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Muhafızgücü bleclrima bir 1turtaT1f' 

(Yazw 7 ad .. ,ıam1wadır) 

PAZARTESİ 21 - ŞUBAT 1938 

Kabine dün ve 
gece Üç defa 

toplandı 

İdare işleri telefonu: 20203 Fia tı: 5 kuruş 

hangi tarafında yaşarsa yaşasınlar 
aynı ana baba evladıdır/ar,, 

Komünizme karşı şiddetle 
Hitler: "1 panyada t(lprak 

Berlin, 20 (Hususi) - Reichstag•ın ı 
toplantısı münasebetile Şansölie Hitlerin 
bugün söylediği nutuk, tam üç saat de
vam etmiştir. 

SansaEyonel bir beyanat ihtiva ctıni

ycn bu nutkun ilk kısmında Hitler, n:1~
yonal sosyalist rejiminin Almanyada VÜ· 

cude getirdiği eserlerden bahsctm!.ş ve 
gerel:. devlet mekanizması dahilinde ve 

1 gerek bütün memlekette nazi olmıyan 

iek b!r tetekkulün dahi kalmadığına işa- ı 
ret ettikten sonra sözünü Alman ordusu
na intiknl ettirerek, demiştir ki: 

Alman ordusu 

mücadeleden bahseden 
iddiamız yoktur - dedi .. -

İtalya j)e m ... Üzakerelere c- A!man ordusu, artık ücretli bir or-

Ed •h du olmaktan kurtulmuştur. Nosyanal • 
• başlanması eni nı ayet Sosyalist prensiplerini tamamen benim-

İstİf aya mecbur etti semiş olan ordu, vatanı gibi, nasyonaı • 
Sosy&list rejimini de daima müdafaaya 

Hariciye Nezaretine hazırdır. Ordumuz, kendisine layık olan 
Hali/ aksın getirileceği yüksek mertebeye erişmiştir.> -haber Veriliyor (Devamı 9 uncu sayfada) Hitler nutuk söyleTken 

Eden. 
(Yazısı 3 üncü sayfada) 

BLUM 
Siyasi hayattan 
Çekiliyor 
Paris, 20 (Husu .. 

si) - Liberte ga· 
zetesinin istihba. 
ratına göre sosya .. 

Iist partisi şefi es• ~:"'f flıo 
ki başvekil Leon / 
Blum, siyasi ha· l. · 
yattan tamamen ~',.. 

çekileceğini parti t\< 
idare heyetine bil .. 
dirmiştir • 

Blum, karısının C: 
ölilmünjien dolayı 

derin bir teessüre Blum 
kapılmıı olduğunu ve kendisini fazla 
yorg-Jn hissettiğini ileri sürerek bu ka· 
rarı vermlitlr. 

Başvekil veR.Arasbugün 
Ankaraya dönüyorlar 

.Mısır Kralının Türkiyeyi ziyareti 
hakkında Hariciye Vekilinin beyanatı 

Uç günden beri şehrimizde bulunnn 1 mı~tır. Ba~ekil, otelde, bazı ziyaretleri 
Başvekil Celal Bayar, dün, Perapalas o- kabul etmiş. Hariciye Vekili Tevfik Rüş. 
telinde istirahat etmiş, bir yere çıkma • (Devamı 3 üncü sayfada) 

········- ~··································· ... ···········~ 
Cenupta seyahat notları: 5 

İçel Valisi ile bir mülakat 
Mersin, Tarsus veSilifkede mekteblere devam edenlerin 

sayısı artıyor, kız talebenin yekunu 3900 ü 
buldu. Vilayet aahilinde muhtelif bataklıklar kurutuldu 

Yazan: ErcUmend Ekrem Talu 

Ta.r31Uta Berdan ıelalesi 

[Yazıaı 2 nci aayf amızın SÖZ ON KISASI ıütunundadır] 



2 Sayfa 

r 
Her gün 

İngiltere politikasının 
Değişmiyen meseleleri - Yazan: Muhittin Birgen -

tr=!f!. eçen gün Lordlar Kamaras~nda 

~ bir münakaşa oldu. Bu muna

kaşanın mevzuu İngilterenin harıci si
yaseti idi. İngilizler arada sırada, gah a
şağı kamarada, gab yukarı kamarada bu 
tarzda rr.ünakaşalar yaparlar. Bu, onlar 
içm 8.deta bir an'ane olmuştur. Bu iş o 
kadar adet ve an'ane haline gelmiştir ki 
hatta münakaşanın mevzuları bile değiş
mez, daima İngiliz hükfunetinin karşısı
na, ya rneb'uslar, yahud da ayanlar, hep 
aynı sualleri korlar: İngiltere Avrupanın 
berri politikasında taahhüdlere girişme
li midir? Yoksa, eli serbest ve kendisi 
mütecerrid mi kalmalıdır? 

Parlamento azaları, mensub oldukları 
fikir zümrelerine göre, gah bir fikri, gah 
dığerini mudafaa ederler ve netıcede hii
kumet. ekseriya, bu fikirlerın ortasınöa, 
lastikli, her tarafa gıder, her telden ça
lar bir vaziyet alır. Bu, İngilterenin uzun 
zarnanlardanberi devam eden siyaset o· 
yunudur. Bu oyunu İngiliz hukumetleri 
şimdiye kadar daima mükemmel oynn
:ırıışlardır. 

* 
Bu defa da öyle oldu. İngiliz politika-

sı hangi tarafa gitmelidir? Hangi prensi
pe bağlanmalıdır? sualleri yukarı mec
liste muhtelif hatibler tarafından ortaya 
a!ıldı ve her hatib bu suale kendi rengi
ne göre bir cevab verdi. Arkasından, bah
si kapamak üzere hükumet namına söz a
lan Lord Plymouth, -Playmut- bu tez!e
rin ortasında bir yer aldı ve hükumetin 
mcvkiini anlattı: Bu mevki, bütün mese
lelerin arkasında durup onları, günün ve 
işlerin icablarına göre idare etmektır. 

İ'Tlgilterc, her hangi bir siyasete bağlan
mak tarafdan değildir. Dünya işlerini 
Milletler Cemiyeti vasıtasile idare e~mek 
belki bir fikirdir. Fakat, bu henüz ham 
bir fikirdir; dünya yalnız Milletler Ce
nıyeti ile idare edilemez; Fransa ve Bel
çika ile İngilterenin sıkı bnğları ve bun
!ara karşı da İngiliz hükumetinin tnah
h;idleri vardır; fakat, bu taahhüd!erın 

mahiyeti de işine göre değişir. Fransa bir 
h;-rbe sürüklenirse İngiltere onupla be
raberdir; fakat, bu beraberlik o harbm 
şekline, şartlarına tabidir. Yani, İngnte
re isterse beraber olur, isterse olmaz. 

İngiltere hükUmetinin ve bu hükfunct 
siyasetinin istediği bir şey vardır: Dür.
yanın işlerini yoluna koymak, sulh ve sU
kfuı. kuvvetler arasında ahenk ve müv:ı
zene tesis etmek. İngiltere bunu temi!l 
için herkesle konuşuyor, herkesle :ı.nla~

mclt ister ve meseıa, Fransa ile dosttur 
nma Almanyaya da düşman değildir. İ-

t:ıJya ile mücadele halındedir ama, a.'1-
laşmak ve dost olmak için çalışmal{tan 
da hali kalmaz. 

Hülasa İngiltere siynsetinin prens.iple
ri yok değildır; fakat, bu prensiplerin hr.r 
mrinin arkasında ya bir cancah"">, bir 
cfakab veya bir cama,, gelir. Bu, ı;ırtm

da yumurta küfesi taşımıyan bir adamın 
gidişidir: İstediği yerde oturur, i tedi~i 
yerde kalkar ve istediği dakikada istedi

SON POSTA' 

Resimli Makale: 

.. 

Miladdan 322 yıl evvel Makedonya hükümdarı büyük İs
kcnder Yunanistanı hükmü altına almak hevesine düşmüş· 
tu. Karşısında bir avııç1uk adam vardı. İş kolay görlinüyor
du. Fakat o bir avuçluk adam içinde Demosthene isminde 
biri çıktı. Ateşli nutuklarile ırkdaşlanna yenilmez bir lmv
vet verdi ve onlardan her birini yenilmez bir kale haline 

X Fazla söz, lüzumsuz söz ... H r 
Sözün Kısası 

/çel Valisi il;-
Bir mülakat 

E. T:ılu 
1% Şubat 93! ini 

İçelin, halktan umumiyetle ınedh U" 

işittiğim, genç valisi Rüknüd?in ~a~o
hioğlu ile, henüz ikmal edilıniŞ valı da 
nağınm, engine nazır çalışma odasın ' 
karşı karşıyayız. u· 

Basit, fakat zevk ile döşenmiş ~uden 
facık odada, yeni binanın rütubetınıek· 
rahats!z olmamamız için yakılan ege
trik sobası bile, bu mevsimde, fazla 
liyor. . . biı' 

Vakarlı simasmın ciddiyetinı 1.Il~·dıı· 
tebessümle tadile çalışan kıyınetlı 1 

re ad::ırnının: 
- Mersinimizi nasıl buldunuz? "ktetl 
SmıJine kısa bir cevab verdı 

sonra, ben isticvaba geçiyorum: d9 
- · Bu cennet gibi yurd parçası~ 

hastalık yoktur tabii.. vilayetin sı ·u· 
vaziyeti hakkında izahat lfıtüf bı.I) 

Eski Yunan hatiblerinin en yükseği olan Demosthene'e mu-
rur musunuz? yı-

vaffakiyetinin s1r ve hikmetini sordular: - !~elin sıhhi durumu oldukc;. ıtııl 
- Sözlerimle varacağım gayeyi peşinden hesab ederim dir. Evvelce epey sıtma varrnış. ~~ 

ve ciimlelerimin içinde bir tek eksik, bir tek fazla kelime şimdi hayliden hayliye azalmıştır. fll3 

bulundurmam, her şeyden evvel samimi olurwn ve karşım- sus, Mersin ve Anamurda çabşa_n s; ,.; 
rnücarlele teşkilatı, köylere kiniI\:ısi' 

-== etmek, bataklıkları kurutmak, sı. sır 

( 

~ nek!erin üremelerine mani oıına~af{S-

getirdi. dakilerin sadece kalblerine hitab ederim, cevabını verdi. 

!e 'L] c:iJ ~ 1(5) ~ <E!!. O N 10 /A J reilie güzel iı;ler görmüş ve ınu• 1,~ 
c;;;;}) ~ ~ ~ ~ ~ e;:;;;JJ ~ kiyetler elde etmiştir. Esasen bllf8 ol'' 

--------------------·-----------~------------"' daki sıtma, adi sıtma idi. Tropika ' 9ğt Amerikada çıplaklık Jf.-----------· lngilterenin en tu. Bataklıklar kurudukca bu b9.~ ~ 
Modası rer açta HERGüN BiR Fi RA Müdhi~ kadını sıtma da sönmeğe yüz tuttu. ŞiJJldl lt'ıı· 

Amerikada çıpıak yaşamak, yanı Nü. 
dizm gitgide revaç kazanmaktadır. Yu
karıdaki resimde iki Nüdist genç kızı, 

bir kampta eğlenirken görüyorsunuz. 

Da gınhk 
Dalgınlıkla meşhur birinin tram

vayda para cüzdanını ayırmışlardı. 

Bundan bahsedilirken: 
- Düşünün, dediler, ne kadar dal· 

gın adam. Yankesici elini cebine so· 
kuyor, cüzdanım çıkanyor da o far
kında btle olmuyor. 

Dinliyenlerdcn biri söze karıştı: 

- Belki farkına varmı§tır ama. ce
bine ginen eli dalgınlığından kendi 
eli zannetmi§'tir. 

* ıt 
Kanada' da mücrimler 
Hakkında tutulan 
Bir istatistik 

Y rada, burada, tek tük, rnünferid '\a ~ 
lara rastgcliniyor, ve bunlar da ~e;tl. 
lat tarnfından takib ve tedavi o.ı.ı 
yor. J1I" 

- Şimdiye kadar kaç bataklık }(il 

~uldu? 600~ 
- Lrunas bataklığı, bir. Burası 1 tilô 

met"e küb toprak çıkartılmak SU~d~· 
·kurutulmuştur. Tarsus mıntaka5 b3' 
Aynas gölü civarında Karabucak ra.· 
•.akıığı hfıla kurtulmak üzeredir. B~rr 

·da aç1lacak 7 kilometrelik kanalın ) $!" 
1 sı ikmal edilmiştir. Bundan başkıı 1.ı:r 
demli bataklığının da üzerinde ç:ı ı-ıib 
yoruz. Buradan da 30.000 me~ 

8
te 

toprak çıkarılacak, bu sayede zır ıcs-· 
elvPrişll 2000 dönümden fa~la ar~~ı Jı:.Y 
zamlacaktır. Bu işin de üçte i}tısı 
şarılmıştır. 

- Hastaneler?. 1S 
Milcrirnleri terbiye etmek için Ka- - İdarei hususiyenin Tarsustııbı~ 

nadada beş senedenbcri sarfedilen pa - yataklı, Mersinde de 60 yataklı ıO 
ra 32 milyon İngiliz lirasını bulmuş - hastanesi, ve gene Mersinde ayrıcı\e-
tur. Bu hususa dair rapor hazırlayan yataklı zührevi hastalıklar, bir d~ wr 

Telef on ederken nelere memur: bir küçük mekteb talebesine rem paviyonu vardır. Mersin idar~ tııl'' 
dikkat etmek lazımmış sarfcdilen para ancak on lirayı buldu - susiye hastanesini bu sene 50~ )

0
5we 

Nevyork telefon kwnpanyası abonele- ğu halde mücrimlerin her birine 80 Resmini gördüğünüz genç kadın, lı olarak tevsi ve tecdid. ettik. 1Ç~i55t 
Hra s~rfedllmektedir, divor. Son be<.: do""rdüncü kocasının aleyhine boşanma röntgen makinesi ve diğer fenni .. "ıJ rjne cSiz ve Telefonunuz• ünvanile mec- J -ı ~ iiJil" 
sene zarfında mahkum olanlann dört - davası açmıştır. İngilterenin en müd - da yerleştirilir yerleştirilmez, on d:ıJi canen birer cild kitab hediye etmiştir. J3Ufl 
te üça otuz yaşından aşağı bulunmak- hiş ve erk~g· i üzerinde aşın derecede deki ilkbaharda açılacaktır. rj·fı Bu kitabda kumpanya abonelerine tı;>le- vs w 

fon muhaveresi devam ettiği müddetçe tadırlar. Dokuz suçtan birisi on altı ya- nüfuzu olaı., onları kendisine bağlıyan başka Silifkede de bir hastane elit' 
Şından daha küçük çocuklar tarafından kadını diye tanılan madam Tunstall, ve 25 yataklıdır. Diğer kazalara ·ge -111 

daima nezaketli ve şen olmalnnnı ve hat- ··-') w 
Yapılmaktadır. Kanada hükumetini en- mahkemede, sorulan bir suale karşı: ce buralarda da idarei umw-- ·!.rt ta mutlaka gülümsemelerini tavsiye ey- J111>'r 

liyerek ctelefon ederken gülerseniz sesi- ziyade endişeye veren küçüklerdeki _ Evet, dünyanın en fena kadını _ d~~panscrleri balk~n ihtiyaçla~. 
nizin aksi tatlı olur. Tatlı ses ise dlnli- suç işlemek istidatlıdır. Bunun önünü vım Ne olacak? .. diye kafa tutmuş - kun mertebe temın eylemekte 
yende daima telefon edene karşı müsaid almak için küçük çocukların tahsil ve tur. Okunan mektubların birisinde de - Kültür vaziyeti nasıldır? ede~ 
bir his uyandırır• denmektedir. Kitabda t71 bi~esine büyük Uinalar ya?ılaı;ak şöyle demektedir: - G~çen ~ıl, ~cktebler~ devaı:u >.,J 

ği gibi döner! 
pek yalanda telefonda televizion tatbik ŞJmd1yc kadar çocukların 1erbıyesıne «BPn müdbiş bir kadınım. Ancak talebenın nısbetı % 41 ık~, İJl g1f 
edileceği haber verill!rek o vakit dinli- t.~~sis edılen ma~ra~m. üç misline ib - erkekl~r ve bana gösterdikleri aşırı ~- 47 ye Ç.ıkm~tır. v: _bu n.ısbe~ı.ırtı 1; 

* yenin sizi göreceğinden belki artık te- lagma karar verı~mıştır. ba ~lı1ık ve altaklanma yaşamamı te - gu~cı.en artacagına ~a~ız. Zıra, iye~ 
.g y ~ halısı uyanık ve kulture um~ll!# 

Bu usul ile İngiltere, dünyanın karşısın bessüme imkan kalmıyacağı da söylen- Bı·r adamın duran kalbı· . mm eder. Onlar olmayınca ben asla A' u . T silıır· :t'I. 
rnektedir. 1eşnc .. ır .ınersm,_ ~rsus ve. ~ , t iÇ"'' 

da muazzam bir satranc oynamaktadır. Bu d / /d yaşııyamam.> . . . birer ortamektebımız var. Vıla)e O of 
s:ıtrancda onun şah taşı filosudur. Bu fi- A b l kl d yeni en İş eti i Genı; kadın vaktıle se~e?e ~ ?. bın lı- deki ilk okulların sayısı ise 14 oe 
1oyu her hangi bir hücum kombinezonu- yı a l arz arasın a Roma gazeteleri Profesör Çiaserinımn ra ile bir barda dans mudırelıgı yap - Bunlara devam eden talebe :Mer5

6 
\-e 

r.a karşı müdafaa için mütemadiyen dik- kıskançlık yetmiş yaşında ihtiyar bir adam üzerin- makta idi. 4202, Tarsusta 3464. Silifkede 188
0 
~( 

kat halinde bulunacak ve önündeki taş- Karı koca arasındaki kıskançlığın de yaptığı şayanı hayret bir ameliyat.tan • diğer üç kazada 1983 tür; ve bun~ı;ıdJ.t"' 
Jarla oynıyacaktır. Bu taşların kimi pay- rekoru erkek ayı balıklarında imiş. 1 O bahsetmektedirler. İhtiyar adam mide A nıerzkanın en şık risinde kız talebenin adedi 3900 ,. 
tak. kimi at, kimi fil, kimi ruhtur ve lıun- da.ı 40 a kadar dişi balıkla birlikde ya- yarasından muztarib bulunduğu için P.- • k . dır 1~' 

giyznen er e,,,.ı · . Jı> 1 
ların hepsi de birer devlet ve birer kuvvet şay::m erkeği karılarını genç balıklar- mcliyat yapılmasına · knrar verilmişti. 5 Köylerde 3 tane de pansıyon ..;ıJ'" 
tir. O bunlarla oynayıp gidiyor. Eskiden dan muhafaza için mütemadi bir mü - Fakat ameliyattan sonra hastanın kalbi Şikago terzileri cemiyeti Amerikanın mekteb vardır. Ayrıca burada, Jslb'I' g1ıt 
hnsımlnrına karşı birçok da taş çıkarır- cadele halinde bulunurmuş. Ayı balık- durmuştu . Ameliyatı yapan Çiasermi en iyi giyinen adamım bulmak için gün- adını taşıyan modern, hususi ~ril-~ 
dı. Şimdi karşısındaki oyuncular da hayli lacı için aşk zamanı olan yaz mevsimi adrenalin zerketmişse de kalbi harekete lerce müzakereden sonra, sinema yıldızı mektebi ile, Tarsusta da bir ~çıet" 
açmaz öğrendikleri için artık taş çıkarn· geçincP erkek balıkların vücudü rakib~ getirememişti. Aradan bir çeyrek saat Clark Gable'i seçmişlerdir. Koleji bulunduğunu ve birçok g ıe<J~ 
mıyor; fakat, bu muazzam oyunda gene ~eril'1 yaptığı mücadelelerden baştan gt>çtiği halde profesör hastanın hicabı rnizin Adanadaki liseye devanı e)'ıcnıtilf 
halii şampiyon kuvvetini muhafaza edi- a~nğı yaralarla dolar, kış mevsiminde hucizini açarak elile kalbe dokunmuş, bu- mıştır. Bu suretle hasta tekrar hayata lerini nazarı dikkate alırsanız, ğ\Jll~ 

yor. 0 kadar ki onun karşısında bil tund c:=e :;b;:u:;::y;:a;:r;:al;:a;:r;:t;:e;:d;;a;:vı;::· ;:e;::d;::il;::ir;:m=::iş;:! =:=::::;:n;:u;:n=:;ü;:ze;:r:;in:;e:::;k;:a;:lb=:;te:;k::r;:a;:r;:h;:a::r;:ek;:e;:t;:e:;ba=:;ş.l;:a;:-::::k;:avu:::;ş:;m;:u;:ş;:t;:u:;r.:::;:::;:::;:::;;;,:::::;:::;:;:::;:=.=, vaziyetimiıin oldukca iyi 0Jdı> 
dtinya var, herkes ona karşı ve o da her- .. J takdir edeısiniz. riJ1'1 ~ 
hese karşı oynuyor da gene hala herkes- ı· S T E R ı N A N, ı· S T E R ı· N A N M A .1 Şunu da kı\ ançla ilav~ . ede iil'se : 
le :.ıyn ayrı başa çıkıyor! bölgenin kültürel seviyesını ~e Jtl} 

Bu oyunun İngiltere için şimdiye kadar mek hususunda Halkevlerinin. rfP İstanbul Belediyesi Nafıa Vekaletinden aldığı para ve vad geliyor ki yapılacak iş güzelleştirmek değil, genişletmek ola- t yız ... "' 
mükemmel neticeler verdiği muhakkak- metli '·ardımlarını görmek e .. · tJD"' sayesinde Eminönü meydanının genişletilmesi için faaliyete caktır. Zira ıstimlak edilen dükkanlann yıkılmasını rnütea- J ~ıun i.11 
tır. Bu neticelerin aynı halde devam edip k 1 • 1 k" d k k f sus, Mersin Halkevlerinin bu d }lefl , geçti, martın il günü yıkı acak dükkan arın sahihlerini ça- ıp mey ana çı aca manzara gene u aktefek, çarık çürük fk e il 
gitmesine mani olacak oyuncu çıkacak !eri mevcuddur, yalnız Sili e . ı;ıı ğırarak faaliyete geçecek. müstecirlere dükkanlal'ı boşalt- dükkanların arzedcceği tablodur. Binaenaleyh biz meydana ıetıf· .!!. 
rnı? Deniz ve kara teslihatını artırmak temsil kolu teşekkül edemem""' -" sr malan irin kısa bir mühlet verecek, sonra yılbcıları iş başı- çıkacak dükkanları da yıktırıp yerlerine bir plan dahilinde · e sıı- ·"' 
içjn yeniden iki milyar Türk lirasına ya- > lar muhtelif mevzular üzerın ..., .. ,.. na çağıracaktır. Bu 1stanbu1un yıllardanberi gördüğü bayın- yenilerinin yaptırılmasına imkan bulunmadıkca Eminönü- ıer ,.. , 
km bir para tnhsis edeceği anlaşılmskta dırlık hareketlerinin en esaslısı olduğu için qüşünenlerc ve nün sahiden güzelleşeceğine inanmıyoruz, fakat ey okuyu- faydalı konferar.slar, konser ~ 1' 
oJan Japonya, cBu oyuncu benim!> diye başaranlara teşekkür etmek borcumuzdur. Fakat bize öyle cu sen: mereler tertib ederek, halk~~rıer- ~fc 
meydana atılmış bulunuyor. Bakalım, iş l S T E R İ N A N, İ S T E R l N A N M Al kmmosma hizmet etmekte 

1 
b"f 

neye varacak? ı sin Halkevinin iki aydan beri 
Devcımı.i "ncu •vta.d.OJ 
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Cumhuriyel- Nadir Nadi bugünkü baş-
m:ıb.lede HIUerln nutkunu mevzuu bahse
derken diyor kl: 

«Demokrasi devleUerlnln senelerdenberl 

Sayfa 3 

~E 

Onlar bir tarafta uyuyup dururken bütün 
enerjilertni şeflerlnln şahsında tophyan genç 

e lngiliz - İtalyan 
Müzakerelerine dair 

Yazan: Selim Ragıp Emet h Ed k 
.
1 
d • içinde yüzdükleri uyuşukluktan hemen kur-u ra n : e n Ç e 1 1 

tulu\"ermelerl lhtlmal dnhillnde görülmüyor. 

ve enerjik milletler ekslklllclerini tamamlı- u B irkaç zamandanberi İngiltere /(. b yor ve kendilerini tophyorlar.• ile İtalya arasında, iki tarllf 

L Q ine dün ve gece üç m~htelif toplantı yaptı, ..... - Ahmed = YalmAn zehl'1ere münescbatını iyileştirnıek için bazı mü· 
'lQll- Ed l / karşı panzeWr başlıklı yazısında lctımai ha- zaltert'Jer cereyan ediyor. Bu müzakcre-

IC.• : " Biz eni isteriz, ta ya ile hiçbir pakt yatın türlü türlü sahalarında devamlı su- Jeri idare edenler, İngiltere namına baş. 
rette elbirll~I ile ÇalU)mak sahasında Halk vekil Chamberlain ile hariciye nazırı E-lsi • d • b "" d Ed • /k l d evlerinin vazifelerinin ne kadar büyük ve İ 

t 
emegız,, zge aaır ı ve enz a ış a ı atır olduğuna işaret ederek ntandaşlann den, talya namına da Londra seCiri 

t 'O Halkevlerinln ehemmiyetini gittikçe genlş Grandidir. aly ·ı .. k 1 b ı Ed ,. f bir ölçüde ltavrıyacaklarını ve bu kıymetli Bu konuşmalar henüz o kadar afaki bir a l e muza ere ere aş anması en 1 isti aya mecbur müesseselere devam ederek faaliyetlerine ka- seyir takib ediyor ki, bunlara, müzakere et • n,ınak suretlle faydalı olmayı vazife bilecek- d kt . d . . . k d'l t k 

L hlıştir. Hariciye Nezaretine Lord Hali faks getirilecek lerlnl yazmaktadır. d:::k ~:h:ı~:ğ~u~:r;:ını lS an ı eme 

"<ltıdt l 'V4 il i • ı Konuşmalar esaslı bir safhaya girdiği 
Ilı hey~' 20 (Hususi} - Londra bugün Londra, 20 (Hususi) - Kabinenin sa· olduğu haber verilmektedir. B. Gran _ .l Çe a S l e takdirde, merkezin değişmesi ve Roma-
tılqt Ol anlı saatler yaşamıştır. Kabine at 19.30 da akdettiği bir içtimada harici- di, B. Mussolini'nin tasvib etmeğe a - Bir mülakat ya intikal etmesi de muhtemeldir. Bu 
~-alcde~~ına ~ra.~me? muhtel~! içt.irna- Yt:. nazın ~denin istifasını verdiği teyid made. b~lunduğu bu metni Romaya gön (Ba§tarafı z inci sayfa"'?) takdirde İngiltere namına konuşmaları 
le.~ . .ş. buyuk bır halk kutlesı ka· edilmektedır. dermıştır. İşte B. Eden'in tatminkar met:muası çıkmaktadır ki rnünderecat Roma sefiri idare edecektir. Şimdiye ka· 
~"lllJtı:~a ettiği bina etrafında top· Son dakikaya kadar kabinede diğer na· addetmediği bu beyanname projesidir, itibarfü: zannederim pek de fena bul- dar !tslya tarafından ileri sürülmüş yeni 

bıanza ndra fevkalade günlere has nrların istifa edip etmediği hakkında zira bu metin İspanyol meselesini di _ mıyacaksınız. müsbct bir şey yoktur. İtalya, bu huı;us. 
~llda 'hr~ arzediyordu. Kabine azası a- kat'i malılmat yoktur. ğer meselelerden ayırmaktadır. Kıymetli valinin, masasının üzerin- taki telakkisini ve şartlarını daha evvel 
ndenb~ :ııatıar çıktığına dair birkaç Son vaziyet Chamberlain'e hücwnlar rden alıp bana uzattığı [İçel] mecmua- fngiltereye bildirdiği kanaatinde oldu~u 
~Ve lt~ı ~~l~şan şayialar halkın me- Kabine saat 22 de hususi bir içtima da· Londra 20 (AA.) _ Amele fırkası sınm sayfalarına şöyle bir göz gezdir- için, ameli adım atılmasını İngiltereden 
l>iirıku ~:~~sunü daha ziyade artırm_ış.- :ha yapmıştır. Bu toplantıda diğer bazı na- ~eb:usJarım~ bir mitinginde bir nu _ d~:11 ... hakikat~n, b.u~un tertibinde hü~- be-klemektedir. Maamafih, yapılabifocek 
~fıtı İ!lgiliz ~e toplantıs.~ndan sonr.a ı~- zırlann da istüalannı verdikleri zanne- t .ık ırad etm~~ olan .!3· Her bert Morris- nu nıyet. sa~ıblerınm. v: ~~~ayışlı bır bir anlaşmanın esas şartı, Habeş ilhnkı· 
d~ b .. İtalyan muzakerelerı yu- dilmektedir. son, B. Eden ın umurteci arkadaşları - şuurun cıddı emeklerı goruluyordu. nın tasdikıdır. Yapılan neşriyata bakıla· 
~~ İh~~:;ster~iği tahakkuk ~tmiş t!İ· Kabinenin ikinci içtimaı bir saat kadar mn e~~nde ~ir. esi;; vaziyetinde olduğu- .. Birer kahve ve birer sigara içmek cak olursa, bugüne kadar tesadüf edilen 
~ laırı ile ın bılhassa Başvekıl Cham· :;ürmüştür. ntt• soylemıştır. ıçın kısa bir fasıla verdikten sonra sö- müşkülat, müzakerelerde takib edilmesi 

tı Ch Eden arasında olduğu anlaşıl- Londrn, 20 (A.A.) - Sunday Dispe~ch Hatib, B. Chamberlain'i cbir dikta- zü köylere ve köy kalkınmasına intikal lizıın gelen usul meselesinden ve bir df 
"~ere aınberlain'in İtalya ile derhal gazetesinin istihbaratına göre istifa eden tör~ük lehinde temayül beslemekte ol- ettirdik. Bay Rüknüddin: ruznamenin ne gibı maddeleri ihtiva e-
~~ı iht~: gir~şiın:esi noktasında israr Eden yerine Lord Halifaks hariciye ne- makla• itham etmiş ve şunları ilave ey - Bilhassa merkezi köylere çok e- debileceğinden çıkmıştır. İngilterenin 
4te b afı had bır safhaya sokmuşcur. ?.aretine getirilecektir. }emiştir: hemmiyet veriyoruz, dedi. Buralarda, kanastince evvela İspanya meselesi ve 

lıa.,. u~.nkü kabine içtimaları bu &er- Eden'in karan kat'i Eğer Başvekil, Mussolini ile zelila- nakdi külfete taalluk eden nümune onunla alakadar olarak gönüllülerin va· 
ilk a. ıçınde yapılmıştır. Eden kabine- ""~ ve bu centilmene İspanyol milleti- bahçeleri, aşım durağı gibi ~leri pey- ziyeti halledilmek Iazımdır. Ancak on· 

~ııı ile toplantısında başvekil Chamber- Londra 20 (A.A.) - B. Eden'in ar- nin hürri~·etlerinc karşı mücadelesine derpE>y başarmaktayız. Köyler beş yıllık dan sonra sıra Habeş meselesine gelebi-
uıu kadaşlarına i<;tü& kararının kat'i oldu - d 1 kt 11 k lir. İtalyanın görüşüne göre ise, iki mcm· ı. 11 "·~" ~ rnüddet görüşmüş ve müte- <:?va.m etmek müsa. adesini bahşedecek pr .. ograma tabi tutu ma. a ve Y. ı ı 

"L -b ğunun bildirdiği haber verilmektedir. h h b d 1 1 1 l leket arasındaki muallak meseleler b!ı: ~ L •ne toplanmıştır. İçtima saat İ ıra ıyette erhangı bir pazarlık yapa- u cc er ve program ar ı e muvazı o a-
11;adar sürmüştür. Londra 20 - ngiliz kabinesinin i- c'lk 61.u .. sa, B. Eden istifa edecek ve rak çahşılmaktadır. kiil teşkil etmektedir. Bunlan ayırd et· 
ıı... kinci celsesi ancak bı"r saat devam et· İ k k c mek doğru olmaz Centilmenler ı't;la"f 

n 4:.0en lt!hı' .. . . ,. . . . w. . ngilterenin emniyetini ve cihan sül - Daha çok uzun konuşaca tı .. um- • · • ,. ' • 
uç Sa t . nde tezahnrat mıştır. B. Eden m ıstıfa ettıgı haberı !lünü FAo::ist haric" si t' t b' k 1 _ hurivet idaresinin bu çalışkan oldug·u namesinin hatası, sırf Akdenize ınünha· 
~t a Yır . . .. h . . t 'd d'l . . · . ı yase me a ı ı . 1Sıtıda rnı dakıka suren kabine top- eı.uz resmen eyı e ı memıştır. m:ık ist!venlcrin harekatını örtecek bir kad~r nazik ve mültefit idarecisi her sır bir anlaşma olmasından ileri gelmiş-
~teunen ~ıkt~k:an sonra Eden harki:~e İstifadan evvel P"rde hizmetini görmekten çıkacaktır. sua~imi nezaketle karşılamakta ve her tir. İtalyaya göre, bu iki devletin ınilnn· 
~tce h~~nııştır. Eden y~lda toplanan . l'.°ndra. 20 (~.A.) - B. Chamber - Son haftalar zarfında, görüldüğü birine ·~:ukuf ile cevab vermekte idi. scbet sahaları artık çok genişlemiş ve iki 
~ }\ 1f "e hal :ara~ından .ş~ddet.ıe alkı~- laı~'ın İngıltere ıle İtalya arasında mu ve>chile yekdiğerini aldatmağa kabili _ Ll.kiıı vakit gE:cikmişti. Pençesinden Okyanusta temas haline gelmiştir. 
~. ~b!r Pak k'. cBız E~enı ~sterız,w İtalya a!la.k ola.? meseleleri halletmek rnak - yetleri olduğunu isbat etmiş olan Hit- bir tür1ü yakamı kurtaramadığım dos- Şu hale göre bugünkü vaziyette değ" ş· 
\ İine b t ıstemeyız• dıye bagır.mı~- s~dıle muzakerelere başlanılmasını der kr i'c Mussolini'nin bizim pek 0 ka _ ~um Hilal Kemalin o gece de davetlisi nıfş bir nokta göze çarpıyor. o da İtalya. 
~~en ~d akarak yoluna devam etmeıt 1 pış eden bir İngiliz - İtalyan müşte - ciar parlak bir şey olmıyan kabinemizi bulunuyordum. Bu konuksever, cö- ııın takib ettiği taktikadır. Şimdiye ka· 

ilıtıi§tiren kendisine müşkülatla yol a- rek beyanname projesini Romaya bil- haydi h{lydi aldatacakları muhakka - merd ve :ı.Cıtüfkar arkadaşı ve bilhassa dar bu devlet, Habeş ilhakının tanınm:ı-
. dirmek üzere B. Grandi'ye tevdi etmiş tır. muhterem refikasını sofra başında sını İngiltere ile Fransadan bekliyordu. 

Ç l. n d e b u·· y u·· k J a p o n f Avu· sturga beklet:rnek avıb olacaktı. Bekliye bekliye yorulmuş olacak ki, bu 

A d meseleyi tekrar ortaya koyuyor ve Lon-
Başvekil nkaraya önüyor dranın açık bir vaziyet almasını istiyor. 

t d 
Yahudi/eri (Baştarafı 1 inci sayfada) Vaziyet, bu meselede, şimdilik bu saflıa· 

aarruzu Sona er ı• ciü Aras ile Maliye Vekili Fuad Ağralı da dan öteye geçmiş değildir. 
I~ Belgrad, 20 (A.A.) - Avala ajansı bil- kendisini ziyaret ederek görüşmüşlerdir . 
.. ,.0 , ... l diriyor: Selim Ragıp Emeç 
~ er Fl'!ad Ağralı, öğleden sonra otomobi· 

ar Sekiz gün kadar devam eden taarruz Gazeteler, Avusturyadaki vaziyetin in- lilc Üsküdara geçmiştir. 
l esllas nda 150 Lif f i/ / dl/ kişafıru ve Avusturya vekayiinin beyne!- Perapalas otelinde kendisini ziyaret 
il~;-() 2 l .1:( ome re er e er milel akislerini büyük bir alaka ile ta-

J~ O ( 11. eden gazetecilerin, Mısır seyahati ve :V..ı-
An karada 
Dünkü nıaçlar ı.. ırnp -s sır Kralı Majeste Faruğun Türkiyeyi ~-

l>o11 . •4 .A.) - Tebliğ: etmiı: olan bir Japon kolu, Sarı nehrin 

1 

kibde berdevamdırlar. 
" 'ld0·· .. aratorluğunun teessüsü - soJ sahili boyunca ilerlemiş ve 150 kilo- Diğer taraftan Vreme gazetesinin y 1·_ 

lltırrı.. yareti hakkında sordukları suallere ceva-
ı:·1h.. • •• u o.lan geçen 11 Şubat ta metrelik bir mesafeyi aşarak Yangwu yımadan öğrendiğine göre Avusturya pa-

' 1 ·••31 ç b~rı Tevfik Rüşdü Aras demiştir ki: 
i ha:-~ı·ı . ınde başlıyan umumi şehri civarında Sinsiang cenubunda bu- yitahtındaki Yahudiler arasında büyük _ Gerek benim Mısır seyahatim, ge • 

Ankara, 20 (Hususi) - Bugün Şehir 

stadında şild maçlarına devam edilmiş. 
tir. Harbiye takımı ile Gençlerbirliği a
rasındaki maç hararetli oldu. Harbiye 
takımı Gençlerbirliğini 3-1 yeneli. 

~~ 'la>.qı-;J •etıne bilkuvve hitama er- Jıınan Çin kuvvetlerinin hattı ric'atini bir heyecan hüküm sürmektedir. Yahu-
ıı""ı '' e b rekse Majeste Kral Faruk'un Türkiyeyi ·ııı,_l!tl)ı·1 akılmaktadır. 8 gün de- kesmeğe muvaffak olmuştur. d•ler, nasyonal sosyalizmden korktukl:ı-

.'"ll.lq s c;} ziyareti esas itibarile mukarrer gibidir. 
\) ~tdır: an bu taarruzun neticele- Bu harekat esnasında Japonların zayi- rından dolayı sermayelerini Avusturya- Fakat, henüz, zamanı taayyün etmemış-
~ an.s· atı 56 maktul ile 412 yaralıdan ibarettır. dan çekmek arzusunu izhar etmek sureti- tir. Başvekil Celal Bayarla Hariciye ve 
\~cfa bu: eyaletinde Taiyüan'ın ce- Çinlilerin fazla olan zayiatı henüz tesbit le borsada bir panik havası vücude geti- Maliye Vekilleri bu akşam Ankaraya dö-

İkinci maç Ankaragücü ile Güneş takı· 
mı arasmda yapılmıştır. Güneş takımı ~t ~bu unınakta olan Japon ordu- edilmemiştir. rerek şimdiden Avusturya iktısadiyııtını nE'ceklerdir. 

~ ~ iletligarbi istikametinde 120 kilo - Jıııpon kumanda heyetinde mühim zararlara sokmuşlardır. ---=: 
Ank!ıragücünü 2-1 yenmiştir. 

~ Yc~k Kkhsiu~u ~gal ctmi~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
._ l> değişiklik y ı· hd ı-~ ~ e~in emen ve ıa ının Sal: ahtan Sabaha: 
~~~llgte -, liankow demiryolu üzerin· Tokyo, 20 (A.A.} - Salahiyettar mc- Türkiye sevahati -------

ıtqatınb~en hareket etmiş olan Jı:ı- h<ıfil, General Matsui'nin geri çağrılmış 
tı. ı h ·· t "d d · Elmukattam gazetesi Yemen Emiri 

~ 
"'!l ib r siper silsilesi ile müvazi o!duğu haberini enuz eyı e emıyecc-
lllt taha:et bulunan Çin müdafaa ğini beynn etmekte, yalnız Japon kuman- Hiiseyinin Türkiyeyi ziyareti meselesinı 

~. "e Sin r.ıb ederek 90 kilometre i!~r- da heyetinde yakında değişiklikler yapı- mevzuu bahsederek Yemenlilerin Türk-
~ sıang• t .1 . 1 Jacag·ını ihsas eylemcktedirler. !ere sadık olduğunu, Türklerin de Ye -
nıi ı amamı e ışga etmış- menlilerin dostluklarına kıymet verdik-
~ Tokyo, 20 - Milli scferberlki kanunu 

~ takada Puyan"'dan haı·ekn. t 1 t d ' d'l . t' !erini knydetmekte ve veliahdın ziyareti 
b e bugün par amenyota ev ı e 1 mış ır. r ---------.-· için: Clnk ) y • t d - Bu bir Yemen hükümdarının Tiir-ll\ ocu arın unanıs an a kiycye vakı olan ilk ziyaretidir, diye 

\~ragollvaffakiyeti yeni tevkifler yazmaktad_ır. ___ _ 

~ b~lth:h~r·ıo. (A.A.) - Havasın hu- Atina 20 (A.A.) - Eski nazırlardan B.r hlhçıvan kömürdeu 
~lı~qttı l'eru ı bıldiriyor: Papandreou ile e~ki meb'uslardan Sta- zehirleuerek öldü 
ç bı e~ler e} etrafında cereyan eden matios Mercouris, fesatcı bir takım be-
~ "etı. esir .~~nasında Frankistler bir yan nameler neşrettikleri için tevkif e
b:'ldır ~lze~ ınışlardır. Düşmanın in- dilmişler ve biı adaya sürülmüşlerdir. 
~" . eu,1",hne~\; olan zayiatı çok mü
~ 4 ~ Y'l}~ i.4tıyetciler mihveri Va -
~ ctl\1a~a~l~n bir istikameti taki -

r. 1i' kışık bir halde ric'at et -
cıııı.. et ut · 
• "''stı~ı·j Şımdi Valansiya yolu 

~ lt~ltındadır. 
~ ııtt 'ttıın p -
l,<4~~§te 20 eşte elçisi 
~ ~le {!} . (A.A.) - İranın yeni 

kahuıÇısi .saed Han naib tara
ediıerek itimatnamesini 

Su mahsulleri 
Kanunu 
Ankara. 20 (Hususi) - Su mahsulleri 

kanun projesi hazırlıklarına devam edi}. 
mektedir. Projeye mühim esaslar ilave c
tiilmiştir. Bu arada harice balık s:ıtı.,ın

da rekabet yapabilmemiz için İstanbul 
balıkhanesinde her türlü modem teşki
latlı bir de antrepo kurulacaktır. 

Erenköyünde Bağdad caddesinde Kö
seleci sokağında oturan bahçıvan Ada
p:ıuırlı Hilmi odasında yaktığı kömür
den zehirlenerek ölmüştür. 

O. n bulunan cesedin hüviyeti 
anlasıldı 

Dünkü nüshamızda Kaptanpaşa köşkü 
dvarında denizde bir kadın cesedi bu
lunduğunu haber vermiştik. Yapılan tah
kikatt:i cesedin Pangaltıda oturan Bd
ğosur. kaynanası 60 yaşındaki Mitaraya 
iıid olduğu ve ihtiyar kadının kaza ile 
deniu- dü§erek boğulduğu anlaşılml§tır. 

Keyifli şey 
Yüksek politika oyunlarını uzakhr. seyretmek zevkli oluyor. Almanyanın 

ustalıklı bir perende ile Avusturyayı gövdeye indirişi büyük harb hadisele
ri de dahil olduğu halde son yarı!'ll asırlık tarihin en mühim bir vak'ası sa· 
yılabilir. Tarihin bir devri daim olduğuna bu hadise ile de inanmak lanın. 
Eskiden Avrupanın ortasına yayılmış, Prusyayı ve diğer Alman prensliklerıni 
de içine almış, kollarını Holandaya, Belçikaya kadar uzatmış bir Avusturya 
vordı. Şimdi ayni ırkın elekten, im biktcn geçmiş taze nesli Alman adı ile 
ayni geniş sahaya yayılıyor. Ve Alman birliği Bismarkın, Ştapc Steim'ın 
kurduğu planla kemiklcniyor. 1370 den evvelki dağınık Almanyayı bağlıynn 
(Zolfcrayn) gümrük ittihadı idi. Bugün de Almanyayı Avusturyaya 
bağlıyan ayni iktisadi ve idari biri.ik oluyor Alman birliği bu sistemli topar
lanışta devam edecek ve Çekoslovökya gibi bugün yabancı topraklarda k:ı lan 
Alman kesafetini de ana toprağa bağlıyacaktır. Ve İngiliz hariciye nazırının 
dediği gibi bu da en tabii bir siyasettir. Bu işin tüfek patlamadan, suya sa
buna dokunmadan tam bir politika manevrası ile yapılışını takdir etm,.mck 
haksızlık olur. Yalnız ırk birliği, coğrafyn topluluğu ve iktısad zaruretleri 
ile yol bulup akan bu Alman cereyanı öyle görünüyor ki yarın için tehlikeli 
olacak. Avusturyayı haritasına ilave eden Almanynnın yarın, öbür gün bu 
memleketin harbden evvelki hududlarını ve sahillerini istemiyeceğini kim 
temin eder? Danzikle Tiryeste, Battıktan Akdenize kadar Avrupayı ikiye 
bölen bir Almanya için en tabli istınad noktalan değil midir? 
Meraklı ve heyecanlı maceranın birinci perdesini seyrettik. Şimdi holde 

sigaramızı içiyoruz. Bakalım ikinci perdede neler göreceğiz? 
Politika oyunlarını uzaktan seyretmek keyifli bir şey. 

Bürha.n. CaJdcl 



4 Sayfa 

T opra sana iimiz 
bir istihale geçiriyor 

Künk boru ve toprak kaplar yapwak yerini seramik 
eşya ve çini imalatına terkediyor 

1stanoul yaya ka dırım.Zarından biri 

Toprak sanayiinin son zamanlarda yerli kalıbjarın 20 - 30 liraya alınma -
bir istiha!e geçirdiği görülmektedir. smdan, bazı fabrikalar bunları tercih 
Bu neviden imaiatla uğraşan fabrika etmektedirler. 
ve küçük mües~eseler, bugün, imalat Son günlerde mozaik çiniler, zera -
maddelerini, ihtiyaçlara göre değiştir- fet ve metanet bakımından karosimana 
ınektedirlcr. Mesela, eski apartıman - tercih edilmekte, fazla aranmaktadır. 
larda kullanılan künk bo.r\.ılar şimdi Bunun için, fabrikalar, şimdi, mozaik 
hımıen umu.ııiyetle kullanılmamakta - çini üzerine imalata gcremi vermişler -
dır. Bunun için künk imalatı durmuş-- dir. 
tur. Bunun yerini daha dayanıkh olan Bu imalfıthaneler, yaya kaldırımla -
d~ir borular tutmuştur. Bu neviden rı üzerine döşenen ve trotuar denilen 
demir borular yapcın bir fabrika da ku- levhalardan da yapmaktadırlar. Bun -
ru?mus künk kullanılması tarmımcn lar üzerinde, fabrikalar arasında reka-

·' tcrkedilmiştir. bet faz1a olduğundan, ucuza mal et -
Toprak cestiler de günden güne kul- mek için, bunlarda ucuz malzeme kul

lanılmaktan düşmektedir. Bunun için, lanılmakta, tuzla kumu yerine adi kum 
toprak sanayii ile meşgul fabrikalar, konmakta, çimento da adi cinsten ve az 
faalıyetlerini, şimdi, mozaik, karosi - karıştırılmaktadır. Bundan dolayı da, 
man ve çini im:ı.latına hasretmiş gibi - trotuarlar dayanmamaktadır. 
dirler. Banvolarımızın altında kullanılan 

Halen, İstanbulda bu işlerle uğra • mat re~kli knroseramik çinilerle fa -
şan 8 fabrika, müteaddid atölye ve kü- yanslar henüz memleketimizde yapıla
çük mütsseseler vardır. Ve bunlarda marnakta, Avrupadan gelmektedir. Kü 
takriben 1000 kadar amele çalışmak - tabyada seramik sanayti ve fabrikası 

tadır. 
Çini imali için kullanılan mihaniki 

kalıplar bilhassa Almanyadan getiril -
mektedir. Bazı yerli atölyelerde de bu 
kalıplardan yapılmaktaysa da çok da -
yanmamaktadı:r. Alman) adan gelen 
kalıpların beş sene dayanmasına mu
kabil, burılar, eıncak bir sene dayana -
bilmektedir. Maamafih, Avrupa kahp • 
larmm iO - 80 liraya olmasına mukabil 

Poliste: 
Kendisine memur su u veren 

aabıkahnın marifeti 
Beşlkta5da Dlklllt.aş mahallesinde oturan 

Ayşe 1slmll bir kadın zabıtaya müracaatla 
kendisine eınl!ıkl milliye memuru süsü ve -
ren bir şahıs tarafından 25 lırnsmın dolan -
dırıldığmı lddl:ı etmiş, suçlu Mehmed yaka
lanarak tahkikata başlanmıştır. 

Zincir çalan sabıkalı 
Kadıkoyünde oturan Yakubun Halıcıoğ -

lunda bir kal2fat yerinde duran Nimet 1 -
simli kayığından 200 lira kıymetindeki zln
clrlcrl çalıp k:ı.çan sabıkalı Mehmed .suç us
tünde yaknlanmıştır. 

Bir yanl<esici suç üstü yakalandı 
Saraçhnnebaşında oturan sabıkalılnrdan 

Cabir, Beşlkt.a• pazarında urak telek alan 
Marlka adlı bir kadının cebinden parasını 

çalarken suç tistlinde yakalanarak mevcu -
den mahkemeye gonderllmlştlr. 

Merdivenden düştü, yaralandı 

Küçülı:pazarda bir helvacı dükk~nının 

üstündeki odada yatıp kalkan Hayri ismin
de blr şah:s merdivenlerden inerken ayağı 

kayıp düşerek belinden chemmlyeUl suret
te yaralnnmış, bernyl tedavi Cerrnbpaşa haa 
tanesine kaldı:ılmıştır. 

Kavganın sonu 
Kad·koyde Karagözün fırınında ç:ı.lışan 

Mu~afn Ue ayni fırının hamurkArı Mehmed 
arasında ç·knr. bir kavga neticesinde Meh -
med eline geçirdiği bir odun pnrçMJnı has
mmın başına vurarak al!ır surette ynraıa -
m~. suçlu yakalanmıştır. 

Balıktan zehirlendi 
Us!ı:fidarda oturan Hnlll isminde bir şahıs 

Yer.lmahalledc Hırlstonun dül:kdnında ye -
dlğl bnhk!nn ıehlrlcnme aHUmı gösterdiğin
den tedavi cdUmek uzcre Numune hastane -
sine knldınlmı;. tahkikata başlanmıştır. 

kurulduktaıı sonra, bunlar da memle -
ketimizde yapılacaktır. 

Elyevm, ç~ento ve kumdan yapı -
lan karosiınanların metre murabbaı 
80 - 100, çimentodan yapılan renkli taş
lar~a mozaikler, Üzerlerindeki mozaik 
tabaka1ar·nm kalınlığına göre metre 
murabbaı 120 - 200, Avrupadan gelen 
fayanslarm metre murabbaı da 11 O -
170 kuruş aı:ı.sında satılmaktadır. 

Alütef errik: 

Münhal maliye memurlukları için 
yapılacak imtihanlar 

K.ızalardaki münhal maliye memur -
luklarına scçılecek namzedlerin tabi ol

dukhm ımtihan sualleri vilayette teşkil 

o'un::ıcak bir imtihan hey'eti ta.rafından 
tcrtib edilerek kapalı ve mühürlü zarf -
lar içinde kazalara gönderilmesi ve mal 

müdürlermin riyaseti altında kaymakam 

\'<? idnre hey'<'ti azalarının da iştirak e -
deceğı bir hey'et tarafından imtihanlar 
yapıldıktan sonra imtihan evraklarının 

berayi tedkik vilayet imtihan hey'etinc 
gönderilmesi Maliye Vekaletinden vfüı -
yete tamimen tebli~ olunmuştur. 
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Kartal kazasında 
Zeytin fidanı 
1 evzi ediliyor 
Vilayet Ziraat Müdürlüğünün Büyük.

deredeki meyva fidanlığında yetiştiri -
len iki bin kadar zeytin fidanı İstanbu • 
lun zeytin yeüştirmeğe en ziyade müsa
ld olan Kartal kazası dahilinde tevzi e • 
dilmeğe başlanmıştır. 

Yalnız bunların dikileceği muvafık 

yerler ziraat fen memurları tarafından 

intihab edilmektedir. Dağıtılan fidanlar 
4 - 5 yaşlarındadır. Bu senelik tecrübe i
çin bu kadar yetiştirilmiştir. İyi netice 
aiındığı takdirde gelecek sene ndan mik
nan mümk"Ün olduğu kadar fazlalaştın
Jacaktır. 

Bundan başka geçen sene Sarıye!"le 

Zekeriya köyü arasındaki §Ose kenarına 
dikilen ceviz fidanları pek iyi neticeler 
verdiği için bunun başka köy yollarına 
da teşmil edilmesine karar verilmiştir. 

Bakırköyde kazanın ihtiyacını temin 
edebi1ecek mikyasda yeni bir fidanlık 
tesis edilmiş ve Büyükdere fidanlığın -
dan buraya yardım yapılmağa başlan -
ınıştır. Badema ağaç meraklıları aşı için 
Jazım ofan cgÖZ> }eri buradan tedarik e
debileceklerdir. 

Beykoz fidanlığında yetiştirilen çam, 
köknar vesaire fidanların satışı büyük 
bir hızla devam etmektedir. 

Kuru soğuklar 
Başladı 

Bir müddettenbcri oldukça mutedil 
geçen hava evvelki gündenberi yağışsız 
bir soğult yapmağa başlamıştır. Evvelki 
gün sıfınn altına düşen termometre dün 
nlsbctcn biraz yükselmiştir. 

Yeşilköy meteoroloji istasyonundan 
aJdığımız malfunata göre, dün İstanbul
da hava cüz'i karlı ve kapalı geçmiş, rüz
gür ş!mal istikametinde saniyede 6 • 7 
rnetre hızla esmiştir. Saat 14 de hava taz 
y!ki 766, 7 milimetre idi .. 

.Sühunet en yüksek 4,4 ve en düşük de 
1,7 santigrad olarak kaydedilmiştir. 

Yurdun Trakya ve Kocaeli, Ege ve Kn 
radeniz kıyıları mıntakalannda hava ka· 
pi'ılı ve yağışlı, cenubi Anadoluda mevzii 
yağışlı, diğer mıntakalarında çok bulut
lu geçmi5, rüzgarlar umumiyetle şimal 

istikametinde, Trakya, Ege, Karadenız 

ve Cenubi Anadolu mıntakalannda kuv
vetli, diğer mıntakalarda orta kuvvette 
esmiştir. 
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Pamuk piyasası iyi bir vaziyete girdi, arpa ihracatı 
devam ediyor, talebler arttı 

.. ~e 
Geçen hafta içinde bayram tatilleri İhracat durduğunadn so~ ~:ııtıJt 

do1ayısile piyasaya anz olan muvakkat çavdar satışları ağır giunege ~7.410 
durgunluktan sonra bazı ihracat emti- tır. Muhtelif Anadolu malları · 
anuzm satışlarında inkişaf görülmeğe para aralarındadır. ~ ~ 

başfamıştır. PA!UUK: Yapılan ticaret~ e.nl~:ıdıa 
Haftaılin sonlarına doğru Ziraat Ban- rm~n pamuk üzerinde yaptıgı :?+erfl'o~· 

kasının ani olarak piyasaya bir hayli sirler gün geçtikçe kendini göS• ' 
buğd_ay i~aç etmesi fiatJ~rı? 15-20 ~a- tedir. Romanyadan maada ital~\ 
ra duşmesıne yardım etıniştır. ~rpa ih- cılıı.rı da pamuk mübayaasıtUl vıted 
racalı devam etmekle beraber fıatlarda etınektedirler. Romanyaya se r \'t 
bir tebeddül görülmemiştir. Pamuk pi- pamuklar haricinde İtaJyaya iztı! 03 ,-e 
y:ı.~nın iyi bir vaziyete girdiği görül- M1.::rsin limanlarından 30 ~i? ciııS'. ~ 
müştur. İtalya ve Romanyadan taleb- mikdannda KlevHind gibi ıyt ~· 
ler vardır. Deri ve yapak üzerine is- pamuk ~tıldığı tahmin edilınede'? 
tekler olmuştur. YerJi fabrikaların da mübayaat3 

BUGDAY: Son bir hafta içinde şeh- ettikleri görülmüştür. d 
rimize limanlardan, ve Haydarpaşa ta- YAPAK· Kl" . g hes3bl~te C' 

"k'1 An d l da ik' b' to k d • ınn · •et·_,t 
n ~-e a 0 ~ .n 1 ın n . ~ ar memleketimizden alacaklı vnıı) ·er· 
bugday gelmıştır. Bunun harıcmde 1 İt 1 . 1 }arını debto1' . !". 
h f ·· ·· .. d d z· ctn ayan arın para ._A(ll !) 
B a ~nın b ~~. kuçb ~:un ertile . :raat sadile memleketimizden bir IUı> pı~~ 

2 askı dU_YUd ukg Yb. pa _dednnı. ~a- de takriben 2000 balye yapak
1 

.311 tışa çı ar ıgm an ısa ır mu et ıçın- . tt'kJ . .. "lm" ı-r fta) .,A 
d f . 1 . . k da d" .. ı·· yaa e ı en goru uş u . ~AM ,,.r 

c ıat ar yırmı para ·a r uşmuş ur. -b tt'kl · klar a.ıv~. •ef . B . 1 k fi 1ar mu ayaa e ı ~ erı yapa cJı 
Zıraat ankasının anı o ara at ı d T k b .. k vırcık 
kı h "kA t' zl k . . ld • e rn va ve u ayar ı .t11 tj 
rması 1 u uıne ın ucu u ıçın a ıgı d" Al • f tl 68_70 kurtıŞ w-,0-1 

tedbir:erin bir neticesı addedilmekte- ır. ış ıa arı . r ]dtostl V' 
d. B ka 'k" .. .. .. d tı dadır. Ayrıca yerlı alıcıla "'"1,e 
ır. an nın ı ı uç gun ıçın e yap - k t A d 1 ı 600 ..,... · 

• 1 d" .. to b lm k d uruş an na o u ma ı .J:,. 
gı Lahş ar ye ı yuz nu u a ta ır. d , k .. b • l işierov· 

Fıatlar: Ekstra birinci beyazlar 6.12, ar .J ~pa mu aJaa e m ·trııel> gt) 
yumuşak cinsleri 5.30, on beş, on altı Tırtık satışları dur~n gı ciJlSİ ~ 
Çavdarlılar 5.20 mahlfıtıar S sert bug· - Yalnız İtalyanlar Ankara '::ll 

1 
' lJ d b" ·ka t 20 ,. dcylar 5.20 paradan satılmıştır. ı:ıa. ar an ır mı ar 

ARPA: Hafta içinde İngiltere ve Ho- hftık satın almışlardır. . . ıll 
landa ya arpa ihraç edilmiştir. Bu iki AV DERİLERi: Av deriS1 .. 

memlekete bir hafta içinde yapılan ih- geldiği halde piyasada henu~ 
racat bin yedi yüz ton kadar tahmin e- mikyasta muameleler ba~l~ iP 
dilmPktedir. İhracatın yolunda gittiği Amcıikadan tavşan derilerı ıÇpBll 
b.ı ı:Palarda dünya piyasasının düşük lcr gelmekte .. ~~ de ~~~lif oltıi.Ş o~ 
bulunmasından memleketimiz hakkile lar uygun go~u.lmedıgınden rtıeril1clt 
jstifade edememektedir. Bazı ihracat rr.ı;t•r. Hafta ıçınde tavşan de 3111 
tacirlerinin de aralarında birleşerek bu adedi 18-20 kuruş aralarında ıt 
suretle tereffüe nıfuıi oldukları söylen- görmüştür. <3r ~ 
me.ktedir. Anadolu ekstra biralık arpa- Bugünlerde İngiltere ile ~ JJ1lv; 
.iar 4.7, Trakya yemlik çuvallı 4.17 pa- zerdeva derileri için işler ~e\11 
r::dan muamele görmüştür. dır. Sansarın çifti 25-28, ıe 

MISIR: Önümüzdeki aylarda istihia- çifti 35-40 lira aralarındadır. 0 !l ~ 
kin artacağını nazan dikkate alan bazı DERİLER: İtalyanlar tarafı~ ıt 
tacirler daha şimdiden hazırlıklara baş- yuıı ve keçi derileri mübayaıı ~o,~ 
lam1ş1ardır. Bu suretle son hafta için- tcdir. Çekoslovak tacirleri dBD' ~ 
de me\'sim iptidasındanberi ilk defa o- derisi mübayaa etmişlerdir. 5 
Jarak piyasada hareket görülmüş ve fi- ruıııu koyun derisinin kilosu rıP '1' 
atın on para kadar yükselmiştir. Ge- tuz1u kuru 42-43 kuruş arala JC eır 
çc.ı sene Trakya mıntakası kurak git- Keçi derilerinin fiatıarı :~e'1 1 

Şehir içinde inşa ve tamir liğinden fazla mahsul alınamamıştır. fazlahğ> karşısında müternadı~ (O 
eiilecek yollar Bu scbeble elde fazla mahsul bulun- SC'lmektedir. Son günlerde_çiftıfı\ ~ 

m~maktadır. San mısır üzerine çuvallı kuruşa kadar yükselmiştır. ril 1 
Bog"aziçinin her iki sahili boyunca im- ı k "'20 4 35 ı d t ·ı k .l • • d akt d· .. 't 

t~dad eden cadde esaslı surette yapıla - lDr olmuştur. 135 kuruş aralarında satılıJ'UŞ 
OJarc "'· - . para ara arın a sa ış- og a 1.ıcrısı e aranın~~· tıf· 

cak. genişletilecek, ve asfalt döşenecek -

tir. Evvela Üsküdardan Kandilliye ka • A \'Ukat Nuri ölümle 
dar, Bebekten İstinyeye kadar olan yol 
inşaatı tamamlanacaktır. tel did edilmiş 

Büyükdereden Sarıyere kadar imti - . 
dad eden asfalt yol bozulmuş olduğun - .. Avukat N~rı Osman~ıklı . zabıtaya 1 
dan tamir edilecek, Sulara giden yola as-1 muracaatla A.emdarda Dızdarıye yo -
falt dökülecektir. Mecidiyeköyünden Kil koşun~~m çıknrken arkadaşı ve ahbabı 
yosa kadar uzayan caddenin ikı taraiına olup bır ~~:;c.ledcn ~olayı aral~. açık 
dikilecek ağaçlar yakında yerlerine ko _ b.ulunan ıkıncı n.oterın .. sa.?ık katıble -
nacaktır. Çukurlar kazılmış, her türlü rındc_n_ ~uadm. h!rde~ .~nune ~ıkarak 
hazırlıklar tamamlanmıştır. kendısını tahkır ve olurnle tehdıd et -

Konturat yoklamaları 
Eminönü, Fatih, Beyoğlu kazalarında

ki konturat yoklamaları devam etmekte
dir. Yapı!an kontrollarda, bir çok za -
mandanberi konturat yapmadan dük • 
kfin, ev vesairenin kiralanmakta olduğu 
görülmüı:tür. Resimden ve pul paraSln
<ia n kaçınarak yapılan bu yolsuz hareke
tin Ö!ıüne geçilmesi için şiddetli tedbir
ler alınacaktır. 

Bakırköy, Sarıyer, Beykoz, Adalar gi
bi yaz aylarında dolup boşalan kaza -
}ardaki konturat yoklamalarına haziran
dan sonra başlanacaktır. 

Ni anıanma 
Merhum binbaşı Bay Saidin kızı Bayan 

Suad Taner ile teğmen Şahab A. Kıraucr 
dün nişanlanmışlardır. Bu münasebetle 
Bayan Suadın Süleymaniyede Taşmek
tcb sokağında 19 numaralı evinde bir 
toplantı tertib edilmiş, tarafeynin akraba 
ve dostlarının bulundukları toplant.ıd:ı 
bu mes'ud hadise kutlulanmıştır. Tara
f eyni tebrik eder, kurulan yuvaya uzun 
ömür ve saadet dileriz. 

tiğini iddia etmiştir. 
Dt-rhal yakala!'lan Suad şahidlerle 

beraber r.ürmü meşhud mahkemesine 
gonderilmjş, Sultanahmed ikinci ceza 
mahkemes:ndC' yapılan duruşma esna -
smda avuka+ Nuri davasından feragat 
ettiğini söylemiş 5 lira ilam harcını da 
kendisi yüklendikten sonra duruşma 
hitam bıı1muştur. --------

Deri piyasası yükseliyor 
Av derileri piyasası düşüklüğünü mu

hafaza etmektedir. Lüks olan zerdeva de 
ri!erine İngiltere fazla mikdarda talih ol 
maktadır. Zerdevalar, çifti 35 - 40 lira a
rasında müşteri bulmaktadır. Sansar de
rileri, çifti 27-30 lira arasında müş

teri bulmaktadır. Tavşan derileri
nin tanesi 19 - 20 kuruş arasında

dır. Amerika ile yapılan görüşmeler 1yi 
neticelere varırsa, tavşan derilerinin bi
raz daha yükseleceği muhakkak göıül -
ınektedir. 

Keçi derisi piyasasında da yüksektik 
devam etmektedir. Ağır cins malların 

ç!fti, serbest piyasalarda 170 - 175 kuruş 
arasında satılmaktadır. 
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Yabancı ve yalancı 
telkinlere yer yok 

(Ba§tarafı J inci sayfada) ı Dl ~,.. \arzlannı Türt llllll~ttnın 11.Jlt 
M 'f V kili Saff t Ar.ar.. .. Gümrük ve olduı;:ı ınerl.Pbeye çıkarmat millı bir borç • 
aarı e e ...... ., . tur. Milli emniyetin temell de budur. 

inhisarlar Vekili Rani Tarhan ve bırçok_ Cumhurtyet hükumet.inin bütün faa1l7et
meb'uslar hazır bulunmuşlardır. Merasi• lerlnln ve zayretlerlnln istihdaf ettıtı caye 
me İstiklil marşı1e başlanmış, Dahiliy~ memleketin her ferdinin maddi ve manevi 
Vekili ve Parti Genel Sekreteri taraWı· refahını "1'nıelt.mek için çallf"'asını verim~ çok mühim kararlar verildi 

ilk defa 
arıcıları 

olarak toplanan bu kongre, Trakya 
üzerinde çok iyi bir tesir yaptı 

~ <HUSUst) - Bundan evvelki [ 
~da Tekirdağınd& toplandığını 
~ Trakya ancılık kongresi Te
• ~..._~~ Trakya Umumt Müfettişli
'11& -..onu ve ziraat müp\·irleriniu va 4 

d.'.ln Halkevlerinin her yıl mütekirnil bir U ppmat1~llrlnlb çotaıdtın~-- - ... 
. . . _ . BaUcev caı u gaye e --· - • 

hale nasıl geldiklerını anlatan m\lh~m mıttu, denlleblllr.• 
bir nutuk söylenmiştir. Merasime niha· Türk mllletl 
vet verilmeden evvel Timur piyesi de Vekll bundan sonra demiştir ki: 
temsil edilmiştir. Dahiliye Vekili sık sık Yurddqlanm. 
aJJac.-1 ....... ,. nutkuna §11 cümlelerle bqta• Bn memleket ve mllleUn aon asırlarda &e· 

'~ tiraat ınüdür ve memuriyle 4.5 
~~ delegenin iştirakile toplanmtf. 
~ iktısadi durumunda bu güzel 

~ ~daki kalkınma faaliyetinm 
ltı öne.rnli bir yer alan fenni arıcı-
r.,.~Ynıa ve geliştirme bakımından çok 
to ı kararlar alarak dağılmıştır. 
~ ll&rede Trakya Umumi Müfcttiıi 
'it eraı khun Dirik de hazır bulunmuş 
~ laat süren koııupnalar sonunda 
t..,. .. '<la fenni arıcılığın yayılma ve ge-

~ tesbit edilen ancılık bölgelerin
'-lı'ıetlık nebatlarının ekilip çoğaltıl-
lııt~tl \"e hem arıcılığa ve hem de diğer 
' erle faydalanmağa yarayan nebat
~t 'l'rakya köylüsüne ektirilmesıni.n 
~Ye temini. ancılar birliğinin ku· 
'-ata ' arıların güve, pas, buna benzer 

l!tle 
1

ıkI:ır ve arı kuşu ve yaban anla-
savaş yapılması kararlaştırılmıştır. 

~ bu cümleden olarak kara kova
~lii tanıarnen ortadan kaldınlması için 

"ılat ~ fenni kovanların faydalannın 
~rlt~ ~ı, İngilizce, :fransızca yazılarla 
t.~Ye nebatıan ve ziraat enstitüsü Jd-

. 
1ıun toplattırılıp küçük tercümeler 

ttl.lt de köy ve kasabalara yayılması, 
'-btYada Arıcılık Dergisi adile bir Der

de b(ı Ç~karılrnası, dimya arıcılık alemin
~'tı.I Yük bir rnevki tutan Dadanylad ko

'tının Trakya için kabulil, temiz ve 
~ rıeı bal alanların devlet merkczlE•· 

)tsl!ı~ teşvik görmeleri, kendilerine 
~ "erflınesi kararlaştırılmıştır. 
«.~an başka alınan kararlar arasın
' ak giden yıllarda arıların yaşaya-
11... esi iç· b" ~e ın ırçok Avrupa memleketle-
' Olduğu gibi arıcılara maliyet fi3-
~ker verilmesi, her arıcıyı bölge· 
~t kredi kooperitifine kaydetL!r
~ suretiyle kredi ve arıcılığa gereken 

~ ~e gereçin avadanlıklanrun kolay
~ de etmesine yardım edilmesi, bal-

to~~ Piyasalarda kıymetlenmesi için 
"ltıt ~s kurumunun nazını olması, arı
~ tliğinden sonra bal istihsalatı ço
~ ~ ~tış kooperatifleri teşkilatın::ı 
~ 'di::•lrnesi, arıcılık bölgelerinde tes
•~<I ek mikdarın fazla veya noks:ın 
~lt~tıılınarnası, kovanların ve avat 1>1-ra~ın iyi ustalar tarafından ve yer

·~,._ Yapılması da vardır. Ayrıca 
~bıtrı :ilayetierindc birer ancılık mü

~ 'n urulrnası, Trakyada bir Bey arı 
~)t c~u~ kurulması, İtalyan arısı gi
t.~ Uta arıların Trakyada tecrübe e
~t ~~klareli, lstranca, Kurudağ, 
~ libı ormanlık ve yüksek yerle!'
~~ ar arıcılık yapılmasının tergibi 

~ ~deki ağustos ayında ikinci a
~1-,ı lresinin Edimcde toplanması 
'- top lrılınışıır. • 

,'U,l't 1-ntıda ancı mütehassısların, 
~dl~ ~Uzakere ve münakaşasında 

rı Yukuf ve tecrübe ve Trak-

~ çirdlğt btıyült felAketler ve tehlikeler clha • 
mış: nıa malümudur. Banu en çok ldrak edenler 

dialkevlerl bugün altıncı ça1ıfma Jllına. şüphesiz k1 gene Türklerdir. o günlerin, acı 
gtrlyor. Bu yıl yurdda c4.2ı. ev daha açıyocuz. hatıraları Jbret alınacak derslerle doludur. 
.. 4:!o şehrlınfa daha, mllli ülkünün. bllil ve Slyas:ı.l varlığı yok edilmiş ve tarlhlnln .say
görga ışığına kavuşacak. falıın kendl!ine ebediyen kapatılmış sanılan 

Gelecek yıllar, bu töreni açacak olanlar Turk mllleU, her sahadak1 yoksulluldan, ı -
bu adedin birkaç misllnl söylemekle bahtı - çlndeki ve etrafındaki zorlukları yenerek 
yar olacaklanna kanaatim vardır.• tekrar mcdE'nlyet lleml lçerls1nde hatırı &a-

Ve: yılau hakkına ve hayslyeUne riayet edilen 
cUlu Şeflmlzln, emir ve müsaadelerlle yepyaııl blr devlet oldu .• (Alkışlar.) 

hepinizi ve slzln yüksek şabslyeUerlnlzde bU- ' Atatürk 
y:lk m1ttetlmlzl, ulusal Önderimizin Ulu A • Milletinin seciyesine ve kudretine en çolc 
dınA hürmetle ve muhabbetle aellmlanm.• güvenen ve !stıkballne en çok inanan ve o
dem!ş ve alkışlanmıştır. nu fiksek bilgisi, çelık iradesi "''lSUZ va

Vı?kll Ha;kevlerlnln faydalı çalıfmaları tan 'Ye millet muhabbetlle ku.. ~ • .~ta -
etrafıncia malQmat vermiş: cBu yıl evlere tilrt oldu.. (Surekll alkışlar.) 
gelenlerin sayısı 6,642,000 dlr.o de•lf ve halk •'fatan 'ft milleti esaretten kurtar4ı. 
evlerlıılıı gittikçe artan faallyetıerlnln mem- o günkü şartlar lçerlslnde vatanı ve m.11-
nuniyeti muclb olacak derecede oldutuna i - letl esirlikten kurtarmak çok güçtü ve Me-
tanı~ etmiştir. ta lmkfınaızdı. O zaman mllletln kalbinde 

Milli seciye acı bir hasret ateşi gibi yanan vatan 'tay • 
Muhterem hatlb sözlerine ıu suretle de- gusu, Ataturk'ün dımağında ve vicdanında 

vam etmiştir: lnsanhlt kudretinin lmkfmlannı aşan ve mu 
aMllli seciye ve terblyelerln ilk temeli şüp• vafaklye~ sartlarmı bulan bir kuvvet oldu. 

hesiz ki n!le ocağında, bilhassa ana kuca - vatan ve mllleti esaretten kurtardı. O m
ğında kurulnr. Turkler asırlar ve .asırlardan- man bu kndan kafidir zannedenler T&rdL 
beri bu s:ı.ğlıı.m temele dayanarak, yaııamak- vatan isWMan. millet esaretten kurtulunca 
tadırınr. Bu !tlba:Ja Turk milleti en miımtaz memleket vP mlllet de kurtulmu~ ve artık 
ve müstesna btr mazhariyete mallkUr. Eğer yapılacak b!r şe7 kalmamış zannedenler ve 
Türıt seclye!i:I ve milli terbiyesinin maddi ve bunu tavsly11 edenler eksik değildi. 
manevi bifnycslne verdiği sallamlıt ve me-1 Bllmiyorlar ve gormüyorlardı ki bu n. -
Unllk, sayesinde asırların muşkülltını, yene- tan ve mill"tl en yüksek zafer Te lkb:ılden 
bllmlş ise, b•ıgun de zamanın güçlüklerine esir olmak, mahvo!m"lk derekeslne duşuren 
ve mUşkullerlne, goğus gerebilecek bir kud - , maddi ve manevi menfi ve muzır elemanlar 
rette lce bunun en buyiik kısmını, aile oca- milletin varlığını az zamanda gene kemlre
ğının sağlamlığına ve Türk anasının yani cek, belki Je daha az zamanda daha fena 
Türk kadınmın yuksek ahlak ve karakterine A.kıbetlere sfirtikllyecekti. 
borçludur.,. <Alkışlar.) Ataturk büyük istiklal zafl"rlnl kazandık· 

•Mllletln alle ocağından ve ana kucajİın- tan sonra Türk ve cihan tarlhlnde şan ve 
dan aJdı'.'l bu metin seclyenin bilgi ile, gör- şohret ı~erislnde ebediyen yaşamak hakkı • 
gu ile t~nmiye ve tevsi edilmesi öğretmen - nı k;ıznnmıştı. Atnti.ırk bu hakiki şerefin 
lere tevt:l edilmiş milletin bir emanetidir.• zevkiyle bir gun bUe meshur ve meşgul ol -

Vekil öğretmenlerin vazifelerinden bahse- mndı. Bir devleti koru"tlnnın bir devleti kur 
derken: ('Kcndllerinl övmek blzlm Sçln b1r tarmaktan ve kurmaktan daha guç daha 
borçtur• dcınişHr. muşkül olduğunu blllyordu. 

Hatıb sözlerine f6yle devam etmlftlr: Klll'llla " korama 
eKOylf'r de dahil oldutu halde hlç bir UJu Şef. bttklll savaşının en !:etin gQn-

Yukanda kongrede hazır buluna" Zar, a§ağıda kcmgre içtima halinde 
partl kongresi yoktur ki, dilekleri arasında Jerlnde blle bir taraftan kurtarma pllnım 
ve başında halkevl açılma Jsteğl bulunma -

1 
hazırlarken ve cephelerde kumanda ederken 

sın. diler taraftan da ayni ehemmlyeUe devleti 
y2da arıcılık davasının iyice kavranmı~ 
olduğuna en kuvvetli bir delildir. Her 

mevzu üzerinde vukufla, ilgile durmuş
lar ve f ennt arıcılığın gelişmesi için müm-

kün olan her türlü tedbir ve kararları al-

İlk defa toplanan bu kongre Trakya a- uıu Şeflm!z, Atatürk'ün de hük6mete par- kurma .., koruma pUi.nlarfle meşgul olu -
ncılan üzerinde de çok iyi bir tesir yap- tıyc emlr ve işaretleri bu dileklerin, bir an yordu. 
mıştır. Alınan kararlann fiili sahada tat evvel tahakkukunu istemektedir. _Cumhuriyet Müstakil bir devlet kurmak esasen mnı -

. . . .. .. - - _ hükümetl her ltde olduğu gtbl şupheslz hal- kül blr key!lyettlr. Fakat kurulan o devleti 
bıkı ıle Trakya koylusunun ancılıga 0 - kevlerı işinde de Atatürk'ün bu derln görü - bütün istiklll .şarthnna uygun olarak to-
!an hevesinin bir kat daha artacağı §lib· ınnn az zamanda tahakkuk ettirecektlr.:a rumak ve yaptmak elbette k1 daha çot ıno 
hesizdir. Dilimiz n tarihimiz ı ve daha çctın bir lşdlr. Bu. dün böyle idi bu 

m_~_a_~_ı_r_·---------------------------~ M~teremP~K~~~~~~~gün~M~~~~~rmda~~~k~ 
lışmn sah:ı.l:ın etrafında geniş malfUnat ve-ı istıkllHn butun şarUannı ve elemanlan
rlrken şunlıın söylemiştir: nı elinde toplamayan ve kurumunu bugii -Gerede yakında elektriğe kavuşuyor cD .. ierln en ahenklisl en zengin ve en ge- nün isteklerine ve lhUyaçlarına uydurmıyan 
nlşl olan güzel Turkçe, kelimelerini ve te - devlet ve mllletlerln hazin akıbetlerini ta -
rlmlerlnl, asli ve orlJlnal kaynaktan alarak rth gösteriyor. Tarih göstermese bile Osman
Bıılkevler\nde, halka yayılmaktadır. Güzel ıı lmparatorluıtunun son iki üç asırlık ku • 
Türkçemizln, en güzel ve en teınlz konuşu - rumu ve durumu bunun en barlz bir m a
lan ycrJPri h:ı.lkevlerimlz olacaktır. En yeni lldir. 
piyesler oralarda temsil olunur. En gtlzel Acı misaller 
ve en ince şHrlerlmlz ve destanlanmız ora - Son zamıtnlann vak'alan da bize yeni re-
larda okı.ınur ve orada dlnlenlllr. nl ve acı misaller gostermektedir. 

S ın zanıa:ılarda kasdl tesirler ve telkin- Ne alicenap Yl" yukc;e1t scclyell m11leUer 
ler nıtıııc!a c:ılllller ve gafiller, elinde binbir tanıyoruz k1 muesse elerlni yeni ihtiyaçla -
tahrife uğray;ın Türk tarih! esaslı, llmt arq- ra göre tanzim edemediklerinden veya -
tırmaiara ve vesikalara dayanarak, uydurul- h~d flklrll."rlnl ve dımağlarını reel ve rasyo
muş iftlralardan ve isnatlardan temizlen - nel bllgflerle ve milli şuurla kuvvetlendlre -
dikt~n sonra baklkl ve temiz çehresini ve mcdlklerlnden müdafaa kuvvet ve vasıtala
çe:çevcslnl a·mıştır. rını thmııl ettlk!erlnden buyük tehlikelere 

Dlllmlze ve tarihimize ha\lki benllilnl Te- maruz kalmıılardır ve kalmaktadırlar. 
ren ve faaliyetine devam eden milli dil ve Atatiirk derin bllglsl ve bilhassa genlf 
tarih kuru:nJanmızın eserlertnı halk kütle - duygUJU Ue bu mukadder Akıbeti evvelden 
lerl arasında billnmesine ve yayılmasına ge- sezmlf çare ve vasıtalarını da bulmllf ve ne 
ne halkcvler'..miz, faal bir surette vasıta ol- muUu ki bunlan birer birer kendi eUJie 
maktadır. kurmu.ttur. 

Edeblykt. musiki ve alelfimum bir mllletin Yeni nizam 
medeniyet seviyesini ve irfanını ve milli zev Yeni ıcurotaıı devlete yeni nta.m reni mCl 
kini. hiildsa hüviyet ve varlıtını, 7ümlte- esaeeeler IAzımdı. Bu devlet ve memleteUn 

Gerede (liususı} - Geredede elektrik tesisatı ıkına! edilmek üzeredir. cek güzel san'atların genişlemesi Te J'&:Jll - benltlinl ve kudretini israf veya ihmal eden 
Mart ibtidalannda cereyan verilmeğe b~Janacaktır. Bu suretle Gerede de ~~::d~~~.v~erının ehemmiyet verdiği vul - eski ve yab:ıncı 'Ye muzır müease.eıer •• ft -

kiri:!!' kaldırılmalı idi. Hlllfet bunun tçtn 
medeni nura kavuşacaktır. Belediye ayrıca bir de canavar düdüğü getirtecek, Spor kaldınldı Saltanat bunun için Uca edlldl. 
bununla halka öğle ve akşam vakitlerini ilia edecektir. Yukarıdaki resim, Tur1

" mllletl, esas itibarile satıam bün - medrtseler bunun lçln kapandı, ıer1 mab -
yell bir ulu•tur. Bunu clban böyle bfllr •e kemel<!r ve fetva ile hütümlere bundan do-

yenı elektrik santralını göstermektedir. hakikaten rie böyledir. Esasta mevcud olan layı nihayet verildi. Peçe ve çarpf bunun 
bu adeH kuvveti ve vucud güzelliğini ststem-1 ıçın atıldı. Şapka ve medeni tıyatet bunun 

Pazar Ola Hasan Bey Diyor ki J ıı ç:ı.lışma!ar ve rasyonel teknikle daha kuv- için glylld.1. Tekkeler bunun için tılpatıldı ve 
vetl~tlrmek ırkın sıhhat, kuvvet ve gü?.el· ı dervişler bundan 'dolayı dağıtıldı. Nlha)'et 
ııtınl arttır'Tlak Halkevlerlnde çot Qalııılan din ııe dtinya 1'1 ayrıldı. 

Bazı aşıklar kendilerim 
terk.eden sevgililerini.. 

... unutmak fçin, uzak 
memleketlere göç ediyorlar-

Hasan Bey - Eğer bu usul 
sür'atle taammüm ederse 
dünyada umumi bir muhace

ret bat1&1.wt de11nel-

bir faııllyet sahasıdır. Beynelmilel revaç bu-ı Muzır ve menfi elemanlann taldınlma.sı. 
lan sporlnr dahil olduğu halde en çok ehem- bertaraf edilmesi de un değildi. Milleti " 
mlyet verdP'lmlz ~orlar milletimizin tarihi devleti mwtakll ve ebedi olarnk yaşatabt -
an'ane nde buyuk yer tutan güreş, blnlcillt, I ıec:?k müsbet ve müessir ne kadar an8.SU' 
avcıhktır • ve tmkAn •Rrsa hepsini birer birer bu mem

HıılkevlerJnde münevverler tarafından lekette kurmalc ve yaşatmak llzımdL 
konfcran lar da ver!leceğini söyliyen muh - Miisbet esaslar 
terem hatlb sözlerine fbyle devam etmiştir: Atatürk bu müsbet ve faal elemanlan da 

Köylü için sistemli ve programlı bir tarzda tatbllı:e bat-
«Halkevler!nln esaslı iflerlnden biri de mu- ladı. M11li Mklmlyete ve iradeye lsUnad e

hltındekl koylerl gezerek, tanıyarak onlann den Cumhuriyet bunun için turuldu. Dev -
bllmedlklerlni öRretmek, lktıaadl durumla _ ıetclllk. lllkllk, hal1tcılı1t, demmcıııt, mu -
rmı ıslah etmek ve busu.sUe çocultlanna Te llystclllk. bunun için esuh birer prensip o
hastalanna bakmak ye baktırmaktır. harak konuldu. Yollar. demlryoUan, fabrt • 

On aekll milyon Türkün on iki mıı1onu 1 kalar, .. denler açılmuı. lfleWmesl ve nııı-
t6ylerde oturur. Bunlann maddl sev1Jelert- (Dnamı 9 uncu aayfada) 



C Hadiseler Karşısında J 

AYNA 
Yazıma: 1 Çirkinler gece aynaya bakarlarsa uy-
cAyna. serlevhasını koydum. Bakalım kuları kaçar da ... 

bugün de ayinei devran ne gösterecek?. * 
* - Ay.pa nedir? 

Diye sordular .. cevab verdim: 
- On yaşındakilerini güldüren, yırmi 

yaşındakilerini sevindiren, otuz yaşmda
ltilerini kızdıran, kırk yaşındakilerini 

ağlatan bir şeydir. 

* Elimde olsa dev aynalarını yeryiizün
den kal :-tırım ..• 

Hiç kimse kendisini onun içinde gör
mesin diye! 

* Aynaya baktıktan sonra size 
- Nasıl, güzelim değil mi? 
Diyen kadın sizden alacağı: 
- Güzelsin! 

cönüp: 

Cevabile biraz evvel aynadan alınış 
olduğu cevabın tekzibini istemiştir. 

* Eskiler: 
- Gece aynaya bakmak iyi dcğild:r! 
Derlerdi. Doğru bir söz .. 

- Gece aynaya bakılmaz! 
Sözünden canı yanan şair bu mısraları 

yazmış: 

cHer ne zaman açmak dilersem ıinc!ini> 
.olmaz gece mir'ata bakılmaz der idi.• 

* Sır saklamasını bilmiyen insan, sırı 

dökülmüş ayna kadar nafiledir. 

* Ben, bir mağaza sahibi olsaydım; ma-1 
ğazamın dört duvarını ayna ile kapla1.r
dım .. 

Müşteriler, aynada kendilerine b:ık

maktnn, malın kötüsünü, iyisini tefrik 
edemezlerdi de .. 

* Yeşilaycı sordu: 
- Halkı içkiden iğrendirmek için ne 

yapmalı? 

Cevab verdim; 
- Meyhanelere aynalar ko•ydurun, 

kendini aynada gören sarhoş herhalde: 
- Bir daha içmem! 
Diye töbe eder. 

lsmet Ilulı~si 

C Bunları biliyor mu idiniz? ~ 
Bir gaga vuruşila insan 

öUUren kuş 
Yeni Ginede bir 

kuş vardır ki yerli 
halk buna cÖlüm 
kuşu> adını ver· 
m~tir. Gagasile 
bir insana doku· 
nunca evvela hnf if 
bir sancı duyul· 
makta, sonra bu 
nokta yanmış gibi 
sızlamaktadır. Bi-
raz sonra iç ağrılan başgöstermekte, göz 
gC\nnemekte ve yüzde 95 bu ağnlar ölüm· 

le nihayet bulmaktadır. 

* lngilterede telefon aboneleri 
her yıl 72000 arllyor 

1ngilterede tele-

fon abonelerinin 

l s~aı vazifesini gören garib 
b r çiçek 

Meksikada bir 
dağ çiçeği bulun· 
muştur. B u n u n 
hususiyeti, adeta 
bir saat vazifesini 
görmesidir. Şöyle 

iti: 
Şafak vakti bu 

çiçek bembeyaz
dır. Yavaş yavaş 

pembeleşir. B u 
pembelik güneşin 

semada yükselmesile artar ve güneş tam 

ba~ üstümüze geldiği zaman kırmızılRşır. 
S.ıat üçe doğru rengi morlaşır, ve akşam 
karanlığiJe beraber koyu mavi bir renk 

alır. Gece basınca tekrar beyazlaşır. 

* DUnyanm en tiryaki adamı 
Dünyanın en büyük tütün tiryakisi bir 

Felemenkli idi Adı Van Klaes'di Ge • 

çenlerde vefat eden bu adam, hayatı 

müddetinde sekiz ton tütün içmiştir. ________ ................ -...... _. ___ ....... ___ 

Çocuk bakımı: 

Çocuğa yemek 
yedirmek 

Bebek büyüdükce yiyeceği de daha 
besleyici ve daha çeşidli olmalıdır. 
On üç ayından itibaren günde beş öğün 
yedi.Tmelidir. Emzikten vazgeçirmeli, 
kaşık veya bardaktan içmeyi öğretmeli
dir. Bu suretle hem yemek yemiye hevesi 
artar, hem daha becerikli olur. Bırakı
mz o kendi kendine yesin. Siz yalnız ya
nında ona nezaret ediniz. Ve hiç bir za
man tabakla, çatalla, yemekle oyuncak 
gibi oynamasına müsaade etmeyiniz. .Bir 
çok çocuklar bu huy yüzünden yemekle
rini ancıı.k buz gibi olunca yerler. 

Çocuk daha pek küçükken kendine ve
rilen her yemeği yemiye alışmalıdır. Ye
mek seçmemelidir. Bunun için anne ve
ya onu besliyen her hangi bir büyük sa
bırla ısrar etmeli, her faydalı §eyı ye
mesi lazım geldiğini ona öğretmelidir. 

Çocuğun, annesine körkörüne inan
ması zaruridir. Anne neyi (sana iyıdir, 

yemelisin) derse bebek buna isyanı ak
lından bile geçirmemelidir. Bu, bir ter
biye meselesidir. 

Yemek ve hazım sırasında çocuğun çok 
neş'eli olmasına dikkat etmeli, onu sık
mamalıdır. Bilakis çok sakin, rahat bi
r:ıkmalı, yemekten sonra uyutmıya ça
lışmalıdır: Yemek saatleri muayyen ol
malıdır. 

Maamafih büViin dikkatinize rağmen 
yemiyen çocuğa fazla ısrar etmemelisi
niz. Bir defa derece koyup ateşine bak
malısınız. Harareti olan çocuk bir sevki 
tabii ile yemek yemek istemez. Eğer ate
şi varsa tabiate karşı gitmemeli, hascalı
ğı gidermiye çalışmalısınız. Çocuğun an
cak kaprislerine karşı ısrar edilir. Tabii 
bu 1~1ihasızlık zorla giderilmez. 

Şık bir kostüm 
modeli 

Avrupa ve Amerikalıların çoğu Asya
yı tamamile iptidai ve barbar bir ülke 
sayarlar. Fakat Asya, koca Asya, fırsat 
düştükçe A vrupadan, Amerikadan çok 
üstün olduğunu göstermektedir. Kağıd 
Asyada keşfedilmedi mi? Barut Asyada 
keşfedilmedi mi? Perkar Asyada keşfe
cmmedi mi? Daha sayalım mı·: 

Günlük hayatın «trük• ]eri ... 
Çinlinin günlük hayatının en mühim 

sırrı cmasaj> dır. Bilmiyenler için arze
delim. Çinliler çok kuvvetli ve müte -
nammil insanlardır. Günde 15-17 saat 
durmadan dinlenmeden en ağır bir su -
rette çalışıırlar. Ertesi günü gene ayni 
veçhile çalışmağa koyulurlar. Buna na
ı.ıl dayanırlar. Bu husustaki csırları. ne
dir? Cevabı basittir. İşin sırrı cmasaj> 
dadır. Masaj sayesinde kuvvet edinir -
.ier. Masaj ilk önce göğsün ada:Jelerin • 
den başlar, sonra hakikaten de yorgun-
luktan hiç bir eser kalmaz... macun kullanırlar. 

Asyalıların hayatları böylece binbir in- cunu derler. ınl 
l'elik1e doludur. Bu ctrük., yahud cince- Bu macunun ne ile yapıldıl ·f ~ 
Uklerh Avrupa ve Amerikaulann efen- çok merak etmişsinizdir değil; 
ni kaide> leri ile mukayese edecek olur- liyelim: Bu macun gingo ağ3C .. 11 iJ 
:;ak .Asyalıların> Avrupa ve Amerika - ile imal edilirmiş. Japonlar ~ti' 
l>lardan çok üstün olduklarını tasdik et- lerler. Fakat gingo ağacının ne ~ ~ 
mek icab eder... cia doğrusu bilen de yoktur . .LW 

cSeddi Çin• in esran kıldıkta gingonun muadili: ~ 
Şarkın, Asyanın Avrupadan çok evvel cPara, servet, banker> olarak 

medeniyeti bildiğini kabul etmek icab Masörlüğü ancak amalar yıP'e 
eder. Avrupalılar henüz evlerinin duvar- Çinli masörlerin sırlan biç ıtı ~ 
lannı tezyin için hayvan derilerı çivi - ~ıkarılamamıştır. Çinli masörJer:r. 
lE:rler iken Çinliler halılar, ya<rtıklar kul- cudu beşer hakkındaki malurna!sr-,eıı 
lanırlar, ipek nedir bilirlerdi. Sıcak ban- den çok derindir. Bu malumat • 
yoları hatta şofaj santrali bile bilirler - ziz> mahiyet bile arzeder. stl 
di... Masörlere camasan's> derler. ~ll 
Avrupalılardan bir kaç asır evvel por- emasan's en büyük bir yorgtınl 

söleni imal ettiler. Asırlarca evvel mat- ?ki dakikada izale edebilir. . eıı 
baa tesis ettiler. Telefon bile on1arln ica- Japonyada ise masörlük sacı•atı sf>t 
dı idi. cSeddi Çin> in insan sesini 1500 mantik bir san'attır. Oradıı ın'ret 
metre öteye götürdüğünü acaba kaç kişi pncak amalar yapabilirler. Bu 'Stl et ıı 
b~!ir? Pekinden verilen resmi emirler amalar dilencilik etmek mecbuf.Y ~a> 
hoylece 1500 metreden 1500 metreye bağ- cie kalinazlar. Masörlük onlara epf 
rıla bağnla tam 24 saatte Ti!>ete kadar 
giderdi. Hem kaç asır evvel bu .. 

Kale, milli yol, telefon vazifelerim gö
ıen cScddi Çin> in uzunluğu 2600 kilo
metredir. Seddi Çini inşa edenler zama
llm Çin mimarlarıdır. Bunlar kullandık
ları malzemeleri:q esrarını kendileri ile 
birlikte mezara gömmüşlerd~r. 

temin eder. rdif 
Amalar masörlükte cidden ırı~ll~t 

ler ... Amaların ellerindeki bassas'i t 
l\ımdur. Bu celler. vasıtasile yııpı ~ilı 
saj hakikaten hassas olur. Masrnıa 
ponlar cama masajcılar> dan hOşlll .fi 

- ·tıı•'" lar. Onları cmürabahacılık> ile 1 

derler, haklıdırlar da. Zira bU • 
ler çok yüksek faizler ile para i~ J• 
ler. Bunda çok kazanırlar. çan 

her sene takriben 

(72) bin mikdarın

da arttığı görül
mektedir. Bu gi
dişle yakın bir is

tikbalde bugünkü 
telefon tesisatının zam tesisat yapmak lazım geleceği anla-, 

Pek eski zamanlarda İspanyada Tole
doda yapılan kılıçlar gibi kılıç yapılama
mıştır. Bu kılıçları yapan Arab san'at -
karlarının yerlerini kimse tutamamıştır. 

Arablarm bu ince san'ati Çinlilerden 
öğrendikleri muhakkaktır. Bugün bile 
Japonyada kılıç imal edilirken adeta di
ni merasim yapılır. Eskiden Japonyada 
yapılan öyle kılıçlar vardı k!; bu kılıçlar 
öyle çelikten yapılırdı ki insanın başına 
:iki defa sarılabilirdi!.. Bunlıın ynpan us
talar · csırlarını. mezara götürmüşlerdir. 

ponyada amalara karşı borçlu b~~itı'I 
şiddetle yasaktır. Mühim çok ın° 
noktanın aydınlanmasını icab edet~J 
ınelerde, atletizmde Japonların ıı:ı 
fakiyetlerinin büyük bir kıSJlll 

knfi gelmiyeceği ve yeniden muaz - şılmaktadır. 

-

tlmid, gönüllerden 
Gönüllere hangi 

Gizli yollardan geçer? 
Bayan •R. R.ı ye: 
•-Kızım ... 
Mektubunu okuduktan sonra, bana Uk 

ıazdığın mektubu hatırlamaya çalıştım. 
Ha!ııamın blr ganetıne kapılıp ta yanlıt 
bir hüküm vermemek lçln, eski koleksi
yonda çıkan yazıyı buldum. Şimdi, mese
lenin iki safhası da önünde. Fakat bana 
g{lcenmenl dahi göze aldıracak kadar ge
ni' bir samlmlyetle söyliyeylm kt, iki mek
tubun ara~ında hayli fark var: Blrlnci 
mektubunda hayatına bir zevç derecesin
de lı:anpnf blr erlı:et vaziyetinde görü
nen insan, ııı:ıncl mektubunda, kendlslle 
arasıra cörütfilen bir ahbab mevkilnde 
kıılıyor. 
Diğer erkete gelince, ona, •&Şk lçin göz 

yaşı dölı:en1erden nefret ederimb demen
de ~vgl ifade eden gizil ve sıcak bir lctn 
duygusu, bir .serzenl§ ahengi aezllmlyor 
mu? 

Bu manayı o sözil söylerken, yüzünün 
çi1g1ler1le. sesinin ölçüslle ve ta vırlannın 
dJllle ne dereceye kadar kuvvetlendirdi
finl bittabi bllmiyorum. Fakat eğer tec
rübt'lerlm beni yanıltmıyorsa, sen kendi 
kC'ndlne metreslik damgasını vururken 
bile, müzminleşmiş blr sevginin acısını 

ç1kar:nak maksadını gütmüşsün ve Jest
Jerlnle o sözlerine de bu manaları ayni 
kuvvetle verirken şöyle düşünmil§ olabl
llrsln: 

c- Bu adam bana çok çektirdi. Bu acı
lan ona da çektirmenin zevkini tatmak 
benim hakkımdır. Diğer bir adamın met
re.st olduğumu duyunca, kıskanacak. Acı 
duyacıı.k. Onun beni kıalı:anmuım, ve be-

nim yüzümden acı duymasını görmek te, 
benim fettan yüreğime su serpecek. 

Ben, kendi kendime savuraca~ım bu 
1ftlr:ı lle onu taybetm~ te olmıyacağım. 
Çünlcü madem ki bent seviyor, benim ha
)·at.ımla, bu sözlerimin asılaızlığını anlı
yacak derecede alakadar olacaktır. o 
takdirde ise, kendi kendime 1.ftira edlşl
rutn glzll sebebini keşfedecek, ve bittabi 
ye-nlden ümide düşecek! Munasebetlmlzln 
devamını temin edecek olan bu ümld de 
doğrluktan sonra, nrsın bir müddet pe
t!m den koşsun ve varsın biraz daha acı 
çekcılnı. 

Gil:ilyor musun tızun ı. Blı tadın1ar. 
blrb1 .. 1mlzl daha kolay, daha tyt, Ye daha 
t&..maın anlıyoruz. Daha dotruau, tam-
1orıız. 

Sen bir de bana: 
- Ben ona nasıl ümld 'Yermlt oluyo

rum ı diyorsun. 
Umid, gözle görülen, elle tutulan bir 

ır~adde midir lct, göze ıörünebllaln, ftya 
gosterllebllstn ! .. 

Sen, o ince zeklnla, hattl sade iöıle, 
'c gözle blle nrllmlyen o körolası ümi
din, gönüllerden gönüllere ne akla gelme
dik yollardan geçtlğ1n1 elbette b1Ursln. 

Sonra da bana: 
- Ne yapayım? Bu vaziyetten turtul

mPk için gene Almanyaya mı kaçayım? 
diyorsun. 

Söz dlnllyeceğlnl bilseydim, sana: 
,_ A kızım ... Yeryüzünde, bir Almanva 

yok ya? Kaç ta, nereye istersen kaçı d~
dln>. 

Fakat sen bana, yapaca~ı hareketi, va
racağı neticeyi çoktan kararlaştumış gl- ı 
b\ görünüyorsun! 

Bıırıun aksine aldanırsam, alı: aaçlanm
la çocukluk etmll olmu J1UJUD çocutum? 

UYU 

.arışık gri yünlüden, siyah galonla 
1 süslü kostüm. 

Eski zaman Japonyasında cicad,, lar 
için .ruhsatiye. alınmazdı. Bu yüzden 
de icadlar mektum kalırdı. 

Eski zaman Japonyasında her mesleğin 
chijutŞU> su vardı. cHijutş11> cgizli san'ah 
demektir. Usta chijutSU> yu çırağına bil
dlrmeği münasib gördüğü vakh ·hiden> 
yapılırdı. cHiden> cesrarın bild1rilmesi. 
demektir. 

cGingo• ağacının suyu. •. 
Avrupalılar bir Japonun, yahud bir 

Çinlinin yaşını kat'ıyyen tahmin ede -
mezler. 60 yaşındaki Japonyalı 40, hatta 
30 yaşında bile sanılır. Bunun cSırn> ne
dir? Asyalılar tertibini çok gize tuttuk -
ian bazı kozmetikler, Japon:iar bir nevi 

masör> Ierine racidir. 

Japon masörlerinin kullandılt1~ 
tarz vardır. (Kyoto) denilen tarı el 
dan yukanva doğru masajdır. flt ıııır 
ise yukarıdan aşağıya doğru ya~ • 
masajın faydalı olması için ,Jar
leri> ile yapılması icab eder. 

Avrupaya tahsile giden 
Konya!ı tenç:er 

Konyu (Hususi) -Konya ııstde 
yetişen gençler lliğer rnektebteredl 
büyük muvoffakiyct gösterıneltl 9 
Bu y1l lise mezunları arasındıı 

0 
L"lltihanlarda en çok muvaffak ,oır· 
Konya lisesi mezunları oımuşlıaurı 
ara::la Orhan, Mustafa ve ll~ 
~uyları da bilgileri kadar f 
gençler vardır. Her üç genç ; 
Avruoada tahsilde bul~ 

' Bacaksızın maskaralıkları : . Fırs~ 

o 
KlLER 
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Güneş, M. Gücünü 3 -1 yendi 
Galatasaray - lstan bul5por Şild maçını 

Kros şampiyonluğunu da 
tı t;v.eı~ gün Fenerbahçeye karşı. o:du~: 
~' bır derece alan Ankara ikiııcısı . { • 
C'" afızgücü dün Taksim stadyomunda 
Uııeşle karşılaştı. 

l"OYuna Muhafızgüclüler başladı. Rüz· 
a~ ~uhafız aleyhine .. 

dı. '.lıh .~fsayt vazi:etinde topu ~akal~-
1" Bır şut. Top direge çarptı .. gerı p,eldı. 
tı~kat hakem daha evvel düdüğü çalm.ış~ 
f ~uhafız sol Jçi birbiri arkasına ıkı 
'tsaı kı?.çırdı. 

d ~aç oldukca Güneşin hakimiyeti :ıltın
tcı.:ı geçiyor. Güneş muhacimleri dört beş 
C~e fırsat kaçırdılar. Muhafızlılar da 

1 tJrıeş kalesine iki tehlikeli an geçirtti
;r. Yaptıkları diğer akınlar Reşad ve 

aruk tarafından kurtarılıyor. 
to:,4 Ü~cü dakikada Rebiinin ortaladığı 
'"' u ~ıyazi yakaladı. Sol bir şiltle takı
oqJrıa b. 

San - Kırmızılılar 5 • 2 
Galatasaray kazandı 

kazandılar. 

liıı ır gol kazandırdı. Top ortaya gc.>-
1Ce_ hakem devrenin bittiğini ilan etti. Muhafızgilcü - Güne§ ma~ndan başka bi,. görünii.§ 

1ıı kınci devre başladı. Oyun karşılıklı O· fstanbulspor: Salın • Samih, Hasan • I son kuvvetlerini sarfetmeğe mecbur kal· 
~or. 13 üncü dakika, sağ açık Kemal to· Faruk, Enis, İsmail - Kemal, Tarık, lhh· ı mışlardır. 
l' ı:~ladı. Rıza kafa ile Muhafızın be· ti, İsmet, Nejad. · .. . Bu mevsim beş müsabaka yapılmış, 
• rlik golünü attı. Hakem: Tarık (Suleymaruye). bunların hepsinde birincilik mevktini 
ı.:lıradla Rebii yer değiştiler. Muhafız· Galatasaray lstanbul Kros nlUhefaza etmiş olan İbrahim, mevsimın 
il r coşkun oynuyorlar. Bugün düne na· • fd son yarışında da bu şerefli mevkie layık 
lo~an daha iyiler. Muhafız kalecisi bir şampıyonu O U bir atlet olduğunu isbat etmiştir. 

daha kurtardı. . 
34 ün ~ d ki d 1 .. d t·· t Atletızm federasyonu tarafından ter· İstanbul kros şampiyonası gibi mühim 

d cu a ka a so mu a ıı opa vur- "b d·ı 1 b ı k · d.. b 
U. I<al . k 1 k . . k 1 d kt tı e ı en stan u ros şampıyonu un fr yarışın yeri olarak intihab edilen 

b ecı ya a ama ıçın a e en çı ı. . .. . 
"akat şa h b" k'ld t f 1 Topkapıda 7500 metrelik mesafe uzcrın- Tf)pkapıdak! yarış yolu güzel bir buluş 

yanı ayret ır şe ı e op 3 • • • k 
lo Yapt k d" k d" .k. . l . Jen yapıldı. Mevsımın son kır oşusu değildi. Kır koşularının asfalt bir yolda 
d. ı ve en ı en ıne ı mcı go ;,rır- .. A A • 

ı. lvtuh f zl 1 . beki d'k b' klubler tarafından lazım olan alaka ıle tertibi yarışı bitiren atletlerin günlerce 
d a ı ı ar hıç enme ı ır an- . . 1 ·· a Yedi'·' . b ld k .. t . 1 karşılanmadığı ıçın evvelce yapı an mu- sızı içinde kıvranmalarına sebeb olduğu 
,,._ AJen u go en pe mu eess•r o • • b 1 k . d 
"'141dılar T k k .1 B" f" . sa aka ar adar sessız sa sız cereyn et· gelecek seneler nazan dikkate olmak 
lik oldu.. C:hrar akı~aAl~eRçtı erk. ıtr c:ı.~ıt· mesine mukabil güzel ve heyecanlı oldu. lazımrlır. 
fak .. ı ad çe tı. ı ıza ap ı .• ,.u , .. . 

at ust direğin yanından avuta gitti. İstanbul klublerme her zaman olduğı.ı İstanbul kır koşusu şampiyonası vesi· 
~ 44 üncü dakikada bir Güneş hücumuna lesile müsabakada bulunan atletizm fe-

to raber çıkan bütün müdafaa ve kaleci derasyonu reisinin de nazarı dikka~ini 
?a~u durduramadılar. Boş duran Nıyazi celbeden çok küçük atletlerin bu kadar 
'l.U' atca Güneşin üçüncü golünü attı. Bu bi.iyük bir mesafeye girmelerine müsaade 
ti. etıe ınaç 3-1 Güneşin galibiyetile bit- etmemes; her şeyden evvel onların sıh
c~ 

ltı uneş: Cihad • Faruk, Reşad - Ömer, 
>trt 

2a. Yusuf • Salahaddin, Niyazi, Melih, 
Urad, Rebii. 

~Uhaf ızgücü: Fuad - Salih, Saffet - İb
ıa f• Cıhad, Ahmed - Naci, Şahin, Rı· 
~ zzet, Kemal. 

akern: Adnan Akın (İstanbulspor). 
Qa C. Şahingiray 

1 
latasaray: 5 - lstanbulspor: ~ 

~nbuı §ild maçı olarak Galatasarayla 
~ k hulspor dün Beşiktaş Şeref sahasın
l'iıı arşııaştılar. San kırmızılılar rakiblc
bLe :nazaran çok tebrübeli olduldarından 
-.ııat b· 

lllevs· ır oyun çıkardılar. Nedense bu 
~ ~rn Pek pnssız olan san siyah genç
~ eş gol yedikten sonra gayretlerile 
'S~~l Çıkardılar. 

lll}ı ı7~ci .devrede Süleyman birinci, Ha· 
'kıncı, Eşfak üçüncü golleri attılar. 
diirı ~ 3-0 bitti. İkinci devrede Eşfak dör
~~i' Haşim beşinci golleri kaydettiler. 
t6rd··an sonra İstabbulsporun gollerir.i 
~en u~. Müdafaanın hatasından istifade 
'<>~t srneı topu Galatasaray kalesine 
bı.eı:· Oyun bitmek üzere iken on, on beş 
~ ~.kadar ofsayt vaziyetinde duran Ta· 
~I ;~düğü topu kaleye gönderdi. Nec
bo)l a aladığı topu kendi kalesine attı ve 
ti!~ b~ :maç 5-2 Galataaarayın galibiye-

ıttl 
, .. ~•lat .. __ 
""~ --vay: Necmi • Suavi, Reşid -
~fa, Adnan, Cel'1 - Bülend, Haşim, 

SüıeYJDan, Necdet. 

!brahim ICO§Ul/U btrinci olarak bitiriyor 

gibi bir nümune teşkil eden İzmit Akye
şH klübü bu müsabakaya gene dört at
letini göndermek suretile bütün nazarı 
üzerine çekmekte gecikmedi. 

üç hafta evvel İzmitli Galible aym me· 
safe ü?.erinde çekişe çekişe bir yanş ya
pan İbrnhim o zaman geçirdiği bir kaza 
dolayısile müsabakayı mağllıb terkct· 
mi~ dünkü müsabakada hakiki kuvvet •• 
ve kabiliyetini göstermek suretile kuv-
vetli raklbini İstanbul şampiyonası g!bi 
bir koşuda mağhib etmeğe muvaffak ol
muştur. 

Kırktan fazla atletin iştirak ettiği bu 
müsabaka büyük küçük bütün atletlerin 
azaJni bir gayret sarfetmelerine sebeb ol
muş; nitekim müsabakaya büyük bir hız
la b&şlıyan atletler yarışın son hattma 
kadar ipe bir an evvel varabilmek 1çin 

hntlerile alakadar ayrı ve ciddi bir mev
zudur. 
Alınan neticeler: 

İbrahim, (Galatasaray} 23.31.6, Sokrat 
(Galatasaray}, Hüseyin (Demirspor). 

Galatasaray: 23 puvanla İstanbul şanı· 
piyonu, Kasımpaşa: 53 puvanla ikinci, 
Güneş: 66 puvanla üçüncü. 

Ôme-r Besim 

Aston Villa lstanbula 
davet edilecek 

Haziranda Merkezi Avrupaya turneye 
çıkacak olan İngiliz profesyonel takımla-
rından birini İstanbula getirmek için hu· 
susi tcşebbüs1er yapılmaktadır. Ağlebi 
ihtimal maruf İngiliz takımı Aston Villa 
Jstanbul ve Ankarada birer maç yapmak 
üzere davet edilecektir • 

Galatasaray Kros takımı 
Ankaraya gidiyor 

İstanbul kros şampiyontt olan Galata
saray Timi 27 şubatta yapılacak kır ko
şusu müsabakası için perşembe günü An· 
karayay gidecektir. Ankarada 5000 met· 
relik bir müsabaka yapılacaktır. 

Beşiktaş 

Üçok u 
3 - 1 gendi 

. İzmir,20 (Hususi) - Soğuk ve bol rüz
garlı bir havada, 5000 seyirci önünde Be
şiktaş, Üçok maçı bire karşı üç sayı le 
Beşiktaşın lehine neticelenmiştir. Dünkü 
maça .nazaran her iki takım da daha can. 
lı ve güzel oynamış, seyirciler nefis bir 
rr:.aç seyretmişlerdir. 

İlk devrede rüzgan lehine alan Beşik
taş, Üçok'un kaçırdığı iki gol fırsatımı, 
oireğın kurtardığı bir gole mukabil ilk 
devrenin 23 üncü dakikasında Şerefin a· 
yağile ilk golünü çıkarmıştır. 

İkinci devrenin ilk on beş dakikası U
çok'un tazyikı" altında devam etmiştir. 

tkjnci devrenin 25 inci dakikasında ü
çok'un penaltıdan golüne 26 ncı dakikada 
Hakkı, Beşiktaşın ikinci golile muknbe
le etmiştir. 44 üncü dakikada Hayati Be
fiktqla üçüııdi ıolünü yaptı . . . 

Sayfa 7 

"Son Posta,, nın zabıta romanı: 8 -Ustkattaki cinayet 
Nakl~den: lbrahim Hogi 

- Ben .• uyuyor.. galiba... diye sırıttı 

ve nıasaya yaklaşarak Tamsieye c biz ye
mek yemiyeceğiz. İki kahve getir!.~ ne .. 
meğe vakit bırakmadan, bir sürü kirlı 
kaşıklan, bıçak ve çatalları masanın Ü· 

zerine pngırdatarak attı ve he
men Tamsie ile, yüzbaşının onune 
makine gibi bir bir düzdü ve uzaklaştı. 
Biraz sonra da, sözüm yabana kahve di
ye de, içinden dumanlar tüten iki fincan 
getirdi. Tamsie de arkadaşile, yer ~er 
yağ lekelerlle dolu masada oturup, p::n· 
ccrelere vuran yağmuru dinlediler. 

Ne kasvetli hava idi yarabbim? İnsanı 
hafakanlar boğuyordu sanki .. etraf ka
rarmış, göğü garib bir sis bürümüştü. 

Bo~ kahvenin ışıkları bile ölgün ölgün, 
yanıyor. masalarda türlü türlü şekiller 

yaratıyordu. İki arkadaş, anlamadıkları, 
anlatamadıkları bir hüzünle ve hiç konuş 
madan kahvelerini yudumladılar. Tamsic 
daldığı derin bir uykudan uyanırmış ~ı

bi, gözlerini etrafına kaydırdı. O kcndi:ıi 
kaptırdığı koyun gibi bakışlannı bıraktı. 
Bu düşünmeğe başladığını gösteriyordu 
ve kirli çatal bıçaklarla dolu masaya 
gözlerini dikti. Garson tabak değiştirme
ğe, veyahud da boş fincanları almaya 
gelip te, tam bir şey söyliyeceği, nl!kte 
savurmaya hazırlanıyordu ki, biden 
k~ndini toparladı, tuttu. 

Tamsie, bu garson makule1erini pek 
iyi tanırdı, hele lokantacılık nedir da
niskasını bilirdi. Vaktile kendisi de kaç 
kereler lokanta işletmişti. Onun için, en 
külüstür, işe daha yeni girmiş bir garson 
yamağı bile, müşteri masaya oturul"ca, 
bıçağı soluna, kaşığı sağına ve çatah da 
önüne isabet edecek bir şekilde koymayı 
becerebileceğini düşündü. 

Bir müddet, bıçaklara, çatallara baktı, 
baktı. Olur şey değil, diye mırıldanırken, 
ense kökünden başlıyan bir titreme viı
cudünü sardı ... Vallah, billah yanlış gör· 
müyordu .. nah, işte tam bunun gibi bir 
şeyi bir yerde daha görmüştü. Gözl~ıin
cJe bir manzara resimlendi. 

Kahveden zorla bir yudum daha alan 
Tıımsie, ayağile, yüzbaşının bacağını tp~. 

meledf. Ayağa kalktı ve kahveden dı~a
rıya çıktılar. 

Cinayet gecesi müfettiş Toplisse teıc
fon ettiği ayni telefon barakasına koştu. 
Topliss daha uyanıktı. Tamsienin sesini 
duyar duymaz: 

- Nerelerdesin yahu? Seni de mi tah· 
t::ılı köye yolladılar, merak ediyordum, 
diye delikanlı ile şakalaştı. Sonra ciddi
leşerek sordu: 

- Ne var? .. 
Tamsie, vereceği haberin ehemmiyeti

ne uygun bir sükunetle: 
- Üstad, dedi, aradığınız adamı bul· 

dum, sanıyorum. Daha doğrusu katili 
bı.ılduğuma yüzde yüz eminim. 175 nu
maralı evdeki yeşilli kızı kimin öldürdü
ğünü, cinayeti işlerken görmüşüm gibi 
biliyorum .. 

- Kim? .. 
Tarnsie memurlarına emir veren bir 

şef vakarHe: 
- Bir taksiye atla ve Jermyn sokaf;n

daki evime gel, diye telefonu kapattı 
Beş dakika sonra yüzbaşı ile birlikte 

evine vardığı zaman, uşağı Tamsieye bir 
kağıd uzattı, içinde şunlar yazıyordu: 

<Gelir ge1mez, gazeteci Mister Wilkinse 
telefon etmeniz rica olunur.> 

Te!cfondan Willienin sesi uzadı, Tam
sie sordu: 

- Allo ne var üstad? .. 
Willie adeta kekeler gibi, güçlükle ko

nu§tu: 
- Tamsie o kızı kimin öldürdüğünü 

öğrenmiş gibiyim .. 
- Ki:r.ı öldürdü? 
- ;Telefonda söyliyemem. Fakat §"! 

dakikada Nevyorktan bir telgraf aldık. 

O kadar esrarengiz şeyler yazılı ki, kati· 
lin kim olabileceğini diıpedüz ortaya ko
yuyo:. 

Tamsie, bir ıslık tutturdu, ve: 
- Aziz üstadım, dedi. Za~met olmaz. 

sa, hemen bana kadar bir ulaş. Bekliyo
rum .. 

Sonra, odada bekliyen yüzbaşıya dö
nerek: 

- Her ikisi de bu işi yapamazlar! .. 
dedi 

- Her ikisinden maksad kim? 
Tnmsie - Yani o İspanyol mu, İtaly3n 

mı 'llduğunu bilmediğim garsonla, Ame
rikalı milyoner Oscar Kulofrdan bahs€'
diyorum .. diye cevab verdi. 
ıtapı çalınınca Tamaie ayala fırladı, 

kapı~ açtı. Müfettiş Topliss eşikte gö· 
ıündü. 

- Vaaay canım Watson cenabları, bu
yur, buyur efendim.. dedi Tamsie. Mü· 
fettiş, koskocaman, sizin benim başımıza 
koysak boğazımıza kadar geçecek olan 
melon şapkasını masaya vurarak: 

- Bana bak delikanlı\ alay edecek sıra 
değil, hele gecenin bu vaktinde .. diye ho
murdandı. Sonra hakim bir eda ile ko
cam:m bir bardak viski doldurdu: 

- Soda var mı? .. diye sordu. 
Tamsie, içki dolabını göstererek: 
- Orada! dedi. Hele bir otur bakalı:n. 

Birbirinizi tanımıyorsunuz, takdim ede
yim. Arkadaşım yüzbaşı Vcreker, asker
Jik arkadaşım .. Vereker bu da, ~u ki.\çü
r{;k hadisede benimle teşriki mesni eden 
umum emniyet müdürlüğü başmüfettiş
lerinden Mister Topliss .. 
Müfettiş ile yüzbaşı el sıkışırlarken 

Tnmsie, sözüne devam etti: 
- İzin verirseniz, hadiseyi bir kere da

h:ı gözden geçirelim. Sohoda, Rum soka
ğında 175 numaralı bir evde bir yeşilli 

kızın cesedini buluyorum. Tam müfettiş 
arkadaşıma göstereceğim zaman ortadan 
sır olduğunu görüyor, sonra da Athc
naeum klübünün taş basamaklarında bu
luyoruz bu cesedi. Her şeyden evvel, şu 
sorgunun cevabını bilmek isterim: 

- Polis evde oturan diğer kiracılar 
hakkında ne biliyor, ne gibi bir mallı· 
mat toplamıştır? ..• 

Topliss, yüzbaşıya dönerek: 
- Şahsım itfüarile, hu suale cevab 

vermekle mükellef değiJım, polis, h!çbir 
zaman, ne yaptığını, hangi izler üzerinde 
yürüdüğünü etrafa yayarak iş görmez, 
çalışmaz. 

Taır.sie, istifini bozmadı, gene konuştu: 
- Pekala. Bu 175 numaralı evin, ü

çüncü katında gayet fakirce döşenmiş 

b!!· ocia vardır ve burada kiracısmm hü· 
viyetini meydana koyacak yegane iz ola· 
rak pahalı mecmualar bulunmuştur. Bil· 
tün bu delillerden çıkararak, üçüncü kat
t:ı oturanın bir Amerikalı olduğunu tes· 
bit ettim. O zamandanberi izini buldu· 
nuz mu? .. 

Topliss başile bir işaret yaptı: 
- Tellalları bulduk, onlardan soruş

turduk ama, gene bir çıkmaza .;ap1andık 
dedi. 

- Çok fena .. şimdi de en alt kata gel
dik. Bu kat evden müstakildir ve bitişik 
evin bir parçasile birleştirilmiştir. Bura. 
~ı da, bütün gece açık bir kahvedir, işte 
bir sual daha üstadım. Burayı kim işle· 
tıyor, ve kimler çalışıyor? .. 

Topliss, kaşlarını çattı. Canı sıkı!mı~ 

gihi derin bir nefes aldı. Sonra cebinden 
bir not defteri çıkardı: 

- Neye yarayacak, sanki .. diye sordu 
ve okumaya başladı: 

- Kahvenin sahibi Carlo Rinocchio
dur. İki de garsonu var. Pedro Mariati 
He Emanuel Vis.sotti. İlki bir Maltızlı, & 
teki de bir Giridlidir. 

Tamsie mendil cebinden üç tane nefis 
kokulu havana sigarası çıkardı. Birini 
Topliss'e, ikincisini yüzbaşı arkadaşına 

verdi. Üçüncüsünü de kendisi yaktı. Sen· 
ı·a müfettişin omuzuna abanarak tane ta • 
ne konuştu: 

- Babalık, cinayeti yapan, bu i!ti ec
::ıebi garsondan biridir. Dur telaşh:nma, 
hele itiraza kalklşma. Bu nasıl, nedC'n 
tahmin ediyorwn, arzedeyim. İşkembei 
kiiberadan atacak değilim ya ... Dinliyor 
musun?. Kızın öldürüldüğü odad~. iki 
kişi için kurulmuş bir masa, sofra vardı, 
biliyorsun .. 

İşte bu resim, her nedense beynill'e 
nakşolmuştu ve bu sofran~n kurul~un
~a bir çabaçolluk vardı. Tamamile düz
gün bir kuruluş dene:niyecek kadaf gıı
rib bir nokta vardı. Bunun ne olfü~ğL·nu 
tanıamile bulup çıkaramamıştım. Fakat 
gene her nedense, sofranın bu şekilde 
kuruluşu beni sinirlendirmiş, adeta kız· 
dırmıştı hani .. 

Tamsie pürosundan derin bir nefes a
larak, dwnanlarm.ı savurduktan sonra 
gene anlattı: 

- Bu gece, yüzbaşı Vereker ilt }>ir. 
Jikle 175 numaralı eve gittik, kapıyı k!· 
hdli bulduk, müdhiş te yağmur yağıy0r· 
du. ?le yapalım, dedik. Evin al
undaki d&ha aoğrusu bitişiğindeki kah
veye, sözüm ona lokantaya girdik. Ne 
mundar yerdi yarabbim? .. Bir delikten 
kirli pasaklı bir garso':l zuhur etti, bize 
baktı. 

- A rJraaı va,. -
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Hi-~yesl 
- İşte gözünle gör. 
Kadın sevinÇle haykırdı ve 

çırptı: 

- Demek o? 
- Ta kendisL 
- İmkanı yok .•• 
- Doğru söylüyorum. 

.SON 'POSTA 

,, 
BAHÇEYE ÇIKTIGIMIZ ZAMAN .. ,. 

Yazan: • 

Valentin Katoyef 

Ruscadan çeviren: 

B. Alaz 

• 1 Riyazantsef biraz mabcub olarak: 1 ne varsaydım. Bizi elfilemin önünde re-
eUerlııf l -. Zararı yok, . dedL Ben kırılan yeri zil _edece~ gramofonlar al~c.ağına bu. p3· 

perçın ederim. Sız yarın gene buyuru-ıra ile bag alsaydın daha ıyı olurdu. Ne-
nuz ... Alt tarafını yarın ça.lanz. dir bu yani?. cBahçeye çıktığımız z:ı-

Ertesi gün Riyazantsef: man ... Akşam serinliği basmıştı ... Fakat 
- Zembereği tamir ettlıDt dedL Artik birdenbire ...• kıyamet mi koptu? Belli 

kırılmaz. değil... Dünyada !hiç sevmediğim §eY 

Kadın bu ani sevinçten ve bahtiyatlık- Karısı: meçhulit içinde kalmaktır. 

Geçen bilmecemizde kazananlar 
S'f• -Akgüner, Kilis ortamettela S ete• t'79 ~ S Şubat tarihli bilmecemizde kaza

nanları aşağıya yazıyoruz. İstanbulda 
bulunan kazananların Pazartesi, Per
şembe günleri öğleden .sonra hediyele
rini bizzat idarchanemizden almalan 
lazım:iır. Taşra okuyucularımızın he
diyeleri posta ile gönderilir. 

iş bankası kumbarası 

Yaz~an, İzınir Amerikan k1Z totejl esl 8'I (; 
Soydinç, Beylerbeyi çamııca cadd IJIJ Jt1l" 
Muzaffer. Vefa llsesl 4/A dan dl ııaeddJJI. 
şal, Beyoğlu 35 inci mekteb 224 Ba 

ALOMNYOM BARDAI' 41 at 
Topltapı Hamam odalar ~- 41 IJ 

Mannik, Bostancı İç ErenkÖY cad~ ı ~ 
Pc-rlhan, Tophane Örtmealtı 41 J,,. 
Memduha, Beylerbeyi ilkmekteb ~ ~ 

lstanbul ertet lisesi 2/B den 582 8. Ata- Galata Ketronyan llsesl 608 Jıtaı~-
tan hafifçe sarardı. 

- Plak ta var mı?. 
- İhtiyatlı kur, tavsiyesinde bulundu. Kadın hüngür hüngür ağlamağa baş-
- Merak etme .• kırmam. Aziz dost!a- iadı. aayar. BOYA KALEMİ '!f' 

KOKULU SABUN İstanbul 2 ıncı mekteb 688 A1l ftflO ~ 
- Plak ta var. Hem de yirmi tane. nm, gürültüyü kesiniz ve dinleyiniz! Uç gün sonra ayni tatlı bariton s~ in· 

(Son Posta markalı) sun. Boğ-a-zlçi lisesi 199 Şehim 1'.efDJl•iJI!_ 
Yöldaş Riya7..antsef bunlan söyliyerek 

gazeteye sarılı bir paketi ihtiyatla açtı. 

Karısının hayret ve sevinç dolu bakışları 
arasında güzel bir gramofon meydann 
çıktı. 

Başlıyorum. ]emeğe başladı: İstanbul erkek lisesi 3/D den 713 Taoed- ta Yağkapanı 19/'21 otelde Receb• .ffl1J' 
din, Kıtyserl 1nhisarlarda Musta!a BalllA ot- Yalıköy berber ismaU yanmd.& ~b. Yeniden güzel ve tatlı bir ses vdayı cBahçeye çıktığımız zam.an... 
lu Talib BalllA., Turhal Uk okul 3 den Macl- kule demlryollan atölyesinde Abd...----doldurdu. Gene, yavaş yavai> yumuşak, Akşam serinliği basmıştı.. 
de. Buyük Ayasofya Soğukçe§Ille yokuşu 7 . k.'.ldife gibi bariton bir ses yükselmeğc, Fakat birdenbire_:t 
de Sevim Yıldız. Sultanahmed Dlzdariye KITAB ~ sözler teker teker insanın ruhwıa .ıkına· Krrrak. .. çeşmesi sokak 13 de ismet ôzgen. Tarsus orta okul l!B de 385 f 4' tJ 

- İki yüz yetmiş ruble. Bir kapik g:
bi verdik.. bu parayı tam üç ay içinde 
biriktirdim. 

ğa başladı: Riyazantsef inliyerek saçlarını yaka- MÜREKKEBLİ KALEM Haykır, K~şadası .~kinci okul sın~ ~ 

Öğle yemeğinden sonra dostlan ve 
komşufan geldi. 
Yoldaş Riyazaıntsef küçük bir nutuk 

iro.d etti: 
- Demek işte böyle .. bir gramofon sa· 

tı.'l aldım. Rica ederim elinizi sürmeyı· 
niz!. Bu, güzel, faydalı bir keşütir. Kuru
lunca kendi kendine çalıyor. Kültür ih
tiyaçlarımızdan en mühim.mini temin e
diyor .. bundan derhal istifadeye girişme
mizi teklif ediyorum. İtiraz eden var mı! 

- Ne diye itiraz edeceğiz ..• 
- Haydi başla! 
- Ne çalayım?. 
Karısı nazik bir eda ile: 
- Ne olursun, bir Romans çal.. 
- Olur. Romans ta çalabiliriz. Ben ac 

taraftarım. İşte güzel bir Romans: c&h

çeye cıktığımız zaman ... :ıt 
Misafirler, hemen hemen hep bir a 

ğ1zdan: 

- Şu halde onu çal: cBahçeye çıktığı
mız zaman ... » 

Yoldaş Riyazantscf plakı koydu .. gra
mofonun manivelasını açtı. Plak döndü. 
Tatlı ve güzel bir ses odayı doldurdu. 

Dostları ve komşuları, adeta soluk blle 
almaksızın, bunu dinliyorlardı. 

Ya,·aş yavaş yumu~ak, kadife gibi ba
ı iton bir ses yükselmeğe, sözler, teker te
ker insanın ruhuna akmağa başladı: 

ırBahçeye çıktığımız zaman ... 
Akşam serinliği basmıştı .. 
Fakat birdenbire ... :t 

İşte tam bu esnada gramofonun t('·n

~en evvela acaib bir cızırtı duyuldu. 
Sonra krrrak diye bir ses geldi. Plak 
durdu. 

Misafirler, hep bir ağızdan söylendiler: 
- Hay Allahın beliisı, en iyi yerinde 

sesini kesti. 

Yoldaş Riyazantsef elini salladı: 
- Bir şey değil, dedi. Ben şil?ldi bu

nun icabına bakarım .. 
Gramofonun bir iki vidasını söktü. 

İçini açtı. Kederli bir sesle: 
- Zemberek kırılmış, dedi. 
Karısı can sıkıntısile: 
- Fazla kurmuşsun dedi, 

cBahçeye çıktığımız zama"
Akşam serinliği basmışt.._. 

Fakat birdenbire ... > 

Krrrak diye bir ses duyuldu .. plak dm· 
du. Şarkı kesildi.. 

- Allah yüz bin defa belam versin!. 
Zavallı Riyazantsef, kansının yiiZlin~ 

bakmamağa çalışarak çabucak gramofo
nu açtı .. kederli kederli başını sallıyarak: 

- Gene zemberek kırılmış, dedi. 
Misafirlerden biri alaycı bir sesle: 
- Gfıya perçin ettin, dedi. 
- Hayır, hayır öyle değil.. perçin e~~i-

{!im yer sapasağlam duruyor. Bu ri.~fa 
başka bir yerden kırılmış .. Yeniden ta
mir etmek lazım gelecek.. artık alt tara
!ını yarın dinliyeceği.z.. kusura bakma· 
yın! .. 

- Bayağı merakımızı mucib oldu: cF:ı· 
kat birdenbire ... > ne olmuş? 

- Evet cfakat birdenbire ... > ne olınu~'?. 
Hakikaten merak edilecek şey .. 

- cBahçeye> çıkmışız .. derken '"Ak
şam serinliği basmış ... > cFakatıt rnnra 
cBirdenbire ... > ne olmuş?. Doğrusu he
pimiz merak ettik.. bir şeyler olmuş 

ama, ne olmuş?. 
- Başka çare yok; yarın geliniz! Ya

nn muhakkak bahçede cBirdcnbire ... > 

!le olduğunu anlarız. 

Ertesi gün misafirler gene toplandı

lar .. güzel, tatlı, kadife gibi yumuşak La
riton ses gene yükselmeğe başladı: 

cBahçeye çıktığımız zaman ... 
Akşam serinliği basmıştı.. 

Fakat birdenbire .. .> 

- Krrrak ... 
- Hay Allah canını alsın.. gene zem-

berek kırıldı.. hem de bir başka yerin
den ... 

Misafirler homurdanmağa başladılar: 
- Doğrusu bu hiç te iyi bir şey değil, 

dediler. Bizi üçüncü gündür ki buray:ı 

topluyorsun, cFakat birdenbire .. > bah
çe::le ne olduğunu söylemiyorsun!. Bizi 
merak içinde bırakıyorsun!. Bu senin ta
rafından hiç te nazikane bir harckeı ol
muyor. 

Riyazantsefin karısı, adeta kendini bil
miyecek derece kızmıştı: 

- Sana varacağıma keşki ayının btrl-

ladı: 

- Ben zaten böyle olacağını biliyor· 
oum. dedi. 

Misafirler alaycı bir kahkaha kopar
dılar .. 

Riyazantsefin kansı isterik bir f eryad 
k:>pardı: 

- Artık dayanamıyacağım .. böyle la
netli bir adamın yanında bir dakika b?lc 
oturamıyaca;ğım.. anamın, babamın ya
nına gideceğim .. 
Kadın sinirli sinirli giyinmeğe başladı. 
Riyazantsef, gece yansına kadar sin~r

li adımlarla odasında. gezindi.. sigaranın 
birini söndürdü, birini yaktı.. nihayet 
mas:ı.nın başına geçerek gramofon fabd· 
kasına uzunca bir mektub yazdı. Mclctu
bunu şu suretle bitirdi: 

~ ... Size on beş ruble peşin gönderiyo
rum.. adresime, kınlmıyacak cinsinden 
hiç olmazsa yirmi plak çalabilecek 
bir zemberek göndermenizi rica e
derim .. bu lanetli zemberek yüzünden 
karım evden kaçtı .. misafirlerim danlciı. 
Eıaleme rezil oldum .. 270 rublem ziyan 
o~du ... > 

Zavallı adamın gözlerinden iri iri yaş 
dnmlaları ym·arlandı. 

<Son Posta hatırail) numarnlı Ismail Unfivar, Tekird baP" p-
Yeşi!köy llk okul 14 de Kemal Erzi, Sam- önü caddesi Şükrüye Yılmaz. oıyarcıcL /;ı9!. 

Uhpa§a mahallesinde No. 44 MeVl ~ 
sun tsmetpaşa Ukmekteb 2 den 27 Müberra, dağ arazi tahrir kom!syonu reisi "1"'.:Jll 
44 üncü llkmekteb 245 Taban, Samsun orta- AziJ ~
mekte>b 2/A dan Şükrü Er. 44 üncü 1lkmek- km Sevim, Kırıkkale muhtar tJeYl ~.A 
teb S/A dan 62 Cemaleddln Coşkun, Cağal- Mehmed Ali oğlu Hilmi, Beyler ... ır ~ 

cac:ıcte!>l No. 58 de Sadiye, zongul~ IJiP"'. 
o~ıu ortamekteb l/C den Salih Haşim. kömürl~rl işletmesinde Na.mık e1llt .d 1' 

MUHTffiA DEETERİ Gülen. Zonguldak orta okul A.. 2 de .,.,. 
İstanbul kız lisesi 850 Zafer Tarhan. İs- fiye Çatkan. 

tanbıı. erkek lisesi SfD den 1020 Ziya Tun- KART ,ot 
cer, Fatih ortamekteb 215 Bahaeddin Bay- Kayseri istasyon kondüktör bOtd ~ 
raktar, Ankara birinci orta okul 1110 dan nuıııaralı Yusuf km Mellme ErCi,es. ~ 
193 Mıız~f!er Ergun, Cumhuriyet kız lisesi sun P. T T. memurlarından Şadiye ~ 
275 Hiisnüye Güncan, Kumkapı ortamekteb çay, Kf'skln ikinci okul beşinci sınıf sJf. dJ 
589 .M. Ali Tuş. Malatya llsesl 11/A dan 7 slnden Yılmaz Çetin, Tokat orta okul ~ 
Muzaffer Bayhan. Samsun İstiklal mektebi 289 İdris Ersoy, Muğla üçüncü ilk okul 1eıı.:. 
Mes'ud Çuhacı oğlu, Maraş ortamekteb 139 sınıf talebesinden 730 Adnan Kuter. fj/J: 
Must:ı.fR Şlrlkçl. d ığ Hacıilbey okulu sınıf 5 talebestnd: _,. 
'\."l.JVARLAK DÜNYA KALEMTRAŞ çult cerırn, Çatalca Subaş köy yanıD ~ 

(Son Posta hatıralı> ya değ!nneııcisi Şadan elile Haydat·~ 
Vefa Kovacılar caddesi No. 96 da Bilrhan, Çekh'g-e Mustafa sokak No. 36 d:dilril "'1; 

Topkapı Pazar tekkesi sokak Sabiha Yurda- ~ BAulrsa 1nAhlsark - larMbarlut delpokstulkrn .ırtetıı' ...ıl 
kul B ~ı "4 ü - kt b ..,,... 1 0 •-k · y lan goz, ers n e e r y OJ'" 

· cyo u "' ncu me e r t:za • rwı oy ffnr Atala dan Emine Sıvas ortt dfP'_ 
G:'.1.7~ o~m:ı.npaşa. orta mektebi 396 Vedad ~/~znda v 328 s. clıdemir, Bu~a Yeşil rtıd_~ .. .-
Şak.ar, Istıı.nbul .erkek llsesl Orhan Ziya. ciJt ca:-ldesl No. 21 de Sedad Ağrall. ~ 

DIŞ FIRÇASI Babasultım mahallesi No. 35 de olıl llıı rı" 
(Son Posta markalı) me~1 Osma~. o~lu Ahme~. Baysal, AkY ıcetıl~ 

Şl~ll ~3 tincti mekt.eb 141 Sabih Kutbay, ~ıiyesi müdurü. Tevfik Ozmert. oğl~nde f'IJ 
Pangnltı Turkbey sokak 64 de Raziye o&lu 1 Istrı.nbul beledıye yazı işleri kalern df ,r 
Hüsc~in Cavid Devrek ziraat memuru kızı ret 1'üzün, İstanbul Haseki hasta~eslllır ~ 

• ' T ızrn ~ .J Kifayet Torun, Samsun Sa~dbcy mahallesi znc:_ı Ha)•ı·i kızı Munevver ayran, 
9 

ıı;r<IDf":_ 
mlırnesslli kı::ı Nesrin Eral, Istanbul 12 1ncl ral lı ilk okulu sınır 3, şube A da uJll 5 dl 
mekteb 5 den 301 Hulüsi Gürses. Atacu:ı, Samsun Dumlupınar ilk ole S. 4 6f 

538 Sabahaddin, LMlk merkez oıruıu il ıJJ 
DİŞ MACUNU 321 Kadl'i Şühednr, Ankara İsmet in;ı t' 

(Son Posta hatıraı \ oıa:.ıu F/S de 465 Necla, Diyarbakır il"_. 
Kadıköy Meltem sokak 24 de Öney, İstan- layı tarnirhanesinde Bekir oğlu YaP~ .,,

bul 44 \i.ncü mekteb 51C den 316 Suzan, Üs- lın, Samsun askeri hastane göz dokto , r--------------- --. ki.ida~ 30 uncu mekteb 2/A dan sevim Adalı, IDı..1anıı Tarhan, Ankara Hacıbayrartı ~ 
YARINKİ NUSHAMIZDA: Pertev'11yal llsesi l/A dan 882 Nejad, Kartal sı yanında Oaziantepll sokak No. 1 ~ Ç 

Biz de Riyazantscf'in kanaatindeyiz: 
cFakat birdenbire ... » böyle krrrak ... Ne 
o:uyor? c.Gramofon:t fabrikası da, cgrn
mofont kooperatifi de cBirdenbir<? ... > 

cFakat birdenbire .. . > bu işe bir son ver
melidir. 

Kayıp miiCBVherler İstasyon caddesi No. 64 de Sabriye Sözer. lcr ter7lhaneslnde semtha Elen, An ~ 
~ ALBÜM kek lisesi orta kısım 1/B de 690 Bekit ~ 

Yazan: Perıde Celal (Son Posta hatıralı) dag, .Ankara İtfaiye meydanı KurtulUf e.S jJf' 
Göynük orman mühendisi M. kızı Bedia tımanı No. 8 de Ferhan Ataman, sı~ll 1'11' 

zircl karakolu polis memuru Musta ~ 
. ;: ,.,;,.--:":- . . . - m:ır b:ıJdızı Fatma, Sıvas Cumhurl.Yet dlll 

S. 4 ele 230 İlhan Kulluca, Samsun ce~ 
mahallesi Yunusbey sokak No. 9 da~ iJ' 
Kayst:rl iskiı.n müdürü Nasuhi KJllÇ 5 , 
han Kı!ıç, Amasya Yeş!lırrnak okulu S. ıP'.' 
254 Nech\, Sıvas orta okul S. 2/A dil de IJ 
Kayalıoğlu, l{astamonu lisesi S. 2ıC , 1' 
Nureddin Çetln, Osmancık da.va vekil cı " 
sin Uslu oğlu Avni, Sinob manifatura ~ 
nıan Onur oğlu İhsan Onur, Üsküdaı' 1'. 
ensLıtüsü talebesinden 53 Feyzi Yezds.Jl.şe~ 
zığ, Taşınağaza sokak No. 42 de F. ;ıı' 
Çorı..-m kadastro posta memuru Nııf1' ~ 
Necat, Nazilli tapu memuru Raşid 1tııt ~ 

Baş, dış, neırn, grip, romatizma Vd bL1tıin ağrıları 11zı dernal 
keser, icabrnda günde üç kaşe ahnabilir. 

~r===-=======================================================================~;;:.::,.__ 
ı ber, Malatya lisesi l/A da 168 N~ 

~ 
"Son Posta,, nın edebi romam: 70 

Bir Genç Kızın Romanı 

Muazzez Tahsin Berka:1:l 
- Sizi temin ederim ki bir şeyim J rııı evde toplanalım olınaz mı? Saadet 

yok:·· L~z.~s~z yere herk_es.in naza· l udunu getirir, Şükrana şarkı söyletir, 
rı dıkka tını ustume çekeceksınız çocuk- eğleniriz. 
lar. Allahaşkına bu şakalan bırakın. Dah · · 1 H ı d alnı . . - a ıyı o ur. a am a y z 

- Pekı .. pekı yavrum; fakat bizi al- ı 1 ı . {a mış o maz. 
dattın sanma; bu de o yollardan geç- . .. .. 
tik. Birdenbire insanın yüzüne, gözleri- - E:·ı:t ama bır duzuye evlerde top-
ne çöken hüznün ne demek olduğunu Jonacagım;zı umu~?rsanız aldanı~sınız. 
anlıyacak kadar tecrübemiz vardır. Gelecek hafta Degırmendereye gıdece-

- ??11 ığimizi unutmayııı sakın ve artık yor-
- ~iÖ~lerime şaşıyorrnuşsun gibi yü- .gunlu~ ~ilan gibi mazeretler dinlemem, 

züme bakma; evet senin halinden biri- habE:rınız olsun. 
sini dii~ündüğünü ve onun için üzüldü- Bunu şımarık sesile Şükran söy1e-
ğünü hemen anladım. mişti. Sc:lına yorulmak bilmiyen genç 

Selrrıa, yaranrnz ve şeytan Şükranla kadı:Ja gülerek baktL 
biraz daha konuşursa sırrını ortaya - Sen yaman bir sporcu olmalıydın 
koy!l"-ıktan korktuğu için eşeğini kuv- Şükran ... 
v~tlc ileriye sürdü ve <>nlardan uzaklaş- - Artık geç kaldım; fakat bir .defa 
11. Fakat gezintiııin devamınca artık dahR dünyaya gl:!lirsem koşucu olaca
rahatını bu!anıamıştı. Akşam <>nlardan ğımda 5iibheniz olmasın. Otomobille 
a)Tılırken1 ertesi gün Boztepeye çık- gittiğimiz bu yerlere yürüyerek git
mak için genç kadınlar tarafından ya- mes:.ni öyJe istiyorum ki ... 
pılan !eklifi reddetti. Gfıldüler, fakat Selma onlardan ay-

- Çok yorgunum, iki gün rahat ede- nlınca gene cali neş'esinin söndüğünü 
cegım. ve birdenbire içini bir bulut kapladı· 

f°1 ı...,.lde iki .ızün sonra aideriz. Ya· ~anladı. 

- Art.ık giLınek .. onu görmek istiyo
rum. 

Eve ce1diği vakit, her akşamki gibi 
doğruca halasınm yanına gidecek yer
l~e ya\·::ı:ş yavaş ve gürültü etmemeğe 

çalı~arak oda::.ına çıktı. Bir iki dakika 
dinlenip yüzündeki acılığı, gözlerinde
ki yeisi gidermek istiyordu, fakat ay,
nuy:-4 baktığı zaman yanaklarından aşa
ğı yı:vulanan yaşları hayret ve korku 
ile gdrünc<;. h~men yüzünü yıkıyarak 

halasının yanına koştu. 

- Burada yalnız ne yapıyorsun ha
lacığım? Niçin bizim yanımızdan kaç
tın? Ş:..ikranın sesini beğenmedin mi 
yoksa? 

- Beğenmez ulur muyum yavrum? 
I3illür gibi ses; fakat sen bana bakma; 
her şey beni çok çabuk yoruyo~ artık; 
bunun için biraz dinlenmeğe geldim. 

- Elindeki kağıtlar ne? Mektub mu 
okuyorsun? Seni rahatsız ettim öyle 
ise .. 

Sab:ha hanım yeğeninin elinden çe
ke~ ek yanına oturttu. 

- Ueııi rahatsız mı ettin? Bu nasıl 
sfü Selma? Evet mektub okuyordum; 
r.em kimden olduğunu bilsen! 

·- Kimden hala? 
- Fuaddan kızım. 
- Fuaddan mı ? 
-- Evet neden şaştın? O da kimmiş 

gibi yiizüme niçin öyle şaşkın gözlerle 
bakıyorsun? Amcanın o ·ıundan mek-

tub almam bu kadar fevkalade bir şey •.en, g0tmek ihtiyacını duyar, .. beJl ~ 
mi? b:r haber isterdi. Halbuki o, durı1 ,t' 

Selmanın yüzü kızarın~, kaşları ça- -..'n :·cıL...ıncı bir adamı gibi hareket~ 
tılmıştı. t!: Bı:ı hası yeriııde olan amcasınlll ' 

- Hayır hala; böyle demek istemiyo- •11, y~r yüzünde sizden sonra oJll ;>" 
ram. y.ık;n olan bir akrabasını arayıPJtd"' 

- O halde niçin yüzünün manası matlı. Kapımı yüzüne kapıyarak _ ,pJ! 
sertleşti? Niçin kaşların çatıldı? dağum Selnıa acaba öldü mü? ~~ 

- Ondan Ilt!fret ediyorum da ondan. N~ oldu? Nasıl yaşıyor? diye bit 
Bunu, ta caııından gelen bir hırs ve cık araştırmadı. ~f 

kinle söylemişti. Sabiha hanım, ince- - Duaları nereden biliyorsun . ~ 
dc..ı inceye alay etmekten kendini ala- . - Nereden mi? Bana aid bit 
madL LefüiPrı başka kim bilecek? 

- Ondan nefret mi ediyorsun? Ni- - Hen! 
çin yR\•runı? -- St.n mi? . ~ 

Genç kız ba~ını kaldırmıştı; gurur ve - Evet kızım; onun ilk diiŞ~~., 
.:~;.e He parlıyan g\izlerini halasıllıln hareketinden sonra ne kadar. u~ 
muvı gözlE:rine dikerek, hiddetten tit· ~liı:il, .:enden af dilemek, seniJl ~· 
rıyen s.?sile cevab verdi: ;nma l:oşmak iısin ne kadar çırp 

- Evet, ondan nefret ediyorum.. o- nı bf>~. biliyorum. e~ 
nun ismini bile anmak istemiyorum - Oyle ise, onu bana geJ.rrl ~~ 
r ala: onun bana yapmış olduğu fenalı- menPden ne idi, bunu söyler ~l ~! 
~ı dünyada kimse yapmamıştır. hala? Cevab veremiyorsunuz .d~~ i f'_ 

Sabiha hanun a1ay ediyormuş gibi AffedE'rsiniz arıta, bu sözlerinızı. ~itWe 
:ittd';lk büktü: ğeni:ıi de çok seven ve onları bı~·ıc bV 

- Öyle mi Selma? yakmlc:ıştırmak isteıniyen ~il= 1;,t; 
- E\·et hala, bunlan bilmiyormu~ halsnm sözlerinden başka turlu 

~ibi bana tekıar sormanıza şaşıyorum. edc:rıiyeceğiın. t ~· 
Kimsesiz bir çocuk olduğum halde beni - Yanılıyorsun Selma ... E~ i t,tt' 
reddeden, ona açılan kollanmı it~n Fu- niı.i de ~-ok seviyorum .. evet i~intZ ~ 
ad ci<>;;il miydi? birinize çok yakın görmek ihtıy~qt _. 

- Sonradan bul'}a pişman olmadığı- kd~ıin son ışığı, son arzusu: f!ı ·dı\10 
nı r.ercden biliyorsun? r.Ci doğruyu sö,Yled.iğime yem·n:;., 

--- Ö le olsa iki senede bir defa olsun rum. - Arka.at 
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Son Posta .. nm macera romanı: 35 

'ifşa eden idam olunur!-., 
Harb sanayi casuslara arasındaki mücadele 

Halkevlerinin yıldönümü 
merasimle kutlulandı 

~~kholm tayyare meydanına gitmek Üzere erkenden hazırlanırken otelde vukua 
b~ en bir hadise bana ne kıratta insanlar arasında olduğumu bütün dehşetile 
ır daha göstermiş oldu. Gece bize hizmet eden garson ölü olarak bulunmuştu 

'Peki D . f ll!~eti d ., Ya raveskı bu garsonun fa~ Olanda ne yapacaktı? Bu vaziyetten dim. Planların elimizde kalnui olan 
~ oıurı en haberdar olursa senin için sıyrıl:ıbilecek miydi? Yoksa hayatımız kısmından acaba bir üm.id var mıydı? 

....._ 
13
r ınu? müc1hiş bir akıbete doğru mu gitmiye Heyhat! z· be dakik • '1y en Yalnız kendi vaziyetimi kur- mahklımdu? Ofandayı, birkaç saat ev- Olanda elin~ra 1• ş 1 a g~ed:n 

, O an~ ıne~burum!... vel kendisi için servetler teklif edil- halde geldi e P an ar ve perı.şan ır 
llllnu a ÜJanda sustu. Çünkü oturdu- miş olan bu kadını, demin öldürmek · 
ıı.._ırtuı odanın kapısına hafı'fce vurul- . . "h . .. d - Bunlar hiçbir işe yaramıyor, mah-~1. ıçın sila la üzerine yi.ırumüş ol uğum 
OJa~da: bu kadını böyle bir anında terkedebilir vo.lduk. diye kandini kojtuğuna attı. 
-..... ,... miydim?.. - Hiçbir işe yaramıyor mu? 
" \.llriniz! H ued· · Bu buhranlı düşünceler arasında O- - ayır··· 

llQ-at1ı1 ' 1.çe~iyc ma\i gözlü, kırmızı fondanın planlardan getireceği haberi - o halde? 
tltcii B Çırkın, başı saçsız bir adam büyük bir merak ve heyecanla bekle- - Arkası va1' -
oı~llde~j görünce tereddüd etti, -OOOOUO-OOOOOOHOOOHOO .. OaOOHOOOHOO .. O•OHOOOOOOOa .... --.. ·---HOOOO_o __ OOOOOO_O _______ _ 

....._ a bu adama: H • J t •• ) d tıııı d;;liniz, geliniz .. Mösyö yabancı- Jt er am UÇ Saat SÖy e İ Y eııı1 açıl@ Fatih Hal 1revi azcılan bir ara.da 

bect·gıJdir .. ne haber? 
4 l. 

...... ~' bozuk bir ingilizce ile: 
la~ar:e~s hazretleri yarım saat evvel 

bed· l]e hareket etmbjler. 
ı. 

.~land . 
~ni .~nın b1rden bire sapsarı kesil-

gordüm · 

~:are~et ~i etm~? Gece yarısı mı? 
, ; bagırdı. 
... Vet, madam' 

(B<l§tarafı 1 inci sayfada) 

Müstemleke meselesi 
Bundan sonra harici siyasete gf'çen 

Hitler, nutkuna şu suretle devam etmiş
tir; 
•- Bizi en fazla aiakadar eden mese

le, tabii bir hakkımız olan müstemleke 
meselesidir. İngiltere ile aramızdaki ih
tilaf da esasen bu meseleden doğmakta
dır. 

~ A. ... 
, ~.aba nereye? 

llıe~ ctalesef kims€ 

O kabil olamadı .. 

Biz kredi istemiyoruz. Talebimiz, eski 

bilmiyor. Öğren- rnüstemlekelerimizin iadesinden ibaret· 
tir. Ve bu taleb münakaşa kaldırmaz. 

land Milletler Cemiyeti ~Peni a .?eyninden vurulmuş gibi ka-
tlet sa n U.Zerine çökmüştü. Bir müd- MilJetler Cemiyetine gelince, bunun 
~ ıtycl~arı ~ir halde öylece kaldı. Son- bazı devletlere alet olan bir müessese ol
~' ,,.. ta pışkin bir tavırla duran kır- duğunu bildiğimizden, oraya avdetimize 

.Tll"l'" ....._ ... u garsona: ;mkan yoktur.> 
h. ~1Zinı .. .. d ı 1 • "-'ly ınosyo ışarıya çıkmadı mı? spanya mese esı 
-..... ~sordu. Hitler müteakiben İspanya meselesine 
......._ :tıe0ır, madam .. dairelerindeler ... ve komünizm tehlikesine temas ederek, 
Garsa ı, teşekkür ederim.. demiştir ki: 

l'q~ Çıkt n, Oiandayı ve beni selamlıya- c- Avrupa medeniyetini tehdid edı.m 
~Olandı. en büyük tehlike komünizmdir. Bunun 
'Yordu·a feci bir bakışla yüzüme ba- her hangi bir memlekette yerleşmesine 
......_ 1\1: • talıammü l edemeyiz. İspanyaya karşı 

tllbhe onte Karlo'ya hareket ettiğine gösterdiğimiz al5.kanın yegane sc.>bebi de 
Ceğiı Yok.. diye mırıldandı. Takib ede- budur. Biz nnsyonal prensiblere dayanan 
lia~·r bir İspanya görmek istiyoruz. Orada ç:ır-
' etle sordwn· pışan İtalyan ve Almanların gayesi hun-

(Ba.ştarafı l inci ıayfada) 

Jap WIAb ) k:yeı:ıin her tarafındaki 209 balkevinde 
onya mag u o uraa . 

Komünist fı'ki 1 .1 .. d 1 tt k merasım başlamış, her evden nutuk r:ıd-r er ı e muca c e e ne . . . 
sevivesine hen·· '"k im . 1 ç· 1 yo ile dinlendikten sonra halkevlerı bay • uz yu se emış o an ıne . 
k"rc:ı harb ed J ~l(ıb' ramı kutlulanmıştır. Mevcud 167 haıke· " .. en aponyarun mag ıye- .· . - . 
tinden yaln s 1 . ı·r d d k vıne ılaveten de 42 ev daha, yemden roe-

ız ovyet er ıs ı a e e ece - . 
!erdir. Halbuki J ku ıı· b' • r:ısımle açılmıştır. 

aponya, vve ı ır em B 1 d .. t · d h · · d 
nivet unsuru old ğ .b. k .. . . un ar an uç anesı e şe rımız e • • u u gı ı, omunıznun . . . 
vavılmasına kar d b- -k bi 1 dır. Istanbulda yemden açılan halkevle-
. • şı a uyu r enge • · F ih E .. b B kırk" h lk 1 · dir.> rı, at , yu ve a oy a ev erı • 

Avusturya meseleıi 
Sözlerini bilahare Bercbtesgaden mü

lakatına intikal ettiren Hitler, demiştir 
ki: 

c- Geçen hafta, davetimi kabul ederek 
Berchtesgaden'e gelmiş olan Avusturya 
Başvekilı Schuschnigg'e alenen te~ekkür 
'beyan etmeği bir borç bilirim. 

Kendisile yaptığımız mülakat esnasın
da bütün beynelmilel meseleleri gözden 
geçirdik ve bu arada· Avusturyalı nazile
rin vaziyetini de müzakere ederek, ser
b;:stilerinin iade edilmesinde mutabık 
kaldık. 

«Aynı ana baba evladlarm 
Avusturyalılar ve Almanlar, hududun 

hnngi tarafında yaşarsa yaşasınlar, ayni 
:ına baba evladıdırlar. Başvekil Schusch
nigg'in de bu kanaati beslediğinde §Üb· 
hem yoktur.> 

Alman ekalliyetleri 

dir. 
Dün, Fatih Halkevi, Saraçhanebaşın • 

da. Fatih parkı karşısındaki binasında sa 
at on beş buçukda merasimle açılnıı)tır. 
M~rasime, itfaiye bandosunun çaldığı is
tiklal marşile başlanmıştır. İstiklal mar
§ından sonra, radyo ile Parti genel Sek
reterinin nutku dinlenmiş, müteakiben, 
İlçe başkanı Cemaleddin Fazıl Erten bir 
açı~ nutku söylemiştir. Başkan, bu nut
kunda, Fatihin İstanbulun nüfusca en 
mütekasif bir yeri alınası ve gençlerinin 
sayısının çokluğu itibarile halkevine çok 
muhtaç olduğunu tebarüz ettirmiş, muh· 
taç olduğu eve bugün kavuştuğunu söy
lemiş ve nutkunu §11 cümleyle bitirmiş
tir: 

- Ulu Önder Atamızın her işareti bir 
kurtuluş kaynağıdır .. Arkadaşlar, münev 
vnler, gençler, haydi iş başına! .. 

Ceı·k . l -..... :İ3 1 kralını mı? dan ibarettir. İspanyada toprak iddiamız Hitler ayrıca, milli hududlan baricin· 
llı.ıı 'l~ka Çare yok! .. E\'et, çelik kra- yuktur. de yaşıyan ve adedleri on milyona baliğ 

Cemaleddin Fazıldan sonra Halkevi 
Başkanı Sırn Enver Batur da cHalk~v -
!erinin maksad ve anlamı> mevzulu bir 
konferans vermiştir. 

Olana 1922 senesinde İtalyayı komünistlikten olan Alman ekalliyetlerin vaziyetine de 
8otıta b·a kısa bir müddet düşündükten bizzat kurtaran Musolini, muhakkak ki temas etmiş ve bunların hukukunun ta-

' 'Vana : Avrupa medeniyetine en büyük hizmet- nınmasına ehemmiyetle işaret etmiştir. 

Hcılkevinin çocuğu isimli bir şiir o • 
kunduktan sonra da Mücteba Salfilıad -
elin Or, Halk.evinde çalışacaklar adına bir 
söylev vermiştir. 11es~i 0~r sendeki planları.. dedi. Dra- te bulunmuştur. Bu hususta ·tamamen Hatib, Almanyanın Fransada hiçbir 

.\Yağ lan görmek istiyor.. hemfikir olan İtalya ve Almanyanın, ay- toprak iddiası olmadığını söylemiş ve A!- Söylevlerden sonra viyolonist Orhan 
-..... a kalktım· ni duyguları besliyen Japonya ile birlik- manyanın Mançuko hükUmetini tanıdı· Borar ve piyanist Ali Said tarafından 

le istiklal marşı okunarak merasime başa 
lanmış, kütübhane ve yayın kolu başka.o. 
nı İffet Halim Oruz bir nutuk söylem.il. 
spor şubesinin yeni açtığı güreş salonun.. 
da güreş müsabakaları yapılmış, saat cm. 
altıda ar şubesinin tertib ettiği resim 
sergisi açılmış, saat 16,30 da evin temsil 
kolu tarafından Kuşdili tiyatrosunda 
cCeza Kanunu> temsil edilmiş, gece 
21,30 da Süreyya salonunda koro orkes • 
trasile çalınan istiklal marşından sonra 
mandolin hey'eti ve orkestra tarafların .. 
dan konserler verilmiştir. 

Şişli Halkevinde gündüz ve gece mer. 
rasim yapılmış, nutuklar söylenmiş, kon• 
ferans ve konserler verilmiş, danslı eğ • 
lenceler tertib edilmiştir. 

Şehremini halkcvinde de nutuklar 
söylenmi~. şiirler okunmuş, temsil ve • 
rilmiş. milli havalar çalınmıştır. 

Eminönü halkevile, dün açılanlarla. 

beraber sayısı İstanbulda ona varan di ~ 
ğer bütün halkevlerinde merasinı ve ej
lenceler tertib edilmiştir. 

Beyoğlu halkevinde de gündüz ve gea. 
re, bayram. coşkun ve samimi bir ~ek.it.. 
de kutlu lanmış, gece, parti kurağında bir 
mi.tsamere verilmiştir . 

Beşiktaş Halkevinde de 500 den fa~ 
la yurddaşın iştirak ettiği bir müsamerı 
yapılmış, gece de bir balo verilmiştir. 

Karamürselde 
Karamürsel (Hususi) - Halkevleri • 

nin yıldönümü burada ve bütün vilayef 
mıntakasında parlak merasimle tes'id e 
diimiştir. 

Bilhassa Karamürselde yeni açılaıı 
Halkevi heyecanlı tezahürata vesile ol• 
muş. bütün resmi mehafil, vali, binlerct 
bnlk merasimde hazır bulunmuştur. 

İzmit Halk.evi temsil kolu tarafmdaı !'üŞ?n~l~nda! Be~ de Draveski ile gö- te hareket etmeleri pek tabiidir. ğmı da ilan etmiştir. konser verilmiştir. Bu enfes konserdE'.n 
Oı ısterimt sonra davetliler zengin bir büfeden izaz 

~()- anaa b· · y b I Ik I aa bir müsamere verilmiştir. 
~ dönd~~-denbire heyecanla bana a anCJ Ve ya anCJ te in ere yer yok edilmişlerdir. Merasimde Şehir Meclisi 
-..... u. azasından ve Parti idare hey'etinden Ne- Adapazannda 

Oııl! Sakını diy b ~ d M k c!b Serdengeçti, Ahmed Kara, Belediye Adapazarı (Hususi) - Halkevlerin.il 
~ tı Yun · :. agır ı. era etme, (B<l§tarafı 5 inci sayfada) Türklerde zümre, cemaat, sınıf · · R f vıldöniimü merasimi burada parlak bil 
~r k ıncta şubhe edeceğin müddet n bankaların kurulması medeni kanunların farkı yoktur. Hepimiz büyük kütle _ reıs mu::ıvmi au i ve Fatih kaymakamı "· 

aJac k d i b da l.ulunmuşl d törenle kutlulanmıştır. Nutuklar SÖ'-'le.nı 
'- ~· . a eğilim!.. konulması, mekteblerin, ün1versitelerln ve n .n lr ~azi:!'esini almış adamlarız. ı.- ar ır. J 

ı...' l:ıtçın görüşmemi istemiyorsun? enstitülerin açılması, dll tarih ku - ı Bır, çiftçi, bır işci, .bir doktor, bir hekim, bir Bakırköy ve Eyüb Halkevleri de me· miş. temsiller verilmiştir. 
"-'()J'' U sefe. d" . rumlan kongresi, siyasal sosyal ve san atki\r, blı mebus, bir vekil milli ve lçtl- nısimle açılrmştır. Gcyvede 
~~h·e hi 1 unyaca mühim olan hususiyle ekonomik hayatta · gö - mai çalışma hayatında hissesine dü"°ni yan- G 1~ ~· r rnes ı · d ,.... ,., Konserler verildi eyve (Hususi) - Halkevlerinin yıı. 
~ı "lle :t e e peşın e olduğu için rı.ilen eserler ve ilerlemeler ve nihayet en makla mükellett,lr. Milli vazifede şeref ve 

a ll'ıeı~~eşguJ olmak isteyenlere karşı başda olamk Milli Müdafaa kuvvetimizin mes'uliyette hepimiz müsaviylz. «Alkışlar.. Dün Halkevleri bayramı dolay1sile dönümü merasimi burada halkın coşkuu 
......_ 

0 
d aınetli hareket etmez!.. cihanın şartlarına ve hududlarımızın icn.b Memleketimizin bugünkü ikbal ve istik _ biltün halkevleri donanmış, gündüz ve tezahüratile kutlulanınıştır . 

......_ li a nıı? ve ihtiy.ıcma göre arttırılması hep bu mem- ballni ve hürriyetin! ve hususile lstikballn1 gece müsamereler, evlerin musiki kolla - Ceyhanda 
~ıır epsi b.: 

1 
lekclin v~ bu devletin müstakil ve hür __ ola-ı b~t~n milletce At.atiirk rejiminin tatblkinde rı tarafından konserler verilmiş, tems.il 1 tı (k Qy.edir .. bilhassa Dra\'es- rak yaşayabilmesini temin edecek musbet goruyoruz Ve bunu takib ve tatbikde ken- Ceyhan 20 (Hususi) - Halkevlcrinin 

'd' ç~kara ~Cilgc) şöhretini bilirsin. ve reel esaslardır. cAlkı~lar» di vicdanımıza mllletimlze ve vatanımıza kolları piyesler temsil etmişlerdir. açılışının altıncı yıldönümü bütün yurd. 
lh.al't"ıın (k garıb ~ey, Olanda!. Peki. Bu Buna halkımızın istihsal ve istihlak se - k:ı.r~ı söz vermiş bulunuyoruz. Bu cümleden olarak Kadıköy Halke- da olduğu gibi Ceyhanda da çoşkun le • 
"Ot? ara gölge) lakabı nereden ge- viycslnin nrtması ve büyük kütlenin modern Milli rejim vinde Koral hcy'eti tarafından dört ses- zahür:ı.tl::ı kutlulanmıştır. 

bilglierle aydınlanması ve köylümüzün kal - Bu rejlm m!lli ve realist bir rejimdir. Tek --=-===--m==:.. .... --=-====-=====.,,.,.= .. --==-===~= ==--=-........,.=-
' lın-ıur • kmması ve her Tiirk ferdinin ve ailesinin re- niğin yabancısı olmaz, onu nerede bulsak mUletimlzln, hususile yarın memleketin mu- ıarak yapılmakta değildir. Çalışmamız ve l!4 
' lırnu n~ harbdcn.. !ahla yaşaması gayesini de ilave etmek icab 1 almak bizim için bir borçtur. Sosyal ve .\iiya- kadderatını idare edecek gençlerimizin yük- serlerimlz sizi onun için tatmin edemez de-

le~.! utıarnı harbde ne yaptı ki?.. eder. Halkevleri de bu inkılap kurumların - sal Ulmlerln ve bilgilerin esası behemehal sek seclyelerı memleket ve millete bağWık- dim. Fal:at sizin ytiksek varlığınız Türk mll-
dıgini . ~ kralı Kostantinin zehir- dan 1.ıiridir. miU1 seciyeye dayanmalı ve milletin reel ları gelk Halkevleri Atatürk inkılabı pren- letlnln büyiik tarih ve lstıkball ve münev • 

......_ lr ışıttin mivdi? Atatürk inkılabı menfaatlerine uygun olmalıdır. siplerlnln halk arasında yayılması derin - verıerimlzin millet ve vatan sevgisi ve ni • 
dı d .a .. evet • . · Menfi muzır elemanları memleketin ve Bu siyasal ve Sosyal lllmlertn her yerde !eşmesi ve kökleşmesi için kurulmuştur. Bu hayet At:ıtürk'ün büyük ideali irşad ve em-
)~ ecııler ... · Galıba maymun ısır- milletin biinyeslnden çıkarmak, atmak bu vasfı esasisi milli olmaktır. itibarla Ifalkevlerine kültürel yayın ve ko - rJ az zamanda bu gayenin de tahakkuk et .. 

... ' ınıdyeden zehirlendi dedi· ı memleketin ve milletin milli seciye - Yabancı telkinlere karşı rum yeridir demek lfwmdır. tlğlni bize gösterecektir. Hnlkevlerl ve halk 
~Ob İst sini koruyarak müsbet llmln ve Yabanrı telkinlerde behemehal o yaban- Arkadaşlar, evcileri Atatürk'ün ve milletimizin büyük ır-

tet{ e hu Draveskinin i idir 
0 

B modern tekniğin bütün icablarını cı memleketin menfaati hakimdir. Memle _ H:ılkevlerlnı1zin Atatürk'ün yüksek gaye- şad ve emlrlerlnl yerine getirmek için her 
Oıa Oı·adan ald ş . u tatbik etmek ve Türk mllletlnl tarihte la - ketimlz bu kadar esaslı ve metin bir ikbal sine uygun olabilmesi için her şehirde, her zaman inkılabın emrindedir. 

\le ~ tıda bunu .~·. . • yiK olduğu yüksek hayat ve medeniyet se - de·ıreslne girmişken istikbalimiz ve hürriye- kasabada bir halkevl açılması, halk hatib - Bugün halkevlerine iltihak eden 42 evlıı 
~lll b0şarak: soy leyıp planları aldı viyesine çıknl'mak, istihsal sahasında bilhas- J tımlı maddi ve manevi kuvvetlerle emniyet lerl yetiştirilmesi, bütün münevverlerin Türk a91lması törenini yüksek huzurunuzda kut
tış1 ir haıct Salondan çıktı. Orada, şaş- sa nüfusda kenıiyetıe beraber keyfiyeti de a~_tına alınmışken büründükleri vasıfiar ve köylüsünü ve Türk kütlesini bugünkü mede- !arken, bütün halkevi arkadaşlarım namuu. 
() 1t '-'e e e kaldım. Hayatımın en ka- arttırmak, işte, Türk devletinin k~.rumunun gosterdikleri ~ayeler ne kadar aldatıcı olur- niyetin temsil ettljı;t yüksek seviyeye ve ta- derin bağlılık ve saygılarımızı büyük mille· 
?tı gQee n buhranlı g l . d b' . ve Alatürl: inkılabının gayesini huldsa e - sa olsıı.ı harıcden gelecek telkinleri dikkat rihte 19.y!k olduğu mevkie çıkarmasına ça - tlmize ve onun ınu Şefi Atatürk'e anetmetı 
ı. i~e Olrnuştur d' , b~l~e.erın ~n ~"1 den esaslar. Cihan buna Kemalist rejimi ve ihtiyatla telakki etmek ve böyle rejlml - Iışması lazımdır. şerefli ve zevkli bir nzl:!'e bllirlm. -Şiddetli 
t'\q\ı &eçer p ı~ ~ ı ırım. Zıra elı- diyor. mlze aykırı ve yabancı telkinlere ajanlık, Halkevine düşen bu vazife bugün tam o- ve :.urekt: aJkışlar-
llla,tıVetıerind tÇrne.z .dunyanın en büyük Biz Türkler buna Atatürk inkılabı dlyo - çığırtkanlık, dellıı.llık edenlere müsamaha ve -----·-·- ·- ·-- ·--·- · ·- · ---- • ·- • · 
Qj h .. bu ille;}' en hırıne bizi sahih etmiş ruz. Ancak ve ancak bu inkılabın ve pren- müsaade etmemek hepimiz için mını bir va-
~ Ukllıu un Planlar bizi şimdi ken- siplerinin memleketimizi koruyacağına ve tan borcudur. cAlklşlar. 
hj hak

1 
altına alını mukadd lstiklfıllnl kurtaracağına geçmişteki, etra - Gençlere 

b·t tı-0 n olrnaya b ş,l eratımı- fımızdakl ve önümiizdek1 binblr misal ne 1- Etkı.rı umumlyemiz ve bl'lhusus yarm bu 
lrj h· st, Drav . aş amıştı. Meçhul nanıyoruz. memleketin ikbaline ve istikbaline hlkim o-
~~~ ır tarar esk~ ve Dolçiyef, her Milli vazife ıacak gençlerimiz, membaı meşkük maksadı 
biı- ~e idiler tan bızi ölümle tehdid et- Tilrk lnkıHipcıları ve münevverleri halk mağşuş her biri ya :!'erdi bir fğbtrarın ya şah-
Yt 0 lUrn · Her birinin de müdhiş tçlnden yetişmiş ve halk içinde kalmış halk si bir menfaatin, yahud bir lnklsarın ve her 
'tı-ı "k kab tarzı vardı İ T . (N adamları ve halk çocuklandır. Halkın ihti- halde derin bir gafletin veya nankör bir 1h-
1Q l' hile are) de sö , · ~~1 1.~m . e~- yacını, memleketin duygusunu halk kütlesi Urasın esiri olarak mıııet birliğini çekemı -

l' 
11 

llın ed· , ) ledıgı soz]er zıhm- içinde yaşayanlar bilir. Bizim halkcılığıınız yen bedhahlann ve bedbahtların tealrlnde 
ııe anca~Yor1~rdı: «Zaten bu plan- ne insani l:>ir hlssln şefkat ve merhameti ne kalamazlar. Böyle yabancı ve yalancı tel -

Grip, 
Nevralji, 

Baş ve Diş 

Artritizm, 
Ağrıları, 

Romatizma 
f es icabıdır. Zaten biz kinlere manl olacak müeyyidelerin bqında 
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ÜÇ BOZ ATLI 
Yazan: Ziya Şakir 

Gelin alayı Semerkandda, akıllara hayret verecek_ bir merasimle istikbal edilmişti. 
Semerkand şehrinin bütün halkı ile Timurun muazzam ordusu, kamilen harekete 

gelmişti. Alay; alkışlar, davul ve zurna sadaları arasında şehre girmİ§lİ 
Başını bir tarafa dayamış, gözlerini A:z. gitmişler .. uz gitmişler .. dereyi te-1 Kaşgar ülkesinin Hanı, (Karnereddin) 

kapamış, Argonun hayalini bir an bile peyı dümdüz etmişlerdi Geceleri yolla- isminde bir Türk asılzadesi idi. Ayni 
kaybetrnemiye çalışmıştı. rına devam ederek, gündüzleri kuytu zan.anda, (Duğlat kabilesi)nin de reisi 

Böylece, üç konak yol gitmişlerdi. birer köşede gizlemnişlerdL Böylece, o?an bu Han da Timurun en mühim ra
Tam dördüncü konaktan hareket ede- Tiınurun ülkesinin sınırlarını tamamile kiplerinden sayılabilirdi. 
cekleri zaman; Susen, tahtırevanın ipek geçmi~lerdi. Kamer Han, Timur gibi sert idareli 
perdesini aralamış, içinden gelen meç- Adil Şah, Cılayır ve Kapçak aşiret- bir miistebit değildL Onun için kendi
hul bir hisle, etrafına göz gezclirmiştL lerinin hüküm sürdüğü (Kat diyarı) na sini muhitine \'<>k sevdirmişti. Kaşgar 
O zaman, düğün alayını uzaktan takib rlalmıştı. Sarıboğa; (Seyram) ile (Car- lx4ldeslnden gcılrp geçen yolcular \'e 
eden genç bir çoban gözüne ilişmişti. din} arasmdakı .(Gori) kabilesinin kervanlarda burada casus korkusun-

Susen, evvela gördüğüne inanmak merkezi olan (Bürke) kasabasına var- dan ve nğır vergilerden masun kaldık
istememişti. Fakat ona büyük bir dik- mı~tı. Hatay Bahadır, acele etmiyordu. lnrı için daima ikametgahlarını bir kaç 
katle baktığı zaman, kalbi kopacakmış 'Yavaş yavaş (Cet) köylerinin arasın- gü=ı uzatırlar, ~ehrin her tarafını süs
gibi çarpmıya başlamış, karşısında otu- dau geçiyeır .. ağır ağır, (K.aşgar) a doğ- llyen bağlarda, bahçelerde ve çalgılı 
ran dadısı Zühre Bacı'ya: ru ilerliyoıdu. E>ğlencclerinde memnun ve neş'eli bir 

- Bak .. işte, o... e hayot geçirirlerdi. 
Diyebi!Jnj~ .. artık hiçbir söz söylemi- Tıpk1 (Semerkand) gibi, o tarihte Han!or ve kervansaraylar, hiç bir za-

ye muktedir olamıyarak kendinden (Kaşgar) beldesi de Asyanın en ma- man boş kalmazdı. Pişirdikleri pilav 
geçmişti. mur b<.'ldelerinden biri idi. i!c ıne~hur olan Kaşgar aşhaneler!, he-

Suscn, aldanmamıştı. Gördüğü o genç Asyanın muhtelif yerlerinden gelen men he.ııen günün her saatinde dolup 
çoban, sevgilisi idi. Argon, tanınma- büyük ticaret kervanları, daima bu şe- boşal·rdı. 
mak için çoban kıyafetine girmiş, hiç hirde birleşirlerdi. Burada, Timurun: Kaşgfır sokaklarında tesadüf edilen 
olmazsa onu bir daha görebilmek ümi- ülkesinde olduğu gibi, ağır nizamlar ve he!'l:esi=ı çehresinde daima neş'eli bir 
di ile, Urkent'den Semerkande kadar kc:r.ı;nlar mcvcud değildi. Ticaret, se- tebessüm parlardı. Her sokaktan ve her 
yaya olarak takib etmişti. ya hat, zevk, safa, tamamile serbestti. e\ den, daima tatlı saz sesleri ve hazin 

Fakat; atl 1 noyanlar, Susenin tahtı- Kiışgar kızları, büyük bir hürriyet şarkılar taşardı. ' 
revanını ihata etmişlerdi. Bunların a- içinde çarşılarda ve pazarlarda gezer- Cad3clcrde de, daima gayet cins at
rasına girmek mümkün değildi. Bunun ler, gerek yerli ve gerek yabancı er - larn binmiş olan genç ve çevik süvariler 
için zavallı Argon, sevgilisini bir kere keklerden çekinmezlerdi. Çalğı çalınan göze çarpardı. Şunu da ilave edelim ki, 
bile görememişti. büyük meydanlarda raksederler, tıpkı bu atlıların çuğu da, Kaşgarlı dilber 

e erkekler gibi, at yarışlarına iştirak e- kızlardl. 
derlerdi. - Arkası ııar -

~Un ~ayı, Scm~kandd~ ~illara ~~~~~~~~~~~·~~~~~~~~~~~~~--~~~~~ 
hayret verecek bir merasimle istikbal ) 1 fr\) y ~ 1 
edilmişti. Semerkand şehrinin bütün Bir Doktorun ~ /A O Q 
halkı ile Timurun muazzam ordusu, ka-
milen harekete gelmişti. Alay, halkın Günlük Pa'l!artesl 
alkışları, ve semalara kadar yükselen ; Notlarından (*j Bugünkü program 
davul ve zil sadaları arasında, şehre l S T A N B U L 
girmişti. 1 GiJz 

Şehir, baştanbaşa donatılmış, gelinin uastalıkları 
Zl • Şubat • 1938 • Puutesl 

Öfte neşriyatı: 
geçeceği yollara halılar serilmişti. Ev- 1 ıı

1 

lerin damlarından ve pencerelerinden, 
gelinin tahtırevanı üzerine, çiçekler ve 

12.30: PlAkla TUrk mustklsl. 12.50: Ha.a
dJs. 13.05: Plakla Türk muslldst. 13.30: Muh
telit plak neşriyatı. 

gül sulan yağdırılmıştı. 
',I.'tnur, gelinini saray kapısında istik

bal etmişti. Dilber Özbek prensesi tah
tırevandan inerken, başına avuç avuç 
elmaslar ve kıymetli taşlar serpmişti. l 

Susen, aylardan beri yüzlerce san'at- ! 

kAr tarafından süslenmiş o1an saraya , 
yerleştirilmişti. 
Düğün şenlikleri, tam kırk gün kırk 

gece devam etmişti. 1 
Kırk birinci gece, Timurun sevgili 

oğlu Cihangir, güvey girmişti. Genç 
Mogol şehzadesi, aylnrdanberi kalbini ; 
yakıp tutuşturan sevgilisi ile karşı , 
karştyo gelince, heyecanını zaptedeme-' 
miş: 

- Size olan sevgimi göstermek için, 
ne mümkünse yapmak istedim. Nasıl? .. ! 
Düeün şenliklerinden memnun oldunuz • 
mu? demişti. 1 

Susen, mahzun bir tavırla içini çeke-
rek: 1 

- Evet.. cidden büyük külfetler, ve 
1 

fedakarlıklar ihtiyar ettiniz. Bunlar
dım dolayı son derecede memnun ve 1 
müteşekkirim. Simdi sizden yalnız bir 
şey rica edeceğim. Düğün alayını takib 1 

ederek Urkentten gelenleri, yayan gön
dermeyiniz. Bunlann içinde bulunan 
fakir çobanlara bile birer at ihsan edi
nir: .. diye cevab vermişti 

• 
ÜÇ YOL ... 

Gecenin z,·rıri kanınJıklan içinde, 
üç boı atlı, bin müşkülatla Kartal tek
kesinin sarp kayalık yollarından inmiş
lerdi. 

Yart çıplak vücudünü bir kaplan 
postu He biirümüş olan Kartal baba da 
onları oraya kadar teşyi etmişti. Ken
dilerine son emir ve talimatı verdikten 
sonra: 

- Haydi bakalım, üç boz atlı! .. Üç 
yola ... Yolunuz açık, hak erenler yar
dımcınız olsun, demişti. 

Üç boz oth, o derin karanlıklara dal
mı~lardı. Atla11n nallarından kıvılcım
lar saçıl.ırak üç muhtelif istikamete ay
rılmışlardı. 

Boz atlar, knnadlı birer kuşu gibi u
çuyorlardı. Tanyeri ağarmaya başla
madan evvel, Semerkand hududlarını 
qn.1şlar, artık selamete çıkmışlardı. 

Miyopluk gibi uzaktan görememek, 
1permetroplult glbl yakından görememek 
ve astigmatizm glbl yazılan ayni bay ve 
lr.tlzamda görememelr gibi gözün teşek

kiılltına ald kusurlar vardır. Ve mede
niyetin ilerlemesi nlsbetlnde maalesef 
göz zlnarı dil artmaktadır. Bütün bu say 
dıklımmız gözlük camlarile kablll ıslah
dır. Yani miyoplara, lpermetroplara ve 
astlgmatlklere göre ayrı ayrı cins ve ıe
kllde camlar vardır. Bunlar ayni zamanda 
numaralıdır. Gözdeki kusur ve zlfına gö
re bu numaralı camlar gözün önüne ko
nulunca derhal görmedeki zar ve bozuk
luk zail olur. Hasta mükemmelen gör
meğe başlar. Fakat bunların haricinde 
gömıe kuvvetlerinin azaldığı ve bu görme 
me1Jlk gJzlüklerle de tashih olunamıya
cnlc vnzlyette Lse o zaman gözün zarla
rındq, gözün slnlrlnde ve yapılışındaki 

uzuvlar~a bir hastalık var demektir. Bu 
lse s.sırı ihmal edllemlyecek tehlikeler l-
rae ~er. 

G5zün birdenbire vecalı veya vecasız 
gönnemeğe başlamasının muhakkak se
bPbinl araştırmalıdır. Mevzii yani göze 
nlıt veynhud umumi yani kandaki bozuk
luk. böbreklerdeki bozukluk veyahud dı
mnğrta ur gibi sebeblerle gözün bozuldu
ğu !letlceslne varılınca derhal ona göre 
tet!avlyo koşmalıdır, Bilmek lAzımdır k1 
gö?: :zarları bozulunca kolay kolay tamir 
kabal etmez. Ve hayatın en .feci maliı
llyctl başgösterir. 

(•) Bu notları kesip saklayınız, 7ahud 

bir albiime 7ap1Ştmp koleksiyon Japınıı. 
Sıkmtl z.amanmmla ba notlar blr d9ktor 

ribl imdadınıza yetişebilir. 

Ak.~am neşriyatı: 

18.30: Çocuklara masal: Bayan Nine. 19: 
İ:ıcl Şan: Piyano ve keman refakatlle. 19.30: 
Meml~ket şarkıları: Malatyalı Fahri. 19.55: 
Borsa haberleri. 20: Rıfat ve arkadaşları ta
rafından Türk musikisi ve halk şarkıları. 20. 
30: Hava raporu. 20.33: Ömer Rıza tarafından 
arabra söylev. 20.45: Belma ve arkadaşları 
tllrafın1an Türk musikisi ve halk şarkıları, 
(saat Ayarı). 21.15: Fasıl saz heyeti. 21.50: 
Radyofonik temsil. Stüdyo orkestrası refa
katllt. (Toska). 22.45: Ajans haberleri. 23: 
PlAkla sololar, opera ve operet parçaları. 23. 
20: Son haberler ve ertesi günün programı. 

ANKARA 
21 - Şubat - 1938 • Pazartesi 

Öf le neşriyatı: 
12.30: Muhtellf plak neşriyatı. 12.50: Plllt: 

Türk ın uslklsl ve halk prltılarL 13.ı5: Dahi
li ve lı:ı.rlcl haberler. 
Akşam neşriyatı: 

18.30: P!Ak neşriyatı. 18:35: İnglllzce ders: 
Azime İpek. 19: Türk musikisi.ve halle şarkı
lnrı (M9.kbule Çakar ve arkadaşları). 19.30: 
Saat f\ynrı ve arabca neşriyat. 19.45: Türk 
muslklı:I ve halk şarkıları (Servet Adnan Te 
arkadaşları>. 20.15: Musiki konuşmnsı: Halil 
Bedi. 21).30: Plakla dans musikisi. 21: Ajans 
haberl"rl 21.15: Stüdyo salon orkestrası. 21. 
55: Ya:ınkl program ve İstJkll\l marşı. ____ ............__,_ ..... .-..--------··-
1 Yeni neşriyat =t 

ÇOCUK - Çocuk Eslrgeme Kurumu Ge
nel Merkezi tarafından çıkarılmakta olan 
(Çocuk) adlı derglnin (74) üncü sayısı çık
mıştır. Yurd yavrularının sağlık, sosyal, kül
Lürel durumlarının 1nkişafın& hizmet eden r-------------- bu kıymetli dergiyi çocuklar&, çocuklu ana Te 

Nöbelcl ~~~..:·.:.a~d~r-ız_. ---

Eczaneler 
Bu gece nöbetçi olan ea:aneler t11nlar
dır: 

İstanbul dbetindekiler: 
Aksnrayda: <Sarım>, Alemdarda: (Sırrı 
Asım>. Beyazıdda: <Belkı.sl. Samatyada: 

1 (Teo!ilos), Emlnönünde: (Salih Necati), 1 
Eyü~de: (Ari! Beşir), Fenerde: <Hüsa- ' 
mcddin>, Şehremininde: (Nazım), Şeh

zadebaşında: <i Halil), Karagümrükte: 
(Suad), Küçükpazarda: (Necatı Ahmed), 
B~k1~köyünde : (HllA.l). 
Be-yollu clhetlndekUer: 
Tünt>lbnşıııda: (Matkovtç>. Yüksekkaldı
rımdn: (Vlngopulo>. Galatll\1a: (Mer
kez>, Taksimde: (Kemal, Rebun, Şlşll

dt'· (Pertev>, Beşiktaşta: (Ali Rıza>. 

Bobziçi, Kadıköy Te Adalardakiler: 
Üskudarda: (Ahmedlye), Sarıyerde: (A· 
sılf), Kadı köyünde: (Sıhhat, Rıfat>, Bil- l 
yUk:ıdada: <Halk>, Heybellde: (Halk>. 

İt0<18AZI 
HAZIMS1ZLIGI 

MİDE 
EKŞiLİK VE YANl'IALARINI 

MAZON 
MEVVA TUZU 

• 'o il ••• 
MiOE YE &Afl~AKLARI AllŞlıAHAZ . 

İÇiLMESİ LATİF TESİRİ KOLAY 
VE MULAYİMOIQ 

YERİNİ HİÇ BİR MÜMASİL 
'IUSTAHZAlt TUTAMAZ. 

MAZON ısı" ve HOROS 
""A•KASllOA Oİıtll.AT' 

HUJUU IVoıiZOI 8fO 

SiSE IUUIHDUlUflUZ 

Antivirüsle 
tedavi 

Kan çıbanlan, el ve ayak parmaklannın arasındaki kaşıntılar, 
dolama, meme iltihabı ve çatlaklar, yanıklar, tıraş 

yaralan, ergenlikler, koltuk altı çıbanlan. 

Tedavisini en erken ve en emin bir surette temin eder. 
~~ Şark ispençiyari Laboratuarı IST ANBUL 
--~-----------------------------------:--___.. 

1 lstanbul Vakıflar D re~dö .·ıuya ilanları 

Kıymeti Pey parası 
L K. L K. 

103 42 7 76 
ııll 

Mahmutpaşada Dayahatun mahallesinde Kalcılar hant 
katta 39 No. lu odanın tamamı. ıt 

15 26 Mahmutpaşad:ı D:ıy aha tun mahallesinde .Kalcılar hatıl a 203 42 
katta eski ve yeni 36 No. lu odanın tamamı. 

4 
19 78 Fatih Dülgerzade mah:ıllesinde Atpazarı caddasinde esk~a· 

mükerre numaralı bermucibi çap 21.30 metre murabbaııt 
263 70 

ki arsanın tamamı. ç.ı• 

Yukanda yazılı mahlul emlak satılmak üzere 15 gün müddetle arttırınaY.ı ıJl 
karılmıştır. İhalesi 4 Mart Cuma günü saat 15 de yapılacağından ıstekliıer 
mahh'.ilat idaresine müracaatları. c852. __. 
--~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~--~-

Öksürük, nefes darlığı, soğuk al.gıll" 

lığı v~ göğüs nezlelerinden sizi kurta" 

racak en iyi ilaç budur. 

Her eczaneden ısrarla isteyiniz. 

lstanbul Üniversitesi Arttırma, Eksiltme"" 
Pazarhk Komisyonu ilanları. 

'---------------------------------------~~ ı - 379965 lira 88 kuruş keşiflı lstan ')ulda Cerrahpaşa hastanesinde yapılJcJ 
Şirürji kliniği binası inşası kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Bu işe aid evrak ve şartnameler şunlardır: 
A) Eksiltme şartnamesL 
B) Mukavele projesi 
C) Bayındırlık Genel şartnamesı. 

D) Özel şartname. 
E) Keşif cedveli, tahlili fiat cedveli, mesaha cedveli. 

F) Proje. . l ,,e· 
İstiyenler bu şartnameleri ve evrekı keşif ~edelinin yüz binde beşt :ı:bl· 
tinde bedel ile Güzel San'atlar Akttdemlsi tatbikat bürosundan 

lirler. .. _ -ııde 
3 - Eksiltme 24.2.938 Perşembe günü saat 16 da Üniversite Rel.."torlüğ\l 

yapılacaktır. . t 
4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklil~rin 18 bin 950 lira muvakkat teoıiJ" 

vermesi ve bundan başka aşağıdaki vesikaları getirmesi lazımdır. • 

"' I) 1937 senesine aid 150 bin liralık Bayındırlık Bakanlığından alınrtUf ı:ııl· 
şaat müteahhitlik vesikası ve talibin kendisi bizzat mühendis ve'!' bit 

mar değilse inşaat müddetınce fenni mes'uliyeti kabul ettiğine ~,tr il • 
mühendis veya mimarın noterden tasdikli senedini veyahudJa bır Ol edi 
hendis veya mimarla müştereken taahhüde girdiğine dair noter ı;eıı 
verrnesL ıt111' 

:S - Teklif mektublan 3 üncü maddede yazılı saatten bir saat evvel etcsi g0rıı 
komisyonu Başkanlığına makbuz mukabilinde verilecektir. Posta ile (ıt\İf 
derilecek mektublaruı en geç 3 üncü maddede yazılı saate k:ıdar ~rıut· 
olması ve dış zarfının mühür mumu ile iyice kapatılmış olması t-
Postada gecikmeler kabul edilmez. (722) ~ 

----~~--~~~--~~~~~ 

Mastarcı T esfiyeci 
Alınacak: 

Askeri Fabrikalar Umum 
Müdürlüğünden =r~ 

Kınkkalede topçu mühimmat fabrikası için beş birinci sınıf mastarcı teS1~ıı1 
ciye ihtiyaç vardır. Yol masrafları kendilerine aid olmak üzere yapı!acak ·,fııl 
handa takdir olunacak gündel~kle çalışmayı .kab~l edcn~er imtihan. için :U~ut" 
ve askerlik, tahsil ve san'al vesıka ve bonservıslerıyle dogruca Fabrıka 
lüğüne müracaatları. (748) ~ 

Nafıa Vekaletinden: ,ıe 
. . ,tJir"" 

Müteahhidi tarafından Derince travers fabrikasında monte edılıp 11 fııl "' 

ve şartnamesindeki fenni evsafı tutmadığından reddedilen 1 adet Lokofll~tıı'· 
teferrüatı 22,000 lira muhammen bedelle yeniden açık eksiltmeye konıoıı ,_.,ıı~ 

Eksiltme 5 Nisan 1938 Salı günü saat 15 de Ankarada Na!ia Vckt.ır" 
me eksiltme Komisyonu odasında yapılacaktır. •"" t 

1 ,v 
Eksiltme şartname ve teferrüatı parasız olarak Ankarada Vcklı et 

dairesinden ve Berlinde Türk Ticaret odasından alınacaktır. 
Muvakkat teminat 1650 liradır. 514/1,_d 

İsteklilerin Nafia Vekaletinden alınmış müteahhitlik vesi~st il~~ 
Salı günü saat 15 de Ankarada Vekalet Malzeme Eksiltme Komı.i)'OJl 
bulunmalan lazımdır. (397) (851) 



S O N· t> ·O S 'r A 

~====::::=~!!!!~!!!!~§iiiii! 
~hisarlar Umum Müdürlüğünden: 

"1-u~ de Yapılacak İnhisarlar pavyonunun projesi için açılan müsabakanın 
1. _ hakkında bazı izahat daha verilmesi münasip görülmüştür. 

' Projelerin gönderileceği müddet 25 Mart 1938 tarihine kadar temclid edil-

)~~~ 'l'~zYinat için kat'i bir projeye lôzum yoktur. Yalnız zikredilen şeylerin 
a. - erınde gösterilmeleri kafidir. 

'ktı,-a Şerait metninde bazı hatalar görülmüştür. Bundan dolayı metni tekrar 
~ercediyoruz. 

~ l SGbaJca şeraiti: 
~ hb-- Afüsabakaya iştirak edenler, yapacakları planı muhtevi kapalı zarfı ikin· 
~.'e ~ içerisine koyup buna isim ve adreslerini havi bir kart ilave edec1ek· 
~- rııhayet 25/Mart/938 tarihine kadar Neşriyat Şubesine vermiş olacak· 

~la!'a kat" . . d l . '....._ l>ı· ıyen ısım ve a res yazı mıyacaktır. _ 'lt anlar; .isimleri bilahare bi~diıilccck bir Jüri Heyeti tarafından tedkiK 
a . ....._ '!Ve birinciye 300, ikinciye de 100 lira mükafat verilecektir. 

4 i., l> apılaca~. pavyonun azami bedeli 15.000 liradır. .. . 
~~t•~ a\>yon; on cebhesi 18 40 olan 24x18 40 eb'adında bir arsa uzerıne kuru-5 q·, , , 

~~:."erilecek planın milcyası 1/100 olacaktır. Gönderilecek olan planlar 
~~: 
~ ....._ i l'nnktalar, cepheler, renkli dahili prespektivler. 

~ll. rışaat malzemesi kabil olduğu kadar modern olacak-yeni metal can ve 

~kküp edecektir. 

l 1 lak8imat· ....... .. . 
t qtatU ııu,._ ....._ }f rk köşesi. 
~~ em içerden hem dışardan satış yapılabilecek tarzda bir satış yeri ya
~arı, ~e burada tütün, tuz ve kapalı şişe jçki satılacaktır. İşbu satış yerinin 
~sı ~taktan mahfuz ve mamulatın çalınmamasına karşı da müemmen bu

ııı.,· ' ll eş.ruttur. 
del>o u satış yerine yakın elverişli bfr yerde mamulatın stok edilmesi için 

i . ....._ Yapılacak. 
S. tiuna . 

tııı ....._ Çat sıp yerlere vestiyer Ys bir tuvalet yapılacaktır. 

6~e'k_" •nın üzerinde veya münasip .bir yerde kafi derecede masa konula· 
b.> 2~5a:vrı;a ayakta içki içilebikcek bir bar Amerikan yapılacaktır. 
~b adında bir sigara imal yeri ayrılacaktır. 

l Ytııat· . ....... . 
Sı 'laprak tüt.. · t · k b h" t k b' d ~ '"Qtıla 11\irn . un, sıgara, uz, ıç i, arut tcş ır c me ve ır e magaza 
~ ra Ye Unesı göstermek için altı vitrin yapılması mutasavver olduğundan 
~b> lçkr a~r.~Iacaktır. 
' ıt eden' ( t.~t-~n, tuz satışlarını göste ı-cn ve İnhisarların köylüye yardımını 
3.)"l>ılaca'"tütun, incir, üzüm mübayaosmda köylüye yapılan yardım:t 4 gra· 

lı~ ....._ ıtev gından bunlara yer tefrik edilecektir. 
itıı tost ~Ud olan 5x2 eb'adında kabartma bir Türkiye H~ritası ve Barut sa· 
. ......_ erır ik· 

~il .. _ 1,5)(2 5 
1 pano için yer ayrılacaktır. 

a~lttir. ' eb'adında yapılmış ufki Cibali Fabrikası maketi için yer temin 
~ ....... o 
.-~ toırıat'k \lfaui ı . ~arap fıskiyesi ;çin bir yer ayrılacaktır. 

Kat'iyyen 

İhtiyarlamıyan 
Kadının Sırrı 

45 yaşında olduğu Jv,tde yüzünde 

h:ç bir çizgi, hiç bir br.ıruşuk yoktur. 

Cildi açık, yumuş-Ak ve bir genç 

kızınki gibi kusursu.ıdur. Adeta bir ha

rika! Fakat, bunu·.ı da fenni bir izahı 

vardır: O da; Vifana Üniversitesi pro

fesörü doktor Stejskal'in şayanı bay • 

ret keşfi olan .Bioceh nam cevherin 

s'hramiz tesiridir. cBioceh, yumuşak 

ve buruşuksuz bir cild için gayet el • 

zem gençHğin tabii ve kıymetli bir un

surudur. Bu cevher, şimdi pembe ren

gindeki Tokalon kremi terkibinde mev 

cudd11r. Siz uyurken o cildinizi besler 

ve gençleştirir. Bu suretle her sabah 

daha genç olarak uyanır ve yüzünüz • 

deki çizgi ve buruşuklukların kaybol • 

duğunu görürsünüz. Gündüz için be -
y:ız rengindeki (yağsız) Tokalon kre

mi kullanınız. Bütün siyah benleriniz 

erimiş ve cildinizi beyazlatıp yun1u -

şatrnış ve on yaş gençleşmiş olursunuz. 

Çirkin tenden kurtulmak, daha genç 

görünmek, taze ve nermin bir yüze 
malik olmak için mutlaka hakiki cilt 

1 U."1S\ll1l olaıi Tokalon. ~e~ knlla-

Sayfa 11 
-= ==-

" ' • : 1 ~ • - • ; .. • - ~ 

Siz de bu kremden şaşmayınız ! 

BALSAMIN KREMLERİ 

KREM 

Sıhhat Bakanlığının resm.i ruhsatını 
haiz bir fen ve bilgi mahsulüdür. Bütiin 
cihanda elli senedir daima üstün ve 

eşsiz kalmıştır. 

KREM BALSAMiN 
Uzun bir tecrübe mahsulü 

vücude getirilmiş yegane 
kremlerdir. 

KREM BALSAMiN 
Şöhretini söz ve §arlatanlıkla de

ğil sıhhi evsaf mı Londra, Paris, Ber-

lin, New York gü
0

zellik enstitülerin

den yüzlerce krem arasında birinc~

lik mükafatını kazanmış olmakla 

KREM BALSAMiN 
Gündüz için yağsız, gece için yağlı 

ve halis acı badem ile yapılmış gün

düz ve gece şekilleri vardır. 
ve tüp şeklinde 

-
Kadıköy Vaklflar Direktörlüğü llinları 

Mahallesi Sokağı. No. sı Cinsi 

Ahmetçelebi Tahriri ye 8 Hane 

Tabaklar Mezarlık 5 > 

İbrahimağa Cami 17 Dükk.8n 

Altunizade Koşuyolu 34 > 

Yukarıda mevki ve cinsleri yazılı yerler 31/5/938 sonuna kadar kiraya veriL 
rnek üzere açık arttırmaya çıkartılmıştır. İsteklilerin ihale günü olan 2/3/931 
Çarşamba günü saat 15 de Kadıköy Vakıflar Müdurlüğüne müracaatları. (879) 

~ 

DENIZBANK 
İstanbul Liman işletmesi Müdürlüğünden: 

1 - Sirkeci tarafı rıhtımlanna yanaşan vapurlar ile gidecek veya 
vapurlardan çıkacak yolculara bu kerre açılan İstanbul Yeni Yolcu Sa
lonu önündeki sandal iskelesi tahı:.is edilmiştir. Yolcular bundan böyle bu 
yolcu salonundan geçerek salon rıhtımındaki iskeleden vapurlara gidecek· 
ler ve vapurdan bu iskeleye çıkacakl:lrdır. 

2 - Yolcuları nakletmeye mahsus sandallar yalnız bu iskelede bulunur, 
3 - Sandal ve hamallar tarifeleri salonda asılıdır. c910> 

İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 
1 - Ahırkapı Bakımevinde mevcud 498 kilo ıskarta Çul pazarlıkla satıla • 

caktır. 

11 - Pazarlık 24/Il/938 tarihine rastlayan Perşembe günü saat 10 da Kaba • 
taşda levazım ve mübayaat şubesi satış komisyonunda yapılacaktır. 

III - Satılacak malları her gün Ahırkapı Bakımevinde görülebilir. 
IV - İsteklilerin pazarlık için tayin €dilen gün ve saatte % 15 teminat p.ıra. 

Jarile yukarıda adı geçen komisyona müracaatları ilan olunur. c844ı. 

Şu gördüğüniiz iki arkadaşın 
İçtikleri nedir? 
Bi1;y0r musunuz? 

Şampanya kadar leziz 

PüRGDLiN 
Gazozlu müshil ilacıdır. Siz de bar -
saklarınızı temizlemek için tereddüt 
etmeden PÜRGOLİN içiniz. 

CELAL ERGUN 
Tıbbi müstahzarlar liboratuvan 

Son Posta 
Yevml, Siyasi, Havadis ve Halk gazetesl 

Yerebatan, Çatalçeşme s.:>kak, 25 

ISTANBUL 

Gazetemizde çıkan yazı ve 
resimlerin bütün hakian 
mahfuz ve gazetemize aiıt!r. 

ABONE FIA TLARI 

TTT a 3 1 ! Seııel Ay Ay Ay 
1 Kr. Kr. K,. Kr. -------
1400 750 600 150 TÜ11KİYE 

YUNANİSTAN -340 12.!0 'i10 ~70 
ECNEBİ ~;ou 1400 800 WO 

Abone bedeli pEşir.dır. Adres 
değiştirrr.ek 2:> &uruştur. 

- ... -
Gelen evrak geri vailme%. 
lknlardar meı,aliyet olınma%. 
Cevap için mekt.ublar:ı 10 kuruş!uk 

Pul ılavesl lazımdır • .. .......... , 
P01ta k~tusu : 741 İstanbul 
Telgraf : Son Posta 
Te~fon : 20203 



Itri yatı 
Hakiki çiçeklerden iatibaal olunan 
kıymettar eaanslarla en saf meYaddı 
iptidaiye ile yapılan Huaıı ltriya~ 
ciban~mul bir töhret k•zanmıtbr. 
ihtikar dereceainde pahalı olan Tür· 
lriyede yapılıp Avrupa etiketi kulla· 
nılan ve balkı aldatan yaldızlı ve 

~üslü markalara itimat Ye emniyl'l 
cdemiyen Bayanlar Ye zeTk aalıib-
lerile anlayııh imanla.r bilhaua 
Türkiyede ikamet eden ecnebiler 
aeTe acve, bayıla bayıla ve takdil 
ede ede Huan ıtriyatını kullanıyor· 
lar. Tirkiyede ona rakip olabilecek 

· bir tek ecnebi firmuı bile yoktur. 

BAŞ - DiŞ - NEZLE - GRiP 
ve bitin atrdarı derllal geçirir 
iCABINDA GÜNDE 3 TANE ALINABiLİR 
Mideyi, kalbi yormaz. Taklicllerinden Akınınız. 
Ecı!rnelerden 1-12 lik am1l8llljlannı ısrarlıt arayınız. 

Istanbul Vilayeti dahilindeki 
bahçe sahiplerine 

lstanbul Ziraat Müdürlüğünden: 
Ya-zın bahçelerinizdeki elma, amrııd gihi güzel meyvalarınızı delerek düşüren 

lürpokapsa haşcresi kışı tırtıl hafmde ağaç gövdelerinde, çatlaklarında, ölü ka
buklar altında ve diğer müsaid yerlerde geçirdiğinden bunları öldürerek mey
vaları kurtarmak için kış mücadelesı yapılmasına zaruret vardır. Bunun için de 
sövdedcki kabukların kaldırılması tel fırç:ılarla fırçalanması, kuru aaııann ke
silerek yakılması suretile haşere tırtıllarının imha edilmesi ve işin ağaçların 
ayanrıut devrine kadar behemehal bitırilmi~ bulunması lazımdır. c65h 

Yüksek Tahsilli Memur Alınıyor 
lstantul Gümrükleri Başmüdürlüğünden : 

30 lira aylıklı muayene memurluk.arı için 20/1/938 günü yapılacağı ilan P.<ii
lcn müsabaka imtihanı kafi dereced~ istekli çıkmadığından yapılamamış ve 4/3/ 
1938 Cuma günü saat 10 a bırakılmıştır. Bu imtihana girmek isteyip te memurin 
k.:ınununun 4 üncü maddesindeki ıarılan haiz olan ve yaşları 35 den aşa~ı Lu· 
lunan yüksek mekteb mezuıılarınm veai kalanm 28/21938 Pazartiii giln& 98ilt 
13 e kaür M Sicil &.rvlllbae Urmeleri 

IJ 
' Romatizma, lüm• 

bago, siyatik, sinir 
ve soğuk algınhğın
dan Heri gelen tid· 
detli ağrıları teskin 
ve izale eder. 

EM /1Uf S511l iLACIDIR 
KELEPiR FiYATINA 
Satılık 2 ev ve büyük bir bina 

İstifade etmek isti yenlere : 
Şişlide Halasklrgazi caddesinde bü;. 

yük bir bahçeyi havi ve arka sokağa da 
nazır 2 ev ve büyük bir bina kelepir fia
tına satılıktır. Tafsilat almak için İstan
brıl 176 No. la posta kutusu adresine 
(D. S.) rü.rnuzile mektubla müracaat o
lunması. 

--------------------------
ilan Tarifemiz 
Birinci aahils 400 lıaruı 
I kinci wh."le 25G » 
Vçüncü &ahi.le 200 » 
Dördüncü Mıhile 100 » 

· iç .ahi!ela 60 » 
· Son 1ahile 40 • 

. Muayyen bir müdde c zarfında fazla• 
ca mikdarda ilan yaptıracaklar ayrıca 
ten7.ilatlı tarifemizden istifade ede. 
ceklerdir. Tam, yanm ve çeyrek sayfa 
tlinlar için &}Ti bit tarife derplf 
edilmistir. 
• Sôn Pt>sta'nın ticari ilir.larına ald 
işler i~in şu adrE'le müracaat edil· 
nıelıdir: 

tlincıhk KoUekttr !)lrke&I, 
llahram:ınzade Ban 

Ankara caddesi 

:......----------------------....: 
__...... .~ .................... _______ _ 

Son Posta Matbaası -------- ..______ _ -
Neşriyat Müdürü: Selim .ftagıp Emec 

S... B.oıı1lp ZJIE!; 
untm=- 4.. ..... DrAIWall. 

Diş macunu kullanıyorsanız, clişlprinizin 
daima temiz, daima beyaz, daima sağlaDI 

kalaca~ına emin olabilirEİı~iz 
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Diş macunlannın en tesirli ve en nefisidlt• 

Daima Radyolin 

f GRiPİN: 
Nezle, Grip, Brontitle Tekmil Aslrllarıll . 

Yegane ve En Kuvvetli llicı ? 

Harareti sür'atle düşllrür, 

üşütmeden ileri gelen rahat• 

aızlıkları önler, mideyi boz• 

maz, kalbi yormaz, böbrek• 

lere zahmet veı mez. 

GRiPiN 
Romatizma ve mafsal ağn• 

lanm durdurmakta kat'i te
siri haizdir. 

Avrupadan gelmiştir. 
10 aded lllcı Ue beraber 150 kr. 

Satış yeri : PiPO PAZABI Sultan hamam ,. -
tzmir; Kemeraltı, Mazhar Öngör - Bursa : Uzunçlrşı s:uıtçl Nil~ 
An' ara; Tntuncn Ali 'J'Umen, Taşh:ın • Zonguldak; Saatçi Osmıın ~ 
Trabzon; Hakkı Alm:ıc ·ı, Ku;ıdurucılar - Adamı: saatçi Halil, Yal 

,_.. S.ımsun: Itr1ya tçı Hamdi TamUlrk - Eskişehir Şıra eczanesi 


