJdyeatle denize indlrilmiştlr. hlklrmda tahtibt yapılmaktadır. 
HU Sabahtan Sabaha: 

• Cumhur Başkanı Ekselans 
...._ 1e Bapekili birkaç bin kişinin iştirak ettiği bir Kemal Atatürk 

.....,'-abda Şam hükumetjnin Fransaya karp takib -Aılbra· Çok mütehassisim. Hararetle teşek-

~ edeceği aiyaseti anlatb kür ederim. 

~ 11 (A.A.) - Muhalefetin, mtıfrit tilmeleri bakkJndald m6nkelere devam ------ Pmd 
~~in te~e ııeticelenen edilmekte olup bu babdaki itilifnıme s· . t 
'~Lnuıkabele olmak Ozere, nuyo- imza edilir edilmez ve lcab eden tesllat ıvas çımen o 
~ ;;-11 tefleri ddn alqam bir top- yapılır yapılmaz, Irak prbtleri lçln b· f b •k N ~rdır. Birkaç bin Jdfinın bul edilmiş olan e1u1ara mümasil esu- a n ası 
~ ~fıı bu toplantıda IÖZ alan Su· lar dahilinde i§le~ ifine baglanıcatbr. Ankara 18 (A.A.) - Sıvasta tesisi ta-
:~ ile 1n l~ lıflıaBmet polltika~n İhraç bankalı imtlyazınm tecdidi hak- karrür eden çimento fabrikası makine ak 
.... ~ gıltere, Irat arasındaki gıbi kmdaki müzakereler devam etmektedJr. sam•nm Aimanyada Tumboldt milweae-

~ec:len ~keline matuf olduğunu ve Suriye, ecnebi sermayelere düşman sine ihıle edildiği istihbar edilmiştir. 
~ ltliıak ın Şam parliment~~a değildir, fakat her iki tarafın menaf"üni Günde 300 ton yani senede 90.000 ton 
~- ereye konulacapu bıldir- muhafaza etmeli iltizam eylemektedir.• çimento istihsal edecek olan bu fabrika· 
~'ter tal'aftan _ • N f nın montaj işlerinin 1938 teşrinif'• v lın-

1'\t boıan aıınan haberlere gore, Elektirik şi.rketı a ıa.mn de ve fabrikanın 1939. senesi tcmrııuz a· ı 
~~lrmi kadar kimse tevkif tekliflerin• kabul etti yında çimento iltfhsalıne başlıyacağı an-
~ 18 (A.A, · . . N f V ki !aşılmaktadır. 
~ ) - Bqvekil CemH bey İstanbul elektrik şırkeü 8 11 e - B fabrikanın tesisinden maksad k 
~~ ~~~tta bulunmuıtur: letinln tesisatın ısadllhı ~~ halkiktanlafa~a vilA;etlerimizle orta Anadoluda dah:a:. 
'-! ~ ,,e-=na ahkamı şahsiyesl alınan paralann i esi ıçın va 0 n • · to t te · t k · 
--. 01-~ Prenaip itibarile bir ittW hl· lcblerini eSal itibarile kabul etmiş ve cuza çımen sa ışını mın e me tır. 
...._ ~,. Franaaz memurlannın dal· cevablarını Nafıa Vekiletine bildirmiştir. Kelkil'in kurtuluş 
~.he.ı- - a nıüteallik mü%akereler he- Bu cevaplar Veklletf tatmin etmemekle ld.. .. •• 
.... ~~ ilanaı edllmlştir ve yakında beraber tefenüatın müzakeresi esnasın- yı onumu 
~ ~1lrfıı heyetine milşabih bir da müsbet bir netice alınacağı kuvvetle Ke!kit 18 (Hususi) - Kelkit kur -

edilecetttr. umulmaktadır. VekAlet firkete selihiyet- tuıuş güniınün yirminci yıldönümünü 
~ ...... ~ Ue itle- it ~ pcierilmesini bil - Büyük Kurtarıc1S1D1 anarak tutluladı. 

Komisyon 
Napolyona atfedilen bir fUdr ftl'dır. Her iti kestirip ıtmumı bilen Na· 

po!Jon: 
- Ben çıkmasını ı.temediJim ~rl komisyona havale ederim! 
Dermit- Bunu l&yliyen adam kral lıtlar J1lmut. imparatorluklar kunnut 

bir adamdır. Avrupa haritasını tek bapnı keyfine göre çizen bir 1f adapıı
dır. Bu kuvvette bir adamın olur olmaz tıler için müşavir ihtiyacı duyma
sına imkAn var mıdır? Bunwı için onun komisyona havale ettiği if1erin 
mutlak IUl'ette aürüncemede kalıp çllrümesini istediği işler olduğuna inlll
mak lizımcbr . 

Doğrusunu itiraf etmeliyiz ki kom is yon kelimesi bile hemen her memıe.: 
kette daha ziyade mizah mevzuu ol mağa başlamıştır. Hangı lisanda olursa 
olsun sayfalannı brlfbracağınız bir mizah mecmuasında komisyon mevzu. 
undan alınmış bir yazı, bir karikatür bulabilirsiniz. 

Bilhassa dünya işlerinin, en mühim politika davalarının tek kafadan çıkan 
kararla bıçak gibi kesilip atıldığı şu devirde hiç te mühim olmıyan mesele
ler n komisyonlara bırakılma~n Napolyona hak verdirecek bir harekett'r. 

Övle olduğu halde ckomisyon modası bizde bilhassa ehemmiyetsiz işleri
mızde alabildittine gıdı.> - Gaz~te çayfalarını karıştırırken ne komisyonla
ra tesadüf etmiyorum. Et komı.,, ., ımdan muhafazai asan atika komisyonu
na kadar çeşid çe§id komisyon. 

Otomobil camlan tribleks mi olsun, dupleks mi olsun? Meseledir. O halde 
hemen bir komisyon, seyyar satıcılar köşe başlarında mı toplansınlar, sokak 
içlerinde mi dursunlar? Meseledir. O halde bir komisyon. Elimizden gc.lae 
lodosla poyrazın hareketlerini tanzim için bir komisyon yapacak ve Laşını 
mutlak Fatin hocayı getireceliz. 

Bu kadar komisyon acaba bu işlerin çslmynweı. llliriilıcemede kalması 

için mi kuruluyor! ...._ CGJU4 
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~~~~~~-~~~ ~analiz~syon ~sis~tı i~ 
• Y 200 mılyon lıra lazıın 

1938 yılı Istanbulun en :ni erbaşlar Belediye bu parayı 50 senede sarfedecek ve şehr: 

hh ti 
J ) k bugun kıt'alarına imarı işile beraber kanalizasyonu da tamamlanaca 

Si a ı yı ı o aca gidecekler Şehirlerimizin ve köylerimizin bir p lan Kasımpaşadaki kanalizasyon borula:r: 
dahilinde imar görmeleri için hükfrmet tanzim etmiştir. Belediye b~ndan 5~apıı 
ve belediye doktorlarına da su, kanali- ki kanalizasyon tesisatını bızzat ) 
zasyon vesair tesisat bakımından vazife caktır. • ekil 
verilmektedir. Hükfunet doktorları için İstanbul şehrinin istenilen asrı i~Jlle 
Ankarada açılan kursta kanalizasyon ve de kanalizasyon tesisatına kaVU}8b t e-r 
su tesisatı dersleri gösterilmektedir. Bu için Sıhhiye Vekaletinin bir ~udd:ı { 
derslerin yakında Tıb Fakültesinde da- vel yapmış olduğu tedkikata göre 1

1 
diyeı 

ha şümullü olarak okutulması düşünül- milyon liraya ihtiyaç vardır. Be:1: 

Sıhhat \'e:~aleli müsteşarı Asım dün sıhhat müdürlü- Abideye -. 1 1 k 
ğünde şehrin sıhhatı lıa:{kınd t tetkikat yaptı k d kt merasım e kçe ebnd 

Sıhhiye Vekaleti Müsteşarı Asım ş~~- ı ken muhtelif yollardan şehre birçok .~a.~
rimizde tedkikler yapmaktadır. Dun talıklılar gelmektedir. Bunların da onu
Sıhhiye Müdüriyetine gitmi~. şehrjn ne geçilirse her zaman elimizi, ko!umuzu 
sıhhati nakkında Sıhhiye Müdürü Ali 1 sallıyarak gezebilir, suyu emniyetle içer, 
Rızadan izahat almıştır. Sıhhiye Veka- 1 yiyeceğimiz üzerinde tereddüd göster
leti İstanbulun sıhhati ile yakından aıa-1 meyiz. Bu iş için de civar belediyelerin 
kadar olmakta, icab eden tedbirleri al- şehirlerin sıhhi işleri ile yakmdan alaka_ 
maktadır. Bitle, pislikle şiddetle milca- far olması muktazidir. İstanbul sanki 
dele için bekar odaları, hanlar vesaire her nevi hastalıkların deva yeridir. U· 
yerler daimi surette kontrol altında bu- !acık bir hastalığa yakalanan az çok hali 
lundurulmaktadır. vokti yerinde kimselerden tutun da, u-

İstanbul şehr inin sıhhi bakımı etra- zun müddet hastalık çekmiş fakirler he_ 
fında Sıhhiye Müdürü Ali Rıza şn iza- men kapağı İstanbula atmaktadır. Yur
hatı vermiştir : dun hemen her tarafında asri hastaneler, 

c- İstanbul bazı bakımlardan husu- hazik doktorlar vardır, halkımız yavaş 
siyet göstermektedir. Birçok taraflardan yavaş mıntakalarındaki şifa yerlerindc
yollar vardır. Hergün bu yolladan yüz- 1 toplanırlarsa İstanbula yapılan akın da 
)erce kişi gelir ve İstanbula yerleşir. Bız. 1 azalır. İstanbulun hastalıklardan vikayEsı iı;ın , Yaz gelince sirayet derecesi çabuk oları 

1 kat'i mücadele açmış bulunmaktayız. Bu hastalıklarla bu sene fazla mücadele e
mücadeleyi seneler geçtikçe zi~ adc:le~ti-

1 
decck değiliz. Yalnız roevadd'ı gıda~ye 

receğiz. Bilhassa son bir sene içinde yap- satan esnafa bir tedbiri ihtiyati olmak 
mış olduğumuz mücadele çok iyi netice 

1 
üzere nisan ve mayıs ayları içinde birer 

vermiştir. Diyebilirim ki pek eski tarihe ' defa aşı tatbik edeceğiz. 
malik bu şehir halkı 1938 senesi gibi sıh- 1 Kırkçeşme suları gibi Halk.ılı ve Tak
hatli sene görmemiştir. 1 sim sularının da şehre sokulma~ası ta-

1938 senesi en az hastalıklı sene ola- j karrür etmişt i r. Terkos tesisatının geniş
caktır. Kırkçeşme musluklarını birçok letilmesi bekleniyor. Terkos tesisa~ı İs_ 
yerlerde kapattık.. Umumi yerlerin te- t::mbulun su ihtiyacını karşılıyaca't mik
mizliği ile alakadar olduk. Geçen hazi- darda takviye edilince öteki suıar da 
randa baş gösteren tifo salgını münase- derhal kesilecektir.> 
betile dört yüz bin kişiyi aşıladık. Bun- Sıhhiye Vekaleti İstanbul suları hak
ların tesiridir ki içinde bulunduğumuz kmda kafi malfunatı toplamış buıun

&enE! zarfında vatandaşlar daha az hasta- maktadır. İleride Istanbulun sıhhati :ı;in 
lık tehlikesine maruzdur. alınacak her tedbirde bu rnaliimattan 

Dahilde hastalıklarla mücadele eder- istifade edilecektir 

Toplantılar: 

Eanaf toplantılan 
Dün öğleden evvel hamamcı1ar, öitleden 

10nra da madent eşya yapan san'atUrlar 
cemiyetleri hey'etl umumiyelerl Eminönü 
Halkevlnde toplanmışlar, geçen yıl hesab -
tarını tedklk ve idare hey'etlerinl ibra et -
tikten sonra müşterek yardım teşkllA.tı lçln 
idare lıey'etlerlne saH.h1yet vermJşler Te da
lılmışlardır. 

Halkevi konferanılan 
Bu~n saat (20,30) da. Eminönü Halkevl 

Merkez salonunda umuma Celal Esad Ar -
aeven tarafından (İstanbulda Türk ı1blde -
lenl mevzulu blr konferans verilecektir. 

Poliste: 

Bir sandalcı ile bir amele 
kazaya uğradılar 

Yedikule Havagaıı fabrikasında müstah
dem amele Süleyman vagonlardan demir bo
ru indirmekte iken borulardan birisinin düş
mesi neticesinde sağ ayağı ezllm1ş, berayl 
tedavi Cerrahpaşa hastanesine kaldırılml§

tır. * Galata nhtımına bağlı Sadıkza.de Ta -
punı:ıı:t yük vermekte olan ve 4610 numara
lı sandalda çalışan Rizeli İbrahim.in üzeri
ne bir sandık düşerek başından ve vücudü -
nün muhtelit yerlerinden ağır ve tehlikeli 
surette yaralamıştır. Yaralı Beyo~lu hasta
nesine kaldırılmış, tahkikata başlanmıştır. 

on u an sonra me te e 
ayrılış merasimi yapılacak 

mektedir. kanalizasyon işlerini imar planı ı el 
raber yürüterek tanziın edeceğinden. 1~ Avrupada olduğu gibi bizde de şehir- d bıt 
li senelik imar müddeti zarfın a ,folıJ• 

lerin kanalizasyon, su şebekesi, yol in- olarak 58· 
yüz milyon lira zaruri 

şaatı ve tenvirat işleri belediyelere ve-
rilmektedir. Kanalizasyon, su şebekesi, narak tesisat tamamlanacaktır. bele' 
yol inşaatı ve tenvirat işleri İstanbulda İmar ve kanalizasyon tesisatının iJitldf 

djyenin çizmiş olduğu plan dab -""· mühim bir yer almaktadır. . \f&J'!"' 
i1erliyebilm€si için yı1lık bcledıye ~· 

İstanbulda su, kanalizasyon ve yol in- datının tezayüdü, hiç olmazsa bll .bıJll 
şaatı zaten belediyenin elindedir. Tenvi- darın senede on beş milyon liraya ı j(ltl 
rat işlerinin yani havagazı ve elektrik iktiza etmektedir. Belediyeye var }!it 
tesisatının da İstanbul Belediyesine ve- membaları arandığı mallımdur. ~ti" 
rilmesi etrafında tedkikat yapılmaktadır. içinde bilumum vesaiti nakliye işlrtııd'11 

Birkaç senedenberi teşekkül etmiş o- lediyeye geçerse her sene bu Ita~~e e
lan kanalizasyon şirketi, Editnekapıdan dört milyon lira varidat fazlalığı e ·dat 
Sarayburnuna kadar Halicin sırtında bu_ dilebilecektir. Bundan başka da "arı 

_lu~!~.l!!ı:!l!~ı. ::~!l!z::~~~~ •b•a;~a.~;~ -~=~~=~a:~ ::!~~~C::~~~ 
Yenı erbaşl.ardan bir grup V • ~ ./ 

Deniz gedikli erbaş hazırlama okulu- ~ enz fflQQrlJ 1 ._. HAKiKi EGLENCE 
nu bitirerek donaru,naya iltihak edecek ,.,.., k .l "'f N O V O T N i' de 
olan yeni mezunlar bugün saat 15 de .1 e Ş l Q l Her akşam 
·faksimdeki Cumhuriyet abidesine me- Mekteb, talebe, muallim sayısı en çok B A k E /4 
rasirnle çelenk koyacaklardır. olan vilayetler İstanbuJdan sonra İzmir 

Geçen ağustosta mektebi bitiren bu ve Ankaradır. Bu üç vilayetteki tedris iş_ 
talebeler deniz tallın taburuna ayrıi.mış- leri gelecek seneden itibaren diğer vila- ı 

lar ve burada altı aylık bir talim ve tah- yetlerden ayrı tarzda idare olunacaktır. 

sH devresi daha geçirmişlerdir. Yeni Yapılacak değişikliğe göre bu üç vila
mezunlar donanmaya girmezden evvel I yette birer umum müdürlük ihdas olu- j 
r.ıekteblerine karşı olan sevgi ve a!aka- nacak, vilayetin tedl'is işlerine umum 
larını son bir defa daha göstermek ve ar- müdürlük bakacaktır. Vekalet umumi 1 

kadaşlarına veda etmek üzere bugün müfettişleri İstanbulun rnekteb, taleb':? 
mektebde toplanacaklardır. M~zunlara muallim bakımından göstermiş olduğu 
bugün mektebde bir çay ve öğle yemeği hususiyeti tedkik etmekte, yeni idare 
verilecek ve mekteb müdürü albay Hıl_ tarzının ne şekilde olması iktiza edece
mi Gökbaray tarafından gedikli erbaş- ğine dair etüdler yapmaktadır. Vekalet
lann donanmadaki vazifeleri anlatıla- te bu işler için çalışan komisyon umum.i 
caktır. Mektebdeki merasimden sonra müfettişlerin vereceği raporlara göre 
talebeler Taksime giderek Ctimhurıyet hareket edecektir. Umum müdürlük te
abidesine bir çelenk koyacaklar ve kıt'a- şckküJ edince ilk tedrisat müfettişliği ile 
lanna aynlacaklardır. Donanmaya yeni orta tedrisat müfettisliği tevhid edilecek 

~ 1 

geçen mezunların adedi 42 dir. ayni şekilde direktü alınıp hareket olu-

Balkanlararası 
. Şimendifer 
Kongresi 

' 

nacaktır. 

Balık bollaştı 
Dün balıkhaneye külliyetli mikdarda ba

j ıık ge1miş, palamut çifti 5 - 6; uskumru kl-

l 
losu 10 - 18; hamsi, kayıkla, kilosu 5 - 6, kı
lıç 35 - 45, lüfer 60 - 70, çlnekop SO - 35 ku
ru~tan toptan fiatla satılmıştır. 

A <iuNn EOS·et ~eRE ~ 
Meşhur Berlin mugannıyesi 

ve sevimli tenor 

Y U N K A 
Methur Bay KEMAL 

DA ı°rtEs~sıT~~EB
6

AŞI 

111111111111111 

111...111 
111111111 

Şehir Tiyatro•" 
Dram kısmıntl8 6' 

B~a;; ••~;;1 
,
1 Drum o Perde etJ 

Yazan~ Henrik fbS 

gO d' 
Komedi kısmı: Bu akşam saat 2(), 

SÖZÜN KISASI 
Komedi • perde • dil 

c•:; l'Vta:B ô'N C(/Jl 
Tophanede dokuz esrarkeş yakalandı Dünden itibaren Sirkecide 

toplantılara b?.şlanıldı 
ROBERT S'l'OLZ'un en gazel opereti .... 

- - Yakalanan esrcı1' keıler bir m'ada 

Emniyet kaçakçılık büroeu memurlan li olduğunu görmüşler, içeriden bir ses 
evvelki akşam Tophanede bir esrar kah_ alamayınca da kapıyı kırarak kahveye 
v~i basmışlar ve dokuz genç yakala- gırmişlerdir. Memurlar kahve üzerinde
m~lardır. k~ dumanlı odada esrar çekiştirmekte o-

Tophanede Kireç kapısında Mescid so- lan yüzleri sapsan dokuz genç bulmuş
kağında 62 numaralı sabıkalı eroinciler- Jar ve bunları yakalıyarak Emniyet Mü

dürlüğüne getirmişlerdir. Yakalanan es
den Topal Rasiınin kahvesinde esrar f-

• • w. rarkeşlerin isimleri şunlardır: Rasim, 
çıldıgı memurlar tarafından haber alın- Sıtkı, Musa, Cemil, Kamil, Celal, Tur-

mıştır. Memurlar evvelki gece kahveye han, Raşid, Hamdi. Bunlardan Rasimin 
geldikleri zaman kapının içeriden kföd. üzerinde 24 parça esrar bulunmuştur. 

ERTUaRuL SADi TEK 
Tl YA 'fRO 3 U 

1 -

Aşk .... Güzel kadınlar .... Dans ... Şarkılar ..•. 

Aşk Manevraları 
Bıtş rolln<le : 

IDA VÖST • LEO SLEZAK ve BANS SÖNKlll 

Bu 
hafta 

Hakiki m usikt ve şen filmler meraklıları 

S nucn M ıe liS) 
\bJJ ~ ~ Sinemasırt8 

koşturmaktadır. tıAveten : EKLER JURNAL dünya havadisleri 

Balkanlararası şimendifer kongresi 
dokuzuncu işletme idaresinde toplanma_ 1 

ğa başlamıştır. Bu kongreye, Türkiye, ı1 Romanya, Yugoslavya ve Yunanistan 
hükfunetleri murahhasları işti rak etmek
tedirler. Kongrenin hedefi, Balkan Bir
liği münakalat nizamnamesinin esasla_ 
rını hazırlamaktır. Bu nizamname, ba
gaj, canlı hayvan ve eşya nakliyatı me
vaddını ihtiva edecektir. Bunlar, mufas_ 
s:ıl bir nizamname ile tesbit edildıktcn 
sonra, müşterek bir nizamname hazırla
nacaktır. 

~ ................... , ................ ı:ıım .... ~ 

İçtimalar on gün kadar sürecektır. 
Balkan devletleri murahh~slan, mesai 

zamanları haricinde, şehrin temaşaya 

değer yerlerini gezeceklerdir. 

,--•. _ _. En güzel mevzu.... En • nefis ıarkılar.... . 

T 1 N O • R O S S 1 nin dayamlmaz cazib05~1 ViViANE ROMANCE'ın cazib . sevinıfi/16.,1 
M/REJLLE BALiN'in şayanı hayret giize/llf/ 

Brnksel elçisi gitti 
Briiksel orta elçlllğ'ine tayin edilen Sinop 

meb'usu Bay Cemal Hüsnü dün akşamki 
ekspresle memuriyetine hareket etml§ ve is
tasyonda bir çok dostları tarafından uğur _ 
lanmıştır. \a 

YAKAN PUSELE~ 
senenin en muhteıem filmi ve S A K A B T A rıin:ııı.,,,,';J 

emsalsiz muvaffakiyetini teınI etmektedir . .,. 
~ . 

LUCİEN BARROUX 
JULES BERRY 

DANlELLE PAROLA. 

gibi meşhur Fransız artıstlerinin zaferi 

PARiS EGLENiYOP 
görenleri eğlen0diriyor. Parisin e"'lence ve gece Alemleri - nefis mevzu . gnzel m07ik. 

~·------. T R K' Slnema
6

sında BugUn saat 1 da matine 

GÜZEL EGLENCELI FİLMİ 

H i N D i 
Türkçe sözlü ve musikili 

Pazutesi 
(Kadıköy - SüreyyR) 

Salı ( Bıt~ ırkOy ) 
Çarşamba : (Üsk Qdar) 

sinemalarında : 

( MÜREBBiYE) 
2 - iSTANBUL SENFONiSi 

1 P E B. sinemasında· muazzam bir ·muvaff akiyetle gösteriliyor. 
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p ~taber yeni bir şehir halini aldı 
"-ikanın yanında Sümer mahallesi adile yeni bir mahalle kuruldu, Sümer 

1Por klübü federe edi .. di, parti Sümer mahallesinde bir ocak 
açb ve fabrika muhitinde bariz bir nüfus kesafeti başladı 

••• Bundan sonra lokanta
cıların. 

••• lokantalannın camekin
lanna yemek koyup teşhir 
etmeleri yasak ediliyormq. 

SaTfa • 

~esimli küçük haberler 

Akşehir (Hususi) - Büyük Türk filo10fu ve mızahçısı Hoca Nasreddlnin tür
besine bir ziyaret tertib edilmiştir. Bu ziyarette Hoca merhumun menkıbeleri, 

latüeleri ve hayatı anlatılmış, kabrine de bir çelenk konulmll§tur. Resimde ziya
retçilerden bir kafile Hocanın türbesi önünde görülmektedir. 

Edime turing klübf&ııün Kırklarellne bir otobüs gezintisi tertib ettiltnl JU • 
mıştık. Resimde otobüs gezintisine ı,tirak edenler İnece köprü.Al üzerinde tenJt. 
kufları esnasında görülmektectirı... 

Sandıklı Hal.kevınae açılan köycülük kursu bitmış, yapılan imtihanda muvaf
fakiyet kazanan 29 kişiye köy llUblili ehliyetnamesi verilmiştir. Köy kalkın -
ması hareketinde bu elemanlardan çok istifade edilecektir. Resimde köy kitibliği 
ehliyetnamesi kazanan köylüler, kaymakam ve kaza erkanı görülmektedir. 

KÜÇÜK MEMLEKET HABERLERi --



~ Sayfa 

C Hadiseler Karşısında 1 

DAVU~ 

Ç ocuğuına bir oyuncak almak vab vereceksiniz. Bu yüzden kan koca 
için oyuncakcıya girdim. Ben, kavgaya tutuşacaksmız. Oğlu~uz da -

.. . . vulunu çalarsa karınız~ gene soyler am-
oyuncak dolu raflara goz gezdırırken; . da 1 .. "lt·· .. d .. 

k af1 da b .. d b' d ma, sız, vu guru usun en onun soy-
oyunca cı r arın n ınn en ır a- 1 d'kl . . • D 

l . d' dı e ı ennı auyrr.azsınız. uymayınca 
vuınır. d b ·· B edd 

- Bu güzel bir oyuncakdır, bunu ka ceva ~e:melıı.sınız. 
1 

u say e c 
alın! nvgan~ onu a nınış o ur. . 

Dedi. Güldüm: - Dogru amma o davulunu bıraz 

- Davul mu alayım, başıma bela ol- sonra feııe çalar .. t nl d' 
1 swı değil mi? - yrı ayrı ıs asyo ar ın eyen 

B f "ld'" komşularınızın radyolarından çıkan 
u se er o gu u: k k k - - 1 - d 1 · d H k d 1 b b 1... arma arışı guru tu avu sesın en 

im
- ba .1~1~:nbız, avub. aşınkızabel"'de a daha mı ivi? Onları dinleyeceğinize 

o az, ı dl\.~ aşınızı ır ço a an d 1 d" •1 . , k avu.u ın eyın. 

orur. . - Evet, bu da doğru. Fakat bizime-
- Anlamadım .. Da~ dan dan dınle- ve ekseriyetle gece yatısına misafirler 

nir mi? gelir. Misafirleri !'ahatsız etmek ayıb 
- Niçin dinlenmesin bayım, bir kere olmaz mı? 

düşünün .. akşam evinize gidiyorsunuz.. - Niçin ayıb olsun, onlar sizin evi -
Evinizde bir çok misafirler var. Her ka nize otele gelir gibi gelmekle ayıb et -
fadan bir ses çıkıyor. Kimi şöyle di - miyorlar mı .. Davul sesine tahammül 
yor, kimi böyle diyor. Kiminin söyle- edemezlerse kalkar giderler ve siz de 
diği can sıkıcı, kiminin anlattığı tees- rahat edersiniz. 
sür verici! Oğlunuz bu sırada dnvul - Yalnız bir şey var, çocuğum ben
çalsa davulun sesi size onların söyle - den yarım sant evvel uykudan uyanır, 
diklerini duyunnıyacak, bu daha iyi uyanır uyanmaz davul çalmaya baş -
değil mi? lıyacaktır. Davul sesile uyanmak hoş 

- Olabilir amma .. Misafir gider, fa- bir şey olmasa gerek .. 
kat oğlum gene davulunu çalmakta - Davul sesile uyanmazsanız, çöp a-
devam eder. rabasının tekerlek1erinin sesire uya -

- Daha iyi ya! Misafirler gittikten nacaksınız .. Herhalde oğlunuzun da -
sonra karınız karşınıza geçecek, size: vulunun ~esini çöp arabasının tekerlek 
cAyşeye kocası yeni bir manto yap - sesine tercih edersiniz. 
mı.ş, Fatınanın tek taş yüzüğünü gör- Oyuncakcı davulu bir kağıda sar -
dün mü ne güzel.. Sen bunları bana al- dı, elime verdi.. ve ben de artık: 
maı.sın .. Ben esasen ne diye sana var- - İstemem, almıyacağım diyeme -
dırn bilmem ki!» tarzında sözler söy - dim! 
liyecek.. Tabii siz de susmıyacak bir ce İmıet Huh1si 

C Bunlan biliyor mu idiniz? =ı 
Meş'um addedilen bir 

ziynet taşı 
Aynüşşems is

mi verilen ve 
Frenklerin Opal 
dedikleri taş, her 
nedense kadınlar 

arasında şeametli 
bir ziynet eşyası 

olarak tanınmış

tır. Bunun sebe
bi şudur: Bundan üç asır kadar ev
vel İtalyada veba zuhur etmişti. O za
man bu taş, İtalya da çok moda idi. Ve
baya tutulaniarm ellerindeki Aynüş

şems taşile yapılmış yüzükler, hasta ö
lünce rengjni kaybediyordu. Bundan 
dolayı, cOpal• e, sebebsiz yere şeamet 
atfedildi. Halbuki Aynüşşerns taşı ha
raretteu çok müteessir olan bir taştır. 
Hastanın harareti yükselince, bu hara
ret taşa da sirayet eder ve rengi bu yüz
den ·atar. İşin fenni bir surette izahı 
bundan ibarettir. 

lzmitte çekingen 
Bir genç 
İzmitten postaya verilmiş bir rnek

tub aldını. Yollayan denizci bir genç 
erkek, söyledıği de şu: 

- cBir gün bir pencerede gözle -
rim bir genç kıza ilişti. Benim için 
o kadar ideal bir tipdi ki, na:aarla -
rım ona takılıp kaldı. Artık sık sık 
oradan geçer oldum. Genç kız da ba
na alaka göstermeye başladı. Zaman
la, hiç konuşmadan tanışdık, sevış -
dik. 

Ben kimsesiz bir gencim. Evli bir 
arkadaşıma müracaat ettim. Onun 
ailesine yolladım. Fakat onların da 
bir kızları vardı, bana vermek isti
yorlardı. Maamafih ben 1srar ettım. 
Gidip geldiler, ve kızın ağabeysinin 

Küllinam elması lngiltereye 
nasıl naklec'i di ? 

Büyük kıymet
teki elmastan bir 
yerden diğerine 
nakletmek ıçın, 
hırsızların korku
sile mühim ted
birler alırlar. Me
sela (3025) krat 
ağırlığındaki Kül
linan elması Af

rikada keşfedilip de İngiliz kralı Ye
dinci Edvarda hediye edildiği zaman, 

bu elmasın nakli bir mesele olmuştu. 
Bunun için demir bir sandık yaptırıl-

mış, bu sandık hususi bir kamaraya 
konmuş ve bu kamara mühim polis 
kuvvetlerinin nezaretine verilmişti. 

Hakikatte Küllinan elması, kıymetsız 

bir posta kolisi halinde yola çıkarılmış.. 

tı. Alınan tedbirlerle de hırsızlar alda-
tılm<ık istenmişti. 

mandolin seslerini işitir gibi oldum: 
Konuşmadan sevişmek, anlaşma

dan yaklaşmak .. Ne tatlı hayal! Fa
kat bana mektub yazan genç de 24 
yaşındadır. Hayal devresindedir. 
Kendisini uyandırmaktan çek 'ne -
lim. :Ne yapması lazım geleceği nok
tasına gelince: 

Madem k: ilk resmi teşebbüsü 
yapmıştır. Alakadar aileyi dost bir 
ai'e vasıtasile sevgisinden haberdar 
etmiştir. Münasib bir cevab almış • 
tır. Artık ikinci teşebbüsü şahsen 
yapmasında hiç bir mahzur göremi-
yorum. 

Utanan çocuk 20 inci asrın çocu
ğu değildir. Hele daima soğukkanlı, 
sokulkan, centilmen davranan de -
nizctler arasında hiç bulunmaması 

lazım. 

• 
İzmirde Bay Sabriye: 

de muvafakratini almaja muvaffak • 
olarak iyi bir cevab getirdiler. Yal
nız kızın ağabeyisi bir türlü çıkıp 

gelmiyor ve ben de sabırsızlandıkça 
sabırsızlanıyorum. Ne yapayım a -
caba? .. 

Bahsettiğiniz aileyi tanırım . İz -
m'rden alakalarını kesmiş olmasa -
lar bile kat'i şekilde uzaklaşmışlar
dır. Şimdi bir kısmı İstanbulda, bir 
kısmı da Ankarada oturuyorlar. O -
rada ne kadır dürüst, temiz ve na -
rnuslu tanınmışlarsa burada da ay
ni tesiri bırakmışlardır. 

• Bu gencin mektubu bana zama -
nımızda artık kalmamış görünen 
frcnklerin romantizm devirlerini ha
tırb.tı. Pencerelerin altından geler TEYZE 

SON POSTA 

IKADDNI 
Garnitür · modası 
Garnitürün şıklıktaki rolü sanıldı

ğın<ian çok daha mühimdir. Elbise çok 
defa modasının 

geçtiğini, yaka, 
kol kapağı, ccb, 
toka, fermetür gi
bi uf ak tefek sü -
sile açığa vurur. 
Bunun için bu te
ferrüa tı modaya 
uydurmanın der -
hal bir çaresini a .. 
raştırmalıdır. Bu, 
ne o kadar güç, ne 
de masraflı bir jş
ür. 

Bu sene moda o
lan yakalar: Me 4 

scla bu yıl mo<la 
olan yakalara ba -~ Ç 

kalım. Umumi - ti:~~~ 
yetle dik yaka pek \ 
az. Kapalı yaka 
herkese yaraşmaz. 
Hele koyu renk 
elbiseler de rengi hiç açmaz. Bunun için 
yalnız demode elbisenizi düzeltirken de
ğil, yeni robunuzu yaptırırken de ona 
renkli bir yaka ilave etmelisiniz. Bu sene 
rı kadar çeşidli yaka modeli var ki bun
lar arasında zevkinize ve yüzünüzüe u
yanı bulmak zor olmaz. 
Koyduğumuz örnekleri her halde ço

ğunuz sevecek.• Bunların (3 numara) da
ki gibi grogren, kadife, muar kordeıaıarla 
süslü olanları bilhassa pek modadır. Size 
işin daha kolayını söyliyeyim. Bazan u
facık bir kravat bile elbiseyi çok değiş -
tirir. Yaka yapmayı uzun buluyorsamz 
şu küçük kravatı yaptırınız. 

Çocuk için örgü elbise 

- Açık olmak şartik? - Pembe mavi, 
yeşil, san hepsi güzel olur. 
Kullanılan örgüler - Ters - yüz, ajur 

ve lastik. 
Roba: Bir ters - bir yüz lfıstik örgü. 
Kollar ve etekler: Ajur örgü. 
Kol bilezikleri, eteklerin kenarı: Ters

yüz örgü. 
Ajur örgü - (1) inci sıra: Bir ilmik ö

rünüz, bir arttırınız, iki ilmiği bir örü
nü, tekrar bir tane arttınp iki ilmiği be
raber örünüz. Sona kadar ayni şeyi t '!,;-

1 rarlayınız. 
2 inci sıra: Hep ters. 3 üncü sıra ve bü

tün tek sıralar birincinin ayni, bütün 
çift sıralar da ikinci sıra gibi. 
Robanın kenarına - kordelenin geçme

si için - aralıklar yapmayı unutmayınız. 

Yakay8ı kroşe ile bir sıra sık iğne örü•ıüz. 

Bir hırsız bütün bit 
mahalleyi ayağa kaldırİ 
Mahkemec!e b~ işi sarhoşlukla yaptığını söy~ 

9 ay hapse mahkum edilerek tevkif olun 
Evvelki gece Galntada Arabcamll mev - §ırmış ve dam üzerinde sala ıdl' 

kllndu bir lma.JAthnneye giren hırsız bütün başlamıştır. 

blr mahalleyi ayağa kaldırmış ve heyecana işte bu sıra"aa gürültüyi d 
d~firrr.üştfir. etrafına toplanmışlar, ııeıneıı 

Ali Kumru tsmindekl bu adam gece saat ma~a!le halkı ayağa taltınlfU'· 
1,5 raddelerinde S,5 metre yüksekliğinde bir murlardan birinin dama ç·-llAlll.....,. 
pencereden camı kırmak suretlle Yani Pa- belli y!lknlannbllmiştir. 
parldl7e ald torna imaH\thanestne girmiş - Beyoğlu müddelumumilJllD" 
tir. Hırsız lçerlde bir hayli şey çalınış ve gö- eıneıılD' 
tunnek üzere bir kenara yığmıştır. Asll~e 4 üncü ceza mPht 

Fnkat, tam bu sırada. bekçiler işin far - suçlu, mahkemede bu işleri 
kın" varmışlar ve lmalD.thanenln etrafı po- fazla sarhoş olmasının sebeb 
lls me.nurlan ve bekçller tarafından sarıl - lemtştlr. 

ı
ınışbr. Hakikaten şlmdlye kndal' .,. 

All Kumru yaknlanacağını anlayınca, 1- yapmış değildlr. 

çeride:ı bir kolayını bularak, blnanın dnmı- Duruşma sonunda 1 sene 
na çıkmıştır. Kaçmaması için dı.şarıdnn bü- edilmiş, .cezası 3 aya lndlrilertX
tün tedbirler alınmış olduğunu görünce şa- lunmuştur. 

Adam boğazllyan kHmUr~Ü;-,~ki mahkOm'ılt!' 
sorgu hakimine ver;Jdiler · yerlere naklediliyor""' 

Takcılındc arkadaşları Abdurrahmanı öl - Umumt hapishane bfn&ll ~ 
düren ve Aliyi de yaralıyan kömüren Hüsc- yıktınl:lcağından mahldlı:nlarıJI 
yln Ue, kardeşi Emin hakkında tahldkatn Bursa ve Kocaeli haplshanelertD' 
dernm edilmektedir. ba~lanmıştır. ~ 

Suçlulnnn verdikleri ifadeler blrb1rlle te- A d ı"şaPP"'" 
zad teşkil etmektedir. yvansaray a n .ti# 

suçlu Emin gece yarısı bir hırıltı ve gü - 1 d likanllll": . 
rültüyle uyandığını, gördüğü bo~uşma üze - yara ıyan e . • 
rlne şaşırarak, kendisi de mücadeleye giriş- tecziye si iteneddi -
U~nl sôylemektedlr. dilO 

Ağabeysi Hüseyin Abdurrahınanı öldür- Ağırceza mahkemesinde '1~~ 
düğ1i ııstura bıça~ını hadiseden bir ay evvel kast!le cerh davnsı nctıcaıen~ 
45 kunışa aldığını. Emin ise kendlsinin bı- Suçlu Mehmed bundan bir 
çağı llk defa hD.dlseden :iki gün evvel gör - Ayvan .. araydn bir sabab so~ 11' 
düğünu soylemektedlr. eski nişanlısı Halldeyi tabanca 

Bu mubayenet suçlu Hüseyin aleyhine, mıştı. 
nazarı dikkati calip görülmektedir. Buna da sebcb, genç k:JSıll ~ 

suı;Ju 1se hadisenin ölenle arkadaşının yüz çevirmesi ve evlerine glrlP dı. 
üzerine hucum ile başladığını ve bu ışı ken- tarnfın1an istlskr.le uı;raınasıY0. ___ , .. 
dini müdafaa ma.ksadlle yaptığını söylemek- Müd.1elumurni Remzi dün :rn ,,---""' 
t.cdlr. 'lüddeiumumillk iki suçluyu da 'l incl dedcrek, suçu sabit görmüş v~eJl ~ 
sorgu hüklrnllğine vermiştir. Hadisenin iç - zn knnununun 62 inci mad ;,,sı.a r. 
yuzu ornda yapılacnk tahkikatın neticesin- 448 inci maddesine göre tecslY ../ 
de anlaşılacaktır. tir. ~' , .................................................... 
Dişçiler altını 

Bankalardan 
Alacaklar 

Türk borca 
Tahvilleri 
Değiştiriligof ~ 

Altın UcareU yapmak üzere Maliye Ve - 14 1 /938 tarihinde kabul ~ 
kaleli tarafından mezun kılınan bankalar, maralı kanun mucibince yüzd:., • 
şlmdlllk yalnnıı dl~ tablblcrine altın satabl - Tü'k horcu tah\'lllerlnln ~
leceklcrdlr. Bunun haricinde halka veya dl- Lahvlllerlle tebdlllne dun 
~er nl!.ın lşlerlle meşgul olanlara altın satıl- Tiırklye Cumhuriyet Mertel ~ 
nuyacı..ktır. Zlynct altınları darphanede ba- başlanmıştır. ra ~ 
sıldıkt."\n sonra bu altınlar, bankalar vasıta- Türk borcu tahvilleri 19 ~ 
sııe satılacaktır. rlnden tebdil edilmektedir. ~ 

Kambiyo Müdürliığü diş tablblerinln bir iki sc..rıcllk müddet zarfında Y::.ı~ 
listesini EUbba Odasından istemiştir. Ku - 1334 - 1!118 dahili lstittraZrı -
yumcu gibi albn lşlerlle meşgul olanların Mayıs 1938 tarihli kuponla U 

'bir ıısteslnl de T~caret Odası Kambiyo Mü- vaz'edllmlyecek, buna muka:u• 
dürlüğline verecektir. Diş tabiblertnln tuta- raz tahvilleri 1938 1kram1Y 
cakları defterler bltmedlkce yeni defter ve- tebdlll~e başlanacakt1r. 

rllmlyecekUr. Yapılan muamele çok sıkı blr Türkofi si aı· anhklal'I 
kontrole tabidir. 

Kambi1'9 Müclörliitünün teblilf ediliyor 
İstanbul Kambiyo Müdürlüğünden: Türle Türkofls dış kolları takfiY' 

parası kıymeUnl konuna hnkkındakl 12 nu- Geçenlerde Par1s ve Nevyorkd• ..-........ , 
maralı kararnam~ye ek 'kararnamenin hil - lhj1.1.s cdllmlştl. Buna mukabil• 
künılcırl dairesinde alt.ın ticareti ve altın a - dayı vermlyen ve füzull masra;
lış \'erişi ııe meşgul olan haklkl veya hükmf bazt ajanlıklar da diğer ball ıedlf• 
şr.hıslıı.nn mezkftr kararnnmenln dördüncü larla tevhld veya lD.ğvedııınek rd't 
maddesi mucibince tutmak mecburlyeUnde leden olmak üzere. son güole ,,. 
oldukları defterlerin nüınunelerl hazırlan - Hayfa ve Beyrut ajanııtıarı 
nııştır. mlştir. ___. . .il 

Altın UcareU yapmak üzere Maliye Ve - r: 
kf\letlnce mezun kılınmış olan bankalarla Gümrllklerdeki inıu-r' 
kuyumcu ve ant!lmcılar gibi san'at ve Uca- 8 
ret erbabının n di.şcilerln ve hurda veya sahibsiz eı1 ~ 
masnu alt.ın alım ve satımını san'atl muta- Gümrük ve İnhisarlar Vek 6~ 
de halinde icra eden hakiki veya hükmi şa- idnrclerlne yeni bir tamim s60~ 
hıslarm azami bir hafta içinde idaremize rüklerce bulunan ve sahlbsil ~il 
mfırac:ıat ederek mezkftr nürnunelerl alma - sap eden İnhisara tabi eşyanın ttJlf 
ıan ve deftetlerlnl ona göre hazırlıyarak lekeıJere gönderilmek üzere : ~ 
tasdik edllmek üzere Müdürlyet1mize ibraz masun alıcı olmadığı takdir 
etmeleri lü~u llfın olunur. meslnl blldirmlştlr. 

Bacaksızın maskaralıkları : 



'11 '-bat SON POSTA Sayla 7 

Berchtesgadende verilen· 
son kararların 

Orta A vrupada tesirleri 

•Son Postan nın zabıta romanı: 6 

Ostkattaki cinayet 
Nakleden: /bralıim Hogi 

- Onu da araştınyoruz Tamsie. Bu • 
nun di her halde normal cevabını yakm· 
da verebileceğiz sanıyorum. 

- Ben de sanıyorum ama, Topliss üs
tadım, fakat. gece karanlıkta, o evde bir 
saat bile yalnız kalmak istemlyeceğinize 
bahse girişirim .. 

Topliss ayağa kalktı: 
- Gidiyorum. dedi, bir şey olsa sana 

haber veririm. Yalnız bana bir iyilik 
yapmak ister misin? Palladium tiyatro
su için bana iki bilet uydursana, müdür 
ehbabmdır da... Birlikte giderdik.. 

* Tamsie tiyatrodan çıkarken yağmur 

yağıyordu. Kulisten geçerken bir aktör 
arkadaşına rastladı. 

- Haydi cPolinika. gidelim, bu gece 
çok güzelmiş. Benim de sabaha kadar u
yumıya niyetim yok .. dedi. 

~Polinika barb bu gece pek parlaktı. 
. Berchtagadn'de Bitlerin ikametgaha Fevkalade güzeldi. Her gece tıklım tık- Gördüğünüz ve ıordupnuz ın gayet ungtR lrir AmerUı:alıdır 

Otta k t lım olurdu. Öyle ki dört beş metre mu- - Hiç merak etme dostum, be§ daki - - Dinle!.. Mister Kuloff bir Fransız 
'~Pli~ Şarki Y AZ AN: ki bu soğu. a:· rabbaı kadar piş olan dans pistinde kaya varmaz, sana öğrenirim. kadınile evlenmiştir. Biri Cannesde, öte. 
.. bit Slyaseım. ı ı h memnunl~et • daima 300, 400 kişi sözüm ona danset- Sonra tam bir salon beyi gibi ayağa kisi de Long İslandda iki köşkil vardır. 
htııhıı bo~ba gibi MUH/TT/N B/RGEN reketf, .

1 
.bılh~~ meğe çalışırdı. Tamsie burada, sırf zen- kalktı ve: Elektrik işinde yükünü tutmuştur. Mik· 

~il. rchteso Y.ah~di. erın e 1»: ginlerin, para babalarının, ne oldum deli- _ Ben Mes'ud Günler barındaki var- rofon kralı diye şöhret bulmuştu. Bu ne 
tiııJ \'e llıukarreratı, asıl mühim tesirle-/ de bulunan matbuat~ sarih~~r. Ekserı- Jerinin, kazıklana kazıklana paralar har- yeteye bakacağım, malUnı a, yazmak la- demektir? .. Daha tahkik edemedim. Long 
~ketdaha doğru bir tabir ile heyecanlı yetle radikal temayuller _ gost~ren bu cıyarak rahatsız olmalarını seyretmeğe zım, seni orada bulurum.. diyerek uzak • İslandda köşkü, Loireden taşlarını birer 
lıt. ~~ti bu muhitlerde uyand1nn1ş- matbuat, Almanyayı gu~en~ırmekten ctoyamazdı. Onun için de Polinika barmı Jnştı. birer taşıdığı Hautfleur şatosudur. İçin· 
~ tafaw Avrupa ga~etel~rinin g,miş g~ korkmasa büs~~t~ başka bır dıl kullan-, çok' severdi. . Tamsie gittikçe neş'elenen (Polinika) de doğup büyüdüğü Varşova varoşlarm. 
~ atla bahsettıklerı mu teSlrlerı maya hazır gorunuyor. Pahalı püro ve lavanta kokularını stn- barını terkettiği zaman saat gece ya - daki, evini de Amerikaya naklettirmiş. 
AVlJetrneği faydalı görüyoruz. YUGOSLAVYAOA: <fire sindire koklar, orada bulunanların rısından sonra iki buçuk vardı. Caddeye ve bir Yahudi hayır cemiyetine hediye 

STURYAOA • tavır ve hareketlerile eğlenir, ve dönen çıktı, havaya baktı, açılmış .. Şimdi oraya etmiştir. 1913 senesinde de Am~kan te-
~ Yugoslavya matbuatı, hadiseyi hiç 01• oolabları., insanların şaheser ahmaklık - kim gidecek? Eve kadar yürür, hem ben baası olmuştur. 
~ r~lesgaden mukarreratı Avustur· mazsa zahiren daha ziyade. ferahla ~ar- larına güler gülerdi. 'lÇılınm; hem de bu gece erkence uyu- - O halde bu adam bir Leh Yahud'si, 
~ıtUJn~ bir memnuniyet uyandır· şı~8:'11ış görünüyor. Baş~·ekıl Stoyadın~ Talihine, piste hakim bi~ yerde bulu - rum, diye mırıldandı. Birden kafasında desene? .. 
- b· · Sutun Avusturya Almanlan, pek vıçın Almanya seyahatı esnasında ıkı 1 :ıan balkonun kenarında bır masa bula - gf'ne bir sürrü sorguların çengellendi _ Willie bir zarfın arkasından okumıyı 
~: Jatisna ile, bu mukarreratın A..: uc.;.. memleket. arasındaki m~ünase~et!eri çok hildi. Arkadaşile birlikte bir şampanya ğini hissetti. Ve aklından şu sualler geç- devam ederek, cevab verdi: 
~ lılnıanlığı için nihayet bir kurlu· dostane bır mecra aldıgını gosteren bu şişesinin karşısına kurulduğu zaman, ti: - Hayır, Londrada doğmuş bir İngi • 
,._.."~ tafer teşkil ettiğini kani bulunu- vaziyet, Yugoslavyan~ ~erchtes?aden genç san'atkar: - Canına yandığımın Amerikan mil- liz vatandaşı olup, Yahudılere et satan 
'ltitı \l'htısclinigg hükumetinin riyaset kararlanndan dolayı. bılhassa end•şe ~- - Bak, dedi, Virjina da burada ... Tam- yonerinin, mahud 175 numaralı evin, o bir. kasabın oğlu bulunmakla ... 
~ '1atan Cephesi, şimdiye kadar ken- decek sebeblere malık olmaması kcyfı- sie arkadaşının gösterdiği köşeye baktı, esrar dolu üçüncü katında ne işi vardı?.. Tamsie, elini kaldırdı: Kes! .. diye em_ 
~lldı 

1 

tutabilmek için daha ziyade Ya- yeti ile de izah edilebilir. fakat Virfnaya bakmadığını anladı . Zira Sonra, biraz evvel Polinika barında, su retti, ve: 

'~~~ ~le pek .zayıf bir nis~et:e ROMAN • ADA: <> köşcy.e ~urulmuş uzun bir ~asanın ba- g'.bi para .harcıyarak dave~ilerini eğ~.en_ - Her ne hal ise, boğazlandığı zaman. 
llıet, --ra ıstınad edıyordu. Bu huku- - -- şında ktlçuk yapılı, tıknazca bır adam na- dıren aynı kabak kafalı milyoner, dor - ismi, ne. Anna, Noı:ıah, veya İsobel, ne ''l: birdenbire Almanya ile anlaşma- Hadise Romanyada da büyük b ·r he- zarı dikka' ni celbetmişti. Bu tıknaz a-ı düncü katta ölü olarak bulduğum ye - bileyim, ne olan zavallı ile düşüp kalka-
~t tan Cephesinin yıkılması dcreek ol· yecan uyandırdı. Umumiyetle gazeteler 

1 
aam bir ehle bir şampanya şişesini ya- şiJJI kız hakkında acaba ne biliyor?. cak kıratta bir insan olmadığı muhak • 

~ ~·Bu cepheye mensub yüz kişi ka· bu kararlar hakkında mütalea deı-meya- kalamış, öbur eWe de barın en güzel kı- Daha sonra, kızın cesedi nasıl kayboL kak .. dedi. 
~h·lr tıiiınayişçi kafilesi mukarrerat nından çekinmekle beraber ecnebi rr.u-

1 
zının omuzunu okşuyordu. Küçük yapılı I du ve nasıl oldu da tA •.• Athenaeum klü- - Bu pek belli olmaz. İşin içinde ka _ 

~llıe nümayi§ teşebbüsünde bulun- habirlcrin v~rdi~leri m~l~ma~ ~:e, Ro- 1 af.a~ namusile, ~eb dair~~in~e ç~kır bünün taş basamakların~. ~eldi?. ~ dın parmağı var mı, yokmu? .. 
't ~ da iştirak eden bulamamtştır. Ay- manyanın sıyası mahafılı, yen~ ~u~Cıme- 1 keyıf olmuşa benzıyordu, fıtıldı de dıye- Esrar yumağının büsbutün dolaştıgını, - Willie, bunu senden başka kımse 
'r ~da Avusturyada bulunan Yahu· tın gerek dahili ve gerek h~ncı sıyaset biHı iz. Fakat hal ve tavrından, davet sa- acz ile farkeden Tamsie, yalpalıya yal - bilemez. Zira, sen aşk alllmesi, hattA da
~de litndi kendilerini ve işlerini teh· bakımından karşıla.ştığı şekillere yeni : hibi olduğu, masada b~lunanla?·~~ palıya ilerledi. Ve evine gideceği yerde, ha ileriye gideyim. peygamberisin. Bi • 
ık..-,_ lörıneğ 'h .... 1 1 d S h§. ve mühim bir unsurun daha karışmış ol- hemen hepsinin ona bak.masıle, her so- aksi istikameti tutarak (Mes'ud Günler) naenaleyh bu gibi hallerden pe.k iyi an. 
~~<\!fırt-- e U89 amış ar ır. on k · d d" 1 ·· ··lm ·ı 1 l rd B" d ba d Ba N · di b la b kal ı. ~ en . d .. t . 1 1 auğu anaatin e ır er. zune gu esı e an aşı ıyo u. ır en ya- rına var ı. ra ulaşan caddeler ıs Iar81n_ eyse, şım un n ıra un.. "' ~-- zıya e mu eessır o an ar . . k k d 
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r'44l". kaladığı şışeyı bıra an tı ·naz a am, ser sızdı. Uzaklarda titriyen, ürperen ve bi- Benim anlamak istediğim nokta, bu he-
tEkQS Yarın kırk iki bır hareket.1e .k.olunu ?evirip gözlükle-- rer sarı boncuğu andıran ışıklarile bu rifi naşerifin Londrada ne aradığıdır. Bu-
~~ulOVAKYAOA: rini çıkarmasıle Tamsıe: yollar, esrarlı bir labirente benziyordu. raya ne yapmıya gelmiştir? İşte bunu 
~re~ Halkevi açılıf}Or - Vay canına be! .. diye mırıldandı. Tamsie, daha hala bunlan düşünüyordu meydana çıkaramaz mısın? 
~ !lıal~ gaden mülikat~ ~koslova_k· Çünkü bu, küçük yapılı zat, Sohoda ki, Willie göründü. Gene o bilgiç jest • - Neden çıkaramaz mışım? .. Weste:-ıd 
~ lıtre ın ~lur olmaz, once ıkl ~ü~k Yarın Halkevlerinin 6 ıncı yıldönümü- 175 numaralı evde ölü kızın cesedini bul- lerile: de olmak şartile her deliğe girerim evel 
L' ~ lrı~~tı meydana çıkmış: Nıkbın· dür. Yıldönümü merasimi yarın saat on madan iki dakika evvel, üçüncü lcatta - Dostum, dedi.. Biraz evvel gazete_ Allah .. 
"rları akat sonunda ittihaz edUec:,k dörtte Dahiliye Vekilinin Ankara radyo- kapısını çalıp da karşısına çıkan kab:ık min kütüphanesile konuştum. Yoo! .. O- _ Pekala .. Haydi çalış da, bu kabak 
-.. ... ~ ~k Tuna havzasına sulh ve su- sunda söyliyeceği nutukla başlıyacaktır. kafalı Amerikalının ta kendisiydi. Tam- r:ıya gitmedim. Telefonla konuştum. Ve kafalının Londrada ne yaptığını anla ba.. 
~iti ikt oslovakya ile Avusturya ar~- Ankara radyosunda verilecek nutuk!ar sie derhal başgarsonu çağırdı. ve: bu Oscar Kuloffa dair malumat verebi .. kalım. .. 
""Qf b(r ~8_8di ve siyasi münasebetlerin bittikten sonra Halkevlerindeki merasim _ Seccini dedi. Şu masadaki tıknaz lccek bir vaziyetteyim. 

* ~ ışaf devresine gireceğini zan· b:işlıyacaktır. Nutuklar söylenecek, :ıdamı görü;or musun? .. Kim o?. diye - Mükemmel üstad!.. 
Ertesi gün Willie kendine bir polis ha· 

' 

~ ·b F"akat, buna mukabil bedbin- Halkevlerinin 'faaliyetleri anlatıJı:lcP.k, sordu. - Azizim Tamsie, facia gecesi, öhim 
"-la b d Hod tem.sı"ller gos" terilecek, konserler verile- evinde görmu··ş olduııt.- ve kendisi! b" '1,~ll~>'OJ .... rın aşın a z:ı grupu Garson yarım yamalak ip.gilizcesi ile· 5"'"• e ır 

~' • bu mülakatın neticesinde cek, bu büyük gün böylece muazzam me- _ O, şey, Aza .. Yani yani .. Amerika~, kaç dakika konuttuğun, bu Mister Kuloff 
~ 'kya için mühim gaileler çıka- rasimle ttes'id olunac;:~·k.. E .. b F Nevyork, Mister Kulof çok.. Hını, hım cenahları, 
~ihL -atini ifade etmişler. Netice. Yann stanbulun .d bir. oy, HaY:1ke:..: a- zengin, çok .. dedi. - Bi1lie tıraşı bırak da sadede gel. 

fiyesi süsünü verdi. Erkenden yola düş • 
tü, sordu, soruşturdu, aradı, arqtırdı. A. 
merikalı milyonerin oturduğu oteli bul
du. 

- ATkası vaT -
.~ h tihb~uınday~ı~ ~ ı ~a- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ h.. - l!ıd .. i aklı çıkardt. Mukarrerat 1 kt y iden açılacak Halkevleri- Tamsie sertlendi: -

:.~ .. Ik 1 çı aca ır. en ik . d. k \f I\ 'iy ge en haberler, Çekoslovak- . h f" r· hazırlıkları tamaml&nrruş- - Ulan becer sız.. ıye çı ıştı. Sen -
~ l'tı> ast rnuhitlerinde bir bomba t<'- nın er ur u den bir şey öğrenilmezıti, haydi git, söy-
~~ ~~r. Çekoslovakyada yalnız tnt b ld başka kırk iki yerde daha liyeceklerini birisine yazdır getir .. 
~k- Uhıti ınemnundur ve muhiti~ stlkan. u ılan aktır Arılacak Halkevleri Bunun üzerine bar müdürü geldi ve 

"'ile .,.. 1 Ha evı aç ac . , . ....:ı· 
cr.Q'te Çekoslovakyanın harici . Tamsieye şu ızahatı venıı: bunda bö 1 1 . d şu nardır. .. .. w • •• rd ~ 

n Ye, ster ıstemet e· Ba d Biı.a, Bozöyu""k Boldan. Ciz· - Gördugunuz ve 5!> u6 unuz zat ga-b • yın ır, s • . . . . • ~C ç me Çine Demirci, Dikili, Divrik, yet zengın bır Amerıkalıdır. Milyoner 
~ARISTANDA:· ~~~şk~~d, Elma!;, Ereğli, Eyüb. Fatih, Oskar Kulof diyorlar. Somyboy ismin~e 
"'-. .......... _~ l"k K ka Keskin Kiı.ı M Ke- mükellef bir yatı var. Cannesde de bır ,, "rcfı~ Gem • , arşıya , • s • · .. ı. b" . 

ıt ı...._. laden nıülikatına da"r ilk · M Nazilli Seferihisar villası .. Çok me~ .. ur ır sımadır. 
~s~~ ldacarfstan bü .. k b: ·.ht" t nı.al~a~. senedmen, Sungurİu Şarki ita: Tamsie, kafasından geçenleri bir an-

ı...~d. yu .r ı ıya Sıvrıhısar, ın ırgı, • . ·· ·· d ki 
L. ... ~:::"~ İlk .. nn1.....ı- -t 1 b Ul k 1 Vartu Vezirköprü Ri- da boşaltıverdı ve onun e şampanya 
,;, .... ~ aw CTI&C mu a ea eyan raağaç, u ış a, • • . . ki 1 ·b·· 
'"ı,~ Yalnız muhtelif kaynaklar- ze. Karamürsel, Kemaliye, Gediz, Savur, ~ışesıne: san an armış gı .ı. . 
~haberleri kayıd ile iktifa etti. Ahlat, Arabgir, Başkale, Bakırköy, Bal- - İyı ama, bu adam o cmayet ge~~ı 
~~hakkında ilk gelen haber- ya, Bayramiç. 175 numaralı evde ne arıyordu? .. dıye 
'ı ~· da Macar muhiti, daha zj. Şişli Halkevinin yıldönümil p'rognunı sordu. 
\ ~ "e diplomatik bir dille .bu Şişli Halkevi yıldönümü programını Aynada kendisini hayran hayran sey
~~e"letı arasında mevcud bü- hazırlaDllştır. Gündüz prograını saat üç- retmekle meşgul olan aktör, bu suale ku-
~tı, ilini lnazhkların bu suretle zail te başlıyacak, fstiklü marşı dinlenecek, lak .bile asmadı. _ _ .. 
~ ~fy dini izhar ile cmenuniyeb Halkevi başkanı tarafından söylev veri- Bır ismi de bar bülbulil olan Wıllıe • 
lıt; btt :ar. F~kat, bu memnuniyetin lecek, profesör Salih Murad dünyanın masaya oturur oturmaz, Tamsie dizleri
,t-~ ~~~~Yet olduğu pek aşikar ~nu nasıl olacak? mevzulu bir konfe- ne zor yetişen kısa pembe eteklikli min
'- a ~ g l'üluyor ve bu hadiseden rans verecek, aiploma tevzi edilecek, şi- yon bir kıza bakarak: 
L ıt "- Catist ·n dL Ki bu 
'O ·~ Canı ~un Nazi propagand&sı- ir söylenecek, danslı eğlence yapılacak_ - ustad, de m Oscar Kulo!f 
'~Un ~ bır faaliyet sahası olacağı tır. Ayni g~ce muallim Mühendis oğlu- hergelesi? .• 

~ltı b u «Jnemnuniyete,. tama- nun riyasetindeki Halkevi 1orkctsrası Willie, alaman bıyıklarını hafifçe bir 
'1~lunduğu gazetelerin dille- konser verecek, danslı eğlence tertıb o- okşadı. Beyaz papyonunu düzeltti, ve ce-

ıyor. Macar matbuatında· lunacaktır. vab verdi: 

lstanbul~n imarını 
Gilçleştirmlgelim 1 
t~tımbul okuyucularımızdan 1smaıı Rl

fa t yazıyor: 

•- Gueteıerde İatanbulun imarına 
rıaşhndıtını ve bu iş için milyonlar sar • 
fedl1eceflnl okuyoruz. Halbuki geçenlerde 
•ra kslmden gecerken Emllk Şirketinin ar
sasında bir hafriyat gözüme çarptı, aor • 
dum; apartıman yapılıyormuş. Talı:alnl 
meydanının tevsi edllecetını de gazete -
Jerde okumuştum. Meydanın tevsiine el -
verı,u ve bot duran bu arsa üzerine a -
p:ırtıman yapılmasına müsaade etmek 
bilmem dotru mudur? 

Deride meydana kalbedllecek vaziyet
te olan &raaJ& apartıman yaptırılmuı ı -
lerlde telltlal lmtlnsıs bir güçlük vere • 
cektir. Alltadarların nazan dltlı:atlnl 
celbf'derlm. 

* 
'l\f uallim Ft!ridun fistünel için 
Kadıkö7 Bllnklrimamı AaatbeJ aotat-

da oturan emekli Yarba1 M. Necmedc:Uıa 
İncesu Y•ZIJor: 
•- 12 Şubatta öldüğünü büyü bir te

essürle guetenlzcle okuduğum Feridun 
tistlinell 28 - 30 sene enellnden ırenç blr 
ıub:ıylı:en tanırnn. 

Aradan bir çolı: zaman ıeçtL Barbler, 
inkıl!plar vukua geldi. Blrblrlmlm tay • 
bett.lk. 

Bundan 8 sene enel lı:ızımı Yazdır -
mu için Kadıkö1 tıs orta okuluna git -
nıJıtım. Ferldunu sivU Ye okul dlrektörl 
olar:\lı: tarpmc!a cörflnce sevlndhn. 

Kızımın bu okulda okudutu 1933 - 1934 
senelerinde P'ertdun'un talebelerinin limen 
irfa"len yükselmeleri için çalışmaktan. 
didinmekten bir an blle hlll kalmadıtını 
gördum. İyi kalbll, disiplin sahibi bir o -
kul direktörü olduğuna, gayesi utrunda
kJ sevinç ve teessürlerine şahld oldum. 

Ulus, vazifesine sadık, çabfkan bir eT• 
IMırıı, idareci bir okul dlrelı:t6rünl lı:ay -
bet'lliftlr. 

Ailesi efradına, samımı arkadaşlarına 
ve me&lekdaşlarına alenen tazlyetiml su
nar bu hususa vasıta olmanızı aaygıla • 
nmJa dlleırtm. 



8 Sayfa 

Monoloe: 

hastahğı ..... 
.l • 

- Yok, istememi 

SON POSTA 

Büyük yazıcılarımız: 

Cenab Şahabeddin 
Ma:ıastırda doğdu. İlk tahsilini «Fev

ziye İdadisü nde yaptıktan sonra cTıb
biye» ye girerek 
doktor çıktL Av
l'upaya gitti. Dört 
yıl orada h e m 
doktorluk, h e m 
de ediblik kültü-
rünü artırdı, ve 
memlekete dö
nünce, «Tevfik 

Hiç bu hastalığa tutuldunuz mu? Al -
lah göstermesin, gayet fena bir hasta -
lıktır. Ben bu hastalık yüzünden bir ke
re tam üç gün yatakta kalmıştım. Ne o?. 
Neye gülüyorsunuz? .. Ay siz doktor mu
SlJnuz?. Doktor olduğunuz için domates 
hastalığı diye bir hastalık olmadığını id
dia ediyorsunuz öyle mi? Doktorluk ki -
tablarında bu hastalıktan bahsetmezler 
mi? Olur ya.. Bu hastalık sizin doktor 
mektebinde okuduğunuz zaman daha 
dünya yüzüne gelmemişti. Siz diploma -
nızı aldıktan sonra geldi. Ben bu hasta -
lığa nasıl tutulduğumu da size anlata -
yım .. Benim bir teyzem var .. Uzak otur
duğu için kendisini pek sık göremem. Bir 
kere çok göreceğim gelmişti. Anneme 
yalvarmıştım: 

Dedim, ded.im ama, bunu benim ne 
zaketime verdiler! 

- Fikretıo ve arka-

- Kuzum anneciğim, canını anneciğim, 
benim bir tek anneciğim, ne olur izin 
ver de teyzeme gideyim, bir iki gece o
nun evinde misafir kalayım! 
Demiştim. Annem de beni kırmam1ş, 

teyzeme götürmüştü. Teyzemin evinde 
ilk akşam, teyzem ve eniştemle birlikte 
sofraya oturmuştuk. İlk yemek olarak 
domates dolması geldi. Benim tabağıma 
iki tane koydular .. Ben de domatesi }~iç 
sevmem, sevmem değil, ağzıma koymayı 
bile istemem .. Şimdi ne yapacaktım: 

- Domates dolması yemem! 

Desem ayıb olacaktı. Yesem, yiyemi -
yecektim. Düşündüm, taşvıdım, en iyti. 
çare domates dolmasını tek tadını almı
yayırn, diye çiğnemeden yutmayı mtina
.sib buldum. Ve güçbela yutabildim. Eh 
artık bu iş bitmişti. İkinci yemekten se
ve seve yiyecek karnımı doyuracaktım. 
Eniştem tabağıma baktı, dolmaların bir 
anda bitmiş olduğunu görünce: 

- Anlaşıldı, dedi, sen domates dolır.a
smı çok seviyorsun! 

Benim cevab vermeme meydan bırak -
madan hizmetçiye bağırdı: 

- Domates dolmasını tekrar getir. 
Beni işaret etti: 
- Tabağına koy! 

Teyzem lafa karıştı: 
- Kızım burası senin kendi evindir, 

ne diye sıkılıyorsun, mademki sevdin bol 
bol ye! 

Dedi, hizmetçinin getirdiği tabaktan 

üç tane domates dolması aldı .. Benim ta
bağıma koydu. Sağa baktım, sola baktım .. 
Ne diyeceğimi, ne yapacağımı şaşırmış -
hm. 

- Sıkılma kızım yesene! 
Çaresiz gene katlandık. Gözlerimi ka _ 

p~.dım. Üç dolmayı birbiri arkasına gene 
~iğnemeden yuttum.. Yuttum ama neler 
çektiğimi ben bilirim. 

Fakat artık ne yemek yiyecek, ne de 
bir şey söyliyecek takatim kaldı. 

Teyzem başını tabağından kaldırdı. Ba
na baktı. Tabağımı boş gördü: 

- Bitti mi? 
Dedi. 
- Bitti! 
Dedim. Eniştem de baktı: 
- Meğer ne kadar çok seviyor muş -

sun .. Ne diye bir daha istemiyorsun, do
mates dolması bol.. Biraz daha ye. 

- Teşekkür ederim. Doydum, artık ye
mem! 

- Yok yok, hiç sıkılma. 
Ta bağıma gene iki dolına daha koydur-

mazlar mı. 
- Yemem! 
Dedim, olmadı. 
- İstemem! 
Dedim, olmadı, olmadı, olınad'ı, ol "' 

madı ... 
İki dolmayı daha, yani top yekun ye_ 

di dolma vuttum. Ve nihayet hapı da 
yutmuş o .. . .ı . O akşam midem ağrıdı, 
bozuldu, yrıt:1ğa düştüm. Ve teyzemin e
vinde kaldığım müddetçe yataktan kalk
madun. Tam iyi olduğum gün teyzem, ba_ 
na: 

- Sen üzülme, ben senin için bugün 
gr.ne domates dolması yaptırırım, akşama 
istediğin kadar yersin! 

Demez mi? .. Artık duramadım ve tey
zemin evinden kaçtım. 

Domates hastalığının ne olduğunu ~im
di anladınız mı? yedi tane domates dol_ 
masını benim gibi çiğnemeden yutarsa -
nız siz de bu hastalığa tutulursunuz! 

** 
Yeni bilmecemiz Bir kol saati 

vertyoruz 

Resimde üç tane de\•ekuşu var. Onlar gayet sakindirler. Hiç bir şeyden korku
Jarı yok. Eğer bir aslanın bir yerde sakla.'lıp kendilerini gözetlediğini bilselerdi, 
böyle sa·kin olmazlardı. Onlar, kcndiforjni gözetliyen aslanı göremiyorlar ama, 
siz bu resimde ararsanız aslanı bulabilirsiniz. Bulursanız aslanı kalemle karala
s;ıp meydana çıkarınız ve sonra resmi kesip bize gönderiniz. Bir kişiye bir kol 
saati, diğer yüz kişiye de Son Postamn küçük okuyucuları için hazırladığı kıy
metli hediyelerden vereceğiz. Bilmeceye cevab verme müddeti on beş gündür.' 
Bilmece cevablarını gönderdiğiniz zarfın üzerine cBilınecea kelimesini ve bilme_ 
cenin gazetede çıktığı tarihi yazınız. 

daşlarile tanıştL 

En güzel yazılan-

nı, bu da «Serveti 
.F"ünu> da çıkardı. Cenab ilk za
manlar şairdi. Şiirleri kitab halinde 
çıkmamıştır. Şiirleri. ince, lirik tahas
süsleri taşır. O asıl varlığı.nı fikir ala
nında rnakalelerile göstermiştir. Kud
retli bir münekkiddi. «Teceddüd edebi
yatında• rolü büyüktür. Münakaşala
rında nezahatten ayrılmamıştır. Arab
ca, farsca, fransızca gibi dilleri çok iyi 
bilirdi. Kültür bakımından çok kuv-
vetlid.ir. 

Eserleri: Hac Yolunda, Avrupa Mek
tubları, Afakı İrak, Evrakı Eyyam, 
Nesri Harb ve Nesri Sulh, Tiryaki Söz
leri, Yalan, Körebe, Küçükbeyler ... 

1 Mera kl_ı v_e_F_a_yrl_a_h __ J 
l. isiklette mızıka 

Bisikletli askeri mızıka yalnız Holan
da ordusunda vardır. 

ÖRDEKLE· 

Bir varmış, bir yokmuş, evvel za -
manda bir ördek varmış; ördek bera
ber bulunduğu tavukları hiç sevmez, 
onlarla hiç iyi geçirunezmiş. 

Onun bu halini gören ördek ihtiyar 
tavuğu sevmemesine rağmen gene ona 
acımış ve biraz ötedeki derenin kena
rından: 

- Tavuk kardq buraya gel! 

Resimli hikaye: 

Bay Tekinin kümesteıı 
kaçan tavşanı 

Bay Tekin canlı bir 

tavşan yakalamış, evine 
getirmiş.. bahçede yaptır
dığı kümese koymuştu. 

Fakat bir sabah kümese 
baktığı zaman tnşanı kü
meste bulam.adL 

Bay Tekin, hemen Bay 
Turguda gitti.. ve köpe
ğini istedi. 

Onu saklandığı yerden 
çıkardı ve bir a tla)'lşta .. 
Yakaladı, Bay Tekin 

tavşanı köpeğin atımdan 

aldı. 

Tavşan, her halde bah
~ede olmalıydı. Bahçenin 
her tarafını dolaştı. Ara
dı, aradı, bulamadı. Tav
pnın bir yere saklanmış 
olduğuna aklı kesince blr 
an düşündü: 

Fakat neye yarar ki kö
pek bahçede koşarken blr 
tek sağlam fldan bırak
mam1'tı . 

Kendi kendine: ~ 
aa1 J~ - Komşum. oll""' 

da glderl.Dl, ~edl~er ~ 
köpe~lnl ısteri.Jll· -pıılııt 
de köpek ta vşall' ıt· 
duğu yerden çı~ 

DOSTLUGU 

Buna sebeb de kümesteki ihtiyar ta
vukmuş, ikide bir gagasile ördeğin ba
şına vura vura onu kendilerinden so -
ğutmasıymış. 

Diye bağırmış. Ve ~vuk derenin ke
narına gelir gelmez onu sırtına almış, 
karşı sahile doğru yüzmiye başl~ 
ve yaban kedisinden kurtarmış. 



1 
Moda dünyasının r 

altını üstüne 
getiren lıaberler I 
1938 takdim ediyor: mor 
sa~Iar, ayna tırnaklar, çelik 
ltıavisi dişler, Yok-Tap dans 

lf ~olIYlvoo(ı (Hususi) - Sonbahar gelince, çiçekler gibi 
~ood d, söner. O vakit ctabiatin, yerine cinsan zekası• 
lfou olınağa, 1937 Hollywoodu sönmeğe yüz tutarken 1938 
Çebz.y.,.,OOdu doğmağa başlar. Acaba cl938 Hollywoodu• ne 

e gösterecek? 

8 
Kısa. .. Kısa ... Daha kısa ..• 

~Odway ve Times Ovenue'deki cdrassmakers• lerde iki 
~ cereyanı baş g~rmiştir. Bir taraf kısa, diğer taraf ... 
'bu Saıabiyettar bir moda diktatörüne nazaran Hollywoodda 
dfk::~e cshort. dan başka bir şey giyilmiyecektir. Fakat hu 
lalışıa!,0re karşı İngiliz ve Fransız terzilik alemleri cephe al • 
lt . dır. Bunlara nazaran elbiseler uzun olmalıdır. 
~ l'ino}iJıJer Vt! cince bellera bile yeniden doğmak Üzeredir. 
lh0rtek ınoda iki asır birden geriliyecektir. Buna rağmen 
l'etbe formülünün galebe çalacağı muhakkaktır. cKısa, ya 

J t Çok fazladır. 
did lne~ Gaynor, Loretta Young, Kay Francis eteklerini şiın• 
~en ıkf santimden fazla kısaltmışlardır bile. Buna bir cba~ 

ııç. denmektedir. 

:61iilc rağbet kazanacak danı: cc Y ok-tap-dance» 
~lara gelince: 1938 senesinde Hollywoodda moda elacak 
~le hangileridir? Danslarda dahi modada olduğu gibi fi
bir rd~ zıddiyet vardır. Klasik valslere; kadrillere yaman 
~ rakib türemişt!r. Bunun ismi: Yok-tap-dancedır. Cenubi 
dan ertka mahsulü danslar yok olmak üzeredirler. Yok-tap
ltıı.:· Amerikan temposu üzerine tertib edilmiş tirol dans
~ ır. Bu dansa karşı da Viyana orkestralan taarruza geç-/ 

SOJI POSTA 

Yeni bir güzellik, tenasüh ve füsun cibidesi: R. K. O. 
yıldızlanndan dilber lrma Richca "'h..J..-erdir. Santa Barbaradan Beverly'ye kadar ckavrilsuva

-~. birbi . . takib tm kted" 
nnı e e ır. 1 k d" · b t kl ·· · d " b' nsan en ını u ırna arın uzenn e gore ıliyor. 

8ı Beyaz saç mı? •• Mor saç mı? .• 
~r kaç zamandanberi kibar ~ tnooa halini aimıt olan 
~ saçlara. veda etmek llzım gelmektedir. Şimdi moda 
"-"ili ~e bulunan mavi ve mor saçlardır. Bir de celektrik 
~l • ile cpembemsi beyaz. saçlar vardır. Hollywood pe-

arı, ıimdiden provalara başlamışlardır. 

l'aıta A,... tırnaklar ... 

Bu madde civa gibi bir §eY olup çabuk kuruma~tadır. 

Çelik ma.iai ditfer ... 

1 MÖZAH J 
Kalb değiştirme 

hakikat olursa ... 
Yazan: ismet Hulusi 

Bugünkü gazetelerden: 1 
cSun'i kalb imaline çalışan meşhur 

doktor Karrel, nihayet buna muvaffak 
olmU§tur. Bir insanm kalbini çıkaracak, 
yerine çelikten yapılmış bir kalb koya -
caktır. Doktor muvaffakiyetinden emin
dir .• 

* On sene sonra bir aile toplantısında bu 
tarzda konuşulacak. 

- Necla hala görünmedi acaba nere -
de? 

- Ben kendisini dün gördüm, Her hal
de biraz gecikecek.. Buraya gelmeden 
evvel kaılbcisine uğnyacak, bir altın kalb 
taktıracaktı. 

- Nasıl olur, onun kalbi altın değil 
miydi? 

- Değilmiş ya .. Altın kaplama imiş.. 
- Tevekkeli değil.. Altın kalbli olsay-

dı, kocasını bir gece döve döve sokağa 
atar mıydı? 

- Ama bütün kabahat kocasındL. 
- Karısının kalbinin ~tın kaplama 

olduğunu nereden bilsin .. 
- Onu bilmiş, bilmemiş ne olacak, 

kendi kalbi yufkadanmış .. Bir erkek yuf
ka kalb takdınrsa başına bunlar gelir. 

- Aytenin kocası, Bay Günerin de 
kalbi yufkadan değil mi? 

- Ne yapsın, Bay Güner doktordur. 
Bütün doktorlar yufka kalb taşımıya ka
nunla mecbur ediliyorlar. Yalnız opera_ 
törler müstesna.. Hem Bay Güner evlenir 
evlenmez Aytenin pırlanta kalbini çı -
kartıp yerine yufka kalb takdı~. Şim
di kan koca birbiTlerine öyle iyi anla _ 
§ıyorlar ki, aralarında en küçük bir sı -
zıltı bile çıkmıyor. 

- Sana doğru bir şey söyliyeyim mi? •• 
Ben Bay Günerin bu hareketini hiç be -
ğenmedim. Ayteni alırken onun pırlanta 
kalbli olmasına tama edip almıştı. Öyle 
ya pırlanta kalbi çıkardı. Yerine ucuzca 
bir yufka kalb yaptırdı. Pırlanta kalbi de 
sattı .. Parasını yiyor. 

f 

- Aman bu nasıl hoş manz 
IK)ylerken tüylerim diken dik 

- Anlaşıldı, galiba siz de 
lilerdensiniz ... 

- Evet, ama fena mı? 
- Tabii fena, bizim gibi ta 

tırmış olsaydınız. Şimdi böyl 
diken diken oldu .• demezdin 

- Bilmem ama, bir kadına 
olmak hiç gitmiyor. 

- Ne mün:ısebet.. Bilh 
için daha iyi, hele karımın 
ne kadar iyi bir hayat geçirdi 
niz, kıskanırsinız. Evvelki 
ıhtiyar bir dilenci gelmişti. 
cek gibi yaptı. İhtiyar dilen 
açtı. Karım parmakları arasın 

çuvaldığı cız diye adamın el" 
O kadar güldük, o kadar eğle 
mayın! 

- Haberiniz var mı, Ameri 
lerin portatillerini yapıyorl 
san yanında bir kaç kalb taşı 
ği zaman değiştiriyormuş. 

- Bu çok iyi bir şey .. 
- Çok iyi ya, geçende 

~ h t en mühim yenilik, ayna tırnaklardır. Bir kimyager 
~~ kullamlacak bir madde keşfetmiştir. Bu madde 

izertne aürü1dükte tırnak tıpkı ayna gibi olmaktadır. 

Bu yıhn en sansasyonel moda haberi, dişlerin de modaya 
t.ibi bulunacağıdır. En çok rağbet kazanan cincia rengidir. 

Birde cçelik mavisia diş modası türemiftir. Bu çelik mavisi 

inci rengini geride bırakmaktadır. Yıldızların bir çoğu bu ~e
lik mavisini dişlerine tatbik etmişlerdir. 

Söylendiğine göre Hollywoodun 1938 modası bizi hayret-1 l 
ten hayrete. düşürecek keşifler hazırlamaktadır. Bu keşifleri 

ancak iki ay sonra öğrenebileceğiz. Al- Bu benim hiç aklıma gelmemişti. 

bir seyyah gelmişti. Onda gö 
nsile konuşurken yufka kal 
du. Bu arada hamal kendisind 
r.ıı istedi. Yufka kalbi çıkardL 
lik kalb taktı. Pazarlığı yaptL 
karken gene kalbini değiştir · 
kalb görmemiştim. Kendishıe 
· Bu kalb Mısırdaki ehramlar 
dan yapılıyormuş. Taşıyanları 
lere karşı meraklan artarmış. 
bundan geçende bizim Necmi 
miştim. Ismarlamış, bir tane 

ı lah vere de hayretten saçlarımız dikil _ Hem gelmez de .. 

O. ·]lıldızlanndan Btıt'btıN Peppet' de modaya u!lf"Ml)s için cıltın 
~la1'1ft6. MON ,,_ ~ 

mese. * * * - Benim gelir! 
- Senin gelmeyip de kimin aklına ge-

Hollywood sokaklarım isti A 
eden maymun:ar 

Hollywoodun büyük stüdyolarından 
biri elyevm dikkate değer bir film tevir
mektedir. Bu filmin sahnelerinden biri 
ıözde Nevyork hayvanat bahçesini gös
termektedir. Hakikate uygun bir film 
çevirmek istiyen stüdyo müdürü bahçe
nin bir kenarına ve meşhur yıldız Mae 
Westin tam evinin arkasına Nevyork 
hayvanat bahçesinin küçük çapta bir nü
munesini inşa ettirmiştir. Rol icabı ola
rak, san'atkarlardan Bing Crosby ile 
Andy Divine hayvanat bahçesine girip 
hayvanları serbest bırakacaklardır. As
lanların, kaplanların, fillerin, timsahla
rın, maymunların büyük kafesleri yan -
yana bulunmaktadır. Crosby maymun -
larla dolu olan kafesin kapısını aralık e
der etmez içinde bulunan iri yapılı 150 
maymun birden dışarı fırlamıştır. 

Stüdyo, hayvanat bahçesini geniş bir 
tel çemberi içine alını§ olmasına rağmen 
maymunlar bu telleri parça parça et -
mişler ve Hollywood sokaklarına yayıl -
mışlardır. Pencereden sokağı seyretmek
te olan bir iadın polise telefon ederse de 
polis işi ciddi telakki etmiyerek aldırma
:nışlardır. 

Bu arada maymunlar, yemişçilerin, 

bakkalların, sebzecilerin dükkanlarını 

yağma etmişler, üstelik telefon tellerine 

asılarak bunlan da koparmışlardır. İşin 

vahim bir şekil almak üzere olduğunu 

gören Crosby yakalanacak olan her bir 

maymun için iki dolar ikramiye verm<>ği 

vadetmiş, bunun üzerine polis ve itfai
ye efradı maymunları güç hal ile yakalı-

JUak tkram17elerinl almlflardıı 

lecek. Yeni taktırdığın kalb buna :.ebet 
oluyor. 

- Fena mı? 
- Vallahi pek de iyi değil, her teYi 

inceden inceye görmek için mikroskob 
adesesinden kalb yaptırdın ama, gün ge
lecek pişman olacaksın! 

- O zaman onu da. değiştiririm. 
- Öyle ya güçlük mü var? 
Kapı açılır, içeri bir başka kadın girer: 
- Leyla sen mi geldin, kocan nerede? 
- Kocam özür diledi, bugün gelemi -

yecek. 
- Neye? 
- Malfun ya, ordu manevraları yapı -

l?cak, manevraya kocam da iştirak ede
ceği için bugün kalbini değiştirtiyor. Çe
lik kaJb taktırmıya gitti. 

- Desene bundan sonra çekeceğin var .. 
- Yok ben öyle şeye gelemem .. Ma -

nevra biter bitmez çelik kalbi gene çıkar
tır. Hem size bir şey söyliyeyim mi, be -
nim yanımda çok dikkatli konuşun? 

- Neye ne var ki? .. 
- Ben geçen hafta kalbimi değiştirt -

tim. Billur kalb taktırdım. Fena bir söz 
işitsem hemen kırılıveriyor. 
Kapının önünde bir otomobil durur, şık 

hlr erkekle, şık bir kadın otomobilden 
inerler. 

- Safa geldiniz.. Ne iyi ettiniz de gel
diniz ... 

- Teşekkür ederiz. Bugün keyfimiz 
yerinde, otomobilimizi gördün mü, do -
kuz yüz kırk sekiz modeli! 

- Hakikaten çok güzel! 
- Hem gelirken ne oldu bir bilseniz, 

karım direksiyonda idi. Otomobilin önü
ne bir adam çıktı. Karım çiğnedi, ge~L 
Adam da öldü. Hele ölürken bir görmeli 
idiniz, barsakları dışarı fırlamıştı. Ağ -
zından kan geliyordu. Öyle hOf bir man
zara ki: 

- Bay Necmi de antikacılığ 
Jıyacak? 

- Sorduğun suale bak .. Ka 
medin mi?. 

- Hayır! 

- Altmışlık! 
- Desenize bu yeni kalb sa 

rısı gündüz hoş görünecek. 
- Tabii değil mi ya! 
Bu sırada kapı çalınır .• 
- Acaba kim geldi? 
- Hele bir bakalım! 
Genç bir erkek içeri .girer .• 
- Yüzünüz gülmüyor. 
Genç erkek boynunu büker: 
- Üzüntü içindeyim.. Üç güı 

gilimi görmüyorum. Halbuki bC 
an göremezsem yaşıyamam.. ' 
rabbi. 

Sorarlar: 
- Affedersiniz, sizin kalbini 
- Bir şeyden değil, basbaya 
- Bayağı kalb mi? .. Bit~ 

lan mı aldınız?. Müstamet mi3 
- Ne münasebet efendim .. 

doğduğum zamanki kalbim. He 
zinle anlaşamıyacağım! 

Kapıdan çıkar, gider.. Kalan 
kahalarla gülerler: 

- Zavallı, lnsaıı kalbi taşıyor 



10 Sayfa SON POSTA 

BANKA~I 
1938 

Küçük Ca.rl He&aplar 

ikramhie planı== 
4 adet 1000 lirahk - 4000 
8 

" 
500 ,, .. 4000 

" 16 
" 

250 ,, - 4000 ,, 
76 

" 
100 ,, - 7600 

'' 80 
" 

50 
" - 4000 

" 200 ,, 25 
" - 5000 

" 
384 

'' 
28600 

" , 
Kuralar: 1 Mart, 1 Haziran, 1 Eylôl 1 J 
Birincikanun tarihlerinde çekilecektir. 

* • 

En az 50 lira mevduatı 

bulunan hesaplar kura/ara 
dahil edilecektir. 

Bu Bayanın her sabahki dÜfÜD • 
cesi nedir? 

Kabızlık çekiyor, onun için her sa -
hah üzüntü ile kalkıyor. Fakat buna 
bir çare olduğunu unutuyor. Akşam 
yalarken şampanya gibi gozozlu ve 
nefis kokulu bir şişe 

PüR&DLiN 
İçse ıJi, barsaklan derhal temizlenir, 

sıhhatı yerine gelirdi 

CELAL ERGUN 
T·'ılıi miisinhzarlar Hiboratuvan 

İsfr•ıhul İkinci İflas McmurJuğundnn: 

Munis Pamuk ve Nebati Yağlar Türk 

Anonim Şirketi iflas muamelesi hakl

kındn alacaklılara izahat verilmek ve 

fcab <'den kararlar ittihaz edilmek Uzere 

alac klı1al'ın 2'3/2/938 taı-ihine müsadıf 

Çar mba günü saat 14 de dairede hazır 
bulu maları ilfuı olunur. (5144) -

Türk Hava ({urumu 

BUYUK PiYANGOS J 
5 inci keşide 11 /Mart/ 1938 dedir .•• 

BUyilk ikramiye: 50. 000 Liradır ... 
Bundan bqka; 15.000, 12.030, 10.000 Liralık ikramiyelerle 

( 20.0)0 ve 10.0 >O) Liralık iki adet mükafat vardır. 

Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin eden bu piyangoya 
iştirak ediniz ... 

Darphane ve Damga Matbaası 
Müdürüğünden : 

1 - Sınai işleri için yerli malı 30.000 kilo külçe kurşun kapalı zarf usulile. 
2 - 520 kilo kalay açık eksiltme ile, satın alınacaktır. 
3 - Tahminen 4,5-5 ton hurda çelik ile müstamel iki tonluk bir kamyon pa

zarlıkla satılacaktır. 

4 - Kurşunun muhammen bedeli dokuz bin, muvakkat teminatı 675 liradır. 
Eksiltmesi 28 Şubat 938 Pauırtesi saat l4 dedir. 

5 - Kalayın muhammen bedeli 884 ve muvakkat teminatı 66 liradır. Eksilt
mesi 1 Mart 938 Sah saat 14 dedir. 

6 - Çelik ve kamyonun pazarlıkla arttırılmasına 2 Mart 938 Çarşamba günü 
saat 14 de başlanacaktır. 

7 - Kurşuna aid teklif rnektubl:m eksiltme saatinden bir saat evvel Müdü

riyetimizdeki komisyona verilecek ve eksiltme ve arttırmalar bu komisyonda 
yapılacaktır. 

8 - İstekliler şartnameleri almak VP satılacak eşyayı görmek için 19 Şubat 
938 tarihinden itibaren hcrgün saat 14-16 da İdareye müracaat edebilirler. c809, 

1 Kadıköy Vaklflar Dir.;ktörlüğü - llAnları j 
İstnnbulda_ Bahçekapısı~d:ı idare!lin Taşdelen ve Tefneli su satış deposl. için 

pazarlıkla bır adet SU sogutma tPSisatı alınacaktır. Şartnamesini görmek. VC al
mak istiyenlerin her gün İst:;nbul Başmüdürlüğündeki Su komisyonu ile Kadı
köy Vakıflar Müdürlüğüne müracnntları ve teklif vereceklerin de 22/2/938 Salı 
günü saat on beşde mezkfır müdürlükte toplanacak komisyona teklülerini ge • 
tırmeleri \lan "lunur. (715) 

İstanbul Birinci İflas Memurluğundan: 

Şişhane yokuşunda Tutçak sokağında 
Sibastiyani apartımanınôa oturmakta ve 

Taksimde Panorama gazinosu karşısında 
Yeni Bahçe gazinosu sahiblerinden olan 

Konstantin AposteUdis iflas etm~ ve 
19/1/938 tarihinde açılıp tasfiyenin adi 

şekilde yapılmasına karar verilmiş oldu
ğundan: 

l - Miifliste alacağı olanların ve istih_ 
kak iddiasında bulunanlann alacaklarını 
ve istüıkaklannı ilandan bir ay içinde 

1 nci iflas dairesine gelerek kaydettir
meleri ve delillerini (sened ve defter hü-

lasaları vesaire) asıl veya musa<idak su

retlerini tevdi eylemeleri. 

2 - Hilafına hareket cezai mes'uliyeti 
müstelzim olmak üzere müflisin borçla

rının ayni müddet içinde kendilerini ve 

borçlannı bildirmeleri. 

3 - Müflisin mallarını her ne sıfatla 
olursa olsun ellerinde bulunduranların o 
mallar üzerinde haklan mahfuz kalmak 
şartile bunları ayni müddet içinde daire 
emrine tevdi etmeleri ve etmezlerse mak-

bul mazeretleri bulunmadıkça cezat 
mes'uliyete uğnyacaklan ve rüçhan 
h:ıklarından mahrum kalacakları. 

4 - 23/2/938 tarihine müsadif Çar_ 
şamba günü saat 11 de alacaklılann ilk 
içtimaa gelmeleri ve müflis ile müşterek 
borçlu olanlar ve kefillerinin ve borcunu 

tekeffül eden sair kimselerin toplanmada 

bulunmağa hakları olduğu ilan olunur. 

(5145) 

Doktor 

lbrahim Zati Öget 
Belediye karşısında, Piyerlotl 
caddesinde 21 numarada bergQn 

Öğleden sonra hastalarını kabul 

'- .. eder. 

Eczanelerden ı - 12 ilk 

laj.lnnnı ısrarla 

Taklitlerinden 

DOYÇE ORIENT 
Dresd.ner Bnnk Şubeal• 

Merkezi: Berlln 

Türkiyedeki ıubelerit -
Galata - İstanbul - 1zınit 

Deposu: 1st. Tütün GFnırüğİl 
* Her türlü ban!ı.a iıi * -
BURUŞMUŞ 

• 
CiLT 

Bir doktorun 
ıayanı hayret keıli . 

Buruşukluklar, ihtiyarladıl' 
mız zaman teşekkül eder. rJJJl 

Cilt, bazı hayati unsurla. tJi 
kaybeder, bu hayatı ve kı~~r 
unsurları iade edince, genç Cııl· 
ve tazeleşir. İşte, Viyana ster 
versitesi profec;örü Doktor. ~ 
skal'in şayanı hayret keşfı 

11
,1• 

dur. cBioceh tiıbir ve g~Ç tptr• 
vanlann cilt hüccyrP-lerinUl ~t· 
kezinden istihsal edilen b~0,te1'1 
metli cevher, pembe renW roe"· 
Tokalon kremi terkibinde dl'İ' 
cuttur. Her akşam, yatrnaı o. 
evvel kullanınız. Siz uyurlt~ıı."' 
cildinizi besleyip gençkştirı!.. .. ıe 

• n lY 
buruşukluklarınızı sena ys1 
ed(·r. Bir hafta zarfın~a. oııGiW 
gençleşmiş görüneceksınız. )',ı 
düz için cilt unsuru olan. ~ttol· 
rengindeki Tokalon krernın ,çılt 
!anınız. Siyah benleri eritir •. "'•ç 

bır,. 
mesameleri kapatır ve rt bı! 
gün zarfında en esmer ve se 
cildi beyazlahp yumuşatır. 



Avusturya meselesi üç 
devleti harekete geçirdi 
eJ~ndra 18 (Hususi) _ İtalya büyük yapan Avusturya Kralcıları da Nazi tarnfta-

!;1sı G rı olan SeJss inc;ıuartın dahlliye nazırlığına 
laın rand'i bugün başvekil Chamber- t:ı.yininl protesto etmiş ve Avusturya istiklli-
gö .. Ve hariciye nazırı Eden ile iki defa linin muhafazası için son nefeslerine kadar 
~§l'llüştür. mücadele edeceklerini söyleml.şlerdir. 

b gleden evvel, başvekalet dairesinde Naziler 
So~lannıış olan bu mülakata yemekten Londra 18 (Radyo> - Avustur)'ada ilin e-

ara da devam edilmiştir. dilen umumi afdan istifade ederer serbest 
d~ u konuşmalar, İtalyanın Berchtesga- bırakılan Naziler bugün eski kararglhları o-
~ arı} lan Llnz şehrine dönmüşlerdir. 
'il t • aŞ?nasını ve onun neticelerini na· Bunlar, çiçek ve bayraklarla süslenmiş 15 
ltrınelaJtki ı:?ttiği hakkında İngiliz nazır- otomobile binmiş oldukları halde şehre gir
kizı ın bazı tavzihat elde etmelerin~ :m- <Ukferl sırada, halt tarafından büyük teza-

Vernıiştir. hüraU:ı karşılanmışlardır. Hnllı: Nazi marşı
m söylemiş ve şenlllı:ler yapmıştır. 

Lo Neşredilen tebliğ Pnlls müdahale etmemiştir. 
tın ndra 18 (AA.) - Hariciye bakanlı- Karlsbad'da arbedeler 
.~an aşağıdaki tebliğ verilmiştir: . Londra 18 <Radyo) - Alman hududuna 

CJy onı Grandi bugün saat 10 da harı- ynkın Çckoslovakyanın Karlsbad şehrinde 
..:,.ı·e bakanlığına gelerek başvekil ve ha- arbedeler çıkmış ve Nazi taraftarı olan Su-
·1" Ye det Almo.nlarlle hültfnnete sadık Sosyal - De 
ikj nazırı ile beynelmilel vaziyet ve mokrat Almanlar birbirine girmişlerdir. 
h-1c:e.rtıleket arasındaki münasebetler Çekoslovakya nufusunun yüzde. yirmisl~l 

nda nıüzakerede bulunmuştur.> teşkil eden Alman elı:alllyetl, siyası temayul 
F ttibarllE> ikiye ayrılmıştır. Hlmlaln'ln riyaseti 

lon ransanın noktai nazan altında bulunan Nazi taraftan Almanlar ve 
diti dra 18 (A.A.) - Royter ajansı bil- Çek hukfımetıne bağlı Sosyal - Demokrat 
l<ıııt°r: Çhamberlain • Eden • Grandi Alme.nlar. 
~k antı_sı.nda biraz sonra, Fransız bü- Narl taraftarları, diğer Almanların ak -

·ı. e~çısı Corbin, Edeni ziyaret etmiştir. detmiş olduğu blr toplantıyı dağıtmak iste
ver 1 mlş ve toplantır.ın.yapıldığı binaya hücum ~ ı en nıalümata göre, Corbin Avus- etmişlerdir. 

dak·a Ve orta Avrupa statükosu hakkın- Polis, mütearrızlardan 14 ~iyi tevkif et-
lı.1. F'ransız noktai nazarını bildirmiştir. :nlştlr. . 

ta ası) olan intıbn, Fransa ve İngiltere Avu turya Antikomünist pakta iltihak edıyor 
rafından b . Londra 18 (Hususi) - Romadan alınan 

bir h u meselede tamamen menfı bl h b .. A sturya yakında. Antiko· 
hat attı hareket Htihazının büyük bir m~inİ~ ~~~t~~~ellti~k edecektir. 
fdiJ~-~lacağının Corbin tarafından kabuı B~ hususun Hitler tarafından pazar gün-

Lı ı~~ lllerkezindcdir. kü nutkunda lU\n edllece~ söylenmektedir. 
t . ~ılız kabinesi, yannki toplantısında Hitlerln nutku, Avusturya radyo lstas -
ngılız • İ . . . _ yonları tarafından naklen verilecektir. Buna 

t(i-., talyan ve Ingılız • Fransız go- k bll Alımın radyoları da Şuşnlg'in nut--ı••ıelcr· . 
1 

mu a 
~ktı lilin neticelerile meşgul o a- kunu n:ıkledeceklerdlr. 

r. inquart Berlinden ayrıldı. 
in T Bedin 18 (A.A.) - Avusturya dahlllye na-4 gı ız kabinesi toplanıyor zın Seiss İnquart, hava bakanının hususl 

berl ~dra 18 (Hususi) - Başvekil Chem- tayyareslle saat 15,15 de Berllnden ayrıl -
tı:ıı>ı8ın kabineyi yarın için hususi bir mıştn. 
~anlıya davet etmiştir. 

a~ıe0:.1~nt~ öğleden sonra yapılacak ve 
ll'ıiiz ~ ıhtunaı beynelmilel siyasi vaziyet 

a ere edilecektir. 

Lo R-0mn ne diyor? 

GörinC" Viyanaya pdlyor 
Berıın 18 (A.A.) - Emin blr membadan 

öğrerılldlğine göre, Göring, gelecek martta 
Avusturyayı ziyaret edecektir. Mumaileyh, 
tcrtıt- cdllecek pir av partls1 esnasında A -
vusturya devlet adamlarlle siyasi görüşme -
Jerde bulunacaktır. ~il ~dra 18 (Radyo) - Grandile başve

~la~e.Inberlain arasında cereyan eden 

lb.ıtıa ;ttan sonra, İtalyan hükumeti na- yialara göre, önümüzdeki günler zarfm
~da onuşmağa salahiyettar bir zat Ro- da Avusturya hakkında birinci derecede 

• şu beyanatı vermiştir: mühim bazı tedbirler alınacaktır. Bu 

Almanyanın yeni tedbirleri 
Berlin 18 (A.A.) - Israr ile dönen şa-

)ap; İngiliz - İtalyan mün:ısebatında tedbirler, üç büyük sahada tecelli eyli
ltii..: acak olan herhangi bir değişikliğin 

... ,Yatif· yecektir. 
Cr ı Londradan gelmelidir. Ekonomik sahada, iki memleket ara-

~İ§tıandiye hiçbir yeni talimat verilme- sındaki gümrükler tedricen kaldırılarak 
l.o~~ birkaç zaman sonra gümrük bakımından 
~ d ra 18 (A.A.) - İtalyan mümessil- bir kül teşkil eden bir Avusturya • Al-
~İ;u ış bakanlığında bugün Nevi! Cham- manya arazisi vücude getirilecektir. İki 
)an ~· Eden ve Grandi arasında cere- memleket için müşterek bir para ihda
~ b en görüşmelere gelecek hafta tek- sınn kadar, iki memleket paraları arasın
llo~ aşı~acağı bildiriliyor. Bu arada da sabit bir nisbet tesis olunacaktır. Bü
~ h hukumeti bugünkü görüşmeler- yük nafıa işleri programı, ezcümle otos
~t v aberdar olacak ve Grandiye maJu- tradlar inşaatı, Avusturyaya da teşmil erecekr 

.\ ır. olunacaktır. Ayrıca, halen işçiye ihtiya-
\>\ısturyada işçiler ve Kralcılar cı olan Alman ziraat ve endüstrisinde 

to'l\d harekete geçtiler çok mühim mikdard.ıı Avusturyalı işsiz-
;: ltç~a 18 <Ratlyo) - Avusturya Kralcıla- ler kullanılacaktır. 
~lı:ı11ı:ıe:"· nıemlekette vuku bulan son de- Dahili siyasette, Avusturya kabinesi 
~I l ınemnunlyetslzlikle karşılamış - ile vatansever cephede, yakın bir istik-

~~'da ~ade - Unlon'lan mümesslllert vı- lıalde, yeni bir değişiklik yapılacaktır. 
~lı:ı'ıırıı lr toplrıntı yaparnk Avusturyanın Mühim nezaretlııre, nasyonl-sosyahstler 
'~ll:ılnı arzu ettlklerlnl, fakat btı lstlkll'l - getirileaıC'kfür. VatanSt?ver cephe genel 

tlertnı için körü körüne hareket edemi- sekreteri albay Adam, bu vazifeden çıka-
Qıı.!-'Ulb beyan eylemişlerdir. rılacak ve Naziler bu cepheye alınarak o..ıeı-ı 11:&.!lller ayrıca, Şuşnlg'e karşı besle-

bı~ .. r clakatı teyid etmişlerdir. kumanda mevkilerinden bir kısmı ken-
. taraftan İnsbruch'da bir toplantı diletine verilecektir. 

~lj _.. ..... ~ 
ita ~da kalıvelerde Tarlai'a 
\1 llıt oyunu yasak Define 

an 
~<11~ ~~ (Hususi) - Belediye meclisi 
"IQ oyu ır kararla bütün kahvelerde kô

nlarını nıenetmiştir. 
~e . 

nı Türk - Letonya f caret 
1tıg anlaşması 

~ ll'd 
'l, .. :~tlı:ıy: hnzaıanan ve mer'iyete geçen ye
~ "4ijetıe0 - Letonya ticaret anlaşması dUn 
••bı ,., bu gUrnrukler idaresine tebllğ edll -
l'tt lece1ı: ı:nıaşma ile beraber Türkiyeye gt
~\tı bır 11 alların cinsi ve kllolnrmı göste -

İzmir J 8 (Hususi) - Seydiköy Çam 
mahallesinde bir tarlada define bulun
duğu zabıtaya ihbar edilmiştir. ~hbara 
göre tarlada binlerce Türk ve Ingiliz 
altını bulunduğu iddia edilmektedir. 

Diğer bir iddiaya göre Topçu Hü -
seyin tarlasında (30) lira bulmuş, di -
ğerlerini saklamıştır. Tahkikata de -
vam edilmektedir. 

Eski Hidiv Atinada 
lı~ ~,.:uı1ı:~: gonc!erllmiştlr. Bu listede hay
~.,,~d :ın Kaıaııt, ağo.ç kibrit çöpü, sargı- Atina, 18 (Hususi) - Eski Mısır hidivi 
'~ a, lı:~te atbaa kağıdı, duvar Uğıdı, mu- Abbas Hilmi Paşa bugün buraya gelmiş
Sırı"lerı n iplik, her nevi ayakkabı, radyo tir burada birkaç gün kalacaktır. 
~ı tlı:ete' gı toprnt ve madeni boyaların _: _____________ _ 

~<!: İdhaıı~ebııecek mikdarları gösteril - Letonya menşeli olup Türkiyede aergt ye pa
~l'lı~ eıııa1 ise ınüsaade edilen ml~darın nnyırlnrdıı teşhir edllerek aatılan maruullt 
~ııı;:ı~. gerı tanbula, yüzde yirmisi Izmire \"e mamullitın bedell de kllrtnı yollle öde -
~er1ı: ~tur. l:> katan mikdar merkezde alıko- nccektlr. 

e~den t l~er gümrükler bu mallar için Tütün müstesna olmak üzere Türk men-
-.,;nl'~Ye ahsısat isteyeceklerdir. ~ell eşya Letonya menşell eşya ile mevc"ud 
~:'~ ısaıf~ girecek olan Letonya menşell kontenjanlar hududu dahilinde her iki mem 
-~ 4'ettar Letonya makamlan ta- lekette mer'i usullere n hususi tak.asa tabi 

~llfe fahadetnamesi verilecektir. tutulacaklardır. 

SON POSTA 

• Anasını evıne 
•• gomen gene 

müşahede altında! 
(Baştarafı 1 inci sayfada) 

yakın komşusu ve onu arasıra kollayan 
merhametli bir kadıncıığızdı. Bize hadi
seyi şöyle anlatmağa başladı: 

- Geçen gün saat ona doğru epeydir 
hasta olduğunu işittiğim Seyibeyi gör
meğe gideyim, dedim. Kadıncağız son 
günlerde hiç görii:nınez olmuştıu. Eski
den arasıra bize gelir, biz de karınca ka
rarınca yardım ederdik. Kapıyı vurdum, 
Halid açtı. cOğlum annen nerede.. diye 
S'>rdum. Öldü, dedi. Bunu duyunca doğ
rusu çok üzüldüm, hani kendi halinde 
bir kadıncağızdı da ... Öyle ise konu kom
şu toplanalım da mevtayı hazırlıyalım, 
dedim. Halid bana: 

- Ben onu gömdüm deyince şaşıp kal
<iım. 

cNercye gömdün, hiç ölü yıkanmadan 
cemaatsiz gömülür mü?-. deyince: cBa
na anamın vasiyeti böyledir. Ben ondan, 
o benden ayrılamayız. Buna kimse ka
rışmasın. Nah inanmazsan bak, mezarı 
da buradadır-. diye kapının yanındaki 
toprak tümseğini gösterdi. 

Bunu görünce yüreğim ağzıma geldi, 
kendimi komşuya dar attım ve hemen 
de karakola haber yolladık. 

Bayan Ayşeden sonra mahalle bekçisi
ni dinledik. Bekçi: 

- Bayım ömrümde böyle iş görme
dim. Anasını öldürüp gömen işitilrniştır 
amma kendi kendine ölen anayı evin içi
ni mezarlık sanıp gömeni duymamıştık. 
Eve gidince bir de baktık lti bir toprak 
tümseği; elimle şöyle dokunayım dedim 
mevtaya elim süründü, üzerinde iki par
mak elenmiş ince toprak vardı. Halıde 
sorduk. cAnamın vasiyeti var, mezarlık
ta toprak üstünde yatamam, altuna yor
gan, döşek, üstüme de çarşaf ört tc beni 
öyle göm, elime, yüzüme toprak dolma
sın derdi, işte ~en de dediği gibi yaphm. 
Kendim de ölünce <Ulun yanına gömüle
ceğim-. dedi. 
Toprakları kaldırınca bir de gördük ki 

bir karış derinliğinde mezarın altına 

kaplama, raf tahtaları dlrip ba~ tarafına 
da yastıklar koymuş, üstüne ·de yorgan, 
çarşaf, manto ne buldu ise örtüp daha 
üstüne de pamuklar doldurmuş. 

Bundan sonra da bu meraklı hadisenin 
faili Halidle görüşmek istedik. Bu ana 
sevgilisinin garib tezahürü Halidin akli 
vaziyetinin tesbitine lüzum göstenni~ ve 
dün kendisi adliye doktoru Salih Haşi."Tl 
tarafından muayene edilmiştir. Dokto
run sorduğu bazı sualler Halidde gayri 
tabii bir vaziyet olduğunu anlatmşıtır. 

Bunun üzerine adli tıb işlerinde mü
şahede altına alınmasına lüzum görül
müştür. 

Halid, seyrek sakallı, siyah gözlü 34 
yaşında pejmürde kıyafetli, düzgün ifa
deli bir şahıstır • 

Bize aynen §Unlan söyledi: 
_ 34 yaşındayım, 927 de inhisarlarda 

çalıştım, şimdi işsiz.im. Bir ay evvel an
nem hemşiresi Şefikanın evine gıtti, o
rada büyillü çaımnşır yıkatmışlar. İşte 
bu yüzden üremi hastahğına uğradı, son 
günlerde ağırlaşınca vasiyet etti: 

_ Beni yabancılar eline bırakma, eve 
göm! dedi. Çamaşırlarını yıkadım, taş 
moloz batmasın diye toprağını eledim, 
altına tahtalar dizdim, yastık yatak yay
dım. Öyle bir iltifatla mezarı hazırladım 
ki pamuk ipliğine sarıp ra:fa koymak şek
linde oldu. 

2 inci sorgu hakimi Mahirin karşısına 
çıkanlan Halidin müşahede altına alın

masına karar verilmiştir. Alakadarlar 
Halidde (erken bunama) hastalığı oldu
ğunu tahmin etmektedirler. Evinin bir 
köşesinde rahat rahat yatmak istiyen 
kadının cesedi de morga kaldırılmış ve 
otopsiye lüzum görülmüştür. 

Kastamonu lisesinden bir genç 
kazaya uğradı 

Sayfa ıı 

Cenupta seyahat notları: 4 

Güzel Adanada bir gün 
Bütün Adanalılarda Hatayın hasreti var. Kendilerinden 
olan bir kütlenin ruhan, manen, kalben bir, fakat siya
seten ve ahden ayrı olması kurt gibi içlerini kemiriyor 

Yazanı ErcUmend Ekrem Talu 

Güzel Aaananm en güzel kö§clerinden biri 

7 Şahat 938 J ğuma bağışlıyarak, li'ıtfen izahata giri • 
- Buraya kadar gelmişken, Adanayı §iyor: 

görme9en dönmek olmaz .. dediler. - Adana pamuğu en birinci pamuk • 
Yabancı ill~e iken yalnız halkı istis- tur. Eskiden, doğrusu o kadar iyi dlgıl • 

mava vasıta olan, bugün ise cwnhuriyct dl. Ahalinin görgüsüz bir kısmı adına 
nafiasınm halka hizmet amacını güden (fane) denilen bir Qins baıyağı pamuk 
(Mersin _ Adana) treninin tertemiz kom- ekerdi. Cwnhuriyet hükfuneti bu işle çoW 
partımanına yerleştim. Yolcu az. Buna "1kı alakadar oldu; bu iane pamuğunu 
r:ığmen, trenler bu hat üzerinde günde menetti. Şimdi ekilenler hep (kapalı ka
bir kaç sefer yapıyorlar. Çünkü yük ek- za) ve (Kleveland) nevinden kıymetli 
sik değil. Bilhassa içeri:lerden Mersine pamuklardır. Piyasanın düşüklüğüne ge.
doğru mal sevkedenler çok oluyor. lince bu sade bizim pamuklarımıza taal. 

Gene Tarsustan geçiyorum. Mersin tre- Ilık eden bir keyfiyet değil, umumiyetle 
ninin cenub ekspreslerile iltisak nokta. böyledir. Anlaşılan gene Avrupa fab -
sı olan Yenicede bir kaç dakikalık bir rikaları silah ve cephane hazırlığına ko. 
tevakkuftan sonra tekrar yürüyoruz. A - yuldular, pamuk işlemeğe fırsat bul ı u
radaki ufak istasyonlar: ZiyneUi .. Kahya yorlar. Maamafih şu son aylarda vazi -
oğlu .. ve nihayet Şakirpaşa .. Bu son du- yet düzelir gibi oldu; fiatlarda yüksdme 
rak Adananın yaylası. BwıaltJcı sıcaklar_ ümidi günden güne artıyor. 
da ahali nefes almak, serinlemek için - Adananın başka derdi var mı, ~ urd-
buralara gelirmiş. Büyük bir öbek ye - daşım? 

şilliğin ortasınqa, serpiştirilmiş, kırmızı - Yok, bayım! Ne derdimiz olncak? 
kiremidli zarü köşkler Adana halkının Yurdumuz gitgide daha şenleniyor. K1.1r 
refahını geçen yabancıya ikrar ediyor gi- tuluştan önce burayı görmeli idin. Şu 
bi birer vaziyet almışlar. güzel Adananın çöplükten fark1 yoktu. 

Gözleriniz ve gönlünüz bu ferah ve _ Cumhuriyet içimizi de, dışımızı da te -
rici manzara ile dolu olarak biraz son- miz1cdi. Yurda can geldi.. Şimdi bizi !ıet! 
ra Adananın muazzam garına giriyorsu- türlü kötülüklere karşı gozeten, koı u -
nuz. Karşınızda gerçekten bir şehir bul- yan bir hükılmetin varlığını hissedı,> or, 
makla seviniyorsunuz. Adana öyle, köy rahat rahat geçinip gidiyoruz. Sade. 
azmanı kasabalardan biri değil. Geniş - Sade, ne? 
bulvar ile, tüten fabrika bacalarile, bul- - Şu, öbür taraf da bir açılsa.. Daha 
vann iki yanını süsliyen modern villa - ferahlıyacağız. 
larile, ortasında nefis bir anıt yükselen - Öbür taraf neresi? 
belediye parkı ile, çok güzel bir üslCıbda - Hntay .. 
_inşa edilmiş kız enstitfuiü ile kocaman, Hata~rın hasreti bütün Adanalılarda 
mamur, bakımlı ve faal bir belde... var. Kendilerinden olan büyük bir ]...-üt-

Beni şehrin içerisindeki modern (Ye. lenin, el uzatacak kadar yakın bir me -
ni Otel) e ulaştıracak olan faytoncu, safede, ruhan, manen, kalben biT, fakat 
mağrur bir eda ile bana doğru dönüyor: siyaseten ve ahden ayrı olması kurt gıbi 

- Valimiz Bay Tevfik Hadi kasabayı içlerini kemiriyor. 
ihya etti .. Durmadan, dinlenmeden çalı
şıyor! 

Bu faaliyette ve bu icraatta kendinin 
de bir hissesi varmış gibi, o anda gözle
rinin içi parıl parıl parlıyor, ve dudak _ 
fannda evladını öğen bir babanın kıvanç
lı tebessümü beliriyor: 

- Hep bunları o yaptı .. o yaptırıyor •. 
- Memleket de zengin galiba. 
- Öyle bayım .. Baksana şu mübarek 

toprağa! Ne eksek bitmez ki.. 
Artık şehrin göbeğindeyiz. Yeni Ote

lin ferah ve temiz lokantasında güzelce 
karnımı doyurduktan sonra, çarşı, pazar, 
dolaşmağa çıktım. İki keçeli dükkanlar_ 
da yok, yok. Kaldınmlar adam almıyor. 
Biçimine getirip bir dükkancı ile hasbı· 
hal ediyorum: 

- Maşallah, aksataru.z yolunda .. 
- Allah bin bereket versin, bayım! 

Bayramüstü az çok satış oluyor. 
- Bayağı vakit böyle olmaz mı? 
- Pamuk bu kadar düşkün olmasa da-

ha çok iş göreceğiz. 
Evet: Memleketin refah mizanı bu! 

* Akşam .. Mersine avdet vakti yakbşı -
yor .. Hükumet konağının önünden, par -
kı da görerek, biraz ilerledikten sonra 
şirin (Ordu evi) nin yanıbaşından Scy -
han kıyılarına indim. Elem tloğuru u, 
yakın bir mazinin fecayiini ve onların 
neticesi olan acı ayrılıkları hatırladıkça 
coşan bu nehir, bu ılık akşamın sükune
tini bmimsiyedek ne de nazlı, sessiz akı-
yor .. 
Karşımda alabildiğine uzanan zümrüd 

gibi bir ova ... 
Alabildiğine uzanan mı dedim? Hnvır .• 

Doğru söylemedim: O, alabildiğine u -
ğanacak ama, ta ileride Gavur dağları 
hain bir sed gibi önüne çıkmasa. 
Kapkaranlık duruklarında, iki sevgi -

liyi birbirinden ayırmaktan haz duyan 
zaJim bir Arab zebaninin korkunç hey
beti var. 

Evet: Bu dağlar, benim jçin, Hatayın 
hasretini çeken temiz kalbli Adanalılar 
için, hakikaten başka isimle yadedile -
mczler .. 

Pamuk fiatlandı mı, Adanalı fıtratında_ 
ki cömerdliği israf mertebesine çıkarı -
yor. Onun indinde paranın mutlaka har-

Kastamonu (Hususi) - Kastamonu Ji- canrnası, tedavül etmesi lazım gelen bir 
sesi son sınıf talebesinden Rifat İnebo - nesne olmaktan başka manası yoktur. 
hı da Halkevi önündeki yüksek kaya - Gelgelelim bu sene piyasa düşük .. Yirmi 
lıklardan denizi seyredeiken gözü ka - ':>eş, yirmi altı kuruşa alıcı nazlanıyor. 

Gavur dağları! Öte tarafında gizlenen 
yaralı vntan parçasının için için .,ızan 
kanları, kızarmağa başlıyan ufukta p m
be akisler yapıyor .. 

rarmış ve müvazenesini kaybederek <le_ - Ya, dahildeki fabrikalar?. 
nize düşmüştür. Cesedi ertesi gün ka - - Bir o kadar fabrikamız daha olsa, 
yıkçılar tarafından görülerek çıkarılmış mahsul tükenir gibi değil, artıyor .. Mut
ve Kastamonuya getirilmiştir. Cemıze laka dışarıdan alıcı bulmak lazım. 
bütün lise talebcsİnin ve muallimlerin - Pamuk kalite itibarile aşağı da, on-
iştirak ettikleri bir ihtifalle kaldınlmış ve dan mı acaba? 
Ahmed 9ede mezarlığına gömülmüştür. • Muhatabım infialini gizlemiyor. Sert 
Merhum Alman, İngiliz ve Fransız li - sert yüzume bakıyor, ve sonra bu sua -
sanlarını çok güzel bilirdi. im manasızlığını yabancılığıma, toylu _ 

O noktada biraz daha dursam lııçkı -
ıacağım .. 

Zaten tren saati de geldi .. 
- Çek arabacı!. İstasyona!. 
- Ne o, bayım? Yüzün soldu gfbi Ak-

şamın serinliği dokundu mu, yoksa? 
- B"Hikis .. Yandım, arabacı!. 
Adamcağız anlamadı. Tuhaf tuhaf ·ü

züme baktı. Beygirlerini kamçıladı . Kı
yılarından uzaklaşırken, Seyhanın ni 
duyar gibi oldum: 

- Selam götüreyim mi?. diyordu .. 



Sayfa 

• •Son Posta" nın 

Hi·~iy•""·---· -
Muallim Nazmi çok mes'ud, §ell ve 

bahtiyar bir insandı; güzel, vefakAr, dü
rüst ahliıkı bir karısı ve nur topu gibi 
lki çocuğu vardı. Ananın güzelliği, baba_ 
nın iyi huyu bu iki çocukta toplanmıştL 

Muallim Nazmi, Aksaray taraflarında 
bır ilk mektebin başmuallimi idi. Evinin 
mektebe yakın olması onun işini kolay -
laştırıyordu. Hemen hemen denilebilir ki 
onun hayatı evi ile mektebi arasında ge
çivordu. Mekteb tatilinde kolayca ve ra
hatça evine geliyor; mevsim kış ise !b
üklerini ve yaz ise iskarpinlerini taşlıkta 
çıkararak terliklerini ayağına geçiriyor 
ve hangi tarafına baksan bal damlatılıp 
yalanacak kadar tertemiz olan evinin üst 
katına çıkıyor, çantasını yazı masasının 

ustünde bıraktıktan sonra elbiselerini so
yunuyor, pijamasını giyip muslukta bol 
sıı ile iyice yüzünü gözünü yıkıyor, saç
lınnı tarıyor, mevsim kış ise oturma o
dalarının köşesindeki yer minderine otu
ruyor, küllenmiş ateşe kahve cezvesini 
sürdükten ve sigarasını itina ile ağızlığı
ı.a geçirdikten sonra Bir taraftan ısınıyor, 
bır taraftan da elile kahvesini pişiriyc.r
du. 

Ağzını dolduran bol bir sigara duma -
nı ve içe çekilen bir yudum kahve, ona 
günün bütün yorgunluklarını unuttur • 
mağa kati geliyordu, gerek oğlu küçük 
Hüsnü, gerekse kızı küçük Nermin, ba -
balarının sıkı inzibatı altında büyüduk
leri için mektebden yorgun argın gelen 
babalarının eve gelip dinlendiği şu daki. 

i,ada - annelerinin de sıkı tenbihi altın
da _ hiç gürültü etmezler ve babalarının 
karşısına geçerek onun içten gelen ba
kışı altında ve pirinç mangaldan taşan 
tRtlı bir havanın ılıklığı içinde ısınır -
lardı. 

Hüsnü, henüz yedisinde idi, Nermin 
ise ancak beşini bitirmişti. Her iki ço _ 
cuk da kavruk ve çelimsiz yavrucuklar
dı. Buna da sebeb daha küçük yaşların -
da hayatlarının bir sürü hastalıklarla 

geçmiş ve vücudlcrinin neşvünema ka -
bıliyetlerini bir hayli sarsmış olması idi. 

Didar, ekseriya kocasının mektebdcn 
celişlnden evvel, mutfakta yemeğini pi -
şirir, üstünü değiştirip köşe penceresine 
oturarak bir taraftan örgüsünü örer; ba
zan da odada oynıyan çocuklarile meşgul 
olarak gözü saatte, kocasını beklerdi. 

Bazı günler, iş ve misafir yüzünden 
akşamın yemeğini yetiştiremezse, eve 
avdetinde muallim Nazmi de üstünü de
ğiştirdikten sonra mutfağa girerek ka -
rısına yardım ederdi. 

Hayatlarının en güzel günleri - mev. 
sim eğer ders mevsimi ise - cumartesi 
ıimleri idi. Ertesi günün tatil olması, 
muallim Nazmide rahat bir gece uyumak 
zevkini hasıl ederdi. O gün :mekteb er _ 
hn tatil olduğu için evine geldikten son
ra çocuklarile ve karığile rahat ve asude 
güle konuşa yemeğini yer, sonra biraz 
oturup gazetesini okur ve nihayet akşa-

SON POST.& 

• 
KARLAR ALTINDA 

Yazan: 
SeWıaddin Enis 

Muallim Nazm.inin ölüsü., mezarlıkta karlar altında bulundu. 

rna· doğru karısı ile çocuklarını alıp Ak. l lıasta koğ\lşunu andınyordu. Hastaların 
saray pazarına çıkarak haftanın neva - en fena zamanları akşam saatleriydi. Mu_ 
lesini düzerlerdi. Bu gedn'li, mualli.m I allim Nazmipin bu kadar ıztırab içinde 
Nazminin hayatının en müstesna zevkini yegane teselli noktası da bu akşam saat
teşkil ederdi. Her manavın dükkanını lcrinde evinde bulunması idi. 
inceden inceye gözden geçirerek ve her Bir akşam mektebden evine geldiği za
ıerzeva tçı dükkanının önünde bir müd- man karısını, hasta yatağında kend!n _ 
det durarak yavaş adımlarla pazarı b:ış. den geçmiş ve ağırlaşmış buldu. Çocuk-
t:ın başa dolaşırlardı. lan ise 40 dereceye yakın bir ateş içinde 

Bazan Didar: kendilerinden geçmişleçdi. Ne yapaca -
- Biraz balık alalım ... İster misin? .. ğını, hangisine bakacağını şaşırmıştı. Ni_ 

derdi. Balıkçı dükkanlarındaki işport.(- hayet bir doktor getirmeğe mecbur old11. 
larda göz kamaştırıcı renklerile sıra sıra Doktorun koyduğu teşhis, çok korkunç
duran balıklann seyrine doyum olmı- tu: Muallim Nazmi hastalığın şiddetli bir 
yan emsalsiz manzaralannı seyretmek, grip olduğunu tasavvur eder ve bunun
onun en çok sevdiği şeydi. Balık aldıktan la müteselli olurken doktor her üç has. 
sonra pek tabii idi ki yeşil salata, may. tanın hastalıklarının tifo -olduğunu söy-
danoz, dereotu, taze soğan ve biraz kır - lemişti. Tifo!.. • 
mızı turp ve limon almağı da ihmal et -
mezlerdi. Bu gezinti müddetince vakii 
de akşamı bulmuş olurdu. Eve avdetle -
rinde çocukları yukarı odaya çıkarırl:ır 

ve kendileri üstlerini değiştirip mutfağa 
girerlerdi. Didar bir taraftan balıklan tc
mizlerken, Nazmi de salatalıkları ayırıp 
ayıkhyarak su ile iyice yıkardı. 

Mangalın hafif a~şine damla damla 
damlıyan mor ve yeşil hareli balıkların 
yağları, tadına doyum olnuyan bir rayi
ha neşrederek kızarırken yukarıdaki ço
cuklar karınlarının acıktığını duyarlar, 
kan koca ise, iştihanın verdiği derin l:tir 
haz içinde karşılıklı ısk4rayı yelpazeli
yerek, vakit vakit balıkla•ın üstünden 
yanmamaları için ince bir zeytinyağı ta
bakası geçirerek konuşurlardı. 

Filhakika o sırada. tifo salgını vardı. 

Hatta bu yüzden bütün mekteb talebele
ri ve talim heyetiJe beraber kendisi de 
aşılanmış ve fakat bir gaflet eseri ile bu 
ıahaffuz tedbirintiı evinde de tatbiki ıcab 
edeceğini düşünememişti. 

* 
Her üç hasta, yekdiğerıni takiben birer 

gün fasıla ile öldıiler. Mahalle mescıdi -
nin tabutluğundaki teneşirin tahtala:-ı, 

gasledilen Didarın cenazP<:inin henüz ıs -
laklığını muhafaza eder: ... n ayni tene -
şırde birer gün fasıla ile küçük Hüsnü 
ve Nermin gaslolundular. 

Facia o kadar büyüktü ki, Nermini ka_ 
r.ı topraklara verdiği dakikada muallim 
Nazmınin göz pınarlarında artık dökecek 
bir damla yaş kalmamıştı ... 

* Son ölünün gömülüşünden sonra eve 
geldiği zaman kendisini bir külçe halin
de odasındaki minderin üstüne attı. Et-
rafında dört duvarla bir tavan ve döşe _ 

I lvıe:Nö KÖTABLAR] 
ŞEKSPİRDEN HiKA YELER l*I 

b11 .. 
Tercüme kiltübhanemiz son bir yıldan - lel d~hlyl bütün eserlerlle b1ze taıııtıDll 

beri y~ni yeni ve beynelmilel eserlerle zen - lunuycır. Tfltk" 
gJnlefllleğe başladı. Ankara caddesindeki bir Nureddin Artam çok temll ve sade rl di .. 
kaç gayretli kitabcımızla beraber Ulus tercü- çesl ve titiz çalışmalarlle bu hilı:A1ele bi si• 
meler kütübhanesl,. İngiliz ve Fransız şahe - llmlze naklederken Lamps kardeşler gi öııD" 
&erlerinden başka lspanyol, Alman ve Rus rlft vak'alan kelime ve cümlelerle açlP 0 .. 
edebiy:ıtının da en güzel eserlerini '.l'ürkçe- müze yaymış, bir piyesin bütün tatıra~. 
ye naklettirerek kitab halinde çıkardı. ıanm clllkllkten ve hareketsizlikten ııı'" 

Bütün bu faaliyet içinde bize en özlü ve rnış, Şekspir'e ve Lamps kardefler• taı21 
laymeuı eserleri veren Ulus neşriyatı ve Nu- naslle sadık kalmıştır. • 
reddin Artamın kaleml oldu. . Kitabın sonunda Mary ve cııarıes ı,aııık• 

Nureddin Artam Rudyar .Klpllng ln iki ps'ın uzun bir tercümei hali de buluna;: .. 
clldllk •Cengel ~ıtabııı ndan aonra Charles tadır. Bu eseri bütün gençllle ve JPlln al'" 
Lanıps ve Mary nln kısaltarak birer hlUye vt.l'lerlmize tavsl e etmekten :tendlJOlll 
şelı:Unc soktuğu Şetsplr'ln piyeslerini toplu Y 
blr halde ve bir kitab içinde Türkçeye çe - mıyoruz. s. f. 
Tirdi. 

cŞeksplr'den hilı:~yelen adını taşıyan bu 
kltabda büyük İnglllz şairinin şu piyesleri 
- hlklye halinde- bulunmaktadır : 

[•] Türkçeye çeriren Nureddin ,...-. 
Ulus ter~r serisi ~ 

lkbsad talebeleri tetkikler 
Fırtına, Boşu tw:ışuna yaygara, hoşlandı

ıtınıı gibi, iki Veronab, venedlkll tacir, Bimb-
Un, K,.al Lir, Makbet, Son gürluğü, Şirretin yapacaklar .. 
uysalh.ştırılması, Yanlışlar komedisi, cezaya İktıı:ad Fakültesl talebeleri, Pr0te96fl'g1ıı1 
ceza,M On ikinci gece, Atlnalı Timon, Romeo rlnin nezareUeri altında Martta fabıiP .. ..tı
~e Jülyet, Hamlet, Otello, Sur Prensi Peri.k- işcl çalıştıran müesseselerde umuınl ~ 
es. ler Yll!>aacklardır Bu tedkltat ııual df' 

Bu piyeslerden birkaçı Abdullah Cevdet, yettedlr. i:ttı.sad Fakülte31 Protesorlerl ıır 
Ertu~ Muhsin, M. Şükrü ve diğer birkaç bu hususta Sanayi Birllğlle teınasıard' 
muharrir tarafından dllLmize çevrilmiş ve ıunmuşlardır. ~ 
Şehlr tiyatrosu tarafından temsil edllmlştl. ---,--------~-
Fakat Şeksplr'in bütün piyesleri üzerinde bu BAL B O p l BE f I 
ternslll~r ve bu terciimeler un derecede bir " 
fllı:lr vermemiş, bahusus kllsik bir hüviyet 25 Şubat cuına -
taşıyıu: mevzular ve telif tarzı ingllterede Şubat cuınarl 
bile zo?"lukla karşılanmıştır. Bu zorluğu dü- TUfaO 
şünen ve İngiliz gençliğine Şeksplr'i bütün Ş.,hzadebaşı bıstt' 
eserlerne kolay bir tarzda tanıtmalı: iste - tiyatrosu :-ı da, SO' 
yen Lllmps kardeşler olmuştur. içinde KadıkOf 50" 

Hayatları büyük bir zaruret içinde geçen reyya, Be~ıktaf .-lb 
bu iki kardeş bu güç işi munttaltlyetle ba- ad park Pang......-
şardıktan aonra İnguterede büyük bir şöb - Kurtuluş' tiy.ırol" 
ret kazanmışlardır. snıeti°' 

İşte Nureddin Artam da cŞelı:splr'den bJ. nnda t m 
ltAyele?'~ ı dllimize çevirmekle bu beynelml- başlıyor. 

Baş, dış, nezle, grip, romatizma va bütün agrılarmızı dernal 
keser, icabmda günde Uç kaşe ahnabilir. 

--- ~ 
bu kapıdan içeri girmek cesaretini bu -ı ser muallimlere de sirayet etti. ()Jıdtl • 

Jamadılar. vinin kapısını klnp içeri gırdikJerl tJj * man evi bomboş buldular. 
Derler ki insan gül yaprağından na - * 

zik ve gene .d~rler ki insan granit taşın- Bir kaç gün sonra mahallenin ~~ 
d:ın kuvvetlıdır. Bu, ç~k doğru ... Haya~ muallim Nazminin ölüsünü, :rneorııt<" 
ti\ öyle acılar vard~r kı, onu en kuvvetlı karlar altında buldu. O vaziyette ki, t>' 
bir aslanın kalbi bıle taşıyamadığı halde vallı başmuallim bir kalb buhranı i~ 
ona nahif ve narin kaburgaların çerçe - de karısının ve ~ocuklarının göıniilil 
velediği bir insan yüreği tahammül e- duğu yere bile varamamış ve 0racı~*' 
der. Bu itibarla gül yaprağından nazik karlar içinde düşerek son nefesiııl "/f! • 
olan insan kalbi, çok zamanlar en sert mişti. 
granitlerden bile kuvvetlidir. 

* y ARINKİ N'OSBAVIZDA: 

Muallim Nazminin bu mes'ud hayatı 

bir gün bir darbe ile sarsıldı. Karısı Di -
darda evvela hafiften başlıyan bir kır -
gınlılt, bir kaç gün sonra şiddetli bir a -
teşe inkıliib etti. Ayni i.rfız, her iki ço _ 
cukta da göründü. Muallim Nazmi müş
kül bir vaziyette kalmıştı. Bir tarafta 
üç hastanın ateşler içinde yandığı bir o

meden başka hiç bir şey yoktu. Hastalı - Lapa lapa karların yağdığı bir kanunu_ Uzaktan gelen gemici ğın sari oluşu, ve ayni kapıdan birer gı.in sani günü mekteb talebesi, başmuallimin 
fasıla ile üç ölünün çıkışı, mahalleyi deh-ı üç gündenberi mektebe uğramadığını gö-
şcte saldığı için, komşuları, kendilerinde rerek endişeye düştüler. Bu endişe di -

da, diğer tarafta mektebi... 
Evindeki daracık oda, üç hasta ile bir 

Çeviren: Faik B~ 

•Son Posta,, nın edebi romanı: 68 ikincisinden on iki ve yedi ya~larmda l l'ile dolaşan üvey oğlumun zorbalığı rna valdetrniştim. Artık kocanı. ~ 
iki kızı olduğunu nikah ve düğün ol- hırpalamıştı. ğtm, üvey çocuklarım karşımda sef ıetl 
duktan soHra haber aldım. Sabiha hanım derin bir nefes aldı. bir yüz almış!ardı. Bu saadet sene ılt 
Selmanın göğsünden, isyan ve öfke - Bunlcırı geçelim Selma ... O günle- ta kocamın ölümüne kadar sürdü .. 0 

ile karış:k b:r ses çıktt: ri hatırıamak istemiyorum. mı:ın Belkısırn on altı yaşında idi .. ol• 
- Anneniz ve babanız sizi böyle bir Sesi sert ve haşindi. Genç kız bu da- üvey oğlum evin mutlak bakıtıl1 ~-

Bir Genç Kızın Romanı 
adama nasıl vermişlerdi hala? Bu ne kikada halasının gözlerini görmediği - duktan sonra, kendi kansını ve çoC ttl' 

Muazzez Tahsin Berkand bi;vük alçaklık ve vicdansızlık! nP memnun oldu. Onların huşunetini !arını bi.ısbütün şımarttı. Ev cebe116ıs-
Her duygunun kuvvetini, her hatı· ı daha neyım? Ne oluyorum? diye dü- İhtiyar kadın elini yeğeninin omuzu- ömrünün ?onuna kadar unutamıyacağı- rne dönmüş, idaresizlik yüzünden ,ştı-

ran.n parlaklığını veya fecaatini sili- şünmeğe ve kocasını anlamağa vakit na koydu 'e durgun bir sesle onu tes- nı za~:ıedıyordu. . . küm saçım, kavga ve gürültü artıı1 )ti' 
yor. bulmadan bir çocuğu olur ve analık k~n etti: Sabıha ha?.ı~ hır dakika du~duktan Bu hJle uzun zaman dayanamadıtıı·geı, 

Esasen c zaman biz, saadeti sizin gör· hissi her şeyın üstüne geçerdi. - S:1s Selma! Anneme ve babama sorra gene şukunetle devam ettı: zımı alarak babamın evine, buraY• 
düğünüz ve anladığınız gibi görmez ve - Çocu ~u olmıyanlar? hakaret etme ... Onlar beni memleketin - Evlendiğimden on ay sonra bir d"m. ,, 
an'.amazdık. Hayatta, bugün sizin oldu- Bunu gene korkak bir sesle sormuştu en yüksek şahsiyetlerinden birile ev- o.ğlum ?ldu; üç gün i~ind~ onu kaybet- Sabiha hanım gene susmuştu~ ~~ 
ğu gibi, bir gayemiz, bir maksadımız ve halası .:n yüzüne çöken hazin mana- lendinnekle benim saadetimi yaptıkla- tıır. İkı sene~ sonra hı~ oglum daha ol- bu defa nefesleri bir hıçkırık gıbi gt' 
yoktu. Bir gün annemiz ve babamız, nıü- yı görlince: cAcaba halamın çocuğu ol- rına emindiler. du .. yavrucug~. s:kız yaşına ka~ar ğuk ve titrekti. Seltna pencerede" dl' 
nasib gördügü bir adamı seçer ve bize l muş muydu? Keşki bu suali ona sorma- - İki karılı, üç çocuklu bir adamla yaşadı . . Onun olu~unden sonra evım len haf:f ışık altında onun yüzünllll ~ ıı' 
cBu. senin kncaıı, efendin, amirin, her saydım!• diye düşiinerek kalbi derin mı ? bana ~ı~d::ı~ o1ma.ga başlamıştı. Onu~ h9. çok inceldiğini, çenesinin ~z~d~rıııt' 
şeyındir• derlerdi. Biz de evlendiğimiz bir acile ~ızladı. - O zaman için bu, gündelik ve ale- hatırı ıçm. uvey oglumun huysuzlukla farkediyordu. Yavaş yavaş eh"' 
adamı öyle bilir, öyle kabul ederdik. Ne - Çocuğ'.ı olmamak o zaman bir ka- Ia,ie şeylerden rnaduddu. Bir evdEt iki, rına, ortagımm ve çocuklarının hırçın- diıine dayadı. 
bir isyan .. ne bir hareket... d1rı için büyük bir felaketti Selma... üç, hatta dört ortak pekala yaşar ve lıklarma tahammül ederken artık dün- la det• 

- Ya o adamı sevemezseniz? Sabiha han.mm mahzun sesile bera- geçinirlerdi. ya başıma yıkılmış gibi hiçbirisini gör- - Halac~~ı~, b~ eski . yara. f1l 
- Sevmek ... Bu kelir.;ıeye de biz si- her odaya derin bir akşam karanlığı - Dem~k siz evlendiğiniz vakit, ko- mt:k istemivordum. Enverimin ölümün- mekle ne buyuk hır hata ışled :.ırrı• ~ 

zın verdiğiniz manayı veremezdik. Na- çökmüştü. Genç kız hala.sının yüzünü canızın evinde sizden evvel gelmiş ve de11 onları· mes'ul tutuyordum. Artık di anlıyorum. Beni affet.. dıf11 
m hı bir kızın nişanlısını, namuslu bir göremiyor, yalnız onun vakit vakit içi· yerleşmiş bir kadın bulunca şaşmadı- bütün ümidlerimi kaybetmiş, kendimi dum .. bilsem seni böyle, üzer .rn y bil 
kadın-n kocasını benimsemesi, onu dün ne acı ve sevinç düşün sözlerini kulak- mz öyle mi? çocuksuz yaşarnağa mehkfun bilerek İhtiyar kadın cevab vermeden vere' 
ya la yanma varılacak yegane erkek o- larının bü tün dikkatile dinliyordu. - Hay·r kızım, bunu demek istemi- dünyadan elimi eteğimi çekmiştim. Fa- dakika sustu; sonra sesine kuvvet 
}arak telakki etmesi çok tabii bir şey- - On sekiz yaşma geldiğim vakit be- yorum. Tab!ı ilk günleri bu vaziyet be- kat Allahm emri başka imiş. Bir iki se- rek sözi:nü bitirdi: , 
d. ni zengin bir yağ tüccarile evlendirdi- ni çok üzmüştü; bahusus ömrü.mü be- ne sonra bir kızım oldu ve ben tekrar - Hayatımın ondan sonr~sı he~sf11 

-- Pekı . .. Ya evlendikten sonra o a- ler. Kocamın yaşlı bir adam olduğunu raber geçireceğim ortağımın cahil bir taliimle barıştım. la!'la dolu yavrum... Sırasıle b oesftl 
damdan hoşlanmazsamz, onun huyile ve benden evvel iki kan aldığını, bun- kadın olduğunu öğrendikten sonra bu Hayatımın en mes'ud seneleri o gün- kızımı, katde~lerimi kaybettim, ~ i' 
imt:zac edemezseniz ne yapardınız? lardan birisinin öldüğünü, ikincisinin uziintüm arttı. Fakat benim için en ağır den sonra başlamıştı. İlk gençlik ateşi- dan kalan serveti üvey oğluın 

Pek bunu düsünmeğe sıra kalmaz- benimle birlikte yaşıyacağım, kocamın drbe bu değildi; beni uıl kocamın ih- nin getirdiği heyecan ve isyanlarım du- yeksan etti. 
dı \:avrwn. Evlendikten sonra kadın ölen kansından yirmi yaşında bir otlu.. Uyarlığı ve evde bir hGkiimdar &UN- rulmuş, tam manutle terıdtmt 9(>cUp 



lt 
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'İfşa eden' idam olunur!,, 
Harb sa:ıayi casusları arasındaki mücadele 

Tekirdağlldan mektub : 

Esrarengiz 
Bir cinayet 
İunir, 18 (Hususi) - Ödemişin Bebek

ler köyünde esrarengiz bir cinayet oldu. 
Mehmed isminde bir delikanlı meçhul 
şahıslar tarafından evinde asılarak öldü
rüldü. 
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14 Sayfa SON POSTA 

Son Posta'nın tarihi tefrikası: 28 

ÜÇ BOZ TLI 
Y azaıı: Ziya Şakir 

Urkent halkı: " Hanzade Susen'in sayesinde kalerr iz büyük bir felaketten 
kurtuldu. O, Semerkand sarayına gelin gi.tiği günden itib::ıt en artık harb 
tehlike~i büst ütün ortadan ka1kacak, memleket refaha kavuşacak!" diyordu 

1'i.ır.urun, böylece büyük bir ölüm Mo~~l heyeti, !imurun dayızadesi ı ı:ırıa siislenmiş elli aded tahtırevan ge-
tehlikesi geçirdiği, (Urkent) kalesine (Yadıgar Berlas) ıle en namdar Mogol liyordu. 
de aksetmişti. noyanla.rmdan mürekkebdi. Bunlar, Etrafları Mogol atlılarile sarılmış o-
Başta Yusuf Sofu olduğu halde bü- sırmalar ve inci işlemeli elbiseler gey- lan bu tahhre;anların içinde yüz cari

tün Urkentliler, muvaffakiyetsizlikle mişler; son derecede muhteşem hflşalı ye bulunuyordu. 
neticelenen bu suikasde karşı büyük atlara binmişlerdi. 
bır.· .ye.ise d~tülcr. Fakat bu yeislerini Bu heyetin arkasından da, vüzlerce Bu muhteşem alay, büyük caddeyi 
gızlı tuttular. at ve deveden mürekkeb bir ke~an ge- geçmiş, Harzem askerlerinin selam ve 

Yusuf Sofu, en büyük mollalarından liyordu. Bu kervan da, Timu:r tarafın- a1k1şlan arasında, Yusuf Sofunun sara
,.e c'l güzide noyanlarmdan bir heyet dan Suscne gönderilen düğün hediyele- yına girmişti. 
ıteşkil ederek de:rhal Semerkande gön- rini taşıyordu. S&ray, bir mahşer halinde idL Bütün 
dcnnişti. Bunlar, Timurun huzuruna At?ann Üzerlerine, tahtırevan gibi, Harzem noyanları, bütün Urkent mol
çıkarak: 1 düz ve geniş eğerler oturtulmuştu. Bu lalan, eşraf, ayan, muteber tüccarlar, 

- JJakanL,Maruz kaldığınız suikasd- eğ~rlt-rden, yerlere kadar ipekli ku- civar köylerin beyleri ve ağalan, ağır 
den, Hanımız Yusuf Sofu ile bütün U~-1 maslar saı·kıyor, bunların Üzerlerine clbi.scledini giyerek bu merasime işti
kent ve Harzem halkı son derecede mu- yerleştirilmiş olan elmaslı kemerler rak etmişlerdi. 
<teessirdir. Sizi bu tehlikeden muhafa- p3huçJar, .sair birçok kadın zinet eşya~ Sarayın bahçesinde, çadırlar kurul
ıza buyuran Cenabıhak'ka harşı herkes lart, berrak nisan güneşinin altında pa- muş~u. Her tar:ıfta öbek öbek ateşler 
hemdü .şükran ediyor. rıl pad parlıyordu. yanıyor, bu ateslerin üzerinde, uzun 

f~~ SPOR 

Bu hafta yapılacak ınilli 
küme maçları 

Beşiktaş fzmirde Alsancak ve Üçokla karşılaşa~ 
Muhafızgücü de F enerbahçe ve Güneşle çarpışa 

.. Demişlc~··· Y~suf ~ofunu_n gönd:rdi- Develerin üzerindeki altın kilidli gü- şi~lere geçirilmiş olan ceylanlar, kara-
~~ k::rmeUı hedıyelerı takdım etmışler- miiş ~andıklar, göz kamaştırıyordu. c:-ılar, geyik yavruları, kuzulnr, henüz Dün §ehnmıze gelen Muh afızgücü takımı istasyonda ı;t' 
IOı. 1 Kıymettar Çin ve Hind kumaşlarını ha- d~!?nm~ deve yavruları kızarıyordu. ~ili! küme maçlan~ın ikinci turulmirde pek güzel derece aıaınır;:, ... ~ 

Timur, Yusuf Sofunun heyetini izzet mil olan atlar, develer, katırlar da bun- Yusuf Sofu, ortadaki büyük ve mü- bugun Istanbul ve İzmırde muhtelif o- şiktaş için bu maçlarda dahB 
) e ikraına garkettL Cihangir de bunla-! hm takib ediyordu. kel!ef çad!rda bulunuyor. yunlarla yapılacak~:r. Bu oyunların ilk davranmak Iazım gelecektir· lı' 
il :ı ••• pallak ziyafetler verdi. 1 Bımlarm arkasından da renkli nakış- - Arkası var - karşılaşmaları hen uz umumi vaziyet M"" d f · battıJll11 f 

Uç gün misafir kalan bu heyet avdet 1 =- _ ___ -==- için bir fikfr verecek mahiyette değil- u a aa ve muavkın ızıtUrıle gr 
ot> ken, Timur bunları huzuruna ka- r 1 1 1 dir. Muhtelif takımların karşı karşıya yolrgukn manzlar~~t t~. unk""ıl vıızİ}etCtı'.f 

B. D ki R /A il » y o kl 1 • w pı aca ~ oyun aruu muş u .:.ıııı 
f} ~ L e']erek: ır 0 orun yapaCa • :lrl maç arın hıç degilse yarı - k k l h"" h tt OJJl l~"' 

ık b 
·· d""kt aca o ursa ucum a ı 

- ~rt , izim düğün hazırlıklarımız Günlük cwnsrtest sını gor u · en sonra şampiyona üze - li .. 1 : '. 1. # 
!bitti. Ilkbahar cin geldi. Yakında bir 

1 
B ... k ·· rinde rol oynayacak namzed takımın guç ~t.mıış 0 "~aktır. ne3ğı C) 

ti'eyet göndereceğim. Gelinimizi aldıra-1 Notlarından (*} ugun u program aşağl yukarı anlaşılması mümkün ola- Beşiktaşın İzmırde yap ~zııııı!ıf' 
L·'lğım .. dedi. ------------1 19 • Şubat • 1938 _ Cumartesi cakhr. ları dikkatle takib etmek ıs 3~ 

• Barsak/ardan gelen 1 s TAN BUL Fcnerhnhçe - Muhnfızgiicü lstanbul kros şampiyon~~ 
Semerkandden eıvdet eden heyet, Yu- l'esemmümal Müdafaa hattının bozukluğu yüzün- Atletizm Federasyonu ~~~ .... L~ 

suf Sofunun huzuruna çıkarak, Tirnur- Öğlf neşriyatı: den geçen haftaki maçda büyük bir w.,.. 
ldan gördükleri izzet ve ikramı naklet- "Zehirlenmeler,, 12.30: Plakla Türk musıt:ısı, 22.so: Hava- sarsıntı geçiren milli küme birincisi Fe tün mıntakalarda ayni zaıntıil · ~ 
tikten sonra, bu sözleri de aynen tek- cVlktor p~~· lsmlndet:l profesör karga- dis. ls,os: Plfıkla Türk musikisi, l 3.30 Muh- nerbahçenin yapacağı bu maç ayni yapılmakta olan Kros şaJJlP~~ts' 
ırar etmişlerdi. , ların uzun ynşamaıarının hatta bazı rl- t.enı pl&k neşriyatı. gayritabiilikle geçecek olursa onun bu yarın sabah Topkapıda se~ıt ~ 

Bu sözler, Yusuf Sofunun kalbinde vayetıcre nazaran bir asır kadar yaşama- 1 Ahşam neşı1yatı: sene milli kümedeki vaziyetinden en - Beyoğlu Halkevile, İstanbul 1'' )Cif .. ı! 
1 

18.30: P1ıikla dans musikisi. 19: Vedia Rıza f d t t"b d 0 l uhte IJ ~ r;.v ı<lerin bir ıztırab husule getirdi Çün- arınuı sebebini kargalarda kalın barsak dişe ile bahsetmek icab edecektir. ra ın an er ı e ı en rn ~· _.,ir •. ıtl olmamasına atfeder, ve der ki: ı ve arkadaslan tarafmdan Türk muslklsl ve şularmrl" he h" degW"' jb-1 
idi, o kadar sevdiği oğlu Argonun Su- c- ins:ınıan öldüren kalın b:ırsaklıın- halk şa,.k:lnrı 19 30: Konferans: Selim Sırrı Fenerbahçenin Güneşe karşı pek a- .. men ıç . deli r 
senden ayı·ılması hiç şübhcsiz ki, bü- .1ır. Yedl[;iınJz yemeklerin bakayası bir- 'l'arco.n (Spor peclagoJlsil · 111.55: Borsa hn- ğır bir şekilde tecelli eden mağlubiye- grupun birbirile çek~mes~.rı .. 1 ıı'Z1\t 
yük bir facia teşkil edecekti. çok m.lkrobların bulunduğu kalın bar- bcrlerl. 20: Sadi Hoşses ve arkndnşlnrı tara- tini gayritabii addedecek olursak bu kalacak bu müsabaka:ra gorıil ~wP·' 

G k Y f So 
c;aklara geldiği zaman orada kaldığı az fmdan rurk muslkisi ve h.llk şarkıları. 20.30: .. . d bo 1 derdi ki teşkilata bağlı bil~ÜJ1 t-}ceb ~..ı 

rerr: usu funun ve gerek iki Hava rs.roru. 20.33: Ömer Rıza tarafından maçın .. uzerın e uzun Y u durmağa h • urel' _ttY 
sevgilinin bütün ümidleri, Sanbog·ada veya çokca bir müddet zarfında pek çok arabca sfı.vlev. 2015: Se:::n:ıhat Özdenses ve pek luzwu kalmıyacaktır. Uzun sene- reiçr dtaekgıim11S€adbörul mkiu~isadebnakına-·n ıı:ır 

tegnn·üratn ve tnhallülti.tn uıtro.r. Mik.- JlV'" 
ildi Onun verdiği teminata inanmışlar; roblar ve toltslnler namütenahi derece- nrkndn"lıı.11 t:ırnfından Türk mnstki•ıl ve hnlk lerdenberi ilk defa ağır bir mağlubiyet ıJ' 
Timura indireceği kahir darbeyi büyük de çoğalır ve yavaş yava.§ kalın bar::nğın tarkıla:·ı, Csa:ıt ~ 11.nl. 2115: Kl!is~k Türk 1 ile ka:şıla.~rnış olan Fenerbahçe, inan- hattına dizilebilselerdi. eri 
.bir sabırsızlıkla bekliyorlardı. Halbuki,: gışayl muhntls1nden kanımıza kanşma- muslkl<ıl. Okuynn. Nuri Halil. Keman. R('-;ad. mak lazım ki dün olduğu g"b· b ·· Ellerindeki mevcud .atl~~:il~e~ 

1 

i; b Kemenl'e: Kemal Niyazı. Tambur: Dürrü Tu- . .. 1 ı 1 
ugun ıe .ıv 

Sarıboğanın büyük bir cür'etle vurduğu a aşlar ve böylece Meta batı bir inU- ran Nt-y: Tevfik. Kanun: Veche. Ut Sedad. de en düz~un fu bol oynamakta bulu - bir araya toplamak sure~ı e1' , 
darbe ıv.. .. a gı"tmişti. har şekli başgöstererek yıllarca devam e- Tan·bur· nefık. Kemençe: Fahire. ut: Cev- nan bir takımdır nin renklerini temsil ettır·ıtlr""~·ı~ 

'~ der, durur. Bu zehirlenmeler neticesi u- dıı t-~ 
Bir taraftan Timurun casuslan orta- mumi ft.zamw.da bozukluklar yüz gösterir. det Koztın. Nısfiye: Salahaddtn candan. 21. Beş, iki gibi ağır bir mağlubiyet ha- tinde bulunm1yan futbol 

1 
d ..ı1 

hğı altüst e~erken, diğer taraftan da Ve ifrazatı dahiliye guddelerinin başlı- 50: Or!:'eı.tra 22.4s: Ajans haberleri. 23: Plfı.k- vası icinde her yaptığı hücumda ken - den atletizm sahasında rnedefıJili'~r, 
Yusuf Sofu en zeki noyan ve nogerle-j ynn ademi kltayesi bunun Uzerlne lnzi- la sololar, opera ve opc~ct_ parçalan. 23 ·20 : dine has tehlikeleri birbiri üzerine - ben de biliyorum ki fazla 

58 
1'11:11.., 

1 

Son h:ıbrrler ve ertesi gunün pro!!ramı. t k F b h or r·r.ı 
· · ·· d · S bo. d b" h b marn ederek umuml çöküntü yanı lht1- - a n ı d"" ·· 1 }cı.f Y :rını gem ermış; arı ga an ır a er ~ Y• oyan 'ener a çe nası sa uştu- İstanbul şampiyonasi e &ı"·" ,, 

yarlık başlar. Bu takdirde bu büyfik mah- ............... w • w 1 • cBo·"" ,,/,' almak istemişti. Aynı zamanda, San- ö - k 
1 
ın ~ti bu mag ubiyeti her an telafi edecek l"rı mevsım· inı· kapamış ola-"· •erı 

zurun nune geçme ç yapılacak çn- 19 • Şubat • 1938 - Cumartesi b" h"" h " d ,..., • 
boğa He arasındaki münasebeti Timu- reler meynmnda başlıca inkıbaz olma- ır ucwn attına maliktir. Muhafız - tün bir mevsim zarfında c ıcııl~ 'I 
run öğrenmesinden çok çekinmişti. mnk gellr. Günde bir hatta tıd de!n bil- A N K A R A gücü için Fenerbahçe ile yapacağı ma- şan atletlerin en son ;mnsab

11 ıcriıe İ 
Bereket versin ki, Sarıboğa ele geç- yük abdeste çıkmnlıyız. Kabızlık bu gibi Öl1e neşriyatı: ça bilvük bir ehemmiyet vermesi bu ların kendi hesablarına zafefrlr ~i.J 
d. • · "b" T" d S b w Ha müzmin tesemmüm:ıta sebebiyet verdi~! ı:.k 1 b k d IA dı ı,r me .ıgı gı ı, ımur a arı oganın r- 13.30: Muhtelif plu neşr yntı. 13.50: Plfi.k: a un an azım r. panırken, her birine ayrı abi"e 0 

gtbl aynca da mevzil UUhablar husule ge- " zem sarayına mensub olduğuna ehem- Türk musikisi ve halk şarkıları. ı4.ı 5 : Dahi- i.\'.luhafızgücü • Giincş fakiyet temenni etmek de ~ 
. t A k ttrlr kl bunun da en başlıcası (Apandl- ll ve h!\rit'l hnberıer. 15.30: Müzik ~ret.men 

mıye vermemişti. rtı olan olmuş; iş ôlt> d1r. Hakikaten birçok defalar gördük Okulundnn naklen cumhur Başkanlığı mru-- Fene:::bahçe gibi cidden yorucu bir bir vazifedir. Ö et 
işden geçmişti. Sanboğadan beklenen ki apandisite tutuıanıann kaim barsak- monık orkestra heyeUnln konserL takımın maçından çıkan Muhafızgü - ~ 
bütün ümidler, kfunilen kesilmişti. Şim ları hastadır, tembeldir. Ve bu glbller 1 c"" ·· b" rı·· n a·· k d k 1111'1 uzun zamnn inkıbaz çekmişlerdir. Her- 1 Akşam :neşriyatı: unun ır Pun sc ra uneş ·a ar uv- Ç pi ' • 
w, Suscni alıp götürmek için Timurun gün bol bol meyva yeyinlz. Meyva yemek 1 18" Plft.k neşr!yatı. 18.35: Çocuklara Kara- veUi bir timle karşılaşması kabul et - Bu haftaki şild ma ~ pf 
sarayından gelecek olan heyete ne ce- .:lçln günün muayyen aaatıerlni bekleme- çöz o-;:r·ç~k Alll. 19.10: Türk musikisi ve mek lazım ki çok müşkül olacaktır. ııdı~ gırJ pıt f 
vnb verecekti?.. ylniz. Her saat, her zaman, hattA sabah halıt şarkılan (Halük Recal ve arkndaşları>. I Bu mevsim yaptığı maçlarda en ınn:u m~~~=~:"d!::ın e!,~I; 

O erkenden meyva yemeğe başlıyablllrsl - 19.35: Saat A.yarı ve arabca neşriyat. 19.50: • . - . • fJJl'o' f., 
Tu··rk m·· ... lrlsl ve halk 11arkılan (l!lkmet Rıza kuvvetlı hır mudaföaya ma1ık oldugu- haftn milli küme için maçı 0 1,.~ ~· 

Argon, nrtık yaklaşan bu acı hakikat 1 n!J:. =• .. aS1 y v l d Yaln~ meyvalar olgun olsun ve bilhassa ve arkndn~larıl. 20.15: Hukukl konuşma: IIu-1 llll defaat!e isbat etmiş olan Güneşin, saray, İstanbul şild müsabak "' .....ti' 
ı::arşısın a tekrar mecnun haline gel- bol su ne iyice yıkanmış bulunulsun. Bu kuk İl"'Tllnl Yayma Kurumu tnrafındanı. 20. rniidafaasile başbaşa giden bir de hü- günü Kn:!ıköy stadında. istnnbıPSV" 
mi~. Genç Harzem şehzadesi, sabah- şartlıır unutulmamalıdır. 30: Türk musikisi ve halk şarkıları (SalO.had- cum hattı vardır. şılaşacaktır. · " 
tan akşama, ve akşamdan sabahlara ka- din ve ark:ıdaşlnrı). 21: Ajans haberleri. 21. .. .. 1 flnl11 

aar; yemeden, içmeden. durmadan, o- ' <•> Ru notları kw-p s:ıkfaTinıı.. yabud 15: Stüdyo salon orkestrası. 21.55: Yannld Gune~ hucum hnttına yerleşen üç Mim kUme maç a 
turmadan: bir albüme yapı!jtınp kolek«lyon yatıınız. program ve İstiklal marşı. rnuhacimin çok kuvvetli .şüt atan o - davetiyeleri 6'~ 

_ Susenden nasıl ayrılacağım!. Sıkıntı :r::ı.manını:r:da bu notlar bir doktor yuncuları yanyana getirmiş olması bu ıcutıle ttP''I 

D
. ~ib\ fmdadı.nwP. ,.et~bilJr. Ç na':llalede "tk"I ha\fVaO kUdUr·,'U takımı. k_olay. lık.la. galibiyete sürükle - Türk Spor Kurumu Mllll d' El' ıye, sarayın dehlizlerinde ve bahçe- r. , / ecıen _,... ~ ==============:::! ı yen cıddı hır aınıl olmuştur. İstanbul- man maçları için icab ıneD1o>. 'i'''I. 

run kuytu köşelerinde gezmekte idi. I 1 Çanakkalenin Yağcılar köyünde bir da iki maçını dikkatle seyredeceğimiz !düplere ve~ck üzere sı;::rk f;pat rPf. 
Susen de. aynı ıztırab içinde idi. O da 1 Nöbelcl dana kudurmuş ve derhal Çanakkale Muhafızgücü için bu oyunlar, onun ha- ;~~a:1~; k~o;:;~~~i~· k!Uplerc o;~.~ 

odasına kapanmış; başını yastıkların a- Eczaneler I baytar müdürlüğüne haber verilmiş ''e kiki kıymetini ortaya koyabilecek bir li kümeden harlc klüpiere beş ':J~~~ 
rasına sokmuş, bütün zamanını gözyaş- köye gelmiş olan baytar Ziya tarafından mahiyettedir. kanlığı, ikinci relsllğe, futt>O~ ~ ş 
iarile geçirmekte idL Ra rece nöbetci olan. enaneler şanlar- kurşunla öldürüldükten sonu yakılmış Besiktaş • Alsnncak ve Üçok beş İstanbul gazetelerine beJıı~' '1f· 'l 

Halk :ise; bu iki yaralı kalbin çektiği dır: ve kemikleri toprağa gömülmi.iştür. İ . ~ .. . . . mnk:ımlık. defterdarlık ve 
1\~ et~tıVı~· 

acılardan bihaber: lstanbul cihetindekiler: kı maç yapmak uzere lzmıre gı - ~lvanına üçer davetiye tesb rl (? 
Aksarııyda: (Ziya Nuri>. Alemdardıı: <E- 1 Bu sırada bir köpek daha kudurmuş ve den Beşiktaş ilk maçını bugün Alsan- memuru Salın İzmire. ald lş~ıır~e~ 

- Hanzade Susen'in sayesinde, kale- sndl. Beynzıdda: <Asador). Samntyada: hiç bir kimseyi ısırmadan o da kurşunla cakla, ikinci maçını da yarın Üçok ile üzere diin akşam dn ıznıtre eli 
miz i1üyük bir feiaketten kurtuldu. O, mıjvnnJ. Emlnöntinde: (Amlnasya). E- öldürülmüştür. tir 'kta~ Semerkaııd sarayına gelin gittiği gün- yübde: <Arif Beşir). Fenerde: (Vltall). ı _____ yapacaktır. Milli kümeye hemen he - . G 1 b·r eeşı ' 
den itibaren, artık barb tehlikesi büs-1 Şehremininde: CNiı.zım). Şehzadebaşm- ! 1 1 men geçen seneki kadrosile giren Be- a atasaray .'. 5ttl 

da: (Üniversite). Karacümrükte: CKe- y enİ neşriyat şiktaş ilk maçında pek ürnidvar bir O" OJUnCuya lfff3% .ıetı 
biitün Ortadan kalkacak.. memleket, A- ••ste d" u-" eı>",.J malı. Kuçükpazarda: CHulu.")l). BaJmkö- g ,..... il'' 
refah ve saadet içinde yaşıyacak. yünl1e: (Merkez). j Yt'.ni Türk - Emluönil Halkevt tarafından yun o reme L Mllll küme maçlarına lş eSİ 'ff> • ..r 

Diye sevinç izhar ediv-0r.. herkes, 1 nyc.:ı bir çıkarılan bu fikir ve kilıtür mec- Bütün hatlarda göze batan büyük culann yeni slcll taıi.ınııtnıırrı .• ı:ıil(ll· / 
J Beyoğlu dtıetlndekiler: d tg b u l'll" · ...ntl Su~enle Cihaııgirin düğününü dört göz- İ5tlkla1 caddesinde: (Oellasuda). Tepe- mu<ı.sıımı 62 ncl sayısı o aun lr m nderc- aksaklığı bizim kadar kendileri de ka- tlle yapılan Türk Spor gurll cJ rr>51·~·~ 

le bekliyordu. başına:ı: CKinyom. Karaköyde: (Hüse- catla intişar etmiştir. bul etmiş olsalar gerektir. danı lle sahaya çıınnaııırı fc ~eıı ~ 
9 yln Htisnül. İ.stlklfll caddes:lndc: CLi- 1 Halk Bilgileri Ilııbe-rlerl - Yeni Türk mec- Lig maçlarında Beşiktaşı galibiyet- Uğ edllmlşU. Bu t.cbUğatıı rıı 6ııiı 1~ 1 

monclvnn). Pangaltıda: CNar"'leclyan). muasınu llAvest olarak çıkan bu folklor ı.ş ve d~ Nisan ayının son günü idi. Bütün Ur- " 6 ' mecmuasının 76 ncl. sayısı çıkmıştır. ten galibiyete götüren hücum hattı, o- klübtl buna riayet etmcın eıı:ııe f 
1 Beşllttaştn: <Süleyman Recebi. Nedim - Divan edebiyatı şairlerinden Ne- yun esnasında çok defa müşkül vazi - fert veni hüviyet cüzdıını •gır· oııl> 

kent halkı, sokaklara dökülmüştü. Bü- Bo~l\ziçl, Kadıköy ve AdD.hırdakUer: " tn ış~ 
yük1i.i küçüklü üç dizi davul, gürültülü lisküdnrda: römer Kenan>. Sanyerde: dimin hayatı ve seçme şUrlertnl bir araya yette kalan müdafaasına da yardıma oaıat-ısaraya karşı oyna l stııld ııı C 

• .._ kl ı k Osmanl. Kadıko-yünde: (Baadet - Osman toplıynn bu kltab intişar etmiştir. Edebiyat mecbur t-aldıg·ı için büyük bir zorluk Spor Kurumunun bu husıı spor 
bir a""C'n e ça ara yavaş yavas ilerli- ki h k u l"kad ede ı • "" tJ · Hulfısi'. Bilyükadada: <HalkL Heybeli- ~e,~:ı.maısılQmae:. 0 guuz··yuecı şyllurlearl" lhtl~a eLmı e.kate-y- karşısında dayanabilecek mi bilemem! teb~~ıer1 dolayıslle v:ızlYC 
yor- · ngarenk bayraklar arasında, Mo-ı ·'4ll - • U6 ı?Ol ı. ·yeti dE: onları takib ediyordu. _ d_e_:_c_n_n_lk_>_. ---------- dlr. Geçen sene milli kiline oyunlarında İz- nezdinde protesto etmiştir. 



~Şubat 
""================~~ 

Devıet Demiryolları ve Limanları işletmesi Umum idaresi ilanları 1 
~llh ----------------------------------llat 15an:ırnen bedeli 5250 lira olan 1000 çift keçe çizme 24/2/938 perşembe günü 

~l>alt de Haydarpaşada gaı binası içi:ıdeki satınalma komisyonu tarafından 
81.1 • 2arf Usulü ile satın slınacaktır. 

l§e . 837 ta "h gırmek istiyenlerin kanunun tayin ettiği vesaik, Resmi gazetenin 1/7 / 
•bıı?ru 11 Ve 3645 No. lu nüshasında intişar etmiş olan talimatname dairesinde 
tatfla ş ehHyet vesikası ve 393 lira 75 kuruşluk teminatlarını muhtevi teklif 

Su ~ını a!ni gün saat 14 e kadar kom\ syon reisliğine vermeleri lazımdır. 
llu tar~ aıd şartnameler Haydarpaşada gar binası içindeki satınalma komi.syo-

ından parasız olarak dağıtum:ık tadır. (679) 

~ 

~72·l9Ja tarihinden itibaren, Kırıkkale Polatlı mm takasında bulunan istas-
·vı.ı.ıara -l'lft ~ an An karaya Gidiş-Dönüş şartiy fo seyahat edecek yolculara umumi ta-
~ lııerinden % 50 tenzilat yapılacı:;ktı r. Dönüş biletlerinin mer'iyet müddeti, 

~ret tarihine 7 gün füivesiyle buluna cnk tarihin gece yarısına kadar olmak 

41~ :.edı gündür. Biletler azimet tarih inden bir gün evvel de alınabilri. Bu tak-

liu b.21"tin mer'iyeti azimet tarihi olan ertesi günden başlar. 
ret bil ıletler, Toros, Anadolu sür'at tren ]erinde bu trenlere mahsus munzam üc

l tf etleri ayrıca alınmak şartiyle bihi mum yolcu trenlerinde mer'i olacaktır. 
J.ıart 1aYıs 1934 tarihinden muteber yüz de elli tenzilli halk !renleri tarifesi 15 

......._ 938 den itibaren mülgadır. ( 414 ) (893) 

!.nıniyet Umum Müdürlüğünden: 
bııı d Yet Umum Müdürlüğünce kadro münhallerine polis stajyeri kayıd ve ka-
.ı (' ıl<'C •. 
11Ukıa gınden, a ağıda yazılı vasıf ve şartlan haiz olan talihlerin bulun-

rı en Yakın vılayete pullu bir istida ile müracaat etmeleri lazımdır. 

~ ŞARTLAR 

tlıka~ı~rk olmak, B - Fili askerlik hizm P.tini yapmış bulunmak. C - 30 yaşından 
llekıer· 0 ~amak. D - Boy, 1 metre 64 sa ntirnetreden kısa bulunmamak. E - Ör-
ır. ı vııayet . t ··a- ıı. • • ı;er ask • emnıye mu ur ve Clmır hklerinde mevcud gedikli erbaş ve di-
te u erı okullara girecek talebenin be deni kabiliyetleri hakkındaki hükümle
~- Ygun d «al cırı erecede sağlam bulunmak. F - Sarhoşluk veya kumarbazlık gibi kötü 
'iı:ıya 

5
e tanınmamış olmak. G - Süfli işlerde bulunmamış olmak. H - Ağır hapis 

t.ıla.h1t· aydan fazla hapis cC>zasiyle veya namus ve haysiyeti bozan bir suçla 
)aş:ıt ~ll'liyeti bulunmamak. t - Ecnebi kız ve kadınla evli olmamak veyahut 

ulunmamak. 

J VASIFLAR 
~u1;~ise 'Veya muadili okul rnezunlan ile orta okul mezunları, ilk okul mezunu 
harıcı di~r~aşlı~tan ayrılmış olanla~, o:ta tahsilini bitirmemiş olduğu halde ya
~, 'i bılcn ılk okul mezunları. ımtihan edilmeksizin tercihan kabul edilirler. 

~laye~~ncı dil bilrniyen ilk okul mezun lan ile ilk tahsilini bitirmemiş olanlar 
tıııurıa erde polis intihab encümenleri önünde c Yazılı, Sözlü> imtihana tabi tu
t~. ll\ \Bu imtihanlarda muvaffak olanlar arasında; orduda motörlü vasıtalarla 
~~le]t u abere ve atlı kısımlarda çalışmış olanlar, bekar bulunanlar, san'at ve 
~bı olanlar tercih olunurlar. c856> 

ANNELER 
~il . • 
~ hıiz ki çocuk yalnız meme 
ti· ailaınaz. Çok iyi bilirsiniz 
~ Ç~ğu hırçmlatan scbebler
~.. bırisi de apış aralannm ter 
" .. 
~reden pişerek, kızararak. 
ltib rahatsız etmesidir. Bu 

arta günde iki defa çocuğu 

PERTEV 
ÇocuK PUDRASI 

fle 
~d;udralayınız. Ne adi tuvalet 
b~ıt~arı 'Ve ne de çok itina ile 

annıış pahalı pudralat. 

PERTEV 
ÇocuK PUDRASI 
htjlli 
'il tutamaz. Bu pudra bilhas-
~tı Ya"urların cildleri ve ifra
l>ıhtı tıazarı itibara alınarak ya -

l§tu. 

BANKASI 
' ?~ tarihi : 1888 

'rer1t • 
)'.. etj : İSTANBUL (GA'LA'!'A) 

'Ctlq -
~leri_: 

l.tl: lJt. (Galata ve Yenicami) 
}' nst.N, ADANA Bürosu 

ıc,.Q,.· -
ııt~aki Şubelt!ri: 
SELA:NtK - ATİNA 

lier rı • 
-...,, l{ evı banka muamC'lelerl 
- -.. lrahk kas:.lar servisi 

21R 

so~ POSTA 

İstanbul Borsası kapanış 
fiatları 18- 2-1938 

ÇEKLER 

Açılış Kapanış 

Londra 6.~. 630, 
Ne.-Yn o. 798968 o. 7970 
Parll 24, 196 
MUlno tG,1746 
Brlü.ael .+,0912 
AUna 86,7460 
Cenen-e 3,43 
Botya 6!1,4920 
Amsterdam J,4234 
Praı 22,6775 
Viyana 4,2063 
Maü~d 12.31310 
Berlln l,9694 
\'8f10Y& 4 2160 
Budapeıı. 3.9968 
Bukreı 106.19 
Belgrad 34,285 
Vokohama 2,7268 
l\1oskol':. 23,63 
Btokhoım s.os 

ESHAM 

' Anadolu fm. " GO 
peşin 

24,18 
15,1867 

4,6916 
86,7460 
3,43 

63,4920 
1,4233 

22,ô/76 
4,2063 

12.3810 
l.9690 
4 21fil} 

S.996ı> 

106 19 
34,285 
2,72tı8 

2.3 63 
3 -08 

A Şm. " 60 vndeıı 
Boaıontı - Nektar 
A!>lan çimento 
Merkez bankası 

13 ili 13 2li 

1t Be.nkaaı 
S7 00 97 60 
10 25 

Tele.fon 
ittihat Ye DeRlt. 
Şark Oeltnnenl 
Terıro. 

7 60 
12 75 
97 5J 

7 

İSTİKRAZLAR 

1 

Açılış 
Tilrk borcu I peşin -

• • l vade, 1 ı 26 
• • ll Yade, 19 25 

TAHVİLAT 

Anadolu ı pe. 
• l ndell 
a D pe. 
• u 'f&. 

Anadobı mü. Jletln 

PARALAR 

Kapanı, 

19 
19 25 

Alış Snb~ 
1 Tnrlı: aıtını 

ı Banknot Os. B. 

Sayfa ıs 

NERViN 
Sinir ağrıları, asabi öksürükler, uykusuzluk, 

baş ve yarım baş ağrısı, baş dönmesi, baygın

lık, çarpınh ve sinirden ileri gelen bütün ra

hatsızlıkları giderir. 

lstanbul Üniversitesi A. E. P. Komisyonundan: 
Cinsi Muhammen fiatı Mikdan Muvakkat teminatı 

Asitfinik 120 Kr. 200 Kilo 
Gılserin 130 > 800 > 

Formalin 100 > 200 > 111 L. 

Tıp Fakültesi Anatomi laboratuvarına alınacak üç kalem ecza 25/2i938 Cuma 
günü Üniversite Rektörlüğünde ihale eciilmek üzere açık eksiltmeye konul· 
muştur. 

İsteklilerin 2490 sayılı ihalat kanunu!lda yazılı belgelerle mezkur gün ;omis-
yona gelmeleri. Şartname he:r gün Rcktörhikte görülür. c756ı. 

Öksürük, nefes darlığı, soğuk algın 

lığı ve göğüs nezlelerinden sizi kurta

racak en iyi ilaç budur. 

Her eczaneden ısrarla isteyiniz. 

1 lstanbul Belediyesi iliinları 1 
Vesaiti nakliye resminden olan borcundan dolayı haciz altına alınan Gıraham 

markalı 2199 numaralı ve Şevrule markalı ve 2115 numaralı takse otomobil?e
rin Fatihte Mahmudun garajında 24/2/938 Cuma günü saat 15 de açık arttırma 
ile satılacağı ilan olunur. cB.> c917:t 

~ 

Vesaiti nakliye resminden olan borcundan dolayı haciz altına .alınan Kırays
ler markalı ve 2159 numaralı takse otomobılin İstanbul Hekim Alipaşa Altımer
mer Sonnagir cami avlusuooa 25/2j938 Cuma günü saat 15 de açık arttırma ile 
satılacağı ilan olunur. cB.> c912• 

ar. 

~ .................. . 
Ölçü üzerine ~ 
Fenni Kasık bağları ~-
M.de, barsak, böbrek 

dOşkllnlOğllne 

Fenni 
Konalu 
lstıyeııler.> ölçü 

tarıfcai röndcrilir. 

EmlniinU 
lzmir sokıığl 

lel. 20219 
ZAHARYA 

Oreopulos 

Taklitçilerden 
sakımmz. 

Son Posta 
Yevmi, Siyasi, Havadis ve Halk ıazctesı 

Yerebatan, Çatalçeşme sokat, 25 
ISTANBUL 

Gazetemizde çıkan yazı ve 
resim!erin büt~ hakları 

mahfuz ve gazetemize aittir. 

ABONE FIA TLARI 

1 6 3 
Sene Ay Ay 
Kr. Kr. Kr. 

TÜRK.İYE --1400 750 '°° YUNAN1STAN 2340 1220 710 
ECNEBİ 2i00 1400 600 

Abone bedeli peşir.dır. Adres 
değiştirır.ek 25 .ımruştur. 

1 
Ay 
Kr. --
150 
270 
aoo 

Gelen evrak geri verilmez. 
llcnlardar mes'uliyet alınmaz. 
Cevap jç n mdciublar:ı lü kuruşluk 

Pul Havesi lazımdır. 

••••••••••••••••••••••••• ;;;;:::-::::::::::: _ı____ ... iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiıiiiiiiiiiiııiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii,~------=~===-=- --· ---

lt4 ıı~ Diş TABİBİ ;. , E F E s B A N K Ltd 1 
Posta kutusu : 741 İstanbul i 
Telgraf : Son Posta 

).,0%.·ıce1c.~. ,r. ÜRKOGLl • '' \ TÜRK SOSYETESi 
'<>' ~6, l<~t ıyıtna oteli sırası. SERMA YESI 500

1
000 T. Lirası 

h llta saat 1 de hergOn öğleden Merkezi : ZONGULDAK 
l\stıııarı k 14 den 21) ye kadar Her tnrlll Banka Muameleleri 

abuı eder. Eski: (Zonguldak Yardım Bank881 ). 

Can Rızkullah Kürdi 
Halepte bütün Türkçe 
Ye yabancı gazete ve 
mecmualar bayii 

.. 

Telef on : 20203 

•••••••••••••••••••••••• 
Son Posta Matbaası 

Neşriyat Müdürü: Selim Ragıp Emeç 

SAllİBLERİ: S. Ragıp EMEÇ 
A. Ekrem UŞAKLlGlL 
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16 Sayfa 

Avrupanın bayat, kurtlu çocuk gıdalarından 

sakınınız! Yavrulannızın midesini abur 
cuburla doldurmayınızl Tabii, saf, lezzetli 

na çocuklar bayılıyor. Çok iftihalı ve severek buyürler. Bu saf 
özlü unlar vitamini bol, gıduı çok ve kalorili yüksektir. Bütün 

çocuk doktorlan buna pbadet eder. Avrupada daima diploma
larla musaddak birinciliği kazanmışbr. Bu kadar yüksek evsafa 
malik tabii · gıda ancak H A 8 A N Ö Z L 0 U N L A R 1 Dl R • 

Pirinç, Yulaf, fı'ei"cimek, Buğday, irmik, Patates, 
Mısır, Türlü, Bezelye, Badem , Çavdar özü unlannı 

çocuklarınıza yediriniz. , ________________________________ _, 

, 1938 

? • 
ÇUnkU mütemadiyen ve muntazaman temizlenmiyen 

dı,ıar çUrUmeıe M•hkQmdur • 
Dişler mikroblann ve hastalıkların vücude ilk hücum hattıdır. Bizzat afzm 

ürazatı ve yemek artı.klan da dişleri aşındırır, çürütür. 
Çürük dişlerin, diş etlerindeki iltihabların çıkardığı irinlerle ve müteaffin 

havalann ise, mide kanserinin de dahil olduğu birçok hastalıklara yol açtığı 

sabit olmuştur. 
Bu sebeblerle medeni cemiyet için de yaşıyan herkes çocukluğundan itiba

ren dişlerine azami itina göstermeğe ve hergün fırçalamağa mecburdur. 

RADYO 

KELEPiR FiYATINA 1 
Satılık 2 ev ve büyük bir bina 

İstifade etmek istiyenlere: 
Şişlide Halaskargazi caddesinde bü;.. 

yük bir bahçeyi havi ve arka sokağa da 
nazır 2 ev ve büyük bir bina kelepir fia-

1 
tına satılıktır. Tafsilat almak için İstan
bul 176 No. lu posta kutusu adresine 

1
1 (D. S .) rümuzile mektubla müracaat o-
lunması. 

_.. .. -- " ... - --·-_ ___...... __ 
llan Tarif em iz 
Birinci .ahilt! 400 kuraı 
ikinci .m:ıe 25G » 
tJçüncü ı.ahi.le 200 » 
Dördüncü .ah.ile 100 » 
iç •ahi!eler 60 » 
Son sahile 40 ». 

Muayyen bir müdde c zarfında fazla· 
ca mikdarda ilan yaptıracEtklar ayrıca 
tenzilatlı tarifemizden istifade ed~ 
ceklerdir. Tam, yanın ve çeyrek sayfa 
ilanlar için ayn bit · tarife derpi~ 

edilmiştir. 

Son Posta'nın ticari ilanlarına aid 
işler i~in şu adrese müracaat edil· 
m elidir: 

ilancılık. Kollektlf Şlrketı. 
Ka.hramanzade Hau 

Ank2ra caddesi 

• 

L i r-1 
diş macunudot• 

EMERSON 
·-------------------------------------------~ lstanbul Vakıflar Direktörlüğü ilanları 

Muhammen kıymet 
Lira Kuruş 

Pey parası 

Lira Kunlf C' 
15 51 Çemberlitaş mahallesinin BB!! 

RADYO 

6 LAmbah 

Tabii ses, 
Modern tekllde kutular, 
Mucize sesli ve dinamik oparlör, 
Transformatörlü Antifeding tertibatı 
Yüksek ayırma kabiliyeti 

LA R 1 

6 LAmbah 

E D f S O N M O E S SES E S İ Beyoğlu, istiklal caddesi No. 54 

ihtiyarhkta rahat etmek isteyenler 
Yaşı ilerlemiş olanlarda müzmin boronşitler, balgamlı öksil~er, göğüs nezleled, mesane nezleleri ve geceleri sıcak 

yataktan bir kaç kereler kaldıran idrar zorluklara., böbrek iltihablan eksik olamayacağından bu rahatsızlıklardan kur .. 

tulmak için yegane çare tıbbın ehemmiyetle tavsiye etüii nebatı katranlar.daıı yapılııuj KATRAif BAKKt EK.REl&!1 
kull k • 

206 84 
kur Han ilst katta 3 No. lu ~ 
maını. 

53 68 5 14 Çarşı mahallesinin UncuojlU 
44 No. ıu· 0.75 metre murabbaıocll 
nan dolap arsasının tamaJDl. 

6278 47 470 88 Yavaşça Şahin mahallesinin tJ 
10 

caddesinde eski 159 yeni 244 ?(o. 

n.fh 216 hisse itibarile 132 h--.... 

Yukarıda yazılı emlake alıcı çıkmadığından 15/Mart/938 Salı güDi1 ,ti 
de pazarlıkla satılacağından isteklilel'in MahlUiat İdaresine müracaatlatlo 

KOMOJf:. 
SAÇEKSitı1 

Saçlara elze• ol•' 
bir . gıdadır. 

Saçiann köklerlnl klJrletl~ 
Döktllmesini keser. Kepeıc.l _,;,dl' 
mamen giderir va bOyllııı• eJJldtfl 
yetini artırarak saçl8:1'1 ~ 
bayat verir. Kokusu ıaur, 
kolay bir saç eksiridir, 

INGiLiZ KANtll9' 
ECZANESi 

BEYOÖLU· IST~ 


