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Gazetecilerimiz ilk 
imtihanlarında tam 

muvaffak olamadılar 
Son günlerdeki neşriyat 
arasında göze çarpan iki 

garib mesele 
r····················································-, 
f Yeni bir devrin eıiiinde, daha 

i
l İyi ~ünlere doğra adım adım yii· 

riirnelı imkô.nlmı karımndayı2. 
Matbuat bu imltanlardan lıiimil-

1 
ce İ•tilade etmeıini bilmiy• 

mecburdur. 
\... I 
( ·········································-···-·---Anka rada bulunan arkadaşımız 

Muhittin Birgen yazıyor) 

• 
1 

Yazı işleri telefonu: 20203 CUMARTESi 11 - ŞUBAT 1939 

ciT bı • • n 

İdare işleri telefonu: 20203 

a uıcl 
7R R 

ır 

HiikUmetimizin aldığı tedbirleri 
4 

yanlış telikki edenlere cevab 
Dahiliye Vekili vilô.getlere, umumi mü/ ettişliklere 

mühim ve dikkate şayan bir tamim gönderdi 
···-···-· .. · .. ·························--··········-····--

"Daima ileri gitmek 
emelimizdir ... ,, 

ı . . 
srnet İnönünün Devlet Reisliği vazife. o • v k·ı· f •k o k d• k• 

•.illii ele aldığı gündenberi memleketin~ --- ahihye 8 11 81 zira ıyor 1 

TOrkiye dahilf ve haric~ 
g6rDnOr hiçbir tehlike 
karşısında değildir! 

11Y&si faaliyet sahasında tedrici bir »- 'J '-
liiıale göze çarpıyor. Türkiye inblAbuıın Milletimizi ldyılc olauıu tera1<lcige eriştirmek için 

-----··,-------"'~ 

Türk milleti, fikir ve his yekpareliji manzarası 
gösterdikçe, onun emniyeti .... ~~~~-~~-~~:~~-~-~~:.~.?:.~~~~!.._ inkılab prensiplerini sadakatle v! fakat tam bir te-

mizlikle tokio edeceıi~. Bu hareketimizin ıahsi 
ihtiraslara dlet olmasına asla müsaade etmigeceıiz 

bütün tecavüz hedeflerinin dışında kalacakbr 

Madridin müdafaa 
edilmesine . 

karar verildi 

~ ~ (Ulus başmuharriri yazıyor) 
Harh huırlıjı, kıt'amwn içinde 

w dıpnda. umumi hir llal almıftır. 
1939 baharına, hıriıtiyanlık lleminJn 
!Ufhur bininci yıl kurtulUJU içinde 

yaltlqıyoruz. Her gün, artılı: dikkat 
bile etmediğimiz öyle hldıaeler o
luyor ki, her biri 1914 tea. evvel 

(Devamı 11 ind aayfada) 

Yugoslavyada Hırvat 
meselesi hallediliyor 

Maçelı llsteılne rey vermiş olduklarından 
dolayı azledilmiş olanların derhal 

m~m11rlgetlerln11 iade edilmeleri emredildi 

Belgrad 10 (A.A.) - Be}lgradda muriyetleıinin iade edilmesini emret -
· . . ~ ôZCnlk maka nda toplanmış olan muhalefet rüesası Sırb m~tir 

Dahiliye Vekil' F mı ve Hırvat muhaliflerin Hırvat me1ele. Belgrad 10 (AA.) - Avala ajan -
Ankara 10 (HUIUd} - Dahiliye Veklli tamim göndermift.İl". Tamiml aynen bil- stnin. hallini izhar için Tswtkovitclı sından: 

Faik Öztralt TiltyeUere ve ~um! mü.· d.iıfyonım: hilldllnetine müzaharet etmeje karar Yuplav efklrı umumiyesi Tsvet • 

f~~~~ mühim ".~!!~~!!1~ ... - .... - ....... ~~-~ .. !!.~ .... vermitl~. kovitclı kabinesinin teşekkülünden son 

ı 
Tsetkovıtch, Sarayboma idarl aıa - raki ıiyasi vakayii büyük bir alaka ile 

• • • kam.atına bir telgraf çekerek 11/ll/.38 takib etmektedır m pe ks ışı ta h kıka tı intilıabatında Maçek lls!esinde rey ver- Gattteler, Hırvatlarla anlaşma hu • 
. mif olduklarından dOJayı azil wya su.unda yeni imkanlar hasıl olmuş ol • 

Ş/rJıetin anormal miJnBSebef/er/e B/iJkadar Ol• tebdil edilmiş memurlann derhal me. (DeYaDU 'I tincil sayfada) 

~ du(Junu glJst•recek delillere tesadQf r.dllemedl 
7ıftZ topraklarına ıltica eden ııpan • . . Sandale1lar, cemiyetlerinin idare 

heyetini niçin devirmek istiyorlar? 
yollan!ı sildhlan Ankara 1 O (Hu.sual) - Etrafında ı işi hakkında şımdıye .:cadar yapılan 

....__ (YulSl ıı inci u.1facta) büyük bir gürültü ltopanlan İmpeks (Devamı 3 üncü aayfada) 

Şehirde bir et buhranı 
ihtimali başgösteriyor 

Ziraat Kurumu, celebler ve kasablar belediyeye ayn 
ayrı müracaat ederek tehlikeyi haber verdiler 

~ l{asablık hayvan fiatı gittikçe yüksel· 
ıı ektedir. Geçen senelerde havalar fır1ı· 
ıa~ ~eçtiği, Karadenizden müvaridat a
lta ıgı halde kasablık hayvan fiatları bu ..;;ar yükselmemişti. Halbuk.ı havalar 
... . talardan beri güzel gitmekte, Karada
" il p lna ostıları muntazam surette aefer yap 
lı. ktadır. Bu vaziyet dahilinde kasablJk 
bı?s~a? fiatlarının mütemadiyen yükleJ-

b lllın sebebi araştınlmaktadır. 
toptılet Ziraat Kurumu, fiat yükselişine 
du~ncı kasablarla, celeblerin sebeb ol· 
i~~ b nu söylemekte, celeblerle kuablır 

l) aşka sebebler ileri sürmektedirler. 
la~"let Ziraat Kurumu Beyoilu kasab
t e da et vermemekte, İstanbul cihetin· 
ta.dıre lll~ayyen kasablara et dağıtmak • 
ta.at · tfuteahhidlik yapan kasablar Zi -
(jertı l(uruınunun et satışından istifade e-

l>i etnektedirler. 

l~~er taraftan celeblerin ellerinde bu-
1-lto hayvanları Anadolu yakasında a· 
~ ~:~klan. .. ~ezbahaya sevketmedik • 

ıleri surulmektedir. Devlet Ziraat 
(Devw ı ı Del .. ,.,._, 

ı Suriyede isyan 
genişliyor 

Adana 10 (HulUll) - Suri7eden bu
raya gelen haberlerde Haleb ve Lhkiy .. 
de anarşi gittikçe geniılemektedir. Su • 
riye fevkalade komiserinin Halebe vil -
rudu üz.erine çarplar protesto makamın • 
da kapanıru.ıtır. Bu arada askerle halk a. 
rumda çarpl§Dl& oldu. 

Ayni haberlere gö'l'8 Llzki79 ile Suri
Yf# aruında muhabet"at lnkıtaa utramıt
tır. Halebde hilkfunetla. idareaini J'raa .. 
sızlar ele almlJlardır. 

Garib bir hadise 
Çanakkale şoförleri bir 

hafta içinde deli olmadık
lannı isbata davet edildiler 

Evvelki gün zabıtanın müdahale ebnesile neticelenen 
srürültülü toplanbde neler oldu? 

Sandalalar cvwDri gi"1ctl toplantılarda" Ç\Mrlarlcn 

Bu emri hakaret sayan şoförler ı:.naı cemiyetlerinin mutad 1enelik - t.ıemeyiz! 
muayeneye gitmiyorlar kongreleri bir kaç günci.eııberl sıra ile ya- ~eryadlan, oderec~ ~.rült~ hl.sıl. e~: 

pılmaktadır. Bu arada evvelki gün de dt- lnlf. esnaf o derece bırbmne gırmıştır ı·,, 
Çanakkale (Hususi) _ Çanakkale nlz nakliye küçük esnafı Emin\l Halke • motörlü polis teşkilatını hadise maha?lı

villyet merkezile ona bağlı bütün ka- vinde toplanarak, polisli. .karakollu bir ne getirmek mecburiyeti hasıl olmuştur. 
za ve ~lerde bulunan. biltlm\Dll kongre yaptılar. DUnk!l nüshamızda ka- Bu yüzden de bittabi kongre devam eac· 
şofl5r1Pr kendilerini &sahi hutalıklar rilerimlzin tafsillhnı okudukları bu top- nıemiş. münakaşalar, münazaalar ara -
mütehı•11na muayene ettirerek akli lantıda kongre riyaset divanını mütea. sında esnaf dağıtılmıştır. 

(0..- 11 llCI laJfada). · Jdb paüıyuı: (Devamı 11 nd sayfada) 



Hergün 
--···-

Gazetecil~imiz ili 
lmtilıanlarında ttına 
Mrwa/falc olamadılar 

1 
SOM POST .. 

Realmll Makaleı 

- Bizde de t"ar. 
- lem lmı -.,uı. btr odada ~ vnmı otu 

ıcu,.... karmtm .,.....,....._ 

iSTER iNAN, 

• ]gi duyulan i~i a~l~b/ır ;;. = rı 

* Memleketftnı~tle al'f wr1f ecferba w Mr ıoır.t.w ,e-
meDftli tatmadcm ewel t,c a. ,._,. "'"'"* ~ iJ1 Mr 
hftlaf taciri, ..,, ""' ............... '* tlfP ..... 14 -..,...,.,. .. 
Herk~in her feydea a,m deneede nlam• mlmktln 

obnadJlma 1ftre hayabmıpw ahf wr1fe taaJJOk .... Jler 
MWnde aJdamaJJa nWtNm ........... 

iSTER INANMAI 

Sözün kısası 
-···----

Kaldırımcı }oz~f 

E. Talu 

ŞUBAT 

..., ... 11 AnW-
JlM Ul7 - R...r- L:. ıı..ıklaa 

it 1080 ,, 
CUMARTESi 

GONf.$ Zilhicce 
iMSAK 

.s • '" s. D. 

' .. 21 • 11 
1 il 11 " 

(l ti• lki..n A•- v.-
D. D. ~ D .. s. D. s. D. 

z. &l • 11 18 17 n " 08 
~ ' u ' 41 11 - l Si 

~ 



=--- 11 Şubat 

•• • 
Almanya, ltalya ve 
F ransada hazırlıklar 

SO:N POSTA 

1 Papanın cenazesi 
bir Martta 
kaldırılacak 

5 

Seıanikte 
Atatürk sokağı 

SelAnik 10 (A.A) - Anadolu A • 
jansının husus! muhabiri bildiriyor: e Kılıç ve mahmuz 

şakırtıları gene 
şiddetlendi 

Yazan: Sellin Ragıp Emeç Almanlar normal miktara ilAveten ilkbaharda 
600 bin kişi daha seferber ediyorlar Roma 10 (Hususi) - Papa on birinci 

Pi bu sabah saat 5,30 da ölmüştür. Kar -
Pans 10 (A.A) - Önümüzdeki ilk· bilhassa Tunwı hududu civarında tak- din.al Lori, kendisine son dini merasimi 

baharda Almanyada silfilı altında bu - viye edilmif olduğu bildirilmektedir. yapmıştır. 

Ebed! Şef Atatürkün elkn 1iiyaı do -
layı.sile Türklük !lemin.in geçirmiş ol
duğu !kara günde, SeTAnJk lbelledi~ 
meclisinin toplanarak Atatürk evinin 
kain bulunduğu Apost.olopavlo soka· 
ğmm 450 metre uzunluğundaki kısmı· 
na Abtürk sokağtı. ttsmiınm verilınesi 
hakkında bir karar alıru4 olduğunu ev
velce bildirmiştim. 

fi !manya ile İtalyanıL. sistematiJi 
~ ve kademeli bir surette sefer .. 

bertik yapmakta olduklarına dair ortaya 
yayılan haberler, bazı mühim merkez -
lerden gelen malfunat ile teeyyüd edi • 
yor. Önümüzdeki ilkbahar için bazı ha • 
zırlıklar yapıldığını ifade eden bu asker 
toplayış ve yığışm zihinleri fevkalAde 

lunan kıtaatın normal miktarına ilA • İtal ada . ~ap~ cesedi yirmi dört saat Siksün 
v t 6 y . kilisesmde teşhir edildikten sonra yarın 

Atatürk adını taşıyan levha yakın -
da sokak başına asılacak ve levhanın 
k-0nması münasebetile merasim yapıla· 
caktır. 

€ en OO bin kişi seferber edilecektir. Roma 10 (A.A.) - Muhteill sınıf - Vati:kan Bazilik'ine nakledilecektır' . 
Resm€n şöyle denilmektedir: si ..... 

lara mensub birçok mütehassısların - Cesedin. bu ayın sonuna kadar Bazilı·k-
1906 ve 190 7 senelerinde doğmuş o- b · 

lanların askeri talim görmemiş olduk- lalı altına çağınlmış ve ~i ya !5<i:11ı • te halka teşhir edileceği bildirilmiştir. bir surette kurcalamakta olduğunu aöy • 
lemek yerinde olur. İtalyanın bır taraftan 
Bingazi ve Trablusgarb:ı otuz bin 1dşi1ik 
bir kuvvet sevketmesi, diğer taraftan 
İngiliz ve Fransız Somaliıerine yakın 
noktalarda mühim mikdarda asker yıl· 
ması bu seferberlik hareketinin bir teza
hürü olduğu gibi Almanyanın mevcu.d 
hazerl kuvvetine llAveten altı yüz bin. 
kişilik bir kütleyi sil!h altına çağırmak 
ta olması da duyulan endişeler~ haklı göa
terebileeek bir tarzı harekettir. İkinci • 
kanunun sonlanna doğru sırf meslekt bil
gilerini arttırmak için 1 talyanın ail.Mı al
tına çağırdığı kuvvetin mikdan altJlllf 
bin kadardı. Almanya şimdi bunun en 
misli bir kuvveti davet edlyor ve bu sı
nıfların sırf talim ve terbiyelerinin ta • 
mamlanması için hizmete çağırıldıklan.'ll 
ifade ediyor. Bir devletin kendi hududla
rı dahilinde istediği gib1 hareket etmekte 
serbest olduğunu ifade etmek malimı olan 
bir hakikati ilam etmekten başka bir §ey 
değildir. Fakat beynelmilel münasebetle
rin girift ve karışık olduğu böyle bir de
virde muazzam askeri .kuvvetlerin slllh 
altına çağırılmalan, elbette ki gözden 
kaçmaz ve etrafta rahatsızlık uyandırır. 
Nitekim ayni Almanya. bundan bir m:id
det evvel, yani geçen Eyl1llde seferberlik 
yaptığı zaman bu hareketin şayanı dik • 
kat ehemmiyeti hiç bir nazardan sakla • 
namamış, az sonra da malılm ahval ve 
şartlar altında Çekoslokavya hadiselt-ri 
vukua gelmişti. Bütün dünyanın önü -
.tnüzdeki ilkbaharda bir harbin patlak 
vermesi ihtimalleri endişesile kıvrand:ğı 
IC:U sırada iki büyük totaliter devletin ka· 
d ..:meli bir surette seferberlik yapmıya 
kalkmalan, geçmişteki vukuatı hatırlı • 
yanlar için, elbette ki huzur ve sükQn 
yaratıcı bir hal değildir. Kılıç ve mahmuı 
şakırtısı her zaman endişe uyandırmıştır. 
Bugünkü ahval içinde bu nevi gürültüle
rin tazelenmesi ve artması ise bu endi • 
şeleri iki misline çıkarıyor. BilhaS'Sa ık • 
tısadi mü~ller içinde yapılan bu nevi 
tahşidatın manası ıse büsbütün korkunç
tur. Bundan dolayı önümüzdek: ilkbaha
ra endişe d'olu gözlerle bakmamak müm
kün olamıyor. - Selim Ragıp Emeç 

larından 2 ay için silAh altına davet e- zonlannın takviye edilmiş olduguna Cenaze merasimi Mart birde yapılacaktır. 
diliyorlar. dair ortada dolaşan şayialar hakkında Vatikan ıo (A.A.) _ Papanm vefatı, 

kendLerinden istizahta bulunulan t - bütün dünyada büyük bu- teessür tevlid 

Yuno~lavvada Hırvat ·-
meselesi hallediliyor Salahiyettar mehafil, İtalyanın 2S 1 t k 

K" kn"k 'babd d la talyan maknrnatı, bu şayia an ~ e • etmiştir. Dünyanın her tarafından tazi -
60a~~nu:-tide t~~ es ilah ~ 0 yı zib, ne d~ teyM etmektedirler. Yalnız yet telgrafları gelmektedir (B(J.ftarafı 1 inci sayfada) 
ğır ın ldıy~t e . t s tme~:t::.ıça- bu husus hakkında malfunat verilemi· Berlin 10 (A.A.) - Papa~ın ölümü ha-

Bnıış oh uf?Iun2a ışare e Alınan eril • yeceğini beyan ile iktifa ediyorlar. beri buraya gelince Şansölörı bina.sının masına binaen siyasf havada .bir mik • 
tar sükô.nc1 hbrl olmllf olduğunu kay
detmektedirler. 

u me a ı , ay sonra ya e y 

İtalyanın üç sınıfı -Almanya iki İtalya Frnnsada gamalı bayragı yarıya indirilmiştir. 
bir. silah altına almı.ş ve mobili~ edil· Paris 10 (AA) - Ayan meclisi mil ~~ma .10 -. Mussolini, kar~~ Pa • 
rniş nıuntazam kuvvetlerini takviye et- It müdaha encümeni dün gizl1 bir iç • ce pıye bır tazıyet telgr~ı çekmtşLır. 
iniş olacaklarım beyan etmektedir. tiına akdetmiş ve bu içtimada bilhassa k" a~~~-~ vefatı dolayısıle, sarayda se • 

Maçek, Konochetz ve Spaho'nun fi ~ 
kirlerine tercüman olan gazeteler, zi
hinleri_ndf" hasıl olan sükfuıun yeni va
ziyette esaslı birşey olduğunu kaydet· 
mektedirler. 

Diğer taraftan Londradan gelen bir Afrih sahillerinin müdafaası mesele- ı~~nh~ ;atem ilan .. ed~~ştir. Y· 

~rde Libya'daki İtalyan kıtaatınm si görüşülmüştür. . . a •. _apanm naşı onunde egıle _ _-
cektir. Hancıye nazı:ı Kont Ciano da hu-

Müstakbel bir harb 
karşısında Cen ubt 

Amerikanın vaziyeti 

üniversitelilerimiz 
Atinada samimi bir 
hüsnükabul gördüler 

kfunet namına Papaya son tazimi yapa
caktır. 

Bütün Hırvat ve Sloven !5<iZeteleri, 
veni kabınenin efkan umumiye tara • 
fmdan iyi bir sınett.e karşılanmı.ş ol • 
rnasını ehemmiyetle kaydetmektedir • 
ler. 

Bütün dairelerde bayraklar yarıya jn. 
dirilmiştir. 

Vatikan 10 (A.A.) - Öıen Papanın ha· 
lefini seçecek olan Kardinaller meclısi 
halen 62 azadan müteşP.kkildir. Bunun 

Vaşington 10 (AA.) - Vaşingtona -ı- Atına 10 - Atına Ajansı .b.lldfrlyo, r: 32 · ft ı dır D 

Diğer taraftan Zagreb'de çıkan No
vosti ve Yutarnjilist gazeteleri, yeni 
hükCımetin Pazar günü mecliste büyük 
bir ekseriyet kazanacağını yazmakta • 
d1rlar. 

b- sı a yan . iğerleri arasınd:ı altı 
ın.iş olan Brezilya hariciyg nazırı Araııha. Halit .,. guetel~r. Ttirk Unlversı~t ~ale- Fransız, dört Alınan, üç şimal Amerikalı, 
liav · bir uh birin ~- be.11.ne 90t sa.m.1ml n ca.ndan bir busnüka.-

as aJansınm Dl a e uwya • bul göstermektedir. bir Çek, bir Lehli, bir BelçikaL., bir Ma-
natta bulunarak Birleşik Amerikanın ee Kat1merln1 diyoc ki: car, bir İngiUz, bir Şarklı, bir Brezily;,ı-
nubt Amerikadaki nüfuzunun eksilmek· Atına ÜntversitMlnln Türk üniversite ta- 1ı. bir Arjantinli, bir Portekizli, bir 1r • 
te olduğunu ve Amerikan ittihadının mu lebe31ne gösterdi~! hüsnükabul, ild memle - landalı, bir Kanadalı mevcuddur. 
'\1affak olabilmesi için, tedafüi ve anla - ket gençll#int blrotrine bağllya.n rabıtala - Son Posta - MilAno şehrine yakın b!r 
'1ı'h •• , • nn samimiyetini gösterdiği gibi ik1 memle-
,, _.~ kavramak esasına mustenıd bır ha - ket arasında lstikbaldeld dostluk münase _ kasaba.da doğmuş olan Papa on biMind 
rıcı siyaseti takib etmesi 18..zım olduğunu betlerinin de zamanını teşkil eylemekte - Pi, 81 yaşında idi 1921 senesind~ Ratti 
lluzveıt, Hull'e bildireceğim söylemif - dJr. !smile kardinal seçilmiş olan bu alim ve 
tir. Eleft.eron Vlma diyor ki: faziletli ruhani, 1922 senesinde de on hi-

Ar nh Atına Üniversitesi rektörü ile Dr. Hıfzı a a, dünyada harb çıkması ihti • rinci Pi ünvanile Papalık makamına geç 
ın Ü Vel~t arasında teati olunan nutuklar, bü-

a mevcud olduğunu ve şimali ve ce- tün Türk ve men gençl.1ğine yapılmış bir miştir. 
tıubi Amerikanın müttehi:l kalınaları JA- b1tabedir. Fransada 
2ıtn gelınekte bulunduğunu söylemiştir. Veldet, kendimizi blzzat kendi vatanımız- Pıı.r~s 10 (A.A.) _ Öğleden sonra çı _ 

:Mumaileyh. şimdiki siyasi vaziyetin da hissediyoruz, dosUuğumuz ebedidir, dl - kan bütün gazeteler, müttefikan Papa on 

ie~Ukelerine işaret etmiş ve harbin ideo- yo~~~k Ünivers!tc ta.Iebe.51, yalnız Elen ü _ bir:nci Pie hakkında uzun makaleler neş~ 
OJık b~ harb olacağım ilave eylemiştir. nıversitesinln değil, fakaıt bütün Elen mil- retmekte ve ölen Papanın fikirlerinin, 
:Srezılya. yalnız Amerika için harbe - ıeLlnln mlsafir;dır. , sulh, hürriyet ve medeniyet aşkının bü-

~ecek ve Avrupa milletleri için hiçhir Balkan Antantı yüklüğünü tebaAınrilzeertikatirmdaektedir. aahhüde girişmiyecektir. 
A.ranha, Brezilya<lıı asla harb tehlikesi 

ın K • · • • • Nevyork 10 (A.A.) - Bütün gazeteler, 
k'evcud olmadığını beyan ve Brezilyada- nnsey n n yenJ reısf Papanın, ö.lümü haberıni büyük manşet _ 

~ Alınanların katolik olup yeni Cerma- ':J 1 ı b -
nt_ı~nıe muarız olduklarını ilave eylemiıı • Büyreş 10 (A.A.) - Rador ajansı teb- erket ıldırmekte. geniş biyografisinı. yaz 
ır 11 ma .. · a ve on birinci Pıe'nin sulh ve dinf . liğ ediyor: h k 

Karadenizde 
Fırtına 

Balkan Antantı daimi konseyi 20 Şu - mt busa~e a .arlık lehindeki gayretlerini 
e aruz ettırmekted;r 

batta toplanacağından, Balkan Antantı • j --- ' · ___ _ 
nm nizamnamesi mucibince Romarıya Dost ··ıı fk d r 1 
hariciye nazın 9 Şubattan itibaren kon- ' mu e.1 ev et er 

b Sinob J O (A.A.) - Balı rüzghı ile 
aşlıyan fırtına her an şiddetini artır. 

~aktadrr. Deniz çok dalgalıdır. Yol • 
darda bul:ıınan gemilerin vaziyetlerin -

en endişe edilmektedir. 

sey reisliğini ifaya başlamıştır. 8 k ·ıı • . 
Bu münasebetle eski reis Metaksas ile aşve~ 1 erının 

Romanya hariciye nazın Gafenko ara • t 1 
sında telgraflar teati olunmuştur. e grafları 

l-1 -------
ariciye Vekili dün akşam 
İngiliz sefiri şerefine 

bir ziyafet verdi 
li A~~ara 1 O (Hususi)-Hariciye Veki-

Şukrü Sarae<>ğlu bu aksam Ankara 
~aI:=ısta İngiliz sefiri Sir Pe;si Loren ~
k ef ıne bir ziyafet veıııniştir. Sefir bir -
rı~ç güne kadar memleketimizden ay-

acaktır. 

Metaksas, gönderdiği telgrafta, Bal • 
kan Antantının, Gafenkonun riyaseti al
tında, sulha hizmet etmek üzere daha zi
yade inkişaf edeceği kanaatıni izhar ey
lemiştir. 

Gafenko verdiği cevabda, teşekkür et -
m~ ve müşterek eseri inkişafa bütün 
kuvvetile çalışacağını temin eylemiştir. 

-------·--
Yunanistan da 
Vaziyet 

D Atina 1 O (A.A.) - Daily Telegraph 
ahiliyede tayinler gazetesinin, sözde Yunanistanda da -

\t Ankara 1 O (Husust) - Dahiliye le- hili vaziyetin normal olmadığı hak -
(1 ~z~~. müdürlüğüne eski levazım mil· kında yazdığı w bezı ecnebi matbuatı 
UZı Ihsan Guran tayin edilmiştir. tarafından nakledilen haber münasebe-

nın ~ara 1 O (Hususi) - Dahiliye mu. tile, Atina ajansı bu rivayetlerin en 
ld ela~ umum müdürlüğüne vilayetler kat'i surette tekzibe mezun bulundu
~l a_resı. eski nmum müdürü Fazıl öz- ğunu bildiriyor ve diyor ki: 
iti cın, munvinJi~ vilAyetler idaresi ~- c: Memleketir dahili vaziyetinde is -
ııuı;~be rnüdürlerind€n Nahid Akalın, tikrar en miikemmel derecesindedir. 
nır c.~ şube müdürlüğüne de eski şube Kral ile hü.k~t arasında ihtilaf ol -

1d11:ı:-Ierinden Sükrü Alptekin tayin duğundan bahsedenler tamamen hayal 
bdil.tnişti:r. · . ' mahsulü şeyleri hakikat gibi göster • 

mek istiyenlerdir.> 

Ankara 1 O - Dr. Refik Saydam hü
kumetinin tesekkülü münasebetile Baş
vekil ile Baikan Antantı ve Sadabad 
paktı hükumet reisleri arasında tel • 
graflar t~ati edilmiştiT. Başvekil Dr. 
Refik Saydamın teı1g:.raflarıına Yunan 
Başvekili General Metaksas, Rum€n 
Başvekili Miron Kristea, eski Yugos -
lav Başvekili StoyadinoViç, Efgan Baş
vekili Mahmud Haşim, İran Başvekili 
Mahmud C;ın ve Irak Başvekili Nuri 
Paşa tarafından samimi cevablar gel
miştir. 

Davalar;n süratle 
netirelendirilmeleri 

için tedbirler a'ınıyor 

Hariciye Nazınnın beyanatı 
Berlin l O (AA) - Yuıroslavya ha· 

riciye nazırı Tsinkar Markoviç, Berli
ni terk€-tmeden evvel gazetecilere şu 
beyanatta bulunmuştur. 

c E~as isim, Avrupa sulhünün istik· 
rarına ycırdım etmek maksadile Al • 
manva ilt" Yugoslavya arasındaki mil -
nasehqtı derinleştirmek olacaktır. Ye
n i m ijc:terek hududumuz, bizi tam ve 
mfüC"kabil bir vuzuh ve samimiyetle 
ha.,.eket etmP.ğe icbar eylemektedir.c: . 

Yucrosfavya hariciye nazın, vazife • 
sini ifada Alman hükUmetinin ve Al • 
rnan mathuatmm kendisine yapmış ol
duk1an yardımdan dolayı teşekkürle
rini beyan etmi~ ve şöyle deml1tir: 

"Büvük kom~uz Afman milleti • 
ne Führerin idaresi altında çok daha 
büvillr b1r refah temenni ed~rim.> 

impeks işi tahki~atı 
(B~tarafı. 1 inci sayfada) 

tetkiklerin vardığı neticelere daha zi • 
yade menfi olarak bakabiliriz. Yani, 
tahkikat, bu mesele etrafında dönüp 
dolaşan dedikodulan haklı gösterecek 
unsurlar bulunduğunu meydllna çı .. 
karmış, yahud §'fipheleri kuvvetlendir
mL~ mahiyette değildir. 

Böyle bir ~ket t~l edilip f ngil • 
tere piyasasına kendisini komüsyoncu 

Hududlarımızda 
Yakalanan 
Kaçakçılar 

olarak arzettiği doğrudur. Bu esnada, Ankara 1 O (A.A.) - Geçen bir haf· 
bütün komüsyoncular gibi, müesses~ ta içinde, Suriye hududunda 90 kaçak· 
nin de kendisini blı- talrun res:mt ve çı, 1500 kilo g{}mrük ve inhisar ka • 
gayriresmi müesseseler nef'Jd:inde iyi çak malı ile 2 36 Türk lirası, 2 altın ll· 
münasebetlere Mhib bir f!V olarak gös· ra, 2 silah, .5 merm~ 7 kaçakçı hayva
tenneğe çalıştığı tahakkuk ediyor. A:n. nı. 349 kesim hayvanı. 
cak, bütün bu hareketlerin bir taraftan İran hududunda 7 kaçakçı, 390 ki • 
kanun ve nizama uygun, diğer taraf • }o gümrük ve inhisar kaçak malı ile 
tan da ticaret teamül ve Adetlerine mu 4 kaçak hayvanı. 
vafık olduğu görülmektedk Her kü • İsta.nbulda 11 kaçakçı, 9 kilo 1 .5 
müsyon rnüesse..~sinin başlıca istinad gram uyuşturucu madde ile l 97 şişe 
ettiği kuvvet, bir ta'kım münasebetler- muhtelil içkı. 
den ibaret olup bu münasebetlerin de Yunan hududunda 4 kaçakçı, 9 ki-
mutlaka anorımll mahiyett.e olması i · ıo ı 4 parça gümrük kaçağı ile 4 at. 
cab etmez. İmpeks şirketi de ötedenbe- Eğe denizinde kara sularnnızda a'y • 
ri iş hayatındA normal münasebetleri }anan ecnebi 2 kaçakçı. ile bir balıkçı 
olan insanlar tarafından tesis edilmiş kayığı ele geçirilmiştir. 

Büyük faşist meclisi 
toplandı 

bulunduğu görülmekte ve şimdi~ ka
dar anonrıal münasebetlerle arnkadar 
olduğunu gösterecek delillere tesadüf 
edilmemiş bulunmaktadır. 

MesPle, bidayette, Londradan resmi Roma 10 (A.A.) - Yüksek müdafaa 
bir kanalla gelmiş bulunduğu için, ga· konseyi bugün öğleden sonra yeni bir 
liba sırf bundı:t·n dolayı, meydana izam toplantı. yapmıgtır. Konıey yann <'ğle • 
edilerek atılmıştır. den sonra da müzakereye devam edecek.. 

Tahkikat devam etmekle beraber bu tir. '\Ta. Ruzvelt hasta 
torıa §ıngton 10 (A.A.) - Ruzvclt, dok .. 
4ıtr. :n t~~siyesi üzerine, yatağa yatmıt
lle endısı, ufak bir gripten hastadır ve 
l>a Y'aı Saray doktorunun fikrine gôre 

Zartesiye kadar yatakta kalacaktır. 

Berlinde bir idam 
Berlin 10 (A.A.) - Vatan! hıyanetin • 

den dolayı idam cezasına mabkfun edil -
miş olan Rheiphile Dıderzawa, bu sabah 
idam edilmişti!'. 

Ankara 1 O (Hususi) - Mahkemeye 
çağmlan şahidlere hazır bulunacakları 
saatlerin de bUdirilmesi ve zaruri se -
bebler olmadıkça davaların talike uğ -
rntı1maksızın kı~ bir zamanda netice
lendirılmeleri hususundaki kanun hü
kümlerinın tamarutle yerine get!iril -
mesi için Adliye VekAletince lüzumlu 
tedbirler alına~ khr. 

Vekal~t. bu m ;:ııadla tesklilatından 
bu husus etrafındaki mütalealannı sor 
muştur. 

meselenin bundan daha ileri gidece - Büyük f a~izm kons!tyi ıaat 22 de ya • 
ğine ve muhayyelelerl :l'.azla harekete rım saat süren bir toplantı yapmış ve ö
getirmiş olan fhtlmallert kısmen olsun len Papanın hatıran tAzis edildlkteu son
haklı gösterebilecek neticelere vbıl o- ra toplantı Ca11am.baya talik olunmUf •, 
lacağına inanan ka1nıannş gibidir. tur. 



4 Sayfa 

Ucuz ekmek temini kabil olduğunu iddia eden ekmek 
yapıcıları belediyeye müracaata karar verdiler 

Dünkü toplantıdan bir intıba 

Leblebiciler le ekmi!k yapıcılar esnafı 1 dk Bu hususta.ki tetkikat devam etmek
dün Esnaf Cemiyetlerı binasında toplan- tedir. 
nıış, idare heyeti seçimini yapmışlardır. Dünkü toplantıda da ekmek yapıcılar 
Ekmek yapıcılar bu toplantılarında mü- belediyeye müracaat etmeğ~ karar ver -
him bir karar vermiş hulunmaktadırlar. mişlerdir. Ekmek yapıcılar bu müra.raat-

Belediyede teşkil edilen ekonomı isti • larında fırınlar kendilerine bırakıldığı 
§a.re heyeti, uzun milddettenberi ekmek takdirde ekmek fiatlarımia belediyenin 
fiatlarını ucuzlatmak işi etrafında tetki - istediği ucuzluğu temin edeceklerini bil~ 
kat yapmaktadır. Bu arada fırıncılar din- direceklerdir. İyi undan fena ekmek yap
lenilmiş, değirmencilerin rnütaleaları a- mak ve gene fena undan iyi ekmek· yap
lınmıştı. Fakat bu esnada heyet arıınnda mak onların iddiasma göre ekmek yapı • 

SON POSTa 

Bir Marttan itibaren Nafia VekAleti ta
rafından idare edilecek olan Tramvay ve 
Tünel şirketlerinin işletme şekli, VekA • 
letçe tanziın edilmektedir. l3ilfunum te -
si.sat gayet sıkı surette muayene ve tet • 
kikten geçirilecek ve bilhassa bozuk 
tramvay arabaları seferden menedilerek 
çürüğe çıkacaklardır. Memurların kad:-o 
vaziyeti üzerinde bir de~işiklik yapılması 

mevzuubahs değildir. 

Şirketin devren satın alınan malzeme 
ve tesisatı meyanında bulunan otobüslttr 
beheri üç yüz yetmi.ş beşer liradan alın
mıştır. 

Devir ve teslim komisyonu faaliyetine 
devam etmektedir. 

Üniversite gençleri bir birlik 
kurmak istiyorlar 

Üniversite gençleri Rektör Cemil 
Bilsele verilmek üzere bir birlik ni • 
~amnamesi hazırlamı.şl'ardır. Gençler, 
Üniversite talebe birliğinin tekrar ih· 
dasını istemektedirler. Rektörü~ ni -
zamname taslağını tetkik ettikten son
ra Maarif Vekaletim. göndermesi muh· 
temeldir. .............................................................. 

Şubat 11 

\~----------------------., CLAUDETTE COLBERT'in 
emsalsiz zarafeti ve 

GAR Y COOPER,in 
Deha ve şıklı~ ; 

bu hafta bütDn lstanbu1 halkım 

SARAY SiNEMASINA 
koşturuyor. ve Fransızca sözlü 

SEKiZiNCi 
BQyQk ve gtlzel ko•e.U filini candan 

alkışlanıyor. 

FOKS JURNAL : ispanya hAdiseleri Mültecileri• feci Jaalleri 

Bugün saat 1 ve 2.30 da tenzilath matineler. 
, ____ 11192!1 ________ 1.-ı! __ ... mal!mm!lmlllmm----~ 

, .. -. ..... --=ımammmg._ .. ._ .... ._.Emllllımilllliml:lllmm~ 

Bugün S A K A R Y A Sinemasında 
GÜZELLlÖ'Nl - ZbVKlNl • NEFİS ve HARlKULADE ~ahnelerinl 

h.çbir zamun unutmıyacıığınız en gUzel Fr.ınsız filmi 

AŞK BAHÇE Ri 
VJV/ANE R<JMANCE- P/ERRE RENO/R 

lııv ten : Çingene geceleri, renkli, dansl•, şarkıh 
Bu~ün si t 1 va 2.3 > tenzilılt!ı ın ı tı ıe 

#cmzc~~ll:::il~~~:!l:ı1iiil1iCJli.lll...,~~~~~~~ 

Bugüne kadar memleketimizde yapılan en muvaffak TÜRK FİLMİ 

• 
1 PEK Sinemasında 

devam ediyor 
12.45 ve ?.3) da tenzilitlı matineler. 

AKSiM SiNEMASINDA ihtilat çıkmış, heyet azasından bir kısmı 

bu.günkü şerait altında ekmek fiatlarımn 

cılann elindedir. Fırın işletenlerin bu iş 
üzerinde hiç bir rolü yoktur. GörUlmemiş bir muvaffıtkiyet~e gösterilmekte olan 

TÜRKÇE SESLi VE ŞARKILI Belediye ekmek imali işinde ekmek ya
ucuzlıyamıyacağını, diğer bir kısmı ucuz- pıcılarla teşriki mesai ettiği takdirde ek
lıyabileceğini ileri sürmüşlerdir. Fırın - mek fiatları ucuzlıyacaktır. 
cılar ise ekmek fiatları ucuzlatıldığı tak- Ekonomi istişare heye~i yalnız fırıncı
dirde fırınlarını kapıyacaklarmı söyle _ lar ve değiqnencilerle temas etmişt;r. EY OGLU 

li 

1 
Ekmek yapıcılar kendilerinin de malt\ -

mişlerdir. Bu mevzu etrafında uzun boy-
matına müracaat edilmesinin en doğru 

Büyük aık veihtiras Şark filmi devam ediyor. Baş Rollerde: RUDOLF V ALANTİNO - VİLMA BANKİ 
lu görüşmelerden sonra yeni çeşni hazır- yol olacağını, belediyeye yapacaklan 
lanmasına karar verilmiştir. Yeni çeşni • müracaatta tebarüz ettil'meğe karar ver
nin ne netice verec~ği henüz bellf de~i!- mişlerdir. 

· ilaveten: 7 P A MAKLI CASUS 
B·iyük Cuuslu'< ve Aşk Filmi. 2 BüyUk Film Birden 

Şehir iş ll'rl: 

Sandalbedestenl menıurlerının 
mea i saııt1erl 

Belediyede muh8:sebe teşkHMına 
~nsub memurların hergün saat t 9 a 
kadar çaJışmağR mecbur tutuldukları
nı yazrrrıştık. Sandalbedesteninde saat 
17 den sonra hiçbir muamele olmadı -
ğı halde 19 a kadar açık bu1undunı1 -
ması yüzünden bu zamana kadar 940 
kilovat elektrik sarfedilmi.ştir. Sandal. 
bedesteni memurlan belediyeye mü -
racaat etmiş ve bu kavıddan kendile -
rinin istisna edHmelerini istemişler • 
dir. 
lntihab delterlerl taır21men hazırlanc'ı 

İntihab defterlerinin hazırlanması 

dün akşam geç vakit bitmiştir sabah -
dan it:baren duvarlara asılmıştır. Ayın 
yirmi beşinde defterler yerlerinden 
lndirile~ktir. İstanbul onyedi Meb'us 
çıkarmaktadır. Meb'us adedinin çoğal
tılıp çoğaltılmıyacağı bugün belli ola
caktır. 

l .. hlrr:ar Vekl'I dün mOdl'rler 
. encOmenl toplantı~ıra riy~set etti 

Asker/Ilı işleri: 

335 dcöum'u'arın ilk yoklamal. rı 
Bakırköy Askerlik Şubesinden: Şubede ka

yıdh yeril ve yabancı 335 doğumlu mükel
lenerln llk yoklamasına 10 Şubat 939 gü -
nünden itibarım başlanarak 15 Mart 93.9 
günü nihayet bulacaktır. 

Yok.lama twrgün şubede saat 9 dan 12 ye 
kadar deva.m edecektir. Alakadaramn mu -

Birkaç gün evvel An.karadan şehri -
mize gelen Gümrük ve İnhisarlar Ve -
kili Rana Tarh1tn, dün öğleden sonra 
İnhisarlar Umum Müdürlüğüne gide
rek müdürl.6!r encümeni toplantısına 

riyaset etmiştir. 
Encümen, muhtelif içkil~r üzerin~e :~~:a ~oi~a~:ı~:r~~~~::S ı:::::a~~ v~ 

tetkikat yapmış ve rnevcud fıatlarda bır meleri. Müracaat etmiyenler hakkında. as -
miktar tenzilat yapılması işile, bilü - kerllk kanununun 83 üncü maddesinin ta.t
mum tütiin vaziyeti ve yeni tip sigara- bik edlleoeğl iltın olunur. 

1ar meselesini görüşmüştür. * 
Rana Tarhanın bugün veya yann MOnhal inzıbat sütayiıöı 

ak~am Ankara ya hareket etmesi muh- Beşiktaş Askerlik Şubesinden: Çanakkale 
mevki mü.stahkem komutanlığına bağlı Lft.p. 

temeldir. şeki askerllk .çube.:ıile Ezine hastımanesi ın-
Bir sr bPnın ı urum'arı tu'uş•u ziba.t sübayllğı yüzbaşılık mahalli boştur. 
.. . ~ . Bu yeılere miitekaidinden talib var.sa şube-

Eyubde Kıtabç~kasım sokagında Rı- ye mtlracaatıer! ilan olunur. 
zeli Mehmed kaptanın oturduğu evde -
ki soba tutuşmuştur. Yangın, kurum -
lar yandıktan sonra. etraftan yetişen • 
ler taraf mdan söndürülmüştür. 

Toplantılar: 

Halkevinde Fransı.:ca dersleri 

Lise muallimleri Maarif Şorası için toplandılar 
Fatih Halkcvlnden: Evimizde fransızca 

dersleri verilecektir. Bu derslere yazılmak is
tiyenlerln hergün saat 10 dan 21 e kadar 3 
&ded fotoğraf ve nüfus hüviyet varakalari
Ie Evimiz direktörlüğüne müracaatıeri. 

Lf.se tarih mwılliml.eri dünkü toplantıda 

Maarif Şôrasına hazırlıt olmak üzere lise muallimlerin.in yapmakta olduğu 
toplantılar devam etmektedir. Dün tarih, fen bilgisi, edebiyatı, lisan derileri 
muallimleri ayn ayn toplanarak bazı esaslar tesbit etmille.rdt.r, 

1 Hr lkevinde kc nferans ve kc nser 
· Bakırköy Balk~v: Başkanlığından: Bu ak
şam saat 21 de Evimiz salonunda Cİ.stanbul
da e.sna.f hayatt ve teşkllfı.tı) mevzulu bir 
konferans ye onu takiben Halkevi orkestrası 
tarafından bir konser verilecektir. 

NOVOT 1 
LOKANTA ve BİRAHANESi 
Mayestro MEHMED ZORLU ida
resinde ve Macar KADIN san'ıtt-

kılrlanndan mürekkeb 

H A L A S Z 
, Orkestrası 

'-'111111--• Neş'e • Eölence c::::md/f 

ŞEHiR TiYATROSU 
Tepeb•Jt Oram 
ak,am S. :.10.30 

Bir Misafir Geldi 
lıtık1il caddoıi Komedi 

1 
Gündiiz S. 14 90.uk tlyatroıu 

Aqam S. 20,30 

Yanlışlıklar Komedyası 

------
VAZ l FEYE DAVET 

IST ANBUL VAKIFLAR BAŞMÜDÜRLÜGÜNDEN 
Yıllardanberi tevliyet vazüesine allka göstermiyen ve adl·esi idaremzice belJi 

olmayan (Bizeban Hacı Mustafağa vakfı mütevellisi Seyyid Mehmed oğlu Mü
nib) in idaremize müracaatla vakfına aid muameleyi takib ve hayır şartlarını ifa 
etmesi için ilfuıen vaki tebligata icabet elmediğind~m kendisine ilan tarihinden 
itibaren on beş gün daha mehil verilmiştir. 

Bu müddet zarfında gelmediği takdirde hakkında kanuni muamele yapılacağı 
ihtar ve tebliğ olunur. (839) 

111111111 
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Yukarı Anadolunun şirin 
bir kazası : Araç 

İzmir belediyesi de et 
meselesile uğraşıyor 

Bursa mt>mleket 
Haalanesl tevsi 
Edilmelidir 

Et işini hallebnek için asri bir mezbaha vücude 
getirildiği gibi bir şehir garajı ile bir de 

çocuk hastanesi yapılıyor 

Düz bir arazide ve çam ağaçları arasında muntazam 
bir plana uygun olarak yeniden güzel bir 

mamure vücude getirildi 

Bursa, <Husu.si) - MalQm oıautu 

vechlle Bursa, niltusu çok mtıtetlslf 
bir vllAyet merkezidlr. Böyle olduğu 

halde fehrımlzdC' bulunan ~• ancak 
150 yataklı olan bir memlek~ hu -
tane&! vardır ki bugün blc; de 1h -
tıracı ta tının ve temin edememekte -
d!r. Mudanyada Hayri İJ>ar'm bir haa
t.anesı bu sıhhl ıte hayll yardmı et -
mekte idi. I<'akat bir çok köy ve taza
!ara msl!k olan Bursaya bunlar da 
k~fl değ!.ldir. Gerçi heyet 1tlbarlle 
kadro dolgundur. Yani her hastalığa 
karşı mütehassıs doktor, memur bu 
300 yataklı hastaneyi idareye yete • 
cet kadardır. 

Bundan dolayı Sıhhiye Veklletlnln 
bir yardım yapması c;ot yerinde bir 
hareket olacaktır. Her şeyden evvel 
sıhhi bir ihtiyaç olan bu meselenin 
halli kabl! olamıyacak bir şey değil -
dir. Gn be-t bin Ura kadar bir yardım
la tehrlmlzdeki hastane hlç olma7.5a 
250 yata~~ lbllt edlllrae memleket lzmırcse vcıpılmaktcı o1cın ~ hutcıne.d 

Şi · A,...,.,.,... ~. önl • .,. büyilt bir güçlükten kurtulacaktır. 
rm · ~-·· rnr g n.., Izmir, (Husus!) - İmıiri Egenin bat-

ta J\:ra~n yazıııyor: Araç, Kastamonu, bu elektrik tesisatından dolayı bir bu· tehri yapmak gayesile çalışan n bap· 
aın rabük gibi mühim bir yolun orta • çuk senelik bütçesi nisbetmde borç - Bursada otomobil çarpmasma nıar temin eden :ıeğerli Be1edıye Reist-
toe da ufak, fakat pek şirin bir kaza lanmış bl!lunmaktadır. Kasabanın su, uğrayan köylU öldU miz Dr. Behçet Uz, bugün beni refaka-
~kezidir. Kazanın nüfusu .ofS,000 mezbaha ve yeni açılması llzıııı gelen tine alarak Belediye tesıaıet'ini gezdirdL 
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banınki 1500 e yakındır. Kasaba caddeler bu yüzden yapılamamakta ve Bursa (Hususi) - Durak karakolu Yeniden faaliyete geçme.t üzere bulu-

6 5eneinde geçirdiği büyük bir yan· kasaba belediyesi bu mübrem ihtiyaç- önünden bir otomobilin Üçpınar kö • nan Belediye müe~seleri inıaatında 
:ndan ~ra miinhat ve dar eski Araç.. !arının temini için; hususi bütçeden y~n~: Rüstem oğlu Arif adında ~ir cidden kıymettar izahatile ilüfadelt"!l· 

.. n bugunkü düz ve etrafı çam vesair yardıma muhtaç vaziyette bulunmak • koyluye çarparak başından yara1adıgı· dirdi. 
lgaçiarla çevriıi, manzarası çok güzel tadır. nı yazmıştım. Tedavi için Memleket Bir buçuk sene evvel Belediyeye inti
~~alle nakil ve muntazam ~arita -:'e Borçlardan belediye varidatile a • hastanesi~~ ka.~<lırıl.~n Arif; ~-ldı~ ~a- kal eden İzmir mezbahası, il~ve edilen 

&CUilan yapılarak yeniden tesıs ve m· denmesi kabil borçlan muntazam su - ramn te.c;ınle uç gun sonra olmuştur. yeni tesisatla modern bir muesseae ol-
._ edilmiştir. rette ödenerek belediyenin halk naza• Kazayı yapan şoför Ali tevkif edilerek muştur. Belediyeye senevi 193,000 lira 
kasabanın plana göre yapılan cad • nndaki itibarı yükselmiştir. Kasaba • muhakemesin-c batş!anmıştıtr. Verilen safi varidat temin eden bu müessese, teh

ielen yekdiğPrine aınud ve çok mun- nın en mühim ihtiyacı olan su derdi- mütehasSls raporuna göre şoförün hiç rin et ihtiyacını temin etmektedir. tz
~ıa olduğu ·gibi bunların etrafını süs· nin &biran evvel temin edilmesi halkın f~e~ .yapmadığı, ha~ta frenlerden bi • mirde tetkikata gelen Alman şehircilik 
ltn orta büvüklükteki ağaçlarla ka· yegane arzusudur. ns nın bozuk oldugu anlaşılmakta<hr. mütehassısları, İzmir mezbahasının Av-

labanın manzarası bir kat daha güzel • • • • • • Şoför de bıınlı:trı reddetmekte, mesafe rupanın en mükemmel mezbahalanndan 
:~kte, bu vaziyetile kasaba ~ni Edırne VılAyet Mechsımn çok yakın ~lduğun.dan, ilk hamlede biri olduğunu söylemiılerdır. 

~ehirclk halinde gelenlerin üzerin· foplantrsı fren yapmagP. vakıt bu1a~makla be- Et on kuruş yükseldi 
~ hoş bir tesir yapmaktadır. Kasaba, Edirne (Hususi) _Vilayet Umumt r~ber sonradar f:en yaptıgını, fr:nıe- ~elediye. Reisim:z mezbahada. izahat 
lon. senelcroe çehresini değiştirecek Meclisi bugün saat ıs de Vali Nıyazi rı .. bozuk olmadıı.11~1, bunu da bırk.aç venrken bı:ııassa §U nokta üzennde te
Yenı .. ve güzel resmi ve hususi binalar· Mergenin başkanlığı altında roplan • ?un evvel yaptı~ıgı fr~~ mu?y~nesıle vakkuf etmıştir: 
~ susl~ektedir. Merkezde Maarif dı. Valimızin bir nutku ile açılan bu ısbata hazır oldugunu sovlernıştır. c- Halka ucuz et temin etmek için fa- M-·'L-o...: -:- ...... ,_.,.. ·-ı- ı--'L-' 
y'~al- 8 f" " ta.hl' t l b' reddedil 'ş l.W'M.Mnnl'rıı.wo U'll:<"'IOUı\ye f'eıft'rHR UUl''4Haflf 
~~ ~ti yah okulu planlarına göre toplantıda Reis vekili ne kAtibler ve .... o orun ıye a e 1 mı • tikbale aid bazı tasavvurlarımız vardır. k ded k 
;:lıya? iikokul, bu sene herhalde ik.. encümenler intihabw yapılcb. Bunu mü- Ş~.hidleri~ cel~i ~çi~ muhakeme baş'ka Mesela, bu hafta içinde et fiatlanna hiç • ay ~.,. en ••• 
,._ 1 edilecektir. Gene merkezde olmak teakib Villyetin geçen yıl içindeki fa· gune tahit edılmıştir. bir makul sebebe fstınad edilmebizin on Bir telür prajı vücade ptiriliyor 
~l'e 'ht' b' H Ik . b' kuru .1a d'lm' t' B k d A Dr. Behçet Uz mezbahadan so r b nl ı ıyac;ı uvgun ır a evı ı · aliyetine aid izahname ve hesabı kat'i 1 ı ave e 1 ış ır. u on Ul'Uf, 0 • • sah . k b • 'k 
~· Yapılması vilayetçe kararlaştırıl - raporları okunarak alakadar encümen- Ermenakta odun kaçakçlları rudan doğruya mutavamt!ann eline ge- mıha_r _asına ~et~ere du~~a yu s\en 
--qt?r. !ere havale edildi Yeni yıl bütçesinde akalandt çiyor. cKanaracı• adı verilen bu mut~- terdır m3uess000ese1.erını gf~lz 1 1 

dve ıza ~t "'" - · Y ve i. 00. ıra sar ı e mey ana gc• ı-
.... ~sabanın ihtiyaca uygun su Ue mü- VilAyetin Nafıa Sıhhat, Maarif Zira • vassıtları ortadan kaldırmak gayemiz. rilm k 1 j t h 
~ ' ' k (H i So · e te o an gara san raı veya şe ır 

'rrtk bir eiektrik santralı mevcud at ve Veteriner işlerine son derece yer Ermen?. usus ) - n ay zar • dır.• j od 1 Alın h' 1 · d · 
\te 4 yıl .3- f d k m d 20 od -kl" h gara ı, m e an şe ır er n eıu f!:ı-
ıtı.. senedir kasabanın ışık ihtiyacını verilmiş olduğundan bu içinue mem ın a aza ız a un yu u ay • Belediye mezbahayı ıslah ve makine- rajlara mü abihtir. Üç katlı olan bu mti-
\e~ke~elen temin etmektedir. Fakat Ieket için çok faydalı işler görülecek • van orman koruması tarafından. tu~l- !erini tamamlamak için son iki sene için- essesenin 1k katı ikmal edilmiş ve şehır-
..._ edıye dar ve az varidatile başardığı tir muş, kaçRkçılar mahkemeye venlmış • de bu müesseseye 200,000 lira masraf ih· d k' büt- ı t b- 1 . t 1 
~-~~========~=~==·============~ d' eı ~oowupraıunraana~ r ler ır. tiyar etmiştir. Kan kurutmağa ve buz ledilm'cr+' B led. R . . . b t 

M dl d T kr d
• k tifi d 1 ı.,.ır. e ıye eısımız u nusus.a ura ı a arım e 1 oopera n e top anb imaline mahsus makinelerin montajı ya- diyor ki: 

Ayvahkta yeni bir spor ~IUbO pılmıJtır. c- Şehirdeki bütün nakil vası+alarını, 
Balıkesir (Hususi) - Geçen sene Kurutulan kanlardan gübre yapılmağa kamyon, taksi ve hususi otomobilleri av

görülen lüzum üzerine Ayvalıktaki teşebbüs edilmiştir. Birçoit Alman fir- ni çatı altında toplam:ık, b:r şehr'n haya. 
spor klüpieri kapablrnıştı. Bu defa es- maları kurutulan kanlar~ talib olmuşlar tı ve faaliyeti bakımından bir zarurett•r. 
ki klüp azalan toplanarak Ayvalıkta ve belediye, bunlarla muhabereye girls- Garaj santral ikmal edılince bütün na
yeni bir spor klübü açmağa ve isminin miştir. kil vasıtaları bu müe-;sesenin içinde top
de cAyvalıkgücü• olarak adlandırıl • İzmir mezbahasında yevmiye 400 kü· !anacak ve cüz'i bir masrafla çalışmak 
masımı karar verilmiştir. çük, 100 büyük hayvan kesilmektedir. imkanını bulacaklardır. Belediyenn m\JJ. 

Klübe müsaade verilmiş ve tescili i· Yapılan hesaba göre İzmırde nüfus ba- hak bir bütçe He işleteceğı bu müesse~, 
çin Beden Terbiyes· Genel Direktör • şına yevmiye vasati olarak 65 gram et Belediyeye senede 200,000 lira varidat 
lüğüne bölge vas~tasile müracaatte bu- isabet etmektedir. Bu rakam kı~ mevsi- temin edecektir .• 
lunulmuştur. minde 93 grama çıkmaktadır. Garaj santral 120 kamyon, 500 otomo-

Mezbahada hast:ıhk!ı hayvanların im- bil istiab edecek ces1mettedir. Büyük b r 
Bursada bir muhtar mahkemeye hası için b'r sıhhi te kilat wcude geti- tamir atölyesi, .. gazinosu, ıokantası. çahc;. 

yerildi rilmiştir. Museviler iç'n haftanın iki gü· ma odaları, burolan bulunacaktır. H1-
nüp.de hususi kesim yapılmaktadır. Ya- riçten şehre gelecek bütün vasıtalar da 

ç Bursa (Hususi) - Veledyunus kö • pılan tetk'klerde Musevilerin, yalnız bu müessesede toplanacaklardır. Ganj 
dl ~rlu (H~ust) --:- &Çorlu taı:ım ~ çi~şlerdir. Muradlıda tanın kredi ko. yü muhtarı Mustafa,. bö!ge köyü okulu hayvanları~ akc.iğer h~tahklarına ehem- santralın posta ve telgraf salonu, bek1e
trı Ooperatıf teşkilat~ direktönı operatif teşkilatına yeni köyler dahil inşaatına memur edılrnış, burada kul- miyet verdiklerı ve d1ğer hastalıklı hay- me salonu gelecek sene yapılacaktır. 
lıtt\1~r .Posacı ve kontrolör Hüsnü Ona- ld ~ k ded' 
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. lanılacak keresteleri kısmen satmak vanlann etlerinin yenılmesinde mahzur Çocuk hastanesi 

heye~lrakile ~apılan toplantıda idare 0 
.. u~an °~ 8 ı e ıbllğ e- suçile mahk~~ye veril1:'1iştir. Bu iş _ görülmed'ği ~la!1lınıştır. Be:ediye, sıh· Anadoluda ~uk vefiyatını te.~k;k iç'n 

~ tıne Sabrı, Mustafa, Şaban Yıl • dilecektir. Resıın, roplantıda bu.\unan te iştiraki gorulen İsmaıl pehlivan da hate uygun duşmıyen bu usulun kaldın!- geçenlerde İzmıre gelen bır mutehaS'iJS 
2
• Şaban ve Mehrned Şenerler se - ortakları göstermektedir. suçludıır. masına taraftardır. şöyle söylemişti: 

c- Türkiyede nüfus sıyaset'ne ver'1rn 

l\i - Hasan Bey Etrüsk 
l'lltı d . e bır mesele oldu. 

vapurunun 

Pazar Hasan Bey 

... Geldiği andanben bır çok tadillt 
1apmı1lar_ 

... Fakat bir türlü sürati artmamıt , Hasan Bey - Tadilltla sürat artır • 
maya imkAn olsaydı, herkes eşeğinin 
kulaklarını keser. at )'&n§ma ıokardı. 

ehemmiyet çok yerindedır. Nüfusu art ... 
maktadır. Fakat çocu·~ vefivatının ö., 'rııt 
geçmek lazımdır. $3lahiyetim olsa Tür
kiyenin başlıca vilayetlerind" 50 ço ık 
hastanesi kurar ve senede asgari 60 000 
genç insan kazanırdım .• 
Balkanların belli başu çocuk hastalık· 

]arı müteha"sısları d n olan Dr. Behcet 
Uz, İzmir Beledıyesini'l'.1 başın& gelditl 
gündenberi İzmirde bir çocuk hastanesi 
kurulması için faalıyet gösterm'ştir İz. 
mirde böyle b'r müessesenin Be!ei ye 
varidatile kurulması müskül ve hatta im. 
kansız gibi b'r şevdi. Beledıve. v'lin·r''e 
elele vererek buldu~ kombınezonla lz. 
mirde bir çocuk hastanesı kurm ğa l u
vaffak olmuştur. 

(DHamı H inei ıayfad:ı) 
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Gö.;ô~h~berlerinden ~ Çocuk 
- Hayallıasyon değil', kanalizas ·ı - 'Mııbakksl; hattA Denizbankm 

yon. bu ha1e ge1me.sine sebeb, onlarm düz-
- &kidım 6yleydi amma, ikmali i· taban olmaları knif. 

çin iki yüz milyon sar.fetmek lazım * 
lfl!dili anllŞJJınea mnin.i değiştirdi • 
ler. Bir çocuk .aokakta ağlıyor, bağın • 

)'Ol'du: * İsterim de isterim, ist.erim ele •• - DenizbuıktR bir ullanma olmUf. -:-

- Oeoe bir taraftan rüzgir esmif .. -: m.yast hAditıeleri hatır!adım: 
Ur. Ha - Ne istiyormn! diye sordum: Bir 

- -yır camm, oturuyormuş ada mı, bir miUtemleke mi, yoksa bir 
-~~-' ~taht ' 
- Bayır anan, ze)zete zehele.. pa _ Ha;· ~ simid istiyonmı. 
- Seıpln~. Bilyilk zelzele yir • Müstakbel harbin feci neticesi aklıma 

mi, otu lh eıvvel;ldu. geldi, illve ettim: 

_ 'ft-.r-..-_-.. ,,_; :ı---·- - Sen de anladın ya, dedim, en 10n 
.&A:IUZ.UIUIAlll ,,~ vapuruuu.uu .ı..: .. b" ._~ı· . . "did" altlan dümıiq. istiyece6~ ır ıau ısıye sımı 1r. 

- Yok camın. tsMET HUL'Ost 

Ayakkabı bagmdan bah 
1 

F ransada enfireye rağbP.t var 
Sigara arfiyatmm bütün memleketler

de artmaı berine mfiyenin artık göz-

den dnftiilünü samlar adamakıllı al • 
danmaktadırlar. 

Elbiselerinde 
Şıklık 

Dört sahtekirlık snçlus 
ağırcezaya verildi 

Suçlulann nüfus kayıdlarını tahrif ve sahte evrak tanzi 
ederek bazı emlik satmağa kalkışbkları anlaşıldı 

Mühim bir aahteıdrhk hAdilesi etra-ı Bu ~ davanın mubakemesiıı' 
fında umn müddettenberi Adliyece bugiiırlerde başianacaktır. 
yapılmüta oıan mhkftnıt. nihayet ne. Kımşusuna hakaret eden 
ticeye varmıştır. 1. • kad 5 U ha 

Hayli IE:anıık olan bu bldiaenin suç- • ., ın 1 n pse. 
lulan Bedros, Karlo, Filipos, Avakim mabkOm edildi 
isimlerinde. 4 kişidir. Bunlar Pariste Dün, S· ltanahmed 3 üncü sulh cdı! 
bulunan Kirltor ve Andon nam şahıs· :ı 
lara aid Pangalbdald bazı emlikin mahkemesinde, garib bir hakaret dlL 
hisselerini, bir takım sahte 11SUllerle vasına bakılıriıştır. 
ayni aileden İstepan \le Karlo9ya satış Sultanahmedd~ oturan Ayf(!, b 
ve ferağ etmeğe teşebbüs etmışlerdir. sine çamaşır asmış, çamaşırların 
Bunun için de Filipos ve Avaldm, Kir- gesi ko~qısu Fatmanın bahçesine d 
kor ve Andon'un nüfus dairesindeki müşttür. Bahçesinin g6I.gelenmes" 
sici1le.rine kenıdi fotoğr'aflaruıı yaP"JŞ-- • · !enen Fabna ile Ayşe aras 
tırtmak suretile onlar namına, birer şiddetli bir kavga başlamış, netic 
sahte nüfııs cilıdanJ elde emıı.ıerdir. Fatma komşusunu ağır sözlerle 
Sonra da fimdi lnmiif bulunan Agob «mışttr. 

ve Bedrol Jıimleıinde Dd ldfiye bir Dün, Adliy~ akseden bu vak'a 
~apılan .ı.tatistiltlere nazarn 
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se • Çocuk mantolannı mümkün olduRu ka· W.terlikfıt -~ ve fer.al muamelel~ri yapıllan duruşması sonunda, hA. 

Dell Temmuza.ndaıı ~38 Te~uzuna ka- dar az kürkle, llatt~ bazan kürk yer.ne i~ln, saht..J '\le'kAletmnne 'W!!'l!lfşlerdır. suçlu kadını 5 gün müddetle ha 
dar Frmaada: ~ ~on.~ ~ ı~ ve hafif g~itürlet>ıe süslenmelid•r. Ve nihayet Beyoqlu Tapu dlli~ine mabki\m etmlşti.r. 

Bir kadın ayakkabı bağlarından bir enfiye ıarfedılıniftir. Enfıyerun gormilı <;_Unkü: Fazla kürk çocu~~ !8.raşmıY1J:n müracaat ederek bu sahte evrakı tb • ----=-----
bala~· Halıda bir köy man- olduğu bu rağbet karşısında Fransız tü- bır ağırbaşlılık verır. Rah~t gıyılme~ .. ve Taz eyled'kleri sırada iş anlaşılmış ve Galalada bir· dükkanda 

• tün rejisi bu sene daha iy~ cinsten enfiye çok masraflı olur. Halbukı çocuk e~bıse- had" d Adli intikal .._.~ ... tir ktı 
mama aörihımaktedir. sinde ne ağırlığın, ne külfetin, ne de faz. ıse e yeye . ~ · yangın Çl * çık.amııftır. la masrafın yeri vardır. Yapdaıı tahkikatı netiıoesinde Kırkor Evvelki gün Galatada Yenlcami ma 

.. .. 1. mal ? * Bakınız §U iki model 7-12 yaşlanndak.l "l'e Andon btraderlt!riıı Paıistıe balan• hallesinde Tilnel caddesinde M n 
wal I .. la daJt' b miniminiler için adamakıllı abiyye birer duklan ~ lıenfrı memlek~ dönme .. Nesim Motolaya aid çinko W taba~ 

Dln)anm • pratik lmanlarmm Ame- JIL U OslU JaplR manto sayılabilirler. Öyle iken -bilhassa miş olduk!anndan, suçlularm bu va - klmndm aalaılarm tutuşması netıc 
rfhhlv oldlllla malbuhır. Amerikalı • heykeftraş soldakinde· nekadar az kürk kullanılnuş. ziyetten iltif.ade ile JIBlıtekArlığa te • de bir yangın çılaıuftır. İtfaiye ~ 
!ar Mr fe1l '* metod yapmaktan bilyilk bu küçücük parçaları büyüklerin eskiyen şebbüs ettikleri anlafıJm)ftır. çalıştıktan IOl11'a yangını sön= b 
Mr-* dQJadl:r. Oıı1arm bayatmda is- kürklerinden. kürk yakalarının yeni kal- Suçlular ise, verdikleri muhtelif i · yan.ım::~ ~;:elcted' ır 
tıtW01- blytlk bir '1'flr tutır.aktadır. llllJ yerlerinden çıkarmak da pekAlA fadeleJıde hAdiseyi tevile çalıfmıflar, garad~ . ti m nb tırh'ld 

.&merlbn kıtabcılan cemiyeti 500 ki • ü.mkündü kat, binanın sıgortalı uıunman a 
tabhk bir bta1of uetretmiştir. Ba 500 m r. suçu birbirlerinin üzerine atmışılardır. katın derinleştirilmesine lüzum göster 
lı::ttab bir Amerikan münevvetlnin oku· ~ mantolann şık bir yenilikleri daha Yapılan uzun tahkika~ neticesinde mit ve nrliddeiumumt muavinlerin 

Tlüğmesizdirler. Soldak: ya bir fff· dörd .. n·· de auçu delillerle tmbit e • J'ehmi hAdı.eye el koymupır. Y 
mma teM eden e.erlerden mfirekkeb rnüvarla ya da gizü f~eJüp veya ufak ~ mahalltnde bir ehlihlbre tarafından 
fm1f. düğmelerle iliklenir. Sa~akine düğme N ticede Bedros Karlo .FD1poa ve kikata bqlınmıştır, 

Ba btalolda kftabtann cinslerine gö- yerine belipesler konulmuıtur. 1 0va:mı. 2 'nci ~ bA~J1ifn1n ka • Bu tetkfkat neticesinde, yangmın 
re nfsbetlerl fBylece aynlınıştır: Ekose kumaştan yaptlanın bir değtş:k- rarile Ağttcea mah1ıane.siDe lll!'Vke • ıımda btr tut olup olmacfılı aılqılabi • 

Aded Nısbet li~ de oeblerlndeki kO!'don ve ponponJar .. dit~leıuir. lecektlr. 

: : dır~_..,,,,_ • .,, ı ·Gtımrok komusyoncuları dBn imtihan edildiler 1IO Roma " hJklyeler 
.,. Biyocrafit -n.: 

~ 1• Domatesli midye plikisi 
,:. S Pipestoda t:>uyük bil' kaya üzeri'lde . . 

.O Tartlll eeerler 

• Seıyab.atname 
CO ŞUr kitablan % 8 bi · b""stü vanhr Bu büst dün • Bır .oğan, bir havuç, maydanoz ve ke-

r msan 
11 

• reviz kökü ve üç dört diş sarımsağı Jyice 10 T1)'Uro eseri.eri 

10 Feı.t. eser!eri 
ıes lıfuhWH eıerıer 

% 2 yada bulurum bütün büstlerden daha doğrayıp az suda kaynatmalı Ve akıp 
~ 2 başka türlü yapılmıştır. Çünkü yapan suyunu alarak posasmı a!malı. Bu myım 

doğrudan doğruya tabiattir. l 1cine elli dirhem zeyt!nyağı koyarak be-,, 21 

----·------····-- -··-··-···--·----·-·---· ---.. --··-···-··-··-···--· raber çalkalama!ı. 

L SLER 
Olıugacularıma 
Cevablarım 
Ba18D dl B.•7« 
- Uzaktan lluihat ~ımek kolay, 

fakat tt nasihati yerinde tatbilt et • 
mü ,Oçtür. 

Mademki bir yavrunuz var ve ma• 
demk1 o yavnıya anne baba zevki 
tatt:rmak bir vazifedir. O halde he-
ileflnb eski yuvayı bnlt dökük en • 
bztJıe de ola yeniden kurmak ol • 
malıdsr, diyecejim, fakat erkeğin 
madd! vaziyeti beni dÜfÜDdÜI"Üyor, 
ben kooaJannın imdeü1iklerini 
lııendl iradelerile te1'fi eden tadın· 
lar bfll!'lm. Siz de bunl«rdan biri o. 
lmlllımm? AJmi halde anneni7Je, 
babanız bir aüe meclisi kurarak ek· 
Mlyıetıe wrilecek hükme göre se. 
-lln akmtıslM bpılarak gitmek mec. 
burl~estnis, demektir. Onlara 
bahst açmak da belki güç olacaktır. 
Fakat itte me bir çare: Bu satırları 
bndHerme g&teriniz, 10Dra isti,.a
lekleri izahatı veriniz. 

* Aabrada ., dl. ş.. ye: 

Vaziyeti yan1q rmıb•kmıe edil • 
miş görüyonnn. Genç kız ya müsavf 
hak ve salA.hiyet sahibi olarak er • 
Jrekle ~erek yuva teşkiline te • 

ıebbüs etmiş bir ortaktır. Bu takdir• 
de ~rkekten cihaz vesaire namı al • 
tında herhangi bir talebde buluna • 
maz. Olsa olslt yeni yuvanın refah 
Sçmde yürüme~l için lizım gelen ted. 
birleri birlikte tetkik eder. Genç 
kız, yabud da kendisini satılık bir 
mata sanıyor Bu takdirde her.şeyi 
lsternekte haklıdır, verip verme • 
mek de sıze aiddir. 

Fakat çocuğum, bütün bu ihü • 
maJJeri tetkike ne lüzum var, ma • 
tiemki kadın bir başka yola girmiş 
Ye ayrılma çaresine de tevessül et • 
miştir O hakte vadyetiııizden mem
nun olunuz, istikbalde daha büyük 
«üçlülr.lerle karşılaşmaktan kurtu • 
luyonrunm, demektir. 

* İzmirde Bay cC. Y.• ye: 
Mademki adres göıtieriyursunuz, 

ben de mm mektubunuza koymut 
olduğum cgarlb-. llfatmı bldınyo. 
rum, lizülmeyiniz. 

* AnbPNll Bay a\. fJ.- ye: 

..,. Bir ıenv m awiyorum. Fakat 
inesi bu t.,Ie hiç megu.l değil, ne 
yapamğMnı ~ di"'*1ft.ti1UZ. 
MaZ\11" garünüz, mabadınızı mılıya
madun. 

'l'Ei'ZB 

Kırmızı domatesi halka halka doğrayıp 
~enarlı bir tepsiyi zeytinyağlle yağladık· 
tan sonra bu parçalan dizmeli. Ve herbi· 
rinin içine.küçük ise üçer, büyük ise lld
fer tane midve içi yerleştirip üstüne tü
tün gibi kıyılmış maydanoz aerpmel.L Ge
ne üstüne bir kat domates ve midye dlSşe
yip maydanoz serptikten sonra üstüne fn .. 
ee kes;lmiş halka domatesleri dizmeıt. 
Yenecek kadar tuzu ha;ıırlanrnış olan sal
ça ile karıştırıp her tarafına bolca gezdir. 
meli ve fınna vererelt pişirmeli 

Her kadın bilmelidir , .......... ..... 
Porselen tabak ve kınstal kah sura· Gi1mıiik ._.,,...,._.. .,. m ',et taladem ~at ebniftir. tmtftten ~ 

hi ve bardaklan silmek için kull~ca- memurlutıı tPn açılaa imdfhaa. 411n Cft- tltJdt edUmek izere Ankat'aya pded • 
ğını.z bezleri, kullanmadan önce bir de-j leden evvel İstanbul Gilmrilkleıt Bq • lecektir. Tetkikat mmmda muvaffak o 
fa için anıouyaklı suda çaJkarsmız kul. müdürlülünde yapılmıfbt'. lumchkJan tesbit ecHlmı knn•ler, ba • 
landığınız kabm üzerinde tüy bırak • tımtthana. lmk bet tamtayoaea, .m dema b11Cibi1fleri Ukib w balagtm alll' 
maz. dört maiyet memuru. ft yirmi it ... • konulacaklardlr. 

---------------------- .. -----·-------·----------.. ------------------.. -~-·-·----·---. -··-· t-
YutJan pantalon 1 

..__~----------------------~---
Bacaksızın maskaralıkları: 



1l SOlf POITA - .... 
C ingilterenin harb isteksizliği ne zamana kadar soracak? ==1 

Bugün Büyiik Bir Harb 
İ.ngiltere Devletinin . 

işine Neden Gelmez? 
( Yazan: General H. Emir Erki/et J 

C MİZAH :::::J 
AKADEMi 

Yazan: ismet Hulusi 

b. abd miai tesıs edilmeli Muazzez Tahsin - Ağabeylerim. abla-
BJr ed~ ~yat . . e . . fazla alikado.r !arım. teyzelerim. amcalarım, halaıarım. 

midir? sozu edibler.Lmızı da larım. eni§telerim! 
ebn§tl. Bir toplantı yapmak ve toplantı- ~han Seyfi - Yahu hep hm.m akraba 

da bu bahis üzerinde gö:.:~~ ~0~0; imişiz de haberimis yokmUJ. 
alcaktı. Yalnız toplantı ını v _ 1 Muazzez Tahsin - Ne diyecektim. evet 
lanb zamanını tesbit etm~k epey guç

1
;- ~u ben dedim ki ... Hep bu ağabeyler, ab

muftu. Genç ediblerden bır çoğu top - l İar amcalar teyzeler toplanalım. 
tının Beyoğlunda bir pastahanede yapılı- a ~n ~ _ Maaile bır kır gerln-

·ı · - (lı;lerdi Yahya Kema 1 · B masını ı en surm ~ · h d 1 tisi yapacaksınız değil mi?_ yı olur. u 
lse bunun SAdabadda olmasını ve ı r~ - mevsimde Niyet kuyusunun dvan m;,j
lez gününe tesadüf ettirilmesini söylemış.. kemmeldir. Rüzgar da tutmaz. 
ti. Nurullah Ataç bir akşam fistfi Ada Muazzez Tahain - Canım elendim sö
vapurunun alt kamarasın~a _toplanılm~- ı zümü kesmeyin. bir akademi, daha doğ· 
ıı için çok fa~la :mar etmııti. Fakat ::ıı- rusu bir edibler klübü tef.kil edelim. 
hayet ekseriyetin arzusile, geçen Pa~ır ı H~lid Fahri _ Evet evet bu lizımdır. 
günü, Babıalide bir kahvede toplanıldı. 1 Bir akademiye ihtiyaç var. 

1 Bütün edibler dörder, beşer masalara o- Mahmud Yesari - Akademisyen!erj 

1 

turrnuşlardı. seçmeliyiz. 
Niza.medCfin Nazif etrafma bakındık- Birçok ı1es _ Akademinin ne olduğunu 

tan sonra: daha anlıyamadık. 

1 

_ Evet arkada~lar, dt~ ~ze ba§ladı, Suad Derviş _ Benim bır teklifım var, 
d · · · d b lunan bir ak . 'L..!• fmcıl4thcınelerinden bfrinin dahı1i bugtln bura a ıçunı.z. ~ u .,. akademinin ne oHuğu:ıu bilenler. 'L~· 

lngilterrin hum.malt· ha.rb ~rlıYtımıdaft lM Wıbcı: Tayyare adamın ellinci senesını lrutlulayacaısız · miyenleN! öğretsinler~ kablL mü? 
11 çak tapyan. veya uçaklara analık eden kan adaları takib etti. 189' de Fonnosa ve gerçi ben bu ak adamın kim olduğn~u Hep bir ağızdan _ Kabul La.bul! 

~ i\l'lkü azımdan tıkan neticeye gö gemı1eri hesablanmııa katmadık.] 1905 de Sachalin adasının cenub ya~sı l henüz bilm:yorsam da .. gene onu tebr~k. Birkaç dakika yav~ sesle konuşulur. 
U Y d ge Biıl<f!k Aıııerikaum deniz ltuvvellerl alındı. JaponLmıı. Uzak doğu kara •• tebcil. takdis ediyorum. Çünkü 0 od ıı. Faz'! Ahmed - Herk .. fimdl atacı.. "'İngilteze. 11"."ek mevcu. ~e barı zamanında .... itibarile, memleke- denizlerinde, Çarlık ~syauna galebe Akt>r. minin ne olduğunu öğrenci: mi? ~ 1941 ve 42 senelerıne kad~r bıtıre~ tin ~atısındaki San l"ranzisko ve San çaldıkları bu sene, aynı zamanda. Kora 1 Birçok ses b "rden: - Hep bir ağızdan - Öğrendik. ~ği aavaş gemileri, kruvazor. muhrıb o· p ·.tc~ ı· anlarında bulunurlar. yarımadasına hulul b8fla1W.i ve niha.'·et - O ak adam, meydan'\ çıksın gore- F 1 Ahmed - Madem k öğren'iiniz? "es . t 1 J onya- ıego assıua ım illı.ak ı B " .. k azı 

.,re ile Almanya. ta ya ve ap F k t b alarılan lapon adaların• kadar 1910 da burw o unmu§tu. •P !im! Şimdi akademiye kaç aza seçileceği hak-~ın deniz kuvvetlerine karşı Avrupa ve a a ur "bi -lr zim bir mesafe var- Harbde Tsingtanı Almanlann elinden a- Süleyman Tevfik baba - Kıymetli ar· kmd b" k vernıeliyls. uıa_k . . d manda 8840 Km. gı ~ a l harb p "f'ktek" A! l b k a ır arar ı doğa den>Zlenn e, aym '" • ' d Ge · B" lefik Amerikamn Philippin !on lapon ar 30nu "" ' ' • kadaşlanm. ihtiyar ya<ımda ve an.a ar-
1 

Se!Bm! izzet - Canh m" canS>z mı? 
._aflt_iyet temin edemiyor. Fransanm ıt- v~A1eu'f~~:,,,,.,, en ileri deniz üslerin- man müstemleke ad~larmm çoğuna '.°an: I' gösterd"ğin!z muhabb<!t ve sevgi;!'• na- Hüseyin Rahmi - Yenir mi, yenmeı :-'1l'1ıği. malik bulunduğu 7 ve inşa halin- fe -ı. • etlı surette ln- dater oldular. Ayn.1 zamanda Şımalı 

1 
teşekkür edeccğimı bilmiyorum. Ak mı"?. ~t d- «e- den, bu mesa eııemmıy . . - .. M . ' . sı b 

1 'Yahud musammem dana ort savaş b • d p "f"kt k t lunaeak me- Saclıalin ıle bu tun ançuriyı ve Vladi· sakalım ak saçlarımla aranızda u un- Fazıl Ahmed _ Bllmeoe sormadım .. a-ln.i • • h ib de salır ıse e, assı ı e a o . . 
1 

f 'ka S · . . 
1 ''- kruvazör ve bılhassa mu ': ve • safelerin büytıklüğü dolayWle, burada vııstolru 11gal ebn.ş ":• . a t. ovyet du~um su dakikada hisse!Hkler,mı na" kademiyw seçilecek azadan bah.<ediyorum. ~lları ..beblle, İngdtere !çın Avru- da" ·· ldllAtı· doludur Ru.syanın teşekkül!I uzerıne, buralarım anlataca~'mı bilemiyorum. Se18mi luet - Ben de o bahse temaJ ~'.'.'f• lnymetl! olacak ise de, va7.lyetl kll- taarruz una muş a • geri ve~lercli. Halid Fahri - Bir yanl11hk oldu. ediyorum. Yani aza canlım' olacak. can-~den değ!ştiremeıllği için. Büyük Bri- Birleşik Amenb, vakble doğu~an .ba· 1931, Japonyanın, Doğu Asya karah- Filorinah Nazım - E\•et. evet rnuhok- sız mı! 

,..Ya armadasının büy!lk lnsunla'.'ru t'ya, büyük Okyanosun _ _I"':' •ahtllerm•, rında, bugüne kadar devam ettiği görü- kak bir yanlışlık oldu, bon dururken l»ş- Fan! Ahmed - Tabii canb olacak. ~§id için, şimdilik, birlbırinclen [İngıl- doğru ilerlerken Havaıı. Wa~e. Guam len, yeni hamleleıinin başlangıcıdır. ka birisini tebcil etmek büyük hatadır. Yahya Kemal - Nedim bir! ~?'ed d ' l'1 ü · d PhT . le-e ge'mış ve bura- . . İa en Singapora kadar] enız yo ' e zerın en 
1 ıppın · ' b! 1932 de. Mançun tamamlle alınmış ve IBen ki şiirin taclı bir kralıyım. Gerçı ta- Ruşen Eşref - Nedim canlı nn? 

Ga &ün uzak bulunan Avrup• ~~ Uzak lan 7erleşmişl!; aynı zamanda ;eniutl burada Japon kontrol ve hikımiyetı al- cun başımda değils• de onu rehine koy- Yahya Kemal - Canh mı da ne kel~ ım~.u de.ııız dariilharb!ermden bırnu ter• Pass,f,kte dr Samoay~ kada; ller.e";ı 11 · tında bir Mandscbukuo devıeti kurulmuı du)!uma da hükmetmeylnlz.. me, hem öyle canlı ki, onun kadar canb 
.,. lnecbur bulunuyor. O, bunlarla, hem zen~m ha~nelerle 0 

u ve bu sayede. .Japonya Çimn ı.tilllsı H;iu Nurullah Ataç - Rica ederim. l§itti- şair bulunamaz. 1

•Ponyanın bugün: Doğu A$ya ll!erbıe gıdeu t>ean!t yolu;u muazzam bir temel •tmiJti. 1937 Temmuz ğım sözlere hayret1mden. demindenberi füışen Eşref - Candan maksad o d .. ~ '<vaş gemisi, 41 kruvazör 124 ~h- emniyete almak ve hem de ': ayıuda da onun Çini• olan büyilk harbi sarm•ya uğr:ışbğını s!gOTamın tütnnleri- ğiL berhayat manasına canlı. ~Ve torpıtobo~ 61 denizalhdan murek- ponyanın. kendi adalarından . ceed başlad' ve bugüne kadar §imal, doğu ve ni yere döktilm. Akodem!, nerede. ak •· Necib FaZJ! - V!van! 
.. ;.ınuazzam bir donanması vardır. ~~2 nuba sar~aS>m meneden bır 1 

• cenubi Çin eyaletlerini tamamile bük- dam nerede Akademi hakkında be"'m Mahmud Yesari - Kim o civan? ~ lıngton deniz tesl!hatı mukavelesm•n yapmak ıırtıyordu. Fakat Japon müne aldı. vazdd!•m yanlan da okumadın,. mı! A- Necib Fani - Viva.~ canb! ~ilı•Yete erdiği 11dncik!nun 1935 .tarihi!\- lar bu ";d~I ce~~ba dollru ~klan yardı- ~ milyon nüfuslle bütün Çin pazar- kodem! Fransada.. Mahmud Yesari - Kendisini tanımı. 
rr.." 

1

tlbaren de. lngiliz ve B!rleşık Am .. !ar Vl! Çını lngılızl<!rle Amenkablann e- lanın ,.. bu di,ann ölçüsüz zengin!Ut Pevami Safa-Tevkil edildi mi! yorum, reyimi veremem! 

~.1• devletleri donanmalmna karşı mu· linden aldılar. ve ham madde kaynakl!ln!U sırf kend!ne Nurullah Ataç - Kim trllrl! ed!llyor! Necib Fazıl - Beni tanımıyorsun öylı 1ı.ı:••sını deruhle etmiı olduğu. 3/~ n!s- Onl~r, 1919 da, bily!lk ?kyanustald hasretmek latiyen .Japonya, b!!tilu San Peyami Safa - Fran,. dediniz ya, !şte mi? Beni nasıl tanıınazsııı. beu tohum 
hıı mecburiyetinden artık kurtulmu~ .Karolın, Marscha11 ve. ~arıan Alman ırk diyarlarile. deniilerinden Amerika!ı- o. Ekrem König. ektim, ağa-ç diktim. ~nuyor. Onun için 1940 veya 41 de müstemleke ada serpıntıler!nL m~ !ar ve İngilb:er dahH biitila beyazlan çı- VAIA Ndreddin - Tevkll ed!ld! ha, he- Hüseyin Rahmi _Bey bir zaraat mü. ~ ete girmek üzer• daha lôakal ~ sa- terlik yolile, ele ge>i,dilrten sonra bırJ... konnak .., lı8tiln batı Pasl!i!r. havzaan- men gidip biT yaa yazayım. tehassm öyle mi! s. lenıla! ile bin;ok kruva..ör vesa!" j •ik Amerikanın Wake .,. bilh,... Cmm da, tek lapon Jı11t8m .., iradesi altmda Su•d ııemı _ Tevkihd1'en nıan Y·'k. Reşad Ekrem _ Tarih bir tekerrür· 
'i efınelrle ve Passifikte Amerikanın deniz üsleri bunla~n pek Y•1'."""ıla ftY8 tek bir San .ını.t birllb brmak .._ Nunıllah Atacm 1'ransada diye bahsetti- den ibarettir, der~er, bir tanôte ıimdi 
~ z kııvvetıerine muadil bir donanma içinde kalarak ç!ir•k ve tehlikeli bir da- mbıdedlr. 11 Elcrem !Cöruf değil akademi! senesini de söyllyeyim mlllıhn. 
"Dıay. çabşmakt>d.r. Faka~ fng!lt""' ruma dfişlüler. Onun iı;ln Aınerikamıı J bu yakın veya uzak h d f fsman Habib - Tuhaf ıeY: ben onun- hkender Fahreddin - Evet ben d• bl· ~lttorlkanın ,...,ı deniz inşaat prog- 1 Guanıı yeniden takv!yey• lüzum hi,..t:>- apo~y:". bir taraftan K ~ e ıne ıs nasıl oldu da Pariste iken tan,şmod'm liyorum Millddan fU kadar ımr evvel 
lil, •tı, laponyaya denizde keno!lle~I• ıl!inl gllrfir!lz. Bundan ba~ka P~ssif!kie ;:::;;a Ko;;:.ıı Annam, Siyam":' M:i.::. bilmem .. eğer tan'f!T'tf olsaydun, hakkın- N!za~dln Nnll _ K"a keselim. 
N.. llıtıadelete müsaade etmtyeceklerınt doğuya doğru uzanan fngılız rnusteınle- d da kırk dört tane yan yazardım. Reşad Ekrem _ Kısa mı keselim, 
•

0

stPo.: ,_ n c bf ç· dek" t ili H ng Somatra ve Cavaya t,ter koldan da P.h!- 1 . 
) ''!Yor. Bilhassa Bir1esik Amerikanm ke adaıarı e enu ın 1 

ng z 
0 

. • • d B _ . . Se1Ami zzet - Ben de Fran.~z muhar- pekll! .. pı akademi azasını aeçıverelim. elli d :ı 'TT k J d · n 1 rl ve f";n- lıppın1er nzenn en orneu, Yenı Gme 
'L · eniz yapı programı, onun .Tapon- ..nongu, ya ın apon enız 5 e • 'X"' •---'- • rlrleri arasında Myle bir fstm tanım1vo- biz de dağılalım .. ~a 1t . .,A.. le hd"d -H·-d dır ve Avustralyayı ~.... mecburiyetin- _ d" .., d b" ~'! lrşı ~i üçe karşı beş nısbetini mu deki Japon iltiJ.AıU f te ı ..uuu a · a· nırn. Bu o1sa olsa .n.ome ı rranseı e ır Bir ağızdan - Kabul! 1ı,.ı•"' •lnıek azmlnd• bulunduğunu a<;>k Demek ki. Birleşik AmeriG ile lngiltere- de ır. , akt5rdfir. Necib Faztl - Akademide benden bat-
~~e etrnektedir. Bu devletin deniz mu· nin Uzak doğu müttefiklı!ri bugü~ Japon . Avrup':11ın ilçte ikim " Japonyanın Reşad Nuri - Akademiden bahsedntr- b kimler bulunacak? 

be kııvvetıerı ıunJardır: tedbirleri ve lapon harelı:ellerl ıle ur- b>rka<; m>Sl! kadar bllyilk olan Avustraı.. ken sö7.li nerelenı dl!kt1!naz! Birçok ... blrdea - Ben, ben. bon! 
.,.·- .~ ~ .; .a sılmıı ve bu üç devletin, uzak deniz ve yada, kilometre bafın.a tAtk bir adam d:jş. Yusuf Ziya - Bu akademi denilen fe- Hepimiz. 
t ·ij i :g ~ l ~ kara fllerinde.ki menfaatleri :vahim bir me.k üzere, cemuı yalnız '1 milyon insan yfn benimle herhalde bir allka!l olsa ge- Orhan Seyfi - Hepimiz mi? ~ ~ .E ~ f & ııur.tte çarpıl"'al!a baılatn!ftır. bulunmakta ve kilometre ha- 1112 '1Ü· rek. l:ık !1d harfi Akbabadn. ahnmıı. Sellmi izzet - Sııyıııuz kırkı geçmiyor ~°"oUd 1721 aenesinde yelruı 28 milyon olen fusu bulunan Japon)'a!Wl hırs .. hevesi Akagilndüz - 1'o mbuı!betlo Akb•- kil 

ı:;t ~•!inde 
15 34 213 63 

Japonlar buglbı 70 ml!yOIN buldular. daha !imdiden ıı. betlut :rer lnt'ası?ta badan ahnmı oluyor. Alı:adeın~ demek Osman Cemal - K>rk der demez, hab· ıfe~ 
6 1 4

o 
18 

0n1ann artmaa .nUbatinde yiyecekleri teveccfllı etmektedir. benim kanım demettir. lnenents tahltl rıma geldi. Akademiye aza olacakları bir 
[]3 21 41 2S3 7g azalıyor v• ıeçtmnelm darlaşıyordu. O- Görülüyor ki Japonya Uuk dofu ka- edeyim.. Aka, yam ben;_ dtm. yanı kan. imtihana tAbi tutalım.. aramızda birbiri '1ıı • YazıJannuzdan maksad devleUe- nun i91a <tVVell tam.,. adalara •1 - ralari1a batı .,. - Pasıfılttekl • - Altadeınt hep bir arada :Akanın tamııııu! adtasına kırk defa •!ark kllp kırla da ~~•nız kuvvellermi tafsil ebnek ol • Jar .. 1875 de biltQn Kuıll sın ııdalamı - ft pyelerlnl talı•lılaıt - için insan d~nllen _ba aonll glllımıJn .. , kolpu kırık kilp. diyebilenler akademiye 

Al lj;iJı .Yarduncı bir kuvvet olan u- aldılor. Bımlan lillıılıa, ~ w :Vd- (n- J0 - ...,....! Rollk llhmııd - Ltemuaıı. lfn!nl•. (Devıma 11 inci aylada) 



1 Sayfa SON POSTA Şubat 11 

HnlZllk <e(.... ~ Ansiklopedi~i 
Otel hırsızları 

Otel hırsızı, bir tüccar, bir mirasyedi benzeridir, 
içine kurulduğu otomobilden daima küçük dağları 
ben yarattım, diyen bir eda ile iner. Bol bahşıf 

Abdige yapılan 
vermesini bilir. Hiç birşeyi beğenmez 

-3-
Kapkaççllar oyun 

Kapkaç: Köklerine kibrit myu eldl~n 

karmanyolacılann yanına kapkaçılar ela 
Üstad, Ahmed Afif Paşanın düğününde verilen paraların heps~ni cebe indirmişti. gitmiştir. Kapkaççılar, bilhasaa kadınlara 
iskelede bunları sayarken arkadaşlardan birinin kolu eline değdi ve bütün musallat olurlardı. Tenha sokaklardan, 

yangin yerlerinden geçen ihtiyar ve dal· 
paralar sokağa döküldü. Tabii kapan kapana! gın kadınlan kollarlardı. Bu .zavallıların 

- 17 - 1 Pa~anın düğünü var. Torunu sünnet ola· koltuk altlarına sıkıştırdıkları el çanta • 
Bizim Anadoluhisar temsilleri öyle cak! larını birdenbire kapa:, kaçarlardı. Yol-

rağbct buldu ki, Abdi E!endı bütün kum· Pa~a (Harem ağası) nı oynamamızı i!· da, ihtiyaten avenesi olan kapkaççı, eAer 
panya ile orada eskisi gibi oyun oynamak tfyor. Harem ağasına ben ~ıktıjtım için 1>n kendini ve çaldığı çantayı tehlikede g6 • 
kararını verdi ve Abdi Efendı., uzun blr mühim rol bende .. Abdiye biraz içerle· rürse, onu arkadaşına ciro eder, caddeyi 
ayrılıktan sonra tekrar temsillerine baş- mi§tim. Gitmemeği. hiç olmazsa onu müş- tutardı. Fakat. bugün. artık bu §erirler 
ladığı bu meşhur mesirede ilk defa prog· kül mevkide bırakmağı düşündüm. La- yalnız zabıta tarihine malolmU§lardır. 
rsma (Pembe kız) operetini koydu. Bu kin bunu da vicdanuna yediremedtm. lkinci şubenin vukuatı zabıta r:ıporlan 

d k k _,_. go- "lmemekt0 Me'l!hur otel nırsızlan-..,a.. (•"•kandtı} operetteki dalkavuk Bülbül rolünü başka Kalktım gittim. fskt1ey.! çıktığım vakit arasın a ap aç v- aJı ru • • ~ nu •• a-

hir arkadaş oynardı. Kel Hamid denilen merhumu caminin önünde kahve içerken dir. Abdürrahman Ziya, (sağda) Asaf, 
bu aktör hakikaten emsalsiz bir dalkavuk bulddm. Geçtim ben de karşıya diğer ar- Otel hırsızları (solda) Topal Münfr 

tipi yaratır, Ahdinin kar§lSlnda muvaf· kadaşlann yanına oturdum. Suratımdan Otel hırsızı, zengin bir müşteri tavrı c _ Bu odayı hiç beğenmedim. oah• 
fakiyetle oynardı. düşen bin parça oluyordu. 'Mesele beş on takınmasını, uzak bir yerden geliyormuı lüks bir yer isterim!• 
Hatırlamıyorum, işi mi çıktı. hastaıan- kuruşta değildi. Abdi Efendinin en bü· hissini vermek için ellerine bavullar al-

dı mı, ne oldu, Kel Hamid oyuna ge'!.me· yük takdiri muhakkak madde şeklinde masını, otele dnmc.den önce telefonla ke!1· 
di. Bu rolü kimin oynıyacağı münakaşa vaki olurdu. Ben bunu bekliyordum. disine yer hazırlatmasını. bahalı esvab· 
edilmeğe başlandı. Tereddüd ediliyordu. j Kahvemi fçmeğe hazırlanıyordum ki, lann mazhar olacağı itimadı takviye .çin 
Abdi Efendi mese!eyı halletti: J A'bdi Efendi seslendi: azametli bir tavır takınmasını bilen sah· 

- Na§ide verin o rolü .. oğlan becerir - Na~ld buraya gel!.. te bir tüccar, bir mirasyedi benzeridir. 
böyle rolleri... Kalktım, yanına gittim, elini öptüm. İçine kurulduğu otodan, küçük dağlan 

Dalkavuk rol!inil benden evvel oynı- San'ki avucunun içi pars doluymuş gt. ben yarattım. diyen bir eda ile iner. Ba-
yanı aratmıyacak, hatta bem ona arata· bt duruyordu. Avucuma bir şey s1kıştırcJı. vullarını dairesine tapyan gar.sona, göz 
cak bir mükemmeliyette oynamışım. Bu Bir de ne göreyim. Bir İngiliz lirası de- boyamak için, okkalı bir bahşiş de verir. 
rolü bizde son zamana gelinciye kadar ğfl mi?... Fakat arkadan ıuratını ekşitir: 
rahmetli Rıfkı oynardı. Dalkavuğu en Na,id Çinli Halbuki her zaman zaten bir Fransız 
iyi oynıyan attör, şüphesiz ki Rıfkı idi. o akşam gene yalnız ben arkadaşlarımla lirası verirdi. Fransız lirası 95, İngiliz lf. 
Allah rahmet eylesın. Ölümile tuinat bü· mutad temsilimi verseydım en az kendi rası da takriben 120 kuruş ediyordu. Ara
yük bir rüknünü kaybetti. Temsil bittL payıma on lira kazanacaktım. Bekllyo- da yirmi be~ kuruşluk bir fark vardı. P'e-

Paydosta Abdi Efendi herkes: kıdem rum, sıram geldi geçti, Mil Abdi Efendi na halde canım sıkıldı. Hırslandım. Çok 
ıırasile çağırır. yevmiyelerim birer birer beni çağırmıyor. Kendı kendime ümidle- gücüme gitmişti. Cevdetı çağırdım. para· 
ellerine verirdi. Mühim bir rol yaptığı:-n niyorum: yı .eline verdim: 
ve Abdiyi memnun etm!ş bulunduğ•Jm, - Bana çok vereceji için en ark1ya - Al bunu Abdi Efendiye götür, UAn· 
ayni zamanda bani\ haftada bir de olsa bıraktı. cısına versin!.. 
tek başıma oynadığım mühım ~Ar hıra- Fakat ne gezer .. me:::-hum cübbesini sır- Hiç vermeseydi daha memnun olur, 
kan günümü kendi kumpanyasile işgal tına giydi, bindi kayığa karşıya geçiyor. Ustada hidd~ ettiğimden haz duyardım. 
ritiği için Abdi Efendi bana her zaman- Ben üstelik yevrniyemı de almamış olu· Fakat böyle lnymet takdir ederse, ben o 
kinden fazla para verecek diye bekliyor- yorum. kıymeti geri çeviririm!. 
dum. Bunu beklemekte de haklıyım. Zita İki gün sonra fstınyede Ahmed Afif (Devamı 15 bıci sayfada) 

Otel hırn.n bir baba ve onut: Rauf ile 
oOlu lbTOhim Nezihi 

Zengin müşteriyi gücendirmek ol\lf 
mu, hiç? Hemen bayımızın arzusu bin bit 
özürle yerine getirilir. Garson, bavulları 
tekrar taşır, tekrar da bahşiş alır. Ond:ıll 
sonra banyo, yemek faslı başlar. Bu işlet 
de bittikten sonra soka~a çıkılır. 

Artık, otelin santralı matmazelin vn1 
başımı gelenler: Beşer, onar dakika fasıl• 
ile telefonlar başlar. muhavereler, aşsJI 
yukarı şu şekilde olur: 

c- Bay ... Orada mı? ya, demek sok=ı~• 
çıktılar! O halde gelince söyleyin: Ben··· 
yim. Bu akşam Tarabyada... da bekli -
yorum .• 

c- Bay ...... ı verir misiniz matmazel! 
Yoklar, öyle mi? Gelince hatırlatınıS' 
Bay ...... sizi ...... ye davet ettı diye!> 

Ve saire ... ve saire ..• 
Telefon eden adamlar, zengin ve muti" 

ber zatlardır. Randevu verdikleri yerler 
de, şehrin en lüks otel ve gazinolarıdıt• 

(Devamı 10 uncu sayfada) 
Sabih Alaçanı 



C::: Yıldızın Köpeği =ı Bir ilimin maceraları 
Yıldız sütlaçtan içemediği gibi, köpeği 

de kapı dışarı atılmıştı 

Bay Mustafa çok zengindi. İstanbulun 
sayfiyelerinden birinde çok güzel bir 
köşke koskocaman da bir bahçeye &a· 

hipti. Bay Mustafa be.klrdı. Ne çol11ğu 

çocuğu ne de yakın bir akrabası vardı. 

Bu koskoca güzel evde bir tek hizmetçı 
si Kezbanla oturuyordu. 

Kezban çok usta bir aı~ idi. Onun 
pişirdiği lezzetli yemeklen bol bol ye • 
mekten bay Mustafa kocaman. heybetli 
bir göbey yapmıştı. Bu göbek büyüdükçe 
Kezban iftihar ediyord•ı. Yalnız efendi
sinin bir şeyi onu pek sinirlendiriyordu: 
Ta omuzlarına kadar inen uzun saçları. 
Her fırsatta efendisini kandırıp bun:Rn 
kesmeğe uğraşır bir türlü muvaffak ola
mazdı. 

~ 

Yılda.ı - Ne fena 1aaN.. 

~m.u~ ~ ıakır P'" 
J/CIDma1/fJ bafladı. B4Jlle 
h4vada d11cırda kalmak 

1'iç te 1ıot bir fer b.OU, 
hemen ~ dclft.ellim. Hem 

bu akıma evde ariJlcıfeı var. 

Yıldız - Minimini bir Jcö- Yıldız - Benim. cici kö

pek, ne güzel, yağmurda peğim, kolmğtımun altın

ıslanmasın, cahr evime gÖ· da ne de us!u uslı:; oturu

tiinlnlm. EUmi de yalı- yor. Evde mıa ben şeker 

Çünkü Bay Mustafa Alimdi. Bir ili'1l d "ki t ~ 
d ~ an on ı aa .sonra ya~ur 

a !lmının muhakkak uzun ve çok saçlı dı. 
olması lhım geldiğim söylerdi. nır 

bop-1 kendisine yol ıösterecek bir adam buldu 
Ormanlara doğru yola çıktılar. 

yor, ne sevimli ıey. H r
,,._ ı..4'...unnıa alayım 

vereceğim, süt verecerjim, 

eve gider gitmez onıL mut

i ağa koyanr.ı. 

Yıldız - 4nne, betı geldim. 

Amıe - Nihayet gelebildin ha, mi.t~
flrler ıofTada. haydi ın de 31erine o-

""'"·· 1 

Anne - Jlutfakıa bir pıt,rtı var, ıakın 
Jaırn.ı glnnif oltnanR. 

Yıldı.r - Etl"ah, IUJpek bir çauak do
luıu, ritUcl dmnnif. 

i'ıldız - (Kendi kencfne) Köpel= ıH"a

ba mutfakta ne yapıyor. Herhalde us

lu uslu oturuyor, beni l;ekli'llordur. 

- Hep beraber kalkıp gmelim, hırsd.:ı 
yakalanz 

Yıldız ...:. Sütldcı yiyemediğıme mi ya· 
nayım, köpeğin kapı dı~an atılm~ ol· 

? . 
ma.sına mı ... 

Tabiat ilimi olan bay Mustafanır, evi Daha neler de neler yoktu. Fakat bi· 
srörülecek bir yerdi doğrusu. Geniş salon. zim Alim bunlan az biliyordu. Nihayet 
!arda gayet büyük vitrinle: içinde dün· dayanamadı. gHetelere illnlu verenk 
vanın en acayib hayvımlanndan y3pıl • bövle acayib hayvanlar görüp yerini bi
ınıs kıymetli bir kollevsiyonu vudı. lenler varsa kendisine bildirmesini, bol 

Altı ayaklı buzajhlar mı istersiniz. tek 'Para vereceğini yazdı. 
~yaklı tek gözlü lcediler. tepesinde iki Birkaç gOn sonra Kezban bir adamın 
aşek kulağı olan hindiler mi, yeşilli Jnr- kendisini .görmek ;.nedi.~nı söyledi. Ge
mızılı köpekler, deve gibi hörgüçlü hay- len adam Bay Mustafava parayı. peşin 

vanlar, zürafe kadar kocaman fareler, verirse hiç görülmem•s bir hayvandan 
fare kadar küçük su avgırlan hep bu aca- bahsedeceğini söyledi. Paralan aldıktan 
vib kolleksivonun için.deydi. Daha bu sonra adam. uçtuğu zaman kanadlar. çok 
-;aydıklanmıza benzer ne garib hayvan- güzel sesler çıkaran bir kelebelti o kıtdar 
lar voktu ki. methetti ki adam gider gitmez Bay Mus-

Bundan başka bay Mus~afanın bır de tafa yerinden fırladı, Kezbana bavulla· 
canlı hayvanlardan yapılmış bir kollek· nnı hazırlamac;mı söv1ed1• Adam bu ke
-;ivonu vardı ki acaviblikte hiç öteki kol- lebeğin Cenubl Amerikadakf ormanlarda 
1!'ksvond::ın asajtı kalmazcı. bulundulhınu sövlemisti. Zavallı Kezban 

Bir sürü para döküp Marian adaların
dan getirttiği bir kuş vardı. Bu kuş işit
tiği her dans havaı:;m.1 göre mük,emmel 
oynar, yorulmadan saatlerce dans eder
di. Sonra 1?arometre gibi bU' istakozu 
vardı. Tam on iki saat evvel bu istakoz 
vağmuru haber veri:cfi. Sırt kabuğunda 
kırmızı kabarcıklar belirdi mi, hıç şaş • 

efendisinin bu yaştan sonra oralara ka
dar gitmesinin hiç doi:tn.ı olmadığını an· 
latmıva uğra!;tıvsa da nafqe bir türlü yo
la getiremedi. Hele cocuklar gibi kıc;a 

bir pantalon gtvip eline de bir file aldı· 
ğını görünce pek ilrlildil. 

Bay Mustafa uzun bir vapur yolculu
ğundan sonra tarif edilen yere gelince, 

ı== Yeni b[mecemiz =:J 
Bu resmı yapan r-..ç:============:::::===::;::7"""-, 

:-e;;sam, resmi yapar-
ken çok dalgındı. Re. 
'3imd~ birçok hatalar 
yapmış olduğunun 

farkına var amacı. 
Şimd: sız ressamın 

yaptığı hatalar ne
lerdir. Resme dikkat 
edip bulunu! ve res
mi kesip hatalann 

neler olduğunu işaret 
ettikten sonra bize 

gönderinıı. Bir k;şiye 
bir kol saatı, di~er 

yüz kişiye de ayrı ay. 

n güzel hedıyeler ve

receği.%. Bilmeceye 

ceva.b verme müddeti 
on beş gündür. bil· 
meee cevabını bize 

gönderdiğinit zarfın .... ------------------------' 
üzerine bilmece kelimesini n bilmecen:.n gazetede çıktığı ~arihi yazınız. 

---···---··---·-·································································································· ···························-························--··· ........................ ·--··-------··-· --·-· • 

- Bak Ba11 Ştıman bıçak 
atıp bu nifcıngdha wrabfür 
trıiaW 

Bay · Şişman Bıçak Atıyor 

- 1,ıe ben ya.payım, bale 
tıe kadar 1cola11 bir ıey .. Sen 
da IORf'CI tecrübe edcr.m. 

- Blr, Del,~~ lı
te gönlün ya, nanı tüpıg4-
Jwı Wclbcı ~ 

Şfpnan - Bu btr fe1I mt, 
ben de ya.panm. Heltı ver b&
çala .ıuu. 

• 

lJ'1f/ Şip'Mm tıifanca de • 
fildi, aftı#& bıçak IU bon&N
IMI ilabd ~ bonı delnc:li. 

Daha pek az ilerlemiılerdi ki önde gt. 
den adam bir çığlık atıp geri döndü: 

- Eyvah yerliler geliyor, ben dur.,. 
mam. 

Ne olduğunu anlamıya kalmadan Bay 
Mustafa ayaklannm yerden kesildiğini 

gördü. Hindlilerden biri Alime kement 
atıp bir paket gibi kaldınvermişti. Bay 
Mustafayı geniş bir meydana götürdüler, 
ihtiyarlar meclisi toplandı. NJhayet ka• 
rar verdiler. Mahkllmun tepesinin deri
sini yüzeceklerdi. Kendisine bunu anlat. 
tıklan zaman hiç te korku alimeti gös
termedi. Korkunç yüzlü bir yerli elin{ie 
kocaman bir kama yaklaştı. Bay Musta.
fanın tepe saçını yakalayıp bıçağı yakla,. 
tırdı. Fakat hayret! Bır damla bile kan 
çıkmadan saçlan yerlilerin elınde kalmıf, 
tepesi cascavlak meydana çıkmıştı. Buna 
siz de ıaştmız değil mi? Amma §aşacü 
bir şey yok. Çünkü Bay Mustafanın saç. 
lan takma idL Tabü bunu bilrniyen Hind
lller hayretler içinde kaldılar ve Ba7 
Mustafanın bir lllh oldu~nu zannede
rek önilnde secde ettiler. Bu fırsatı » 
met bilen Alim hemen oradaki bir çah• 
lığın içine kaçarak saklandı. Fakat yolu 
bilmiyordu. Kendislne b1r rehber lazım. 
dı. Tekrar Hindlilerin yanına dönmekten 
başka çare yoktu. Artık tehlike kalma
mıştı. Birden ortadan yok oluşunıı büsbii· 
tün şa§!p kalan yerliler adamakıllı ürlrıo 

müşlerdi. Bay Mustaf anın aklına bu Dr 

rada iyi bir fikir geldi. Cebinde bir tatı. 
ma aaç daha vardı. Hemen onu başını 
geçirerek saklandığı yerden çıktı. Bet 
dakika içinde saçlannın tekrar uzadığım 
gören yerliler korku içinde ayaklannı 

kapandılar. Bay Mustafa onlara kendisi
ni şehre götürmelerini adetA emerttt_ 
Derhal bir tahtıravan hazırlayıp BaJ 
Mustafayı içine oturttular. şehrir yolu
nu tuttular. 

Kalkmak üzere olan vapura Bay MUSt 
tafa kapağı atınca geniş bir nefes aldı. 

Şimdi ne zaman Kezban kendisine sag. 
lannı kesmesini söyle'3e efendisi hemeıı 
saçlarını kaşımaya başlar. 

*** -···· ... -··--··········-·····························-
Bahar gelecek 

Havalar afar arhlı, 
Bahara çalı yalılaftık: 
Gördiinü mli •ölı Ymaı 
Deji141i7 fimdi satJı. 

* 
Bahar gelecelı bahar, 
Çi,elı a,ar ağaçlm, 
O gelecek baharın, 
Ne gii~el günleri ıJar •• 

* 
Ginq ıaıhr, yakmaz, 
Herlıea ualu yaramaz, 
Kotarlar oynarlar hep, 
Bafırıp ava avaz. 

Necmi Eran 
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lılı fimdlden bilinmez. ancak eğer Av- fUl tanınması demektir. Pak_at totallter Bakrrköyiiııde lskeleçıkmaz 80kqm· 
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Sandale1lar, cemiyetlerinin idare . Hü~Om~timizin al~ığı. 
h 

. . . . d . k . . I ? · tedbırlerı yanlış telakkı 
Türkiye dahili ve harici, görünür 
hiçbir tehlike karşısmda değildir! eyetmı nıçm evume ıstıyor ar 1 edenlere cevab 

(Ba.ştarafı 1 inci sayfa.da) 
Bu h~dise haddi zatında basit bir kon

gre cilvesi gibi gözükürse de, dünkü tah· 
kik.atımız neticesinde anlamış bulunuyo
ruz ki, deniz küçük nakliye esnafı He 
idare heyeti arasında uzun zamandan be
ri süren bir ihtilaf ve geçimsizlik vardır. 
Deniz küçük nakliye esnafının kısmı aza
mı idare heyetini beğenmemekte ve iş 
başından çekilmesini istemektedirler. Bu 
yüzden muhtelif gruplar hasıl olmuş, bu 
grupların başına geçenler kongrede idare 
heyetini devirmek kacannı vermişler -
dir. İstanbulda halen 36 iskele vardır. Bu 
iskelelerin her birinde birer idare me -
ınuru bulunmaktadır. 

İddialara göre, idare heyeti bu idare 
rnemurlanndan bir ç0ğunu elınde bulnn· 
durduğu için bu suretle esnafı tazyik et
:rnekte ve reylerin kendisine verilmesine 
~alışmaktadır. 

Bu seferki kongreye hazırlıklı ve muh
telif partiler halinde gelen esnaf, riya · -
set divanının seçimini müteakib, sıra he
ıabların tetkikine gelince, esnaf has -
tanesine verilen 800 lirayı telmih ederek: 

c- 800 lirayı vermeyiz. Sizi istemiyo
ruz!> diye bağırmağa başlamışlardır. 

Deniz küçük nakliye esnafı hastanedPn 
§imdiye kadar hiç istifade edemediklerini 
ileri sürmektedirler. 

Meseleye polis te vaziyed etmiş bulı.ı
nuyor. Tahkikat neticesinde dünkü gii
rültüyü çıkaranlar ve maksadları an • 
!aşılacaktır. 

+ 
Bir arkadaşımız dün Eminönü Halkevi 

ve civarını birbirine katan bu gürültülii 
kongre hakkında alakadarlarlcı görüş • 
:rnüştür. Kongrede Ticaret Odasını tem -
silen bulunan, Ticaret Odası esnaf şube
si müdürü Kazım -şunları s,ylemiştir: 

c- Ben alellısul kongrede bulunuyor~ 
dum. Sıra hesab tet!dk.i için encümen se
çilmesine gelince bir gilrliltüdü r koptu. 
Bir kısım esnaf idare heyetini istemiy0r
du. Bir iskemle üzerine çıkarak. kendile
rini teskin etmeğe, usulü dairesinde di· 
!-eklerini iler sürmeğe davete çalıştım. 

P'akat heyecanı yatı~tırmak kabh olama· 
b. Bunun üzerine kongre dağıtıldı. Brn 
ru kanaatteyim. Madem ki yeni idare 

2558 numaralı sandalcı Ahmed: 
(Baştarafı. 1 inci sayfada) 

cSon zamanlardaki tebeddülü ve mey- (Baştarafı 1 inci sayfada) kimsede hiç bir türlü tereddüde fırsat 
dana çıkan bazı hadiseler hakkında hü- başlı b~ına bir buhran teşkE eder, ka • vernıiyecek bir iradeler birliği tez'lhürü 
kumetin aldığı tedbirleri yanlıf telllii bineleri ve gazeteleri birbirine düşürür- ile neticelendirmeliyiz. Beynelmilel ka -
eden ve bunlardan bizi.m htç hatır n ha· dü. En mühimmi gerek totaliter rejim - rarsızlık ve kargaşalık havası içinde, co~
yalimizden geçmiyen manalar çıkaran lerde, gerek demokrasilerde halk },ğın • rafyanın bu nazik bölgesinin mukadde
kimseler bulunduğunu haber alıyoruz. lannın harb fikrine alışını~ olmasıd~r. ratma nizamcı ve olgun bir milletin ıar· 
Her türlü yanlıj teiakkilerden ve bunlar Bir mukadder ve bir tevekkül havası sılmaz vahdeti hakim olduğunu isbat et
dan çıkması melhuz rahatsızlıklardan va ruhlara hakimdir. Avrupa, tehlikeli, !a- mekteki müstesna ehemmiyet, bütün va
tanda§ları korumak ve memurlarımızın kat zaruri bir ameliyat için masa başın- tandaşlar tarafından kavranmak ve an· 
vüzuh içinde tereddüdsü~ çalışmalarını da son tereddüd anlarını geçiren hastaya laşılmak lazımdır. C. H. P. nin söz ve ij 
temin etmek için aşağıdaki izahatı lü _ benziyor. Beklenmedik bır mucize. hı • başında bulunan bütün azaları, olanca 

c- Üç ay hasta yattım. Aç mısın, açık 
mısın diye bir kere hatınmı sormadılar. 
Para almağa gelince alıyorlar. Yardıma 
gelince bir şey yok> demektedir. 

Sirkeci, Mumhane sandalcıları, mütte
fikan i-dare heyetini istememektedirler. 

Ticaret Odasının tayin edeceği günde 
yapılacak ikinci kongrenin çok gü~.iltiUü 
olacağı anlaşılmaktadır. 

Hergun zumlu gördüm: çağın kanlı ve korkunç müdahalesini ön- dikkat ve gayretlerini bu gayeyi elde et· 
Dahna ileri! liyecek midir? Bizler daha realist olma- rneğe sarfetmelidirle.:. Memleketimiz 

(Baştarah 2 nci savfı:ula) Bugün mes'uliyet mevkiinde bulunan ğı tercih edelim. dahili ve harici görünür hiç bir tehlikt! 
Derhal ilave edeyim ki, CelAl Bayarm cümhuriyet hükümeti Hallt Partisine Milletler Cemiyeti kendi maksadı ve karşısında değildir: Fakat bu masuni • 

çok güzel bir nutku ile açılan kongre nıensubdur. Onun programını tatbik ve diğer milletlerin hürriyeti aleyhine dahi yeti ona şimdiye kadar temin eden, ve 
biJahare beni hayal sukutuna uğratmak· onun meydana getirdiğ~ inkılablan ida - pahalı tavizlerle zaman kazanmak jste • yarın nasıl cereyan ~eceğini bilmedi -
tan hali kalmadı. Ben o kongreden mem· me etmek ve daima ileri gidip ula geri mi§tir. Gün geçiştirmeğe muvaffak ol • ğimiz hadiseler arasında da temin edecek 
leket bünyesine uygun yeniliklere doğru dönmemek niyetile vaziteyı üzerine al • duğu inkar edilemez. Fakat hadiseler olan amil, hürriyetini ve davasını müda
yol açan çok cidcil kararlar beklerken, 0 - mıştır. Bu sebeble bizden inkılab hamle- birbirini doğurmaktan geri kalmamış - faa etmek icab ederse, b•.itün kuvvetle -
rada daha ziyade fanteziye kaçan hafif !erinde gevşeklik bekliyenler bilmelidir- tır. Cemiyet usullerinin dışındaki ba • rini siyast ve askeri tek bir kumanda al· 
şeyler gördüm ve hatta yazılarımda. hu ler ki biz hiç bir ric'i harekete taraft~ nşçılık tecrübesinin daha iyi muvaffak tında ve tek bir istikamette kullanacağı 
noktalara işaret te ettim. Fakat, buradan ve müstaid değiliz. Daima ileri gitmek olduğunu da görm:.!yornz. keyfiyetinin muhakkak olmasıdır. 
300 aktörlü bir orta oyununa veyahud emelimfadir. Türkiye, barışçılığına ve bugünkü ih- Başkalannın harb ve sulhuna haklın 0• 

maskeli bir baloya kadar gitmek çok in- Milletimizi llyık olduğu terakkiye e- tilAflar ve cepheler karşısındaki bitaraf- lamayız: Fakat bizim sulhumuz, kendi ~ 
safsızlık olur. Mesela, bir Belçikalı zev - riştirmek için inkılab prensiblerimirin lığına rağmenğ vak'aların inkişafını k.a- limizdedir. Kahramanlık faziletleri heı 
zeğin kısa bir etüdden sonr:ı Boer Bund şahsi arzu ve ihtiraslara llet ve vasıta ol- yıtsızca takib edemez. Hassas, uyanık ve tecrübede tanınmış olan Türk milleti, fJ. 
teşkilatını bize de biçihni~ b;r kaftan bul- masma asla müsaade etmiyeceğiz. tetik bulunmak mecburiyetindeyiz. Em- kir ve his yekpareliği manzarası göster-
ması belki mümkündür; fakat, bunun Ahlak ve fazilet niyetimiz için ilk şart, tam ve kat'i bir dikçe, onun emniyeti bütün tecavüz h~ 
kongreye getirilmesi ağır bir hata, yahud Prensiblerinıiz arasında ahlakın, fazi • vahdet içinde, ıaflanmın sıkı tutmaktır. deflerinin dışında kalacaktır. 
hafif blr görüştü. Bunun!a mücadele e- letin iltizamı ve korunması en mühim bir Milli Şefin ilk seçimini, bu vahdetin hiç F. R. ATAY 
d~!li~ik.ffit~~~h~~e~ill~m~~~~~~~~lihl~faill~qbru===============================~ 
rimi göstererek fikrimi söyledim, hare - ve vazife uğrunda ferağat ve fedak!rlık 
ketin seyrini takiben, ir.ab ederse gene de duyguları her vasıta ile teşvik ve takvi
söyliyece~im. Ancak, kongreyi böyle ye etmek ve bunlardaki yüksek zevki ona 
bir maskeli balo haline getiren görüş Bel- daha iyi tanıtmak borcuınuzdur. 

çikalı zevzeğin hatasından yüz defa daha Laiklik 
ağır bir hata olur. Layiklik asla ihmal etmiyeceğimiz bir 

2 - Diğer bir meslekda~m da İktısad esastır. Memleketin idaresinde ancak ha
Vekili Hüsnü Çakırın Denizbanktıı yaph-1 kiki ihtiyaç v~ i<:a~lan~ emirlerin.~ bağ· 
ğı bir maaş ve kad:-o hareketini resimle lıyız. Fakat kimsenın vıcdanına mudaha
vı:: yazı ile bir karikatür mevzuu haline leyi tasavvur bile etmeyiz. İieri hamlele
geti.rdi. İktısad Veki1im~ çok ci<ldi. çok r~izd~ milletimizin :ruvvetlerin.ı. dü • 
samimi. çok münevver, temlz yürekli ve şuncesız hareketlerle ısraf ve hedretme
sdim düc:ünceli bir vatandaştır. Yaptığı! ğe asla taraft~ değiliz. Sal~hi.y~tlerimi.~i 
şey de hic bir suretle tenzıl edilecek bir kullanırken mılli kuvvetlerıınızın en ku
iş değildir. Bilaki'S, yılbaşı münasebetle çük bir cüz'ünü sarfederken bunun mu -
henüz bütçesini ve kadrosunu vermemiş kabilini tam olarak elde etmek hiçbir 

zaman ihmal etıniyeceğinnz bir esastır. 
olan yan resmi bir müesses~nin kadro -
suna, kanuna gayri muhalif ve teamüle 
de uygun bir şekilde, yeni senenin 
ikinci ayı münasebetile bir müdahaleden 
ibarettir. Salahiyetini miUet menfa:ıtine 
istimalden başta bir şey yapmamış olan 
bir Vekile, olsa olsa, fazla şiddetle hare
ket etmiş olduğunu - ben bu kanaatte de-

Son zamanlarda bazı bad•.selere karşı 
hükfunetin aldığı tedbirler ve yaptığı ta· 
kibler ancak suçlar karşısında alınan 

tedbirlerden ve yapılan takiblerden iba
rettir. Bunlara bazı kimselerin izafe et
mek istedikleri hususiyet bizim hatırı • 
mızdan geçmiyor. 

Madridin müdafaa 
edilmesine karar verildi 

Paris 10 (Hususi) - Dün Tuluzda bu
luşmuş olan cümhuriyetçi İspanya ba~ • 
vekili Negrin ve hariciye nazırı Delvayo, 
bugün tayyare ile Alikanteye gitmişler

dir. 
Alikantede gazetecilere beyanatta. bu

lunan Delvayo, Madrid mü,dafii General 
Miyaha ile görüşedeklerini, harbe deva
ma karar vermiş oldukları ve ~neral 
Miyahanın cümhuriyet ordulan umum 
kumandanı tayin edildiğinı söylemiştir. 

Başvekil Negrin de, hükUnıet merke -
zinin Madridde kurula.cağını ve kendisi
nin de General Miyaha ile bütün cephe• 
leri teftiş edeceğini bildirmiştir. 

de ~ olan ku.andan Guld, Falına • 
daki Frankist hava karargahına bir tel
siz telgrafı çekerek, bu.< hareketi protee. 
to etmiştir. 

Frankist makamları, protestoya ceva~ 
vermemiş ve ayni günde öğleden sonra 
ada üzerine altı hava akını daha yap • 
mışlar.dır. Adada otuz ev hasara uğra .. 
nuştır. 

Frankistler, kumandanın ikincı p1·otes. 

tosu üzerine, yapılan bombardımanın biJ 
yanlışlık eseri olduğunu bildirmişlerdir. 

Londra 10 -Tim.es diyor ki: 
heyeti isteklerin ifadesi olar. reyle te -
~ekkü] edecektir, gürültiiyl! lüzum yok
t ı. Esnaf reylerini isted!klerine verebilir, 
dilediklerini iş başına getirebilirdi. Ben 
bunu ekseriyet temin edemiyeceğini an
lıyan bazı grupların farfarası addedi _ ğilirn - sövlemek ve bunu kendi delille • 
Yorum.~ rimizle i'Sbata çalışmak caizdir; fakat, 

Kendilerine tevdi edilmıf olan vazife
leri ifa ederken bütün arkadaşlarımın bu 
ifadelerim.deki mana!an hatırlarınd3n u
zak tutmamalarını ehemmıyetıe dilerım.> 

Franko makamlarile General Miyaha 
arasında bir mütarekenin akdi için mü • 
zakereler cereyan etmekte olduğuna dair 
verilen haberler, kat'iyetle tekzib edil • 
mektedir. 

Minork adası ihtilafındıt İngilterenm 
diplomatik nri>dahalesi, dün muvaffak! • 
yetle neticelenmiştir. İngiliz diplomıısi8! 
ve İngiliz donanması. yalnız iki genel 
kurmay arasında tema!il temin etmekJe 

kalmıştır. Hangi ba~ka bir memleket, 
böyle bir teşebbüse girişebilirdi? İngllfs 
politikasının İspanyol dahili harbi esna
sında gösterdiği daimi bitaraflık, şimdi 

semeresini vermiye baş!amıştır. Mınork 
meselesi, muhasamatın genis:!emcsi .>u -
retile değil, fakat dipiomatik yollarla 
halledilmiştir. 

Deniz küçük nakliye esnan cemiye • meselevi bir hezil mevzuu yapmıya asla 
tinden sahibi salahiyet bir zat ta şunları hakkımız yoktur. Şahsı gibi fikirleri de 
söylemektedir: muhterem bir vekili samimiyetle ve cid-

c- Bu h!disenin müsebbibleri zabıta diyetle ten1<:id başka, miföim bir mev • 
tahkikatı neticesinde anlasılacaktır. Böy zuu bir ~zil vasıtası yapmak gene baş -
le gürültülere hiç lüzum yoktu. Arka - kadır. 
daşlardan Hüseyin, "Mehmed, Mete o~lu 
İsmail tetkik encümenine ayrılınca fer
Yadlar başladı: 

- İstemiyoruz!. 
Diyerek teskini ~bil olmıyan bir pa -

hrtı çıktı. İzahat vermek istedik, dinle -
rnediler. Biz daha ba1a neyi istemedik -
lerini anlamış değiliz. Çünkü henüz esa;, 
rne\TZUlara geçmiş değildi!:. Bir !akım 
kimseler esnafı tahrik etmek sureti!e bu 
hadiseyi meydana getirdiler. Bunlar şüp
he yok ki, iş basma geçmek istiyenl<'r -
dır. Lakin itidalle bu mücadeleyi yapmak 
!Azını gelirken, şavanı teessüf vak'alara 
sebeb olmaları hepim~zi müteessir ı:ıtti. 
Biz vazifemiz ne ise onu yapmakta hiç 
bir tekasül ızösterm:ş değillz.:. 
Diğer taraftan s;ı.ndalc11~ da şimdilti 

idare heyetinden yaka silkmekte, arf:ık 
davanamıvarak bu Ya?:iyeti ihdas ettik -
lerini söylemektedir~er. Bazt sandalcılar 
da heyetin kat'iyyen vazifesini yapma • 

dığını, azanın, vazifelerini şahsi işlerine 
Alet ettiklerini iddia etmek-tedirler. Y0l
CU salonu ve Tophane rıhtımı sandalcı -
laı-ından, 3761 num3.ralı sandal sahibj 
Puı:rn~d Ali. 2558 numaralı sandal sahibi 
Ahmed ve 4393 numaralı sandalcı Hü -
s~Yin demektedirler ki: 

* Bizi normal bir cümhuriyet devrine 
doğru götürmek istediği ~nden güne 
daha bariz bir surette görülen muhterem 
Cümhurreisimizin matb\tatımıza vermek 
istediği vazifeyi, biz bir chak~ ŞPlı-linde 

dEO- anlasak gene hata ederiz. Çünkü bi -
zim hezil hakkımız ve dedikoduya ka • 
nılma hürriyetimiz, nihayet karşımızda -
kilerin de ciddiyet VP. hakikat isteme hak
larile mukayyedıdir. Ve nihayet. bütün 'bu 
ic;lerde gazete veya bezil sevgisinin fPV· 

k;nde başka sevgileri~ de mükellefi~: 

Vatan sevgisi, kaTsılıkJı hürmet sevgisi, 
hakikat ve samimiyet sevg!si... ve iJh. 

Yeni bir devrin ~iğindP., daha iyi gü11-
lere doğru adım adım yürümek imkAn -
ları karşısındayız. Bu imkanlardan m:ıt
buat kamilce istifade etmesini bilme~e 

mecburdur. Eğer vaztfeml~ tam bir dik
kat ve samimiyetle tfa etmiyecek o~ur -
sak biç bir hüsnü nivet karsısında hiç bir 
hak iddia edemez bir hale gelir v~ yüzü -
müz kızara kızara tekrar susmıya mec • 
bur oluruz! 

M ııhittin Birgen 

Bir hizmetçi kadın temizlik yaparken 
pencereden dD,tO 

Şehirde bir et buhranı 
ihtimali başgösteriyor 

(Baştarafı 1 inci sayfa.da) 
Kurumu. celebler ve kasablar ayn ayn 
Vali ve Belediye Reisi LO.tfi Kırô.ar.ı baş 
vurmuşlar. İstanbulda bir et buhranı teh 
likesi baş göstermekte olduğunu tebarüz 
ettirmişlerdir. Müstahsilin elinde bol 
mikdarda kasablık hayvan bulunduğ:ı ve 
istihsal mıntakalannda fiatlar ucuz ol
duğu halde, hayvanlar bir türlü İstanbu
la getirilememehledır. 

Devlet Ziraat Kuru.mu İstanbul fUbesi 
müdürü, bu hususta aid o1duğu makam
lara .izahat vermek üzere Ankaraya git
miştir. Alakadarların söylediğine göre, 
Devlet Ziraat Kurumu ile kasab ve ce • 
lehlerin rekabeti devam ettiği müddetçe 

İstanbulda UCU% et yemek imkmsızdır. 
Bilakis :fiat gittikçe yükselecek ve se • 
bebsiz olarak et buhranı başlıyacakhr. 

Et satışını kanulen Devlet Ziraat Kuru
mu üzerine aldığı veya kasab ve celeb -
lerle müştereken çahştığı takdirde mev
zuubahs buhran olnuyacak. belki tehir 
halkı daha ucuza et yiyebilecektir. 

Vali ve Belediye Re.isi Ltltfi Kırdar Ku 
rumla kasablann müracaatını ehemmi • 
yetle tetkik etmektedir. Bu huSU3ta be • 
lediyenin İktısad Vekaletı ile de temasa 
geçmesi muhtemeldir. 

c- İdare heyeti kat'iyyen vazifesini 
~aP:rnıyor. ne ölllmüze, ne dirimize havn 
\rar. Sandalcılan kırk yıllık işlerinden 
aYırıp türlü iskelelere dağıttılar, bir i0klan ekmeğinden oldu. Kendi adam -

Beyoğlunda, Abanoz caddesinde Dil· Bir müddettenberi et satışlarında nar. 

Salamankadan bildirildiğine göre, 
Frankist tayyareleri bugün Valans ve A
likante limanlarını şiddetle bombardı • 
man etmişlerdir. Yalnız Valans üzerine 
lfiO bomba atılmıştır. Limanda bulunan 
birkaç ecnebi gemisi hafif surette hasara 
uğramıştır. 

Diğer taraftan Katalonya cephesini te
mizlemekte olan Frank.ist kuvvetleri de, 
bu sabah Fransız hududunda kfiln Port • 
Bou'yu işgal etmişlerdir. 
Franıı;a, Franko hükUmetini tanıyor 

Tim.es gazetesi, memlekette ezcümle 
cümhuriyetçilerin idaresınde bulunan 
mınta.kalarda hüküm süren kanşıklığa 
işaret ettikten sonra diyor kl: 

cCümhuriyetçiler, Şı:!ref!eri için !Azım 
geleni yapmışlardır. Şimdi artık, tasfl • 
yeden baska yapacaklan blr şey yoktur .• 

Garib bir hadise 

Paris 10 (Hususi) - Başvekil Daladye 
bugün sosyalist partisi şefi Blumu, sağ 
cümhuriyetçilerin ~efi Flandeni ve cüm· 
huriyetçi federasyonu şef! Lui Mareni 
ayrı ayn kabul ederek. Franko hükfune-
tini tanımak hususunda kendilerile isti • (Baştarafı 1 inci sayfada.) 
şarede bulunmuştur. melekelerinde noksan olmadığına da • 

Hükfunetin, bu mesele hakkında, Salı ir birer rapor ibrazına vilayet~ mec • 
günü yapılacak olan kabine toplantısın • bur tutulmuşlardır: 
da kat'i bir karar vermesine intizar edil- VeTilen ·bir hafta gibi· kısa bir müd. 
rnektedir. det içinde beyle bir rapoı- ibraz ebni • 

Paris ile Londra hüktlmetlerinin, Fran yen şoförlerin zabıtaca derhal i~en me 
koyu hukukan tanımak için birlikte ka- nedilecekleri kendilerine tefhim olun.. 
rar verecekleri anhŞllmaktadır. rnustur. 

Faris 10 (Hususi) - Dün Minorl: ada- Mu~vene gec-iktii!i. . takdime posta 
sıru terkeden 450 siyasi millteciyi ham.H münakalatı da bu yüzden sekteye uğ • 
olan İngiliz ,Devonşavr> kruvazörü, bu- rıyacak, postam~ de müşkül vaziyete 
gün Marsilyaya varmıştır. dilŞ€cektir. 
~mi kumandanı Guld'un beyanatına Şimdiye kadar alelade sıhhl rnuaye-

göre, adanın teslimi için yapılan müza • neye tabi tutulan ve muayeneleri bu. 
kereler Salı ve Çarşamba günleri cDe • raca yapılan, aklf müvazeneleri de ye
vonşayr> da cereyan etmişti\·. rinde olan ~oför!er, asabi hastalıklan 

Müzakerelerin yapıldığı sırada, Ma • olmadığı :i~ ufak bi.r hadiseye btle 
jork adasından gelen Frankist tayyareler sebebiyet \•ermedikJerini ileri si.irerel 
Minork'u bombardıman etmişlerdir. A - bu mecburiyeti krndilerine hakaret t. 
dadaki hava dafi toplan ıda mukabil ateş lakki etmişler, muayeneye gitmeyi t... 
açmışlardır. tememişlerdir 

Yapılan bu hücumdan dolayı fena hr.1- Bu emir ve mecburiyet karşısında 

~rını iyi işlere getirdiler. Muntazaman 
~ı~~t aldıkları halde bizimle hiç meşgul 
egıller. Bunun için çekilmelerini isti -

l'oruz. 

bazın 36 numaralı evinde hizrnetkAr • ka hiç riayet edilmemekte, ayni et Ak • 
lık eden F'azıla, evin birind kat pence- sarayda başka, Kasımpaşada b~ka, Bey
rele~1i. temizlerken, birdenbire müve.- oğlunun her hangi bir semtinde ba~ka 
zenesın.ı kaybetmiş ve sokağa düşerek fiatla .satılmaktadır. Elde nark usulü 
muhtehf yerlerinden ağırca yaralan • mevcud oldufu hslde biç bir alAkadar işle meşgul bulunan toptancı ye pe~a • 
m1ştır. Yaralı, ~oğlu hastahanesine makam kasablan sıkı kontrol etmemek- kendecilerin tesbit ettiği bir mikdar Ü· 

k_aldınlmış, Adliye doktoru Salih HA • tedir. Belediyenin müralrabesi hemen he- zerinden satılmağa b~lanml§ bulunmak-
~ını tarafından muayene ~. men tamamen kalkınca. et fiatlan da bu 'fadır. 

ne yapacaklarını şaşıran şoförlerin düf 
tükleri vaziyet, burada hayli merak u· 
yandırmıştır. Halk, neticenin ne olaca· 
ğıını sabırsızlıkla bek1lemektedi:n Bu 
şoförler, yüzden fazladır. 
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Kendisine Rignet lakabı takılmış olan 

Armand Bridini, bu sene Rockonu les 
Flots ismindeki bu şık plajın belası idi. 

Bütün gün plajda hemen yıkılacak in· 
4aat yapan küçük çocukların canım bina· 
lannı yıkıyor, minimini bir yavrunun 
üstünden atlayıp onu korkutarak ağlatı
yor, çocukların kumlar ortasında yap
tıkları küçük Iakları ve içinde yüzen tah
ta kotraları kağıd sandalları yıkıyordu. 

Onun geçtiği yol üzerinde çocuklar 
hıçkırık, feryad ve bağrışmalarından çı

kan bir konser yükseliyordu ve o bir göi· 
ge gibi gözden kayboluyordu. 

Halbuki küçük fügnet fena bir çocuk 
değildi. Yaptığı bu fenalıklar onu tegkin 
etmiyordu, fakat içinin öyle bir sıkıntısı, 
öyle bir öfkesi var.dı ki muhakkak bunun 
hıncını birinden çıkarmak ihtiyacını du
yuyordu. 

Mösyö Theodule Brioin1 mesgulivetle
ri yüzünden Parise dondüğündenberi 

madam Amandine Bridini çok iyi giyinen 
ve yeşil tenli bir centilmenin gösterdiği 
fazla alakaya karşı müsamaha gösteri
yor. Onun sözlerini diniemekten adeta 
zevk duyuyordu. Bu fena adam her z3man 
anasının yanında idi ve küçücük Rignet 
yaşına göre iyi bir mantıkh ve hiddetten 
kudurarak onun iş~al etti.ği yerin babası 
burada olsa babasının yer· olduğunu gö
rüyordu. 

Rignet, kurnaz bir çocuktu. Bu kötü 
adamın mütemadiyen yanlannda bulun
masından duyduğu hiddetin acı!;ını mü
temadiyen başkalanndan çıkarmanın 
doğru olmadığını anladı. 

Prn.jda panik çıkarmak için annesinin 
yanından her ayrılışında o fena adamın 
büyük bir memnuniyet hissetmekte cl
duğunu görüyordu. 

Bunu gördüğü için taktiğini değistirni. 
Bütün oyunlannı annesinın merkezini 
teşkil ettiği dar bir çember içinde oyna
mağa başladı. 

Ve bu dakikadan itibaren bütün f<>·ıa
ketler o çok zarif ve annesine karşı fazla 
nazik olan mösyönün başından geçm~jte 

başladı. Mesela bir uzun is!rnmlen bir
denbire sebebsiz olat'Jk arkaya doğru ka
yıyor ve t~sadüfen zarif mösyön~n dliş
tüğü yerde bir takım sivri taşlar, öteberi 
bulunuyordu. Çocuğun oynarken savur
duğu bir kürek kum nedense her zaman 
yanlışlıkla onun yüzüne geliyor. Gözle
rini kör ediyor, nefesi tıkanıyordu. 

O fena adam izhar edemediği bir hid
detle kudururken, annesi gayri ihtiyar! 
gülümsemekten kendini alamıyordu. 

Bir gün - yeşil zeytin - Rignet bu fena 
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adama o li:kabı vermişti. Onu gidip do
laşsın diye kandırmak istiyordu. 

Büyük bir muhabbet ve nezaketle fa
kat kendine cebretmek için dişlerini sı· 
karak: 

- Haytli yavrum. Git, azıcık plajda 
dolaş. 

Diyordu. 
Küçük Rignet soğuk soğuk. 
- Yok. burada oynıyacağım. 
Diye cevab verdi. 
Ve annesile - Yeşil zeytin - in altında 

oturdukları çadırın iplerini yavaş, yavaş 
sökmeğe başladı. 

Genç adam, güzel kadına: 
- Bu çocuk size içimi açmama çok ma

ni oluyor, dedi. Sizinle biraz yalnı~ kai
masını öyle isterdim ki: 

Madam Bridininin rengi kızardı. Tam 
dakikası idi, genç adam bunu hissetti ve 
onu kandırmak için en güzel sözlerle ve 
büyük bir taltıkatle ilam aşketmeğe baş
ladı. Coşmuştu. Çok güzel konuştuğunu 
zannediyordu. Fakat sözlerinin en <loku· 
naklı yerinde çadır birdenbire üstlerine 
yıkılıverdi. Rüzgar mı çıkmıştı. Ne ol~ 

muştu, çadırın altında kalanlar bir sürü 
gülünç hareketlerle kurtulmağ:ı çabalı

yor !ardı. Rignet uta.ımaz bir neşte ile 
kahkahalarla gülüp duruyordıı. 

Bir başka günde bütün yaptığı şeylere 
rağmen onun annesinin yanından g:tme-

bir adamını. Bir cüceyım ... Anlaşıldı mı? 
Numarayı bulduktan sonra Rignet te

lefona girdi ve gazmonun numarasını is· 
tedi: 

- Lı1tfen, şimdi orada bir madamla 
birlikte bulunan Mösyö Lionel de Ne 
vere'e söyleyiniz. İki mösyö onu ~otel 
Düpen. de bekliyor. Gayet müstaceldir. 
Çabuk gelsin. 

Kahveden çıktığı zaman gazinoya doğ
ru yürüdü ve büyük bir s1.?vinçle düşma
nının otel istikametine doğru gittiğini, 

gördü, yüzünün müthiş endişelı ve şaş
kın bir hali vardı. 

1 

Gece yatağında küçük ahbabımızın 

muhayyelesi büyük bir faaliyet içinde 
çalışıyordu. Neden - Yeşil zeytin • otele 
doğru giderken o kadar perişan bir çehre 
takınmıştı. Evet münakaşa götürür yeri 
yoktu. - Yeşil zeytin - fevkalade büyük 
bir endişe içinde otele doğru gidiyodu. 
Neden? ... 

Birden delikanlı yatağının içinde 
ruldu. 

Meseleyi keşfetmişti. 

İki mösyö!. .. 

Polis demek. 

doğ-

O her zaman polis romanları okurdu. 
Her zaman otel hırsızlarını tutmağa iki 
mösyö!.. İki sivil memur gelmez miydı? 

diğini görünce oradan uzaklaşmış, kısa Şimdi anlıyordu. - Yesil zevtin - in 
bir zaman sonra: gözü annesinin mücevheratında- idi. 

- Baba .. baba .. haham geldi! Ertesi sabah erkenden kalkt!. cHotel 
Diye bağırrnağa başlamıştı. de boins> e gitti. Od~smm numarasını 
Bu sesi duyunca kıpkırmızı kesill?n öğrenip bir kat yukarı çıktı. Kapıya hızlı, 

madam Rignet hemen yerinden doğrui- hızlı vurdu. 
muş ve o fena adam da kaçıp gitnı•şii. Onun sesi: 

Bu oyun delikanhyı bütün bir öğ!cden - Ne var, ne istıyorsunuz. 
sonra o fena adamdan kurtarmıştı. Fa- Diye homurdandı. 
kat fena adam akş3m annesini aperetif Sesini kalınlaştıran Rıgnet: 
almak üzere gazinoya davet edere!< bir 
puan kazanmıştı. - Polis, diye cevab verdi. 

- Ne?! 
Fakat Rignet kolay kolay partiyi kay-

bedere benzemiyor, _ Yeşil zeytin _ in - Polis .. haydi çabuk giyininiz. Skan-
hangi otelde oturduğunu ve isminin Li- dale lüzum yok. On dakib sonra aşsğı-
onel de Nereve olduğunu biliyordt.. ya ininiz. Sizi holde bekliyoruz. 

Bunun için plajrn kalwesinı~ g;rdi ve Telaşsız .adımlarla oradan uzakla.ş:m 
bir garsonun şaşkın bakı§ları altında bir çocuk kapıdan sıvış~ı ve onun pencerele
masaya oturdu. Gar:;;on bir müddet y mı- rinin bulunduğu r.ılaj tarafım gitti. 
na yaklaşmadı, fakat neden sonr ona Bir yere saklandı, gözetlemeğe başbıdı. 
yaklaştı: Onun odasının balkona açılan kapısı 

- Haydi küçük çapkın dedi Burası açıldı. - Yeşil zeylin • gömlekle, fakat 
senin yerin değil. Dondurmacı yüz metre: elinde büyücek bir valiz!<! tarasaya çıktı. 
ötededir. Çık bakayım çabuk buradan. 1 Tarasadan doğru plaja inen merdivenler.:! 

Gayet soğuk bir tavırla Rignet: yaklaştı. Ağır ağır o merdivenlerden in
- Bana bir duble bir~ ile telefon rı:>h· dl. Otelin hizasını geçtikten sonra adım

berini getiriniz dedi ve rica ederim biraz 1 lannı sıklaştırdı. 
daha nazik olunuz... Ben kırk yaşında Garaja doğru gitti ve birkaç dakika 

çok sevindim. Hiç olmazsa onlar, abla
mın bu feryadları esnasında köşkleri -

Pirinç unu 
Mercimek unu 
Bezelyst unu 
Yulaf unu 
Patates unu 
Pirinç nişastası 
Kornflü (Mısır 
hülasası) 

Bakla unu 
Fasuly3. unu 
Nohut unu 
Arpa ve sair 
hububat unlan 

Bu mükemmel ve eşsiz müstahzar t tabii 
ihtiyacınızın hakiki karşılığıdır 

Tarihi tesisi: 1915 M. NURİ ÇAPA Be,ıktaf 

sonra garajdan bir otomobil çıkarak ~i
ratle uzaklaşıp gitti. 

* Hafta sonunda plaja dönen Theodul de 
Bridini oğluna: 

- Nasıl bu hafta iyi eğlendin mi Rig. 
net. 

Diye sordu. 
- Evet baba, polis haf1yeliği oynadım. 

• Yeşil zeytin - isminde bir otel hırsızı ile 
müthiş bir mücadele yaptım. fakat so
nunda onu mağlub ettım. 

Mösyö Theodul Bridini kansına döne
rek ciddi bir çehre i.le: 

- Bu çocuğu böyle deli saçması zabıta 
hikayeleri okumaktan menetrneğe ne za
man karar vereceksin bilmiyorum. Hiç 
bir şeyin farkında değil misin? 

Amandine Bridininin hır sürü söyliye. 

cekleri vardı amma ihtiyatk.1-r bir liikft. 
tu muhafaza etmeği tercih eıt1. 

r A&Dl'1Ô JfÜSllAMIZDA ı 

insan güzel san'atları severse ... 
Yazan: O. Hanri 

Çeviren: H. Alaı 

~----------------' ........................................................•.•••• 
Kadın heUmleri toplantısı 

Türk Olnekolojl Kurumu bu a.yın toplan -
tısını Dr. Orhan Tabslnln b6şkan.l.J#ında 

yaptı. Bu cı:ılsede: 

Dr. Orhan T:ıhsin, Metten kesllıne ta -
namalarının ted:ıvls!, Dr. Ahmed Asım Onur 
Kadın kısırlığının (İnsumatto.n tubalre vr 
hysterosalpingograpbie) ile teşhis ?e bunun 
tedavi.si bakkmda tebligatta bıtlundu, mev
Zll ne aUkad~r röntgen fllınlerl g~terdi. 

Aşıklar yolunun 
nin penceresinde kalmak nezaketini 
göstermişlerdi. Süheylanın inceliğini 
zaten takdir ederdim amma, Naciye ha 
nımdan bu hareketi pek beklemezdim. 
Bence bıı kadının rezaletle dolu olan 
bütün hayatında kaydedilecek bir tek 
kibarlığı budur ve ihtimal yalnız bu 
kalacaktır! 

düşünüyor, hayattan saadet umuyor - bii gördüğüm bu geçikrnesi, hatta bel
dum! Etrafımda bu kadar fırtınalar in- ki de hiç ge1memesi. ihtimali şi.mdi ba
ler ve bu kadar birbirine düşman his- na azab vermcğc başlamıştL Gözlerim 
ler ça rpışı:rken bfle!. Ü sttdl.ik, akşam uzaklarda, merakla bekliyordum. 
üstü Nac~yenin bana söylediği sözü ha- Ne acayib blr gece! Ay yok .. yalmı 
tırladıkca kalbim~ adeta oklar saplan· nereden gel<liği belli olmıyan bulanık 
dığıru, bütün vücudümü sızılar, ürper- dumanlı, esrarlı bir aydınlık semayı 
meler sardığını hissediyordum. Evet, bürümüş.. satıki, içinde fitili tüten ve 
evet, ne olursa olsun. ben bir kere yola bir ölü gözü gibi son sisli pırıltısını ak· 
çıkıp Süheylayı b€klemeli idim. Her- settiren buzlu bir fanosun ışığı .. sonra, 

yolcuları 

Bir gecenin içi~de ne vak'alar; Önce 
eni~temin saat onda gelişi ve ablamın 
bana vadettiği halde sinirlerine mağ. 
10.b o~nrak uluorta meyhane vak'asını 
ortaya atışı, derken bu gürültüye ba
bamın müda1'.::ı1e edişi ve «Bu ne reza· 
let!• diye bağırırken eniştemin çat di. 
ye salon ·kapı~m1 vurarak çıkıp gidişi. .. 
Ah, hele en hazini, Ülkü ile Erdincin, 
sebebini anlıyamadıkları ve büyüyün· 
ceye kadar da anlıyamıyacakl'an bu 
ana bRba kave-asından korkup hıçkıra 
hıçkıra <ığlayrc;ları ... Bir yandan da 
Şadan halamla Dadmm fenalıklar geçi
rişi, anneminse adeta tıkanacak gibi 
'Oluşu ve Daver ağabeyimin birinden 
ötekim• kostue-u esnada Neclanın bü. 
tün kf'cl~Ji cınlatan cı<i'lıklan ... Ya ab· 
lam?. O sarıki cıi!'ıkta sonuna kadar 
Necladan geri mi kalm•f.:tL?. Eniştem 

çıkıp ITT.derken b:-ılkona fır1amı~, .tı:öm· 
le~ ·ni parcal1varak ve yumruklarını 

sıkara~{, kocasının arkcıı;ından bütün 
hırsi!e söyle havkırıyordu: 

- Alçak herif! Bütün yaptıklanna 

eyvallah dedim, bin bahane ile geceler
ce İstanbulda kalışlarına ses çıkarma -
dım diye en nihayet rum kızlannı ko. 
luna takıp Adada meyhanelere mi gö -
türecektin? Da ver keske kafanı parça· 

Yazar: Halid Fahri 0%arutf')' * halde, muhakkak sizi görmeliyim diye derin bir ıssızlık ve sessizlik.. ve ve • 
lasa imiş! Fakat ne var ki o zaman ona Bu vak'a kapanıp ta ablam odasına o kağıdı boşuna yazmamıştı. O halde him verici Shakespeare dekoru içinde 
acırdım, hapishanelerde çürürdü za • çekildiği zaman saat gece on biri geç ~ gelmesi Jazımdi. Gelecekti! yükse~mı~, alçalmıs, bükülmüş, eğril • 
vallı.. halbukı asıl zindana atılacak he· mişti. Salondan işitilen seslerine bakı- Bu son düşünce ile, masamın üstün- miş, bodurla~ıp cüceleşmiş ve bazı yer· 
rif sensin. Artık bir daha buraya gele~ lırsa, babamh annem kendi odalarında deki saatin yelkovanı bire yaklaşırken, !erde top top olmuş çamlann arkasın . 
yiın dem~! Yarından tezi yok, Mahke- meseleyi hala münakaşa edip duruyor- köşkten fırladım ve dişarda karanlığa dan böceklerin uzun, keslkin cınltıla · 
meye müracaat edeceğim. Senin gibi lardı. Fakat ortada da hemen hiç kim- gözlerim alışınca, biraz uzaktan Sü - n ... 
kocanın başına taş yağsın e mi! Dok - seler kalmamış, herkes odasına 'kapan- heyianın köşküne b~k~.ım: Bürun pen: Nihayet, yoldan hafif ayak sesleri i · 
torluğun da senin olsun! Başkalarının mışh. Çünk:.i hiç kimsede oturup lakır- cere.lerde ışıklar sonükt.ü. Demek ki şitildi ve gittikçe büyüyen bir gö!P."e 
kanına bakacağına sen asıl kendi kanı- dı edecek derman yoktu. Bütün ev hal- Nacıye hamm yatmıştı. Silhey!A da ne~ benim bulunduğum tarafa, Aşıklar Yo· 
nı tahlil et de ne olduğunu anlayasın.. kı, adeta hasta olmuştuk. rede ise gel~cekt~. lunun ilk dönemecine doğru yaklaştı. 
damarlarında sırtlan kanı mı var, yok. Fakat benim için saatler bir türlü . Solu!11dakı yu,_ksck _çamlığın ben Hemen yola çıkarak karşıladım. 
sa kudurmu~ köpek misin? geçmek bilmiyordu. Hele on ikiden ılerledikçe heyula~ı şe~ıller alan ~er: Gecenin yan karanlığı içinde. yüTi.i • 

Hasılı böyle bağırmaktan sesi kısı - sonra köşkte bütün aile akşamki üzün· vanına bakarak, a,şrır agır, ayak sesımı yen hafif bir beyazlık belli oluyordu. 
lan zavallı ablamı balkondan zorla içe- tü ve heyecanla kabuslu bir uykuya duyurmaks~zm, Haskalfa sokağından Arkasından, bir fısıltı halinde sevgili .. 
riye alabHdik. En sonunda kendinden vard1ğı zaman adeta odamda oturamaz yukanya, Aşıklar Yoluna doğru yü .. min sesini işit1im: 
geçerek ·o da bayıldı ve onu ayıltıncaya olmuştum. \~akit yaklaşıyordu. Ne ya- rüdüm ve kaldırımın bittiği köşeye _ Sen misin, Tuğrul? 
kadar da akla karayı seçtik. Fakat bü- pacaktım? Aşıklar Yoluna gidecek mi vardığım zaman, sağdaki ron köşklerin _ Evet, Süheyla .. gelmiyeceksin di. 
tlin mahalle'. re de rezil olmu~uk. Zira idim? Doğrusu hala tereddüd içinde 1şıklannı da sönmüş görünce 9e'Vlııdim. .ı ·<' ye meraktaydım. 
hu gürültü d-=vam ederken, bütün civar idim. Acaba Süheyla bu gürültüden Hiç olmazsa bütün bu sıra köşkler bir - Yanım? sokulmus koluma girmi~tL 
köşklerde oturanlar, Türk, Rum, Erme- sonra Aşıklar Yolunda beni gene bek· saat evvel dinledikleri aile kavgasının · b 1an 1 d Şimdi yanyan::ı yürürken, vücudünün 
ni, Yahudi her cinsten bir kalabalık, ler mi diye düşünüyordum. Ibtimal gö- dedikodusunu yarına ıra :ı.ş ar 1 ve 

d l ~ ~k ü sıcaklığı, yumuşaklığı her zamandan 
başta kadınlar ve çocuklarla bizim köş rüşmemizi yanna, yahud başka bir gU. ortada benim o aştıgırnı gvı=-~ m - k 

b ziyade omuzlarıma tatlı bir uyuşuklu 
kün karşısında birikmişlerdL Çocuk • ne bırakacaktı. Fakat ne de olsa ben tecessls ~özler de çekilmiştl Hele i · 
lar haykırıp zıplıyorlar, büyükl~, bir kere gitmeli idim, hatt~ saat birde razdan SüheylA ile 'buluşursak, hemen veriyord~. . . 
yangın seyrine koşan işsizler gibi bu a- gelmese de bit" buçuğa, ikiye kadar o- hiç kirlıse bizi görmiyecek demEkti. -:. ~g:.us~'. dedı~. bı~. ar.a~ık gelme : 
ile yangınını adeta merakla ve hattA nu yolun başında beklemeli idim. Yok· Haskalfa sokağmm sonunda Aşıklar ~e?ı duş~duı~ . C.unku sızın gelece 
bazıları sigaralannı içerek derin bir sa o gelir de beni ıbulamazsa çok fena Yoluna kıvrılacak meydanın k~bı - ğınızden şuphelı ıdim. . ... 
keyifle dinliyorlardı. Yalruz bu kala - olurdu. Belki bu yüzden, henü~ funf. deki çamlardan birinin altında oturup - Niçin? .. Bizim evdeki güriiltuvu 
balık arasında Naciye ile Süheylayı dimi kesmediğim ~end1. saadetimi bir müddet bekledim. Fakat hAlA gelen duydun diye mi?_,. 
görmedim, görmediğime &t doğrus mahvederim. Ne tuhafl HAli saadet giden yoktu ve SüheyJJnm enelce ta.. 

(Arkası tnıt') 
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Yuan: ZIYA IAKlB 

Yeşil gözlü genç kız 
- Ala.. çok All... Fakat, ben kasa 

kuınasını bilmem. 

Kadınlar hamamına girmete cür'et edecek bir erkek tas, 
nalın ve ıslak peştemal darbelerinden kendini kurtarsa 

bile bu hareketinden dolayı şiddetle cezaya uıarar 
- Adam sende. Öğrenmesi güç bir 

fey mi?. Senin gibi~ becerikli, şey
tana çanğı ters giydiren bir iş adamı 
için, on beş günlük bir mesele .. . 

lfay Allah mütahakını versin ... Şim-
di de, kulaklarım uğulduyor .. beni da. 
!aletten dalalete seV'keden o mel'un 
Şeytan. gene kulağıma fısıl'qayarak: 

- Enişten, doğru söylüyor. Onun 
•ôz1€rini yabana atma. 

Diyordu. 
- Bu paralar nettde, bey enişte?. 
- Uzakta değil Adeta, elimizin, a • 

\?ucumuzun içinde ... İki katlı, girilme
li kolay bir evde: 

- Ev kalabalık mı!. 
- Biraz kalabalık... Fakat on beş 

Mevki ve mansab sahibi kimseler 'bu 
dünyada kendilerini kurtarmak için 
muhtaç oldukları vesaiti biraz pahalı sa
tın alırlar. Padişahın teveccühünü kazan
mak mecburiyeti hasisliği. hırsıcahı ve 
korkuyu namütenahi speküllisyanlara 
davet eder. Bu yolda yapılan hesablar 
ise çok kere hatalıdırlar. 

IÜnde bir, bütün hane halkı, akrabala
!'tııdan birinin evine giderler. Orada 
Yerler, içerler. Gece geç vakte kadar 
eğ~irler. Ancak gece yarısına yakın, 
evlerine dönerler. 

Muvaffak olursa en muktesidanesi pa
dişaha hoşuna gidecek bir cariye kabul 
ettirmektir. Bu cariyede nüfuzunu ,ilk 
sahibinin lehinde istimal edecek kadRr 
minnettarlık hissi beslemek lbımdır. Kay 
nanamın evinde Esma sultanın haşmet
penahı eğlendirmek gibi yüksek bir şe
ref için hazırladığı Gürcü kızlarından bi
rini gördüm. Bunda benim görüp anl:ıdı
ğım şey on sekiz yaşlarında, orta boylu, 

KtZıl dudaklan en tatlı bir tebessümle bana güli.i.m&edi gayet şişman bir genç kız olmasından i-

olmuştu. Paanyanm bu mukaddes tas - Şimdi de, Elisavi söylüyordu: baretti. Oldukça güzel bir meyhane km 
viri ile, önünde yanan küçük renkli kan - Ne iyi oldu, mitera! .. Eğer Sarafim olabilirdi. Doğrusu aranırsa, iri siyah 

Vaziyeti, gözden geçirdim. Muhake • 
~ kuvvetim,.. cilA versin diye, bir ka
~h rakı daha içtim. Bir hayli düşü • 
~p bşındıkbn M>nra: 

dili derhal tanımıştım ... Vaktile, Tar • ağabey bugün gelmeseydi, belki onu u- gözleri vardı. Türkiyedo pek münteşır 
labaşındaki eve ilk girdiğim zaman da zun zaman göremiyeeektim. olan bu güzeller nerede olsa dikkati ce!he 
bu resim ile karşılaşmıştım. Diyordu. derlerdi. Fakat cansız idiler. Onları ka-

Şimdi, bir anda çocuklui,ıumun batı • Elisavi'nin bu söz1eri, birdenbire na. rartan sürme hiç hoş bir tesir ilave et-
- Enişte bey!. Böyle büyük bir fır -

latı kaçırmak istemem... Ancak şu 
~r ki. bu iş, benim işim deği1.. .Müsa
lde ediniz. Bc..-ı. bunu iyice düşüneyim. 
'1'anıd1klanından bir iki kişi ile de gö
tGşeyim. Neticeyi ıizı bildiririm. 

raları zihnimde canlanmıştı. Annemi zarı dikıkaUmi celbetti. Merak ve tel~ miyordu. 
görüyor gibi oluyordum. İçimde daya- ile sordum: Bütün Asyada bu kadar meşhur ve 
mlrna~ bir acı duydum. Hıçkıra hıçkıra - Niçin?.. müstamel bir madde hakkında tafsilat 
ağlamamak için, kendimi güç zaptedi- Elisavi. derin derin içini çekerek sü- vermemiş olmak müahazesine uğramak 
yordum. kut etti. Teyzem de müteessir bir eda istemem. Bu son derece ince bir siyah 

Dedim. 
Teyzem, çok memnun görünüyor; sö- ile cevab verdi: tozdur. O kadar kolay uçar ki kendisini 

" zünü kırmıyarnk geldiğim için, gürül - - Niçi.n olacak, yavrum?. Artık Eli- ihtiva eden bir şişenin tıpasına tesbit e-
tillü bir söyleyişle teşekkürler ediyor .. savi işe gidecek. dilmiş bir pirinç tel üzerine kadifemsi 

AŞK ve SERVE'I Elisavi, blr çocuk gibi seviniyordu. - Ne işine?.. bit tarzda yapışır. Bunu kullanmak hü-
~ve gelip te yatağıma girdiğim za • Sofra. hazırdı. Ortadaki yuvarlak ma _ Ne isine olabilir? .. Hizmetci1iğe ... neri tıpanın sap hizmetini gördüğü bn 

ltlan, henüz hiç bir karar wrm.iş dcı!il- sanın üstünde, bir hayli çeşidli meze - Birdenbire. gözlerim karardı. Ve ku- pirinç teli şişenin kenarına sürmeden 
diın. Ve bir hayli rakı içtiğimiz için de, 1erle kücük bir rakı şişesi vardı. laklanm unuldadl. çekmektedir. Çünkü böyle olursa siyah 
bu işi düşünüp muhakeme edebilmek • Teyzem, söylenmesinde devam edi. _ Hizmetç!liğc mi? .. Nasıl olur .. bu- toz uçar. Bu iğnenin ucu gözün dahili 
terı acizdim. yordu: na ne lüzum var?.. köşesine dayanır. fki göz kapağı üzerine 

- Sabah ola .. Hayrola.·· ' _ Fasulya plakisini sevdiğin ha tın _ ' bastırılır. Sonra şakağa doğru hafifçe 
Diye, yorganı başıma çektim. rna geldi. Sana, bol havuçlu bir pilaki - Eh .. ne yapahm, yavrum. Geçine- çekilir. Bu <la kirpiklerin içinde iki siyah 
Sekiz saat devam eden deliksiz bir pişirelim. Bakalım, beğenecek misin, rniyoruz. ~öylP böyle geçinsek bile, cizgi bırakmak içindir. Bu siyah çizgiler 

'lıYkudan aözümU &"ar açmaz ak1ıma s f' ? H d" t b k E 1.. genç bir kızın ihtiyaçlanna yetismek gu··zel gözlere haiz olmadıklan sert bir ilk t1 'Y ara ım... a ı, o ur a ayım. vve a, .. kü 1 Art k k b"" .. 
gelen şey, teyzem oldu. birkaç kadeh düziko çak. fştihan açı • m_urn. n ° .rn~yor... 1 ız: .uyu • ifadeyi verirler. Türkler buna müşfik bir 

Dün teyzem haber g~ndermişti. Be - 1 S •.. k d t h ft ? Se du. Fı~m'l ıshvor .. avakkabı ıstıvor ... ifade buluyorlar. 
ır ....... u aunya, ne a ar u a ır... • k". "b" 1 k 

ili bugün öğle yemeğine bekliyordu. nelerden sonra, tekrar karşı karşıya ge- Ben, ~ ısı .~ ı ça ı~ıp azanamıyo - Daha garibi. erkeklerin bileı bilhassa 
Eğer mesel~, sadece ~yzemden iba • lelim .. hiç ı:ıüphesiz. bunda da bir hik- rum. nun ıçın... ihtiyarların böyle bir işvekarlığa mey-

~t olsavdı, bu davete ehemmiyet bile met var ... 'l'evekkeli dememişler .. dağ Derhal teyzemin sözünü kestim: yal olmalandır. Sürme istimali hemen 
\>:trniy~ktim. Fakat, Qç günden beri daifo kavuşmaz amma, insan insana ka. - Hayır .. gitmivecek ... S imdilik bu- hemen umumi b!r şeydir. Maamafih, bu-
ııhnirnden bir türlü çıkmayan Elisavi • M v b ·· h k"k tm· E r ok Mademki be m na basırayı kuvvetlendırmek meziyeti ilin han"kulAdl> cazı·~--ı·, bana çok kuv- vu~ur. eger u soz, a ı a ış... · ı na uzum y ... n van . 

"' ~ Iisavi!. Hadi, doldur Sarafimin kade -~ona yardım edebilirim. atfedildiğini unutmamalıdır. Fakat silr-
~~tli gelmişti. Bu daveti ihmal etmek, h' · D d' menin böyle bir tesiri olmadığı daha doğ-~ mı... e ım. 

im için mümkün değildi Elisavi?ıin elinden içtiğim bu ilk ka- Arada. kısa bir sükfıt J!ecti. Bu sü - rudur (1). 
E1isavivı. · seviyor mu idim? .. 

deh ralo, bana hayatın en leziz ve en ı kfıttan sonra. bir müzakere baş göster-Buna henüz, ne (evet) ve ne de (ha-
)lr) diyecek vaziyette değildim. Fa • nefis bir eksiri gibi geldi. Damarlanm- dL 
~t. daha dün omuzlanma tırmanan 0 daki kan. davanılmaz bir alev kesildi. (Arkası var) 

.... _ çücük kızın bugünkü varlığında 0 lstanbul intihabı meb'usan teftiş heyetinden 
Gdttr büyük bir klidret görüyordum 
~ onunla tekrar karıılaşmakta istical 1 - Meb'us intihabında rey vermek hakkını haiz olan rnüntehiblerin E>sami-
t6sterdim. sini mübeyyin defterler 11/2/939 Cumartesi gününden itibaren her mahallede 
.., El'bisemi, dikkatle fırçaladım. İtina herkesin kolaylıkla görebileceği n:ünasib mahallere asılmıştır. 
.ı..ıe giyindim, kuşandım. Öğle vaktin - 2 - Defterler 15 gün müddetle askıda kalacak ve 25/2/939 Cumartesi günü 
den bir saat evvel, kalbim çarpa çar • akşamı askıdan indirilecektir. 
J)a, tf'yzemin evinin kapısını çaldım. 3 - Müntchiblerin 3efterlerı tetkik etmeleri ve intihab hakkı olup ta adı ya
d 'l'opuklu terliklerini tıkırdata tıkır - zılmamış veyahud adı yazılmak lazım gelmezken yazılmış bulunduğunu gördük
J)ata, tahta merdivenlerden biri indi. leri takdirde adi bir varaka üzerine ve heyeti teftişiyeye hitaben bir istida ya
t ~ha kapı açılmadan hükmettim ki bu, zarak 25/2/939 Cumartesi günü akşam:.na kadar İstanbul Belediyesinde (İntihabı 
lısa\rj icli. meb'usan teftiş heyetine) vermeleri ve 25/2/939 tarihinden sonra vaki olacak 

Güzelliği idameye yahud güzelliğin 

noksanını telafiye hizmet eden şeylerln 

kaffesi bu memlekette büvük bir teh~
lükle kullanılmaktadır. fstanbuldg. Sakız
lılar bu şarlatanlığı pek Heri vardırmış
lardır. Maamafih. hiçbir zaman, onların 

cilde taravet vermek hünel'leri cildin ta
ravetini kaybetmek zamanını geciktirmiş 
değildir. HattA buhar banyosunun pek 
fazla istimali güzelliıti csulimch ziyade 
tahrib etmese idi onları Türkiyede g-j
~elliği mahvetmekle itham kabil olurdu. 

Bu hamamların nasıl inşa edildiklerini 
t&rif ederek, tesirlel'ini tetkik ettikten 
sonra neticelerini hesab eyliyeceğiz. 

Tuğladan yapilmış. üzerine mermer, 
yahud cstUC> ıkaptanmış iki küçük oda 
'hirbirine geçilir bir halde inşa olunur. 
Her biri dama tahtası halinde delinmi~ 
küçük kubbelerden ziya alır. Bu küçük 
bina umumiyetle eve bir oda ile merbut
tur ki burada soyunulur. Keçe ile örtü1ü 
çifte kapılar hamamın birind ve ikfüd 
kısmını kaparlar. Menfezi dışarıda olan 
tahtelarz bir kubbe ocak hizmetini gö
rür. Bu kubbe dibdekı kısma tekabül e
der. Bunu hnmamın döşemcs?.nin men tt~ 

ri altına konmuş bir kazanı ısıtır. Bu ka
zan aşağıki kubbenin tav:mındadır. Bu-

rada odunlar yalolır. Duvarların kalın· 
lığı içinde tertib edilmiş borular kazanın 
içinden çıkarak kubbenin haricine uzar
lar ve daimt bir kaynak halinde tuttuk
lan suyu tebahhur ettirirler. 

Bir sarnıçtan çıkan başka borular da 
gene duvarlar içine yerleştirilmiştir. 
Bunlar sıcak su veren muslukların ya• 
nına konmuş musluklardan içeriye soğuk 
su verirler. Buralarda oturmak için ren· 
deli ve cilalı tahtalardan küçük iskemle· 
ler konmuştur. Mermerde oyulu oluklar 
dökülen sulann alınmasını temin ederler. 

!stimalinden daima yirmi <lört s:ıat ev
vel kızdınlan bu hususi hamamlar bu 
mekanizm sayesinde öyle bir hararet de· 
recesine çıkanlırlar ki dışarıki odada ta
mamen soyunduktan ve ayakları döşme-
nin mermerleri üzerinde yakmamak ıçin 
yüksek ökçeli tahta sandallar giydikten 
sonra ancak birinci kısma girilir. Bir 
müddet, ilk iki kapı arasında ciğerlerin 
biraz genişlemesi jçin durulur. 

Bunu yaptıktan sonra da ikinci hama
ma girilemez. Asıl ocak bu kinci kısmın 
altındadır. Oraya girerken de ayni !hti
yata riayet etmek IAzımdır. Dışarıdaki 

hava ile birinci kısım arasında ne kadar 
fark varsa ikinci hamam ile birinci kı
s,m arasında da aynı hararet !arln var• 
dır. Derhal bir terleme başlar, bütün me
samattan sızar. Hamama girince ilk h5· 
sı! olan tesir budur. Fakat hararetin şid
deti ve tesirlerinin kidöeti kadınların 
beş altı saat sıraya içeride kalmalarına 
mani olmuyor. Hem de sık sık hamama 
giriyorlar. 

Hususi hamamı olmıyanlar umumi ha· 
mamlara giderler. Bu hamamlar daima 
hazırdır ve birçok kişiyi alabilecek su
rette tertib edilmiştir. 

Başkalanna nisbetfo biraz daha nazilC 
ve dikkatli olan bazı kadınlar hamamı 

yalnız kendileri için kullanırlar ve oraya 
hususi ahbablan ile giderler. Eğlenceyi 
itmam etmek üzere, yemeklerim de ora· 
ya getirtirler. Da'ha büyük bir hürriyetin 
cazibesi, bütün gün bir arada konuşma'W 
zevki şüphesiz onların sahneyi bu kadnı 
fena intibah etmelerini telafi ediyor. 

Tellak adı verilen hamamcı kadınlar e!· 
lerine küçük kıl keseler geçirerek deriyJ 
kurutuncaya kadar uğuştururlar. Gayet 'l7anılınamışım ... Kapı açılır açılmaz, itirazların nazarı dikkate alınmıyacağı ilan olunur. (871) 

Otı~ yeşil glSzlerl, henüz açılan nar çi
~gini andıTan miniminicik kızıl du -
~klan en tatlı bir tebessümle bana 
~lilınsedi. Şen ve şakrak sesi, bir bil-

m Bu A.det halk arasında o kadar m11nte- ince bir kil de kullanırlar. Bu gül yap· 
ıılr de~lldlr Daha ziyade refah 1'e servet sa- raklarile yoğurulmuş, sonra güneşte ku· 
hlblerlne ve bu tarz güzellik için elzem blr rutulınuiltur. Başı uğuşturmak için bir ne 
nevl işsizliğe münhasırdır denlleb1Ur. P'Uha- • - • 

r ahengi ile: 
ı.ı:- Ah, Sarafim ağabey .. sen haan ... 
ıtera .. bak, kim geldt 
Diye, yükseldi. -

d Bütün hayatımda, hiç bir kız ve ka
dın karşısında, başımın bu kadar şid • 
h e-t.le döndil~nü hissetmedim ... Fena 
aıae sersemlemiştim. 
'O'st kattan, teyzemin sesi gelivordu: 

g -
1
. Oristt.. oristi pedakimu... Yukarı 

e~~ EltMvi. 
1!e sesleniyordu. 

Sl~hsavt, yol göstermek için önümden 
~Yordu. Tahta merdivenler, aya.\la -
~ ı~ın ~ltında gıcırdıyordu. .. .. 

1at lısa'1l'nin nnrln ve oynak vucudu, 
a11~bir ahenk ile dalgalana dalgalana 
lıa de yükseliyor.. sersemletici bir ;a içinde beni de sürük1ilyordu. 
itli eyzemın bulunduğu odaya girdiği • 
~ zarnan ilk gözüme çarpan şey, kö • 

eki rafta bulunan mukaddes tasvir 

ile SABAH, öclLE ve AKŞAM 
Her yemekten sonra muntazaman dişlerinizi fırçalayınız 

kikıı, görültiyor ki. göz kapaklannın kena- vı_ sabun da ~lla~ırlar ve maden~en bü· 
nna ltlna 1lf' snrınen bu ınoe tm mecburl yuk taslarla uzerıne sıcak su dokerlel\ 
b!r terleme ytızftnden nahoş bir surette et- Kadınların bu suretle temizlenen ve tat. 
rafa. yayıle.bUlr. Maamaflh, mesaileri tembel bir edilen açları sonra birçok küç-jk kü~ 
servete hergtln 'bir cizye tahmll eden Te çük örgü halinde örillilr. 
memleketl"l dalma daha kalabalık sınıfını 
teşkil eyllyen halk t.-l kendisine mah!us m- Bu tasvirde Lady Montagu'nun bu ha· 
lenme vruııtalanna mal1ktlr. Bu, hemen he- ınamlara atfettiği incilerden, elmaslnr
men btltün nhsl mllleUerde olduğu gtb!, dan, zengin kumaşlardan ve dah:ı birçoli 
kolları, bacak.lan, baza.n göitsft, i~e batır- b · 
mnk suret:le yapılmış resimlerle stısıemelı::- gözel şeylerden hiç it eser görülmez. Bu 
ten lbarettJr. Bunlar kabuk batııyaralı:: ene- hanımın hamama, kendisin\°! temin ettir· 
ıt\ renkli şeyle:lt uğuştunılursa 1çert l!IOkulan dikleri gibi (2) esvabile girmiş olac::ığı
rengl muhafaza ederler. Top barutundan hl- na da inanmak zordur. 
sıl olan mavl renk en çok yayılmış olanıdır. 
Bu garlb tablonnn t11rlft tfulft mevzutannı 

(Arkası var) 

batıl fikirler temln ediyor gibidir. Ayni ifin (2) Bu hanımın mektublarının yeni tabın-
blrleştırdiğl müslfimanlarla. hlrlstlyanlan 

ed İsa istınlert birbirlerinden da bfitün muhteviyatının tahkik olundull'u 
Muhamm .;,e te""" tarzında Aşıkane his- temin edlllyor. '!'ablin bu sözlerinin deliler 
tefrik c.dehrİ u 

1 
.. ,,~ Çok kere AJpkane lle teyid edilmiş olması lfizımdı. Faka~ halk 

lerln deb ~K" r'var ıfır~'arlle :ıca-"• ... tdıx.. kencHslnl eğler.diren hatalar hakkında hlO tiplerin azı u an ıu.... ....,_.... r.• ü 
görülür. Fakat bu IŞlkane hareketin tarzı bir zaman muşk lpesend de~lldlr. Beyle bir 
ve cinsi pek mnnte§lr olmM!ıtı 191n aldan- darbeye nail olan allikada işe pek aldırış ct-
mak kabildir. mez. ~aklkatren başka bir şey scvmlyenler 

cSullmth clldl beyazlatmak için b1r nevi onu müdafaa Ue uğraşmadan sade:e arz Te 
pomatadır. Bllhaaısa, clld1 parlak bale IOU.r. takdim ile iktifa etmelidirler. 
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Deniz Şeytanı 

Bir İngiliz adasında 
Ben ki şimdi Vaterland ile dünya et 1 du. Yalnız ara sıra kayığımızın bir ba- temellükünd.e bulunuyordu. Burada bir 

SpÖr yaşında olanlar 
üç sınıfa a ynldılar 

llS yqım bitirmiş mekteb ve kışla haricinde o!anll' 
klüplere intisab edebilecekler 

rafında bir devir aeyahatin.e çıkmış linanm herkeace malUnı olan fiakiye - geminin mevcudiyetini göremiyorduk. Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğü si teşkilitı asri kollan olan 
buhmuyorum, oraya da tekrar uğraya· simine hasıl olan serpintiler bizi baş - Bu, bizim içın çok fena idi Maamafih umumi kltibi Cemal, dün akşam gaze- himaye edecek. onlar için bina ve -
rak bir vakitler benim hlkim olduğum tan aşağı ıslatıyor ve bu ratıb elbise - yakında b:r gem!nin muvasalatı bek - tecileri toplamış w beden terbiyesi halar vücude getirecektir. 
bu tropik yeri bir defa daha gözden ge- ler içimi~ gecenin ayazını hissediyor • lenmekte olabilirdi. teşkilatı hakkında uzun bir görüşme Mektebler de bu aalmlardan ~ 
çireceğlm ve nihayet bir defa daha ü - duk. Gündüzleri havada yakıp kaw • Ne olursa olsun limana girmek ve ta- yapmıştrr. de edebileceklerdir. Beden tertıQ": 
~de denizler aştığım, baslrnılar yap nıcu bir sıcaklık vardı. Hat~ kayığı • ze komanya almak bizim için zaruri Beden terbiyesi kanununa göre spor mükellefiyeti haricinde o}anlann ;.! 
tığım Seeedlerime kavuşacak ve onun mızda biraz temin ettiğimiz gölgeden olmuştu. Seyahatimizi uzatmak mec • yaşında olanlar üç llJllfa aynlmakta • fesyonel klüp açmalanna da 
lfivertesinde bir defa daha gezmiş ola· müstefid olurken bile üzerimizde deh· buriyetile karş1Iaştığımız takdirde tu • dır. edilecektir. 
cağım. o vakte kadar sevgili ıemim1 şetli bir ağırlık hissediyorduk. Bunla- tulacağımız fırtına tehlikesini şöyle bir Yedi yaşına kadar olanlar cev yaşı•, fstanbuta henüz tayin edilmif 

Auf Wiedersehen! nn hepsinin fevkinde suyumuza dik • tarafa bırakalım., fakat beri • beri ve 14 • 16, 17 _ 19 yaşında olanlar ckültür bir spor direktörü yoktur. 
xxvı kat etmel:. mecburiyetinde bulunuyor· skorpit hastalıklar.na tutulmaktan kor yaşı•, 20 ile 23 yaşında olanlar casker- fstanbuldaki teşkillt çok ~iş dl 

Açık bir sandalla Sosyete adaların • duk. Hiç bir vakit hararetiınizi tama • kuyorduk ve gı<ıamız kuru peksimet ol lik yaşı• namile üçe aynlmaktadır. caktır. 1 Hazirand3 her tarafta bU • 
dan Book ada!arına Atlas Okyanusu - men teskin edecek derecede su içmeğe dukça korktuğumuzun başımıza gel • Beden terbiyesi kanunu bu yaşlarda yin ler yapılmış bulunacaktır. 
nu ve hatta Pasifiği hazan yelkenle ve cesaret edemiyorduk ve binaenaleyh mesini önliyemiyecektik. Me~er ki er· spor ve beden terbi~ yapılmasını Beynelmilel müsabakalar daim9 
bazan da rnotörle geçmek son yıllann daimi olarak su içmek ihtiyacını du • zakıımzın -bilhassa taze sebze ile- te- istemekü-dir. İlkmekteblerde spor yu· telit takımlar halinde yapılacak, 
bir nevi sporu oldu. Minimini bir tek· yuyorduk. nevvüünü mutlak rurette temin eyle • vası, lise ve yüksek me~blerde spor teli! takı~la~ ~lebe ~ asker~ 
ne onu başardı. Fakat şurası muhak • Bu esnada kendimizi eğlendirip neş- mis bulunmalı idik. Bu itibarla limana yu,.dlan teşekkül edecektir. venlecektır. Bütun mucadele BP""' ... 

kaktır ki bu nevi deniz seyahati hiç de elenmek için de beraberimize aldığı • doğru dümen kırmıştık. On sekiz yaşını bitirmiş (mekteb w nnda atl~tizm esası ~1.acakbr: -
konforlu bir seyahat değildir. Spor hL mız kitablardan Fritz Reuter'in cİs • Kayığımız limanın rıhtımına doğru kışla) haricinde olanlar klüplere inti.. Muhtelif sporlar 1Ç1n yeniden , 
<liseleri içinde. sizin Okyanusu kate • tanbula seyahat» adındaki komik ese • ilerlerken güze! yüzlü ve mütenasib ab edebileceklerdir. trenör kurslan açrlacak, buralarda -
den küçük geminizin daima küçük bir rini yüksek sesle okuyorduk. Gecele • endamlı yerli halk -ki Polinezyalılar- s Spor mük~llefiyeti henüz kat't ola • Iışacaklar bareme. tAbi olacaklar, 
kamarası veya kamara taklidi bir şeyi rin uzun ve sıkıntılı saatlerini hoşca dır- büvük bir merakla bize bakıyor rak tesbit edilmemiştir. Beden terbiye- aşlan 20 ile 70 lıra arasında ol 
bulunur. İşt~ bizim de o zaman istedi • geçirmiş olmak için de Alınan halk ve gittik~-e kalabalıklaşıyorlardı. Ki.re- - • - n - - n... .. - - -

ğimiz bu kadarcıktan ibaretti. Fakat şarkılanm terennüm ederdik: heiss ve ben, derhal nhtıma atlıyarak k ı b 
biz o kadar talihli değildik. Bundan Engine açıldıktan ÜÇ gün sonra Kuk doğru adan•n İngiliz memurunun evi - Mı·ııAı u·· me ma" arı u 
maada muavin kruvazör ha1ine koy • takım ada •annın ilk cez'resi olan At;u ne gittik. , 'I:' 
duöumuz bu küçücük ffükaya almak adasını ~örmüştük. Burası İngilizlerin (Arkası Ua"') mevsı·m de yapılacak mı? mecburivetinde bulunduğumuz ağır _ _ _ ~ 

yükün inevcudiyeti teşebbüsümüzün ;1 :--6--0--n-t·--,-n---8--0- 1m-a-ca_s_ı ::, izrrir belediyesi c!e et 
cidden sıkıntılı ve ıztırab verici bir iş , , 

olduğunu gösterirdi. , t _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ı, meselesi'e U~r3ŞIJ0r tstanbul lig maçlarının geri kalan 
Sandalımızda ıslak olmadı~na emin - - - 1 ~ 2- 8 4 -6 - 6 - 7- 8- 9 10 - oyunlannın ikinci haftası maçlan ya· 

bulunabilecegımV• iz bir yer vardı ki o da (Baştarafı s;nci sayfada) nn Kadıköy, Taksim ve Şeref stadla • 
Yükselmekte ola!l çocuk hastanesi 3 sandalın yanhınndaki suya batmaz ha· 11--ı--ı--ı--ı--ı--ı--ı--~'==~l-I rmda yapılacaktır. 

va tanklannm fçleri idi. Bu tankların 2 • katlı olacak ve 150 yatağı ihtiv;ı edecek- Birinci devrede Güneşin, ikinci dev • 
1 rl ~ t' · • 1 ı... tir. Belediye Reisi bu hususta şu izahatı rede İstarıbulsporun ligden çekilmesi, içine peksimet paket e yerıeş ırmış, 8 1~ 

ı ,.....,fik tos ve 1--ı--F::+--+---1-,,,.-.. ı--t-t-ı-ı veriyor: mal·'\- karardan sonra za·,...,, .. ....,.,C! o • birk~ elbise, ı.oto5.... ·~~ _ .. 4 1,.. wu ' ..... ~ 
hepsinden çok mühim olan tütunumu· 6 • r . c- Çocuk hastanesini ele aldığımız za- lan takımlann bir de adedce azalması 
zü srkıştırımşttlt. Gerçi bu hal tekne .. -ı--ı-~-ı--ı--ı--ı--ı--t":=-11 man bu iş bir hayal olarak anlatılmak is- bakımından işin zevkini kaçırmış ol • 
mizin suya batmazlık kabili,etine bır 6il--1--ı--ı-"'__...,,~-+-ı--t-1-•-. tenmişti. Görüyorsunuz ki bina yüksel- dn. Bfr hafta sonra lig maçlan nihaye-
hayli dokunmuştu. Amma ne yapalım '1 __ --•-ı---- miştir. İnşaatı yakın zamanda ikmal edi- te E'rmiş C\lacaktır. 
ki deniz suyundan uzak bulundurmak 8 • lecektir. İstanbul Fi.ıtb<-1 Ajanlığı takvimli bir 
mecburiyetinde olduğumuz böyle bazı il • '8 Bu hastane yapılırken yaz. mevsıminde program hazırlamadım. için Şubat or • 
şeylerimiz vardı. Teknenin iç güverte- 10 • bol hava alınası, kış mevsiminde bol gil- tasında biten maçlardan sonra ne ya • 
sinde ise su tankları, silAhlanmız, cep- neşli bulunması hessb edilmiştir. Her pacaktır, bilmiyoruz. iki 
hanemı·z, halatlar ve bir çok yedek yel Soldan sata'" }akandan a.ıat17a: mevsimde 150 yavru~un cemiyete iade Futbol Federasyonu tarafından 

1 - Aunıa~ yapan 1 'llt kü ken parçalan yerleştirilmişti. San~a • 1 _ Korkunçluk olunacağını görebilmek ümidi, bizi bu ça- senedenberi yapılmakta o an ;:ı 
1 

• 
1ın küpeştelerindeki bez kalkanlar ıca- ı _ Netı llh!taaı - Aile.siz lışmamızda teşvik eden ba~lıca hAdisedir. me maçlan kulaktan kula5a ge en 

ğı pek tabiidir. Geçen hafta, Gala 
ray' kı:ırşısında hayli müşkül vazi 
kalan Hilal, müdafaa halinde ot°! 
mazsa ~şiktaş karşısında da 
kolay nefes alamıyacaktır. 

ömerBeshıl 

Bulgar takımı aym on dörd 
geliyor 

Bulgari.c::tanın A. S. 2 3 n 
futbol takımının bugün şehrimise 
mesi bekienmekte idi. 

Son dakikada aldığmıız mal 
göre takım, ban muamelelerin 
için ancak aym 14 ünde geleb~ 
tir. ,/ 

bmda yükselfüerclt bir nevi çadır ha • t - İhtimal Terillr mi? Tat Bu çocuk hastanesi yalnız fzmirJn değil; sözlere nazaran bu mevsim de yapıla-
d 1 Yol kü 1 içm. muh • &.&-tOrk kBprDaGne e•-9 park• line konacak ve bu suretle bizi a ga • 1 - Yalan - biltün Ege mıntakasmın en büyük ihtiya- caktır. Mtll! me maç an "'-.. 118 

tarın Serpm. tisinden ve p~ havanın te- 1 - Çolt iyi· Bü,uk tencere cına cevab verecektir. telif rivayetler duyduk. dllfenecek 
T - Bo7nt JUlllurt& - Ertek 2slmlerlnden ' 

siratından muhafaza etmiş olacaktı. enel 16ylenen Hastanenin yanında bir de doğum e·.ri 1 - Ec::ki şeklin devamı. Atatürk köprüsünün Unkapam 
Eğer bunlar olmasaydı, aşağı yukan, 1 - Bafmda cAb olaaydı alık • Araba meydana getireceğiz. İzmir Belediyesi 2 - Maçların bir turnuva halinde betine konan dubalann beton 

boğulmuş olurduk. Sandalın içinde 
9 

_ ~~:: taıtacat yalnız varidat kaynakları ~eğiı; aY1:'f za- Ankarada yapılması tamam?anınıştrr. Köprünün nıühiıl1 
dört şilte uzatılabilirdi. Bunların üze- 10 _ Ka:a _ su ile temızıenen manda içtimat yardım mueseseJen de MilU ve temsilf m'ilsabakalarla uğ • kısmına ağaç parke d6şenecektir. 
rinde dört kişi uym-ken diğer ikisi var- 1 ? r , r , " t 1t meydana getirmektedir. Şu anda para- .raşmıyan Futbol P'ederasvonunun mil· rünün inş&sını üzerine alan mil_, 
diyada bulunurlardı. Medeniyet icab - kt f k t . . d ç k lt küme ı"şini bugüne kadar bir şekJıe . . ... 

if mız yo ur, a a azm•mız var ır. o b ,..1 lması bir takım ernrivA • hıd, 1 mılyon kadar ağaç paı:P .,. larından olarak gemimizde altı ç t ça· 1 S A M A T Y A il' A T çalışacak ve mutlaka mu.,affak olacağız.ıı aı.; amamış o . . t.taD 
tal ve bıçak. altı fincan, bir kahve gü. 2 A D 1 L • A M .A. L 1 Adnan Bilqct kiler ka~S1nda kalacağımıza işaret • min edeceğini vad~tir. . fll.. 
ğümü, ve çoğu İngiliz sterlini olmak i1- 8 K E D 1 O T U ~ A z ... -...................................................... tir. ağaç parke inşa eden bır fabrika 
zere 5000 dolar değerlnde altın, gft • 4 I T E • y A T A K • f '1111 Futbol !le alAkadar klilplerlmizin mak üzere ecnebi firmalarından 
müş ve kağ-.d paramız vardı. ~ N • N • A K. y A R Bir doktorun gUnlUk mevsim zarfınd11 yapılacak. miisabaka belediyeye müracaat etmiştir. 1"tdf 
Sabahın saat altısında, vardiyadıt bu- 6 • K U M • L E R • E programlannı zamanında bılmlş olma- nın müracaati tetkik ed.ilmektedit• 

lunan iki arkadaş . kahve güğümünü notlarından S1 ve ona ~6re hazırlı'kl'anna başlaması ............ -----·--·-.... ··-·-··· 
doldurarak lehim llmbası üzerine o - 7 H A V A • 1 l 1 K • ne kadar ~ayanı arzudur. 
turbnuşlardı. Hafif hafif esen rllzgAr s A Y A Y • K E l l'.i T * 
ve sandalın sallantısı yüzünden suyu 9 TA z 1 M. M 1 • A Bazı yaşlı kadınlarda 
kaynatmak mümkün olamıyordu. o 10 A K • s t l 1 K M Hayız kalkması Fener stadı: 
halde kaynamış haklkt kahve yerine 

Ankara borsası 
--··~ 

Aflbı· kapan11 fiatlan 10 • 2 • 
ılık kahve çorbası içmekle de ~un Euuelki bulmacanın halledilmiş ıekU Zamanı 
olacaktık Binaenaleyh deniz suyile ya r

pılan tuvaletten sonra botun içinde 
kahve güğümünün ve biıbç peksime • 
din etrafında şl5ylece çömelmiştik. 

Nöbetçi eczaneler 
Bu kadar küçük bir botta seyriiMfe

ri hatadan sa!im olarak temin etmek 1i::.baı elbetbuleldler: 

hayli müşldlldü. Harttalanmızı fiSyle Abar1.7da: <Pertn), Alemdarda.: <Ef-
1stediğiıniz gibi yaymak milmkün ~ • ref Net'et>, Bt;ruıdda: <Baydar), sa • 
ğildt. En küçük bir dikkatshltlt, o • • matJada: (~filo.), Bmlnönilnde: CHü-

nada baha biçilmez derecede kıymettar •Jln Hü.snOl, Byilbde: (Hikmet At.la -
...a ... bir mu>, Fenerde: Clltıameddin), Şehre -

olan cseyir• evra'kumzı rO.zıscu. an· mlninde: (l[&mdl), Şehzade başında: 
ö.a uçurup denize götftrebilirdt O ka • <llamd1>. Karagthnr11tt.e: (Fuad), Ktı -
Clar çok baş vurmasından dolayı ayak· 911kpazarda: <Bul6sl>, Bakırköyünde: 
ta müşkülAtla durabildiğimiz bey\e bir <t.teı>&n>. 
tekne içinde sekstant vesair cgemlıet • Beyotfa dhdlndeklltır: 
tik• Aletlerini kullanmak mecburiye • t..tw~ aac!c:teeınde: <Delluuda), Te • 

tinde l
'dik. K~gı'" dlar, haritalar, tabell, peb&fında: (KlnJGll), K&ratöyde: <Hl • 

CI "7ln HWıntl), t.&m.u Olddeslnde: <U -
boğartma. vesaire gibl şeyl:erimis sır· monclJ'&n), Panplbda: <N~>, 
sık.lam oluyorlar ve onlım gOnefte ku· ~~· <81lleJ'IMD Rılceb>. 
nıttuğmnuz zaman da ~ tutma • llolul91. KaddılJ w ~= 

....... b' hale .ft---lardt. c.ıtadnıM· ~>. l!lan;Jerde: (Ol-
ft, katlanması !S ... ç ır e§~···P'.. mMa), Kadı~nde: CB01tlk. ~>. aa-

Geceleyin hava serin oluycrdu. Pa • Jlbdlıda: ((llaul ~. ~: ra 
kat bu serinlik elbıselerimk kU1u bu • 
!undu#U müddetce f9fıe. delildi. Haft ıı.. Mf>. ... 
f1i ve bi.ıim tçin ~ mflllkt &'di1or • '-----.... - .... -~ ........ ,., 

.. 

Tewttürü firyam Jlbelmettedtr. Yanı 
maruf tiblrlle taım,onian artmaktadır. 
Bu tanaıyon )'iiksetUttnin hat1t1 damar 
tatılıllle veyahud b6bret nat.amam'1etl· 
ıe allta.s1 yoktur. Bu ftSlye*tıe olan ka
dınlar da btrdenbtre flfmanlarlar. Umu
m1 abTallnde de ~bunıc 16rültlr. 
Baflanna sıcaklık biner. BoJmılann& 
tadar zam-ın zaman m buar. İçlerln • 
de aıtmtı da ıörilltlr. Ba uab1Jllt de taa
aı10n tlııertne lcraJt teslr eder. MJııe o -
lan kadınlarda yumu.rtaııtıann n&t.ama· 
mtyetmden tevellnıd edea ba llbl t.r'U 
tedan lç1n <teda"Vt tıllmm> tat1a edt
ıır. Yani 1>azı genç dlfi hayvmlann JU· 
murtalıltl:ır.nın eaaa maddeler1nln h1ll&
a.sı fmU!S ballnde 9el'ted1Hr ft lllOOt 
ciıddl ,. 1J1 neticeler ahııabDlr. 

* YaJlı blr ihtiyar rmısıı..,..... oku1U· 
cmna: Normal ft lnfnmhhaJa 1J18U1l 
bar ba1a.\ J'll.f&11D& .. ,.... IOllU'& ,.... 

ltJ9ll DA4Jarla t:amfl)amü ,. ~ 
mü dolru delildir. 

FPDerbahçe - Topkapa Ç S K L S 8 

fstanbulsponm ligden ~ ft • 1---__;~-T"".A:-~-:-ı-,~Ka=-=p::.iı 
zerine geçen hafta istirahat eden Fe • ....,.. ı. 93 •·:-

nerbahçe için bu maç güç kazanılır ..,. y_. '~' 4711S ılt, 
bir ovun olmaktan uzaktlr. ,.... !,li s.:., 

Toİ>kapı, Fenerbahçenin ligdeki ye- ...._ •.a60 6• 111 zi-Ha delfidir 0• hl Ul,666 .. 4fl 
rint &i'l~ va T""-- • ~ 68,1475 a.ı 

k • t d -- 60,76 •·!!,. Ta sım s a ı: are-.a u, .>111 '!·;ıi 
Galatasaray - Beykos 

Bu maç, haftama en güzel oyunu • 
dur. Galatuaray, 1m haftııla.rda bir
birinden. gflzel neticeler alımt bul\ın • 
maktadı.r. Oç hatta .eweı fiti takım 
22 oyuncu ile başlad*1an ma91 bhu 
sert omadıklanndan 18 kişi U. bitir • 
diler. ·Bu maçm smrlmetle cereyanı, 
maçın mvıd1 w heyecanll olması için 
.kAft b!r ..-bebdtr. 

Şeref ata~ 

&.... 1,o&ll .. "" 
..,,. ı.lli I.~ 
,,.. 6,3176 ...... 

ı.n "'' = .,,,. .,.~ 
....... :U,9671 '!'.., 
..... cı,90llO "" 
........ t.li ... 
T9'7P' 14 61 Mil 

atoldao'• '°·* JO.~ 
......... IS,8736 IS.~ 

ıaırısa.&sL.&• 

TM .... I .... 
• • 1 • 
• • 1 ..... 



11 Şubat SON POSTA Sayfa ı 

Kadın, erkek, herkes ve her ya,ta sa
bahları aç kamına bir kahve kaşığı 

MAZON 
MEYVA TUZU 

Hazımsızlığı, mide 
yanmalarını 

Ağızdaki tatsızlık ve fena kokuyu 
izale eder. Fazla yemekten sonra 

MİD·E 

Kanı tasfiye eder, varis ve 

basurun tedavisine 
giderir, hazımsızlıktan gelen uy
kusuzluğu defeder, Mide ve Bar

saklan bopltarak ve vücudunuzda hisaettiğinis 

Ağırlığı 

kuvveUi surette yardım eder. 
Hiçbir müınasil müstahzarla 

kıyas kabul etmez. 

almalıdır. 
$ıö!ıöınızın nazımıdır. 

KABIZLIÖI MAZON isim HOROZ markasına 

dikkat izale eder. derhal hafifi etir. 

YAVRUNUN gürbüz, tombul, sağlam, neşeli olmasını istersen FOSFATiN NECATi yedir. Bahçekapı SALiH NECATi 

Çünkü ASPİR[N- senefe~ 
denberi her türlü soğukar·.' 

gınlıklarına ve aqrılara karsı 

tesiri şaşmaz bir ilaç olduğunıı 
isbat etmiştir. 

• • 
A S P 1 R 1 N in tesirinde'n 

T. C. Zi 

emin olmak için lütfen 
kasına dikkat ediniz. 

Kuruh:ş ttrihi: 1P88 

~ . 
Q7 mar·~ 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası 
Şube ve ajans adedi: 262 

Zirai ve Ucari her nevi banka muameleleri 
; 

PARA BiRiKTiRENLERE 28.800 Lira 
iKRAMiYE VERECEK 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesablarmda en az 
so lira31 bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile qağıdaki plina 
&öre ikramiye dağıtılacaktır: 

4 Aded 1,000 Liralık 4,000 Lira 
4 " 500 " 2, 000 ,, 
4 " 250 " 1,000 " 

40 tt 100 " 4,000 " 
100 ,, 50 " 5,000 " 
120 " 40 " 4,800 " 
160 " 20 " 3,200 ,, 

DlKKA'r~ Hesablarındaki paralar bir sene içinde SO liradan aşağı 
düşmiyenlere ikramiye çıktım takdirde 7o 20 fazlasile verilecektir. 

kur'alar senede 4 defa, ı ·-:--yıuı, 1 Birincikanun, 1 Mart ve 1 Ba.ıiıım 
{QJihlc.rinde çekilecektir. 

TURAN Tiyatrosu 
Bugü• PııdiU: blehe,.. 
15 kuruı r•co uıııuma 
E1tatnıl Sadi T•'lı: ... 

arbda,Iarı 

&OT KARDEŞLER 
'fOCi'Wil 3 P. 

HALK OPERETJ 
Bugün matiu. 16 da 

a~şam 9 da 

ESKi HAMAM 
ESKi TAS 

Operet 3 perde 

1 Hayatım: Abdiye 
yapılan oyun 
(Ba.ştarafı 8 inci ıayf ada) 

ADcfi darılmamdan korkarak hır İngi
liz lirası daha gönderdi. Bu sefer sesimi 
çıkarmadım. 

Ahmed Afif Paşanın düğününde (Ha
rem ağası ud meşkediyor) komedisini gü
zel bir şekilde temsil ettik. Harem ağa· 
sını ben, ud hocası Onniği Paskal Sami, 
kahyayı Cevdet. ahçıbaşıyı hokkabaz 
T.ahsin oynamıştık. Abdi Efendi de ve· 
kilharca çıkmıştı. 
İşimiz bittikten sonra Abdi Efendi ha

Tem dairesinin kapısına çağınldı. Ara
lıktan .avucuna okkalı bir şeyler sıkıştırıl
dığını görüyorduk. O: 

- Ne zahmet efendim ııe zahmet! 
Diye hepsini cebine indiriyordu. O ön· 

de biz arkada dışarı çıktık. Herkesin eli· 
ne birer parça, bittabi ehemmiyetsiz pa
ra sıkıştırdı, lakin iskeleye gelince o ken
d~ninkileri sayarken hokkabaz Tahsln 
kolunu sarstığı gibi bütün paralar yerle
re serildi. Kapan kapana.. Abdi: 

- Durun, etmeyin! 
Deyinciye kadar kaldırım taşlarına ka· 

dar hepsi toplanmıştı. 
Abdi merhumun bir hiddetini görseniz. 

basıyordu küfürü .. 
Vapura bindik, sahile yakın ilerliyo. 

ruz. Yol üzerinde hindiler gözüküyor. 
Hokkabaz Tahsin, Cevdet ve diğer arka
daşlar: 

- Kabaramazsııi kel hindi. annen g:J. 
zel sen çirkin!. 

Diye bağırmıyorlar mı, zavallı Abdi 
bunu kendisine söylüyorlar zannaile çi
leden çıkıyordu. 
Şimdi hatıralarımm en canlısı ve en 

kı 'metlisini anlatacağım. 
Bu Abdi Efendi tarafından belime ku

şak bağlanarak birinci komik vazifesile 
tavzif edilmekliğimdir. 
Yalnız ilk defalar Abdi ile beraber ça

lıştığımı. müşkül mevk!de kaldığından 

bahisle ona iltihak ettiğim zamanki faa
liyetten ayırmak lazımd:r. Anlataca~ım 
hatıra son zamanlara aiddir. 

(Arkası var) 
Yazan: Nusret Safa CoŞkun 

Mizah : AkadPmi 
(Bastarafı 7 inci sayfada.) 

İsmail Habib - Geliyor. ' 
Hep bir ağızdan - Kim geliyor? 
fsmail Habib - Anketcı Hikmet Feri-

dun geliyor. Şimdi gene bir akademi an
keti yapacaktır. 
İsmail Habib bunu söyler iÖylemez bü

tün edibler kapıya koşar, kaçarlar .. ve 
toplantı da böylece bitmı~ olur. 

lsmet Hulfısı ............................................ -. ........ _ ........ . .. 
Son Posta 

Yevmi, B11a.d. HnadJs ve Balk car.eteaı 

Yerebatan. Çatalçe§Dle aokak. 15 
İS TAN BUL 

Gazetemizde çıkını yazı ve 
resimlerin bütün hakları 

mahfuz ve gazetemize &iddir. 

. 
inhisarlar U. Müdürlüğünden : 

Malın cimi Mikdarı Muhammen bedel 
metre 

Lira 

ro 7,5 muvakkat 
teminatı 

Lira 

İnce ve kalın çivili kayış 2400 Sif 4320 324 
I - Şartname ve nümuneleri muc:hince yukarıda yazılı kayışlar açık eksi}t.. 

meye konm.Uf ve muhammen bedeliyle teminatı akçesi hizalarında gösteril.m.ift 
tir. _. 

Il - Eksiltme 27/2/939 tarihine rastlıyan Pazartesi günü saat 14 dt? Kabata,.. 
ta Levazım ve Mübayaat Şubesindekı Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

III - Şartnamelerı parasız olarak her gün sözü geçen şubeden alınabilecell 

gibi nümuneler de görülebilir. 
IV - İsteklilerin eksiltme !f..inü mqayyen saatte teminat paralariyle birlikt\ 

mezkUr komisyona gelmeleri ilan olunur. c852> 
, 

Nafıa Vekaletinden: 
13 Mart 939 Pazartesi günü saat 15 de Ankarar.a Nafia Vekaleti binasında 

Malzeme Müdürlüğü odasınd.ı toplanan Malzeme Eksiltme Komisyonunca cem·aıı 
2600 liu muhammen bedelli Haydarpaşaıh .teslim şartiyle 10000 adet telgraf Fin. 
can dem;rinin açık eksiltmesi yapılacaktır. 

Muvakkat t~minat 195 liradır. 
Eksiltme §&rtnamesi ve teferrüatı Anka~ada Nu.fla Vekaleti Malzeme Müdür " 

lüğünde::ı. parasız olarak alınabilir. 

İsteklılerin muvakkat teminat ve şartnamesinde yazılı vesi.kalarl:.ı birlikte 
ayni gün saat 15 de Komisyonda hazır bulunmaları lazımdır. c247> c497> 

SÜMERBANK 
Birleşik Pamuk ipliği ve Dokuma 

Fabrikaları Müessesesinden: 
Pamuk ipliği Satışı : 

Kayseri Bez Fabrikası mah 
NaziLi Basma Fabrikası " 
Ereğli Bez Fabrikası ,, 
Yalmz Ereğli Bez Fabrikasmda: 
1 O Balyahk siparişler için 

" " 
,, 

" " " 

12 No. Paketi 
16 " 
24 
24 " 

" 

" ,, 
,, 

,, 

" 
" 

" 
" 
" 

15 
25 
50 " " ,, " " 

415 
480 
580 
580 

575 
570 

565 
560 

Fiatlarla fabrikada teslim şartiyle satılmaktadır. 

KurUJ 

" 
" 
" 

,, 

" ,, 

" 
iplik mUstehliklerinin yukard •ı ya?.ıh fabrikalara gönderecekleri be

delleri mukabilinde ihtiyHçları nisbethıde iplik siparişi verecekleri ve 2' 
numarnden ince ve muhtelif maksaUara yarayat>ilecek pamuk ipliği mlls
tehliklerinin de ihtiyaçlarını yine aynı ıııarthırla yalnız Ereğli Fabrikasına 
sipariş edebilecekleri il!ln olunur. 

J 

1 Devlet Demiryolları ve limanları işletmesi Umum idaresi ilAnları 1 
13/2/1939 Pazartesi günü saat 15,30 da yapılacağı il.an edilmiş olan 1 aded taraıt 

dubası ve talanları eksiltmesi gön.ilen lüzum üzerine 1 Mart 1939 Çar~amba 
günü saat 15,30 a tehir edilmiştir. (85 3) 

"""""' 
... Muhammen bedeli 38000 lira olan muhtelif vagon ve lokomotiflere aid 98 ][a .. 

lem yay, susta ve susta kasaları 24/3/1939 Cuma günü saat 15,30 da kapalı zarf 
usulü ile An'karada idare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 2850 liralık muıvakkat teminat ile kanunun tayin 
ettiği vesikaları ve tekliflerini ayni gün saat 14,30 a kadar Komisyon Reisliğin& 

Termeleri lazundır. 
~utnameler 190 kuruş mukabilinde Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde ..,. 
~ 

tılmaktadır. (742) 

Kartal İcra Memurluğundan: 
' 1 • 

SELANIK BANKASI ABONE FIATLARI Bir borçtan dolayı mahcuz olup parn-
=r=:=:::;::::=:::;:::=::::;::::===I ya çevrilmesine karar veriien Pendikte 

-····-
1 6 3 1 

fene Ay Ay Ay 
Kr. Kr. Kr. Kr. 

TÜRKİYE l(.00 76U 400 160 
YUNANİSTAN ~-4:\J 1220 710 270 
ECNEBİ 27J.l ·400 800 000 

================-==1 
Abone bedeli peşindir. Adre. 
değiştirmek 2~ kurl,ftur. 

Gelen evraA geri verilmez. 
ilanlardan me•'uliyel alınm~ 
Cevab için mektublara 10 kuıııfluk 

Pul ilivesi 19.zımdu. 

23 Nisan caddesinde ~ No. lu hanenin 

1700 metre mikdarın<iaki bahçenin beşte 

bir hissesi 11/3/939 tarihine müsadif Cu

martesi günft saat 11 de açık artırma ile 

sablacağından talih olanlırm beher met

resinin kıymeti muhamrnenesl olan 125 

kuruşun yüzde yedi buçuk nisbetinde 
pey akçesile ve şartnamesini görmek is· 
tiyenlerin tarihi ilandan itibaren Kartal 
icra m~urluğuna müracaatları ilan olu-
nur. (14859) • 

Dr. HAFIZ CEMAL 
(Lokmın He~) İ Telgraf : Son Poeta 

l Telefon : 20203 9&UIJ'• altMAMWJ PJ.ıwdan maada 

Tesis tarihi : 1888 

• 
İdare Merkezi : İSTANBUL (GALATA) 

Türkiyecleki Şubeleri: 

tSTANBUL {Galata ve YenicamJ)'. 

MERSİN, ADANA Bürosu 

Yunanistandaki ŞabeleTi: 

SELA.NİK - ATİNA 

• 
Her nevı banka muaaıeleleri 

Kiralık kasalar .ıervW 

(···;;~;;:·;;:~·;·:;·;·~-;;;,;-] 

,._'•••H••••••••••••••••••••••••u•-aa•• .. ••- ı.trslza (1 • 1) IJIYaDJGl• Dt&lD&r"a 1°'9 ft ... 

~ıı..---------~· ........ w . = 



ıe Sayfa SON POITA 

Ballanmak, Grip ve aınıara karıı maaBret demektir. 
insana Hayab Zehir Eden Ağrılan 
ve Grip'in Verdiği ıstırabları Ancak 

GR • 
1 p 

Kaşeleri Ani T esirile 
Sükun ve istirahate 

• 
1 N 
Geçirerek 

çevirebilir. 

GR p • 
1 N • 

1 KAŞELER • 1 
hastalıklarından korkmayınız 1 

G R 1 P 
Knllanınız, 

RİP 
vemevılm 

iN • G 1 
artp, nezle, .... il ......... we llPentlte brfl en ... dftlMlır. Dlf. .,.,. ro...tlzma, ....._., elnlr, ••le ........................... . 
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Llz11•1111da ll11de 3 Ba,e al111alllllr. 
Aldanmayınız. Ralbet görea her pyin taklidi ve benzeri vardır. G R 1P1 N yıriıı bıfka bir marka ıerirlerse •i•dıtle ndde•iniz. 

Çocuklerının 

BOnd• 1 ,,.,. a 

Çocuklarda lftahsızlıt, bDytıme 

tevakkufu, Lenfatizm, SkrofOloı 
elbl bDnyevl ve umumi butalık· 
lardı kalliumun azalma11D1n ı. 

llrlndeodir. Dit ODr1lldQ1lne, elif 
çıkaran kDQllk ooculdann mhuletle (llkanlma•na yardım eder. Her ecanede utdır. 

İstanbul Belediyesi Uinlan 
Feıiköyiindeld 1'1 inci okulun tamiri 989,'1 lira tahmin bedelll~ açık eksilt

meye konulmuştur. Keıif evrakile prtn uneai Levazım Mildürlütünde görülebi· 
lir. İstekliler 2490 sayılı kanunda yazılı vesikadan bqka en az 500 llrabk bu ife 
benzer lf yaptılına dair Nafıa Müdürllllilnden alacaklan feıı ehliyet ve Ticaret 
Odası veıikalarile 74 lira 20 kuruıluk ilk tm>inıt makbuz veya mektubile blr· 
tikte 23/2/939 Peqembe g'lnÜ aaat 14 buçukta D&iml Endmende bulunmılı-
dırlar. ("lM) 

.. , .. , ' 
DUnyanın en ••Olam 
Sıhhi laatikleri olan 

~011-TEX 
Prezervatlflerlnl 

dalma tercih ediniz. 

PASTiL ANTiSEPTiK 

Soiak alımhtı. ... .... t...Haa 1ol
larile pçea hutalıldard.. korur, pip 
" botu rahatm&lıldanacla, ... k•ukb• 
tında pek fayclabcbr. 

INGILIZ KANZUK ECZANEsl •• ,ol•• . • ...... 

Akba kitab evi 
Her dilden kltab. gazete, mecmua. 

ır.~kteb ltitablarının ve kırtulyenln 
Ankara sat11 yendir. Undarwd ma
kinesinin acentaıdır. 

ROMATiZMA 
LUMBABO 

SiYATiK 
aaaa . ... 

ve BOTON AÖRILARA KARii 

kullamms 
ÇABUK şiFAYI BULURSUNUZ 

... Poılta .. , ..... 

Nep-ıyat MüdQıil: Seli• &in» •-" 
SAlllPl.DI: s. a.. •lllÇ 

A.Dnau~-. 


