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. İdare iflerl telefonu: lOlOJ 

Frankistler Barselon [ 
Doktor Şahtın istif ası Londra, Par is ve J 
Nevyorkta mUhim akisler uyandırdı 

kapılarına vardılar 
llarselondaki bütün erkekler ceplıege 

Markın kıymetten 
düşürüleceği söyleniyor 
Fransızlar, Almanyayı bugün 
1917 · Atmangasına benzetiyor gitti, şelıir önünde valışigane 

"1.11./ıarebelere intizar ediliyor Bedin. 21 (HUJUSt) - Dr. Şahttan ıon
ra. Reyhsbank umum müdür muavini 
GraJ2er ve merkez müd11rü Hillı:e de va
~f elerinden affedilmi§lerdfr. 

Dün Barselon üzerinde şiddetli bir hava muharebesi İktısad nezareti müsteıarı Dr. Bring
man, umum müdür muavinliğine tıy!n 

, edihL~r. oldu. Frankocuların bir tayyaresi düşürüldü Fransız matbuatının mütaJealan 
Paris 21 (A.A.)- Matbuat tefairıtının 

brıılıcı mevzuu Almanyanın maK vazi
yetldir. 

" tllıtJıa tebeZerde Frankiıt tayyarcltri nW& hflk(ı~Zem mild<ıfaa Jaatlanm 
la:ıdr boylu boYUna bombar dımcJmtn gö.teren Mrita 

~l~rıtl\ a, 21 (Husust) - Franklst kuv- fehri ıimalinden çe'rirmeğe muvaffak ol
~'l b aon 24 saat zarfında Barselona muıtur. 
'tiaı1~Yli. ilerledikleri bildirilmektedir. «Erkekler ceplıeyet 

~t'' .\r hır ınevki olan İguadaladan Diler taraftu mukavemet İçin yapılan 
1
1Rll td·ı 10~ ve Villafranka şehirleri de hazırlıklar dolayılile Barselonda hum
'ttı''tıdı a 1 In!şlerdir. Frankist kuvvetleri, D".alı bir hava esmektedir. SeferbeTlik 
~t~ciıa;seıondan 18 mil uzakta bulun- faaltyeti ~hrin çeh.reeini deltftlrmtıtir. 

r.ar. Her yaıta ve her •viyedı kadınlarduı 
~ &~~l Barselon'da müre'kkeb alaylar, ellerinde, erkekleri 
biir:ıt5tlU 0~dan alınan haberlere göre, a~kere yazılınağa davet eden levhalarla 
•~ilde 60 lr Frankist yürüyüş kolu. lS- dün ıehrin sokaklarından geçmiflerdir. 
~~ti,..,. tank olduğu halde şehrin Hk Fu levhalarda ıu ibareler yazılı idi: cl!!r
t~l~ )•aklaşmış ve şiddetli bır ateıle kekler ı.tihkAmlara. erkekler cephey., 

>ıışlardır. Tanklardan 20 taneıl (Devamı U ind ıaJ/fa.da) 

Kral F arukun halif a 
ilan edildiğ: Figv."o yazıyor: Dr. Funk Dr. Şaht 

Şaht. kapitalizm harieinda hiçbir ıer hıtrb ve daiınt bir uınuınt seferberlik ha-

t Od t .d• yapılamıyacağını bilecek kadar ak.allıdır. linde yaşamak niyetindedir. resmen eeyy 8 me 1 İmdi ve~~i olmıyan i1lerin ve bilhassa Ordro gazetesinde Pertinax yazıyor: 
hi •ı (H j bildi i ) Alman s.lahlanmasının temposu, kln n- Şahhn rekilmesi Fransa ve 1n~iltP•e 

K:ı re. • avaı a ansı r yor - f ~ . :ı ' 
'-·- imamlık eıı·~ d ıra muncer olmağa matuf bır vaziyette- irin bir ihtardır Almanyanın Ortt Av. Kral !"aruAl.lll ı~ namu an . ~ · . . . 

sonra dtiıt camide, Farukun halifelll~ ı ... rir. Kar c.lmayınca, tasarrul yoktur. Ta- rupada elde ettiği şeyler eıconomısını y: -
. aarruf olmayınca da, mulf enflbyon vu- tl§tırm"1Uştır. cMittel Europa. nın dat-.3 

hinde yapılan tezahüre fazla ehemmıyet Jrubulu.t. !:te Şahtın istemediği ve dev- ileri götürülmesi ve daha iyi organ!ze c.
a1.fetm~ek ~dır. Teş~bbüs krala ıa- lcller hukuku kadar malt tekniğe de pek dilmP.ıi icab ediyor. 
dakatlerınl gostermek istıyen baz. IÜ· .. 1dırmı f dil . •- i '- B ""'·bıkü Alman • yan e en erın~ se pea u e- . u6~ ya 
baylar . tarafından yapılm~ştır ve yeni hf'mmiyet verdikleri fe7 budur ve onun Ntha~et Popuulaire gazetesinde Bro·ı~ 
memurın !kanununun tatbıkatı hustll\lno- için •şaht aynlmıştır. s:>lette, Almanyanın muhtemel bit' hı:ırbi 
d~ nuırlar arasında ihtilA.flann bq göa- Petit J·ournal gazete.inde Bouaard uzun müddet devam ettirebilmesini f.İp-
terdiJ1 bir mad'a vukua gelmektedir. Z- y&zıyor: heli görerek diyor ki: 
ııasen geçen Birinciteşrinde Arıb kongre- İtalya gibi Almanya da bundan böyle (Deva.mı 11 ind ıaJ/fada) 

.ııf.nde de buna mümasil bir tezahür oı:. ---=--=----==----=---=-=----=--==:::::11-----
muıtu Bununla berabrr saray mehafili.. 
ntn. krala halife Unvanı verilmesi arzu
s·mda bulunduğu muhakkaktır. Ancak 

bu mf'ıele birçok m~llta meydan ve
recek ve bilhassa Arab memleketleri nı 

çok uzun müzakereleri icab ettirecek 
mahiyettedir. (A. A.) 

Tunusta memnu 
mıntakada bir 

ltalyan tevkif edildi 

Çek Hariciye Nazırı 
dün Hitlerle görüştü 

Fransız gazetelerine göre Çeko - Slovakyada daimi 
bir Alman askeri heyeti bulundurulacak 

Berlın, 21 (Husus!) - Çeko-Slcwakyı 
hariciye nazın Şvalkovllkı bu aabah Ber
line muvasalat etmiftir. 

Burada bir gün kalacak olan n.uır, öl
Pa:-is, il (Hususi) _ TuuUllta dün :kf leden sonra Hitler ve Ribentrop tarafın.

İtalyan tevkif edilıniıtir. Bunlardan biri dan kabul edilmi§tlr. 

g•zetecidir ve memnu mıntakadı foto• SaJAhiyettar mahfellerde IÖyiendilln• 
raf tekt.iği esnada tevkif edilmJftir. Fo- f(tre Şvalkovslld, Alınanyada h.laedJlen 

tograf makinesi vı filmler mündert t- ifd !ıtiyacım karplamak ilzere Çek ifoi· 

" Başvekil l~tanbulda :E::~:ı:~ m··~ hudud h•· ~::;:::?;::n::.:::: 
~lat 8 ~ko Slovakyada daim! bir Alman uke-

ay ar gazetecilere: "Hususi bir iı için lstanbula Alman ada b .. tü k ki ıi heyetinin bulund'Ur111mall hakkında Şvalkooskl Çeko-SlovCIJcı!lcının Bc-rlbı 
getd· y A k d.. ği d d. Y u 0 er e er görn~uıeceğınt yazmaktadırlar. sefiri Ue bir arada 

ım. ~n na~a oo~ m» eı N~M~m~~~rma --~---------------------~ 

~~""f!ltı Başvekil Haydarpa1a istaıyo nunda Valinin izcıhatını dinliiJOf' c. 

h~~ı>tı "t-.l Celal Bayar, Anka:-a trenine rafından ı>elamlanmıştır. Başvekil De:ılz-
·~t •llsusi v 1 d.. b' 

·~~ a ~eh . . agon a un saa~ on ır bankın Haydarpaşadan 11,45 te kalkan 
l ~ ~ · rtrn.ize gelmiştır. H aydarça- tt . ·· ·· 
~ ~tt lllıbuı V lev vapurıle halk arasında Kopruye 

1~1.!t ltı .. d ali ve Beledıye Reisi çıkrr.ı~. otomobille Perapalas oteline gi-
~'11 ta>': 'J:'>ar •• İstanbul Komutam Ha~is 
' "' b Olıs Müdürü, Üniversit'! Rck- derek oğle yemeğini yemi7 ve ak;ıan1a 

t'f!itı iok zevat tarafından karşıla· kada~ istirahat etmiştir. 
8 Yar, bir askeri müfreze ıa- (Devamı 11 inci 14yfc:ıda) 

dahil olacaklar 
Bcrlin, 21 (Hususi) - Hitle.r tarafın

dan bugün imzalanan yeni bir kararna
me mucibince, askerlik hizmetın.i bitiren 
bütün erkekler bundan sonra Nazi bil.· 
cum kıt'alanna intisab etmeğe mecbur 
olaco.llardır. 

Terhia edilen efrad, bu .suretle daima 
t<-kırar orduya alınacak vaziyette buluna
caktır. 

Varın başhyoruz 

Bir balıkçı gemisi infilak 
neticesinde battı 

Limanda vukubulan faciada geminin çarkçıbaşısı 
boğuldu, bir tayfa ile iki amele de yaralandılar 

Gemi batc:ırk4m ve ~arc:ılılar 
(Ya Zl8IDI 10 UDCU sayfada bulHtıbum) 



Z Snyfn 
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H •• u 
Yani bir ;g~·si istılô.h: 
Mihver 

Yazan: Muhittin Birgen 

E.-ni değil, hayli eskidi; fakat, 

ısiyaset tarihinin uzunluğuna 

kıyas edilirse ona hala cyenh dıyebilı:i~. 
Hatta yepyeni diyebile<:eğimiz bu ta.J•r 
şJd~· Mıhver. · 

Mihver, bir hendese ıstııahı olau~u za· 
rr..an modern bir kelime değii.dır; fakaı, 
rr.akir.e ıstılahı olarak ömrü yenidir; yn-

ni makine devrinin. devrlmizi11 keli:ne
sidir. Herhangi bir makined!? dnre:.!en 
herhangi bir parça - hareket yapan. ha
reket veren hareket eden p::ırç,1 - bir ve-

' -y! birkaç }Ettak üzerine oturtul~u? mu· 
devvc!" bir çelik üzerinde döne:.-. 1şte. b"J-

na mlhv<'r derler. Makinecılik ıstılalıı 
olan bu mihver. yakın bir zaman:Janberi 
ııiyası-te geçti. Berlin ile Romayı bırb;ıi-
ne bnğlıyan bağa bu isim verild .. B 0 r:iP 
ve Roma bu mihverin. üzerinde hareket 
ettiği iki yntağrdır: bu yatak üstünde dö-
nen şey de bir siyasettir. HatH\ eski b;r 
tabın canlandırarak diyebil!riz: s:yaset 
dolnbı! 

Klisık diplomasi başka ıstılnhlar ku1-
1anırdı; ittifak. itilaf. pakt gibi, hep ay
ni m~fhumun, bazı küçük farklarlıı ifa
desini temin eden kelimeler vardı. Fa-

kat Rerlin ile Romayı bu defa bağlıyan 
siyası bağır; adı mihver oldu. 

Acaba, neden eski kelimeler bırakıldı 
dıa böyle yeni bir ıstılah icad edildi? A-

cnba. hu sırf tesadüfi olan bir şey midir? 
Yokı::a bımun hususi bir sebebi var mı
dır? Bu tabiri kim icad etti? Nasıl ortaya 
attı! Bunl&n bilmiyaruz. Fakats şuna 
dikk:ıt ediyoruz ki Mihver, şimdiye k:ı-

dar bu tarzda tesis edilmiş olan bu kabU 
b:ığlara rı!sbetle çok hususi blr vasfl hcı
izdir: Sor derec dinamik olmak vasfı. 
Mihver o kadar dinamik bir vasfa sahib 
ki bunu bir dinamonun mihveri !arzede-
billrlz. İfüfaklar, itil~fiar, paktlar, hep 
uyurlsrken Mihver çalıştı ve siyaset do
labını mütemadiyen döndürdü. 

* 
Nit~kim hAlA da dönüyor. Ggliba fyi 

mühendisler tarafından yapılmış ve iyi 

monıörier tarafından yerina oturtulmuş 
olacak ki. Mihver. şimdiye kadar bu nu

vi enerji vasıtalannın hiçbir zaman te
min edemediği bir randıman veriyor: 
gene galiba bu randıman kudreti. Mıh
vcr ıahıblerinl çok memnun etmiş ola-

cak ki diğer mihverler vücude getirdılcr: 
Önce Berlin - Tokyo, sonra Tokyo - Roma 

v~ nihayet, son günlerde bir de Budapeş
te ne öteki merkezler arasınôa bir Mih
v"r vOcude getirildi. 

Bugilnlerdı Mihverler, büyük b!r faa
liyet içindedirler: Macar hariciy~ nazırı 
Berllne ve İtalya hariciye nazırı da Bel
grada gittiler. Birkaç güne kadar da Al

manyıı hariciye nazın Varşova yolunu 
tutacaktır. Acaba yeni Mihverler mi vı1-

cilde getirilmek isteniliyor? Orta yerde 
bu bdar hararetli bir faaliyete sebeb o
labiler.ek açık unsurlar bulunmadığına 
göre, tahmJn edebiliriz ki, ye. yeni M:h
verler kurulacak. yahud da mevcud o
lanlann işlemelerine daha büyük bir hJZ 
verilece:Jt. 

Hımgısi yapılacak olursa olsun şurası 

muhakkaktır kJ rnihverler çalışıyor ve 
Avrupayı büyük bir siyast hareke! iç1n
de tutuyorlar. 

* Asır makine, dinamo, enerji asn ·oldu

ğuna göıe, iki kuvvetli siyaset mühendi
sinin vücude getirdikleri esere mihver 
ismini vermiJ olmaları, yahud bu ese

rin başka:ian tarafından bu suretle ad
lEıDdırılmış bulunması hiç te boş değil

dir. Bu ırusa! ile anlıyoruz ki bu asırda 
politikadan azamı randıman almak için 

onu bir mihver üzerine oturtmak ve mü
tPm:ıdiyen döndürüp hareket halin·Je 
tutro:ak lüzımdır. Siyaseti kim böyle an
larsa nıuvaffak olur, kim :!>u noktayı ıın
lam:ırrıış bulunursa mağlub olacaktır. 

Mih,•er, boş bir thbir değildir; Berlin 

ile Roma arasında böyle manevi bir mıh
verle beraber bir de dalına iki ucunda 

SON POSTA 

Kadınla::' daima iki bu'dun bir u~unda buluııurla;:. Erkek· 
lerden ya çok iyi, ya çok fenaaırlar, orta hallisi çok güç 'bu
lunur. 

Evlenecek om.in, gözünle ara, kalbinle dinle, fakı:ıt dnim:ı 

muhakemenin •erazıri ile ölç. Evlenmek öyle bir aıışverişlir 
ki zararı veya kan ölüme kadar sürer. 

Kısa pantalon 
ite seyahate 
Çıkan lord 

Her işinde tedbirli hareket etmeyi 
seven Lord Strabolgi Avustralyaya, 

r ................................................ - .... ,, 
Hergun bir fıkra 

Hasisler 
tJç mübalağacı, hasislikten bahsedi

yorlardı. Birinci mübalağacı: 
- Ben biT hasis tamdım, dedi, mii.

rekkeble yazı 11azarken kalemı he,. 
ho1ckaya batırışta mürekkeb teba1ı

hur etmesin! diye hokkanın ağzını 

kapatırdı. 

ikinci mübalağacı güldü: 
- Bu bir 1ey mi, dedi, ben daha 

hasirini tanıdım, geceleri yatarken 
makinesi aşınmasın diye ıaatini dur· 
dururdu. 

Üçüncü mübaldğacı atıldı: 
- Bunlar hiçbir şey dejfil, deii, 

ben bir hasis tanıdım; gözlüğünün 

camlanmn eskiyeceğinden korkar, bu 
yüzden gazete okumazdı. 

"-----····· ···--·····-····----·· .. ---.,. 
Emil Ludvig 
" Hitlerin sayesinde 
Para kazandım,, diyor 
Alınanyada Na 

zi ;idaresi kuru • 
lunca, dikiş tut • 
turamıyarak İs -
viçreye giden, 1s • 
vi.çre tebeasr o • 
lan ve ismini Ko· 
hen'e çevirera'k 
Kohen Ludwig 
olduguv nu ilan eden, Musevi biyoğrafi· her türlü havayı karşılıyacak bir şe -

kilde varmıştır. Resimde gördüğünüz muharriri Emil Ludwig, şimdi Londra-

gibi sırtında palto, ayağında kısa pan· da bulunmaktadır. 
talan, (zira Avustralya bu sıralarda ce- Venezuela hükOmetinin davetile, bir 

hennemt sıcaklar içinde yanmaktadır) asır evvel Venezüela'yı İspanyol esa -
ve elinde de şemsiye vardır. Lord, tay- retinden kur1aran millt kahramanlan 

Minik 
Burunlu 
" Altın mayuıan ,, 

Londra hayvanat bahçesinde, ille defa 

olarak Çinde ve Orta .A.tya<ta bulunan1 

minik bunİnlu ve caltm maymun• diye 

isimlendiriln bir maymun teşhir edllme

ğe başlanmı§tır. Bu hayvanın boyu 30 

santimdir. Gözleri tıpkı Çinlileri andır-

maktadır. 

80 sene karanlıkta 
yaşayan lngiliz 

60 sene daimf bir karanlık içinde ya

şıyan bir İngiliz, 90 yaşında olarak öl-

Sözün ıs ası 

-····-
Benim kanaatim: 
Ne ifrat, ne tefrit 

\. E. Tıslu ,~ 
!iti E alih Rıfkı Atay, geçen. g'~~ 

U- lus> ta, dil hakkındakı ) dJ ~ 
neşreder etmez, muharrirler aı:ası115g1ı~ 
dava tazelendi. En salahiyetli fi}dr ııe1 ~ 
ltt;inin arasına hiçliğime rağraen ıt.:51 
karışmak cüretinde bulunuyorsa: 

111
e 1 

ruın:ı bak11masın. Benim de, ken ~1r. 
re, bu babda söyliyeceklerim va d r. 

Bizim ç0k güzel dilimiz, yaz:do.bi:·~ ı 
mışma da düzenini kaybedece.ıt 0·~ 
geldi. Kraldan ziyade kral tara~~~ 
veya öyie gözüken bazılaruı:ııı. oJdl 
din Hoca iie leylek hikayesınde . ~ 
gibi lisanı kuşa benzetmek istedile~ıı:f 
ki de &sıri.ardanbcrl lehcernfze i 1e~ 
kullanılmış. kökleşmiş. hatta 1 ~g.r:;t'. 
uydu:-u;arak aslındaki telaffuz ar.el~ 
kaybetmiş birçok kelimeleri yab .,~ti 
dıye dilimizden tardedip yerine u 
ler ikame eöildi. ııı. ' 

Köyünün bağlı bulunduğu kazall 
11

e4" 
biiyük müDdye amirini sitti~ :; {i~ 
ckaymakam> olarak tanıyan koY 01! 
bayı yadırgadı.. yanına sokulaIJl:zııı:.J 
Ona eskiden carzuhah verirdi. ~ 
d;lekçe olunca, cesareti kırıldı. J{~ J 
ne: cSayın .. • diye hitab eden ad9 ,pt"I 

·· le dS\ nam tahsildarı sanıp, yan goz 
rma baktı. dil' 

Şehirli de bu zoraki, bu uydurıtl~ (f 
den hoşlanmadı. ötedenberi vekAl~e tı!l 
kil derneğe alışmıştı. Bu kelin1eıer pi 
asalet, bir saygı ifadesi buluyord~ ~ 
kanlık ve bakan tabirleri ona bil tJ 
ründil ve bu hafifliğin işlerine de 
edeceği hissi geldi. \'ff.t 

Mektebine bağlı çocuk okuıunu ser~ 
dl. Mualllmınin önünde tirtlr titr: ~ 
öğretme11ini saymadı. Yardirektörıl~ çd 
tarafındaki cyar. bu tabire bir ınAJ'll 
nisl veriyor, gülünç oluyordu. (IJI~ 

Çevirgen dendiği zaman, göz611, d' 
tecessüm eden ağır başlı bir nıe.ın~ 

0 
r' 

ğildir. Bizde çevirmek tabiri ekSerıS ~ 
leli, hud'alı, dalavereli bir fiil bıt ,~ 
da kullanılır: Dolab çevirmek. fıfll~.tıl 
çevirmek, entrika çevirmek.. !al~ 0~1 
Temiz iş için ise cgörülür• den!! Jcı 
doğrudur. çı~ 

Hasılı, Osmanlıların arabcııya ı;ıı~ ~ 
farisiye sapan ağdalı, ıstılahlı. te~ı f 
ift atlanna mukabil, bu sefer de tefr 
lunu tuttuk, fena oldu. . lP' 

Bu yolda az daha devam e:seyd~~ Q 
bil kulesjnin işcileri gibi birbirifıl1z1 

tinden anlamaz olacaktık. ,~ 

Falih Rıfkı Atay bu bahsi ortBY
11
l'!I' 

makla hizmet etmiştir. Diliıniıdeı ~~ 
lahlanmızda artık az çok bir Istik!8r tt~ 
sııle getirmeliyiz. Bu da, ancıık. j~I 
da, tc!r.i1.ten de ayni derecede çelt 
le kabil olabilir. a• 

Dili.l'llızden terkibi de, Çağatayca~~ 
uzaklaştıralım. Arzuhal, arzuhal 1'9t d" 
carzubaH acibülmeah olmasın. Fıı1'9 

lckçt! de aemiyelim. ~~ 
·ıet .. Gfö·eceksiniz ki, bu ölçü, istenı 

de giizel netice verir. 

rı: 
yare ile Sidneye vanr varmaz, şemsi - Simon Bolivar'ın hal tercümesini yaz· müş, ve vasiyet ettiği gibi sular ka -
yesini kullanmış, zira müthiş bir sa - rnakla meşguldür. rardığı zaman da gömülınüştür. 9 ya

ğanağa tutulmuştur. Ludwig, İngiliz gazetecilerine şöy - şında biT arkadaşı ile oynarken gözü 
le demiştir: sakatJ:ınmış, o gündenberi de aydınlı· _..../ ................................................ .-- ~ da telefon makinelerine bağlı duran bir 

telef on hattı var. Her ne zaman isterse 
Führcr Duceyi, yahud Duce Führen tP
lefon makinesinin başında buluyorlar
nıı§ Demek ki iki makinist mföveri tam 
r;ındımr.nla işletmek için, her dakika bıt
birler:Je konuşuyorlar! 

Mihver, bu suretle bütün dünyaya iyi 
bir m~sa! vermiş oluyor. Demek artık it-
tifak, itil!!, pakt gibi eski lenfatik kom
binezonlarla muvaffak olmaya imkan 
yck:nuş. Artık, politikada da dinamo kud
retine ihtiyaç varmış! 

Muhittin Birgen 

- 11 mayıs 1933 te Bertin sokak • ğa bakamaz olmuştur. Gündüzleri pan· Emin6n0 meydanında fstif1116. 

larmda kitablarımm yakıldığını bili • curları kapatarak, geç vakte kadar u - faaliyeti Jı''" 
Yorsunuz. Bu yüzden Hit1er'e minnet t Err. ıno··nil me d d E ıno"rı!i • .A · yuyan ngiltz, hava kararınca uyanır, ı Y anın a m o"'' 
borçlusuyurn. Zira benim için bundan nın bulund ğu d d ki - tecirler Jtl\ · gece y3nsına kadar radyo dinlerdi. u a a a mus .. w 
daha üstün bir propaganda vesilesi o • G _w

1 
ıw 

1 
gün zar!ıncia yerlerini terkedeceJile; 1!t' 

eceyarısı og e yerne6 .n yer, sonra ttr >' 
famazdı. Eserlerim Hayne ve Spino • .. .. . (Bib:ıhc) binası yıkıcıya verllınİ§ · tf 
za'nın eserlerile birlikte yakıldı ki be- otomobilile şafak sokuncıye kadar do- . . b" . "ğ· d k " binatlı.I' ·~ ZJm e.~zancsının ıtışı ın e ı ~ı· 

nim için ne büyük bir şereftir. laşır, hava ağarmağa yüz tutunca da hiblerinden biri henüz bulunaııı~:,/ 
tekrar ya tağın.a girerdi Eviıl.:ln geniş ..................................................... .. 

Kitablarunın yakılması, diğer ülke -
lerde eserlerime karşı olan alakayı ar
tırdı ve Hitler'in sayesinde çok para 
kazandım. 

bahçesinde yaptırdığıı run'i mağara -

sında, bazı geceler mehtabı seyreder -

di. 

1 STER 1 NA ·N, 1 STER iNANMA! 
l<.umi I0110 

lSM -2 incılı:ioua 
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ReımI ııeııo 

Etrlisk vapurunun vaziyeti hakkında inceleme yapmaya 
memur edilen komısyoıı vapuru en ehemmiyetsiz teierrüa
tına kadar gözden ttçird:.. bütün alltkadarlannı d;nlecli, g3· 
yet sıkı t>alıştığı için de vazife~ini kısa bir zaman içinde b:
!irdi, eğer duydı.ıklarımız yanhş değilse komisyonun vardığ! 
netice vapurun s!paıiJ §artlarına uygun olduğu ve hiçbir ta
rafında zayıf bir nokta bulunmadığı merkezindedir. 

Fen adamla.nnın kanaati önünde baş eğelim ve paramızın 

iSTER iNAN, 

yabana gitmemiş olöuğu iç.n de meımıun olalım. Artı~ sürati 
20 #nılden aşağı posta vapurunun yapılmadığı bir de vird~ 1 () 
mil süratll bir vapuıun neöen ısmarlaruru~ olduğu da arana
mıyacağına ~öre ort::ıda mesele kalmamıı demektir, bu va
ziyette biz hadisenin fenni bır arızanın mahiyetini derhal 
kestiremiY,erek fazla telAşa kapılmış olmaktan do~uş ol. 
duğuna inanıyoruz, faka! ey okuyucu sen fazla teıişm da 
bazan faydalı o:amıyacağına: 

iSTER INANMAI 
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Hitler - Mussolini 
arasında yeni bir z.· · · h kk d !Leh hokometi 500 Çeki mulakat mı yapılacak? e 

Ira.at Vazıyetı a • l~ a hudud harici etti t.!.o~~ı!ı i_~~u!ır :•.a:: e Kral Fuad halife 

hı dil dl mülakatın muhtemel oldutundan ba:ıaeı- ilôn edilmiş r rapor neşre Varşova. 21 (A.A.) - Ciezyn mıntıka· ı:ıesi üzerine saWıiyettar İtalyan meha- Yaıan: Sellm Ra~11 Emet 
sındı Çek milisleri 18 SonkAnunda ~iz- fili bu hususta kat1 ademi malUınat be- Mı kr b 

_ t- s•tıl• rıia civarında gümrük muhafaza tcş~l- fitil etmıfler ve bu haberi pek muhtE• D fın gelen haberler . .ar a. 9M'Qrbona karıı 481 kögde '.7V t~nın tir devriyesine taarruz ederek Jld mel görmediklerini illve eylemiflerwr. bırinci Farukun halıfe ılln edG-
ki§iyi }'aralamışlardır. - dili haberini getirdiler. Şimdiye kadar 

bin hayvan Q-f:ılandı 20 Sonklmunda Ligota-Goma'da Çak Go""bbels Amerı"kalılara bu hususta yapılmakta olan fikri, amell 
r mil.iS&ui ormanda bir eve bomba atrıru hazırlıklardan umumiyetle alikadar mat-

~ 21 {Hususi) - Ziraat Vekllt- Raporda i1i tohum vaziyeti. tohum te- içinde b~unan askerlerden binrL yara- cevab veriyor buat \•asıtasile dahi haberdar olmadı.._ 
~ llaauınt zirai vaziyeti takib ve wt- mizleme iflerL bağcılık ve meyvacılık ıa;ı::1:aıı:; hareketleri üzerin~ Polonya ırJz içir .. bu hareketin .bir parça da haJ• 
1p lllkellef olarak teıkil edilmlf olan ifleri nebatı hutalıklar ve zina~ m1111r makamları muzır addedilen 500 Çeki hu- Beı-l'n. 21 (A.A.) - Göbbels VoeJ- ret uyandı~maktan hali blmaa~ı söy-

f\ria 1839 senesine müdevveL" vaziyet böcek ve hayvanlarla mflcadeJe ışlerlne • d h . k . 1 rdir kisch.'!r Beobachter gazetesinde. Ame:i- lemek yennde bir ifade olur. Çünkü .. · h uu arıc. ne 11ev etllllf e . 
Jl,. ___ -: bJr rapor nell'etmi§tıt. dair malOmat verilıdikten sonra ayvan- _ k.mın Nazi usulleri aleyhindekı kanaat!- janalıınn verdikleri haberler, hldisenill 

~,,....... 1 Kinunusani 1939 ta:lhlDe cı1ıt hakkında izahat verilmekt~ ve: J B k•ı• • ı· n' infialle reddeden bir makale ne~ret- evvelki günkü Cuma namazını müteıklb 
tdü:.!~1t edilen hava vazi.yeU hilllsa cŞiinJlye kadar 1&dece Ankara ve Konya apon aşve 11 vazıye 1 mişti!. Kahirede vukubuldulunu ve merulmde 
ll'ç ~ sonra kıJlık zeriyat ıahuwın ffmer.difer battı garbma dilşeıı aabıda h" .. Göbbe!s, bu mücadeleyi Yahudilerin Yemer. Em!rile Hicaz Em.lrin1n olullan-
Old 9ll 111 sahasına nazaran biraz faz)a dAfmıt nziyette PP hutalıfmdan bl.f- va ım gorUyor veya Yahudilerin hizmetinde.olan kım.ta- nın hanr l:;ulunduklannı kaydediyordu. litt~h. l!lrbahar yatmurlan da milsaid b blr hı..cıialık görObnemtştlh den 1- . !~rin ilham ettiğini kay~ett.ıkten l<l~T.M, Demet ki kral Jl'arukun haltfelllf. A:-di 
""1111 lokd;nıe laflık zeriyaıtaıı 171 moh- mekl.cılr. Tokyo, 21 (AA) - Başvekil llıranu- Amerika milleti. Yahucfilerm qla ıçın ı k ileri d 1 b anı.,. 
-.. ... aluaacatı ve yazlık zerlyatın da mi- Rapora g&oe prbona brp 48J köyde nı.ı bugün parlamentonun açılışında l- l..lmsn milleti hakbnda mıınasız bir hu- meme e . darasmkarrüra yapıt~ tıtr F-,_.... 
"""il ıta~"... ...... d - ,_..ıı.. .~.~- bu..nn kat">:J- . - d dec•k ma netlcesın e ta e nuş .r. --. ta... ~e yapılabileceli zikredllmek- 890 bi.n hayvan·aplanm1r-· 1an a soy.ev~ nu.•~ c a'" ·ıt sumete sürüklenmesıne muaaa e e ~ . . .. 
~r. n-...,...rda .. lh·cıhk ı.leri de izah ecfjl- lııc;mıc; bulunduğumuz vazıyet her za- .d. , d ktedir bu. kararoa Hindistan Jıbı bily(lt bir ali-
il .n.r- -6" ~ • • m? ır · eme · k da kil 1 · lh i ed bir mleke-Ja ~rda. bazı sahil villyetlerinde ha- mek~e inekhanelerden M bq bolanm mandan zıyade vahimdir• demı' ve şu.ı- Göl.beis, Amerikaya Alnunyayı aç ~ı- a r . t eyı t va en . me . . 

ı.,. lnii~aid ve sıcak gitmesinden do- köyle-:e dağıtıldıfı bildirilmekte ve Kara- lan illve etmi§tir: rakmak tasavvurundan sakınmuını ih- ne §E'k•l ve mrette temsil edildılmdlll 
Jatı ~ ataçlannda çiçeklenme teu- 1:ilJc devlet orman ifletme reviri ile Dur- cMüşterck hedefi istihsal için JaJ:lon- t1ır etmekte. çClnkii ekonomik icbarın bahis yoktur. 
~rlett &clriibnüpe de son derecede mn· r.unbeydetl Alaçam ifletme reviri h 11k- ya Çi& ve Mançukov süratle gayretlerı- :ki tuaflı bir sillh olduğunu bildırmek- Maamafih hiWet meselesi T'lrldye 

'· denilmektedir landa malQ.mat verilmektedir. r.c bir~eştiunedikleri takdirde devsmJı te ve nihavet cAmerika ne istiyor!. dıye Cümhuriyetini allkadar eden bir mevm 

S · b:r sı:'!.h beklenemez. Çinin hiçbir suite- scrmııktad.ır. değildir. Beynelmilel siyaset çerçeval 

t d • • K t c • f~hhfun ort&da kalmaksızın Japony~ ile İ"ine gıren dl§ iflerine aid her mesele 11-oya ınovıç- on ıano teş~ mes~ edeceği ~dindeyiın. Aks~ Fransız komünist partisinin bi naıan itibara alınmak lcab eder. Çlln-
takdırde. bızi anlamak ıstemıyenlerı. bı h"kA .. h t kü CVmhuriyet Tfirklyesl. 1 Teşrinisani .. .. . 1 . . h d ,.. ze kar~l muhalefette ısrar gôste~en}m•f u umete muza are 338 dP saltanatla bilAfetf bfrbfrinden tef• 

goruşme erinin e e't-& l Imha t:tmekten başka yapacak bır şey şartlan 
rik elerken bu ikinci milessesenfn null kAlmmruştır.• 

• ask_. Pans. 21 - Fransız komünis~ partisi zıırar vmc! bir vaziyet ibda& edebUeetı-LI Bir milyon Çin en 
1 

ak •--nbe t 
q .... ajansına göre İtalya, Almanyanm Avrupanın Tokyo, 21 (A.A.) - Ayanda başvekil- kııngrP.Si bugün p~ toplannuşt~t'. ğini l·endi.zar~a o.ar ~"' .. em .. 
Ll!.._ . A • • • d~n sonra söz alan harbiy~ nızın Arita Pıart! genel sekreten Thore" dahıll ve !:'İJ delıldi. Yekdiğerile mümtezi; ıki a1• ~ cenubuna doğru yayılmasına manı olmak ıstiyor demiştir kı: harici siyaset hakkındaki raporunu oku- n ayni zamanda bir tellkkl edilen ba 

1le._ . cJapnn ordusu kuvayi külllyes. sulh muştu~. mQesseselerin ilguına ald esbabı mu~ 
4lrt70r: 141, 21 (A.A.) - Bavu ajana ltlı- de her tflrHl huchact tllbthi fikrini ttd- avde! etse de daha bir müddel Çinde 1'1· İsprınyada yapılmakta olan harbi tay- bPyi zilıinlerinde canlandırmac ilttyen-

• d~lemektfıcftr. l.&caktır. Çilihı ıerek şimalinde. gerek dt'ttikten sonra "nıorez adenu mild11ha- ler c11utka un bu bahislere temu deli tıt Stonoıncvtç - Ciano görüşmelerinden Elde edJlen mtıba fUclur ki. Yugoslaw· ıuerkulııde gerekse cenubund1t mukave- lenin bir hata oldulunu 16ylemektcn ve kıswılanr.ı bir defa gözden geçiririenl 
tbr~na göre, İtalyanın Tuna poll- 1a bGJiik Avrupa maeleil~~~:ıl~~ !llÜ- m.ete devaı~ eden Çin ordulannın mevc~- ('embeT!eyt• ile Boneyi hem Mü,ntlhttez; hE"m labralannı ihya. hem de bu zara. 
-~... z.v 81Juet! takibine m ~,,. uu ve 'h' dir B d 210 fırka va lı"m a~ ademi mQdahaleden meau u...-'en ua~lıca hedefi Avrupanm dolU y plav hllkdmeti iki bilyük demokra· du m:ı ım · u mevcu u . · • " lct • l"t'tin hüyi.iklül\inü bir defa daha t~ 
1t: .. ~:-a cioğru Alman yaywnasuıa ml- li ~lfr b'• mOnuebetler idameslni ve lül- nJ bir m~yondan fazla ~f~k tahmm edbel· m~.aaır. il t giltere aruındaki anla3- etmek ihtiyaç ve vazifesini duyarlar. 

vqa•ktır t 1 B ı dl B da yoruı Çın mukavemetı şımalden g3r ansa e n ~ ıll'laınd v~ ta ya e gra ~ u pef- ku. memleketleri blok-.ma her zamanki91· dolru ·nnf Sovyetler birliğinden dolru- rnanın Jc'ransanm emnlyeU batmundan Din ile dOnya itlerini ayın! eden llytl 
~ ,; ~ hır yaklaşma temıni için elin- den fazla UUnad etmeli istiyor. dan ~~~ya yardım görmekte olduğu eıuı.slı t.ır unsur olduğunu tdyliyen Th.o- Tilrk!ye Cümhurlyetlnin bu 1ebeblerda 
._il, ~tıı. yapmaktadır. G~~üp nua- İJI maldmat alan mahfelle?', Belgra~bn nuntabya intikal etmektedir.• rt-~ ancak bu anlaşmanm miisavata asH- dl)layı ne bili.fetle. ne de hillfet etteyan. 
l't1 lgtad, Macar eblhyetine ldllta. anti-komintern paktm.a iltihakı hakkın· nsd etmesi lüzumunu ehemmfyetıe ileri brile bir alikuı kalmamıt bulunuyor. 
llt lroltiyeııe tavizlerde bulunmağa mu- daki pyıalara hiçbir kıymet atfetmE.- u il h kk d sümıcktedir. Esasen tarihte husule selmiJ o]an b~ 
~t etnıekte ise de Macaristan leh!n. mektedir!er. n çuva arı a ın a Thoreze göre, komünistler hiildDJıe.. iftira\ ve muhabbetafzlik hareketl~rlnl 

İngUterede tedhiş 
hareketi devam ediyor 
Şb.ali İrlanda meb'uslanndan biri, suikasdcilerin 

hedefi dahili bir harb çıkarmakbr, diyor 

M 
'
• • b• f •h• te ~öyle demelidir: tetkik edersek, bunda, ba müeaeMDfıa 8 IJ8nln lr aVZI 1 !spal!yayı. kurtaı:r ve hududu •- büyüle btr mea'uli,et hlaesi 01.:ı,,t11n 

Ankara. Zl (A.A.) - Maliye VeU~e- ca_:san:z sıze muDibare~ hazırız. göıihQz. Bu sebebledir ti Ka°t-i • hl-
Huktllnet, eğer buna açık bir cevab . 

t!nden: , ö Je diyeoeği1' lspeıyaya llfet merkezi ve kral l'arukun da ııabfe 
Birk&ç gündenberi İstanbul gaze:~lc- ~ e:e~~~k bir hi anettir. Bu hi· PAn edilmesini, biz, bize tamamen yabm 

rinde Maliye Vekltetinden verılen b•:-. e- ya :,r1 ka n~ h~ ne olursa ol- cı bir metf!lenin IU veya bu tekilde ı,g 
mirle de,llrmenlerden çıkarılacak o.ı'_n yane e ,. rşı • 
UDllTm behemehal yeni çuvallarla ~ka- sun kat ıyyen mücadele edeceğiz. tezahilnl gfbi ayar, geçeriz. Tart mn. 

• 1 d iP.ti. yfikRk mubdderabnm meenam rılnıS'-1 ve bır defa kullanıl~'!l çnval.ann Mektubcular arasın a . 
Lir d:ıha kullanılmaması ~enildiltf ve bu • • tayin etmJtt.ir. Ondan ppmyacatur. 
yilzden ~val fiatlarmın arttı{tı ve b~ı ar- tayın ve nakiller s.a. ..,., • .., 

~ 21 (A.A.) _ Oranakit"kteıa Li- tillAta ufruyor. Çflnttl, pbfdle: (lurin- bşın. ekmek fiatlanna testr ede-~~ ,ek- Ankara 21 (Hususi) _ Açık bu· 
~&!den tren, bu aabab Atntree cı- d• lorr!lı:leı yapılıyor.,. mllwd ıwltrl- linde y-ıar y-ldıl!ı görülmekted!r. lunan Aydm mektupeulujuna vl. General Gamelin'in Şimal 
...:..._~ geçerken camlanndaa. .ftlll ci tecnm edecek fehadetta bulunurlı"sa B".1 yazılar hakikate mutabı\ değil-i.r. lAyetlcr idare şefleıtnden Hıdruk Afrika aba • 
~~ ~Ya bomba parçalarile lmılmJt- lSltımt. tehdid olunuyorlar. Belfut hü- Buğday koruma vergisi üzerinde, aıtzı faklllt~i mezunu Rifat Erdal, Afyon 8eJ ti 
ilo ~ J'Olcular bir ınrı!Ak SiiriiltOııll ı.tımeı; 1ıer ttırltl lhtbııall karplamalı: ~ kutT•n mlıh8r18 ~vallann a!tbnn~ın mektupculutuna Samsun mektupçusu Parlo zı (A.A.) _ Toulon'clan ftd-

rcı...ı.;.,;, söylemektedlrle•. mlndedir. Sullcud1erin bedeli dahlU bır ve pnıarnıdan delındikten ııoııra ver2l- Salt Adli Karaman, Samsun mektuı> - tıılafa 
• harb çıkarmaktır. Fakat ŞJınaR 1rlaııda si ve .. :lmemiı un doldurulması sur .. t-Je culu~na Trabzon mektupçusu Faik len bir habere göre milU m er• 

l.o Vazıyet dddl her zamandan ziyade İngUt~niu bir bazı mahı.!'erde yapıldığı görülen kacak- Polat Trabzon mektupçuluğuna Ço • kAnıharbiy~ reisi General Gamelin De. 
1'uırt"drt. 21 (A.A.) -Şim1U İrlanda da- cilz'Q ~ak kalmaya karar vermlf bulu- cılıfın mer.'i için yamalı çuvaltann içten ruh ~ktupçusu Behçet Ertan, Amas- bahriye erklru harbiye mst visamiral 
ı,. \'t ;::n Dawson Bates, dün İngiltı- nuyor. ve makin~ dtkişi ile yamalanmuı. kten a mektupçu1utuna Hukuk Fakültesi Darlan'm şimali Afrika lstihkAmlan • 
q..da .fastta yapılan auika&dler hık· - • v"!ya Cı~an el dikişi ile yamalanmış çu- ~e:z:unlanndan Rıa Taptın, M~atya nı tefti~ i !D hareketleri gelecek battı,. 
-... t..% makamlarUe ~il- Kont Clanonun V3lla"1n lnıllanılmamuı 11/5/1938 tsrl- mektupçuluj!mıa s- mektupçusu tehi ~ilmlfllr ~araya gelmiftir. Mumalleylı. Vlgana Begahatl ~inde ı.ilkadarlara tebliğ ednmı, ve o KAmn Bevdoğan, Mardin mektupçu • ya r ___ • __ _ 
il Ql,; kolaylaştU'acak mahiyette ba- tarihtenberr bu yolda muamela yapıl- tuluna Edirne hukuk işleri mlldüril Fil• • k f da 
stnıat Vermiş ve tedhişçtler tara- Varşova 21 (AA) - Polonya mah- rraokta buJt?nmuştur. Hilmi Tiizyılmaz, Muğla mektupçutu • 1 istin on eransın 
iti;~ IUfkasde maruz buiunan Şimali fellerinde söylendiğine göre Kont Cia· Yo\-sa değinnnlertne bir defa 1nılbnı- ~na tzmiT eski mektubçusu .Alteddin Mısır murahhasJan 
._. ı..41 )G'ksek memurlarının blr U.t~i- no tarafından yapılacafı bildirilen zi • lım çuvallan hiçbir delik veya yırtııtı ol- Tarhan, Urfa mektupçulufuna eski 

l1J.t.r etmiştir. yaret, ağ'lebtihtimat 20 Şubat le 1 madıkr,a kullanmaktan menolunmaın ve- Hakklrl mektupçusu ~ A)'Jlkhz Kahire 21 (AA) - Ynarlalc mua 
lıt .._L.lbaıkamlan vaziyetı 'Xldt telAJr- Mart arasında vuku bulacaktır. yahud her defumda yeni çuval kullan- tayin olunmuşlardır. konferwma tft:lnk edecek olaa 111-
~ -utıt•trler. Dün bir ihtiyat tedhirl itlafa icbar edilmesi mevzuu bahaolma- sır mmahhaslan Prem AbdOlmtlnelm. 
hlls fbıerf' yeniden bin kadar muavin Lilbnan kablne•I 01~ gl>rO!en Hlzum üzerine tavzihan bt- lsviçre hükiimetinin muha- Ali Mahir Pata ft Mımm Londra •• 

leterher hale konulmu,mr. l il'' fil y:ın clunur. • ) h kkındaki k fiti Hasrril N•t Papdan ibarettir. 
a / a e cır er a aran Murahhaslar milfterek bir dJul hat ~a Safknsdc11er1n h~ Berut 21 (AA.) - Abdullah Yaffi Ameri1'-ada Japonya Be-rnr .. 21 (A.A.) - Jl'ederal meclis ver- tt hareket takib etmek bumunda ma-

~ • 21 (A.A.) - Şımall tr~a'lda hüld\meti, istifa etmiştir. Bunun sebe- aleyhine nümayiş dili b·r kar arda. muhacirlerin gerek f • tabık blnıışlardır. 
~ lnecltsinde hükdmı:t partı.t "a- bi, koalisyon prensipine müsteniden . . vi~re~e kalmak, gerekle t.vlçre toprak· Mısır murahhas heyeti Sah gflnl 
~t olan .Sir Hungerıor:i bugun teşekkül etmiş olan bu milli birl'ik ka· I.~ııbel'~h ·Ka11•10ı:nıya- 21 (AA.)-:- ıtınndm transit olarak geçmek için t. Port. Said'den hareket edecektir. 
~ ra lt!lınıştir. binesinde mezk<lr prensipin artık bil· fçlennde bırçok Çmhler bulunan 3 bm viçre ınakamatmm vizesini ııamn hilvl- . 
~ beyanatta fnııiıtered• daha fiil tatbilı: edilememesidir. kadar nümayişçi, Japonyaya gönde • 7•t vorakalarlle İsvlçn tnpnklanna 111- 8 lçika k b• • 
.. hoet iir.alllit ıuikasdleri olurn buna Lübnaa Cümhurreıisi Emile Edde, rılm':!~. ü1c-~ 2 va~ura de~ puça- rebilecek!erinl tasrih etmiftir. e a meSI 
'- ct-~eı&ek llzun gel:lt~m söylemif yann istifarelere başlıyacaktır. lan yukletılmekte ıken, ellennde lev • • • " BrükseL 21 - Tadilli Spaak kabinell 

• --...ıtr ki: halarla sokaklardan geçmişlerdir. Çan • Kay • Şek Çın mıllı s~h gfinii parlamento &ıilne Çlbcatnr. 
~n:: &eçen pazar giin8 bütün Şimall Bulgar Kralı Romada d' ~ levhalarda fU ibat1!ler yazılı 1 • meclisi reisi oldu Kobhlede bet ~ bet katolıt .,. bir 

t.; -.~ halkı umumt isyana tehri& e- &ma 21 (AA) - Bulgar Kral Bo· ı ~erikanı ellerini, Çiıılleri ka Çungink 21 (AA) - Çin ordulan telruir.yen vardır. Parlamento bıkı.mın-
~. t~f'tler yapıldılı bildlriımiftl. Şf· ris ile Prens Kiril ve Prenses Ö~ ile bulaştırmayınız.~ n nı başkumandanı General Çan-Kay-Şek d:ın, kabine 7 mebus. Oç aenata:- ve d&1 
-~"•~dadaki vaziyet §imdiki kıdar Prense.1 Mari'nin evlenme merasimin: Tahmil işlerini durdurm;k mecburi- milli meclisten tardolunah Vangnşink • pıu·lımento harici zevattan mürekkebdJr, 
~ t fenalaşmamışh. de hazır bulunmak üzere dün akşam yeti hAsıl olmuş ise de hiç bir hidise vein yerine milU meclia reisliğine inti- Eski başvekil Yansen,, hariciye namı 

faUıerfnin muhakemesi m~ buraya gelmiflerdJr. çıkmamıştır. hab olunmuştur. · oh411flur. 



4 Sayfa 

Allikadar makamat bu hususta resmi şekilde bir 
muameleye tevessill edilmediğini söylüyorlar 

Dür.kil sabah gazetelerinden birin-le 1 Gümrük muhafaza başmüdürü Bay 
uyu.ştarucu maddelere müptel.A olanla- Hasan da atideki izahatı vermiştır: 
nn tecridi düşünüldüğü n gümrük mu- c- Vakıa, tecrid, sirayete manı 0Jm3k 
haf:ızı ba~müdürlüğü ile polisin tetkika- kin bilyük bir amildir. Bu fikir üzerinde 
tl net:cesinde uyuşturucu madd-e iptila- durulabilir. Fakat, resmi şekild~ bu yc,1-
amın çoğalmasına mini olmak için suç- da bir l!luameleye tevessül cdiımemiştir. 

hılann Hayırsızadalara nakledilmesıne Bunu tek:t'b edebilirsiniz .• 
karar ve!'ildiği yazılmıştı. 

Dün. hu hususta muharrirlerimizden bi 
riJe konuşan İstanbul Cümhur;yet Müci
deiumumisi Hikmet Onat: 

c- Bu havadisi ben de gazetede ok:ı
dum. 1''akat .sıhhati hakkında hıçbır rnalU.
ır,atım yoktur. Esasen. uyuşturucu mad
delerin sırc..yetfne mani olmak için kanu
nwı tarıf ettiği infaz ıekli faydadan hfili 
dC'ğildfr. cemiştir. 

MUtef errlk ı 
Toprak mahsulleri ofisi idare 

meclisi toplanıyor 
Toprak Mahsulleri Ofisi idare mecl!Pl 

yann An~arad'a Toprak Mahsulıeri Cfı
ılnde bir toplantı yapacaktır. Umum Mü
dürlük bu toplantıda hazır bulunmak ü
ı~re ıehr;mizdeki idare meclısı azalarını 
:Ankuaya advet etmiştir. İdare meclisi 
bu toplantıda Of isin kurulduğu günden 
bugüne kadar olan faaliyetini ve ıaare-

Bay Hasan, muharririmizin uyuşturll
cı: nıatic.lc kullananların, bu hususta yapı
lan ve takibata uğrıyan suçların artıp 

artmadığı sualine de: 

•- 'l'utulan vak'aların miktan, art
mnktadır. Fakat kokain istimalınin azal-

dığı .ın:aşıhyor. Esrar, eroin istımal ve 
k:ı çakcıiığı hakkında daha fazli hkibat-
ta bulunuyoruz~ demiştir. 

Kültilr işleri: 

Mu- ilimlerin mesken bedelinden 
yapılan tevki at 

Fatılı kazası ilk.mekteb muallimlerıne 
yermtkte olduğu mesken bedelinden tev
k=f at yapmo.ktadır. Bu kazanın muallim
leri Maarif Vekaletine mü~acaat e~iş
lerdir. 

Ticaret işleri: 
nın muhtelif işlerini tetkik edecektir. C' .. -- ri fiatları yükseldi 
Azapkapı cihetinin dubalrrı yerine Son günlerde koyun derileri üzerine 

konuluyor :rruhtelıf memleketlerden talebler yapıl· 

SON POSTA 

Projenin Avrupa palajla
nnın tetkikinden sonra 

yapılması istenildi 

Altın lrum ve civan ildncı memnun 
mmhkaya ithal edilmiş olunduğundan 

JEAN - PIERRE AUMONU - MEG 
LEMONIER ve MlCHEL SİM ON 

{e! gaag M Je-~ Bugün Sizi ;;;;;;}) \\:JJ ~ ~ Sinemasma 
Davet ve bir ımretl fevkalAdede yarattıkları ve sevdalıları 

saadete göturen 

TALi YILDIZI 
Filmini seyretmenizi rica ediyorlar. Yeni mevzuu ila sizi son derece 

mer;nnun edecek bir aok ve ihtişam filmidir. 

hıveten: Ekler - Jurnal Havadisi eri 
BugOn saat 11 ve 1 de tenzilAth matlneter 

~~~lu~~ ~n~il~ btib~ ~~~~---•••••••••••••••••••••••-~ 
mektı>dir. Şirketihayriye J3oğazdı plaj 
olabilecek yerleri tetkik etmiş, Anadolu
hisarında Küçüksu denilen kumlukta 
rr.odren bır plaj inşasına karar vermışti. 
Ş!rket, m·marlardan birine plajın f-!'Oj~
sini tanzım ettirmiştir. Anado!ubisarın
c!an ii. ibaren p18ja kadar bir asfalt yol 
yapılacak. plaja büyük bir antreden son
rıı girilecektir. Plaja gelenl~rin otomo
biller' araba parkt denilen ağaçlık bir 
yt>re ç~k: ~E:'cektir. Kabineler ik! taraftan 
dPn!::e doğru uzatılacak, yalnız bır tarı:ı.

fı den:ze açık bulundurulacaktır. 

Pl§jın proje!fi tetl4ik olunmak ·Jzere 
Edcrliye Fer. heyetine verilmiştir. Bo~::ı
zı mesire yEri olarak planına ithai eden 
şehi!cilik rr.ütehassısı Prost, buradaki 
imar hareketlerine büyük ehemmiyet 
wrmektedir. Şirketihayriyef'Jn hazırla
mış olduğu plaj projesi beğenilmemiş, 

ş!rketin mü dürü Belediyeye çağırılarak 
izahat verilmiştir. Belediye, Boğaz ıçin 

yapılacnk pJaj projesi hazı:ianmadan ev
vel Avrupadakilerden bir inin tetkik e
dilmi' bulunmasını istemektedu-. Fen 
hl'ye~i projede gördüğü noksanları tes
bit P.tmektedir. 

I' en iz iş lerl : 

Amerikanın bugüne kadar yarattığı en 
muazzam ve en muhteşem filmi. 

TYRONE POWER - ALiCE FAYE - DON AMECHE 

Pek yakında MELEK sinemasında 

Şimali Afrikada bir sahra Beyi ile bir Amerikalı 
Mis'in harikulade aşk ve maceraları 

Pek yakında iPEK ve SARAY sinemalarmda birden 

Atatürk köprilsünün Azabkapı cihetin- dığından fiatlar yükselmiştir. Bir hafta E' rüsk vapuru tahkikatı devam ediyor 
de bulunan eski bir duba yerinden tama- evvelille kadar kilosu 48 kuruşa satılan 
men sllküJmüctür. Yarından itibaren Un- • 2 3 k k d k t Alrnanyada yaptırılan vapurlar iJbi Bug~noz~f~~~~:~ en L YDA BAAROVA'yı 

" ceriler 5 -5 uruşa a ar çı mı~ ır. tetkik etm('kte olan komisyon, dün de 
kapanında birblrine eklenm~ olarak b:ı- Dün tuiiu ve hava kurusu clnslerindtn D<>niz Ticart-ti Müdürlüğünde toplanarök Bugüne kadar çevrilen en mOesslr afk ve C8&usluk filmi 

luna.n Azabkapı cihetine aid dubalar ye- 150 balyalık bir parti deri Almanyaya ih- çalışmA'arına devam etmişfü·. Komisyon, 
r.ne koruna.ı1.a başlıyacaktır. ı ..... Alın "ft' AŞKTAN DAHA KUVVETLİ 

6 raç o unını"ll.ur. anyaya ayrıca çı 1 Almanyada yaptırılan Trak ve Sus va-
Hukuk ilmini yayma kurumunun 175-180 kuruş aruında 8 bin aded keçi purlan üzerinde de tetkiklerde buluı.-

• 
Frensızca al5zlD f C::heaerinde g6rmek Ozere 

bir tavzihi 
Hukuk tımını Yayma Kurumundan: derisi satılını§tır. muş ve Eirüsk vapurile bunıarı mulr.aye- SAKARYA Sinemasına Blr 1&tm Kurumumuzda tetkik lıWm11 - Şehir Meclisi Şubatta lçtimalarına se etmiştlr. Kom~yon bu hafta içinde ra-

11nl 1a~ı beyanile bazı mahallere bftmü- baflıyacak porunu fktısad Vekaletine göndereı::ektir. 
IW ?eıalkuı ibraz ederek memurt,.et ~ - Şehiı Meclisi ayın altısınd:ı Şubat iç- Deniz fenerlerinde tadilAt ydpılıyor 
binde bulunduğu 61renl.lmJftU. Jtuııımumus- timab.rına başlıyacaktır. Biltçe hazır~11ı:-

Gidiniz. Feci ihtişam; TeessOr, Heyecan ve takdiri celbeden pıl< 
mOkemmel bir dram. Bugün 11 ve 1 de tenzil!tlı matineler 

~ ~~~~~~~ ~ D~izb~kfu~~~e~iwwns~~---•••••••••••••••••••----~~ 
~~~~~~~~~lanh~~~~o~~~~~bil~~mt~·YL~~ili~~ Ku~~ ve~~---••••••••••••-•••-•••••-~1 
.~~-~~~ı~g~~e=rt•ö•n=~~-~~~~~·~~~=m=~=·z=a=~=.r='=~~N=~-~~t=o=p=la=n=tı=sın~a=k=~~=ı·~~ı~ ffi~ce &nerlericin b~unduklan ycrl~ MARLENE OiETRiCH'in Rakibi... Altın' sesli yıldızlar Yıldızı 

Taksim- Harbiye caddesinin bir noksanı düzeltildi 

Talisimle Harbiye arasındaki caddenin ı Vali, mevcud mahzuru g6rmüı, verdiği 
ortasında bulunan ağaçlıkh vı yayalara bir emırle küçük fidanlardan müre!tkPb 
mahS'.tı kısım, iki tarafına dikilen bir ı.- hattı alaçlar hizasına aldırmıştır. Bu &11· 

lom fidanlarla dolmuı bulunuyordu. O retle yaya yolculann iltifadcsı temin ~ 
kadar ki nakil vasıtaları je98rken yaya dUmie.tir. Resimlerimiz yoıuu Valinın 
yolcu!snn burada durmaları vı gezin- e.mrinden evvelki ff ıonraki vaziyetı ies
ml'leri ımkmsızdı. Dün buradan Qe~en bit etmektedir. 

re karJ:?ir birer kule yapılmış ve evvelce 
pçtrol ile yanan fenerler asetilen mahlıi
lfı ile çalışan otomatik fenerlcr<J tahvH 
edilmiştir. 

ZA AB LEANDEB 
ÖnOmOzdekl Çarfamba akfamından itibaren 

Her bet saniyede bir şule gösterı:n 

Taıcı fenHi de her on saniyed~ tek be
yaz fule göstermek suretite tadil edil
nüştlr Bu fenerler yeni ~ekllierile ç:ılış

mağa baf!amışlardır. 

Vİ TiLKi 
Fev•alfide Lüks ve lhtifam Filminde 

~---~SÜMER SiNEMASINDA ~-~ 
Bir kamyon yDk arabasına, araba da 

Bir kunduracı ile metresini 
1 d 1 

otobOse çarptı 
yara a ı ar 

Tavukpazannda Çilingirle soka: • Şoför Hayri.nin idaresindeki 3099 
gında kunduracılık yapan Şe~abeddin numaralı otobüs ile Hüseyinin idare • 
ayni dük:kAnda çal~an Mehmed ve Bü; ıindeki 262 7 numaralı çl!t beygirli 
banla kavga etmiş ve bu kavga neti - yük arabası Sirkecide asmalı kahve ö· 
cesinde Mehmed ve Bürhaneddin kun- nünde lbirb.iri arkasında duınnfarken 
duracı blçağıyle Şeh.abeddini e1'1eıin - şoför Mustafanm idaresindeki 3439 
den ve metresi MelA:lınti baldırından .. 

1 1 dı Y 
,_, _da t numaralı kamyon yuk arabasına çarp-

yara rum:J ar ır. arau;ıann mu va ı 
yapılmış, mçlular hakkında tahkikata m~tır. Bu esnada otobüsün arkasında 
bılanmışhr. bulunan araba oku otobüsün kapısına 

çarparak ezmiştir. 
Zabıta, kaza hakkında tahkikata baş.. Top lan tılar : 

Emln&nO Halkevlnde konferana lamı.ştır. 

-------············· ...... · .. ·········-·······--.....-
Bvimizin O~alo~lundatl merkez ulonun -

EıninOnti Halkevlnden: Pazartesi ak§a.mı EVLENME 
da ressam Bt-.dri Rahmi Eyüboğlu, Sah l'Ü- Bayan Rana Gedtzıe eczacı iN.izamedıclin 

nO. aqamı da unıversite Edeolyıı.t Fat1ll - Dllerln evlenme meraslmi dün gece Tokat
ııesı tarih doçenU Mükreın1 llalll tan - Jıyan aalonlıı.rında 1era edll.ml.ştlr. Saadetler 
tından tonfıranslar Terllecektır. dllerls. 

'"'f Jlflllll 

~!!!::!ıı 
ŞEH!R TIYATR~S~ 
Tepebnfı Dram ıziiadull 

15.SJ a-eco S. 20,So fi 
HAYDUTLA 

latıklal cftddoııi KoJO~ 
Güadu% S, ıs, 

Gece S. 20 30 'J 
OGLUM~ 

TURAN TlYATR(Jsd 

Buııüo ıüadüı •• ~ıl 
Cemal Sahir lam•il oaııı ,.

ve okuyucu Bur)laıl ı-' 
bııyoti iılrlikto p.dl: 1· 
•yun birdoo Aı•" 'f• 

Sef•hatia eaacmı ketııedi 
Gece: HiLEKAR Komedi SP· 

yni varyete akrulıat ~ 

~RTUSRUL SADi 
TiYATROSU ı6 ~ 

Taksimde lıu f!in •••t 
. 21 d• 

11\atı n• Keco I J4 ) 
(AKTÖR t< ',,ıt 
IScy:aclmilol ır.eıh•~1,J 

Pek yakıocla: lnsa~ 
- 1t"' 

, BABAL~RININ NAMUS ve ŞEREFiNi KENDİ :ŞK ve HAY ATLARINI kurtarmak için çarpıt•0 
4 gencin mOthi9 ve heyecanlarla dolu macarHı 

BUGÜN 
• 1 ~EK 
Sinemasında 

9f',B':t::«~~ii : George Sanders - Loretta Yung - Richard Green - Rejinald Denny 
Ayrıca & fOKS dOnya haberleri. BugQn saat 11 ve 1 d• tenzillth matine 



~ 
Trabzonda köy kalkmması için 

esaslı tedbirler alındı 
Muhtar ve köy katibleri için bir biçimde bir 
kıyafet tesbit edildi. Köylerde ecza dolaplannın 

turist şehri halini 
Belediye şehrin imar sahasmı çeşitli 

alıyor 
bulundurulması da kararlaşb 

Trabzon (Hususi) - Vilayetimiz da
hilinde bulunan köylerin kalkınması i
çin lAzım gelen tedbirleri almak ve 939 
yılı köy bütçelerinin köylerimizin ha - ı 
kilci ihtiyaçları ve mali takatleri göz ö
nünde bulundurulmak suretile hazır -
!anması, köy ihtiyaçlarının yerine ge -
tirilmesi işinde vilayet dahilindeki lal
zalarda ayni sistem ve metod dahilinde Şehir müesseselerile süslüyor 

~oo.ooo lirahk bir kredi daha alındı 
·T .. 

çalışılmaktadır. 
Kaza kaymakamları Vali Refik Kor • 

altanın idaresinde bir toplantı yapmış
lardır. Bu toplantıda köy kalkınma kon 
gresinde cereyan eden konuşmalar so -
nunda aldıkları karar ve tedbirleri on 
beş madde halinde tesbit etmişlerdir. 

lzm~r Vali ve Belediye Reisi yanyana Bu kararlara göre alınacak tedbirler 
······-········· .. ······················,.................... şu şekilde sıralanmı§tır: 

Burdurda l
•kı• 938 senesi köy bütçeleri vilayet iti- Trabzon Valisi Refik Koraltan 

barile nakit varidat yekfınu itibarile yün eli kazma tutan adamlarının mesa-
353 bin lira tesbit edilmesine rağmen isinden azami istifade edilerek yapıl • 

f e C il c ı· na yet sene sonunda bu bütcelerdeki paranın masına hız verilecek ve köylerde birer 
(75) bm lirası köylüden tahsil olun - konukPvi yapılması hususunda imece. 
muş ve birinci kısım idare masrafları den ıstifade edilecektir. 

iki sabıkalı bir adamı, bir 
üvey evlad da babasını 

öldürdü 

çıktıktan sonra diğer kısım köylerirni • Şimdilik kaza merkezlerinde birer 
zin ihtiyac:Ianna \'erildiği anlaşılmış • aşım durağı yapılacak, her kaza için zi
tır. raat vekaletinden beşer boğa alınacak-

938 se'1esi köy bütçeleri köylünün 'tır. 
rna1i taka:i hesaba katılmaksızın yapıl· Kazalarda birer sıhhat memuru is -

Burdur (Hususi) _ Bu hafta Bur • n:ıı? ol!Wlac;ındandır ki m.em?aının e~e- tihdamı için bütçelere tahsisat kona . 
t~ . . . . " " durda birbiri arkasına iki cinayet iş • rısı salma olan (350) bın lıralık varı - cak ve ecza dolapları tedarik oluna • 

"1 ~ır (l{ lzmtnn guzel btr gOTUml§{t lenmiştir. da tın an<'ak yüzde yirmi beşi tahsil o- caktır. 
lb.}ulel 011:SUst) - İzmiri, Akdenizin kasından 200 bin Ura inşaat krecl....t te- Al' Rı . . d b .. b. k d lunabilmiştiı'. Bilhassa kövlerimizin kalkınması yo. 
.~e ı._ ı.ı- turist hri 1n · · Jl 

1 za ısının e ın ır a ının e • 939 · d b'' l b. · t d" 1 d · · du d 1 )~ "lltar \' ş~.. ~aline getir • min etmiştir. Bu para ile cıra.n.ı. plc1j vinde otururken sabıkalılardan iki ki- ,se~~sın. e~ eye 1!.vazıy.e e .. uş- ~_n ~ u~"r:11. e .ur:-1 aca~ bi.~ nok~ da 
ıfe dil} e~ıe eren vılayetın ve beledi- ve gazinosu inşa olunacak ve l6'Zlrana . ta tm' 1 d' Al. R b. memej{ ıçın vılaye! dahılındekı koy - koylulenmızın bılgı ve gorgulerinı art-

e,.. vere~k t şı eve arruz e ış er ır. ı ıza ır 1 d 1 k . 1 . . d . k h h 1...:1.~ • bl ~~ llll. d am bir ahenk için- kadar ikmal edilmiş olacaktır. h"dis ı1an . . b··-' . . er e yapı aca ış enn en zıya e, ırne- tırma ve ayatın al\.uu ıca arını ta· 
L'''.~ie bae 

1
en çalŞnaları semeresini lnciraltı plij ve gazinosun\ftı plan • gı~ el ~ ~ası dıçıntm~ı.ıannd ıçen ce, kaynağından kuvvet alarak yapıl - mamen müdrik bir bale gelmesi için bil 

'<lllll' ı._ ş aınışt y .._~ . rme enne musaa e e ışse e taar- . .. d.k'k t h . .. d 1 1 1 .. 'letı·: •ıaıll'l ır. akın zamanda lan hazırlanmı§ ve ı~afıa VekAletınce ed 1 d A dınl Ahmedin ğ ması esasır:ı<1.a azamı ı a ve assası. tun ev et e eman annın ve munev · 
tıı.. anan · " .. ruz en er en Y 1 0 - t ·· t ·ı k d · 1 · · 1 l ~lt ... baş hz.· ımar planına göre Ak tasdik olunmuştur. Plajın yanıbaşmda 1 t fınd b ld ba (lan _ ye gos erı ece_ ve paraya ayanan ış. ver ennın programı ça ışmalan başta 

)a,._ tıılist ~ ı olacak ve her sene bir yapılacak sıcak su banyoları cidden uı tatra aln ıça a şın agır ler için de vilayet itibarile ( 150) bin gelen işlerdendir. 
'ilı... gruplar 

1 
- sure e yara anmıstır. ı· 1 k b. b"t t · I kt H k .. ·· k Jk · · · ~ 11.tır. ını ce betmege başlı. mühim bir iştir. Ağamemnon ılıcaları- • . ıra ı ır .. u çe . a?zırn o unaca ... ~r. er o!un -a ınn:ı_ası ıçı~ hazı~e 

~~l'lecııl'e ııe . . nın meşhur kaynar suyu hususi bir ka· Yaralı, Memle~et .. hastan~ne .. Y~~ı- ~e: kaza .. but~e~e:ını yaparke~ but~n malı arazı bulunan .~oylerd.~ ~ır van • 
~ ltliiess~ hrın. ırn~: saha~ını çeşidll nalla İnriraltma indirilere~ banyolar n1::11ı~, faka1 ert~sı g~ ~ra?a olmuştur. vılayet koylen ıçın 939 yılı ?utçelen - d?t me~baı olmak uzere koyun mane. 
~Ri "llil'et t~lerı~e su~l~~e?e çalışır • kurulacaktır. Buradaki otelın her od~- M~c~~ler. tevkıf edıl~ıştır. . n~ a7:ami h~d ~~a~:ak kabul edılen ( 1 ~O) vı şahs~yetı~e yetecek kadar toprak a. 
~y Pltj, g .' turıstlenn ıstıfade ede • sındaki banyolarda bu sıcak sudan istı- Ikincı cınayet Y emce rnahaınesmde bın lm:ıyı goz onunde tutarak bu mik • yır:ma ı~lerı tamamlanacaktır. 
'1tı clatta g a~ıno ve banyo gibi tesisler fade edilecektir. GörUlüyor ki İnciraltı olmuştur. Bu mahalleden Akağanm tarın kazalarına düşebilen nisbete gö- Yeni muhtar seçiminde muhtarların 

Pllj ~ e ~ektedir. VilAyet, İncir· bu halile yalnız plAj olarak değil, sıcak Ahmed, her vakit olduğu gibi gene sar re bütçelerini yapacaklardır. Salma u. bilhassa o'l:mr yazar olanlardan ve as . 
e gazınosu için Emlak ban _ (Devamı 10 uncu ıayfada) hoş olarak eve gelm~ ve kansile ço - sulündP. esas şudur: Her yurddaşın sal- kerlik vazifesini çn\·uş. onbaşılıkla yap 
~ cuklanr..ı fena halde dövmüştür. Ailesi ma miktarı devlete verdiği arazi, bina, mış olsnlann tercih edilmeleri husu • 

~Skişehrin yeni barosu teşekkül etti efradı korkularından kendisini bağla- sayım ve yol vergisi mecmuunun yüz- sunda müntehibler ikaz ve irşad edile-
- mak istemişler, üvey oğlu dokuma tez- de otuzunu geçmiyecek ve bunun aza· ceklerdir. 

gAhı urganile bağlamak isterken bo • mi haddi de Dahiliye Vekaletinin emir Her kazncia muhtarlar ve köy katib
ğazına takılan urgan fazlaca sıkılmış, leri mucil)ince (20) lirayı kat'iyen aş - leri için müsa'd zamanlarda ve kısa 
Afuned derhal boğularak ölmüştür. mıyacaktır. rniiddeUerle birer kurs açılması karar 
Mücrim tevkif edilerek cürmümeşhud Kaymakamlar, vilayet daire müdür- altına alınmıştır. 
mahkemesine verflmi.ş- w y~rlan lerile göriişmeler yaparak 939 senesi ve Muhtar vr köy katibleri için yekna. 
muhakeme neticesinde 4 sene 8 ay ce- müteakib senelerin , iş ve ihtiyaçlarını sak bir kıyalet düiünülmüş ve nümu • 
zaya mahkfun edilmiştir. bir sıraya koymuşlardır. nesi te~bit olunmu~tur. 

Bahkesir Tekspor klUbUnUn 
seyahati 

Balıkesir (Hususi) - Şehrimiz Tek

Yapılmakta olan köy mekteb binala • Esaslı olan bu maddeler dairesinde 
n ikmal olunacak VE! yeni yapılacak o- her kaza kaymakamı Cürnhuriyet hü -
lanlann da derhal inşasına başlanacak- kumetinin ana prensiplerinin bütün 
tır. köylerd-e d<ıha ziyade kuvvetlenrnesin

KöylP.rin şoselere mülhak olan yolla- de azami hassasiyet ve faaliyet göste -
rı bilhassa cimece-. suretile ve her kö- rcceklerdir. !por klübü futbol ve güreş takınılan, 

~~~ü~~~~y~=Y=a=ı=o=v=a=h=u=k=u=k=====ı=ç=a=n=g=u=ıd=a=z=,=~=a=i===~ 
mının üçünde Bursaya gidecek, Acar 
İdmanyurdu ve merinos fabrikası ta- Hakimliği Kalkınma 
kımlarile futbol ve güreş müsabakala
n yapacaktır. -----

Geyve (Husu - Çankırı (Hususi) - Çankmda çeşitli 
ıst) _ Kaztımırı ziraat :mahsulü yetiştirilmektedir. Ancak 

Bal k · · Çay de · t t ceza hakimi Fik· bu mahsuller mahalli ihtiyaçları karş•!a-
~ . 1 8Slrln r8SI aş 1 reb Onay naklen yacak mıktardadır. Bu miktar b::-Jtttç 

~ti ltiŞehir Balıke.oıir (Hususl) - Son günlerde Yalova hukuk ha misline çık .. nlaıbilir. Ve Kızılrrmağın su-
~~( ltanu (liUsusi) - Yeni aw - bıyık, reis vek:tletınt liasan l3asri Ay. yağan yağrr.ur~.ardan Çay, deresi taş • Qdimliğiı1e tayin ladığı toprP.kları çok münbit ve m:ıhsul • 
~ 13 <ieı;ı Son nu :mevkü mer'iyete gi - töre, sekreterliğe Reşad Kala bay ve m.ış, ve bu yuzden yıtpı 1makta ohm edilml.f ~duiur> dardır. Buralarda pamuk ve pırinç zira • 
~1ı/1~ik. ~a .. kanun hükümlerine gö· inzibat meclisi azalıklarına da Nime • kanalizasyonun bir kısmı hasara uğ • dan §erefine b · ati her sene biraz daha inkişaf etmekte -
~ e Uhaı- zoyük şehirlen· de Eskı· ramıştır. ...;yafet / ,,..,., .. ;,ıft"l;.. dir. Fenni usullerle yapılmıyau bu ziraAt. 'l ((edil . • tullah Sezer, Fazlı Baysal intibah edil· ... , .... u.u•~ 
tt:ı- 1l'alti~ "rnış ve ora avukatlarının . . S hh ve bu ziyafete bü dökillen alın terinin karplığını verme • 

,:~tj.. Eskiı::eh' b t kk"l mışlerdrr. Erzincan 1 at MUdUrlU""gU 1 . mekted - H~lb k. b t k d k ınl\ {~ :· .... ır arosu eşe u . tün memur ar ış- . . a u ı u mın a a a •. ..,.,. 
l'ıı I' tıı te e .. Yenı heyet, baroya mensub avukat - Gönen hükUınet doktoru CelAl Bay· tinık ederek iyi 150 köyde pamuk ziraati çok verimli ne • 

Yaset~n kkuı eden baro heyeti ba4 lann yenilenmelerine karar vermiştir. sun, Erzincnn Sıhhat Müdürlüğüne ta- bir gece geçiril • ticeler 'erebilir. Bugünkü ~eri zlraatle. 
e 8 \'Ukat Salahaddin Ak • Resim, b&ro azalarını gösteriyor. yin edilmiştir. miştir. Fikret Onay s~nede €!lde edilen pamuk miktan 25 biıı 

Diyor ki: Pazar Ola Hasan Bey 
ttç scnedenberi burada b 1 kilodc.n ibarettir. Bunun mühim bir kıs • 

u unan ve - t h il k d' 'h · · . . mını mus a s en ı ı tıyacı lçın hsrca-
halkın ~v~sıni kazanan genç ceza ha. m kt 'h t ı -ı-+ d 

... uyuşturucu madda kul
lananlan toparlayıp .. 

... Hayırsız adaya sürecek· 
lermif··· Neye ncıeba? 

Hasan Bey - Tam yerleri· 
ni bulmuşlar, insaniyete bay
rı dokunmıyanlar için Hayır
sız adadan iYi yer mi olur? 

a a. ı r&ca yapı amami:llA a ır. 

kimi istasyonda kalabalık bir halk ta - Çankırı. zirai mahsuller yetiştirmek i . 

rafından uğurlanmıştır. çıu llzıın oian bütün şartlan hah;dir. Çıın 

Burdur toprak mahsulleri 
ofisinin köylüye yardımları 

Burdur, (Hususi) - Bu yıl Toprak 
Mahsull{'.ri Ofisinin memleket çiftçisi
ne büyük yardımlan olmuştur. Ofisin 
alım te~kilatı genişletildiğinden çift -
çiden dnha fazla mal almak imkanı ha
sıl oldu. Bu yüzden piyasada h•ığday 
fiatlan çok sağlamdır. 

kırı balının eski şöhreti hAla dillerde det 

tandır. Çankınya üç saat mesafedeki Ka
raköpril bahçeleri nefis rneyv:ılarlıt do -
lup taşmaktadır. Onar, Çavuş. Merzl, A
rab köylerinin üzümleri o kada:- boldu 
ki şarap "C pekmez halinde muhite ihrıı
cat yapılırdı Bugün de bu m!lhsuller ye
tişmektedir. Fakat bunlar, memleket e • 
konomi!i içir. çok faydalı birer kaynak 
haline konabilir ..• Çankırı bu gaye için 
h!lzırlanmaktadır. 



• Ba1'a 

1 Hıdueı.r Kutumda 1 
,,. 

Kaynanalar cemiyeti 
fA.. merikada kayn;ın,.lann bir ı birşey düşünüyorum ki, bütün da -
~ ckaynanalar cemiyeti> kur· madlar bundan blSyle sigara içmiye • 

'auklar:ım gazetede okuduğum zaman cekler, içtikleri takdirde ... 
ha t etmedim desem yalan söyle • Artık ötesini söylemeğe lüzum yok. 
:01urum. Ya11nız hayret etmekle de Kaynanaların neler yapmağa kadir ol
kalmadım. Kafumda yer eden bir ka - duklanru bütün evliler bilirler. Gene 

t de tamam.ile sars11mış oldu. bu birşey değil, teferrüat kabilinden 
naa .. .. .. .. d'" . Cemi t ku bir teklif. :Paka t esas kararlar da ola • 

Ben şoyle duşun.ur um. ye. · : cak. MeselA şunlar: 
ranlar havatta teker teker kendilen-
ni mildaf~ ehnekten Aciz olanlardır. 
Kuvvetli insanlar ne cemiyet kurar • 
lar ne de bir cemiyete girerler. Bu 
(l~Oncenin sevkile de, nasılsa kaydi
bayat şartile girm.iş olduğum cemiyeti 
~erlyeden başka bir cemiyete de gir
memiştim.. 

Kaynannlann bir remiyet teşkil et • 
melerlni hayretle karştlamamın sebebi 
!şte budur. Kuvvetli olduklarında hiç 
§\lphem olınıyan, teker teker oldukları 
zaman bile daınad sınıfına giren bü • 
tün insanları ilet eden onlann bir ce
miyet kunnslan çok kuvvetlilerin de 
cemlyet kuracaklarını, bu tarzda mes· 
le'k, smı!f cemiyetlerine gireceklerini 
isbat etmiş oldu. 

* 
Kaynan9.lı!r cemiyetinin bir zaman· 

lar dünyaya deh.şet veren, Ku-Kluks
Klau ceınlyeUnden daha müthiş, daha 
korkunç bir cemiyet olacağı muhak • 
kaktır. 

Kaynanalann toplanclıklanm gözö
nüne getiriyorum. Damad sıfatile şöy
le dursun, gazeteci sıfatile de girmiye
ceğlm toplantdannda acaba ne konu • 
şacaklardrr?.. MeselA :kaynanalardan 
biri künmye ç1kacak: 

- Ey kardeşler, diyecek, ben öyle 

* Hn kaynana, Pazar günleri sa -
bah dokuzdan, saat on bire kadar da • 
madlanm sopa ile döveceld'erdir. 

* Damadlar kaynanalarının karşı • 
sında elpençe divan durmağa mecbur
durlnr. Kaynana1ann tayin edecekleri 
saatte eve gelecekler, tgene onların ta
yin edecekleri saatte evden çıkacaklar
dır. Aksi ha1de kaynana damadını döv
mek, damııdına sÖ'Vmek hakkını hniz • 
dir. 

* Drunad1ar her a'kşam kaynanalan
nı üç saat mütemadiyen dinlemeğe ve 
dinlerken kaf iyyen ağız aç.mamağa 
mecburdurlro-. Kaynana, söz söy'ler -
ken yorulursa, diğer bir kamşu kay· 
nanadan yardım istiyebilir. 

* Uzun sözün kısası, teker teker, ol -
duldan zamanda çak JruvveJli 1 ~an 
kaynanalar bir.1eştn4)eri an 'büsbütün 
kuvvetlenecekler, ve artık damadlar i
çin hayatta huzur ve rahat kalmıya -
caktır. 

İSMET BULÜSİ 
Haşiye: 
Karilerim arasında kaynanamı ta • 

nıyanlar varsa, bu yazıyı kendisine 
göstennemelerini insaniyet namına ri-
ca ederim. İ. R 

C Bunları biliyor mu idiniz? =ı 
''Ay,: a kadar varan asansör! Düğün kuruması 
Bundan tam 35 sene evvel B. Gar • 

ıland adındll bir delikanlı Nevyorkta 
Astorla oteline asansörcü olarak yazı -
!ır. O gün bugündür hep otelin asan -
ı~rünü idare eder. Geçenlede aklına 

~- . _--~---7""'.../ .... ~ 
/• •l".J/, 
""'" ...... I 

eser, şimdiye kadar asansörle ne kadar Sumatra kabilelerinde damadlar, dü
mesafe kateylediğini hesab eder. Hesa· ğün günü kızgın güneşte köylerinin 

bının netice!i akıllara hayret verecek meydanlığında saatlerce srrtüstü ya -
raddeyi bulurl tarlar. 

Asansörün bir saat içind takriben 8 

kilometreltk bir mesafe kateylediği içinde Gar!and 700,0()() kilometrelik 
tesbit edilir. mesafe katey\lemi.ştirl Taknbe.n aya 

Vanlan netice şudur: Otuz beş sene kadar olan mesafenin iki misli. 
···-.. --··················································· ............................................................... . 

Kliçük insanlar .• 
BaZı insanlar vardır, bazı dakika· 

farında içlerini müteaffin bir dere 
halinde boşaltmak isterler. Kendi 
kendilerir.i hakikatte olduklarından 
da küçük gösterirler, küçüldükçe de 
küçülürler. Bu, bir buhran dakika
sıdır. Kızan çocuğun öfke dakika -
sında eljne geçen herşeyi kırıp dök· 
mek için duyduğu hevese benzer. 
. Ankarada oturan Bay cS. O. S.> 
kullandığı imzaya bakarak 18tife et. 
tiğine hükrnetsem, diyeceğim ki, ba. 
na yolh"ıdığı mektubu yazarken böy· 
ie bJr buhran geçiriyorou. Anlattığı 
hikAye hakikatte bir masal olacak. 
Diyor ki: 

- Ben ve o, lise sınıflanndanberi 
sevişiyorduk. Derken ailesi onu bir 
başkasına nişanladı. Haber alınca 
isyan ettim, ailesine başvurdum, ba· 
na vermelerini istedim, reddetti -
ier. 
Hidd~timden çılgına döndüm. 
Elimde 300 kadar rnektu)'m ile 

bir o kadar fotoğrafı var. Hepsini 
birden bir kitab halinde neşretmeyi 
düşündüm.> 

Gene söyliyeyim: 
- Masal olacak. S. O. S. de bir 

masa 1 kahramanı. Geçelim. 

* Miiştere'k 1M.r mcktub 
Kadıköy, J. Y. Z . .imzasile üç genç 

kızdan m~terek bir mektub aldım, 
diyorlar ki: 

- Henüz on yed.isi içinde bulu • 
nan üç arkadaşız ve üçümüz de 21 
yaşmd:ı mimar mektebine devam e .. 
den bir gence temiz, sarsılmaz bir 
aşkla bağlıy1z. 

O, hangimizi seviyor, bilmiyoruz. 
:Yalnızken hepimize ayn ayn kur 
yapıyor. Toplu olduğumuz zaman • 
far sanki birşey yolanuş gibi ayni 
soğuk, ayni nazik taV1rlarla muamc-. 
fo ediyor. Bu hal artık tahanunül ~ 
dilmez bir şekil aldı. 

Hepi.m:ize alfıkasırun derecesi ay
ni mi Yoksa içimizden birini cid • 
den seviyor mu Bunu nasıl anlıya. 
lım? Bizi biraz tenvir edin.> 

* Bu mektubda bu Uç genç kızın 
sözde sevdikleri gencin adı da ya • 
21lıydı. Mektubu kopye ederken sil
diın. Okuyucularım bana derd an • 
latır1ar, hazan beni bir muamma 
karşısında bı:rakırlar. Niçin d'ES1ler. 
Bu dcla bu niçini ben soracağım: 

- Acfl.ba neden bu ismi ilAn et • 
mek istiyorlardı. Sualleı\n:in ceva
bına gelince, ancak t.ek satırlıdır: 

- Her üçünüzü de sevmiyor, her 
üçünüzle de gönül eğlendiriyor, ve 
siz <le bunu biliyorıun.uz. 

TEYZE 

SON POST.I\ 

( Veteriner diyor ki J j 
Kuduz hayvanlarda 

nasıı ve ne şekilde Meşhur bir sabıkalı kell 
görülür? k d• • J d• 

Kuduz; hiç fÜphe yok ki, ~e~~~in i~- en 1D1 e e ver 1 
mini korku ile ürpererek işıttığımtz bır 

::~~~'~;~ ~:~:':!çç~:;;:;::: ;~~ Zarfçılık suretile dolandınlan ihtiyar E1!1nİ)'~ 
yalnız köpeklere atfolunur. Bundan do • müdürlüğüne şikayete gittiği zaman Sarı Ihsa 
lnyıdıt' ki köpekler tarafından ısırılanlar k k l 
telaşla rnüracaaUannı yaparlar. Bu müs- orada gÖrere ya a ath \' 
tacel müracaatlar haklı ve yerind~ ol - Bir müddettenbeıi. imıl unutulur gi- _ Bu zat, ihtiyar bir adaı11-~ 
makla beraber ısırılan şahısların bazı ha- bi olan me.şhur sabıkalılardan, San İh- labilir. Beni, herhalde başka5 
talı müdahalelerine ve kendilerin: gün- · tir 

san, yeni bir hadise ile gene ortaya zetiyor demektedir. demış eşb. ud l!!rce üzüntü içerisinde bıraktıklarına şa- .. .. 
çıkmıştır Suçlu, geç vakit curmüıll 

hid oluyoruz. Meseıa. evinde her hangi · kemesine verilmiştir. • J 
bir S'.lretle ölen kedi veya köpeğmin sa - Fakat, garib bir tesadüf neticesi İh- biri 
dece ı;alyasına bulaşanlar mevzuu orta- san bu sefer, kendi kendini ele ver • Bir bisküvit hırsızı d' 
dan yokettikten sonra meraka kapılnrak miştir. H~dise şudur: hapse mahkOm edil 1 
mürac:ıatlannı kuduzdan şüphe ettire - Dün, öğle vakti, .Aks\lray t.Tamvay ~ 

k d 1 H d Mehmed isminde blı1 sa. ..it cek şekilde müessir olarak yaptıkları gi- dura yerin e suç u, asan namın a, de 11 

ah 1 64 yaşında bir ihtiyarın yanına yak· Arabcamiinde Nobar :ism1Jl 
b!, hakikaten ısırılan ş ıs.arın ısıran la arak: mm bir kilo bisküvitini çaıınış, 
hayvanı der-hal öldürdükleri veya öldür- Ş • 

1 
• :kaçarken yakalanmıştır. -~ 

dükten. sonra her hangi bir suretle im- - Merhaba hemşenm. Sen nerelı • D h 
1 

B ~ 1 .. ddeiUJllW' 
ha ettik1erini her zaman biliyo!" ve du • sin demiş. Safdil ihtiyar da cevaben er ka-.J:J eyog ul mu Ih ceza 

S ğl k b k b t - f . t b 1 .. 1 . . t d ne sev t=ı en suç u, su . ~ yuyoruz. a ı za ıtası anunu, u ur- zmirlı olup, stan u a goz ennı e a- . d 
1 

h keIIlesı 
l"l kedi ve köpeklerin bir şahsı ısırdıktan vi ettirmek için geldiğini söylemiştir. md e~n e Y~?dıdantl m: ~ ~ 

- -nı··k b. t . ;· B .::.---'- 1 . . . . tanı İh a, av mu e e ap sonra on uç gu u ır ve crıner m:.ışa - unun ~.uıe zının ıyı yan • tevkif ~Jmiştir. ıJ 
hedesinde bulundurulmasını emredir. Bu san: tuta'' 
hal hayvanın kuduz olup olmadığını tes- - Ben de İzmirliyim, diyerek, ah - Millet vapurundan kur. 
bite kafi geleceği gibi, müşahedede ölen bablığı ilerletmiş ve kısa bir zaman i- Adliyece dinleniJdıler 
hayvgn üzHinde yapılacak Nesci =-= çerisinde ihtiyarla sadece şehirli de • _ . . vukubıl"latl 
Histologjque muayenelerden de kat'i ne- ğil mahalleli bile çıkmışlardır. Ereglı 1ı:nanındaf d sliye b 
· ı 'b 1 ' . _ - .. vapuru facıası etra ın a a tıce a.ınmasmı mucı o ur. Böylece birlikte bır rnuddet yuru - . alık · h"'diseniD 
Şehirler haricinde yaşıyanlar ve hny- yerek bir sokak İçerisine sapımşlar, tıcaı:e~ m . emesdıne. a pa:rtl şb 

la dah k b ı n1 b. . .• şeklını tesbıt ve emz r:a Alt van rla teması a ço u una ar ı- burada İhsanın bır dıger arkadaşı da- . . k d k rt 
1 

lar tBP" 
l . ı ki kud in ı..- kl h b lık 1.. sı ıçın aza an u u an ır er uz ya ız A.Ope ere as ır ha yanlarına gelerek, zarfçı usu u . .. 

1 
t ~ 

hastalık değildir. Tavuklar da dahil ol - ile ihtivann vapur parası olan 5 lira - bır muracaat yapı Jmk:ş ı:. aı8}(tı 
· ~ lı ld b ·-ı-· h 1 k d h • Mahkeme, evve ı gun ...ıı~ aıı5ul a Fe ku un ayvh an ar·ıAu uzda ~- sıru dolandmp, Hasan farkına varma- celbederek dinleın~ ve deniz v 
sastı!' ar. a at şunu emen ı ave e eyım dan savuşmuşlardır. 7 
k. k d h k.k t eli- h 1 lmmıştır. 

1 u uz a ı a en ger ayvan ara na- Biraz sonra dolandınldığım anlıvan b "k yan 
zar~n. köpeklerde ç~k .~örülür ve kuduz Hasan, doğruca Avni isminde tanıdığı Karyola fa r_ı asmı so 
vnk sarının % 97 sı kopekler tarafından b. saatçinin yanına gitmiş ve başına hapıs yatacak 
husüle getirilir. Ben bu sütunda kudu - g ~ n· anlatmıştır. Saatçi ile birlikte İ . . ıcaı1o19 
.zun mahiyeti ve hayvanlarda görünüş Emne e iyı et Müdürlüg-üne gı'derek hadi ~ . Çadırcıl~rd~ brahimın ıan $ 

kr 1 kk a · d·- 1 d k. · ı:ıkasından; bırçok eşyıa ça 03 
§b: . ı hıa kın a, 1 ıger ~~ı nfrımd la ı dgı- seyi ihbara karar vermişlerdir. Sultanahmed birinci sulh cezS ıfı 

ı ıza ı o uyucu arım ıçın ay a ı a • E . t M .. d .. ı·· -·· •tt.kl · de · d 7 e:J 
d tf mnıye u ur ugune gı 1 erın pılan duruşması sonun a . 
eç~7; eski bir tarihe malik olan kuduz, San. İnsa~ı .aa orada görünce hayret detle hapse mahkum edilIXıiştil'dl 

asabt merkezlere haris, mikroskopla gö- etmJşler, Jhtıyar: . Bir manitaCI yakaran 
rülemiyen, filitreleri geçen bir virüs ta- - Hah' İşte h<'n! ao1nndıran bu a • . 71 f: 
rafmdan tevlid olunur. Kuduz bugu .. n damdı rliyE' yakasına yapışmıştır. Sabikal:rar?an ~a~,. arıJl ~ 

Mej!er, İhsan biraz evvel başka bir Mehmed ısmmde bır ıhtı.Y tılC 
kültür memleketlerinde, sporadik, yani işten dolayı, polise kendi ayağile git _ sofya müzesi önünde manıtacı ıır.tl 
rnünf Prid vs.k'alar halinde görülebilen lile 25 lirasını do1and!f'll'llŞı 
bir hastalıktır. Zira kuduzun fail aşıla - m~:i!~tretie kendi kendini ele veren sonra yakalanmıştır. . eO 
ma usulleri ve sağlık zabıtasının ehem- . ed'lın. Suçlu, du·· n Adlı· yeye tes}i!?l Ihsan, rlün Adliyeye teslim ı ış -miyetle tatbiki meselesi kuduzu münfe- tı"r. · "1' 

tir. Fakat, o suçunu inkara çalışarak: t'. rid vak'alara inhisar ettirmiştir. t1' 
1 · " •· ibt D Kuduzun hayvanlarda görüUişü çok lur Ayni zamanda boğaz nahiyesinin fel- ısırılan şahıs ara vırusu di! Jj 

mnhielif şekiller arzetmekle beraber bu- ci de başladığından Hydrophob!e = su- salya ile intikal etmektedir. ~~,-~ 
rada nirmune olarak köpekteki seriri }ev- daıı korkma, BU içmeme keyfiyeti görÜ• yan bazı müşahedeler araz b bıl 
hayı söylemekle iktifa edeceğim. Bu lev- för Bu araz bilhassa kuduz insanlarda 12 giln evvelde virüsün satyııd~dbcG 
ha üç devre arzeder. daha barizdir. Üçüncü devrede arka a • duğunu göstermektedir. Bu Jnil~g.tl 

I - Stadium prodromonium • Araz1 yaklann felci ve ağızdan fazlı mikdarda r:n ehemmiyetinden dolayı in58~ 
mütekaddime. s~lyanın aktığı müşahede olunur. Hay- rnış olan kuduzdan şjipheli ~Bf-~eO 

II -· Stadium İrritationis - Taharrüş v:ın ııçlık ve susuzluktan ve uzviyetin asgari 13 günlük veteriner J11U§'
1

,f'J 
devresi. mühim vazifelerine kumanda eden mer· de kaJmaiarı zaruridir. şayed b I"".~ 

m - Stndium Paralyticum - Felç dev- kezlerin felcinden dolayı feci bir ıekilde larda kuduz varsa bu on üç giidrı ~ 
resi. ölür. muhakkak kudurur ve yukarı ~ ~ 

Bazan bn üç devre birbirine kısa fası- Tipik arAzını köpeği nümune alarak seriri ltrazı göstererek telef odl ıt.' 
lalarla ıntikal ettiği için vazih olarak gö- göstermek btediğim kuduz levhası muh- -müşahede kediler için de cari .,, 1. 
rülecıezse de umumiyetle tipik bır kuduz telif hayvan nevilerinde muhteli! şekil- e1r 

Binaenaleyh ısırılan şahsın.. _,tf şu zikrolunan devreleri arzeder. Bu üç Ier arzeder. Köpeklerde, kedilerde ve in-
1 

-v~ 
dP.vrcnin heyeti mecmuası iki ila dört gün smlarda serirl levhaya hlkim olan daha ki hususunda en mühim ro .0 1'il ~ ' 
kadar sürer. ziyade tehevvürl şeklidir. Felç ıeklı ot müşahedesi oynamaktadır. çun~I 

İlk cevrede hayvanın mizaç ve tabiati y:yenlerdP; beygir, koyun, lteçi, sığır ve şahede neticenin en kısa bir z. ~· 
<foğişir. Evvelce sakin olan hayvanlar tavşanlarda bAkim Arb sırasındadır. Ku- luımacıına yardım edeceğinden,~ 
itaatsiz olurlar veyahud şen olanlar mü- duzda hiç bir zaman fiyevri bulunmaz, b!r an evvel aşıya sevkedillP ,ıei' 
kE'dder bir hal alırlar, karanlık yerlere yani. vücud derecei 'harareti yüksel - ceğinin tesbitine yarar. Binaen 

1 saklanmak isterler. Bu sırada hayvan • mez. rada tavsiye edeceğim yegane ~ 
lo:da fesad zevki de görülür; tahta, pa- Kuduz devri tefrihi uzun - yani hasta- h::ıyvanın mümkün ise canlı 01 ) 
çavra vesaire gibi kabili hazın olmıyan lığın ahnışmdan ~razın gözükeceği za - şnhedeye sevkedilmesidir. Eğer ~ 
Pşyayı yutarlar. İkinci devrede hayvan mar.a kadar geçen müddet - bir hasta - on üç günlük müşahedede ı;ali:Jtl~ 
evini ve sahibini terkeder, şiddetli bir hktır Bu müddet köpeklerde v:ısatf 5-8 ic:e aşıya hacet kalmaz. Yahııd. -, 
ısırma arzusu vardır. Bu devrenin niha- hafta hesab edilir. Fakat 260 gün kaido- i->e kesilir, yani demek istcdiğııtl t,t•lJ 
yctiM doğru boğuk bir uluma peyda o - lunnn vak'alar da nadir değildir. Kuduz olmadıkça aşılanmağa lüzum 1~/ ................................................................................................................................................................................ 

1 Bacaksızın maskarallklarr: Merdiven 
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Malıkemelerde gördüklerim 

4dliyeye düşen biiyiicii 
1 MUSİKİ 

Caz, ağır müziği 
öldürecek mi? 

1 

ve üfüriikçiiler 
Dinleyicilerden biri söyleniyordı: "Onun böyle mazlum 
durduğuna bakmagmızl Bilseniz ne mel' undur, o!,, 

Yazan : Alman musikişinası Furtvaengler 

O 111 
'lllefhud suçlar mahkemesin· 

idi_ ~Y~e ~durı. Yüzü ~el bir. zenci 
~ hUkıe~açlan geniş alnının etrafında 
~ Çenes -er Yapıyor, kıvırcık beyıu sa
libı S'jsıu ının altuu adeta garib bir ziyn~t 
baı Yordu. 

) iın, fftk 
tli~ ete-~.~ c. ~ teıniz ba'k-ı~lı gözlen, 
: .... "11. .:ı, 11,. Çek:ık bir yüzü vardı. Ancak 
hıı.. "-'ıııı a • 
""(11ldeıı. gıı açılınca bu yüz sevimli· 
~cı. rok §ey kaybediyordu. 

~ddeiu~~ Yerinde otW}lyor. Davacı 
._Wliikt ilik... İhtiyar slyabf üfü -\' ~n su ı 
•~- a:-ıırrı.d ç u ... 
~l'orıar~ .bulunanlar, hafif sesie fısıl-..... o l, 
~ llUJı bh 

:ı balon oy~ ınazlfun matl\un duru-
~ .. liaıı. · .2Yınıı. Bilseniz ne mel'undur 
~ ı Gefin b 

&.rlt"d e ulacağız diye bir a -llaı ,, <l§ln b 
~rı lcaııc.ı ı.n oynunu kesti ya!.. İşte 
~~~lilını~ razı. aldatan hep bu büyü· 
~ki ll?'ilkÇij h 

b l:le llıi.id acı kendisini pek biçare 
q4ltiının <ıfaa ediyordu. 

~1~tt. kar§lSıııda sanki daha .ihtiyar-
.... Sen bü .. 
'l.a vaıı:_u Yapar nusını? 

l'ıut; lı:Ur' cıh ... Ben yalnız kur'an oku· 
...... " lrı okur ı 

IG l ~ ~İlndi ... 
) lliyor'' onu bırak. büyu yaptığın 
..... h 1 

!ata eıı. Yapın 
,.._ "'.arrı.. 'rh am ... Yapmam ... Ben an-
'"?r. " Urk • l\lh..... çe az bende B 0 .. oku-

Stı -· .. rıc büyü . .. w~ 
h. Slu b" 

1 
Yok bende ... 

~ k O\· e 
Ş· ~isi~: ;:rırn yamalak. bir türk~e 

fııc11
1trıdi. tıfaru:~~aaya çabalıyordu. 

b ~ c!inlen· çu hacı susmuştu. Şa • 
~cı 1Yordu. 
~i L..letıtltrdir b" .. ··ı-k 
'- uq 1'İild . . uyucu u yaparmış. 
~ t'!\ ıki sene mi. üç sene mi 

...... Q Olnıuş. 

' llınaııd "'--il· Gtnrn1t .. •nuerı ben yemin etti 
' IGıı ÇUJük Yaprnıyo:-... 
~· Calt ,:;eı genç bir ku karakola 

"Cihı1 1~ Hacının kendisine büyü 
Ve bu b" .. 

Uyuyü yapmak: üzere 

Yazan : Suad Derviş 

erte:Ji gün iç.in kendisine bir saat tayin keme karşısında bulunmaktan çok sıkıl· 
ettiğ!ni ve bir lira istediğini söylerniJ. mış görünüyordu. 
Kızın elindeki iki elli kuruş kiğıd bir Bar.im: 

Hra yapılmış, liranın numarası almIDJ§. - Haydi bakalım. anlat bize dedi. hl-
Ertes! gün laz hacıya gitmiş, hacı parayı dise nası:: geçti? 
almış ve tam büyü yapılırken ev basıl - Hakimin yüzüne dikkatli. dikkatli bak
mış. tı. Kuşları çatılmıştı. Söylenileı:ı sözleri 

Bunlan cürmü meşhudu tesbit eden anlamaz göriınüyordu. 
zabıtıı. mcmurlan anlattılar. - Ne anlatayım? dedi. 

Sıra ihbarı yapan genç kıza geldi. Ve - Şu adamın öfürükçü olduğunu g;dip 
şahid mevkiinde yirmi beş, otuz ya~la - lmrr.kola söylemişsin. Bunu &en nereden 
rında bir kadın gördük. biliyorsun, nıwl biliyorsun? Anlat. 

Üstünde üç kat esvab vardı. Bunun bjr Gene etrafına bakındı ... Zahmetl'! bir 
tanesi, ancak diz kapaklarına kadar er.i· şı>y hatırlar gibi bir çehre takınJı. 
şlyorcu, ikincisi ilk esvabın eteğinden - Söylesene ... 

yarım karış kadar kısa idi. İlk eteğin - Hepsini tA başından mı anlatayım? Müzikle alakadcı,. olup ta Fu.rt.oaeng • veçhilc tasavvur edemezler! 1nanmıyan· 
rengi yeşil, ikincisi san idi. Bunların ü- - Elbette... Zt:r ismini tanımamak kcıbil değil::Ur. lar gclsinie . tecrübe etsinler bir kere .. 
zerine kırmızı yün örgQden .önlük gibi - İşte bu adam büyücüdür, kendisine Furtwaengler meıhur ım Almatı miiz;s. Ya zihni meşgaleye ne diyeiim? .. Or · 
acayib bir şekilde ve ikinci etekten bir bana büyü yapsın diye gittim. (Şahid bu- yeni ııe OTkestra ıefidbı. Scın'atında oto • kestra şefi ön~de bulun\D partisyon• 
kanş kısa bir üçilncii elbise giymişti. rada bir kahkaha attı). rite sahibidir. Fraua, ln.gi1U1"e ve tıat - çok büyük dikkatle takib eylem~lidi.r . 
Ayaklarında llstik iskarpinler, ve kısa - Bayan burada gQHlnmez, tiyatroda ııada pek büyük bi,. fÖhnte maliktir. Se- Ayni zamanda orkestraya boyuna göz geı 

çöraplar bulunuyordu. değilsin, c.!ddi konUJ. "enin muauyen za.manlannd4 pcım, Lan- dirmelidir. Bir orkestra ıefi idaresi ile 
Erkek saçı gibi gayet kısa kesilmiş saç- Şahid ~ah.ıı aıkılmıJ bir vaziyet takın- dra ve Fomada Jconınle7' vnfr. Geçen - roükellef bulunduğu müzisyenlerin her 

I:ın yandan aynlmıştı. dı. YQr.a muztaribane takallüs etti ve lP.rde de Panste ım kaç kon.et' venn.1§tir. birini yakından bilmelidir. Oniarm ka -
Gözlerini biraz fazlaca açıyordu. Ve sustu. Fransız gazete~ri btı aa•'cıtJcctn methede biliyetlerini ve kusurlarına vakıf olmalı-

rnüt.?..-na<iiyen ellerini oğufturuyo:::, mah- ede biti7'enıiyMlar'. dır. İyi bir orkestra şefi; mcselfı vıyo • 

SiYASET KORDUNDl SULH KUPASI MAÇI 
Bu san'atkar "e tanınmış şefdor~str lo~l çalan müzisyenin, hoşunn gittiği 

ahinm (Cazın ölilmll) adında bir maka- b:r noktada notayı daha kuvvetli çaldı

le ycızm.ı;tır. Bu makaleyi müzikl.? alJ - ğını; halbuki o sırada piyanistin o notayı 
kadafo cicı~ okuyucu?anma.ı içi• CIJl'U!" hafif çaldılJnı derhal hisseder. 

Roma mQllktU mflna~btile !'ranazca Vu mecmuasmda çıau güzel bir kompoziqon.: 
:Çemb&rlaJD. MU110lhrl1 Halifaka ve C:ant> 

nakleyUyonu: O vakit onlaruı orkestra fefi tarafın • 

B i':' çok adamlar ile göriiftüm. dan haberdar edilmeleri llzıın gelir. 
Bunlara göre bir orkestra şe • Teşbihte hata olmasın!... Biz orkestra 

f ınin hayatı çok hoı geçmektedir ve mu- şı-fle:i, müzisyenleri, tıpkı gardıyan!ana 
siki Aletleri çalan on bet yirmi adamı id3- p:-angabendleri nezaret altınd3 bulun . 
re etmekten kolay bir py yoktur. Bir durdukları gibi nezaret altında bulundu· 
ressam yahud bir şairin hayatının rnüş- rurt.ız. En ufak hareket değişikliği. e'l •J· 

kül vlduğunu tasdik edenlerdenım. Fa • fak aksak hareket nazanmızdan kaçmaz. 

kat bizımki kolay mıdır? Orkestra şefinin büyük bir karakter 
Elimızde küçük bir değnek, bir takım kuvvet ·ıe kudreti olmalıdır. Bir ordu ku· 

jestler yaptığımız görülüyor-. Sonradan mandıını muharebe esnasında emirlerinin 
bir reverans ve alkışlar .. · Adam siı de-.. hnrfiyyen icrasını istediği gibi ork~stn 
Biraz müzik bildikten sonra bu d~ iş mi? .. şefi dahi orkestrayı idare eylediğ! sırad11 

Böyle düşünmek mualdan ıbarettlr. . . . . 
. hak"k ti ld ğu gib' anla•':lcağım mutli&k bır ılaat ıster ... Hem de tam bır Sizlere ı a o u ı . . t• F k - . nl . . . 

k h '-''--t dır! ıtna . .. a at muzısye er ou ıtaalı an -
Buı ere aJUA& acı · k b 'l · · d k d ti d · lcl k 

EvvelA: İyi bk orkestra ıefinin 
kaç vasfı hı.iz olntası lizımdır. Bu 
sıflann her biri diğerinden ayrıdır. 

en ı gısm en, u re n en emın o .ı -
bir hın şeflerıne ibzal eylerler. 

va - * 
Bir orkertra ıefinin derin bir milıik bil- Son zamanlarda bana musikinin, ağır 

gid bU!unmalıdır. Bununla beraber bu başlı~ ~~dd~. ~us~kinin istikba~1 hakkındı 
dı- hiç te kafi değildir. Büyük eserler vü- nP duşunduğumu so~u~r. li•:- buhran~n 
ende getirmek için çok akıllı olmak, ya • n_ıe~ro-d .. oldu~u, klasik vey.a ağır m.ü
hud bir orkestra idare eylemek icab et- zığin olum halinde bulunduğunu sıı.nmı
roez. Brn şahsan büyük müz!syenler ta • yorum. Beşeriyet dalına yeniliğe mcytl 
rumaktayım. Bunlar "'serler vrıcude getir- göstermiştir. Şimdi bazı artistik fantezi -
r:ı~zler, fakat çok yüksek ve değerli üs'- lelin revaçta bulunması bence muvak -
tadlardır. kat bir iptiladan başka bir şey değildir. 

Bu sme~iyat ve nazariyat meselesidir! B:ıgün cCaz:t Wagner veya Beetho • 
Öyle büyük üniversite profesörleri var - vene ciddi bir rekabet yapamıyor her 
dır ki makine kısımlarını mükemmelen halde... Her zaman ve her vakit müziği 
bilirler. onjr.r için makinelerin hiç bır anlar.uyan adamlar bulunmuştur. Dun 
sırrı yoktur ... Fakat bununla beraber bir lann içinde b-lyük kıymette kadın ve Ct'

otomobil idıae etmekten Acizdirler... kekler de vardır. Müziği takdir eylemek, 
Unutmamalıdır ki bir orkestrayı idare tabiatin herkese lutfeyliyemiyeceği zarif 

etmek ıçJı hem zihnen, hem de bedenen b!r nimettir. Büyük ressamları. bürük 
çalışmak icc.b eder! Ellerine bir orkestra muharrirleri tam bir vukuf ile anlıyım. 
değne.Çinı almanllf olanlar bir kaç saat hisseden bir adam büyük müziği hissede. 
müddetle jeBtler ile tempo tutmanın ne ıııi7cbilir ... 
kadar JGrUCU bir if GJdutuıuı hiç lU (Devamı 10 uncu •11fadtı) 
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. "' En genç • 
sınema yıldızı 

Tarihten sayfa lar: 
• 

Gömül gü gün enberi 
Annie Vernay, Danielle Darrieux'ye seyahat eden ö .. u ••• 

çok tehlikeli bir ra~ib sayılıyor .. * .. 
Sağlığında kendi.inden e•İrgenerı adalarda ıimdi ebedi i•tirah.al:. 
rini haz.ırlıyorlaTdı. Nihayet bu lik iT galib geldi ve Büyük l11!J Jı 
rtuimle Atla• Olıyanumnu Qflıı Hayli aJanna gitti. Fakat or 1 Het'ÜZ en yool yaşında bulunan ıüzel 

J'ransız !inema san'atkAn Dannıe Verııay 

yıldızlığa pek çabuk erişmiştir. r • 
Genç ylldızın gunu böyle başlar 1 temelli olcuak kalamadı. ,/ 

Sinema)a intisab eylediğinden itıba· 
ren tarihi filmlerde tarihi kadın ve kız 
rollerini f P.vkallıde bir ;rurette canlan • 
dırmışf•'r. Bir Fransız sinema münek • 
kidi onun için diyor ki: 

c- Oııu gördüğüm vakit on sekizin
ci n-.ırda ya~amış olan küçük ve zarif 
prerı~eı;lerdf>n birini gördüm, yahud mü 
kemrnel h:r tablosunu seyreylediın sa
nıvorum.:t 

An'1ie Vemay Fransız sinema yıl • 
clızlnrı !cinde en genç yaşta olanıdır. 
Bu huc;ustıı bizzat kendisi diyor ki: 

- SenPl"'ıCP. süreı1 intizar devresi ge 
çirmed0 11 do.;rudan doğruya rol yap • 
mafüı ba5hyan yegane san'atkar oldu. 
ğumu sizri~n saklamıyorum. Sinema ha 
yabna Jl(> suretle intisab eylediğime 
rnuhak1<ak ki şaşıyorsunuz.dur. Bunu da 
bana sora<'arınıza eminim. Bu hususta 
arzunuzu yerine getireceğim. 

Sinemaya intisab etmek aklımdan 

bile geçmiyordu. Bir müddet evvel gü
zel 'bir ver olan Juan Jes Piu~'de bulu· 
nuvordum. Bir hayır cemiyeti menfa·. 
atine bir müsamere tertib edilmişti. 

Hürmetkarı bulundu~ Maurice 
Chcvalier ile birlikte tombala biletle • 
ri satıyordum. Mauricıe bana sinemada 
bir tecrübe vapmaını tavsiye eyledi. 
Tesadüfen bir iki hafta sonra büyük 
bir sinema mecmuası bir fotojeni mU • 
sabakası açmıştı. Bu müsabakaya işti • 
rak ettim. Ve küçük bir parça film çe
virdim. Bu parça beğenildi ve «Nina 
Petrovna'nın yalanı> filminde bana u· 
fak bir rol verildi. Bu roliim kilçük ol- Dil fırça.sile 

masına rağmen pek çok beğenildi. Bunlann hepsi de tarih! rollerdi. 190-0 
Aradan bir kaç ay geçmemişti ki ba- senesinin genç bir kızı oldum. 

na Tarakanova fıbnindeki mühim rol Bir defasında da küçük bir prenses 
verildi. Buna doğrusu hiç intizar et - oldum. Gene bir defa da romantik bir 
miyordum. Nazar değmesin! Ne staj Alman kızı rolünü yaptım. Ve henüz 
yaptım, ne terslendim, ne muvaffaki - ikmal edilmiş olan cLes Atages» fil · 
yetsizliklf're uğradım! Başkalarına kar- minde de 191 '4 senesindeki bir Fransız 
f1 çok esrarengiz gibi görünen sinema kızını canlandırdım. 

Alemi benı birdenbire ağuşuna ~kti. ı Şimdi artık: 1939 daki modern bir 
SimdiyP. kadar dört rol çevirdim. genç kız .rolünü istemek hakkımdır zan 

- Sizi.. o mu gönderdi? 
- Evet. 
- Si?. .. şeyden .. Seniye hanımın evin-

den mi geliyorsunuz? . 
Kadın: cEvet!• makamında iki gözü

nü birden kırptı. 
Rananın teessürü gözden kaçmıya -

eak gibi idi. Kirpiklerinin ucuna kadar 
gelen yaşlarını zor tu tuyordu. Ağla -
malı bir seı:le, tek rar sordu. 

Yazan: Kadircan Kafh 
Az çok gezen, hattA kendilerini bir. 

yere bağlamış olan adamlar bile, ne -
rede öleceklerini yüzde yüz tayin ede
mezler. Halbuki toprağa bağlılık hissi 
göçebe ruhlu olrnıyan kimselerde çok J 
kuvvetlidir. Onlar kendilerinin ölüm · 
den sonra da yaşayacaklarına inanır 

gibi, hayatta iken sevdikleri dekor1ar 
ve dostlar içinde, hiç değilse hatıralar 
arasında bulunmayı isterler. Bu mak. 
sadla da, nereye gömüleceklerini vasi· 

• yet ederler. 

Beden hareketleri. 

Rastgele kimseler için nerede son ne
feslerinj verirlerse orada gömülmek 
ve hep orada kalmak mukadderdir. Fa· 
kat büyük ve tanınmış kimselerle bir 
kısım zenginler için hal böyle değildir. 
Bunları. eğer gömülmelerini istedikle
ri yerden uzak memleketlerde ölmüş· 
lerse, vasiyet ettik1erl yere götüriirle.r. Anstot Roıom6 
Pek meşhur ve büyük kimselerin ölüm- bulunmakla beraber bir türlil lJ'I; 
den sonraki hürriyetleri daha azdır. dını, fikrini, biiyük emelini etr 
Bunfan, mensub oldukları milletler, kılcre anlatamamıştı. aetS, 
diJedikleri yere taşır ve gömerler. Yıllarca kapı kapı dolaşrnı~, 9 iijle 

Bazan ölülerin muhtelif yerler de • !enci haline gelmişti. Ona gu~ 1 

ğiştirdikleri de olur. Bunların arasında di; onun pro1esini gizlice taha . cfı 
bir tan~ vardır ki hayatında nasıl eş- tirmek hevesine kapılmış1ard11 ıı; 
siz seyahatlerile tanındı ve adını tarihe aç ve sefil kalmasına göz Y~e 
geçirdi ise öldükten sonra da dı; onun planı üzerinde aylarca ).St c 
bir yerde kalamadı. O kadar larca süren usandırıcı konuşrna 
ki, dağlar, dereler, nehirler aştı; Ok - muştu. ft 

nederim. Öyle bir rol olmalıdır ki bana yanuslan {?eşti; tekrar bir adadan bir En scınra ona üç küçük tekn~ 
ve hayatıma uysun. Meseıa hoppa, spor adaya taşındı; ancak ölüsünden 399 se- ken bile şüpheleri büyüktü. E ardJ· 
cu bir mektebli kız rolünün bana pek ne sonra ebedi mezarına kavuştu. Biz rilenler idama mahkum adarnl : 

uyacağını sanırım ... Şimdi bana çevir· 
tecek oldukları film için gene bana uy. 
gun bir rol arıyorlar ... 

Bu çok sevimli Fransız kızı bugün 
çok büyük bir şöhrete malik bulunan 
Dantelle Darrieux'ye çok ciddi bir ra
kib addedilmektedir. Fransız sinema 
mehafilinin noktai nazarına göre Annie 
Vernay.'ın oyun tarzı Danielle'den çok 
üstün Vf' pek yakında onu geride bıra
kacaktır. 

böyle diyoruz, doğrusunus öylemek ve vi ve engin denizlere açıldığı göı'6 
kabul etmcl: lazım gelirse onun şimdiki - Serseri herif, bu zavallıl9.t1 

yerinde kalacağı da şüphelidir; belki rne götürüyor! · 9~' 
tekrar Okyanusu aşacak, eski öldüğü Diye haykırdılar; lfmetıer JrJ. 
memlekete; belki de doğduğu memle • d11ar. Bir dRha görerniyccekle 11,oı' kete gelecektir. dıkları gemicilerin ardından ~ ııt' * Ak1llı geçinenlere göre co a 

Meçhul yollardan, en~n ufuklann ö- sını bulac<ık> tı. rı1•dl 
tesindeki altın memleketlerden bah • Fakat sekiz ay sonra Barselo ~ 
settiği zaman ona gülmüşlerdi. Her - panya hükümdarları onu ayak~ll 
kül veya Melkart sütunları masalının şJlamışJar. karşılanna oturt7a4'} 
gülünç olmağa başladığı bir devirde (Devamı 10 uncu sa!/ 



Gençlere çok 
Yakışan bir manto 

lranto lActc 
~ ~erd kalın yünlüden yapıl-

4tt. ~~~~ yakan, kol kapaklan gri • 
&u-~ de jileaine uygundur. 

btııa lnanto ile kıf geçirilebileceği gibi 'da 1eni bir mantoya ihtiyaç kal • 
-!._eçebiJD. 

Sarı yünden bir jile 

lt 
~iti lf~ ~ büttın aerln mevsimlerde y'..in 
ltı.arıt J .e aon derece iıe yarar. Ev içinde. 
)ilJr 

0İ tayYör altında rahat rahat gi • 
%ı Ô ·~~ıcı ve kullanışlıdır. Zaten bü -
ltllıtı rgu e~yanın fazileti bu değil mi? 
1'tsan a§ ne kadar yumuşak olursa olsun 
tt ve~ hareketlerine örgü kadar serbes
lıj gu ez. Belki o kadar ısıtır, iakat ay • 
Ç\o( 't>2:eUiktekini ararsanız örgüden daha 
lıl'ltııu.~ verirsiniz. Maamafth örgünün 
I! vrıl'ın da yünündedir. Yoksa el eme
htaan eğe kalkışırsanız. yahud haur a-

tld \2: ~ek te ucuza gelmez. 
1-~dll'c ~r~ örmek, öyle tatlı öyle ko -
1ta2:. :e· dikiş gibi bir çoklarını yıldır • 
tı.ııı 

8 
ıraı dikkat, biraz d:ı sabırla en 

)ıııı~ı;;~lerı istisnasız her kadm, her kız 
t1tiletı1 ır. Onda bir kumaş dikerken ge
)e11ttltr 611dişeJerin, üzüntülerin hiç biri 
"ı~ 1 ln'Yakasını, belini, kolunu, uydur
~?lk:ılç ~tekrar tekrar prova istemez. 
~ll'ı~ş ~~ örgü ufak tefek kusurları 

l }'tr~ hı ~çığa vurmaz. Hem bir kere 
::u~ları rın.ın kaç sayı ile açılacağını, 
~ ba 

1 
n. on ve arkanın kaçar ilmik • 

~ kş anacağını öğrendiniz mi biçimin 
~~itıdUtuhnuş. ilk ve ikinci prova ken
.l.t:Qde~rı Y&pıl~ş demektir. 

l~lcrf •~rı yün bukletten (;rülmfiştür. 
~~ 6ı-gtı 61Yahtır. Örgüsü jersey y2ni i• Siy diir. Her altı sırada bir kere iki 
I! li:tah ah ge~irilmiftir. Tabii düğmeler 

tır. Kollar düzdür. 

Bu ~ış modasının iki hususiyeti: lk.i rP.nk kürkler, kareli kumaştan klasik 
tayyörler. Resimde gördüğünüz truakar kürk manto kızıl ve siyah tilki birbir
le:ine l·arı~tırılarak yapılnl!~t~·. K0lıar siyah, feri kalan taraflar kızıl tilki de -
risinden.dir ı:ı.Bu renk tezadı mantoya şimdiye kadar eşine rastlamadığımız bir 
güzellık \.ermektedir. Kürkü olmıyanlar bu modayı biraz değiştirerek, yapabl.· 
lirler. O zaroan, mantonun muhtelif kısımlarında renk farkı değil malzeme far
kı yapılır. Kollar kürkten (bilhassa astragandan), öbür taraflar kumaştan o • 
lur. Bu da bir değişikliktir. İki renk b:r kürk manto kadar gösterişli olmıyaca
ğı muhakkak. Fakat §ıklık gösteriş midir? Kendi tarzında bu da güzeldir, o da. 

* 

IYüzdeki ergenlikler 
Yüzün bütün güzelliğini bozan bu 
sivilcelerden kurtulmak mümkündür 

Ergenlik bir çok 
kadınlan yelse dü -
filren küçük bir cild 
hastalığıdu. Ucla .. 
rmda cerahat top -
layan bu küçük ıi • 
vilceler mor, bazan 
da pembe renkt.J o -
lur lar. En çok yüz • 
lerde, göğüs ve o • 
muzlarda çıkarlar. 

Bu yüzden dekolte 
elbise giymekten in • 
sanı mahrum bıra • 
kırlar. E?'genlik çok 
ve yağlı yemek yi • 
yenlere musallat o • 
lan bir gudde hasta
lığıdır, 

Guddelerin fazla • 

ca ifrazatı cilde hOf 
gitmiyen bir parlak
lık verir. Mesamele-

rin açılmasına sebeb 

olur. Bura1arıı toz 

ve kir dolunca ılyah 

benekler, onların ne

ticesinde de sivilce • 

ler hasıl olur. Buna manı oıma • Yüzünüzü kurulayıp küçük benekle • 
nm çaresi §Udur: Fazla ve yağ!ı yemek ri kökün.den çıkardıktan sonra kükürtlü 
yememek, bilhassa müstaid bünyelerde losyon ile siliniz. Bundan yüzünüzde ka .. 
de temızJiğe çok ehemmiyet vermek. lacak beyaz tabakayı ertesi sabaha ka • 
umuınt sıhhati düzeltmek... dar olduğu gibi muhafaza ediniz. Sonra 

Bir defa yüzde aivilce başlar bqla • gene Borax'la hazırlanmış su ile temiz •. 
ma:ı ifrazatı tahdid etmek için mesame • ıeyin\z. Soğuk su ne çalkalayınız. Ve şu' 
l-2.ri temizlemek ve sıkıştırmak llzımdır. sıkıştırıcı losyonu tatbik ediniz. 
Bunur. için: Yüzünüzü alqam ve aaba!l. ı Gram: Chlorhydrate d'6pherln~ 
içinde bir çorba kaşığı Boraı ile ayni Bir kahve kaşığı alcoolate de laval"dc. 
miktarda Bicarbonat de soude entllmiı 1/4 litre kaynamış su. 
sıcak su ile yıkayınız. Sabun yerine geçe:ı Bundan sonra yüzünüzü ' şu kükürtlü 

Mantolunun· karc::ısındaki ~areli kumac::tan d:jz bir tayyör geymiş. Robalı, iri bu terıı"bten sonra ,.nzü t•krar b ı kr 
:r :r J.... .. aa un a emle oğup. iki üç saat oldu~u gibi bı .. 

cebli. dar etekli bir tayyör. Pratik, genç, sade bir elbise ... Giyen, bu sadelik üs- yıkamaya ihtiyaç kalmaz. rakınız: 

tünde hoş bir hususiyet yaratmış. Eldiveninin. çantasının rengini eşarpına uy • Omuz ve göğüslerdeki livilcelere ge .. 15 Gram çok ince toz halinde kükürt. 
durmuş. i.}çü de tayyörle zııi bir koyu rE>nkle. Şapka bunların aksine tayyörün lince bunları da katran esasına göre ya. 5 Gram Jehtyol. 
r~ngine uygun, açık renk. Çanh, eşarp, eldiven gibi teferrüat renk ve biçimle- pılmış sabunla yıkamalıdır. Hatta hatta· 50 Gram Axange benzolinee. 
rile bir elbisenin c::ıklıgıy nı arttırabilir, eksiltebi~irler. Şu düz tayyörün renk te- drı ik defa yu'"zu"nu"zu"" de b b 

:ıı • • u sa unıa yı • Sonra tekrar yukarıda yazılan Borax 
zadı içinôe gösterdiği şıklık buna açık bir örnektir. Teferruatın renklerinde bu lcnmak fakat su yerine yukarıdll söylenen ka~ınlmış su ile temizleyıniz lrzun 
kadar titiz davranılmasa idi bu model bt-lki §ı~ bile sayıl. amaz, alelade bir Rev Bicarbonate de soude Borax'lı '-ul 

:ıı J • IU .. • yürüyüşler yapınız. Beden terbiyPsini 

.~:~~~:1.:.. . .__ .............. ·-·····-·--·· .. ········-· .. ·-··----······ .. ·············· ........................... ~~~-~ .. ~~~-~=~~~-~~:~ .. ~.::__... ihmal etmeyiniz. 

Alındaki bir tutam saçın taranış····-····r·······-~~=~;·~····~-~-~~·;;·;~······ .. ·: 
şekli güzün biçimini değiştirir Parıaka~~:~j~::~ •• beyazv• 

Kuvafürlerin değişmesi mevzuubahs 
oldukça ualgsdan, bukleden, enseden, 
düşüklükten, kalkıklıktan hasılı türlü 
şeyden bahsedilir. cBu sene saçlar yu -
karı taranacskmış•, cartık saç!ar eskisi 
kadar çok kıvrılmıyacakmı§.> gibi türlü 
!.kirler ileri sürülilr. Evet bu kuvafürün 
az veya çok kıvırcık oluşu, aşağı veya 
yuk<ı"ı doğrJ taranışı vesaire onun de • 
ğişikliğir;, yeniliğini yapar. Fakat bun
lardan h;ç biri o kuvafürün en mühim 
t:ırafı sayılnmaz. 

Şu halde bu en ehemmiyetli kısım ne-
r('sidir? 

Öndeki saç tutamı, Çünkü: Saçm doğ
rı:dan doğruya yüze tesir den kısm~ bu
rasıdır. En.c.-cnizi istediğiniz biçımde ts
rı::ymız, kıvırınız, dalgalayınız. Yüzünüz
de: hemen hiç değişiklik olmaz. Yan saç
lJirınna istediğiniz biçimi verınız. Bu se
for çehrenizde az çok bir .ieğişme olur 
amm!l bir de alnınızdaki tutamı şu veya 
bn şe~le koyup bakınız. Yüzünüz birden
bire ne kadar değişir. 

İşte bunun içindir ki kuvafürün husu
s!yeti e'lsetınden de, yanlarından C:a zi
yade ahn tutamındadır. Onu yana, a~a

ğı. y>:knrı tııramakla tekmil kuvafi.irün 
tarzJ değişir. Yenileşir, eskiye döner, ve 
ya son modaya uyar. 

Bir kadın, isterse, bundan ne kadar is· 
tifadc etmek yolunu bulur bil!r misiniz? 
Örne~ o1a .. ak bugünkü saç modasını ala
lım: Diyelim ki bu modaya uymak için 
s:ıçlarınızı yukan tara.maya heveslisiniz. 
Fakat ya enseyi açmayı, yahud kulakla
rını.ıı meyd1tna çıkarmayı kendinize ya -

k.J~tır<'mıyorsunuz. Bu iki isteğinizi nasıl 
birleştirebiHrsiniz? Hem modaya uyup, 
hem yüzünüze, boynunuza yaraşan eski 
tarzı nasıl muhafaza edebilirsiniz? 

İ{te burada ön saçlar mühim rol oy • 

ni mrıdanm en büyllk busuıiyettni ver • 
mif demektir. 

İkinci bir ihtimal: Kulaklarınızı açmak 
i§inize gelmiyor. Yeni lruvatürlerden de 
mahrum kalmak iatemiyoI'IUnuz. Demin 

nar. Ensenizi açmak istemiyorsanız ta • ensenıı için yaptığının bu leler de lru • 

mamile eski halde görünmemek için saç- !aklarınız için yaparsınız. Yani onlan es 

lnnnızı sadece biraz kısaltırsmız. Yani. kisi kadar değilse bile gene yan saçlan
e.nscniz ne eskisi gibi bütün bütün örtü- nızla biraz örtersin!~. Bu suretle yllzil -

lü kalır, ne de bütün bütün açılır. Fakat nüze yaraşan §ekli deği§tirmemif olur .. 
ön saç1arınızı son modanın istediği §e • sunuz. Yeni modaya aykırı gitmemek ;. 

kilde geriye doğru tarar, alnınızı apaçık çin de alın nçlarllll%1 geriye, tepeyo ta • 
bırakırsınız. Artık bu geriye taralı tuta- rarsınız. 

mı öne, arkaya, yana doğru bükmek, buk Zaten hilner her modayı olduğu gibi 
le, rulo yapmak ıize aiddir. Alnınızı ka- alma\ta değildir. Onun gençleıtiren ve 
pamndınız ya bu kadan da sizi az çok kendine yaraşan taraflarını alıp öbür ta
aoo modaya yakl&ftll'lnl§, açlarınıza ye- raflahnı bir yana bıralmMaktadır. 

parlak o1masını istiyorsanız iki gün
de bir l!mon kabuğile oğunuz. 

Güzel gö~üs: Eski Rom:ı kadınları 
göğfiırlerini ~el tutmak için hergıin 
birkaç saat göğüslerini sarmaşık yap
raklarına sararlar sonra da üzerine 
yan yanya .süt ve kaz yağı karıştırı
larAk yapılım§ bir mahlut surer!ercH, 

Gü.zcnik maskesi: Tesirli olduğu 
kadar da yapılması kolay ve bazı gi.i· 
zellit kremlerinin yerini t,ıtacak şöy.. 1 

le bir tedbiri kerıdinize de yapabilir
siniz:: 

Yüzünibü hep birden kaplayacak ' 

büyük!ükte pamuğu kaynar inek sü -

t11ne batırınız. Makasla gözlerinize, 

burun ve ağzınıza gelecek xerlerindc 

dört aelik açınız. Tekrar sıcak süte 

batırıp yüzünüze tatbik ediniz. Ya -

nm saat öylece kalsın. Sonra yüzü • 
nü1den çıkarıp kurulanımz. Cildinizi 

çok güıelleştirir. Yalnız cildi fazla 

yağlı olanlar bunu çokca yapmaktnn ~ 

çekinmel!dir. 

Çene altından çene çıkmaması ıç.n 

çeneruzın altına krem sürdükten s m
ra parmaklarınızın uçlarile hafü ha 
fil vurunuz. 

* 
Çene adaleleriniz sarkmıya istidad 

gösterir. yüzünüz çene tarafından 

gişmanlarsa sakız çiğneyin iz. Çok fay. 
dasını görürsünüz. 
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Bir halı~çı _gemisi infilik ~ 
netıcesınde battı !'llrkl79 radyo difliq-...... talan 

İzmir yavaş yavaş büyük bir 
turist şehri halini allyoı 

Limanda vukubulan faciada geminin çarkçıbaşısı 
boğuldu, bir tayfa ile iki amele de yaralandılar 

Ankara radyosu 
DALGA UZUNLUÖU .. l 
ıat m. 183 ltCI. ı• Kw. 

Q. 19,74 m. 1&1H KCI. 10 KW. 
ı-. 11,70 m. 948' Kca. 20 Kw. 

PAZAR !1-1-19 

(Başiarafı S ind aayfada) Bir Amerikalı kadın gazeteci ~ 
kaynar suyu ile bir fi.fa yurdu olacak- İzmir (Hususi) - Şehrimizde tetJ." 
tu-. . ler yapbktan sonra Bergama harabe1" 
Diğer taraftan belediye de büyük te- rini ziyaret eden ve fstanbula bard .. 

hir işlerinin arkasındadır. 4-00 bin lira· eden maruf Amerikalı kadın gaz~ 
ya inşa olunacak şehir otelinin şimdiki Bn. Llnda Pax bana intıbalannı tfJY'tt 
şehir gazinosu arkasında ~,. ..... _karar - ı tm _.._ M~.. ana ı~~u.• 

ıuo Progrnm - 12,35 Mftzlt: Ck11çftk or • laşmışhr. Bu otel, Balkanlann en mo • cİzınir, hem şehrin kuruluşu heıt\ ~ 
kestra - Şef: Necib Aşkın). ı - Frttz Köpp- dem bir oteli olacakbr. •---•fl • 
Ynz akşamı gQlt. 2 - Qmıan perez Fre1re - B 1 . • • • insanla.""lnın ileri düşünüşü ba~--
Ay-ay-ay-aerenad. 3 - Ralph Benauky • . t~ cdşıyehre~hır hah ~~tını il~rlet • dan tam bir garb şehridir Kendi adıJJ" 
Bebekler perıal filminden - Neş'ellytm pr - mış ır. e gelecek butun yıyecek · _:..M 
tısı). 4 - Ra.Jph Benatzty orınztng'e bir maddeleri bu halde inşa olunan dük • esefle kaydedeceğim bir nokta, İzJIW~ 
daha - 'Yala - 13.00 Memleket saati., aJans, kanlarda toptan ve perakende olarak sa şarka aid hiç bir ize tesadüf ederne1• 
meteoroloji haberleri - 13.10 Milzlt Ckilçilk tılacaktır. şimdir. Türk halkında yabancıya lcJt' 
orkestra devamı>. 5 - Franz Lehar - Eva o- şeh· . Jl!I. d · b' · · t ·· h d ttiJ!lı peretıntn valsleri. e _ carıo Thomsen _ Dua. ır garajının p ttnları Pariste ha • şı enn ır samımıye muşa e e e 
7 - Han.s Schneider - Tlrol dağlarının halk Z1rlatılma'ktadır. Bu müessese yarım Muhatabl:ınm, ~p beni tanımak ar? 
tarkı n danslarından potpuri. 8 - carı milyon liraya mal olacak ve şehirdeki sunu izhar ettiler ve tanışmamızdan i.fı 
Rydahl • melodi. D - Joha"nnes Brahlll.! - biitün nakil vasıtalan bu garajda top. tifade edeceklerini ima ettiler. fitbl' 
~=~~n~a:ı~N~·r:n~i 1~·4~~~::1~ğ~e~;.: lnnacak~ır. . . . . kika istifade eden ve benim için yey~ 
vı. 2 - KAzım uz - Görmeuem gül yüzü • Beledıye Reısı §lllldı de ekmek fabıi- yeni bir remiyet olan Türk halkını ov 
ntl. 3 - Dr. ŞUkrtl Şenozan - Gönill hara - kası işi ü~erinde çalışmaktadır. Ek - mekten mahzuz olan ben oldum. SiS • 
ret!. 4 - Vecihe - Kanun taksimi. 5 - Rah- mek fabrJkasını kurmaya Sovyetlerin le · b ' ·ıı ıs· i Aın rik,. İ' 

G ...... : b-~1'"'-- -- d-=· .-: .. u-nde .... ,__ 1-..ı 1 Be t1 _ _ r, ınsam:ı ır mı e ın z. e .. 
.. ,,w uu~ ..,...... TO••- -~ H ... zen ıw.ımuw;.. m y - Oeç o gamlı eyyamı serma. 8 - maruf Titrkstroy muessesesi talib ol • . . .. . . . . -

Dün öğle üzeri limanımızda bir lnfillk ta baslarnı§lardır. Kurtarılan gemiciler tsmaıı dede • Narlı nazlı sekip gider. 7 - muştur. Alman ada bir firma da bu mü bı, ınsnnhmn tealısı ıçın çalışıyot"S11 • 
lm b b 

Tamburl İ.shat - Ofıltzar aaz semAL<d.. Oku- Y . nuz. Yurdunuzda yapılan her şey btl 
o uş ve ir Yunan alıkçı gemlaı. par- d~ Em!nönü merkezine götilrülerek ifı•- yan· Sadi Hoşsea. Çalanlar· vectb;'Ruşen esseseyi kurmaya talıb olarak hazırla - n .. d. t k ı~b .. li'.f.l .. L 
,.alana ak b<>tmı t Fa...ı.. esnasında ııre- d leri 1 y 1 ahk · · ' d - 1" l b ı d' - un ıçm !.t' n l cı mızın yuce gı>""" ~ r ... ş ır. '-AA a e a mmıştır. apı an t iknt so- K. Cevdet Kozan, Mes'ud eemu. - H,15 - ıgı P an an e e ıveye gondermiştir. • aıır 
mide l::ulunan tayfalardan binsi gemi en- nunda ~emide yedi tayfanın bulunduğu 14.30 Konuşma <Ev kadını saati) • 17,30 Görülüyor ki f~ir belediyesi, am- ~ne~. hal'k ~uhi~atında bulmak ın i1, 
kazile beraber sulara gömülmüf. iiç kişi anlaşılmış, bunlardan çarkçıbaşı Mano1 Program - 17.l'5 Mfiztk (Pazar çayı> - 18,30 me hizmetlerine aid olan bütün işleri kundur. Ve ınkılabınız bu iyi tezah 
de ağı't' yaralanmıştır. Facianın tafsil.Atı Koçakidisın gemi ile. berab'?r sulara ırö- Konuşma <Çocuk saaUl - 18.50 Ajans ... eme- kendi üzeri lm kt dır H 1 · rile daha iyi anlaşılyor. "' teoroloJi haberleri - 19,00 Türk müzltt (in- .. ne a a a · a , gara], . . . .. .. . JJ 
§Udu:: müldüğü, diğerlerinin kurtanldığı mey- cesaz tıWı • Bayatı t88lı> _ 20,00 Spor CA _ otobus, hava gazı. Karşıyaka tramvay- $~~rımız ~~13ına! v~ pek guzeJdı~ olıo 

Pire limanına aid 29 tonluk Deli Yorgi dana çıkmıştır. nadolu ajansı ~or sermn • 20,10 Müzik lan, rnezb~ba, otel, gazino ve diğer mü- de~ızm en .~uzel bir lımanı ve şehrı·ıtıt 
gemisi b!rkaç gün evvel balık yüklemek Kurtuhorılar kaptan Vangel, lostromo COda müziği • Ibrahtm ~r ve Ateş bö • esseseleri kendi vasıtalan ile işletecek dugunda şuphe edilemez. Akdenı iti 
üzere lim:ınımıza gelmiJ ve Sirkeci nh- Dimitri Kovaris. t .... "'a Nikolaos tayfa ceklerı - Fantezn • 2i>,30 Türk müztlt. 1 - ve ser.ev! bir milyon liraya ya'kın ha • başşehri olmağa namzed olan fzıtl 

.ayı Emin ağa - Suzlnft.k peşrevi. 2 - Sadullah a- 1 t . d ek . b'lh · .. dıll 
tımı:.a dennrlemiştir. Van~f'leos, ikinci makinist Yorgi, ve tay- ~a • Atır aemat _ Kapılsa her gören 3 _ sı a tP.mın e ec tır. Kabarmakta de • ı assa tRbıi guzellikleıi bakımın 'f-

Gemi ~iln balıklan yüklemi.f ve hare- fft Yergidir. Münir Nureddin - Durmadan aylar geçer. vam eden belediye bütçesile, yeni mü • şayanı dikk&t gördüm. Eğer şair olsB 
ket hazırlıklanna başlamıştır. Bu arada Adliye. zabıta ve Deniz T!cneti Mlı- 4 - Ye.'Jarl Asım· Ayn dilştilm aevgUlmden. esseseler kurulmasına intizar edilmek. dını, şehrin şahane gurubu karşısıııd' 
gemi tımbannda boş kalan yerlere de ba- dürlül;i facia hakkında tahklbüa bas::ı- ~url :::~ ;:~:ın s;r~~~:m~~ :_ 

6
6 ; tedir. iyi eserimi vermek isterdim.> 

hk istifin~ devam edilmiş ve gerru bnr- m:ş v~ öğleden sonra vak'a yerince bir zlnrut saz ~alst. Okuyan: Mustafa Çağ -
cnsma '93Tit:ı~an bir balıkçı takasından keşif yap11rr.1ştır. Aynca dalgıç1ar da de- lar. Çalanlar: Reşad · Erer, Refik Fersan, 
Ham:d .Rüsevin ve Ni!;an ad!ı:ınnda {iç nize indirilmiş ve ~arkçıb.:ışının cesedi Cevdet Kozan, Kemal Niyazi Seyhun - 21,00 .Tarihten 

Memleket saati, ajans, meteoroloJt hnberle-
ba1ık<'J. balıklan ambarlara indirm\şle... d~nh:c!en ~karılmıştır r1 • 21.10 Rlyaset.icümhur bandcmı • Şef: 
Oir Ru !:ırndn V"'"' 12.~0 sulannd:ı gend- Gemi l.aptanı Vangel kaza hakkmda İhsan KOnçer. l - A. Bose • Cezayir marşı. (&.,tarafı 8 inci sayfada) ı Sağlığında kendisinden esirgenen •' 

sayfalar 
nin c:~rl•~bıq~ Mıınol Koçakidi ~emin1n şunları sC:ylemiştir: 2 - E. Fontenelle - VaL'l Oitane. 3 - J . Kral Ferdinand atlı olarak sokağa çık.. dalarda şimdi ebedi istirahat yerini lı'• 

k l 
· · ,_ + 1 t k ._...,..,..ı,, ve Mııssenet - Fedre - uvertür. 4 - Şubert - v .-1 ma ine Prını l'i mı ro e me 1::1~""111 " ,_ Ben fnfilAk sırasında ambarda c"'- tun zaman, yanıba~ında, muhteşem el- zırlıyorlarciı. Nı'hayet bu fı'kır' galib ~ 

1 
· ... Bitmem!' senfoni. 1 parti. 2 parti. 5 - Vag- - :t • 

makineleri iı::ı ... +,..,,elt için oksijen tüp Pn- lı ... ıvordum Kaza. gemi maki'lesinin h!r. ner - Lohengrln marş. - 21,55 Mtlzik ccaz - ~~seter Ef.İ~!.ş olduğu haI?e ve at üs • di ve büyük m erasimle Antil adal~J1_tt 
ni armıştır. Bu ~ırada o'ksije!l tüpfınün c!enbire ileri isletiUş sırasında oldu, kt!n· ba.nd • PH - 22.45 - 23 Son aJans haberleri tunde gorunuyordu. Vaktile ona acı • nm en büyüklerinden biri ve en goıev 
ıazvikUe b<'m·ln rı"'nosu ateş alıms ve dimi den.zde buldum.> ve yarınki program. yanlar ve lanet edenler şimdi kıska· olan Hayti adasına taşındı. KolomP .b~ 
D!üthis bir fT".,·ı•t- bir anda btitün lim.ını Gemıye balık yükliyen balıkcılardan ....................................................... _._ nıyorlaı-dı. rayı, ilk gelişinde o kadar sevmişti 11'11 

sars:r-r.trr. İnf'1~'\n müte~kib gemı~~n Hamid '1e k&zayı şöyle anlatmıştır: . Musiki: Caz, ag"' ır Aradan sekiz sene geçmiştL o büyük adını küçük İspanya manasına o~ 
evvf'la bPvaz ~rınra slvah b!r duman ve seyyah «Üzerinde güneş batmayan• ilk (Hispanyola) koymuştu. 
alev yüksehn1c. J'Ptninin direti. ambar c- Arktciaşım Hüseyinle beraber mo- muz·ıg"' ,· o·· ıdurecek mı· ?, düny~ imparatorluğunu yaratmış bu • Kolam b d Se Dorniııl)' 
kapa!dan, s:m.ıılrl~r havay.ı uçmu.,. am- tlSrden bai11t almış ve Yunan gem~.s\nın lunuyordu Büyük Amiral rütbesini h . d p ula anın n ~ 
barla"da bulunan b~lıklar da yağmur g!- sınbanna inmi'1ik. Birdenbire mü.thiş (Baştarafı 7 inci Bayfada) kazanmış:. keşfettiği memleketl;rin ~~. ~~h= ~~~~~::a~=~~:~:;uıı: 
bi deniz ortaC"l"ıı. n'htım ve antrepo ön- bir p~tJnma oldu. Havava fırhvan· hh!a Bunun aksi de vardır. Esasen bir çok ckral veblb olmuştu. Fakat bu mud • yet haline elen ada 1759 d Fransd. 
te!"ine döküJmfıc•iir. Gı>mi b!itün g-Jvcrte ı>arçalnile beraber kendimi denizde bul- adamlar müzikte artistik bir tesi: altın • det zarfında kıskançlıklar da artmıştı. . g a b1d9 
VP ambarhın ,.,., .. ,.11landıktan sonra S11rat- ~um. gelip kurtardılar.> dı bu!unmaktan ziyade eğlenceyi, vakit Diyorlardı ki: lar elıne geçince İspanyollar Koloıtl ~ 
le su!ara ,öfl"fı 1 ..,.,iiş ve iki dakika fçin~e Al!kadariar tahkikata ehemmiyetle geçirmeyi ararlar. Onlar içL>ı klasik bır - Pariya kıyılarında topladığı inci - ~~zaru:ın orada kalmasını nıu ....t • 
bın:.men bctmıc:•ır. devam etmektedirler. p.ırçMyı yahud cazı dinlemek hep bil'- !erden büyük bir kısmını kendisine a • gormedıler. Hayatında muvaUald1~· 

PE>k ant ofan Mrfise limanda bDvü~ bır dir. yırdı. Yeni imtiyazlar kazanmak için lerini kıskanırken şimdi de rahatını:; 
hey.- ,.-n vP 1 .. ıac; uv:ıındırmı~. ~~prl\ fı- Esrar içen ve lçlren a ltı kl•f Fakat işten anhyanlar için hakikt mü- bir kısım k~şiflerini gizliyor. Yerlileri kemiyorlar gibiydi. Ölüsünü büyilk tJI 
reri kalabalık h;,· halkla dolrnu~. bat:m yakalandı zık cazın müvacehesinde hiç bir veçhile esir ol~rak pazarda satabilsin diye on • r~.si~!~ kaldırd~ar; Antil adalannJll ~ 
'lemi yalrw1rııhı bıılunan di~ bıı!ıkçı Dlin B dd B k mevk:inl l:.aybetmez. lann Hıristiyan olmalanna izin vermi· buy~gu o~a~ K.~banın merlte~i ~· ..,. _ 

1 eyaZl a a ırcılarda Sek - c t hJ'k li d ğ'ld' H . k yor. z~tf'~ kendisi bir yabancıdır; İs - ş~hri.ne gotu~duler; oranın buyük ... 
tc:nilcrl süratl,, aM1mııb baş!amıcılar ve banbaşı sokağında oturan Mehmed ile bl alı e ı. ~d' eZeı ır. er cı~ıı z_ev ta- 1 k d l 
ııındnllar cıE"ni'7P ~n~len kazazedelerin kansı İffetin, evlerind • at~ vergısı ır. vk mesclesı munaka • panyoUan çekemiyor ve bize karşı kin ısesme oy u ar. _ 
lmd:ıı:!ına koc:"'1ıclıırdır. Gemi bat;ıktr.n e esrar ıçirtmek. şa edılemez... besliyor. Fakat öiiınün seyahatleri henüz bil 

te olduklan ıabıta tarafından haber a- AXr - 'ğ· k.. . k b d ğ • K al b ı ld d · a """;,.mı .. ı1•• lonra da dE'Jıı .. ı., iizerl alev alev yanan . .. öır muz: ın mev ıını ay e ece ını, r un ara a an ı ve onu gen ç • """' "i • 

acındıklıırla dnl,.,,.,ncı. Bu sırada Deniz- lmarak emnıyet kaçakçılık burosu me- cazın r.ıi.ıv:ıcehesinde terki mevki edece- ğırmak için adam gönderdi. İnsanlık Kübalılar bir cok defalar fspaııYo' 
b:mk!n $irkf'r; ,.,ı.t1mında bulunan deniz rnurlan tarafından mezk1lr ev içerisi- ğini sananlar muhakkak ki aldanıyorlar. ve medeniyet t?~hinin en parlak, en idaresine karşı i;yan etmişlerdi. ,JJO" 
itfaiye motörfı J,;;.:ı ;se yerine gelerek ya- ne girilerek yapılan aramada, esrar iç- Fotoğrsf icad edildi. Fakat ressamlık or - faydalı seyahatıru yapmış olan adam se rika Amcrikalı1anndır.> düsturuıılJJ' 
11
:n sandık n tahtaları söndnrmeğe b!ş- meğe mahsus düdüklü iki kabak, ı 8 hdan kalkmadı! Galvanoplasti icad e - kiz sene sonra ayni yoldan ayaklan en hararetli devrinde olan bu hadiselef 

lamı .. hr. parça esrar bir miktar tömbeki ve ev dildi Fakat heykeltraşlık ortadan kalk • zincirli olarak dönüyordu. O kadar mil- Birleşik Ame.ıika hükfunetlerini }lB~ 
Az ı;onra itf,,ıvp m.ıpu da kaza mahal- sahibi Mehmedin üzerinde aynca bir rr adı! teessirtli ki zincirler için: .. kete getirdi. Havanaya giden zırhtı1.S: 

Jine tyelel'Elr vord1ma geçmiştir. miktar e~rarlA 'bfrli~e esrar kesmeğe Gr:ımofon ve radyo da ciddt ve t~hli _ .- Bunlan İsp~~y~l~~ra ~aptıqım dan biri torpile çarparak battı. Bir ti_ 
Denfae aökii'"Tl mürettebattan bir k:s- mahsus hır çakı ve bır ney bulunmuş- keli rakib değildirler. On sene, yirmi se- ~ı_zmetı:;;.;~rş~·gordu~um rn:nnettar- vayete eöre de meshur Amerikalı P~ 

~ı gemi enka71nın altında kalmak sure- tur. 1 nP. sonra belki bu iki lcad daha tekem • f!Dı~ mud 
3 Ö~lıd"ğüı!.e sa ayac~gıı;1·1 . zeteci Hörst gazete' satışı yaprnıtl< _Al 

~ı l l d . n . d -1 t' l' ıyor u. u zaman zıncır erın davasın h k! .. ..4 k .. ~ ~ e y::ra anmıc: :>-r ve enız zenn e çır- Esrar içmekte o.1an Hc"id, Ahmed, mu et ırf ır ve insan sesinden ayırd edi- d b' l'kt .. "]m . • . ı a ı go:-Lerme ıçın~ <rı e ır ı c mezara gomu esını vası - . 
pınmığa ba slamıc:lardır. Arif. adlannda üç kişi ile Ekrem adın- l~mez ... Fakat şimdilik her ikisi arasınca yet etti. devle~rin gemisini torpilledi. • 111 t 

Müretteb&t kaza yerine koşan Lim!n da bir ocakçı suç üzerinde yakalanmı • ehemmıyefti bir fark mevcuddur. Ne de Sefalet çekti- üzüldü· hasta yattı kalılar bunu İspanyollann yaptığı ı-' 
ldare.'slne aid 1. 4. 7 numaralı motörleı le lardır. ş o?ea doğrudan doğruya işitilen müzik ve 1 500 senesi M~vısında 'iyileşir j?ibi ol ~ leri sürdüler ve harb açtılar. 21 ~ 
lfimrülc muhafaza teşkila!ının 2.1 numa- §:ınlar ile radyo ve gramofonda Işitllenler du. Yetmiş yaşl"anna gelmişti. Krala <>- 1898. de başlayan kavga 17 B 
ralı rnotörü tarafından kurtarılmışlardır. Suçlular hakkında takibata başlan • arw.ında her halde fark vardı:". lan son ricası yapılmadı. Yirmi gu-n son da bıtti ...M 

mıştır. e!JP,....~ 
Bu mrRda sanıfallara çıkarılan mürette- ····-··· .. ••• ...... ,-.. --··-··----· .......... _._ "Bu iki icadın müziğe b!iyü\ faydalıırı ra öldü. Küba adası Amerika himay iıid' 
l>l:tın b!I' lmmı deniz üzerinde birblrle- Konservatuar Konser:eri d.,kunmn~r. Çilnkü bunlar ıaycsinde * Cümhuriyet old1:. Bundan dolayı b • 
rı1e kavgaya ba~lamışlar ve ~rhal yeti- müzik sahaSJm genişletmiştir. Bütün hayatı seyahatlerle geçen, bir mevzuuınuz olan ölüye de yol ~~ 
ı-n potısler tarafından ayınlmışlardır. !- Konserntuar bu sene için t.ertlb ettJ~ aralık fstanbula 1?elerek Osmanlı hü • dü. Hayatının son günlerinde yu , 
lisi t'f)k ı.(hr olmak üzere üç kişı yüzle;i, kon~erlerden blrlncls! otan talebe konserini Beşeriyı>tin istikbali müziğın inkışa- kijmdarı İkinci Bayezidin öniinde de ve sem bıraktıkları Kolombun ölı'.114, 

28 Iklnclkfımm 939 Cumarte.sl gUnU saat f ına !ter halde müsaiddir. Teknik mede _ dt irözled kanJar ic;nde olduğu halde rıh- 17 30 d Frn ti t projesini izah ettiği, yardım istedigıv' nü her nffiense bir türlü yabancı J 
. a nsız ya rosunda ... ereeektir. niyetten korkmam. Terakkinl h • 

tınıa cıkarı1mış ve imdadı sıhhf otomo- Bu toruı~r ücretsizdir Bllhıwa eumarte.st . . . _ . n . er veç rivayet edilen bu adam cK.ristof Ko • lerde bırakamıyodardL , 
günü öğleden sonraya tesadilf ettırll est hP.sı olabılır. Fakat muzık beşenyetin en 1 id' ,J lıililc hastnneve kaldınlmı~lardır. Bu üç m ve b"yük kı omp> 1• 1899 d:ı Havana katedralın' de0.1 -...11 
ücret.siz yapılması okullann o gün tatil bu- u ve ymetli hazinesi olarak kala- * reı-.., 

)'ııralıdan ikisi Yunan gemisine b'.il·k ıunması hnsebile talebelerin ıatıradestnı te- c:ıktır.> , • . .. . ?ılar; Okyanusu son defa geÇı 'fi 
,.Ukliy<m Nic:an ve Hüseyin adlı ik: ha- mtn mabadı gözetılmlştlr. ~olomb un seyahatlen ölu.mle de bıt- Ispanyaya, Sevil şehrinin bü~ 
iıkçı, biri!i de Yunan ge!ll!sinin ikın:-i Konser davetiyeleri okullann direktörle - Bir kahvecinin metresi paralarıns rnıyordu. . . meşhur kilisesine koydular. 
makinisti Yorff' f!;karamangastıt. Burı- rtne her ücretsiz konser Jçfn münasJb mlk- alıp kaçmıt İspanyada Sevıl şehrlnın San Fran • • • • ııısJI • 
lardc!~ Nic:,ıımn ıtözü çıkm•c ve muhteiıf tarda tefrik cdlllp gönderllecekttr. Bu b1 - y . .J k sisko manastırı onun büyük ölüsünü Eger, seyahat yapmak dınlere 

"Y rl el ~ da emçarşıua ahvecilik yapan LUtfi b ' · d. d 1 · yın1 

l 
· - tt ı n , .. onsenn programın "ayet mütı~vazi bir şekilde kabul etti. sus ır ış ır, er erse ınanma · 

~f'r erınaen a l!ır sure e yara ar.ır.ıştı:. Şandan bı?' dilo - Bach zabıtaya müracaat ederek 4 seneden • c..; - • 

Cemh'e bahl-- ,.;;ldiyen motör tayfaların- Kemandan bir solo - Veber beri berabPr yaşamakta iken 1 a v • Büyük seyyl'\h muhakkak ki ancak şirn Bir hırsız suç Ozerinde yak•1.,,...., 
Cian t•.tmid viH i..,dPn hafif .surette yara- P\yanodan b\r solo _ Chopln l 1'j §'\ M 'k y e di rahat bulmuştu. Orada bırakılması . dilJl :S-ve ayn ı c-, arı a adındaki kadının belki d ı~ d F k t b lal d Sabıkalı hırsızlardan Nafı, 1" ' 
lanm1ş ve gemi knptanı Vangel de kurla- Ve gene Şandan Arya - Blzet Mııseagnt kendisi evde bulunmadığı sırada ı 30 e i:1Zim 1· a a 1'.a ~a ı. şikta.şta Yenirnahallede ŞemsülIT1e. I' 

• rılınırtır. e.s:~ ;:~~ıır~zıar orkestrasının Bach'dan bir lirasi:le bir altın yüzüğünü çalarak Otuoz ahı sene sonra dkedfıletrtiğiki: tib rnekteb! müdürü Hasan Gün~•:., 
Hadiseyi mfıtE'akib Emtnl5ni1 kayma- Bundan sor:.ra smLS!Ie "" muhtellf tarih- kaçrruş olduğunu iddia etmiştir. Suç • 

1 
d nu~ d~ezar~nı~İk ~ ek Y~~ • vine girerek eşya çalmakta ike~ı,ııJ' 

knmı ve errırı:vp t amiri ile mllddeiumu- ı--ıe muallım ..-e trene taıe- or"'-- .. e tu yakalanarak tahkik.ata l. .... 1 .. ,.-.. er ~ yem unya a 1 0 ara zap • üst' u"nde yakalanmıştır Suçlu b...,--
çıu .. UV, ...... "4.. • ucıloj.WUU&M.i • ı•• • b" "'k 1 den birin • • de ,___ • 

rnt mttavini kaza yerine geleretc tahkika- koro tolilederl wrecet1erdlr. ttr. ıg~ ubyued yer er cısm o.wur da tahkikata baş~tır. 
u ıca er • .. 



Samsun Çocuk Esirgeme Kurumu _ 
yoksul yavrulan koruyor 

k\IJ'unı okula giden 163 çocuğun giyim ihtiyacını 
gideren faydalı bir başarıda bulundu 

80R POl'IA 

Başvekil 
lstanbulda 

-lor. Şahtın istifası Londra, 
Paris ve Nevyorkta · 

mühim akisler uyandırdı Baıvekil Akay vapurunda, İltanbul 
Valıalnden ,.ıır:tıı iman etrafında bahat 
aınu,. direktifler Termi,ttr. 

BeyıJtat ricumda bulunan guetecile- (B(J.ftarafı 1 inci aayfada) ni bir Nazi marifeti hazırlandığına i9are1 
re Bqvekil: 20 sene ııkıntıdan ve beş sen!? ~azilik- olduğunu kaydettikten sonra ıu sözleri 

H ~ btr t b t~n ıonra, bugünkü Almanya 1914 Al- ilave etmektedir: 
c-- uauıu lf için itan ula geldim. d ,.;ı, Tun 1 d R 0 l d d"' · .. ı · t hm" t k y Aıık manyası e6 • a ova arın a ve o- c r a a onen ı~en a ın e me · im4 
~ Ü§am araya daneceğiıiı:t dı- manyanın petrol kuyularında elde ettıği kam mevcud değil ise de Berlinde dola" 

r. membalara rağmen bir sene sonra çöken şan §ayia1arın, memnuniyeti mucib §E'Y,4 

CeW Bayar Bursa Ayıır depos111111 bir 1917 Almanyuıdır. Bu hal. mücadeleye lPr doğurmıyacağı muhakkaktır.» 
at hediye etti girmek için çok tatmin edici bir vaziyet Londraya göre 

Bursa, '(Husus!) - Bapekil Celll Bıt· değildir. Londra, 21 (A.A.) - Dr. Şahtın Dev.. 
yar baJUQddem bir İngil!z aygınnı ,eh· Amerikalılara göre let B:ı.nbsı riyasetinden ayrılması, İng!4 
r.nıtz aygır deposuna ihda buyurmUf- Nevyork, 21 (A.A.) - Dr. Şahtın dev- liz ırı.atbuab tarafından hayretle karf" 
lardıt". lr.t banka.91 riyasetinden çekilmesi, Ai- lanmıştır. Gazeteler, Almanyanın müs-

Ka ....ıı· dındaki b manyanın lktısadt :l.stikbali hakkında ga- takbsl melt siyaseti hakkı.uda endişe ~ 
p6 .. ıne:ı a u aygır Anka.- t 1 b db" d'" ·· ı ilh t . .. zp e ere e mane U§Unce er am e - har etmekte ve bu hAdisenin Almanv~ 

radan vilAyetimiz.e gonderilmittlr Bun- kt d" • · me e ır. daki mu,edHler için yeni bir hezimet ter 
dan baıka gene, aygır deposu için. Ka- New-~o~k. :ımes gaze:es!, zahiren. im- kil ettiğini kaydettikten sonra ŞahU. 
racabey harasından, vilAyetçe ıatın ııJı- Uıısız g:bı gorünen enflasyona rn§nı ol- yüksek me.ziyetlerinden sitayişle bahseı-
nan haJ~kan bir Arab aygın da depoya mak işini mükemmel bir şekilde başar- le.mektedirler. • 
gönderilmiştir. n~lf elan bir adamı Hitlenn ne gibi se

beblerle vazifesıinden ayırmış olduğu Almanya ne yapacak? 

Meclise verilen iki k lı.E.yfiyetini 111ale ıayan görmektedır. Bc'."lın, 21 (A.A.) - Reuter bildiriyoıı 
anun Bu gazete, bu hAdise ile yeni mülter.i- Şnhtın Alman bankasının başından ayn:Lr 

layihası ler planı arasında bir münasebet görmek- ması üzerine Almanyanın tevessül edec 
te ve l:u pJAnm yegAııe hedefi rehine c- ceği şey Alman ticaret ve endüstrisini 

~kara. 21 (Husus!) - Türkiye ile larak alıkonulan mültecilere mukabU tsıhiye etmek olacaktır. Endüstri, dODll 
. Samııınaa :Jt.tatürk heykeıt Belçıka krallığı arasındaki auçlulann ia- sterlin. dolar ve frank elde etmek oldu- ya pıyasasında herhangi bir devleUe rd-
'ts~n (Husust) - Şehrimiz Çocuk kevi bqkanlığmı da yspan Emekli Tuğ desi hakkındaki anlapnamn tudikına ğlınu yazmaktadır. lrabet edecek surette tensik olunacaktır. 
tss1:e:n~ ~u belli başlı hayır mü. b~ Etem Tan ı. ·,,.. dair kanun projeli ile; orman WJ'lum mU- Ne\\-York Times. netice olarak ıöy:e Endüstrinin dahili istikraz akdine mezuıt 
bir e?'illlizden biridir. Azalan hiç n'V'e!ld. Wmı • dürU\ği1 bütçesine 100 bin lira munzam demektedir: kıhnacağı siyast mehafilde zannolunmalı)ı 
lbedfekilde maddi bir karşılık bekle - maktadır. tahsisat konulmuı hakkındaki kan"un cHitlcr fü. Şaht arasındaki r&bıtanın tadır. Ancak bu istikrazın miktarı Ud 
darı:~~· İcabında madd! yardım· Gerek baŞka • projelerini hü~ Medise vermiftir. kesiltr.esi Almanyayı serbest ikbsadiyata milyar markı tecavüz edemiyecekür. 
ııznı hıç bır zaman çekinmezler. Ku· nın, gerekse ça • ı:1eyy9l bir iktısadt siyasete bağlıyan 3'ln Bankalar, tasarruf sandıklan, sigorta 
rfnd tın gayeef; kimsesiz hal ve vakti ye lışma arkadaşla 1 Polis le : i~lerl., de kopması demektir. Vnziyet kumpanyaları istikrazrlara iştirak edeıe 
~alne Olınıyan çocuklan korumaktır. ınnın yüksek ~ hakkında söylenecek bir tek şey vardır: cekle,:ciir. 
"' ız bu yüksek himayeyi okula gi • dımlarlle bup Almanyının varmak· istediği hedef ne o- Maliye nazın da istifa mı ediyor? 
..... n Yarının bug- k"" kü' ük" 1 . 163 çocUk bq ~ Bir kadın merdivenden dDtDP lursa olsun. bu hldise hareketine bir hız Londra, 21 (A.A.) - Daily Eıcpres g .. 
rur B un u ç enne ya - k•' 
l.a_ • u suretle oku ak t' k . tan aşağı giydi • yaralandı verece .ır., zetesi, Almanyada Şahttan sonrn vazif• 
"'«llları111 eld . .m b ye ışme ım • :rilmiş bulunu • İstiklA.l caddesinde 34411 numaralı New-York Herald Tribune, Dr. Şa.1ıtın sinden mısliye nazırının da ayrılacağmı 
)erde tld n .. e .e:mış . ~lunurlar. Her B 
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'2 Loııdra apartımanının iMi . katm..L. ~ekilmesi belki de dünya sahnesinde ye- büyük harllerle haber vermektedir. 

ıı.,.1.4 gıbı şehrımı.z Çocuk Es·r- yor. unun ~ ncı Uö 

~~Kurumu yıllardanberi bir ~k ta~esini Çocuk Kuru~ btıfkanı e - ~~~a~a~ı~~:1ı,:;!!~~~!enı!;~:ı ·~a; 4'1llllllHDlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllUlllllllllllllllllllHllllllllllllllllDRHll 
tadll'. Çocuklara yardımda bulunmak- Esirgeme Kuru - mekU tavbcıy ~ıem merdiveninden müvazenesini kaybede-§ Tllrk Hava Kurumu 
tUrunı ımu, 60 m da Tcıftnoe1"dı rek birdenb· d.. .. - t -

.... un başmda ayni zamanda hal- muavin heyeti giydirmiştir. te yaralanm
1

1; 1r. uşmuş ve ~gır sure • ı B .. 0~ y ·u· K p • YAN G o s u F Yaralı, Beyoğlu hastanesıne kaldı • 5 ı 
rankistler Barselon n:.::.:· OYftlJll• be, .... pkal•ndı i Dördüncü Keşide 11 /Şubat/939 dadır. 
k Beyoğlurıda Ağahamamında İrfan a- !51 

50 apııarına Vardılar parhmanmınlnuınarasmdakumaroy. §1§ Bügiilı ikramiye: .000 Liradır ••• 
natılmaktA olduğu zabıta tarabndan a 
haber alınarak yapılan aramada ev sa- E E undan bqka : 15.000, 12.0J(), 10.000 lirabk ikramiye-

ı._ (Bnnarafı ı ·--: f ~-) 11 ·t· 1 d bugün .. 1 . bibi İrlan ile birlikte Rasim Aziz, Sa- § lerle t 20.000 Ye 10.000) liralık iki aded milklfat Yardır ••• 
qdını -y• ın ... ~ say aua an ne ıces n e o enlenn sayı- ' - B t rtibd b. bil al k ittir k tm · ihmal 
t;rıltrıa::a fa1brikalara.:ı. Vatani havalar sı 17 kişidir. mi, Nikolaidis adlarındaki şahıslar suç § . u. es· den • ır et ara, d a baeh . eyıl 
lliinde 

1 
° an bandolar, bu alaylanr.. ö- • üzerinde yakalanmışlardır. Aynca 78 § me.yın~ ız e pıyanpnDD me. u Ye tiyar an arama 

Ita g bnekte idi. 200 kadın katledildi . aded fiş ve 22 lira para plaka ve saire = gırmlf olur1Unuz." 
~~Ul~arla dolu kamyonla; şe!ırln so- Barsel<ln 21 ( A.A.) - Havas ajan· bulunarak müsadere olunmuştur. ~llllllllllllllllUllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllHlllUUllllll 
ftye aın an geçmekte ve erkeklen vazi- smı nmuhabiri bildirivor: 

a"et etrnekted· f ~ Askert ır. spanya J<adınlan ntmma Beı!Çika 
~ ~nki nıah~ellerde söylendiğine gö- kraliçegjne. Mm. Ruzvelt'e, Arjantin, 
lorı ın .. d stlerın ileri hareketi, Barse- MekSika, $ili Cüınhurreislerinin refi
dtişü u afaasının esas batını tehlikeye kalarına, Düses d'Atholl'a, Simon ve 
kisıı:1erniştir. Cümhuriyetçiler, Fran Eden'in refikalanna aşağıdaki telgraf. 
1erı n son üç gün zarfında düştük- lar gönderilmiştir: 

teredd" d bir ın k u den istifade ederek yeni •İstila kıt'alan tarafından Kataton-
dir. :u avE'nıet hattı tesis etmişler - yanın Santacofoma kasabasında 200 

kadi.n katledilmiştir. Bu korkunç cl -
c· Vahşiyane muharebeler nayet, fsnanyol milletinin Littorio is-

lel ~?Uriyetçiler Frankistlerin Bar· mindeki İtalyan fırkasına karsı infial 0n onn .... ..1 ' f t' d t B .. t.. a-ltiıe ..... ı-ue vahşiyane muharebeleri ve ne re mt uyan ırmış ır. u un un 
rııe~lrnalan Iazım geldiğini söyle • ya kadmlannın, müstevlilerin ika et -

ita l'Jer. tiği cimıyetiere ilAve edilen bu yeni 
~- · talonva gen l"tesi . . L . cinaveti de öğrenmesini istiyoruz. Siz 
-vırtı>an • era ı reısı u:ıs v ... 

)e~k 'h ~ radyoda bir nutuk söyli - k~d~ni:.'i~t· bu k~~ı~. k~~~nı~~ ~zln 
,.,,.,_ auoı;ı Yllrdu -d f d ~ e l 1 lT87J Seüennı J ~ ~nı 
rq etb)· nun mu a aasına a- i t' 
llııı lra ~ '\7e nazik dakikalar yaşandı- s ıyoruz.• 
~ ha~ edere~ memleketi bir fstih - Fl'ftnsnJar ne diyorlar? 

.,le~.e çevirmek lüzumuna işaret Paris 21 ( A.A.) - Frankistlerin 

~ Barselon irnkametinde :ileri hareketi 
~u~any~· Katalonya ile İspanya Fransız matbuatını ~ye düşür • 
1-ttıktnn Yetı ara.sındaki bağlan hatır- mcktedir. 
lfye e 1 sonra, şıddetle mukavemet tav 
bıa.r, {ue~iş ve sözlerini: cKatalonya • Ep~ue gazetesinde de Keıilles, ~ 
~ a:bde herşey, hatta ismimiz yor kt. . 
tir. llbabisttr.:t cümlesile bitirmiş • c Avnıpada halthazırdaki vak'alann 

inkişafını süktinetle karşılıyan vatan-
"-ı... Uzerin perverler, bizi hayrette bırakıyorlar. 
Lon de hava muharebesi Ben. Franko'nun zaferini Fransa için 
~l ~ra 21 (Husus1) _ Bugün öğle hakik1 bir felaket telakki ediyorum.> 
bt\ta l?ıu~rselon .üzerinde şiddeili bir Ordre gazetesi ,şlSyle yazıyor: 
~ arebesı olmuştur. cFrankonun ordularile birlikte çar -
)~@ 0~~arın beş bombardıman tay pışan İtalyan askerleinin geri al~ 
ta))ares· uk0nıetçı1erin yJrmi avcı sına muvaffak olamıyan Fransa ile 
lıa~ 1 arasında cereyan eden bu İngiltere, Franko, mu$ff'er olduktan 
tuları;a~lŞlnası neticesillı(ie, Franko- sonra da bu askerlerin geri alınmasuu 

J.tUhar ı.r tayYaresi düşürülmüştür. temin edemiyecekler ve Muaolini, Ba
bıııar dii eh<:. e~asında limana da bom- Iear adalarından Fransanm ve İngil • 

~llı'seı Ştnuştur. terenin Akdeniz yollarını tehdid ede. 
on ve civarında, hava hücum- cektir. 

T. iŞ BANKASl'nın 

939 K. TASARRUF iKRAMIYE PLANI 
32,000 LİRA MÜKAFAT 
Kuralar: ı Şubat, 1 Mayıs, 26 Aiustos, t EylQI, 

1 ikinciteşrin tarihlerinde Çekilecektir 

~1111 i K R A M i Y E L E R : HHın111m11nıaımıH1ınınnııııııınıuıuınuıuıu~ 
fi 1 Adet 2000 lirahk = 2.000 lira 1 
e s ,, 1000 ,, = s.ooo ,, 11 

1 8 " 500 " === 4.000 " ii 
18 " 250 " === 4.000 " §1 = = = 60 " 100 " === 6.000 " = 

~ 95 • 50 " -= 4.750 " 1 1 250 " 25 " ~ 6.250 " 1 
E 435 32.000 § 
- .:::;r 

"'•11111111111•11U1111_ı_ntn11••111nnmnn1111111111111111111m111111111111111111111111mıfF 
T. iş Bankasına para yabrmakla, yalnız para biriktirmiş 

olmaz, aynı zamanda talihinizi de denemiş olursunuz. 
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Ergovan renkı· Entari 
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Zarrı<ın zaman muayyen renlk<?r moda 
olm. Başınızı nereye çevirseniz inutiaka 
hep ı) rengi görürsünüz!. Bu renk mo1:ı
sı. h<>r ~eyden önce kendini kadınlann 
kostümlerinde belli eder. Artık ondan 
sonrcı bizi çevreleyen diğer eşyalar da 
bıı re-nk modasından kendini kurtaramaz 
oluTlar .. Erkek levazımatından tutunuz 
da ln•llanmakta olduğunuz bir $Ok ev ~ş
yafarına varıncıya kadar her şey, bu ren
ge boyanır .. 

Bugünlerde ortalıkta ergova"<ı ren~i mo 
d.ıisı hüküm sürüyor .. Siz bunu her yer
de, her 2dımda, sokaklarda, tramvayda, 
vap1:rlardı. görebilirsiniz!. Bentm bu söz
lerhııden bütün insanların ergovan ren
gine boyandığı manasını çıkarmayınız!. 

Tabii bu arada -o an için- iklnc;, hatta 
üçüı:cü derecede gelen renkler, birinci 
rengi lile gölgede bırakırlar da onun ye
rini işgal ederek cmoda renk> halini a • 
lırlar .. 

Mesela ben geçen gün harikulade ş1k 
ve h~rikulade güzel bir kadın gördüm.. 
K2dımn üzerinde, insanın gözünü ala:rı 

favkalide nefis bir kostüm vardı.. hem 
de ne renkte biliyor musunuz?. Koyu 
:aeytini renkte .. Bu renk o zamanlar :no
da ti: renk olmadığı halde bir çok başlar 
ona dogru dönüyor, onu s~ve seve sey • 
rediycr 1ardJ .. 

Fakat ne olursa olsun, yukanda da de
diğim gibi, bu yılın renk modası, ergo • 
van renk idi .. Vaktiniz varsa akşam ti -
zeri şöyle bir cYirminci cadde> den ge -
çi:niz!. O zaman sözlerimin ne kadar d0ğ 
ru olduğunu siz de tasdik edeceksinız • 
C!.ir .• 

İşte bunun içindir ki ,uıey~ Ünive!' -
sal mağazar.ında çalışan iri ela gözlü, ko
yu san saçlı Meyda, gene ayni mağaza
da çalışan arkadaşı Gres'e şunları söylü
yordu: 

- Kendime ergovan rengi bir entari 
aiktiriyorum. Çok güzel, çok canlı b;r 
ergovan rengi ... cTaruşma günü• ne mut 
laka hazır olacak .. 

Da 1 g:ınhkla 71h numaralı eldivenleri 
6 3/4 zıwnaralı kutuya yerleştiren Gres: 

- Ya. öyle mi, dedi? Halbuki b~n kır
nuzı rengi tercih ediyorum. '-Beşincı cad 
~" re çıkacak olursan, hemen hemen. 
bütün kadmlann kırmızı renkli entari -
lede dolaştıklarını göreceksin!. Gör:.inü -
16 göte erkekler de kırmızı rengı etrc;h 
&diyoT1ar .. 

MC:yda: 

- Halbuki ergovan rengi benim daha 
hoşuma gidiyor, dedi. Terzi ihtiyar Şle -
gel b;ma bu entariyi sekiz dolara dikece-

Son Postanın edebi romanı: 34 

Daver ağabey!.. Neden bilmem, başka 
ağabeyim olmadığı halde küçüktenberi 
onu hep böyle ismini de ilave ed~rek ça
ğuırım: Daver ağabey .. Daver ağabey!.. 

Peki ne ruhtadır bu Daver ağabey .. ne 
düşüncededir? Bakıyorum, ysrım tahsili 
gibi zek!sı da orta ... Yalnız ne var ki. o
nun bu orta tahsili ve zekası alıştan ziya
ae verişte, bilhassa satışta müthiş! .. Ha
nı bu ciheti babam gibi ben de tasdik 
~erim. 

Sattığı malCım: babamın elmasları ... 
Peki, verdiği ne? İşte şunlar .. kısaca sa
yayım: 

Bab~ma her akşam mağazanın günlük 
hesabları, Şadan halama beyaz bir kağ1d 
ki.Hah içinde pek sevdiği sakızlı Hacıbe
ki.r Jahat lokumu, anneme arasıra bir ku
tu bombon ve Neclanın ensesine şakadan 

daima !1afif bir şamar .. bana da, bu hal
lcrile, bilhassa basit sözlerile y--ılnız can 
ıukıntm ... Fakat ne çare ki bu sıkıntıya 
hazan böyle katlanıyorum. 

Hf'y Allahım! iki erkek k ar 0q, ara
mızda yalnız dört yaş farkına r3ğrnen, ne 
kadar da birbirimizden ayrı yaratılmı

§lZ! An oıuyor, Daver ağabeyim~ baktık
ça. !1enliz on yedisindeki Neclayı sanki 
ondan daha fazla yaşamış ve hayatı daha 

ğini v&.detti.. onun dediğine göre bu en -
tari çok şık bir şey olacakmış!. F.ntarinin 
etek kısmı, en son modaya uygun olarak 
pliseli yapılacakmış.. Yakası falan da 
çok C·rijinalrr..ış .. 

Gres, kendine has bir eda ile gözleri • 
:ni kırparak: 

- Yaman sın, kafir dedi. 
- Entarimin kolları da pek antika o -

lacakmış... Düğmeli falan .. 
Gres: 
- Yamansın kafir, sözlenni tekrar 

etti.. turnayı gözünden vurmak istıyor • 
sun! 

Meyda, ince kaşlarını çatarak: 
- Bv sözlerinle neyi kasdediyorsun, 

dedi? 
Gres arkadaşının sözlerine doğrudan 

doğrııya cevab vermiyerek, dolambaçlı 

hir yoidan fikirlerini izah etti: 
- Ren, Mister Ramzay'ın ergovan ren

gini sevdiğini mi zannediyorsun?. Ben 
dün gece onun, koyu kırmııı renkleri 
tercih ettiğini söylediğini kulaklarımla 
işittim. 

Meyda kat'i bir üade ile: 
- Bu beni zerre kadar alakadar et -

mez, dP.di. Benim için hepsi bir. Ben er
govan rengini tercih ediyorum .. Bıı renk 
etn hoşlanmayanlar, beni sokakta gör -
dükleri zaman caddenin karşı a~rafın:ı 

geçrr.ekte serbesttirler .. 

ME'ycianın bu sözleri insanı §Öyle bir 
düşünceye sevkedebilir: İnsanlar sadece 
kendi ~.evklerile, kendi arzularil~ mu -
kayyed değildirler. Öyle bazı Mdiseler 
clabWr ki Meyda gibi ergovan re!'lginin 
~eftunları pek ala bir hayal sukutuna 
uğrayabilirler .. Bu genç kız kendi yüzü -
nün rengini ve muhitindeki insa_nlarm ka 
nıı.atini hesaba katmaksızın ergovani b :r 
elbise piyebileceğine kanaat getirdiğ~ za
man tehlike büyük ve yakındır .. Neyse .. 
biz hikayemize devam edelim. ... 

Meyda, sekiz aylık sıkı bir tasarruf -
tan sonra on sekiz dolar kadar bir para 
b!rikt;rebilmişti.. O para ile, ergovan 
reng! ağır bir kumaş almış. geri kalan 
paradan dört .dolarını da peşin olarak 
terzi ihtiyar Şlegel'e vermişti. Mey:.Ia, 
ctamşma günü. nün arifesind~ de en -
taris:nin geri kalan dikiş parasını --yani 
dört coları- ferah ferah ödeyebilecek -
t~ .. Meyda cTanışma günil> bayramında 

eı:govan rengi yeni entarisini gıymek ni
yetir..ia idi. Tabiat, genç kıza bund:ı.n da 
ha cömerd, daha iyi ne verebiiirdi. 

cU:ey• Üniversal mağazasının ihtiyar 
sahibi Bohman, her yıl cTanı~a hayra-

nı1> nda, kendi mağazasında çalışan genç 
kızlara bir öğle ziyafeti çekmek adetin -
de idı.. Bohman, Pazar günleri müstesna 
olmak iızerc, bu ziyafeti takib eden se -
nenin 364 gününde bu ziyafeti hatırlata
r<'lk, ve gelecek yıllar.da gene ayni gün
dP vereceği ziyafetlerin iht:şarnından 

bahsederek mağaza işcilerinin şevk ve 
gayretini arttırmağa çalışırdı .. 

c Wey> Üniversal mağazasınL1. işci~eti 
cTan~şma bayramı> ndaki bu öğle ye -
meğirıi, mağazanın orta yerindeki uzun 
masal.ardan biri üzerinde yerlerdi. Ma • 
ğaı:anın camları ve pencereleri, o güne 
mahsus olmak üzere, renkli kağıdlarla 

kapan•r, hindi ve tavuk kızartmaları ve 
daha buna benzer lezzetli yemekler, ci
vardaki lokeıntadan getirtilere~ mağaza • 
nın arka kapısın.dan içeri sokulurdu .. 
Siz b•ı vaziyetten cUley. Üniversal ma -
ğazasının asansörleri bulunan şık ve bü
yük mağazalardan biri olmadlğmı ko -
layca tahmin edebilirsiniz!. S:z hemen 
her gün, caddelerin en kalabalık olduğu 
zamanlar bile cUley:a mağazasına sıra 

beklemeden girebilir ve hiç te fazla eğ -
lenmeg-e lüzum görmeksizin ihiiyacı>nı 

olnn şey]&ri alarak gene aynı kolaylıkla 
Sl..k&Ja çıkabilirsiniz!. Demek cUley>' ma 
ğazası, Nevyorkun, o muazzam, o kala -
balık, r.ıra beklenmeden içeri girilmesi 
müır.kün olmıyan Üniversal mağazala -
rınd'1n biri değildi.. fakat ne olursa 
olsun c U ley> mağazası, gene b iyükce 
bir vıağaza idi.. Tanışma günii ziyafetin
de M'.ster Ramzay ... 

Fa~at affınızı rica ederim; Mister Ram 
zaydan bahsetmeden önce onun kim ol -

rini çırpareık: cAhh... Ohh> gibi sesler 
çıkarırlardı.. Fakat mesele bu da değii.. 

Mister Ramzay kelimenin hakild ma
nasile bir centilmendi.. oldukça garib te
lakki edilebilecek bir iki adeti olmasay
dı, onda en ufak bir kusur bulmak bile 
mümkün değildi.. 

cGarib adetler. sizi ürkütmesin .. Bu 
garib adetler münhasıran Ramzayın. şah 
sına mahsus, kimseye zararı dokunma -
yan şeylerdi: Mesela Ramzay dünyada 
her ~eyden önce sıhhat işlerinet ehemmi
yet veren bir adamdı.. Bu sahada onun 
orijinal görüşleri vardı. Onun kanaatin -
ce. bir insan hoşuna giden şeyi ye.:neli • 
dir. Sonra, Ramzay, yağmurlu veyahud 
karlı havalarda insanların, saçak altla -
rından yürümelerine, lastik veyahud 
ş<~ms'ye kullanmalarına şiddetle aleyh -
t::ı.rdı. O, ilacın da aleyhinde id!. .. Bu ve 
bun:ı benzer şeyleri şimanklık etlakki e~ 
d{'rdi.. ~ U!ey> Üniversal mağazasının sa
tırı kızlanndan on.d·a biri, hemen hemen 
her gece rüyalarında kendilerim Mister 
Raım:ayla evlenmiş, yani Misis Ramzay 
olm.uş görürlerdi.. Tabii bu rüyalar boş 
değildi.. Çünkü ihtiyar Bohman, g<;ılecek 
yıl başında!l itibaren, Ramzayı kendine 
ortak c-lacağmı bir çok defalar alenen 
söylemekten çekinmemişti. cUley:a Üni -
vers3.l mağazasında çalışan her kız, şa -
yed Ilamzayı avlamak imkanlarını elde 
edecek olnrlarsa, ondaki sıhhat manisini, 
dah:ı dü,ğün yemeği hazmolmadan on • 
dan koV2bileceğine kat'iyen emindı .. O -
nun ;çin Ramzayın csıhhat manisi,. ne 
rağı:ıen bütim mağaza kızları onunla ev· 
lı?nrneğe can atarlardı.. 

duğuna ~a;r size bir nebzecik olsun m::.ı- Mi.c;ter Ramzay, ihtiyar Bohman'm yıl 
lfımat vermek mecburiyetindeyim .. Çün- da bir kere verdiği bu cTanışma giinü. 
kü Misler Ramzay, herhalde, ~rg•.wani ziyafe1lerinin tabii bir idarecisi idi.. Bu 
olsun. ye~ıl olsun, hatta kızıl olsun,· bü- ziyafetlerde, umumiyet itibarile, iki t • 
tün :noda olan renklerden dah"t mühim taly:m calgıcısının çaldığı iki kemanla 
bir şahsiyetti.. Binaenaleyh bütün renk- bir trganu:ı bulunurdu ... Yemekten sonra 
lı>rden bahsetmemize rağmen onu unut _ danslar başlardı .. 
ll'anı,z, affı zor bir kabahattir. Öz'.lr dı - * 
leyerek knsurumuzun affını rica ederiz. Bu yılın yaklaşmakta olan cTanışma 

Mistt-r Ramzay, c Uley> Üniversa: ma- günii> zıyafeti için -Ramzayı teshir et
ğazasmm baş tezgahtarı idi. Şimdilik mek maksadile- biri ergovan r<>nginde, 
münhasıran benim bildiğim bazı sebeb - .diğeri de kırmızı renkte olmak tlzere iki 
lerden ötürü benim bu adarm k:lrşı de - entari düşünülmüştü. Vakıa diğer kızlar 
rin bır sempatim var. Mister R:ımzay, da bu ziyafete muhtelif renkte entariler
mağazanın karanlık bodrumlarınci.ı, ter- le gc!eceklerdi.. fakat diğer kızların en • 
ha ve dar koridorlarında işci kızların tarileri bizim hesabımıza gkmemekte _ 
kcllarını çimdikleyen tezgahtarlardan bi dir~er .. Çünkü bu kızlar, galiba bir ihti • 
r l değildi.. mağazanın ölü saat1er1nde rr.alle, beyaz bluz ve siyah etek giyecek
Mist t:r Ramzay, genç kızları etrafına top le;:dir. Bu robların, ergovan rengınd~ ve 
lıyarak cnl<ıra güzel güzel Jı ;kayeler an- 1 kırmm renkteki entarilerle boy ölçüş -
!attığı zaman bütün kızlar derın b:r ala- 1 mesine imkan mı var? 
ka ik onu dinlerler, zaman zama!'l elle -1 Grc.s de bıı fevkalade gün için para bi-

peklerin ~Pslni duyunca uzun uzun hav. lan pek beraber dolaşmak :istemem. 

riktirmişti. Gres, hazır bir entari ıatJJI 
almağa karar vermişti. İnsanın bu kil '" 
dar güzel bi.ı· endamı olduktan sonra te~ 
zilete baş vurmakta bir mana var ınıydı 
Hazır entariler umumiyetle güzel end~ 
lı kızlar içiTJ. dikilir .. Bu gibi entarilerıJl 
bellerini biraz daralttıktan sonra bunla '" 
rı giymek Gres için pek Ala mümkfind~ 
Çünkü bu gibi hazır entarilerin biricıll 
kusurları, bellerinin fazla genıı oırnal• " 
rı idi. 

Nihayet cTanışma günü, bayr~ 
arifesi çatıp geldi. Meyda, ertesi günll 11' 
le çekerek Jjahtiyar ve neş'ell bir eda j~ 
evine dönüyordu. Kafası, ergovan ren&" 
entarisile meşguldü. Genç ltız, gençlik 
imtiyazı . olan tatlı bir heyecanın ürper " 
meleri içinde yürüyordu. Meyda, ergo'" 
van renginin kendisine yaraşacağını çak 
iyi biliyordu .. Bellri bininci defa oıarak. 
Mister Ramzayın, kırmızı renkten değil 
de ergovan renginden hoşlandığına Jtell" 
dini inandırmağa çal~ıyordu. 

Genç kız, kağıda sarılı olarak sandı " 
ğının en dibinde durmakta olan dört do
larını almak üzere ilkönce evme uğrava
caktı. Par•darı aldıktan sonra da. terzi 
Şltıgele giderek bunları verecek ve er '" 
govan rengindeki entarisini alacaktı. 

Gres de ayni evde oturuyordu. O. Me1 
dc1nın iızerindeki odayı tutuyordu. 

Meyda eve geldiği zaman evin içind• 
müthiş bir kıyamet kopuyordu. Evin sa'" 
hibes~ kadın bangır bangır bağırıyor; !dfJ" 
t <ı yayık içinde yağ döver gibi, dilini altı 
nın içinde oynatıp duruyordu .. 

Çok geçmeden Meydanın oda bp1" 
vuruldu. İçeri, gözleri tıpkı Icırmızı bit 
entarinin rengi gibi kıpkırmızı, Gres gtr
di. Gres l:erhangi bir mukaddemeye Ul
zum g(.:rmeksizin: 

- Ev scıhibi olacak cadı, derhal evdell 
çıkıp gıtınemi söylüyor, dedi. Kadın• 
dört dolar borcum var.. domuz karı eş '" 
yamı koride>ra yığdı, kapıyı da anahtarla 
kilid!edi.. Sokak ortasında .kaldım.. gide
cek hiç bir yerim de yok .. Karının bot " 
cunu da verebilecek vaziyette değiU?Jl.

Çün!di bir sent bile param yokd 
Mcyda, büyük bir alaka ile: 
- Fakat dün senin paran vardı, dedf. 
- Evet vo.rdL Fakat ben bu para il• 

bir entari satın aldım .. Bu domuz karı '" 
nın gelecek haftalığıma kada;- beni sı • 
kıştırmıyacağını umdum. 

Ağlama - hıçkırma; hıçkırma - ağıarn•· 
Ye.pılacak hiç bir şey yoktu: Mey<la -

nın dört cloları, sandığın dibinden çıka • 
rak Gresin cebine girdi. 

( Devamı 15 İnci sayfada ) 

Evet.. bir tarafta bu izdivac öbür tB' , 
rafta bu ölüm .. bir zincir ki bir ucuıı· 
dan neş'eli bir çift tutmuş, fakat öbilt 
ucunda bir adam sallandı .. 

Sallandı ve sulara gömüldü .. 
Şimdi. ortada kalan, babasız, boytııJ 

bükük bir çocuk ... 

Bunu düşündükce ben de boğulacB1' 
gibi oluyonun. 

larlar. Yalnız Daver ağabeyimin bura- Bilhassa İskelede bana «Keyfim geldi, 
daki bahçıvana nedense pek güvendiği seninle bir iki tek atalım!• demesi hiç 
yok! Bunun için sabahleyin vapura git· işime E{elmez. Maamafih bu akşam bu 
mcden evvel, ilk işi, telden içeriye hay- hatırını da kıramadım ve cSelek>te iki 
vanlarııı yemeklerini ve sularını kendi derken tam altı kadeh içtik. Hani bu 
elile bırakmaktır. Akşam olunca da, benim için fena da olmadı. Hiç olmaz
eve gelir gelmez her ikisini zincirle- sa biraz neş'elendim, kendimi unutur 
rinden tutarak gezdirmeğe götürür. Za- gibi oldum. Hatta neş'emi gören Daver 
ten köpeklerile bütün dolasması bun • ağabeyim: 

Ya.zan: Halid Fahri Ozan.oy dan ibarettir. Ava senede iki kere ya -Başko:ı bir akşam da, ~ağıda, Çarşı 
fazla anlamış gibi görüyorum. Zeki klz, gider, ,,.a gitmez·, dönüşte' de, parlak tarafında d · · .. t" d ki ft....:ıaklı Hey! Dün sabah Süphinin apa.rtıın~ 

_ " ' enızın us un e Çcuu nındaki neş'eli kalabalık içinde nasP 
az; çok malumatlı kız!.. Halbuki Daver nişane'ıhğmdan, üç hi\dirain getirirse gazinoya gidelim! kendim de neız'elenmiş ve Suphi il' 
ağabeyim, tE>sadüfen babamın onda keş- ne mutlu! Ya rüzgar fena esmiş, bıldır- Dedi. Buna da söz verdim. .,. J• 

Nermin nikah memurunun karşısınO"' fertiği ve kendisine d'e keşfettirdiği el- cınlan ters tarafa uçurmuştur, ya kır- rı' 
mas satışı dehasından ve bir de müthi~ lar çamurdur, yahud fişekler bozuk de- BüWn derdim, kafamı · bu dü- ~vlenmiye muvafakat cevabla.rı Ds_tilçl' 
oburluğundan başka ne husus1yete ma- ğilse mutiaka tüfeğin tetiği sıkışmış.. şuncelerden ve unutaınach~ çehre • unzaları?-ı .de,ftere atar'ken !1"~ sevınidi 
lik? Hele onun bu ikinci hususiyeti t! es- tır. !erden kurtulmak... Fakat kurtulamı- seyr~tınışhm. ~nra Suptııııın şalı b4' 
kiden, ıkimızin de çocukluğumuzdan beri İşte Daver ağabeyim 'bu tip bir adam· yorum ki ... Gözlerimi kapayınca kar- sı.~~t~~ ben de ;mzamı atarken ~~ 81 .. 
aile arasında bitmez tükenmez bir latife dır. Başka zevkleri de yok mu? .. Var! şımda hep onlar: SüheylA güml sarışın yu ır gur~ . u~~tum, eski U' 

zemınidfr. F<tkat o aldırmaz. ıayed sof- içkisi işte .. o da, hani her akşam değil, hayali He, babası hasta ve bitik çehre- ka:~~~~a~et;e ıştirak gun~=\İt 
rada hu bahis açılsa: arada sırada, çeşid çeşid meı.elerle dolu sile anas1 da ihtimal ~ ,rb1 da 1 şnn 1 0 gururum iç 'il 

b. sofra b d B k h f!: ha '."'";4 r~- ğ' ~ 'd cil ,. yanardağ olup patladı. Dünkü neie .JI - Hele lafa yekıln tutun da şu patıı.. ır aşın a... u, pe oşuna .T uZ e ı<.e e yuz çeşı ve yapan . . . . . _..1Jcv 
d d b hiç bul tavırıan·ı H ttA ba bil "--- sevıncımin her sanıyesı bır IAv k~· 

can dolmasından tabagıw ma iki tane da- er amma ev e unu anı.az. - e... A u na :e •• JliJUUUŞUl°'" b·'tü d 1 d sanki 'lraft ye-
t d h ı 1 ~ ....... d · L-- k .. 1 ve u n amar arım an .(\AP' ha oturtuverin! ese e azır amaz ar. ...,'"1"'4 a ıse ıJCL en ve gu erken... . b . b Ah 5ııP' 

D zaman ba masrafa katlanmak istemez. Ne olur y bb'' b h -n--ı- al nne u ate~ geçmıye aşladı. ıt.. er. • ara J, u a,-~uı y • h'' b f d b . . beni de tı• z t .ı1-· k d h . . d tır yık ilk~ .... 1 al Süh ı~ L.!-:~ ka ı. u v c an aza ına nıçın Ha .. bir de köpek beslemek merakın- a en J.Al a e ıçınce e sapı ' a nız .u.u, y nız ey BDJD!!:!m - t ? 

dadır. YaLl"\ız İstanbulda iken, babam zamanında melek gibi adamken bakar- fam.da yaşatabilsem... ra tın. e.t" 
istemediği için, aparbımana köpek so· sınız bJrdenbire alıngan, hattA kavgacı VII Hiç dün, nikahtan sonra gene ap..,, 

olur tımana dönüp, annen, kızkardeşin dl 
kamıyordu. Biri küçük biri büyük iki Ma. fib b k d:ir la A k b yakm akrabalarmln dostların arasın ...ı, 
av köpeğirıi İçerenköyündeki eski bir ama ' u onun, pe na ;rast • ş ' ıztıra ' hiyanet, ayrılık. hepsi· deıı 

dığım halidir. Yalnız, evdekilerden tşit.. ne nihayet aklım yatacaktı. Fakat bu sizin e.~1encenizle eğlenir, sizin S8B 1)' 

ahbab köşkünde aylıkla bir bahçıvana tim, ben İtalyada iken bir kere kafası dehşet! .. Sessizcu kendini sulara kaptı- nizle güler ve şerefinize buzlu şaınP~S"' 
besletiyordu. N~ .ise, ~rtık bu der~en tütsülü bir akşamında htq yoktan blıi- ran bu adamın hayali!.. Bir adam ki yalarınızı ısrarınızla kadeh kadeh eıı 
~t1:ldu. Sevgılı ~apeklerl'n.e bızim siJe dövüşecekmifl.. Bereket versin ki yüzüntt hiç görmemişim, yalım tsmmi tüne boşaltırken, o yan kendiırld tı' 
köşkün aşağı bahçesinde etrafım telle başkaları aralarına girip ayırmışlar. işitmiş ve o ismi bugün gazetede o1ru. geçmiş ha1Lrnde bu sabahki korktJllçr-· 
çevirttiği bir meydancık ayırdı ve or. Yoksa başına iş açacakımş. Çünkü vn.. muşum! .. Ancak bunu, bu :faciaşı haya- yaruşımı hatırıma getirir miydi!Jl? fit 
tasına bir kulübe yaptır& Herkes bu cudca iri, lruvvetce de maşallahr vardır. turun jurnaline geçirmeden, daha ev. kat niçin? facianm asıl kahraıll81118 t 
köpekleı:ıen korktuğu için ~anlar Yumruğunu yiyen sağlam kalm.ll sanı- wlki b:lr safhayı, bu facianm tam teza· siz karınla ikinizken, niçin bu deıtıf 
oradan di.ŞRn çıkmazlar, bütihı giln ya nm. İşte ben Daver ağabeyhnlıı bu hi- dı faksıt onun müesslıt olan btr saadet bu derece benim de benliğlnıi sar 
güneşte uyurlar, yahud uzaktaki kö - kAyesini de bllirlm de onun 19in alqam .. l~ anlatr.nalıyım: (Arkan"°'' 
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Küçük serserilerin oteli 
Sabıaıt 

:llkçı ,::desine doğru ilerledik. Bu gari:b oteli merak ediyordum. Ve - Hayır . .. Kıyıda köşede, memur 
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ı~~~.~.~~ 
istanbulda açlık ve veba 

Aç kalmış bir halkın daimi surette hücum ettikleri fırınlar 
nihayet muhafız istedile. Türkler ellerinde tabanca, 
fırınlar önüne giderek kargaşalıklar çıkarıyorlardı 

Ocı1>3ta nın yanındaki sokaktan, sessizce. Tayyareyi takib eyliyordum. var mı yok mu diye bakıyorum. 
~ııa ı,.~ına Cinlik. Ortalık ka· Eminönü meydanına geldiğimiz za • _ E memurdan bize ne? imparatorluğun bütün ileri gelen zat- aub. cesur bir ihtiyar kadın mahallesin-

labaıllt ~ aınıştı. Çarşıda, epeyce rnan, ortalık tamamile 'kararmıştı. Her lan bu vezirin siyasi prensipler! daire- deki arkadaşlarını ayaklandıruak ço& 'r '9ardı - BizP ne olur mu canım .. Otele gi-
u... 8Yya- _.:t tarafta lambalar yanmıştı. Köprüyü, k aı'ndc hareket etmeğe mecbur kalıyor- geı;ır.eclerı nıikdarı çoğalan bir kalabal.ık-
~uı •'!:', &>ıU rer en onlara görünmemek lazun. 
'--· Re .. 'ALı- eına.diyen. dükkanlara akşamlııra mahsus olan kalabalık bas • , ___ . da vezı·re karın biperva mukavemet la pirinç depolrına doğru yürüdü. Yolda 
"O.J """'1'.,.0l'd B - Ay, otele geldik mi .. .uu.- r 
"'-- dukkl U. ırdenbıre, bir bak- mıştı. göstermek -refi halk tabakasına men- bu kalabalığın sebebini soran muhafız. 
'"lll'd nının birk d · · d - Geldik ya .. işte. tam kapısının a - ,- ı tahk' tt· y · · ğ [3] k_, __ .tı U, Ceb' aç 8 mı gensın e Şirket vapurları iskelelerinde, va • sub bir kacıına müyesser oldu. Bu kadı· uı ır e ı. enıçerı a ası • ~ 
'll. ht ınd~ki ı"L: kuru b nündeyiı. Haydi bakalım. <::!imdi. kapı- İs b ı k b. h f k ı·ı k ..+ At '" ivır l.:. ~ şu ana ver· purlara yetişmek için koşanlar, birbir- Y mn sebeb olduğu bir kıyam tanbuJun a ı ır mu a ız uvve ı e •ıı·u· ı-
~ b 11ı.r adaın "d tt•W• k- dan, da1Acı:ınız. Dikkat et. Pe~imden ay- ,_ 1 1 . - k-rtıü. p · · &klfaı m ı are e ıgı u - lerine çarpıyorlardı. O tarihte, bugüri - n " iaşesi meselesine talluk ettiği için Türk wn taş ar on arı gen pus u ııınt 

- İYi di dükkAnını gösterdi: kü kadar tenvirat olmadığı için, alaca rılma. Tama.mile izime basmaya çalış. idaresinin bu kısmı hakkınd'a malumat depolarının kapılan kırıldı; yatma bat" 
~eltsiıı. ~ı,.,. Şimdi, şu dükkana gi- karanlıkta koşan, kanapelerde oturan Eğer y<ın lı.~ bir adım atarsan, gittiğin vErmek lazılT' geliyor. lad~ liu sırada bizzat sadrazam. yet~ş~ 
~~ İstiy kka~dan, iki kuruşluk pas- insanlar, silik birer gölgeye benziyor • gündür. Pavitahtın iaşesi için alenen cbuğdayı. İhtıyar kadın sadrazama doğru ılerlıye. 
;:ırt1ırn,..'"~ks~. Birkaç parça çı • lardı. - Nerısye . . h. - vapan padişah bu mahsulü denız rek O'lU küstahane tehdid etti, askerleri,. 
"1Ce -qın Nih b v ın ısan • . k . Sa il in~ doğ ayet irini begenip Bekleme edalarından birinin yanın • - Denizin . d ibine... kıyısı vilavetlerden alır. Orada ciştiraı. nın uvvehne meydan okud1L draza. 
'tı~tif ~atmaya başlıyacaksın. daki köprü gözünün önüne gelir gel • Korkudan, tiril tiril titremeye başla- hakkını v~zetmiştir [l]. Bu halk muay- ma. karşı biperva söz söyliyerek onu .. ilma 
~lYa tuta yı dilerken de, onu la · mez. Tayyare birdenbire duraladı. Kes yen mlktarda buğdayı gayet ucuz fiat ile eıtı. Daha . c.oğrusu boyun eğnı.ek. lJzum 
htı g~ksTm. Arkandan dükkana kin gözlerini etrafa çevire çevire ba • mıştım. Fakat, Tayyare denilen bu meş padişaha teslim etmek mecburiyetinden Vf' zaru~etın ı sadrazama hissettırdı. Kav· 

ta111rlııJa · abiidir ki beni, kat'i - k:nmaya başladı um mPhlukun o kadar tesiri altında ibarettir. Padişah kendi hesabtnl ı.utu!an g~~a ıştm.k edenlerden her biri için blı: 
- t, .__ cahın ... İyi anladın ya?.. Sordum·. kalmıştın: ki, onu takib etmekten ken· .1 1 b zahireyi depolarına naklet· pırınç payı elde ederek muzilier kuvvet. 
~ ne y ksı gemı er e u 1 . . hi t . 

..... - ~-- ll apaca n?.. dimi rnenetm e\.·e muvaffak olamadım. ı·ı.r : ... Sonra bunları pernkenda olarak fı. enn..ter s.e t.1• 
-"t. -... ıırn - Birim mi ar1yorsun?.. .. s 1 kk 11 

' senin .. sonra anlar • (Ark"- ••nr) nncılara satar. Fırıncılar onları alarak uııstıma .erın muva aten uayış: a• lf Dudaklarını bükerek cevab verdi: .......... 
~ '?ak içi oaö lşahın tayin ettiği fiattan satmağa ade ~den i~ratı bir müddet jçın ticarete 

dı}'ı 11.za~nde kalmıştım ... Fakat, lA- M 1 d " d u k 1 .. ~ecburdur1ar. Bu tarzı idarenın zaruri gP.rm. verdı , Erzak temin ed llebildi. Kıt-
lrıatnaıt ~Irak Tayyarenin canını sık ahkeme er e gor u err:m ':>ir neticesi buğday ihracatının memnui- lık o~·t~dan kalktı. Fakat fena gıda~arm 
'1rıa da~ li1kunet1e bakkal dükki - ti yeti suretinde kendisini gösterir. Me- bazır.a .. ık ları hastalıklar vebanın mıyas. 
'-İhtıyl'r ~ murbr (;mre riayet etmezler. Mağa- nıal:ırına karıştığı için bu felaket tahr.i. 
~in~·~ al, Yerinden kalktı. Raf- (Baştarafı 7 nci sayfttda.l Çok eski bir paloo giymiş, so~uk şapkalı, zalarda toplanan bu-daylar israf edilir; b.'.lt yapmağa başladı, dairesıni bütün im· 
~eh~ la J>aatınnalan bana gös • _ Konuşsana ... Bu adamın sen büyü basit. bir l.aaındı. bunlara iyi bakılmaz. Halk çok kere p:ıratcrluğa. teşmil etti. 
~UnJal'da~ ~~ yaptığını nereden biliyordun? İki tfüe rahat, rahat jest yapabil.'llek sıhhate muzır ekmekle tegaddi etmek Bu hastaıık hakkında yapılan aruştır-
h:,_~uııu . ni t:Htğendim: - Onun büyü yaptığını herkes biliyor. için çantasını yere bırakmıştı. mecburiyetinde kalır. Son netic olar:.k rnalar şimdiye kadar mütenakız fikirle~ 
~ ' lllct ine. doğra. _ Sana ne büyüsü yapacaktı? Niçın Pek teatral bir ifade ile anlatıyordu: h ortada bir kıtlık zuhur eder. . d~?· YG~ud vukuat ile tekzibe uğram~ 

la İiYIJo büyü yapacaktı? - Ben masum, minimini bir kızdım. İstanbul işte böyle bir kıtlık tehlike- nı~ta1e~ıardan başka bir n~tic~ verme. 
r hatJ~stınnayı doğramava baş • Bu dt!fa kahkaha daha hafif çıktı: Günün 'birinde bana bir anahtar göster- sinde bulunuyordu. Ekmeğin sıkleti a· mışle:rdır. H~7talığın menşeı Mısır oldu-

>'tr~ ir-.. ' ~ilyilk bir ciddiyetle Tay - Sozde koca bulmak için! (Macub di. Bu cennetin anahtarıdır. dedL Bana ld -: h ldL.. f · atı pek ziyade yükselmiş· ğ-..ı zanne<hlmışti . Halbuki benim mahal .. 
- •'iq-:ı ~ za ıgı a .. ı . li d . tt•V • .. h '1'"1e · n~ahcub önüne baktı). uyaMan, bana inanırsan seni cennete yoJ- ti. H3 t ta terkibin i bıle tağsiş etmeğe baş- n e ıc~a e ıgım muşa edeler bu ihti· 

'ı!ledl 'le"1Urrı.urta ftr nu?.. - Sen de gittin. bunu polise haber !arım . İtikadı bütün bir kızdım. Ona kan- lemı~lardı. Yeni buğday gelmesı için Ka- mali kati surette izale etmektedırler. 
Gşıeti ta IOnra, derhal insaflı bir v~rdin, eyle mi? dını. Bir gün beni evine götü":·dü. Hafifçe ra<ier.izden yetmiş gemi bek~eniyord'J. Herhalde bu hastalığı muhafaza eden 
~ - ~bı~akınarak: - Evet!.. rahatsızlıklar hissediyordum. Bana oku- Ümi~ler tıeo onlar da idi. Birdenbire, b~- merk!'z ile onu neşreden sebebler hak.kın. 

·· ?ara 1 eltnde işin varmış. Ne - Niçin bunu yaptın? mak istedi. Hep beraber dua etmeğ.:? baş- t:in hu gı•milf'ri n geceleyin Boğaza gire- da hıs ter€'ddüd yoktur. Bunların her iki· 
~ r J'ok. Beklerim, - Herkt:se fenalık yapıyor. Herkesin ladık Annem de odada idi. Başka insan • medilJeri için kıyıya çarparak mahvol- sine de İsıcınbulun eskicileri sebeb olu. 
~ ti~ ha parasını alıyor. Büyücülük yasak değil lar da vard ı. O gün birdenbire oday-.. bir Clıkbrı l•aber alındı. İstanbul yeis ve te- ycrlar. Vebadan ölmüş kimselerin bütün 
1tltf 8hr ~ khı, alaca karan1ıkta a • mi' Ben de onun için yaptım. Hem be • boğu,.u cuman kapladı. Dua ederken içim essür içinde kaldı. Bu vak'anın sık sık esvabıarını, hatta kürklerini sandıkla· 
~a..~~~~8Yl diliyordu. Ve, muh nim ona düşmanlığım var. d~ bir fenalık, bir sıkıntı his'!lettım. Gön- gö!ii!müş c!rnasaydı bir türlü ihtimal ve ... rında saklıyan adamlar da hastalığın in. 
~\Ql\ ltlaU ~ fiatlan hakkında sor· - Neden?.. Jüm daralıyordu. Baygınlıklar geçıriyor- rilmiyecek bir suiistimalden ileri geld!ği tişarına hi2'mct ediyorlar. Hiç şüphesiJ 
ı.ı~ •da dl T~ cevab veriyordu. Bu - Eskiden, altı yedi sene evvel bana dum. İşte o günden itibaren hastalan • düşüniılünce herkesi dehşet kapladı. lt: böyle bir hareket hastalığı beslemeli · 
~ UŞtert ta"'lrı a~, canı sıkılan bir biiyü yaptı. Aklımı kaçırdım. dım. Eıhh&tim gitgide kötüledi. O beni Gayet yüksek ve Karadeni%in ağzında, ve tohumlarını idame etmek iç!n en 'bi· 
~~er detf ıt:, kiıçük dükkanın için· - Aklını mı kaçırdın? büyülcm,şt!. Büyü ile deli etti. Sonra da A'ı>-ya ve Avrupa sahillerinde k!in iki fe- r.nci yoidur. Ahlati has!alığa kabiliye1 
~ •st~rt~~rdu. - Evet reis bey ... Ben nasta imişim. arkamdan ded ikodu yapmış ... Benim lçın r.er cem;c:Jere Boğazın medhalini göster- kesbetmış kimseler.de, veba behemehai 
'ra~ dilınmesi biterken, ge- Annem beni iyi etsin diye ona götürmüş. bir dcl:krınlı seviyordu. Onun ıçin ak • meğe hizmet ederler . Hükume;; bu fenet-- vücud bulur. Ahlatın tahammür ettiğJ 
~ ~ ~ y\lbeldl: c okulT'ak buhanesile bana büyü yapmış. lı.nı ka(·ırdı demiş ... Ben k:mseyi sevmı· ltrde yakıincak yağı temin etmi§ti. Fe- ~evsimlerde hastalığın ilerlemes. daha 
~ i~"'11n . ~ ~ vakit ge • sonra ben kendimi denize atmışım. Beni yordLım. Ben namuslu kızım. Bu yaşıma nerl~r i \'akmak ve hergün temizleyip süraclE' \ llkua gelmektedir. 

h... ~ la~~dtp f\ll"adan salata ·ala - denizden çıkardılar. Senelere~ Bakırkö- kndar ramusumla yaşadım. AHı se:ıedir baknrnk kin bekcilere para veriliyordu. Onun içın, kıtlığı takib eden bahaı 
~i. 'le sQ · yünde yattım. Amma şimdi raporum var. timarhanec.!c idim. Yeni çıktım. Hep bu- Fakat ayni hükumet bütün bu sahilde yakbştıAı zamandır ki vebanm ilk all· 

ttt 1 Jnı~ ~ttle dökkAnı terketti. iyileştim. nun yüzünden timarhanelere gittim. Ti· kömür ima!me rle müsaade? ediyordu. metleri görülmeğe başladı. Veba bu sene 
't' •rtı. !ttttd ihtiyar bakkalın önüne - Belli!... rr~ar~u~edeıı çıkar ÇJkmaz bana yaptığı H:ılbuki h alkın. kömür yapmak bahane- yalnız İstanbul şehrinde yüz eli! bin nü· 
l't~))a~ 1 llrdı~ }MlStınnayı aldım. İyileştiğine dair raporu oldn~nu id - buyuntm hıncını almak istediın, kalkıı:n s·lc fırtı nıı' ı havalarda gemicileri aldan- fusu ademe götürdü. Ölülerin çokluğu 
fe ' dQltktn;• Y•ptlğını merak ede • dia enen ~ahid koridorda beklerke:ı tıpkı onun t:vmd.e gene büyü ya!) tıiP. insanlJr rnağ~ ve yollarını şıışırtmağa sebeb ola- bu felaketin nihayet bulması için Alla. 

tolltı.llla han fırladım. Köşe başın • şimendifr oynıyan çocuklar gibi kolıa - varken polıse haber verdim, evini bas • bilecek r•eşler yaktıklarını de biliyordu. ha d~ıa edil~~k üze~~ um~mi namazlaı 
~ ~tufunll l'fılaftıın. rını sallıya, sallıya ti duvarların dibin - tırdım. İki fenC'r:n bekc'lerinin kazalara sebeb k.ılınmaEına luzum gosterdı. Şayanı dit. 
Gt. t l'tlıa ~tı, fişktn görünüyor • den yürüyor. Bir noktaya gelince serı bir İhtiyar k~ıdın, büyücü olmadıkını söy- o~mak i.:zere fenerlerin ziyalarını örttük- kattit ki Tiirkler hastalığa hiç gikiye.i 
~g\l~tı)'o~ blr '8Ytan tebessümü hareketle geri dönüyor ve tekrar ayni o - lüyor:iu. Evinde itikadı olanlara kendi di- lPri df' malumdu. Karaya vuracak gemi- et~eden saburane t~hammül gösterirler: 
....... ~~RfSrtır g6nnez:. yunu yapmağa devam ediyordu. A!'cıda nine göre (ikisi de Rustular) kita':> oku- lerin enkazı onlar için kar temin edi- Nıhayet, ydnız Edırnekapıslndan biJ 
h... ~iı htt bir hunu unutuyor. yerdeki taşiarın ba- yor ve tuna mukabil :öcret te almıyor • yordıı [ 2]. günde çıkanlan cenazelerin sayısı 999 v 
\;<ti. ' ti. Hadi gidelim. zmna basarak, bazısını atlıyarait dola - n1 uş. buldu: İ§te onların tevekkülü hu dere. 
"ltr Çif ı çin · n Elinden tohumlu klan almak ...._ 8\ - §lyord.u. Cürmü meşhudu tesbit eden zabıta ceye kadar varıyor. 

-~ 1() ... , •bırsıwlJ..- için büıün imparatorluğa gönderilen e-
' Jtl'd\un: ...... eunı yenemiye • İÇ'!ride şahidin akıt vaziyetinin tekrar mem•Jrları, para bulmadıklarını söyledi- rrirh:r felakete çare bulmak üzere teşeb- Bu hastalığı gerek tevellüdü zamamn• 
....._ Oltu&.- .muayeneye tabi tutulması istenildi. lcr. b.. d'l ·ık h k t ld ._t .kb 1 1 . da, ~erek muhtelif devrelerinde ancd 

6\.QIUJl alt•-..1 us e ı en ı are e o u. ıs ı a çın 
1 

. 
.... 'b &.DUa ne var?. Şahid koluna giren baı:i\rtülü, ~.izü Fakat h!kLye anlatırken kah yere diz cenaze crın çollalmasile ·· h d k ..... 1 "'~'f r J • hazırlana n felaketler o da itikada ümid 6 muşa e e au1 • 
....._ ~lduı?.. snpsan ımneiinin kolunda merdivenler- çöken. kAh kalbini tutan, kah ellerini a- edilen fayda arasında gözden kaçıyordu. dir Fakat bu felaket işleri hiç sekteye 
....._ 'J':tL ınt df"n aşağı inerken: çan, kAh ıesini yükselten genç kadının İstiMad yalnız zamanı hali dü~nfir. uğratmıyor. Bais olduğu hareket te mil-
' t~ ~ • ~1.. bakkaldan... - Benim elimde raporum var. Ben iyi· akıt müvszenesi tamam görünmediği içın UnlaTin içine bakla vesair hububat unu n~aleyi ve münasebatı idame etmek su· 

·~-. ~ Olmadım. leştim. ıyHcşti diye timarhaneden rap:>r mu:ıyeneye sevkine karar verildi. da kımştmldı. Her şeyden istifadeye kal- retıle hastalığın ilerlemesine seheb ehı· 
~·· ~ .. Yerde. fazla durmağa verdiler bana .. bana kim deli diyo:-?.. * knn hırs ve tama bu mekniltı ele ~eçire- yor .. lfav~nın bunda tesiri oldufuna dalı 

'ttt: · 'it ~ Dava ederim. Ben deli değilim .. akıllıyım. İki üfürükçüyü mahkeme kary1SJnda rck tağşış etti, maamafih icab eden bol- hıçbı,. mutalea işitilmiyor. En ~yük f~ 
....._ ~ etl. gt\lerek ilave Diye bağmyordu ve üfürükçü Hacı sa- gördGm. İkisi de Üzerlerinde en fazJ:ı nü- luğu temin edemedi. lAketler, en muhakkak tehlikelerle aı. 
~ l...'llba ""'--• . kalıııı kaşıya, kaşıya onu takib ederken fuz yaplıklan mariz iki kadın tarafınd:ın A k , b. h Jkı d . 

1 
fet tevlid eden itiyad hastalara en az sart 

"" "" .a.-.... --ı~ nıi' 3 k d d f 1 k "rü ı d ~ a.mış ır a n aım surette hü- . .. ~ ~"Wllelrt~ ıu....:.: . ~ onuşur • du aklarm a çok müsterih bir tebessüm, ~na ı go yor ar ı. cum ettikler i fırınlar muhahz istediler. fıyevrlerde old~ğu. kad_ar, yardım edil· 

'

,.,,,_ ' ha..._ ... ~. iki avuç zey· gülürnıüyoröu. Mariz ruhları tesirleri altına alan bu me 1 t f ı Tü kl kd' a 
i. ~ t-....--.. .... Ç\tk_ dll Artık herkese iyi pi§1Ylemi~ bir çörekten . ~ nı em n ey ıyor: r . er ta.. ıri il • 

aı~leıtnıe)c . rt baş sovan.. * lnsanlnrın bu alil ruhlulardan gördükleri baıka bir ı:ey verilm,di. Türkler ellerln- hıyı düşün"ek kendileri ıçJ:ı korJköri1-
l'ttı <it~ ... İki ~de ~r kalıp sa· Büylicü clduğu iddia edilen şı: yetmiş mukabeleyi onların cemiyete yaptık~an 11' bl f t h d 

lılıtıt-_d lnUJlll De bır kutu kib • beş, seksen yaşındaki ihtiyar kadınca • mazıtrratın en yerinde bir cezası aaym
3
k de bir tabanca yahud bıçak ile fınnla- ne t' mm ye avası a yaratıyorlar, 

..... -~-. l!n ha rın önüne mderek türlü tQrlü ~ırı••a- Bu fjkri hatıllardan azade bulum:n ""UN\..... ' •·• ğızı da polise ihbar eden bir kızcağızdı. bilemem yanlı§ olur mu? ~· A ...,. R 1 l!rm il Yah d 1 ~"it * lıklara sebebiyet veriyorlardı um ar, en er, u i e~ ı,:r nevi 
Q~.AllkA Otuz yaşlarında kadar gözüküyordu. S. D. · ttAç dü~ü~lerdir. Bunu bi-: dereceye 

O?ti) l>E[)~IN (BİZİM - - - - - - Pi~inci de n~~irle§tirmiş olan bu nkın· kadar muvaffakiyctle tatbik ediyorlar 
~ YER tt iç!nde, vezınn metaneti ıehlrde bir .b. d B 'l! h 

~;' Q°brı.&ı ·"«"JtEs1ntR?.. ' dt'.reı:eye kadar sUkOneti muhafaza ede- ~ı 1 e. u ı ç, astalığın ilk hızı geç-
••• 'Cl ll-...,,e lidi' b"li d F k t h lk t b k tıkteıı. sonra yapılıyor, fakat bu millet-

~· .::.,, ı yor u. a a a a a aaıM men- 1 d h b . 
'~ Yanız, Tayya - Pr en er Jrı ayn bir tarz kabul etmiş· 
'Ot oteı•e Pl Bu inht arın vartda.tı hazlne19 aiddir. tir .. ~u tarz yalnız kendiler~nc uygun g~ 
'~.ı.1-i? ... İdaresi ddtrdar CGrand - Tresotr> • mn - lebılır. Bu garabeti hfç şuphe yok lD 
'~ ~ h. ·· dudur. muhtelif surette tegaddi etmelerine at 
~ ......_ ~ ~? r2J Hauızlı~ n eline tıeeıım edUen befe· feylemek llzınidır. Müteaddid doktorla 

Q~ a':tthı, SOnna rlyet 90k geçme1en bft+ün clna,etlerkı1 btr rın temin ettlkleıri bu hale karşı şOphel 
....... ~ hr Yt1?i1 '8rlhi1z... Yalnız, B o· N 1 G . R . . oyuncak haline reUrtr. Btr fUrlŞ dalma da- davranmak daha emin olur. Ben bum 

'4itl'?, l, 8iıiJı 
0 

Yelim. !akit erken. aş, iŞ, 8Z e, flp, omatızma ha btlyt\k bir şurlf dofunır. Kanunlar buna tekeffül edemem 
, lıı._ tele vakit saat ile mi gı' _ örnek .teşkil ederlerae böyle bir neticenin • 

........ 'b· Nevralji, kınklık ve bütün ağnlannızı derhal keser. tahaddfte etmeeı daha muhattat bale cı-
ıraa, Öyledir. - - l b d ....A..d 3 k abnablli - - rer. Bu fiil t:nr ısında dehşet içinde taJ:mı-ca ıa a •- • at• r. yaca& bir kanun nan TV audlrt (3] Piyade ıeneraıt. 

(Arkası "ar, 
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Deniz Şeytanı 
Bugünkü lig maçları 

De 
Türkçey• tntren: il. Sürena DDm•• · 'll 

l·zıere go-mu·· ıen kahramanlar süıeymaniye lstanhulsporıa, Fenerbahçe TopkaP1 ;1ı 
G. Saray Beykozla, Beşiktaş ta Hilalla karşılaşıY0 

İstanbul lig maçlannın iltinci dev • r ...... _.,. ___ ........ -.............. . 
Tayfalar kendi mangalarında eğle · l vüşe dövüşe battıkları bu sulardan ge- Üç geminin bütün zabitan ve efradı resi oyunları bugün Kadıköy, Taksim Bug·u· n yapılacak 

nirken zabit lerle iki kadın kamaramda çerken gemimizin bayrağı yanya indi~ gemilerile beraber bu derinliklere gö- ve Şeref stadlarında yapılacaktır. 
tertib o1unan SClfra etrafında toplan - rilmiş ve güvertede toplanan efrad ve mülmüşlerdi. o esnada deniz çok dal- Güneşin Hgden çekilınesile esasen maçlar 
mışlardı. Şampanya .kadehleri birbiri zabitan hürmetkarane bir vaziyet al~ ıl galı olduğundan galipler için batan ge- tadını, tuzunu kaybed.eDj li~ maçları: 
ardınca kaldı-:-ı ' ıyor ve iyi temenniler mıştı. Bn esnada sema, gri rengile mağ- milerin mürettebatını toplamak pek 1 Kanunus21.nide verilen karardan son- Taksim stadında! 
izhar olnnuynrdu. En sonunda da çok mum bir sima arzediyordu. Deniz, ha- mümkün olarn.am1ştı. Yalnız Gneisenau ra büsbütün zevksiz bir mahiyet aldı. Galatasaray - Beykoz saat ı5 • 

cand3n müsafahaJar yapılmı.ştL fil şişkinlikler gösteriyordu. Gözlerimi- ı kruvazöriinün mürettebatından iki yüz Diğer arkadaşları bilmem amma, ben Şeref stadında: 
Misafirlerim iz. filikalar dolusu Bam- zin önünde, hayalen, o felaket engiz elli kişi denizden toplatılarak Falkland .uzun senelerdenberi bizde futbolün Kasım.paşa - Ortaköy s. 9,so 

bronne barkac:ma naklolunuyotlardı. günü, rnuanarr.. İngiliz gemilerinin ke- adalarına saJimen isal olunmuşlardı. düştüğü.ne, eski kıymetinden çok kay. ::
0
;:ta _0~~~:~!·Y/1;' ıı 

GemiırJzden <>vnlan her filika yolcu - sif ate~i altında iki büyük ve üç küçük Sanki bir rüya görür gibi, dostum bettiğine inananlardan biriyim. Beşiktaş _ mı&.ı s. ıus 
lan See:ıdler icin üç defa chorra'• sa~ kruvazöriimüzün - nevmidane olmakla Kont Spee'yi en son gördüğüm günü Eski günlere nazaran futbol tekniği. Fenerbahçe stadında! 
dalarını nyyuk:ı çıkarıyorlardı. beraber - Ç\.k bahadirane harbettikleri· hatırlıyordwn: Henüz dünyamızın te- nin memleketimize girmiş olınası in • Davud~_ A~adolu saat 11 

1
, 

. Akşam olmak: üzere idi. Bambronne ni tece~sfun ettirebiliyorduk. Bir keşif cennün etmemiş bulunduğu günlerden kar edilememekle beraber, tahammül Süleymantye - Jstanbuispor s. 
barkası yelkeıı lerini fora ederken See· kruvazörünün bu badireden kurtulup birinde idi, Kieldeki donanma tersa - sporlarında bugünkü vaziyette muvaf· .. Feneroohçe - Topkapı 8 · 14·

45 
/_,, 

adler bu m::inz::ıray<' bakıyordu. İşte gittiğini ve diğerlerinin de Okyanusun nesinde sanki bir gale günü ya.şanı - fak olmak da mümkün değildir. '-. ........................................... .. 
şimdi yelkenleri açılan koca barka At- derinlikleril"le indiğini görür gibi idik. yordll. Limanda bulunan bütün harb Saçlannı Ramon Novaro'ya, bıyık - Fenerbalıçe, son karardan ~ı:ıtsb 
1as Okyanuc:unun sulan üzerinde kay - Bu kahraman gernicilerimiz; faik düş- gemilerinden üçer yüz kişi gönderil · !arını Duglas Fayerbanks'a benzetmek ile gol atmağa başladığı ıçfıl ~ 
mağa başlı:ımıc:; t 1. Eller sallanıyor ve man zırhlı kruvazörlerinin göz açtınnı- mişti. Kont Spee ve erkanıharbiyesi. sevdası~a düşmeği tercih edenler spo- sürpriz olmazsa Fenerbahçe e.S:J 
vedala~ma ~ec::' en yükseliyordu. İki ge yan seri vt ağır ateş yağmuru altında göründü.~ zaman herkes cHazırol> va- ru reklam diye yaptıklan içindir ki, lerin acıs-.nı 'l'opkapıt:lan ~,,.. 
mi birbirini sam~miyetle selamlıyordu. ve birbiıi ardınca vaki isabetlerle ziyeti almıştı. Onun i.rad ettiği nutuk elbirliğile ortaya çıkardığımız takmı • 
Kar gibi bevaz yelkenleri, akşam rüz - sarsilmı~lardı!. İnfilak eden mermiler hatırımda yer etmişti, şöyle diyordu: lar, Rornanyanın dördüncü derece bir tır. GalataS81'ay _ BeY"°j 
garile şişen p.,mbronne barkası Atlan~ bedbaht gemilerimizin güvertelerini c - İmparator hazretlerinin emrile takımını yenemiyor, teşkilatımız mü • . ıfg 
~iğin sonsuı u•\ık1anna doğru uzakla • yalayor, teknelerini deliyordu. Bunlar, Çin sularındaki kruvazörlerimizin ku- him maçlar tertibine cesaret edemiyor, Onbır EylUlde 'başlam~ ~ıs:&td' 
şıyordu BtJkanlve gemisindeki bizler sanki, SO!l bir mücadelede düşmana bi- mandasını ele almağa gidiyorum. Za- ıklüp1e-rlimiz seyahatıe çık.a:m.ıyor, nig lan Kanunusaniye !Jeldıği 
ise, onun son i!irPk uclan ufukta kay - raz dafıa mermi atabilmek için sendeli- bitlerim ve askerlerim yarın yola çık· maçlarımız ise sürpriztlenı kurtulamı- iki talmn henüz karşılaşmadı~,ı' 
bolunc:ıya kadar bu gidişi temaşa ey - ~·erek, silkinerek yüzmeğe gayret edi- mtş bulunacaklardır.• yor. Üç hafta fasıla ile bu tak it 
le.miştlk. yorlardı ve ondan sonra, birbirini mü- Bu sözleri askerler üç alkış sadasile İstanbulda on beş sene evvel yapı _ defa ka!'Şı karşıya geleceklerd ·~ 

!.imandan r 1kalı ve denize açı1ah o teakib, sl!lara dalarak satıhtan on se - kar.şılamışl&rdı. Onlar, amiralın ve as- lan Slavva, Sparta, Rapit, Admira, As. Galab.s:ırayla, Beykoz, ~em i1'i 
güne kıadar tı:ım sekiz hafta geçmişti kiz bin kadem derinlikte, Atlas Okya· kederinin sadece şarkta bir tatil dev- turya, F. T. C., Först Vienna maçlan hem suda birbirine rakib 
ve bu müddet 7arfında da müttefik dev nuc;unun dö~emesi üzerinde, son seya- resi geçirmeğe gideceklerini sanıyor - tatlı birer rüya oldu. klübdür. 
[etlerin den'z t icaretinde kırk bin to - hatlerinin ebedi limanına girmiş bulu- !ardı. L Kendi kendimize oynadığımız fut • 1 Kanunusani kararından ~l"l 
nu temsil pr!ı>Tl on bir gemi bahmıış - nuyorlardL (Arkası var) bol da humın artık kimseyi tatmin et- koz, ligde iyi deMCeler alJJUlı.-
tık. Atla<: Okvanusu bize bu yolda ken~ memeğe başladı. 

di hissesini v~rmiş demekti. Şimdi: Adet yerini bulsun diye yapılacak dL b ~· 
- Afü•h hizi kruvazörlerin şerrin - Bir "oktorun gUnlDk bugünkü lig maçları, kuvvetleri altüst Galat..'\sarayın ist: maşalla ı ııe· 

O.en kon1c::wı! ll. olan takımlarımızın bakalım nasıl sür- fanın kendi kendine yaptığı~~~ 
Temennilerile Pasifiğe gidiyorduk. notlarrndan prizleri ile nihayet bulacaktır? hadan üç puvanla aynlan Gıı. 'f~ 

1 ,... f1 4 r f 7 P ı · 10 Bu!{iin, sahalarda hakemlere yeni bir Geçen hafta Hilal karşısında 00' 
iş daha düşecek. Hafta arasında veri - güç kurtardı. Beykoı:ı.ın ıııl ~ 
len yeni bir karar klüplerl kapı kapı sağlamrlrr. Hücum hattının So ~' 
dolaştırm.a_ı;.a, t.alebe 0ıd.~.Jıan zaman iyi anlaşmış olduktan b~ştcı tP~) 

xx 

FALK.J,Al\TD DENİZ SAVAŞI 

Yağlı bir n"., :z üzerinde Cenuba doğ 
ru seyredivn..-fiıık. Rotamız Falkland a
aalan idi. V~ktile, Horn burnuna git -
tiğim lmııan 1:-ı ... da bu sulardan geç -
miştim. Cenuh1 Atlantiğin bu ad-a1an 
fü:erind~ bi r zaman balina avcısı olan 
İskunalarm h:ıreket üssünü teşkil et -
mişti. Fakat hu adalar, Falkland ada
ları, faik bir diisman filosileı vaki olan 
:tek taraflı hir deniz harbinin cereyan 
sahası olma"'t ve bu savaşta vatanımı • 
Zın en sevn-i1i amirallerinden birinin 
bybolmus bulunması itibarile her Al· 
man için ehPrHyen hatırda mahfuz ka-
4.acak btr yerdir. 

O günlerde. cenuba doğru sür'atle 
seyrederlten l:'.izi g-örmüş dl.saydınız 
muhaklral: ki yaotıklanmız hayretinizi 
mucib olur-Ou. El·vel~ yıakaladığımız 
.gemileri'l bir coğunda, iğtinam ettiği
miz eşya mev:mında bir takım uzun 
saçlar da vı:ırdı. Bunlan müttefik geı
milerin tavfa ·nıangalannm tavanlann· 
C:lan veya cidı:ırlarından söküp çıkarmı.<s 
ve gemimi:r.in rriivertesine getirmiştik 
Şimdi bunlar üzerinde gemimizin mo
törcülerl, ac:eti 1en lambala:rile meşgul 
oluyorlar, hn demir saçlardan on ka-
0.ern uzunluğunda salipler kesiyor1ar
<1t. 

Atlas Okv:ınusunun gemi uğrağı ol· 
mıyan sı!larmda, Fa11dand adalannın 
~z şarkın~ yaklaşı)"C>rduk. Gemi .. 
min sevir zabiti ve ben, harita üzerin-
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SOLDAN SAÖA n YUKARDAN AŞAÖI: 
1 - Çirkinlik -
2 - Büyiiltlük - Bir 1§1 yapmak. 
3 - Kanaat getiren - Bir insanın sahlb 

olduğu e.şya. 

t - Fabrikatör - Atılgan . 
5 - Mefulü lleyh edatl - Tahsin. 
8 - Her yanda. 
'l - iuyad. 
8 - Bir şehri güzelleştirmek için yapılan 

ı.,ıer - İçkiye lptidal madde ola.n 
ıneyT&. 

9 - Enfe.sln zıddı - İnci. 
10 - Atların ayakkabısı - Şamdanda ya-
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ö.e bu harb!n cereyan ettiği noktayı Etnl"!lki bulmacanın lıalledilmif ıekli 
kem.ali d!kka t le tayin etrııeğe çalışı, - ................................ - ........................... . 
yorduk ve aletlerimiz bizim tam o nok- Bir 9otfir bir kadmla bir erkeGI 
taya vürudumu:r.u haber verdiği zaman yaraladı 

bütün zabitan ve efradı güverteye da- Yeldeğirmeninde Düz sokağında o-
vet etmistim. Buralarda, Okyanusun turan Ruhi Yakar ve metresi Makbule 
!bu derinliklerinde yüz1eree si!Ah arka· zabıtava müracaat ederek ayni evde o
Q.aşlanrnızm cesedleıi ve bir vakitler turan· şoför Kenan tarafından sustalı 
:Alınan donanmasının değerli uzuvlan çakı ile yaralandıklarını iddia etmiş • 
-0lmuş bulunı:ın gemilerin düşman top- lerdir. 
Jarile hı-:-palanmış tekneleri yatıyordu. Suçlu hakkında tahkikata başlan -
İşte tam bu rn ların üç bin kulaç derin· mıştır. 
liğinde yat~n Kont Von Spee'nin ku - Eşya çalan bir hizmetçi yakalandı 
mandasm'1aki şeci Pasifik Skadronu 
idL KendilE'rinrlen çok kudretli bir İn· Pangaltıda Cümhuriyet caddesinde 
criliz deniz Skadronu tarafından kahra- Işık apartımanında oturan Nerim.an za
~anane caroısmadan sonra batınlan bıtaya müracaat ederek, hizmetçisi Ay. 
gemiler Scharnhorst, Gneisenau, Nu - şe tarafından on _beş ~~ kıyın:ti~deki 
tenburg ve Leipsic hafif kruvazörlerile eşyasının çalındıgını ıddia etmıştır. 
bir kaç kücük ııemiden ibaretti. Ayşe eşyalarla birlikte yakalanarak 

Kahraman silah arkadaşlarımızın dö- tahkikata başlanmıştll'. 

Prostat büyümesi 
Prostat biiyüm&i, ~raz nokta1 naza. - c.· '1 ııt\it rctir OJ'J 

rından üç devre gösterir: lisans alıp da bugün memur olanlara sayılacak kadar kuvvet 1 · ıı 
Birincisi ihtikan devri. Bu devrede çaılı~hk1?n müessese1ıerden vesi.kanar oynadığı halde gol çıkara~t}'~gtı51.4 

hastanın ilk evvel idrar etme vaziyetle- t 1 w b tti tasarny hücum hattı, roud9 .dr op ama~a mec ur e . _ . d" 11e r 
rinde görülen teşcvvüşat nazan dikkati Eski lisansJan, muvakkat vesikalar. zorluk çekeceği bır o~n "f 

celbeder. Bu teşevv~at geceleyin sık sık la de:ti~ ..... TV'lem.ı·ş olanlar, hakemler•- caktır? Hep merak edıyortıZ· 
idrara kalkmak suretlle başlar. Ve her ""'~""=" ..-
zaman idrar etme ihtiyacı kendini gös - rafından sahadan çıkanlacaktır. . Beşiktaş - Hilal ~ 
terir ve idrar ederken mayi tuvvetsiz . Şimdi bugünkü karşılamalara geçe- İstanbul li~ şampiyonluğttfltı~ 
fırlar. Ve nihayet idrar ederken hAsıl o- lım· B "k h"' tn }18 
lan inhina kaybolarak amudi bir vaz1- · • f.stan sına kovan esı taş, uotı ş 
~te ıtrer ve meşhur tlbirlle ha3ta iten- Silleymanıye - bu]spor müddet. için c~za yemiş 01311 
dl üzerine ~er .. Bütftn bu Araz, uzun Dün akşama kadar kaleci anyan Sü. mahrumdur. .s il 
müddet oturmakla, fazla. yemek yemek- l · ğ bir futbol · · d cılli'1' e~rmamye, e er timın e Şeref ...... Haklonın bulun11'9 ,, ... ı le, içki lçmekle, iişümekle, elhAsıl hav - v"' ,.ev 
salanın thtlkanmı muclb bütiln sebeb - ba~hbaşına bir mevkii olan kaleciyi şiktaş t~k1mı sayı çıkare.n oY"',,ıı ~ 
terle artar. Maamallh bu devrede hasta bulamadı ise bu işe yatkın oyuncula • nı kaybetmiş olmasına ra~et1 t'~r· 
mesanesini boşaltablllr. Bekaya kalmu. nndan birini kaleye koyacaktır. ta müdafaadan ziyade bUculY'~~ 

İkinci deYre thUbas devridir. İhtibas Süleymaniyenin di~er hatlan sa~ - miyet verec-eği için, galiba 
(hapisten) gelir. Birtncl devir Ue ikinci ılamcadır. İstanbulspor, son karardan f 
devir arasında mühim blr hattı fasıl his- sonra tevekküıle boyun eğmiş bulun- ileri alacaktır. .. .. ıet 
sedllmez. Hastada idrar ederken müş - H k.k Ş f ld ğ'u gtl•• ~ 
tül!t ve güçlük artar -n idrar etse bl _ maktadır. Yaşlı oyuneulann üç hafta- a ı ve ere 0 u . bıl 
le mesaaesını boşaltamadığı htssl blkl danberi idman yapa yapa bueün Sil • coşarak ileri çıkan Hüsnü f'9_~ 
kalır. Meısa.ne civannda bir ağırlık du - ]eymani~ karşısında muvafiakiyefilf b~ .. v~zif P.yi. ister. istemez t~U~ ' 
yulur. Haslaya sonda konursa mesane - bir oyurı çıkarmalan beklenebilir. Bu Hılal~ ~eşı~aş ıçin fazla i 
den ıoo - 200 hazan 300 gram idrar ah- suretle İstanbulspor bir mevsimde ild ması ihtmıali pek azdır. F 
nır ve o miktar ldrann artık mesaneden örnef .• t 
çıkamıı.dığt anla~u·. Bu esnalarda has - defa forma girmiş oluyor. to'ç"'iJ 
tanın ah"lul..l umumlyesl de bcnulmağa Fenerbabçe _ Topkapı Banıtgi1cü sahasındaki f'• 
başlar. Derinin kuruluğu, yorgunluk, za- B ·· B t ·· .. sahasıııdl 
flyetl umumiye. cildin renglnln tebeddü- Topkapı son senelerde kuvvetli ta • ugun 2.ru gucu ~ 
Iü gibi umumi bozukluklar kendin! gös- kımlar karşJs1nda büyük bir mukave- cak maçla,- şunlardır. b' Hıt' 
terir. Denm edeceğiz. met göstermekle maruftu. 1 - Alemdar Gençler 1~ , 

•-cna--b-a.w--,. .. --.-1ıı:-.-yıı-.-......._--.... ---... -._-• Son karar bn hali de bozmuş bulun· rutgücü A takımları saat 1 ~ğl, 
,.ı. r•liaıııulanın rle• ... r11. üü taaı· maktadır. 2 - Alemdar Gençlerbirl 
•H• a.telııleti makalt.ıe.ls blaltllil'. Normal kadrosunu muhafaza eden rutgücıi. B takımlan saat ''· ~ 

Höbetci eczaneler 
Ba pce nöbetçi olan eczaneler puıla.r-

dır: 

İstanbul clhdindeldler: 
Aksarayda (Pertev), Alemdarda. CEt -

ref Neş'et), Beyazıdda (Ila.ydar), Sanıat
yada CRıdva.n.>, Em1nönünde (Beruıa -
son), Eyübde (Hikmet Atlamaz), Fener
de (Hüsa.meddl.n), Şehremininde <NA. -
zım), Şehzadebaşmda (Hamdi), Kara -
gümrükte -(Fuad), Küçükpazarda (Hu -

· lfısl), Balar köyde (İstepan). 
Beyof"lu clhetindekiler: 
İ.stlkl&.ı caddesinde (Kamuk), Daire

de (Oün~ı. Topçularda <Spor1d1.s), Tak
simde (Nizameddin), Ta.rlahaşında (Ni
had), Şlşllde {Halk), Be§ikbı4ta. (Nail 

Halldl. 
Boğaziçi, Kadıköy ve Adalardakiler: 
Üslctidarda (İskele başı), Sarıyerde (Nu

ri), Kadıköyünde (Büyük, 1İçler), Bil -
yll.kadada (Şinasl Rıza.). Heybelide (Ta
naf). 

İstanbul Sıhhi Müesseseler Arttırma ve Ek5il 
Komisyonundan : ıl 

H. Tabib1iltlerl için satın alınacak 25 adet muayene ve panıruman 1"" f( 
lan açık eksiltmeye konulmuştur. b•&" 

1 ·- Eksiltme 8/2/939 Çaqamba günil saat H de Cağaloğlunda Sıtı . 
tim.at Muavenet Müdürlütft binasında kurulu komisyonda yapılaca~ 

2 - Muhammen fiat: 2250 liradır. 
3 -- Muvakkat garanti: 168 lira 75 kuruştur. /. 
4 - İstekliler ıartnameyi her gün komisyondan alabilirler. ıc~ / 
5 - İstekliler ca.d seneye aid Ticaret Odası vesikasile 2490 ıraytlı tfıe'f' 

yazılı belgeler ve bu ife yeter muvakkat gara..TJti makbuz veya banlt' 
ile birlikte belli gün ve saatte komisyon'.l gelmeleri. c482> 

1 
Belediye Sular idaresinden : ıl 

tdareııtizin İstanbul ve Beyoğlu yakasmda bir sene zarfında açac9~ıJ!• .~ 
tranşclerin kaldınmlarının tamiri işi kapalı zarfla münakasaya ko~~tldeı'l r 

ı - Bu işe aid tanzim edilen ıartname İdaremizin Levazım ser\Tlsııı f/ 
sız olarak alınabilir. /şı;'o~f 

2 - Talihler oartnameye göre bazırlıyacak'arı teklif mektublarUll 8~udi.I 
Çarşamba günü aaat on be_r- kadar Taksimdeki İdare Merkezinde 

vennelldirler. . . . 1-
4, 

13u 6aatten aonra hiç bir teklif mektubu kabul edılmiyecektır. 
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sız, NEZLE.ÖKSÜRÜK-~V L A PASTiLLERi sayesinde 
kabildir. 

'-----.__ Hakiki VALDA ismi üzerinde ısrar ediniz. Her mühim eczanede bulunur. 
---------~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--------~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Hikaye: Ergovan renkli entari 
( Baştarafı 12 inci sa) fada ) mağs gıden kadınlar! Siz bu genç kızın 

lienfiz h ı B b 1 
Gres l · goz Yaşlan kurumamtş olan ruhi haletini anlayamazsınız.. a a an • 
lıtıı b nr sevinç tufanı içinde arkadaşı • nızın hesabına gardiroblarınııı .dolduran 

oyı:ıuncı sarıldı: genç kızlar!. Siz de Meydanın, ınc:Q yağ-
ı~- Sen sen d"· . . - 1 rr.ur tanelerini niçin hissetmediğim im -
"JSaın~ : unyanın en ıvı, er. guze • . . 
cad ın .. Ben şimdi bu par~ları ihtıyar kanı yok takdir edemezsınız. 

1Ya ve : ı b t · ergovan Ond r.r, tekrar odama yerleşir"m.. Mcyda, tam saat eş e, yenı. 
ın son + k' ~ · · · · ·ş bir halde so -Ptoı; ra <la kırmızı entarimin b•r renk.P 1 en~ansını gıymı 

fak:l~<:ı~ı Vaparırn .. Sen daha görmedin bğa cıktı. Pardesülerine bürünen •. veya
dir. i .. l::ıJsen entarim cidden harikulfldc - hu.el ~c:ns1yelerinin altına sığınan ınsan. -
llıi g&;,er"en odama kadar çık tia entari- Jnr e-vJerıne gitmek için tramvaylar~ bı~ 
bit(> · Paran için hiç üzülme: Haf!ada mı->kte rırele ediyorlardı. Şu anda bır sı-
b. r d'llar l .. · :b· y kta olan yağmura ehem-ır a .. 0 ınak uzere ben sana onları cım g ı yagma . . 

'"-' Yda odcriın nam .. .. :nıiye• yermeksizin, ergovan bır entan 
·~ h .. us sozu.. • y 

. ·•ayet ~Tanışın t ld. ile mütebc~sim ve mes'ud, ağır agır yo-
Öö•e Yerney· a gunu> ç:a ı:. ge . ı.. l•m ortasından yürüyen bıı güzel, bu 

•• 
Olçü üzerine 
Fenni Kasık bağları 
Mide, barsak, bObrek 

dOşkllnlnğüne 

Fenni 
Korıaıu 
lırtiycıolou ölçü 

tarifesi gönderilir. 

Emln:inll 
ızmir sokeğı 

Tel. 20219 
ZAHARYA 

Oreopulos 

Taklitçilerden 
' sakmınız. ,,, 

Gres, t gı tam saat on ıkıde ıdı. genç kJza· bir çoklan hayretle bakıyor • 
daya u~tn srat on ikiye çeyrc>k kala Mey Iardı ~· > Doktor 
di l\ rad:. Bugün Gres cidden güzel • · .. . . ıry-
tılın ııınııı renk adeta onun için yara - Fakat ben yukarıda da soyledım. Çan- J bralıim Zail Öget 
~taır~ı ME>vda, sırtında eski bi.r Jl"avi talan dolgun kadınların, ga~droblan 

tld kl kt 1 M aamr. ru Belediy, lı:arşısındı, Piyerlotl otu . u?lu halde penceren·n başında tıklım tı ım genç z ann ey : -
.\f~Yor ve çorap yamamakla .. Şey . .. hl haletini anlamalarına im~ yC\lüur. uıddeSJnde :..1 numar.:ı.dJ nerıttıı 
en •t:>ı rlc:ı ederim yani kadınlara has Güzel şcy:ierc hasret çekmenm. bayram U'-iedea sonra hasLal .m.ıı kaı>.U 

ll"'l.a'"if bir h•le m 
1 1

' d gUnü b!r tek ergovan entari giyebilmek ... •••••"" ader ...... ______ ,,. 
~tın ıı e~gu o uyor u. · . ... 

g!~" lıı entarile kız arkadaşım büyle için sekiz ay yan aç, yarı tok gezmenın tı••••••••••••••._ 111l'rı.eın·~ bir hald '.. .. . · I ne okluğunu siz bilmezsiniz'. Yağmur, .ıı: 
d - Atnan y bb" e ~orunce.. fırtmn. !rar değil yıldırım bile yağsa a-:- Göz hekimi 
llh· art ı, dıye hayınrdı, sen 1 ' · · b " hazırlanın 1 R. d . tık o:.un umurunda değıldt .. 
enirrı lıı • . amışsın . . •ca e crım, . . . 

ttı.,., Ydrtmi nasıl buluvorsun?. Kırl Mcvdnnın ne şemsıyesı, ne de lastık-
'"l en1 · 1 · kall'ı.dak· arı bana yaraşmış mı . Şu ya - leri ,.A.rdı. Onun sırtında sadece ergova-

Dr. Murad Rami Aydın 
Taksim - Talimhane. Tarlabaşı 

cadJesi No. 10 Uda ıı(Jt. 

Tel: 41553 
r;ı~~· 1 k'lcifeler çok şık durmuyor mu? n entari vardı. Ve o. sırtında bu entari, 
diıı?. • sen Şimdiye kadar niçin g•yinme- ne bardaktan boşanırcasına yağan yağ -
~t"Yda .. 

1 
mur: ne de ona dönüp bakan1ar.1ı :hem- '~••••••m•••••••~ 

Çrl'apta • g 'l erini yamamak~a olduğu nıiye~ vumeksizin yolun uzun ugunca Akba kı.tab evı· 
_ n ayırarak: g:diyordu. 

..ı l3en·1'1 ··k d 1. · 1 K. · •ıın h .. ergovan rengindeki erıta - Varsın isterse go e ınsın.. ıınır:. u -
l~ Ye;~~~ hazır olmamış. d~di. Ben öğ- n•urunda ... Meydanın bütün bir sene aç 
_ t g ne geJrniyeccğ:m.. duran rnhu, üç yüz altmış be~ günde bir 

l~tdı:~~u çok fena!. Doğrusu sana çok d·~fa olsun ağzına bir lokma sokması:ı 
g :nn"~ "da. Muhakkak yeni bir şey nıı? 
dı>n 1:,~~.şr rt değil ya .. eski ent::ırilerin • Y:ıP,rnur bardaktan boşann·casına kı • 
ha~lta ~.nı g;yiverı. Ziyafette bızlerden zın üıerinf· yağıyor, ve parmaklarından 
~ ll'ts .. ım"<'cikler bulunmıyacak .. biz•m- asağı süzfüüyordu. 

Her dilden kitab, gazete, mecmua, 
rr.ekteb kitablarının ve kırtasiyenin 
Ankara satış yeridir. U'nde:-vud ma· 
kinesinin acentasıdır. 

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

~il'l\s ...... l'€-nı ıaten b'lirler- herhalde hiç Birde11bire köşe başından bir erkek 
~· · on ıte\>rl 1 ayıblcımağa kalkmaz!. pryde oldu ve genç kızın yolunu kesti. 

_ b n lnahzun b·r sesl": Ger.ç kız gözlerini kaldırdı ve d ::ırin bl!' l=================t 
d '- .of'n uzun nıt':mr.ım iyet hatta saadet ifade eden Ycvmt, Siyası, Havndls ve Halk cnzetesl 

rııı;.· e ZrıT1n 1 1r ergnvan rc>nr:?in- · - ····-
de nt1!J'imin h 1.1 .,... Mister F.amzayın bakışlarile karşılaştı. Ycrcbatnn, Çntalçeşme aokak, 25 l'nki b· .. aya e yaşamı~tım .. ına-
f~te E: , 1eun onu ~!"' cmiyeceğim ziya _ Ramzay. genç kızın elinden tutarak: i S TAN B U L 
~lrn i~'llle!.te de bir mana vok .. Sen be- - Oo Mis Meyda, dedi, bu yem enta -
aı ta.k~ :~~ c; Üzülme!. Hemen koş git: nk- rinizıe Eiz harikulade güzelsiniz!. Sizi ye 
lana fe, k gec kalırsın!. Bu kırmızı renk mekte goremeyince fevkalade derin bir 

·ı. '. <t1:.de h:ıy:ıl suimtuna uğramıştım.. Mağazsda 'YJ."Yd • yarasmtş. 
flnd; Cta, bir saat kadar pencerenin ba _ tanıdığım kızların içinde, en makul dü • 
a... Urdıı M ~ şünen, en makul hareket eden kız sizsi • 
L -11Jt son · a,.azadaki ö~le yeme~i 
•ıa'S'alen Ul'la gelmek üzere idi. Meyaa niz!. Yagmurlu havada paltosuz ve şem-
11.. • g<'nç k 1 siyesiz•ciolaşmak kadar insanı sağlamlas-

.. ı. nasıl ız ann nasıl baiiırıştıkla-
Olu l~d tlran. insanın ruhunu yükselten bir baı;-

Gazetemizde çıkan yazı ve 
resimlerin bütün hakları 

mahfuz ve gazetemize aiddir. 

ABONE FIATLARI 
1 6 3 1 

~ene Ay Ay Ay 
Kr. Kr. Kr. Kr. 

d 
Yo~. " es tutuştuklarını işitir gibi 

;ı • ant'ak bö 1 ka şey gösterilemez!. Müsaade ederseniz T'ORK1YE 
lrıa~a y e fevkalade zamanlar- ı 1 1400 7w 4vU ıw 

~ı!isıs 'h zaya uğrayan ihtiyar ve şişman kolunuza gıreyim?. YUNAN STAN 
l:ı11 ~ahına , Meycin kıpkırmızı kesildi ve aksırdı. ECNEBİ 

234J 12.!v 710 270 
27 l ı 14'.) suo ~00 

h · ha•ta M·n ın boynundaki pr:lanta - ~ ' 
'Yotdu ıster Ramzayı görfü gib: o - r 

~·r .. o h' .. h 
t·" ette old' ıç sup e yok her seneki zi-
~'kfırd uğu gibi, neş'eli. dikkatli, ih-
. ~r olu"cı 1

•· 8Yn ayn her i{1?lJ alak3 -
••11· 1 . .; r hiç b. 1 ıtaırn ' ır se>yjn en ufak bir ey-

tteyd aınasına d1kkat ediyordu. 

l'ARIN'l~J NÜSRAMIZD4.· 

Beklediği mektub! 
Ya1~ın: Jean Depresles 

Çeviren: Suad Dervi~ 

~~tı ~~·:/<ım saat dörde doğru sokağa 
ıtlde te .. ~nde cansız bir ifBde olduğu ................................................ - ........... . 

C1 •1trıad1 ı: • ?.~ Şlegele kadar geldi. Para,sı 
arıı ı:ınoan .. t.. .. 

l'j ı3·cıca~'l 0 uru, bugün entarisini a -
ca ettı nı, bunun için affedilme'iini lh . 

ı.n' ·::ra borsasJ 
f' liyar ş ır 8 legel 0··fk 1. b. 1 b. k.. Açılıı- lcaprı7 hatb l 21 - 1 - 9J9 

avurc e ı ır ses.e ır u - •11--------~ .. --..--.-z= ---=_..,, 
...... ~ Uktan sonra: Ç E K ı. l: tt 

~llt 12
• ney b'· atirıi e oyle S"rarmıc:sın, de>d;? 

&eu ~ı g·tı 
t rfr v ' 1 •• Paran olduğ'·ı za:nan 
ıı·"' eths· ı 
l. '•• !kt ın.. Entariniz hazır. Bnn 
ll sened· 
~ R'<:tig"· • ır nıağazamın yanından ~e-

"rı tıızi g.. .. · 
d· tcrzıv· 0rınuyor muyum sanki? .. 
,_:Ye insa~ıı:rn diye, elbiselerle meşgulüm 
'l•a}ı.,.,. arın .. kl 
3' ·~tn edı . Yure erini anlama!dan 
~·ın ı.eye .. bnış <ieğilim ... Haydi baka -

f/\~ •• , 

Mı'f-YOl'

Paria 
~-'~llno 
C~nıTre , 
Am..terdaıa 

!kırlln 

BrOull 
Atına Bo,,. t ~taı .. n Zi 

0~le !üzüme bakıyorsunuz?. 
~U·~e eeuria P gı~iniz!. Elinize para geç
l'i~zeı oldu P 

13 
Verırsinfa!. Entariniz çok Y&J'IOT• 

Pnı 
Jıladrtd 

Arı 1 
Cı 9.., 

:~6 4.215 
3,34 
6,ll'i 
18,66 
68.672.3 
60 553 
H,J 5 

1,08 
1.65715 
,,3376 
15.93 

13.59 
~;ı llltıde r. ". unu giydiğiniz zaman ha - Badapqte 

rll.tıb tlduzeııeşeceksiniz!. Evet evet, Bt1tnt l.,905 

... l.te~cıa ~ğu zaman getirip verirsıniz!. BelcrMI 1.8526 

KaıH ••ı 
.5,92 

ü6 4725 
3,34 
6,66 

18 56 
f8 6726 
.50 6lı5 
H,376 
1,08 
1.66711 
4.3376 
6,92 

13 89 
25 0626 

1ı.tltı- • Y\Are'"· Yokohama S4·li6 
&(; a~ hı~ıe . gını dolduran minnet ve eıokholm '°,4771 30 .,7715 
)o~lediJtt~ rınfn ancak milyonda birini M01t0Ta &3,S62S 23,8626 

Cl,905 
3,Bl25 

34 66 

1arı<i1 &onra entarisini alarak evine .-----------------11 
Q • llTİKRAZLAa 

l!t,ç J.: 
Sı~tı>. '1z ter . a·· . 1\% e;t ~ Zi ukkanın.dı:ın sokağa 
~ .. d ~.i~ünean, ince yağmur taneleri o -

~bile .. Jı~itı. Genç~ bunlan duy 
llıobj!.J ınsedi.. 

erıe, arabalarla öte be!'i al • 

T6rk ban• 1 ,.. 
• • w • 
• • 1 ...,, 

Kapanıı 

\, 

Abone bedeli peşindir. Adres 
değiştirmek 25 kur•ıştur. 

Gelen evrak geri verilmez . 
ilanlardan me•'uliyet alıtımaz. 
Cevab için mektublara 10 kuruşluk 

Pul ilavesi lazımdır. 

················································~ f Posta kutusu : 741 İstanbul ~1 i Telgraf : Son Posta : 
! Telefon : 20203 j 
; ······································· . .......... _,,,,,, 

······························································ 

SELANIK BANKASI 
T"--;is tarihi : 1888 

•• 
fdare Merkezi : İSTANBUL (GALATA) 

Türkiyedeki Şubeleıi: 

tSTANBUL (Galata ve Yenfcamt) 

MERSİN, ADANA Bürosu 

Yanani•tandaki Şubeleri ı 

SELANİK - ATİNA 

• 
Her nevı banka muameleleri 

Kiralık kasalar 1ervlsl 

İnhisarlar U. Müdürlüğünden : 
Cinsi Mikdarı Muhammen B. 

Beheri Tutarı 

Li. Kr. Li. Kr. 

% 7,5 
teminatı 

Li.Kr. 

Eksiltme 
Şekli Saati 

Çember raptıye 3000 kilo -.49 1470.- 110.25 Açık 14 
İnce Kınm:ıµ 300 , 1.00 300.- 22.50 Pazarlık H.30 

I - Nümunesinin eb'ad ve evsafında fakat siyah renkte c300Q, kilo çember 
rapUyesi ile nümunesine uygun olmak Ü7.erc c300ı> kilo ince kınnap hizalarında 
göster-len 1!SUllerle ayn ayn satın alınacaktır. 

II - Muhammen bedellerile muvakkat teminatları hizalarında gösterilmiştir. 
111 - Eksiltme 27/1/939 tarihıne rastlıyan Cuma günü hizalarında yazılı saat· 

lerde Kabataşta Levazım ve Mübııyaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapı· 
lacaktır. 

tv - Nümuneler hergün söZ:l geçen şubede görülebilir. 
V - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatlerde % 7,5 güvenme 

paralar.iyle birlikte yukarıda adı geçe"l komisyona gelmeleri ilfuı olunur. c42h 

Cinsi Mikdan Muhammen bedeli 
Beherı Tutarı % 7,5 Te. Teslim mahalli Eksiltmenin 

Kr. Sa. Lt. Kr. L. Kr. Şekli Saatl 

Benzin 40000 kilo 20.80 8320.- 624.- Kabataş A. Kapalı 15.-
Motörin 95000 , 7.- 6650.- 498.75 , ve Cibali > 15.30 

, 24000 , 7.- 1680.- 126.- İzmir Fab. Açık 16.-

1 - Yukarıda cins ve m;kdarı yazılı 4C.OOO kilo benzin, İstanbul t~şkilfitıınu 
iç.in 95.000 kilo ve İzmir fabrikamız için de 24.000 kilo motörin şartnaıneleriı 

mucibince ayrı ayrı hizalanndr.ı yazılı usullerle satın alınacaktır. 
2 - Muhammen bedelleriyle muvakkat teminatları hizalarında gösterilmiştir. 
3 - Eksiltme 6/2/939 tarihine rastlıyan !Jazartesi günü hizalarında yazılı sa· 

atlerce Kabataşta Levazım ve Mübayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda ya. 
pılacaktır. 

4 - Şartnameler parasız oiarak hergün sözü gecen şubeden alınabilir. 
5 - Kapalı eksiltmeye gitmek istiyenlerin mühürlü teklif mektubunu kanun!. 

vesaık ile r. 7,5 güvenme parası makbuzu "'eya l:.anka teminat mektubunu iht"va 

eöecck olnn kapalı zarfları ihal<? saatlerinden b·rer saat evveline kadar yukarıda 
adı geçen Alım Komisyonu Başkanlığına makbuz mukabilinde verilmesi açıli 
eitsiltmcye iştirak etmek istiyenlerin Ve münakasa için tay·n edilen gün ve sa
atte % 7.5 güvenme paralariylc bırlikte komisyona gelmeleri ilan olunur. c420> 

~ 

I -·İdaremizin Paşabahçe fabrikam için ~artnames• mucibince satın nlınacaK 
iki a~ed Don ki tulumbası açık eksiltme ye konmuştur. 

JI - Donkilerin muharnme:1 bedelı J:ı!OO lira ve muvakkat teminatı 90 liraaır • 
III - Eksiltme 30/1/1939 tarihine :-pstlıyan Pazartesi günü saat 14,30 da Kn· 

bntaşta Levazım ve Mübaya:.ıt Şubesi:ld eki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 
IV - Şartnameler parasız olarak n~rgün Eöıü geçen şubeden alınabili.r. 
V - Doııkiler Werthington ve v.'eise ırrıd Monski markalı olacaktır. 

VI - İsteklilerin eksiltme iç!n ıay· n edile~ gün ve saatte % 7,5 güvenme pa· 
rrılarıle b~rl!kte yukarıda adı geçen Kor.ı.isyona gelmeleri ilan olunur. <272ı> 

~ 

1 - Şartnamesi mucibince satın alınacağı ilan edilen c50> ton Sömikok 
20/1/939 tarihinde ihale edılemediğinden açık eksiltmesi 30/1/939 tarihine rast
lıyan Pazartesi günü saat 14,30 da yapnılrrak üzere 10 gün müddetle uzatılmıştır. 

II - Muhammen bedeli beher tonu ~.ı Hra iıesabiJe 1200 lira ve muvakkat 
teminat1 90 liradır. 

III - Eksiltme Kabataşta Levazım ve Mübayaat Şubesindeki Alım Komisyo
nunda yapılacaktır. 

IV - Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen şubeden alınabilir. 
V - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 güvenme 

paralarile birlikte yukarıda adı geçen komisyona gelmeleri ilfuı olunur. c489> 

Tornacı alınacaktır. 
Askeri Fabrikalar Umum MüdürlüDDnden: 

Kırıkkalede istihdam edilmek üzere tornacı alınacaktır. Fabrikalarımıza gir • 
mek istiyenlerden İstanbuldrıkilerin Zeytinburnu fabrikasına, İzm.irdekilerin 

İzmir silah fabrikasına vesair yerdekilerin de Umum Müdürlüğe müracaatları. 
' c9354> 

1 İstanbul l:. elediyesi il3.nları 1 
Senelik muhammen kirası 1000 lira olan Beykoada Beykoz mahallesinde Şa • 

hinkaya sokağında Arpacı çiftliğinde Taş ve Kireçoc:ağı mahalli teslim tarihın
den ıtibaren 939, 940, 941 seneleri Mayıs sonu'l'ln kadar kiraya verilmek üzere 
açık arttırması 30/1/939 Pazartesı ilnüne uzatılmıştır. Şartnamesi Levazım 

raüdiirlüğünde görülebilir. İstekliler bir s:-ne !çin 75, iki sene için 150 ve üç sene· 
liği için de 225 liralık ilk teminat makbuz veya mektubile beraber yukarıda: 
ynzılı günde saat 14 buçukta Daimt Encümend~ culunmalıdırlar. (B.) (402) 

~ 

Ke~if bedeli 580 lira 92 kuruş olan Topkapı • Küçükçekmece asfalt yolunda 
hu.Sule gelen çukurların tamiri pazarlıkla yaptırılacaktır. Keşif evrakile ıartna • 
ınesi Levazım Müdürlüğünde görillebıli!·. İstekli'ier 2490 sayılı kanunda yazılı 

vesikadan başka en az 300 liralık bu işe benzer iş yaptığına dair Vilayetten ve 
Ticarı::t Odasından alacaklan vesika ve 43 lira 57 kuruşluk teminat makbuz ve. 
ya mektubllc beraber 25/l/93il Çar~amba günü taat 14 buçukta Daiıni Encümen· 
de bulunmalıdırlar. (İ.) (403) 

,.,.,,,,,,, 
Belediye Yardım Cemiyeti nizamnames· mucibince senelik kongrenin 12/Şu .. 

bat/939 Pazaı günü Merkez binasında aktedileceği il&n olunur . 

Gümrük Muhafaza genel komutanlığı lstanbul 
satınalma Komisyonundan: 
ı _ Gümrük muhafaza teşkilatındaki Ford kamyonları için 33 kalem yedek par-

çanın 28/1/939 Cumartesi günü saat 11 de açık eksiltmesi yapılacaktır. 
2 _ Tahmini tutarı lMO lira ve ilk teminatı 113 liradır. 

3 - Şartname ve listesi komisyondadır. Görülebilir. 
' - İsteklilerin gün ve saatinde ilk teminat .makbuzları ve kanuni vesikalari• 

birlikte Galata eski ithalat gümrüğündeki komisyona gelmeleri. (224J 
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1 Prezervatlflerını 

Radyolln Hem Ebedi Taraveti, Hem Dişlerin 
Ebedi Sağlık ve Sağlamlığını Temin Eder. 

d·,,i~· daima tercih e 1 

Muhasib aranıyor 
1stanbul'da büyük bir oın-:! 
tecrübeli bir muhasebe ınelD,,;. 
arıyor. Biraz Fransızca b:
şarttır. Taliblerin (A. B.) ru111 dffll' 

Ancak 
Tedavi ve Temizliği İhmale Bırakmamak, Dişleri Her Sabah ve 

Akşam, 'Her Yemekten Sonra Mutlaka Fırçalamak Lazımdır ' lstanbul Posta Kutusu 696 • 
{ mektubll\ müracaatı. 

istanbul BOrosundan ı . 
t - Demir boru, kurşun boru işlerile sıhht tesisat yapabilecek müstakil 

çalışabilir birinci derece usta 
2 - Küçük elektrik santralı ve bina elektrik tesisatı işlerini müstakil 

olarak yapabilecek birinci sınıf elektrikçi 

3 - Demir inşaatında tec"rübeli iyi işçiler 

4 - Demir inşaatını idare edebilecek uzun tecrübeli birinci sınıf demir 
inşaatı ustabaşısı 

·s - Birinci sınıf ve tecrübeli sıcak demir ustası 
6 - Mühim ahşab ve beton kalıbı ~aatmı bizzat başarabilecek birinci 

sır..ıf dülger ustabaşısı 
7 - Dizel elektrik santralını idiıre edebilecek tecrübeli Dizel makinisti 
8 - Tecrübeli ve hava çekici çalıştırmayı iyi bilir bir maden ustası ve 

ayni şartlar altında maden işçisi 
9 - Hava çekici çeliklerini teskinletme ve su vermede uzun tecrübeli de

mirci ustası 
Etibınkın Hama civarında Murgul bakır madenlednin şimdi tesis ve 

sonra da işletme işlerinde çalışmak üzere yukarıda evsafı yazılı ustalara 
tiyaç varoır. Kendilerine Murgulda bedava ikametgah ve ucuz yemek te· 
min edilmiştir. İlandaki izahata uygun olmıyanların mü~acaati beyhude -
dir~ 

İstanbul - Murgul seyahat ücreti verilecektir. Alakadarların bilfunum 
vesikalarile hergün saat 9 - 12 arasında Galatada Bankalar caddesinde 
Güven hanındaki büromuza müracaatleri. 

" Dr. HAF il CEMAL Son Posta Matbaası 

(Lokman HeKlm) Ne§I'iyat Müdürü: Selim Ragıp Eme~ 
Da•llre •ftebumn: Paardan maada 

lıll'lb (1 • 1) DlftD1'Qla DILllW'a 1°'9 .. ... SAJIİPLEBİ: 
......... 11°'6 

DOYÇE ORIENT BANK 
Dreıdner Bank Şubeıi 

Merkezi: Berlin 

Tiirlıiye ~beleriı 

Galata - İstanbul - İzmlr 
Deposu: lıt. Tütün Gümrüğil 

* Her türlü banlıa iti * 

İlan Tarifemiz 
Tek sütun santimi 

•ahile 400 lıuruı 
•ahile 250 » 

Üçüncü •ahile- 200 » 
Dördüncü •ahile 100 » 
iç •ahi/eler 60 » 
Son •ahile 40 >> 

Muayyen bir müddet zarfında 

fazlaca mikdarda il.An yaptıracak
lar ayrıca tenzilatlı tarifemizden 
istifade edeceklerdir. Tarr., yarım 
ve çeyrek sayfa ilanlar için ayrı 

bir tarife derpiş edilmiştir. 
Son Posta'nın ticart ilanları."la 

aid işler için şu adrese müracaat 
edilmelidir: 

1ıincılık Kollektll Slriı:eU 
.Kalıramamadıe Baa 

Allbn ea4de.t 

• 

di~ip geçmeyin 
Aksırır, aksırır, aksırırsınaz ı 

geçer gibi olurken yeniden ıerl ıedr . 

işte • 
r_ıp 

Vakit geçirmeden grip, soğukalgınlığı ve aJrılart 

kar,, emniyetli ilaç A S P 1 R 1 N ahnaıl 

ısrarla 

isteyiniz I 
Aıplrln'ln tesirli ve hakiki oldutunu tB marka11 garanti edet

Satınalırken dlf'nda ve tabletlerin üstünde 
9' markamın. bulunmasına dikkat edini% 

ILKSAHAR MEVSiMiNE MAHSUS YENi GELECEK MALLAR 
, iÇiN YERLERE IHTIYACIMIZ OLDUGUNDAN 

15 Sonkanundan 15 Şubata kadat 
Bir ay müddetle stoklarımızın bUyOk bir kısmını her yerden 

mOsaid şartlar ve mutedil fialıarJa elden çıkarıyoruz. 
BOtDn dairelerde mevsim sonunun fırsatlarını bulacaksınız. 

Beyoğlunda B A K E R Mağazalannda 


